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דבר ראש העיר

תושבים יקרים,
בחוברת זו ריכזנו עבורכם את תמצית סקר הטבע העירוני של יהוד-מונוסון,
שנערך בעיר בשנים האחרונות על ידי החברה להגנת הטבע ובתמיכת המשרד
להגנת הסביבה .הסקר חושף עושר מרשים של צמחים ובעלי חיים בעירנו.
תקציר זה הופק הודות לשיתוף פעולה פורה בעירייה בין מחלקת איכות סביבה,
דובר העירייה ולשכת המנכ”ל.
הסקר מציג תמונת מצב של ערכי החי והצומח הקיימים בעיר ומהווה שלב
ראשוני לשילוב של התשתיות הטבעיות בסביבה העירונית .זאת במטרה
לשמור על ערכי טבע ואתרי טבע ,באופן שכל תושב יפגוש ערכי טבע וקרוב
למקום מגוריו.
תהליכי העיור והבנייה המואצים המתרחשים בעשורים האחרונים בישראל,
כוללים אתגר בשימור ערכי הטבע ,הנוף והשטחים הפתוחים .הממצאים העולים
מהסקר מצביעים על תשתיות טבע ייחודיות ונדירות ביהוד-מונוסון .שילוב ממצאי
הסקר בתכנון העירוני יקדם הליכים המתחשבים במערכות הטבעיות בעיר ,לצד
חיבור החינוך העירוני והקהילה לטבע והגנה עליו לטובת הדורות הבאים.
אני מזמינה אתכם לצאת לטייל בטבע העירוני שלנו ולגלות את הטבע הנפלא
של יהוד-מונוסון.
בברכה,

תוכן עניינים

עו״ד יעלה מקליס
ראש העיר
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מה זה בכלל
סקר טבע עירוני?
טבע עירוני מתייחס לכלל תופעות הטבע
המצויות בתחום העיר ,שטחים פתוחים דוגמת
נחל אונו או שטחי פרדסים בצפון מערב יהוד-
מונוסון וכן תופעות נקודתיות כמו פריחת ערבז
דק-פרחים ,קינון צופית בוהקת או איתור של
קרפדה ירוקה.
ערים רבות ברחבי העולם שומרות על אתרי
טבע וערכי טבע מקומיים ,מגנות על חברות
צומח וחי ומשקמות שטחים טבעיים לרווחת
תושבי העיר .בישראל ,מעל  50רשויות ערכו
או עורכות סקרי טבע עירוניים ,בהן גם יהוד-
מונוסון ,במטרה לשמר ולנהל את המערכות
הטבעיות המצויות בסביבתן.

יתרונות
יתרונותיהם של שטחי טבע בעיר רבים:
• תרומה לשמירת המינים והמגוון הביולוגי.
• תוכן לפעילויות חינוך ,מחקר ,תיירות ,פנאי
ונופש לתושבי העיר והסביבה.
• חיזוק הקשר לטבע ,העצמה קהילתית וסיוע
לעיצוב דמותה הייחודית של העיר.

• תרומה לאיכות חיים החיים ולשלוות הנפש
של התושבים.
• חסכון עלויות תחזוקה – אתרי טבע קיימים
מצריכים השקעה כספית נמוכה יחסית
בהשוואה לשטח מגונן.
• מיתון מפגעים סביבתיים כמו רעש ,הצפות
וזיהום אויר.

מה בדקו ומה מצאו?
סקר טבע עירוני ביהוד-מונוסון נערך על ידי
יחידת סקרי טבע עירוני בחברה להגנת הטבע
ובתמיכת המשרד להגנת הסביבה .במסגרת
הסקר נסקרו  28אתרים ,המהווים כ44%-
משטח העיר ,חלקם מתוכננים לפיתוח או
נמצאים כיום בבינוי.

מה עושים עם הממצאים?
מסד הנתונים על החי והצומח שנאסף
בעיר עתיד לסייע למקבלי ההחלטות,
למתכננים ואף לציבור לקדם תכנון בר קיימא
המתחשב בתשתיות הטבעיות .גישה הדוגלת
בהתחשבות בתהליכי העיור על המערכות
הטבעיות ושמורת טבע ,ממתנת את קיומן
ותפקודן.

