עיריית נס-ציונה

עיר עם לב של מושבה

נס-ציונה  -טבע ונוף

תוכן עניינים

דבר ראש העיר
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גן לאומי גבעות נס-ציונה
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מסלול דרך נוף נס-ציונה

8

מפת דרך נוף נס-ציונה

10

הצומח בדרך

12

החי בדרך

16

מתכון מצמחי בר

18

איסוף החומר:
יהודית בר נתן ,החברה להגנת הטבע,
יוסי בן ארי ,ארכיון רשות הטבע והגנים
עריכת החומר:
אלה לשם ,מנהלת מחלקת גנים ונוף,
עיריית נס ציונה
צילומים:
אלי לבנה ,ארתור ביננשטוק ,דודי
בורוכוב ,יונית שלום ,דורון ניסים ,ערן
היימס ,חגי יוחנן ,ציוני יעקב ,יהודה
שמח ,רותם כנען ,איציק שפירא
צילומי חיות:
אייל ברטוב
מפת נס-ציונה:
חברת “מפה – מיפוי והוצאה לאור”
עיצוב גרפי:
חני עבודי
הפקת החוברת:
לשכת הדובר ,עיריית נס ציונה
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מרבד פרגים בעונת האביב במדרונות יד אליעזר

דבר ראש העיר

אדר תשע”ב
פברואר 2012
שלום לכם תושבים יקרים,
לרגל עונת הפריחה והאביב שבפתח ,אני מתכבד להציג בפניכם את
החוברת “נס -ציונה -טבע ונוף” .החוברת מציגה את הטבע שקרוב
לאזור מגורינו וכן כוללת מגוון הצעות לטיולים באזור בלי צורך לקום
מוקדם ,להעמיס את הרכב ולשלם דמי כניסה לאתרים.
נס ציונה זכתה במתנה אמיתית – פנינת טבע – רכס גבעות כורכר ,בית
גידול ייחודי ועשיר לצומח ולחי של ארץ ישראל.
כראש עיר ,אני רואה חשיבות רבה בשימור הסביבה והטבע .לכן ,נלחמתי
ודאגתי להכרה בגבעות הכורכר כשמורת טבע ובית המשפט העליון פסק
בנושא זה לטובת העירייה והתושבים .בשנים הקרובות ,עם הכרזתן כגן
לאומי ,יהפכו הגבעות למוקד משיכה לטיילים ולמשפחות בשעות הפנאי.
לעת עתה חנכנו את מסלול “דרך נוף נס-ציונה” כ 30-ק”מ שעוברים
לאורך גבולות העיר ובו משולבות נקודות חן טבעיות יפות ומעניינות.
המסלול מותאם לרכיבת אופניים ,טיול רגלי למשפחות ומסומן לכל
אורכו .בכל שלב בדרך ניתן להיפרד מהמסלול ולשוב הביתה.
בחודשי הסתיו המסלול מקושט בפרחי החצב ובהמשך השנה בחודשי
החורף ובאביב הגבעות מתכסות בירוק ובשלל פרחי בר הצצים בכל
פינה .בקיץ מומלץ לטפס לנקודות התצפית שמשולבות במסלול וליהנות
ממשב רוח נעים ומרענן של שעות בין הערביים ,או בלילות ירח מלא
ולהינות מהשקט.
כל שנותר לכם הוא לצאת לטייל ,לצפות על האזור ,ליהנות מהנוף וכמובן
לשמור על הניקיון.

