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2 תיאור ממצאים כללי:

סקר טבע עירוני - הרצליה

ת: נגישו

מידע כללי:
       617.6

ת גולדה מאיר ויגאל גישה מרחובו
ידין

עלי גן לאומי אפולוניה וסידנא 
שטח:
מיקום:

תר נמצאו תחום הא עיל. ב תר ארכיאולוגי ומסגד פ ת, א עזבו עיים, מ רכס כורכר הכולל שטחים טב
ת עופו עלי חיים  ובפרט ת הכחדה כמו חוחן קרדני ואירוס הארגמן וכן נצפו מגוון  מיני צומח בסכנ

עצים ת, בז נודד ובז  כמו: ארנריה אדמוני

ת האוירון (השבה) ואירוס הארגמן (השבה) ע חוחן קרדני, חומ

צומח:
ע והגנים השיבו לשטח ת הטב תוני. אנשי רשו ת, קחוון החוף ובן-חצב יקינ עיים כגון: חבצלו עם מינים טב בשטח מצוק כורכר 

ת תרה גם צמחייה פולש תר או ת הכחדה כמו אירוס הארגמן. בא מינים נדירים ומינים בסכנ

תר מספר           22אפולוניה וסידנא עלי א

בעלי חיים:

תוני, חוחן קרדני ת האווירון, בן-חצב יקינ ע אירוס הארגמן, חומ
ופרגה צהובה

ת, חלק ממקבץ הסביבה החופי
תר תר 23 חוף הים ולא צמוד לא

ע"ש נוף ים ת  25
ת: קישוריו

מיני דגל:מיני צומח "אדומים":

ת וחרדון מצוי- צפוני ת ומשארי כורכר כגון: שרקרק מצוי, כרוון, חוחי תוחים, חולו תמחים בשטחים פ מינים המ

טופוגרפיה:
ת עמקים גדולים יחסי ת כורכר ו עו גב

דונם.
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סקר טבע עירוני - הרצליה

שטח האתר: שרות ב תכניות מאו
שטח ציבורי שטח כ ת ה ת א ת 253 א מייעד תכני

תוח. אזור סדנא עלי בייעוד גן לאומי פ

מוסדות חינוך ותרבות:
תר זה לא נמצאו בא

אתר מספר           22אפולוניה וסידנא עלי

שתיות קליטת קהל: ת

ת בחוף של יוקה, אגבה ועוד) ובנייה פיראטי ת, גינון  ת החולו ת, טיוני שינגטוניו ת, ו ת חרבו ת (צלקני ש צמחייה פול
מפגעים:

שים טיפול במינים פול

ש אוגוסט 2018. תונים נכונים לחוד הנ

של הגן הלאומי ת  ת נוספו תיו ש ת פרגולה, צל, ספסלים, ברזיה ו

המלצות:

שטח האתר: תכניות עתידיות ב
ת לדיור 1004 א (504- ת מועדפ תכני

שטח לגן לאומי ת ה ת א 0244327) מייעד

מגורים
ת הים שפ אזור 

ת ציבור מבנים ומוסדו
גן לאומי
דרך

שטח חקלאי
תקנים הנדסיים מ
תוח שטח ציבורי פ
תוח שטח פרטי פ

ת תוחים (35/1) מגדירה א שטחים  פ ת ל שולב תאר מ ת מ תכני
תאר לגנים ת מ תכני ת גבוהה.  תי ת סביב ת נופי שו שטח כבעל רגי ה
תאר ת מ תכני שטח כגן לאומי.  ת ה ת טבע 8 מגדירה א שמורו ו

שטח ממערב כחוף הים, ממזרח ת ה ת לחופים 13 מגדירה א ארצי

שי קרקע בפועל: שימו
תר ארכיאולוגי שארי רכסי כורכר טבעיים וא תוח הכולל מ שטח פ

ייעודי קרקע:

תכנית מתאר מחוזית ותכניות מתאר ארציות:
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סקר טבע עירוני - הרצליה
אתר מספר           22אפולוניה וסידנא עלי