סקר הטבע העירוני במספרים
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בתי גידול בולטים נמצאו בעיר
 .1בית גידול לח הכולל נחלי אכזב ובריכות חורף
 .2שטחים חקלאיים של שדות לא מעובדים
 .3שרידי בוסתנים

361

מיני צמחים תועדו בסקר
 3צמחים שנסקרו נמצאים על סף סיכון להכחדה ועוד
עשרות מינים מוגדרים כמינים נדירים ,מוגנים וייחודיים

122

מינים של בעלי חיים ובכללם זוחלים ,עופות ,יונקים,
פרפרים ובעלי חיים האופייניים למקווי מים מתוקים

80

טבע עירוני ביהוד-מונוסון

מיני ציפורים ,מחציתם מקננים בעיר

יהוד-מונוסון ממוקמת במישור החוף הדרומי
בשטח של כ 5,000 -דונם ובתחומה מתגוררים
למעלה מ 30 -אלף תושבים .העיר מורכבת משני
יישובים ,יהוד שהוקם בשנת  1948ונווה אפרים
(נווה מונוסון) שהוקמה כיישוב כפרי בשנת .1953
בשנת  2003אוחדו שני היישובים לרשות מקומית
אחת.

אקלים ,גיאומורפולוגיה ,נחלים
קרבתה היחסי של העיר לים תורמת למיתון
התנודה היומית והשנתית של הטמפרטורה
בהשוואה לפנים הארץ ,כך שהקיץ יחסית ארוך,
חם ויבש והחורף קצר ,קר ומתון .כמות המשקעים
הממוצעת נעה בין  500ל 600-מ"מ גשם בממוצע
רב שנתי.
בשטח היישוב גבעות חמרה וקרקעות סחף,
נחלי אכזב דוגמת נחל אונו ונחל יהוד ומקווי מים
עונתיים.
שטחי יהוד-מונוסון מחולקים בין אזורי קרקעות
החמרה בחלק הצפון-מערבי ובין בשטח היישוב
גבעות חמרה וקרקעות סחף ,נחלי אכזב דוגמת

נחל אונו ונחל יהוד ומקווי מים עונתיים קרקעות
סחף בחלק הדרום-מזרחי .שני ערוצי הנחלים
שעוברים בעיר  -נחל אונו ונחל יהוד ,הינם נחלי
אכזב כלומר נחלים הזורמים בחורף ומוזנים
בעיקר ממי גשמים ומעיינות .בנוסף ,לנחלים
בתחום העיר ישנם בתי גידול לחים הכוללים
מספר בריכות חורף קטנות חלקן מוצפות עונתית
בחודשי החורף וחלקן מחזיקות מים למשך
זמן רב כמו בריכת אגירה מלאכותית הנמצאת
ממערב למקיף יהוד .כיום ,הבריכה לא תומכת
במגוון ביולוגי אך באמצעות שיקום מים וחיזוק
צומח מקומי ניתן להפוך את הבריכה לבית גידול
מקיים.

נחל אונו
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דוגמאות לממצאי הסקר

סחלב קדוש
גיאופיט במשפחת הסחלביים ,הפורח בסוף
האביב ופריחתו יפה ומרשימה.
• בעיר נמצא מקבץ סחלב קדוש בפרדס
נטוש בצפון מערב יהוד.
• מין זה נחשב נדיר למדי בישראל.
• סחלב זה גדל בבתי גידול טבעיים מגוונים
ובמישור החוף נמצא לעיתים בשולי פרדסים.
• מדוע קדוש? במאה ה 18 -החוקר השבדי
לינאוס מצא את המין בארץ הקודש ועל
כן קרא לצמח על שם ארצנו .לינאוס הוא
הראשון בעולם שהחל את הסיווג הטקסונומי
של מיני צומח.

