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סקר טבע עירוני

בהרצליה מצויים חלק מהשטחים הפתוחים הטבעיים 
היפים במישור החוף. בשטחים אלו בתי גידול ומגוון 

ביולוגי רחב, כמו גם חשיבות היסטורית ואקולוגית. 
עם ההכרה בחשיבות שטחים אלה, בוצע בשנת 2018 
הייתה  הסקר  מטרת  היקף.  רחב  עירוני  טבע  סקר 
מיפוי כלל השטחים הטבעיים ברחבי העיר והנגשתם 
הטבע  להגנת  החברה  ערכה  אותו  בסקר,  לציבור. 
בשיתוף עיריית הרצליה, נסקרו 36 אתרי טבע עירוני.
למגוון  פורה  כר  מהווים  ומסקנותיו,  הסקר  פרסום 

פעילויות אותן מבצעת היחידה לאיכות הסביבה,כגון: 
סיורי תלמידים, השתלמויות, ימי שיא ועוד. 

שהתקיים  ניווט'  'טיול  הייתה  אלו  מפעילויות  אחת 
כ-150  השתתפו  זו  בפעילות   .2019 באוקטובר 
אתרי  של  רחב  מגוון  מקרוב  להכיר  שזכו  תושבים 

טבעי עירוני שאת חלקם לא הכירו קודם! 
מאתרי  כמה  על  בהרחבה  לקרוא  תוכלו  זה,  בגיליון 

הטבע המרכזיים שנסקרו. 

36 אתרי הטבע העירוני לחצו כאן!  למידע נודע על כל 

https://mapateva.org.il/Apps/StoryTelling/Cascade_Herzlia/index.html
https://www.teva.org.il/?CategoryID=11557
https://www.teva.org.il/?CategoryID=11557
https://mapateva.org.il/Apps/StoryTelling/Cascade_Herzlia/index.html


מזרח  הרצליה,  במערב  ממוקם  מיכל  תל  אתר 
מצודה  ובראשו  גבעות  חמש  באתר  למרינה. 
ההתיישבות  מרהיבה.  תצפית  נקודת  המשמשת 
לקרוא  תוכלו  שנה.   )!( כ-3,700  לפני  החלה  באתר 
על ההיסטוריה הארכיאולוגית של התל באתר רשות 
מגוונת  מיכל  בתל  האקולוגית  הסביבה  העתיקות. 
בצמחיה ובעלי חיים האופייניים לרכס הכורכר החופי. 
ובעלי  בה מגוון צמחים  חורף  בריכת  בשטחו מצויה 

חיים ייחודיים. 

לאחר שנים רבות בהן היה האתר עזוב ופרוץ, יזמה 
את  בסביבה'  'ותיקים  מפרויקט  מתנדבים  קבוצת 
פרויקט "תל מיכל". מטרת המתנדבים הייתה להנגיש 
לציבור הרחב אתר טבע עירוני מרשים וקרוב לבית. 

המתנדבים  צוות  ותכננו  יזמו  פעילותם,  במסגרת 
המרכזיים  במקומות  העובר  מיכל'  תל  'שביל  את 
על  המסבירים  מידע  עמודי  ניצבים  ולאורכו  בתל, 
ההיסטוריה, החי והצומח בו. כמו כן, פיתחו 'הוותיקים' 
משחק  אפליקציית  הטבע'  להגנת  'החברה  בשיתוף 

תל מיכל

השימוש  עת  מיכל".  בתל  "הרפתקה  בשם  חווייתית 
פעילות  לשלב  המטיילים  יכולים  באפליקציה, 

מעשירה, מאתגרת ומגבשת בזמן ביקורם בתל. 
צוות ה'ותיקים' מפעיל בתל מיכל גם סיורים, פעילויות 

ניקיון ועבודות שטח עם תלמידים.

שייערך  שיא-  יום  מיכל  בתל  מתקיים  לשנה  אחת 
מתקיימים  השיא  יום  במהלך  ב21.03.2020.  השנה 
תחנת  בטבע,  יצירה  סדנאות  מודרכים,  סיורים 

היכרות עם בעלי חיים ועוד.  כולכם מוזמנים! 

http://www.antiquities.org.il/BestSitesMap_Item_heb.asp?id=4947
https://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/new/more/%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%AA%D7%9C%20%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%9C%2048-33%20%D7%A1%D7%B4%D7%9E%202.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZPG9m2XGT4o&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=ZPG9m2XGT4o&t=3s
https://www.yardbirds.org.il/userfiles/files/new/more/%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%AA%20%D7%AA%D7%9C%20%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%9C%2048-33%20%D7%A1%D7%B4%D7%9E%202.pdf


גן לאומי אפולוניה )תל ארשף( נמצא בצפון הרצליה 
קדומה  עיר  הייתה  אפולוניה  עשירה.  היסטוריה  ולו 
התגלו  במקום  לפנה"ס.  ה-6  במאה  שהוקמה 
שרידי  כמו  שונות,  מתקופות  ארכיאולוגים  ממצאים 
נוסף על  ההיסטוריה  למידע  ובתי מגורים.  כנסייה 

של אפולוניה.