מראה כללי

מסגד סידנא-עלי מוקף חרציות

אירוס הארגמן (שתול) חומעת האוירון (שתול)

לבנית קטנה
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פירוטממצאים

הרצליה- סקר טבע עירוני  
22אפולוניה וסידנא עלי אתר מספר

אפיק הנשפך לים ויוצר מצוקי כורכר נאים ומהווה אתר קינון1 אתר גיאולוגי

פסיפס2 ממצא ארכיאולוגי

קינון דוכיפת בקיר החפור3 אתר צפרות

צמח אדום פרחים אירוס הארגמן46

חומעת האוירון5 צמח אדום

תלתן בלאנש6 ייחודי/ צמח נדיר

קינון דוכיפת ובז מצוי בקיר המבנה7 אתר צפרות

2מיקום גלאי עטלפים מספר 8
ייחודי/ צמח נדיר9

חצבים וחבצלות10 ייחודי/ צמח נדיר

שדרת אשלים11 מיוחד/ עץ בולט

בריכת מים12 ממצא ארכיאולוגי

מצוק כורכר לכל האורך13 בית גידול ייחודי

ריכוז חצבים14 ייחודי/ צמח נדיר

ממצא ארכיאולוגי15

אפולוניה16 ממצא ארכיאולוגי

ייחודי/ צמח נדיר17

משוכת צבר18 ייחודי/ צמח נדיר

חוחן קרדני19 צמח אדום

חומה של אפולוניה20 ממצא ארכיאולוגי

קינון שרקרקים במחפורות דרך ובתרונות21 אתר צפרות

חוחן קרדני22 ייחודי/ צמח נדיר

צמח אדום23

אלת המסטיק24 גינון בצמחייה מקומית

אפולוניה וחפיר25 ממצא ארכיאולוגי

עצי חרוב ואלון שתולים בכניסה ובמגרש החניה26 מיוחד/ עץ בולט

שרידי כבשן זכוכית27 ממצא ארכיאולוגי

אתר פריחה28

שיזף29 מיוחד/ עץ בולט

ייחודי/ צמח נדיר30

תמריר31 ייחודי/ צמח נדיר

מקבצים32 ייחודי/ צמח נדיר

אשלים ואטדים33 מיוחד/ עץ בולט

מקבץ מרשים צמוד למסגד סדנא עלי, פרגה צהובה34 ייחודי/ צמח נדיר

מקבץ חוחנים35 צמח אדום

ריכוז פרגה צהובה36 ייחודי/ צמח נדיר

גפנים ובצל הגינה37 חקלאות מסורתית/ בוסתן

פרגה צהובה38 ייחודי/ צמח נדיר

אתר פריחה39
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פירוטממצאים

הרצליה- סקר טבע עירוני  
22אפולוניה וסידנא עלי אתר מספר

אתר פריחה40

אתר פריחה41

סירה קוצנית42 ייחודי/ צמח נדיר

ריכוז חבצלות במצוק43 אתר פריחה
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר
(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין    שם מדעי

הרצליה - סקר טבע עירוני 
:מספר אתראפולוניה וסידנא עלי
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עופות
Erithacus rubeculaאדום חזה

נכחד כמקנן  Ardea cinereaאנפה אפורה
לא בסיכון  Bubulcus ibisאנפית בקר
לא בסיכון  Nycticorax nycticoraxאנפת לילה

Arenaria interpresארנריה אדמונית
לא בסיכון  Pychnonotus xanthopygosבולבול ממושקף
לא בסיכון  Falco tinnunculusבז מצוי

נכחד כמקנן  Falco peregrinusבז נודד
בסיכון נמוך  Falco subbuteoבז עצים

Tringa nebulariaרגל-ביצנית ירוקת
Actitis hypoleucosבטן-ביצנית לבנת
Tringa totanusכנף-ביצנית לבנת
Emberiza caesiaמקור-גיבתון אדום
Emberiza hortulanaגיבתון גנים