ערבז דק-פרחים
צמח חד-שנתי בעל פרח ורוד יפה הפורח
מאפריל ועד מאי.
ערבז דק-פרחים נפוץ בכל אזורי הארץ
היכן שישנם בתי גידול בוציים וחורש.
בנוסף לערבז דק-פרחים ,בישראל ישנם
 4מיני ערבז :ערבז החוף ,ערבז סוככני
וערבז משובל.
ערבז החוף וערבז סוככני מוגדרים
בסכנת הכחדה.

ערבז דק-פרחים שאותר סמוך לצומת הטייסים

• אילנית מצויה  -מין דו-חי שעתידו בסכנה.
• נמצאה באתר בודד בעיר בנחל אונו.
• צפרדע קטנה יחסית ,אורכה פחות מ4 -
סנטימטר.
• חיה לרוב על עצים ומכאן קיבלה את שמה.
• מתרבה במקווי מים כמו ביצות ובריכות
חורף.
• הנקבה מטילה את הביצים בגושים ריריים
ובכל גוש עד  100ביצים.
• חיה בישראל מהנגב הצפוני עד צפון
הארץ.
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דאה שחורת כתף
עוף דורס קטן ויפה עיניים.
• נמצא מקנן במזרח העיר.
• ניזון בעיקר ממכרסמים ומסוגל לחיות
במגוון בתי גידול החל מאזורי חורש,
סוואנה ועד שדות חקלאיים.
• בשונה מרוב הציפורים המקננות פעם
אחת בשנה ,הדאה מקננת לרוב פעמיים
בשנה ומטילה בכל מחזור  3-5ביצים.
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בתי גידול עיקריים

 בעיר מצויות קרקעות סחף עמוקות ,אדמותחמרה ובתי גידול לחים ,הנחשבים לבתי הגידול הפגיעים ביותר בישראל .כמו כן ,בעיר
מופעי נחלי אכזב דוגמת נחל יהוד ונחל אונו ומיני עצים עתיקים ,רובם שרידי בוסתנים.

אדמות חמרה
ממזרח לכביש  - 4622אדמות פוריות ,עשירות
בתחמוצות ברזל ,עליהן גדל צומח עשבוני ולרוב
כוללות גידולים חקלאיים.

קרקעות סחף
בין סביון לנחל אונו  -קרקע בעלת גרגרים דקים
שהמים מחלחלים בה באיטיות ,עליה גדל צומח
עשבוני ולרוב כולל שרידי חקלאות ,בהם נפוצים
שטחים לחים או מוצפים עונתית.

בוסתן קהילתי

הבוסתן הקהילתי של יהוד-מונוסון הוא גינה קהילתית
הממוקמת על תשתית של בוסתן עתיק עם עצי פרי
מניבים .הבוסתן הוקם בשיתוף פעולה עם תושבי
העיר ובתמיכת העירייה .הבוסתן ,שהינו מתחם פתוח,
נמצא בקצה שכונת קריית הסביונים ,מאחורי מבוא
אלה ו'מתחם השמחה' ומשרת את הקהילה .

שטחים חקלאיים
שדה חקלאי בין כביש  461לנחל יהוד  -חלקם
שדות מעובדים באופן אינטנסיבי וחלקם שטחים לא
מעובדים/נטושים ובהם מתקיימים לרוב מגוון בעלי
חיים וצמחים.

בתי גידול לחים

הצומח

בשטחה של העיר ניתן למצוא  15יחידות צומח שונות ,הנבדלות בהרכב ,צפיפות וגובה
הצומח דוגמאות לצמחים מיוחדים שנמצאו בעיר:
האתרים העשירים ביותר בצמחי בר בעיר הינם :מערב יהוד ( 212מינים) ,נחל אונו (131
מינים) ובשטח צפונית לכביש  112( 461מינים) .אתרים אלו אינם מגוננים או כוללים
חקלאות אינטנסיבית ועל כן מתאפשרת בהם צמיחה והתבססות של צמחי בר.
ביהוד-מונוסון אותרו  3מינים על סף סיכון להכחדה:
 .1עדן חד-שנתי במערב יהוד
 .2.גומא שופע בנחל אונו
 .3אספסת הגליל בכביש  461מערב

שום גבוה
בעיר אותרו  15מינים מוגנים בחוק ,אחד מהם הוא שום
גבוה ,גיאופיט ממשפחת הנרקיסיים שנמצא בנחל אונו
ובמערב יהוד .פריחתו כדורית ועשויה להופיע בגוון וורוד,
ארגמן ואף לבן-ירקרק בין החודשים אפריל למאי.