בברכה,
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יוסי שבו
ראש העיר

תצלום אוויר מכיוון דרום מזרח

גן לאומי גבעות נס-ציונה

הגן הלאומי משתרע ברכס הכורכר ממערב לנס ציונה ,ובו מספר גבעות כורכר מרשימות,
וביניהן עמקים שהיו מעובדים בעבר ,עם שרידי פרדסים .בשטח גדלים כ 150 -מיני צומח.
בתחום הגן נכללת גם חורשת אורנים קשישים ומרשימים .מפסגות הגבעות יש תצפית נוף
היקפית ומרשימה לכיוון העיר נס ציונה והרי יהודה במזרח וחוף הים התיכון במערב.
תעודת זהות • שמורת טבע  -גן לאומי גבעות נס-ציונה
• שטח 850 :דונם.
• מאפיינים עיקריים :רכס כורכר
• עונות ביקור מומלצת :חורף ואביב ובפרט בין אמצע פברואר לאמצע מרץ
• חבל ארץ היסטורי :פלשת

רכס הכורכר
רכס הכורכר בנס ציונה הוא אחד מרכסי הכורכר במישור החוף הדרומי ומהווה חלק מרכזי
ברצף השטחים הפתוחים באזור .הרכס במקורו הינו דיונת חול ,שהתקשתה והפכה לסלע.
הכורכר הוא סלע של אבן-חול גירית .בהתבוננות בסלע הכורכר (מקרוב רצוי בעזרת זכוכית
מגדלת) נוכל לראות כי הוא מורכב מגרגרים ,אלה הם גרגרי קוורץ שקופים ,המרכיבים גם
את חול הים באזורנו .גרגרי הקוורץ הודבקו זה לזה על ידי חומר גירי מלכד ,לרוב ממוצא ימי
(שברי קונכיות של בעלי חיים ימיים) ולעיתים ממוצא יבשתי (אבק מדברי הנישא עם הרוח).
הרכס התפרסם בזכות פריחה מרהיבה של מגוון צמחים ופרחים ,ובראשם אירוס הארגמן –
אחד המינים המרשימים הפורחים בישראל ,הנמצא בסכנת הכחדה חמורה .עבור אוכלוסיית
האזור והמדינה כולה יש לרכס הכורכר ,על ערכי הטבע והנוף שלו ,משמעות עצומה ,עקב
היותו פנינת טבע ייחודית.

הידעת?...
חולות החוף הם השלוחה הצפונית ביותר של הסהרה .חולות מישור החוף של ישראל היוו
בעבר רצף למדבר חולות חצי האי סיני והסהרה.
החולות עשירים ביותר בצמחים אנדמיים* .בישראל ידועים כ 2,388 -מיני צמחי בר ,מהם
כ 7-6% -אנדמיים ברמות שונות .כ 40% -מהצמחים האנדמיים של ישראל מתקיימים בבתי
גידול חוליים ,האחוז הגבוה ביותר לצמחים אנדמיים בבית גידול אחד בארץ.
החולות תורמים למשק המים של ישראל .מי הגשם מחלחלים בקלות דרך גרגרי החול
הגדולים (יחסית) ,וממלאים את מאגר המים התת-קרקעי  -אקוות החוף .החולות הם פילטר
טבעי לטיהור מי-נגר (מכבישי ומדרכות הערים) ומי קולחין המוחדרים דרכם ומושבים אל מי
התהום .בחולות ,המים הם בעלי האיכות הטובה ביותר באקוויפר.
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* מין אנדמי = מין שתחום תפוצתו העולמי מוגבל לאזור גיאוגרפי קטן יחסית.

צעדת נס ציונה בגבעות הכורכר

מסלול דרך נוף  -נס-ציונה

מסלול דרך נוף נס ציונה עובר לאורך גבולותיה של העיר .מצידו המזרחי נושק לפרדסים שעדיין
קיימים בשטח ומצידו המערבי מתפאר בגבעות הכורכר בעלות הייחודיות הטבעית והנופית.
המסלול נבנה כך שניתן להתחיל לטייל מכל נקודה שרוצים ולסיים ולשוב הביתה בכל עת (ראו
מפה בעמ’  .)10הדרך מותאמת לרכיבת אופניים ,צעידה וריצה.
תעודת זהות • דרך נוף נס-ציונה
• מסלול מעגלי שאורכו כ 30-ק”מ.
• מתאים לטיולי משפחות.
• מתאים לרכיבת אופני שטח בדרגת רכיבה בינונית.
• המסלול מסומן לכל אורכו בירוק עם סימון אופניים.
• לאורך המסלול נקודות תצפית ופינות מנוחה.