Emberiza calandraגיבתון עפרוני
Saxicola rubetraגרון-דוחל חום

Saxicola rubicolaגרון-דוחל שחור
בסיכון נמוך  Upupa epopsדוכיפת

Milvus migransדיה שחורה
לא בסיכון  Passer domesticusדרור הבית
לא בסיכון  Passer hispaniolensisדרור ספרדי
לא בסיכון  Psittacula krameriדררה
חסר מידע  Luscinia megarhynchosזמיר הירדן

נכחד כמקנן  Circus aeruginosusזרון סוף
Circus cyaneusזרון תכול

Sturnus vulgarisזרזיר מצוי
Alauda arvensisזרעית השדה
Alectoris chukarחוגלת סלעים

בסיכון נמוך  Carduelis carduelisחוחית
Calidris alpinaחופית אלפינית

Calidris minutaחופית קטנה
סכנת הכחדה  Charadrius alexandrinusחופמי אלכסנדרי

Charadrius leschenaultiiחופמי חוף
Charadrius hiaticulaחופמי צווארון

לא בסיכון  Muscicapa striataחטפית אפורה
Ficedula albicollisעורף-חטפית לבנת

לא בסיכון  Phoenicurus ochrurosחכלילית סלעים
Phoenicurus phoenicurusחכלילית עצים
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר
(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין    שם מדעי

הרצליה - סקר טבע עירוני 
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Stercorarius parasiticusחמסן טפיל
בסיכון נמוך  Lanius collurioחנקן אדום גב
בסיכון נמוך  Lanius senatorחנקן אדום ראש
בסיכון נמוך  Lanius nubicusחנקן נובי

Lanius minorמצח-חנקן שחור
Numenius phaeopusחרמשון קטן
Delichon urbicumטסית בתים

Columba livia (domesticus)יונת הבית
חסר מידע  Asio flammeusינשוף שדות

Calonectris diomedeaיסעור גדול
Puffinus yelkouanיסעור מצוי

לא בסיכון  Parus majorירגזי מצוי
לא בסיכון  Carduelis chlorisירקון
לא בסיכון  Riparia ripariaכוכית גדות

Luscinia svecicaכחול חזה
בסיכון נמוך  Coracias garrulusכחל מצוי
בסיכון נמוך  Burhinus oedicnemusכרוון

לא בסיכון  Egretta garzettaלבנית קטנה
Acridotheres tristisמיינה מצויה

לא בסיכון  Acridotheres tristisמיינה מצויה
לא בסיכון  Anas clypaetaמרית צפונית

בסיכון נמוך  Motacilla albaנחליאלי לבן
לא בסיכון  Accipiter nisusנץ מצוי
לא בסיכון  Dendrocopos syriacusנקר סורי

Sylvia borinסבכי אפור
חסר מידע  Sylvia hortensisסבכי החורש
לא בסיכון  Sylvia currucaסבכי טוחנים

Sylvia nisoriaסבכי ניצי
לא בסיכון  Sylvia communisסבכי קוצים
חסר מידע  Sylvia atricapillaסבכי שחור כיפה
לא בסיכון  Sylvia melanocephalaסבכי שחור ראש

Sylvia rueppelliגרון-סבכי שחור
לא בסיכון  Apus melbaסיס הרים
לא בסיכון  Apus apusסיס חומות
לא בסיכון   Hoplopterus spinosusסיקסק

בסיכון נמוך  Oenanthe oenantheסלעית אירופית
לא בסיכון  Oenanthe isabellinaסלעית ערבות
לא בסיכון  Oenanthe hispanicaסלעית קיץ
לא בסיכון  Hirundo duaricaסנונית המערות
לא בסיכון  Hirundo rusticaסנונית הרפתות
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(לפי הספר האדום)סיכון אזורי שם המין    שם מדעי

הרצליה - סקר טבע עירוני 
:מספר אתראפולוניה וסידנא עלי

22

לא בסיכון  Corvus coroneעורב אפור
לא בסיכון  Garrulus glandariusכיפה-עורבני שחור

Hieraaetus pennatusעיט גמדי
Phylloscopus trochilusעלווית אפורה
Phylloscopus collybitaעלווית חורף