וצומח,  חי  של  עשיר  מגוון  מכיל  באפולוניה  הטבע 
ביניהם כ-30 מינים בסכנת הכחדה. על מנת לשמור 
על האתר ולהנגישו לציבור, מקדמות עיריית הרצליה, 
החברה להגנת הטבע וקבוצות תושבים פעילות את 
מבוססת  התוכנית  אפולוניה'.  'אקו-פארק  תוכנית 
פארק  לפתח  ומטרתה  העירוני,  הטבע  סקר  על 
ייחודי, המבוסס על הטבע האופייני להרצליה.  טבע 

אפולוניה

מרכזיים:  אזורים  לשלושה  יחולק   העתידי  הפארק 
המינים  מגוון  עבור  מוגנת  ליבה  שימור-שיהווה  אזור 
פתוח  בשטח  טיול  מרחב  שיהווה  חיץ  אזור  במקום, 

ומרכז מבקרים.  

בתי  תלמידי  החלו  תשע"ט  הלימודים  משנת  החל 
הספר היסודיים בעיר לצאת לסיורי טבע בגן כחלק 
מתכנית "שומרים על אפולוניה" של החברה להגנת 
הטבע. בסיורים אלו מטיילים הילדים באתר, נחשפים 
למגוון החי והצומח בו ולומדים על חשיבות השמירה 
על אתרי טבע. לאחר כל סיור, מתקיים מפגש סיכום, 
בו כל כיתה יוצרת כרזה הקוראת לשמור על אפולוניה. 
הכרזות מוצגות בבתי הספר, וכך יכולים התלמידים 

לעורר מודעות לנושא בקרב שאר ילדי בית הספר.

צילום: רמי זאביצילום: רמי זאבי

http://www.antiquities.org.il/Article_heb.aspx?sec_id=17&sub_subj_id=533&id=1623
http://www.antiquities.org.il/Article_heb.aspx?sec_id=17&sub_subj_id=533&id=1623
https://www.herzliya.muni.il/uploads/n/1565787396.4913


פארק הרצליה נמצא בסמוך לקניון שבעת הכוכבים 
2008. בתהליכי תכנון והקמת הפארק  ונחנך בשנת 
 - המקורית  הטופוגרפיה  שמירת  על  דגש  הושם 
גבעות, גאיות והפרשי גבהים טבעיים המהווים שילוב 

בין טבע לעירוניות מודרנית.

המאכל  חורשת  בולטים:  טבע  אתרי  מספר  בפארק 
'ותיקים  עם  פעולה  בשיתוף  שהוקמה  "טנא" 
מקצועי  מידע  נאסף  בו  הצפרות  מרכז  בסביבה', 
על הציפורים שמבקרות בפארק  ו"גן מקלט למינים 
ילדי  עם  פעולה  בשיתוף  שנפתח  הכחדה"-  בסכנת 

הכפר הירוק. למידע נוסף 

בשנים האחרונות מתקיימות מגוון פעילויות קהילתיות 
בפארק. אחת מקבוצות הבולטות בעשייתה בפארק 
המארגנת  הרצליה',  פארק  'מתנדבות  קבוצת  היא 
פעילות קהילתית מזה ארבע שנים. במסגרת פעילותן, 
חווייתית לבאי  מקדמת הקבוצה אפליקציית משחק 
להגנת  המשרד  הפארק,  הנהלת  בשיתוף  הפארק, 

הסביבה והיחידה לאיכות הסביבה בעירייה. 
בפארק מתקיימות פעילויות רבות נוספות: בתקופת 
הפארק  צוות  יוזם  נוספים,  שיא  ובימי  ישראל  חגי 
העירוני  הביולוגי  המגוון  בנושא  קהילתיים  אירועים 
סיורים  מתקיימים  במקום  העירוני.  הטבע  ושימור 
והשתלמויות  העיר  קהילות  למגוון  קבועים  מודרכים 

מקצועיות לצוותי הוראה ועובדי עירייה. 

פארק הרצליה

פארק הרצליה   צילום:  אהרון כורם

https://www.herzliya.muni.il/uploads/n/1554891464.9361.pdf


מסמך מדיניות טבע עירוני

את  גלוי  באופן  מסתירים  העירוני  הטבע  אתרי 
אותו  שקטה,  פינה  אותה  הם  עירנו.  של  ההיסטוריה 
כשהיינו  התגלגלנו  עליה  החול  דיונת  או  עתיק  העץ 

ילדים.
עם  להתמודד  נדרשות  ה-21  המאה  ערי  זאת,  עם 
גידול  עיור מואצים,  מגוון רחב של אתגרים: תהליכי 

האוכלוסייה, עומס על התשתיות העירוניות ועוד.
דחופה,  פעולה  מחייבים  שלעתים  אלו,  תהליכים 
הטבע  אתרי  של  בחשיבותם  להמעיט  עלולים 
של  העדיפויות  בסדרי  לשינוי  ולגרום  העירוניים 

הרשות.

של  ויישום  לקידום  העירייה  פועלת  זו,  הבנה  עם 
מסמך 'מדיניות טבע עירוני'. 

העירוני  הטבע  סקר  על  המבוסס  זה,  מסמך  מטרת 
וחשיבות  הערכים  הטמעת  הוא  ב-2018,  שנערך 
השמירה על אתרי הטבע העירוניים בתכניות הבנייה 

והפיתוח העירוניות. 

לאחת  הרצליה  תהפוך  המסמך,  כתיבת  סיום  עם 
באופן  מקבעות  אשר  בארץ  הראשונות  הערים 
רשמי את חשיבות הטבע העירוני בתהליכי הפיתוח 

העירוניים. 