נקודות חן לאורך המסלול
נקודת תצפית ציר הנפט :לאחר טיפוס קצר בדרך ציר הנפט ,היושב על קו פרשת המים ונמתח
לאורך גבול השיפוט של נס-ציונה עם מועצה אזורית גן רווה ,נגיע אל הנקודה הגבוהה ביותר
במסלול ( 76מטר מעל פני הים) .בימים עם ראות טובה ניתן לראות:
פריחת אירוס הארגמן :בחודשי החורף והאביב
ניתן ליהנות מפריחה מרהיבה של פרחי בר רבים
ובראשם אירוס הארגמן (בנקודה המסומנת על
המפה בעמ’ .)10
שטיח אדום  -מדרונות יד אליעזר  -בתחילת
האביב יקבל את פנינו שטיח אדום של פריחת
הפרגים המרהיבה ונתברך במנת ריח עצי ההדר
הגדלים במקום.
הידעת? דבורים אינן רואות פריחה אדומה וכדי למשוך אותן באמצע הפרג מופיעים אבקנים
שחורים ובולטים .אולם ,לא נראה במקום הרבה דבורים אלא חיפושיות שניזונות מן האבקה.
חורשת המושבה  -בכל ימות השנה ניתן ליהנות מצל עצי האיקליפטוס המשתרעים על שטח
של  90דונם .בחורשה מסלול אופניים אתגרי ,מקומות לפיקניק ושולחנות קק”ל .באביב האדמה
מתקשטת בפרחי תורמוס ארצישראלי ,צבעוני ומקור החסידה.
“חניון שקמי עיינות”  -אם התעייפתם מהדרך ,סטייה קצרה מהמסלול הראשי תוביל אתכם אל
נקודת מרגוע “חניון שקמי עיינות” על שם עצי שקמה הגדלים במקום ומצטיינים בכך שענפיהם
משתרעים על שטח גדול במיוחד ויוצרים נוף בקוטר של כ 12-מטר .לצד השקמים ישנם שרידים
של סביל המוכר גם בשם רהט  -מבנה בו מצוי מתקן מים ציבורי המיועד לשתייה של בני אדם.
שוקת מים זו הוקמה בראשית במאה ה 19 -על ידי מושל יפו דאז ,מחמוד אבו נבוט.
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טיול משפחות בגבעות טירת שלום

מפת דרך נוף נס-ציונה
מדרונות יד אליעזר

נק ,כניסה
מפיקוד העורף

נק ,כניסה
פסי רכבת

נק ,כניסה
פארק המדע

גבעת האורנ

10

אירוס
הארגמן
נק ,כניסה
שומר הגבעות

המסלול המסומן על המפה הינו מסלול
דרך נוף נס-ציונה ,בשטח ניתן למצוא
את הסימון על גבי סלעים ושלטים.
נקודות = נקודות עניין או תצפית
לאורכו.
סימון האופנים = נקודות כניסה
משולטות למסלול דרך נוף.
נק ,תצפית
ציר הנפט

פינת מנוחה
עיינות

גבעת ההכשרה

שד ,ברושים

נים

שומר הגבעות

הצומח בדרך

מקור החסידה

חמציץ נטוי

חצב

כלנית

אירוס הארגמן

נורית

בגבעות הכורכר של נס-ציונה נפגשים שני עולמות של צומח ,האחד מקורו בצמחייה הים תיכונית
הבולטים בנציגיו :קורנית מקורקפת ,קידה שעירה ,לוטם שעיר ועוד .השני ,מקורו בצומח המדברי
ואותו מייצגים :רותם המדבר ,שמשון סגלגל ועוד .בנוסף לשני עולמות אלו ,ניתן למצוא צמחים
שבעבר צמחו על פני שטחים נרחבים והיום מצאו מפלט בגבעות הכורכר ,ביניהם אירוס הארגמן,
אזוביון דגול ,חבלבל החוף ועוד.
ניתן ליהנות מ 150-מיני צמחים כמות הראויה לכבוד ,הגנה ושמירה.