בסיכון נמוך  Galerida cristataעפרוני מצויץ
חסר מידע  Calandrella brachydactylaאצבעות-עפרונן קצר

בסיכון נמוך  Buteo buteoעקב חורף
Anthus cervinusגרון-פפיון אדום
Anthus spinolettaפפיון מים

Anthus trivialisפפיון עצים
Anthus pratensisפפיון שדות
Fringilla montifringillaפרוש הרים
Fringilla coelebsפרוש מצוי

לא בסיכון  Ceryle rudisפרפור עקוד
לא בסיכון  Prinia gracilisפשוש
לא בסיכון  Nectarinia oseaצופית בוהקת
לא בסיכון  Streptoplia sengalensisצוצלת

בסיכון נמוך  Monticola solitariusצוקית בודדת
לא בסיכון  Corvus monedulaקאק
לא בסיכון  Clamator glandariusקוקיה מצויצת

Phalacrocorax carboקורמורן גדול
Turdus philomelosקיכלי רונן

Acrocephalus schoenobaenusקנית פסים
לא בסיכון  Acrocephalus scirpaceusקנית קטנה
לא בסיכון  Anas querquedulaקרקיר

Larus ridibundusשחף אגמים
Larus armenicusשחף ארמני
Larus cachinnansשחף כוזרי
Larus ichthyaetusשחף עיטי

סכנת הכחדה  Larus cachinansרגל-שחף צהוב
Larus geneiמקור-שחף צר

Larus fuscus fuscusשחף שחור
בסיכון נמוך  Sterna hirundoשחפית ים

Sterna sandvicensisמקור-שחפית שחורת
לא בסיכון  Turdus merulaשחרור
לא בסיכון  Hippolais pallidaשיחנית קטנה

Alcedo atthisשלדג גמדי
Halcyon smyrnensisשלדג לבן חזה

בסיכון נמוך   Coturnix coturnixשליו נודד
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עתידו בסכנה  Merops apiasterשרקרק מצוי
Myiopsitta monachusתוכי נזירי

בסיכון נמוך  Streptopelia turturתור מצוי
לא בסיכון  Streptopelia decaoctoתור צווארון
חסר מידע  Caprimulgus europeusתחמס אירופי

בסיכון נמוך  Carduelis cannabinaתפוחית מצויה

פרפרים
לא בסיכון Danaus chrysippusדנאית הדורה
לא בסיכון Pelopidas thraxהספרית הדוחן
לא בסיכון Carcharodus alceaeהספרית החלמית
לא בסיכון Papilio machaonזנב סנונית נאה
לא בסיכון Leptotes pirithousכחליל האספסת
לא בסיכון Lampides boeticusכחליל האפון
לא בסיכון Lycaena phlaeasכחליל הארכובית
לא בסיכון Lycaena thersamonכחליל החומעה
לא בסיכון Azanus jesousכחליל הינבוט
לא בסיכון Zizeeria karsandraכחליל הקוטב
לא בסיכון Chilades galbaכחליל הקטנית
לא בסיכון Polyommatus icarusכחליל השברק
לא בסיכון Chilades trochylusכחליל מקושט
לא בסיכון Pieris brassicaeלבנין הכרוב
לא בסיכון Colotis faustaלבנין הצלף
לא בסיכון Pieris rapaeלבנין הצנון
לא בסיכון Pontia daplidiceלבנין הרכפה
לא בסיכון Colias croceaלבנין התלתן
לא בסיכון Euchloe belemiaלבנין ירוק פסים
לא בסיכון Euchloe ausoniaלבנין מזרחי
לא בסיכון Gonepteryx cleopatraלימונית האשחר
לא בסיכון Melitaea triviaנימפית הבוצין
לא בסיכון Vanessa carduiנימפית החורשף
לא בסיכון Melitaea ornataנימפית ירושלים
לא בסיכון Ypthima asteropeסטירית הטבעת
לא בסיכון Archon apollinusצבעוני שקוף
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רשימת מיני צומח 
אנדמיותסטטוסשם הצמח סכנת הכחדה