תורמוס ארץ ישראלי
צמח צבעוני האופייני לאדמת חמרה ונמצא בסקר במערב
יהוד .מין זה של תורמוס נמצא רק בישראל ומכאן שמו.
מדובר במין אנדמי ,כלומר מין שתפוצתו מוגבלת לתחום
גיאוגרפי ספציפי.

אשל מרובע
עץ או שיח ,אופייני לשטחי יער גדות ונמצא בסקר בנחל
יהוד .האשל פורח בתחילת האביב ומשמש מקור צוף
ואבקה לדבורים. .

שקע עונתי בקצה רחוב אבן גבירול  -כוללים נחלי
אכזב ,תעלות ובריכות קבע.
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בעלי חיים ביהוד-מונוסון
מצלמות התנועה תיעדו  5מיני יונקים בינוניים-
זוחלים
ביהוד-מונוסון אותרו במהלך הסקר  8מיני גדולים :קיפוד ,דרבן ,נמייה ,שועל ותן .מדובר
זוחלים ,רובם במערב יהוד ובנחל יהוד ,בהם במינים מלווי אדם ,אשר מנצלים את שפע
צב ביצות ,זיקית ים-תיכונית ,חומט פסים ,המזון המצוי ביישובים עירוניים.
חרדון מצוי ומניפנית מצויה .אוכלוסייה גדולה
של חרדונים נמצאה לאורך הקיר האקוסטי
בקצה רחוב סמטת אגוז ,אשר משמש עבורם
כ"קיר שיזוף" בשעות היום.

מינים רבים מקננים בתווך העירוני ,בערוץ נחל
יהוד ,בשטחי המטעים ממזרח לעיר ובשטחים
החקלאיים שננטשו בין שכונת קריית סביונים
לנחל אונו.
בעיר נמצאו  75מיני פרפרים אשר המינים
השכיחים שאותרו הם כחליל החומעה ,כחליל
הינבוט ,לבנין הצנון ולבנין הרכפה .צמחים
חשובים שנמצאו בעיר ומשמשים פונדקאים
–מקור צוף או אבקה למיני הפרפרים
הינם :עוקץ-עקרב ,ינבוט השדה וארכובית
שבטבטית.

במערב יהוד נמצא המגוון הגדול ביותר של
פרפרים הכולל  11מינים ,זאת הודות למגוון
מיני צמחים שנמצאו בשדה חרוש ברחוב
ששמו לא אחר מאשר רחוב פרחי הבר.
בבתי הגידול הלחים בעיר -נחל אונו ,נחל יהוד
ובריכת חורף באבן גבירול (אתר מספר )17
נמצאו  3מינים של דו-חיים  -קרפדה ירוקה,
אילנית מצויה (מוגדרות בסיכון) וצפרדע נחלים.
בנוסף נמצאו סרטנים ,רכיכות וחרקי מים.

תיעוד תן בנחל יהוד על ידי מצלמת תנועה

ציפורים
חרדון מצוי בקיר האקוסטי

יונקים

מתקיימות במגוון בתי גידול ,חלקן נמצאות
בישראל כל השנה ומכונות "יציבות" ,חלקן
נמצאות רק בחורף או בקיץ וחלקן חולפות
בישראל בעונת הנדידה.
ביהוד-מונוסון אותרו  80ציפורים ,מתוכן 41
מקננות או בעלות פוטנציאל קינון בשטח העיר
ורובן מסדרת ציפורי השיר ,דוגמת ירגזי מצוי,
חוחית ,נחליאלי לבן וסבכי טוחנים .בנוסף,
נמצאו מגוון עופות דורסים כמו :דאה שחורת

