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גלויות. מדרום: דרך בן צבי. ממערב: רח'  ץמצפון: רח' קיבו :רחוב6גבול
 הרצל.  

 
 דרום -4 :רובע

פסיפס של תאי שטח בהם שימושים שונים הכוללים  תאור כללי:
חורשות אלונים, אורנים, קיגיליה ועצי בר ונוי נוספים. מבנים עתיקים 

 עליהם מתפתחת צמחיית כתלים ייחודית.  
 מאפייני השטח

 אקולוגיה
   חורשה, בור, כתלים בתי גידול 

 .בתה עשבוניתכתלים,  צומח תצורות צומח
 צומח יחידות

 
 ניסנית זיפנית –חרצית עטורה 

 מפרקהעלית  –חומעת ראש הסוס 
 פעמונית קטנה –דבקת החומות 

  17% - 1% כיסוי צומח )%(
שרכרך ריחני, כתלית,  –צמחיית כתלים  צומח ייחודי 

אלון תבור, אלון  –. עצי בר ונוי פעמונית
 מצוי, אלון הגלעין, אלה, מיש, שיזף.

 שיר, זוחלים.ציפורי  בעלי חיים
 שיחנית קטנה, ירגזי. חי ייחודי 

 חורשות אלונים, מבנים ישנים. אתרים חשובים
חיבור  -חשיבות ברצף

 לאתרים אחרים
מתחם פתוח בלב אזור . בינונית - נמוכה
                                                   חיבור צר לשטחים פתוחים מדרום עירוני

, פרקינסוניה, שיטה, צומח: טבק השיח פולשיםמינים 
 . ציפורים: דררה, מאינה.קיקיון

 רמת השתמרות השטח
 

שטח הופר לאורך שנים ה. בינונית - נמוכה
 במקומות שנעזבו יש התחדשות מקומית.

 פיזי 
  ., כורכרחול, חמרה קרקע

 אזור מוגבה ומדרונות - מתונה גבעה מורפולוגיה
טופוגרפית מורכבות 

 )מופעי נוף(
גבוהה: שילוב של מגוון חורשות  –ינונית ב

בשליטת עצים שונים, שטחי בור ואזורי 
 פארק מטופחים

מרחב עירוני פתוח הכולל תצורות  חזות כללית
ושימושים שונים ומגוונים היוצרים נוף 

ייחודי בעל ניגודים רבים המתחלפים 
  ומשתלבים זה בזה 

ספסלי ישיבה, שבילים,  –בחלקו קיים  קהלתשתיות קולטות 
 מדשאות, פינת משחק, מתקנים, מים.

 סביבה

 

   -               
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בחלקו שטחי  שטח מטופל ומוסדר.בחלקו  והפרות מפגעים
בור בהם הושלכה פסולת ובוצעו עבודות 

 עפר

 
 

 
 

 (ואלון הגלעין מראה כללי )חורשת אלון תבור
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

רמת הפרה בשטח 
 )מפגעים(

 גבוהה  -בינונית 

 . לחלק מן השטח מוסדרת נגישות
  – יפו קיבוץ גלויות והרצל 41467 ארכיאולוגיה

מערות קברים חצובות בסלע, תקופות רומית 
 וביזנטית.

 שימושים
 

גן  שבילי הליכה, גינה ציבורית, בור,
 .מוסדות משחקים,

 ייעודי קרקע עיקריים
 :תכנית מתאר ארצית

 .עירוני מרקם – 11תמ"א 
 :(1)תמ"מ  תכנית מתאר מחוזית
 עירונייםאזור מוסדות ציבור 

 לפארק עירוני ראשי.שטח 
 :(1777)תא  תכנית מתאר עירונית

 עירונישטח פתוח 
 אזור מגורים בבניה מרקמית

 מסקנות והמלצות
  חשיבות האתר:

ריכוז גבוהה של עצי בר ועצי נוי נדירים היוצרים חורשות ומופעי 
 צומח ייחודיים.

 זוחלים מבנים ישנים המהווים מצע לצמחיית כתלים ופעילות
 . שחור כיפה ריכוז עורבני -אתר משיכה למיני ציפורים

 מוזיאון עצים –פוטנציאל לשמש כארבורטום עירוני 
 שמירה וטיפוח של ערכי טבע  קיימים:

 ובמבנים ישנים מאבן  מניעת ריסוס וכיסוח בשטחים לא מגוננים
 כורכר

 שימור מבנים ישנים 

 שימור עושר ומגוון העצים 
 ושיחזור בתי גידול מערכות אקולוגיות:שיקום  
 התקנת תיבות קינון לציפורים ועטלפים 

  סמיכות לגן הבוטאני באבו כביר מאפשרת חיבור מרחבי והגדלת
 מגוון הצמחים בשטחי הפארק.

  שלולית חורף, צמחיית כורכר  –יצירת מגוון בתי גידול נוספים
 , כתלים וקירות.בחלק הצפון מערבי 