הרצליה- סקר טבע עירוני 
אפולוניה וסידנא עלי

שכיחות

:מספר אתר
22

שם מדעי

זראגבה אמריקנית.1 אין נתון Agave americana

נדיר למדיאהל הגבישים.2 Mesembryanthemum 
crystallinum

נפוץאהל מצוי.3 Mesembryanthemum 
nodiflorum

זר, פולשאזדרכת מצויה.4 אין נתון Melia azedarach

נפוץאזנב מצוי.5 Urospermum picroides

תדיראטד החוף.6 Lycium schweinfurthii

ישראל.7 צמח אדום מוגןאירוס הארגמן נדיר Iris atropurpurea

מוגןאלון התבור.8 מצוי Quercus ithaburensis

נפוץאלמוות הכסף.9 Paronychia argentea

נפוץאלת המסטיק.10 Pistacia lentiscus

נפוץאמיך קוצני.11 Emex spinosa

מצויאספסת החוף.12 Medicago littoralis

מצויעלים-אספרג ארוך.13 Asparagus horridus

נפוץארכובית שבטבטית.14 Polygonum equisetiforme

מוגןאשל הפרקים.15 מצוי Tamarix aphylla

נפוץבוצין מפורץ.16 Verbascum sinuatum

נפוץחיטה ביצני-בן.17 Aegilops geniculata

מוגןחצב יקינתוני-בן.18 תדיר Scilla hyacinthoides

תדירטיון בשרני-בן.19 Limbarda crithmoides

נפוץבקיה תרבותית.20 Vicia sativa

מצויברומית ספרדית.21 Bromus madritensis

נפוץגדילן מצוי.22 Silybum marianum

נפוץגזר החוף.23 Daucus glaber

מצויגזרנית החוף.24 Pseudorlaya pumila

תדירגלדן סמרני.25 Elytrigia juncea

אין נתוןדגנין בלתי מזוהה.26 Rostraria sp.

תדירפרק חופי-דו.27 Cakile maritima

תדירזנב קשתני-דק.28 Parapholis incurva

חופי ישראל וסיני.29 נפוץדרדר הקורים Centaurea procurrens

אין נתוןדרכנית בלתי מזוהה.30 Herniaria sp.
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נפוץזון אשון.31 Lolium rigidum

מצויארנבת ביצני-זנב.32 Lagurus ovatus

מצויתיש ארוך-זקן.33 Tragopogon coelesyriacus

ישראל ולבנון.34 מצויחבלבל החוף Convolvulus secundus

מוגןחבצלת החוף.35 מצוי Pancratium maritimum

נפוץחגווית שעירה.36 Valantia hispida

ישראל.37 צמח אדום נדיר מאודחומעת האווירון Rumex aeroplaniformis

מצויהסוס-חומעת ראש.38 Rumex bucephalophorus

תדירחורשף צהוב.39 Atractylis carduus

נפוץחלבלוב מצוי.40 Euphorbia peplus

זר, פולשחמציץ נטוי.41 מצוי Oxalis pes-caprae

מוגןחצב מצוי.42 נפוץ Urginea maritima

נפוץחרדל לבן.43 Sinapis alba

מוגןחרוב מצוי.44 תדיר Ceratonia siliqua

נפוץחרצית עטורה.45 Chrysanthemum coronarium

תדירטבורית נטויה.46 Umbilicus intermedius

זר, פולשטיונית החולות.47 מצוי Heterotheca subaxillaris

נפוץאווז האשפות-כף.48 Chenopodium murale

מצויכרבולת מצויה.49 Onobrychis squarrosa

מצויכרוב החוף.50 Brassica tournefortii

מצויכתלית פורטוגלית.51 Parietaria lusitanica

תדירלוטוס מכסיף.52 Lotus creticus

מצוילוטוס שעיר.53 Lotus halophilus

מצוילופית מצויה.54 Arisarum vulgare

מצוילחך אזמלני.55 Plantago lanceolata

נפוץלחך בשרני.56 Plantago sarcophylla

נפוץלחך מצוי.57 Plantago lagopus

זר, פולשלנטנה ססגונית.58 תדיר Lantana camara

נפוץזרעית-לענה חד.59 Artemisia monosperma

נפוץלפתית מצויה.60 Hirschfeldia incana

תדירשור מגובבת-לשון.61 Hormuzakia aggregata
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מצויחול דוקרני-מד.62 Sporobolus pungens