ביהוד-מונוסון הוצבו גלאי עטלפים ומצלמות
תנועה לאיתור מיני היונקים בתחום העיר.
בשדות נחל יהוד ובמערב יהוד אותרו  2מיני
עטלפי חרקים הנחשבים למינים הנפוצים
בישראל :עטלפון לבן-שוליים ואשף מצוי.
הראשון מסוגל לנצל תאורה מלאכותית ופנסי
רחוב כאמצעי ללכידת חרקים ועל כן תורם כתף ,בז מצוי ונץ מצוי וכן מינים האופייניים
לבתי גידול לחים כמו :שלדג גמדי ,תמירון,
להדברה טבעית של מזיקים בעיר.
חרטומית ביצות ואנפה אפורה.
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חוחית -מקננת בעיקר בסביבת בוסתנים ועצים מחטניים
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דוגמאות לצמחים ובעלי חיים

שנמצאו ביהוד-מונוסון

זמזומית סגולה ,מין נדיר מקומית

ארכובית הכתמים

ברכיה

כחל מצוי

סנונית רפתות

בולבול ממשוקף

זוג כחלוני האפון

נימפית החורשף

נחושתן החומעה

זיקית ים-תיכונית

נקר סורי

ציפורנית מצרית

12
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מסלול טיול מומלץ

באתרי הטבע של יהוד-מונוסון
 -מנחל יהוד לבית תרבות מונוסון

מסלול הטיול
 .1יציאה מחניית בית העלמין יהוד-מונוסון.
 .2הליכה בגדה הצפונית של נחל יהוד.
מחניית בית העלמין יש לחזור מעט בכביש
ואז לחצות את הנחל ולחבור לדרך עפר.
 .3אחרי כ 1.8-ק"מ פנייה ימינה לכביש .412
 .4בכיכר הראשונה פנייה שמאלה לרחוב
תמר ,חציית נחל אונו תחתון והליכה ברחוב
תמר לאורך הנחל.
 .5המשך הליכה עד רחוב שוהם ,פנייה ימינה
לרחוב פנינים ובהמשך הרחוב שמאלה לכיוון
"בית יותם ואיתי" (אנדרטה).

5

4
1

בית העלמין
יהוד-מונוסון

2

3

למי מתאים? מהי העונה המומלצת?
מה להביא?
מפת גוגל

	•ציוד מומלץ :נעליים נוחות ,כובע ,מי שתייה
ומגדיר צמחים.
	•מסלול קצר-בינוני ,אורכו כ 3-ק"מ .מתאים
למשפחות.

	•הליכה על דרכי עפר חקלאיות,
לא מתאים לעגלות.
	•אין להיכנס לערוצי הנחלים על מנת לא
לפגוע בחי והצומח.
	•מומלץ לטייל בסתיו או באביב ,כאשר לא
חם .בקיץ כדאי לצאת מוקדם בבוקר או
לעת ערב כי המסלול חשוף לשמש.
	•יש לחצות את כביש  412רק בצומת
הכניסה הדרומית לנווה מונוסון.

מה נראה בדרך?
	•ערוצי נחלים ,חי וצומח אופייני.
	•שטחים חקלאיים ,בריכות חורף.
	•צמחיית נחלים דוגמת גומא שופע ,ארכובית
הכתמים ,תלתן הארגמן ועצי שיזף.
	•קרפדה ירוקה ,שלדג לבן-חזה ,חוחית
ולבנין משויש.

מוזמנים לגלות את הטבע הנפלא של יהוד-מונוסון במפה הדיגיטלית הכוללת את ממצאי הסקר.
מצאתם צמח או בעל חיים מעניין? דווחו לנו בפייסבוק  -תצפיות טבע עירוני עם החברה להגנת הטבע.
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נחל יהוד
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סיורים חוויתיים
אל הנחל /

 – 22.2.20יום ש’
כיצד משלבים בין עיר לטבע?

נחל יהוד מאפשר לנו לראות סביבה של בית גידול לח ,כיצד
הוא משפיע וכיצד הוא מושפע מהעיר
נקודת מפגש :חניית בית העלמין
עיריית יהוד מונוסון בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה את תושבי העיר לקחת חלק
בסדרת סיורים חוויתיים בטבע יהוד מונוסון וסביבתה.

סיורי יום

סיורי יום יתקיימו בימי שבת בין השעות 10:00-12:00

פרפרים בראש  – 18.4.20 /יום ש’
סודם של הפרפרים נחשף!