  נטיעת עצי בר 

 .שימוש בצמחי בר מקומים ובמינים נדירים בעלי חשיבות לשימור 
 נתוני הסקר

 צומח
 סטאטוס שם המין

  תודרה סיגית

  כוכבית מצויה

  חרצית עטורה

  ניסנית זיפנית

  זנב ארנבת ביצני

  פרג נחות

  חפורית מוזרה

  גדילן מצוי

  מרור הגינות
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  זון אשון

  אמיך קוצני

  שועל מתפרקתשבולת 

  מקור חסידה מפוצל

  שעורה מכחילה

  כף אווז האשפתות

  צלף קוצני

  כותלית פורטוגלית

  צמרנית הסלעים

  מעוג כרתי

  מרקולית מצויה

  משערת זהובה

 פולש טבק השיח

  עשנן מטפס

  ברומית ספרדית

  דבקת החומות

  אזנב מצוי

  סרפד הכדורים

  פעמונית קטנה

  סיסן אשון

 מוגן שרכרך ריחני

  כתלית יהודה

  חמציץ נטוי

  ברומית מאוגדת

  דגנין מצוי

  מקור חסידה מצוי

 פולש וושינגטוניה חוטית

 פולש אזדרכת

  ברומית המטאטא

  צפרנית מגוונת

  תלתן לביד

  קרדה דרומית

  גזר החוף

  לשון שור מגבבת

  שרביטן מצוי

 אנדמי דרדר קרומי

  חומעת ראש הסוס

  עלית המפרק

  חלבלוב החוף

  מקור חסידה גזור

  תלתן הקצף

  אספסת עדשתית

  צנון מצוי

  כרבולת מצויה

  לפתית

 1777תא6 ייעודי קרקע
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  אספרג ארך עלים

  קוטב מצוי

 מוגן אלון תבור

 מוגן אלון מצוי

  קייצת מסלסלת

 מוגן אורן הגלעין

 מוגן מיש

  נשרן צפוף

 מוגן שיזף מצוי

  בלוטנית אפריקאית

 פולש ויתניה משכרת

  קורטום דק

  טיון דביק

  קנה מצוי

  גזר קיפח

  בוצין מפורץ

  אלה א"י

  ינבוט השדה

  חרדל השדה

 פולש דטורה זקופת פרי

 פולש פרקינסוניה שיכנית

 פולש אזדרכת

 פולש פלפלון דמוי אלה

 מוגן אלון התבור

 נדירמוגן,  אלון הגלעין

 נדיר )נוי( אלמוגן הודי

 אדום, מוגן צפצפת הפרת
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מבנה ישן עליו מתפתחת צמחית כתלים.

 
 
 
 
 
 
 

 
 מידע נוסף 

 
 מקור סטאטוס שם המין

 1 אדום ארכובית צמירה
 1 אדום דוגון ירושלמי

 1 נדיר אטד רב פרחים
 1 אדום, אנדמי עטיינית מגבבת
 1 נדיר תודרה מזרחית
 1 מוגן אלה אטלנטית

 
 מקור סטאטוס שם המין

 2  גדולהאמיתה 

 2  אספרגולריה אדומה

 2  גזיר המפרקים

 2  כנפה חרוקה

 2  מסרק שולמית

 2  מרוה צמירה

 2  נזמית לופתת

 2  נירית הקמה
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 2 נדיר סגינה זעירה

 2  צפרנית צרפתית

 2  קצח השדה

 2  קרנונית דביקה

 2  רוש עקוד

  2 אנדמי שערור שעיר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בעלי חיים
 

 עופות
 

 הספר האדוםדירוג  מין

 LC אנפת לילה

 LC אנפית בקר

 מין מבוית תרנגולת מבויתת

 LC סיקסק

 מין מבוית יונת בית

 LC תור צווארון

 NT תור מצוי

 מין פולש צוצלת

 NT דוכיפת

 מין פולש דררה מצויה

 LC נקר סורי

 LC שת-בולבול צהוב

 LC שחרור

 LC ראש-סבכי שחור

 LC פשוש

 LC קטנהשיחנית 

 LC ירגזי מצוי

 LC צופית בוהקת

 LC כיפה-עורבני שחור

 LC עורב אפור

 מין פולש מאינה מצויה

 LC דרור הבית

 LC ירקון

 
 יונקים

 
 סטאטוס שם המין

 LC קיפוד מצוי
 LC עטלף פירות
 LC עכבר מצוי

 LC חולד
 NT עטלפון לבן שוליים

 NT חדף )זעיר, מצוי(
 LC חולדה מצויה
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 זוחלים
 

סיכוי לנוכחות  דירוג ספר אדום מין
 המין

 נמוך עתידו בסכנה - VU  צב יבשה מצוי

 גבוה לא בסיכון - LC תיכונית-זיקית ים

 נמצא לא בסיכון - LC חרדון מצוי צפוני

 נמוך בסיכון נמוך - NT  קמטן

בסכנת  - CR  שנונית שפלה
 הכחדה חמורה

 נמוך

 בינוני לא בסיכון - LC לטאה זריזה

 נמצא לא בסיכון - LC שממית בתים

 גבוה לא בסיכון - LC מניפנית מצויה

 נמוך לא בסיכון - LC שממית עצים

 בינוני לא בסיכון - LC ישימונית מצויה

 גבוה לא בסיכון - LC חומט גמד

 גבוה לא בסיכון - LC חומט פסים

 גבוה לא בסיכון - LC נחושית עינונית

 נמוך עתידו בסכנה - VU  נחושית נחשונית

 נמוך לא בסיכון - LC חומט מנומר

 גבוה לא בסיכון - LC נחשיל מצוי

 גבוה לא בסיכון - LC חנק

 בינוני לא בסיכון - LC שלון טלוא ראש

 גבוה לא בסיכון - LC שחור ראש

 גבוה לא בסיכון - LC זעמן זיתני

 גבוה לא בסיכון - LC זעמן שחור

 בינוני לא בסיכון - LC זעמן מטבעות

 נמוך בסיכון נמוך - NT  נחש מים

 בינוני לא בסיכון - LC עין חתול חברבר

 בינוני לא בסיכון - LC קו מובהק-ארבע

קשקשים -תלום
 מצוי

LC - בינוני לא בסיכון 

 נמוך עתידו בסכנה - VU  מחרוזן "האוכפים"

 גבוה לא בסיכון - LC צפע מצוי
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 תרשים בתי גידול וערכי טבע

 