זרמלוח הענבות.63 תדיר Atriplex semibaccata

מצוימלוח קיפח.64 Atriplex halimus

מצוימלחית אשלגנית.65 Salsola tragus

מצוימעוג כרתי.66 Lavatera cretica

חופי ישראל וסיני.67 תדירמצילות החוף Leopoldia bicolor

נפוץחסידה חלמיתי-מקור.68 Erodium malacoides

נפוץמרגנית השדה.69 Anagallis arvensis

תדירמרווה צמירה.70 Salvia lanigera

נפוץמרור הגינות.71 Sonchus oleraceus

חופי ישראל וסיני.72 מצוימרסיה יפהפיה Maresia pulchella

תדירמרקולית מצויה.73 Mercurialis annua

חופי ישראל וסיני.74 תדירמררית החוף Picris amalecitana

מצוימתנן שעיר.75 Thymelaea hirsuta

נפוץנזמית לופתת.76 Lamium amplexicaule

ישראל וקפריסין.77 מצויניסנית שיכנית Crepis aculeata

מוגןנרקיס מצוי.78 מצוי Narcissus tazetta

נפוץסביון אביבי.79 Senecio vernalis

חופי ישראל וסיני.80 נפוץסביון יפו Senecio joppensis

נפוץסירה קוצנית.81 Sarcopoterium spinosum

מצויסלק מצוי.82 Beta vulgaris

מוגןעדעד כחול.83 תדיר Limonium sinuatum

נפוץעכנאי שרוע.84 Echium angustifolium

מצויעלקת חרוקה.85 Orobanche crenata

אין נתוןעשנן בלתי מזוהה.86 Fumaria sp.

נפוץפיקוס התאנה.87 Ficus carica

זר, פולשאלה-פלפלון דמוי.88 נפוץ Schinus terebinthifolius

נפוץפרג אגסי.89 Papaver umbonatum

תדירפרגה צהובה.90 Glaucium flavum

תדירפרסיון גדול.91 Prasium majus

נפוץצבר מצוי.92 Opuntia ficus-indica
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נפוץציפורנית מגוונת.93 Silene colorata

זר, פולשצלקנית נאכלת.94 אין נתון Carpobrotus edulis

מצויצמרנית הסלעים.95 Phagnalon rupestre

תדירקדד ספרדי.96 Astragalus boeticus

נפוץקורטם דק.97 Carthamus tenuis

מוגןקורנית מקורקפת.98 נפוץ Coridothymus capitatus

חופי ישראל וסיני.99 נפוץקחוון החוף Anthemis leucanthemifolia

זר, פולשקיקיון מצוי.100 תדיר Ricinus communis

תדירקריתמון ימי.101 Crithmum maritimum

תדירקרסולה מכונפת.102 Crassula alata

נפוץפרי מצוי-רב.103 Polycarpon tetraphyllum

מוגןרותם המדבר.104 נפוץ Retama raetam

נפוץשופרית כרתית.105 Hedypnois rhagadioloides

נפוץשועל נפוצה-שיבולת.106 Avena sterilis

זר, פולששיטה כחלחלה.107 נפוץ Acacia saligna

נפוץשיכרון זהוב.108 Hyoscyamus aureus

חופי ישראל וסיני.109 תדירשילשון חופי Trisetaria koelerioides

מצוישלח ספרדי.110 Erucaria hispanica

מצוישמשון סגלגל.111 Helianthemum stipulatum

נפוץשעורת העכבר.112 Hordeum glaucum

נפוץשעורת התבור.113 Hordeum spontaneum

מצוישרביטן מצוי.114 Ephedra foeminea

ישראל וקפריסין.115 תדירתלתן בלאנש Trifolium blancheanum

נפוץתלתן הארגמן.116 Trifolium purpureum

נפוץתמריר מרוקני.117 Reichardia tingitana
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