עפים עם ציפורים  – 9.11.19 /יום ש’
ישראל היא מעצמה בתחום נדידת הציפורים .פעמיים בשנה
עוברות לנו כ 500-מיליון ציפורים מעל הראש ,בדרכן אל
אפריקה ובחזרה לאירופה .הצטרפו אלינו והכירו את עולמן
המופלא.
נקודת מפגש :מתנ"ס יהוד מונוסון

בריכות חורף  – 28.12.19 /יום ש’
סיור אל בריכות החורף של יהוד .נכיר יצורי מים המסוגלים
לחיות שנים ביובש ו"לקום לתחיה" כאשר הבריכה מתמלאת
מים ,יצורים המחליפים את מינם מנקבה לזכר לפי מצב
המים בבריכה ופלאים נוספים שהטבע מזמן לנו.

נתור אחר פרפרים בעיר ונכיר את המשמעות של צבע
בטבע.
נקודת מפגש :בוסתן קהילתי

החי מתחת לאבן  – 20.6.20 /יום ש’
מה מסתתר מתחת לאבן? ומי מעופף בין הפרחים? נצא
להכיר את בעלי החיים הקטנים אשר מסתתרים בעיר.
נלמד על אורך חייהם וכיצד הם משפיעים על חיינו
נקודת מפגש :בוסתן קהילתי

נקודת מפגש :מתנ"ס יהוד מונוסון
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סיורי לילה
א"ש לילה  – 23.1.20 /יום ה’

סיורי לילה יתקיימו בימי חמישי בין השעות .21:30 – 19:30

מפת אתרי הטבע בעיר

כיצד החושים שלנו מתחדדים בלילה על חשבון
חוש הראייה? נצא לסיור לילי ייחודי ,בו חוש השמיעה

יהיה החוש המרכזי .נחפש ונכיר את חיות הלילה אשר
מתעוררות לפעילות בדיוק בשעות בהן אנו מתחילים
לפהק ולהתכונן לכיבוי אורות.
נקודת מפגש :בוסתן קהילתי

חיי הלילה של העטלפים /

 – 26.3.20יום ה’

כיצד העטלפים מנווטים בחשיכה?

כיצד האמא מוצאת את התינוק שלה מבין אלפי התינוקות
האחרים? למה הם ישנים הפוך? ועוד עובדות מרתקות
על היונק היחיד שמעופף!
נקודת מפגש :חניית בית העלמין

סיור עששיות מדליק  – 12.5.20 ,7.5.20/יום ה’
ל"ג בעומר  -פעילות שתאפשר לחגוג את החג ,בלי לשרוף
קרשים .נספר על מרד בר כוכבא ועל מקורות החג ,נטייל
בטבע לאור ירח ועששיות ונחווה את לג בעומר תוך שמירה
על הסביבה .אנו מציעים לשריין שני סיורים לטובת לג
בעומר ,בשל הפופולריות הרבה של סיורים אלו.
 - 7.5.20נקודת מפגש :מתנ"ס יהוד מונוסון
 - 12.5.20נקודת מפגש :בוסתן קהילתי

פרטים נוספים:
רישום:
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נקודות מפגש:

www.ye-mo.org.il

eruim@ye-mo.org.il 03-5391258
הסיורים מתאימים לכל המשפחה ,אינם כרוכים בתשלום
אבל מחויבים בהרשמה מראש באתר העירייה
בוסתן קהילתי  -מבוא אלה  ,11יהוד-מונוסון
מתנ"ס יהוד  -מוהליבר  ,144יהוד-מונוסון
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בקרו אותנו באתר העירייה ,ביישומון ובi f -
w w w . y e - m o . o r g . i l

עיריית יהוד-מונוסון שלך ובשבילך

ABUDY DESIGN
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כתיבה וצילומים :החברה להגנת הטבע ן הפקה :דוברות יהוד-מונוסון ן עיצוב:

רח’ מרבד הקסמים  ,6יהוד-מונוסון5635001 ,
טלפון ,03-5391212 :פקס03-5391247 :