הידעת ?
אירוס הארגמן :הוא מהפרחים הגדולים והמפוארים ביותר בישראל .תפוצתו המצומצמת והיותו
מין אטרקטיבי לקטיף ולעקירה מעמידים אותו בראש רשימת המינים לשימור בישראל .הארגון
הבין לאומי לשמירת הטבע ( )IUCNהציב את אירוס הארגמן בקטגוריית סכנת הכחדה מיידית.
חצב :הוא אחד מ”מבשרי הסתיו” .הוא מתחיל להציץ מתוך הבצל שלו סביב ט”ו באב ,ויש
הדורשים את שמו מהצירוף “חצי-אב” .אולם ,הסיבה המוכרת יותר לשמו של החצב ,היא יכולתו
“לחצוב” בסלע ולהקשות על אלו שמנסים לעקור אותו .המדרש מספר כי יהושע בן נון השתמש
בחצב כדי לסמן באופן ברור את הגבול בין נחלות השבטים ,כך שלא יוכלו לעקור את הצמח
בקלות ולנסות ולגנוב שטח אלה מאלה.
רותם :משמש כעוצר חולות בזכות שתי מערכות השורשים שלו ,שורשים מעמיקים ושורשים
שטחיים .הצמח קולט במהירות את מי הגשם משכבות החול העליונות.
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מקצת הפרחים הגדלים בגבעות הכורכר

סחלב קדוש

קורנית מקורקפת

סולנום זייתני

אזוביון דגול

עדעד כחול

שרביטן מצוי

דרדר הקורים

שמשון סגלגל

טיונית החולות

ארויה משיינית

לוטום מרווני

נזרית חופית

שום גבוה

חבלבל כפני

ויתניה משכרת

החי בדרך

רבים מאזורי הכורכר והחמרה נותרו כאיים קטנים של בתי גידול טבעיים בלב שטח חקלאי .אזורים
אלה מהווים מקלט לבעלי חיים רבים ,המנצלים שטח זה למסתור ולרבייה ,ואת השטח החקלאי
מסביב לשיחור מזון .הכורכר הפריך והחמרה מהווים קרקע נוחה לחפירת מחילות .מרבית היונקים
החיים בגבעות הכורכר הם בעלי חיים ליליים כגון :קיפודים ,שועלים ,ארנבות ועוד .לכן נדיר לראותם,
אך פעמים רבות ניתן לזהות פתחי מחילות ועקבות בשטח .באזור זה חיים גם זוחלים רבים ,ביניהם צב
היבשה והחרדון המצוי ,מספר זנים של לטאות וכ 15-זני נחשים .כמו כן ,האזור התברך בעופות רבים,
בעיקר מינים של שטחים פתוחים כגון :סיקסק ,עפרוני מצויץ ובחורף דוחל שחור גרון.
קיפוד מצוי
הקיפוד המצוי הוא יונק עטוי קוצים השייך לסדרת אוכלי-חרקים .קוצי הקיפוד הינם גלגול של שערות
המכסים את גבו וראשו של הקיפוד .פרוות הבטן אינה קוצנית ועשויה שערות רכות .כשהקיפוד מאוים
או נבהל הוא מצטנף למעין כדור קוצני; הראש והרגליים מתקפלים אל הבטן וקוצי הגב מגנים על הבטן,
הראש והאיברים הפגיעים .למרות הגנת הקוצים הקיפוד ניצוד לעיתים על יד טורפי יבשה שונים.
שנונית חולות
מן הקטנות בלטאות ,זריזה ועדינה ,חיה באזורי חולות עם מעט שיחים .פעילה בשעות הקרירות יותר.
מיטיבה להתחפר ומחילותיה אינן עמוקות ,ובהן היא נמצאת בשעות החמות ובלילה .כשמתגלה אויב
היא ממהרת למחילה .צבעה כתום-צהוב ,כצבע החול ,מדוגם בפסי אורך ומנומרת בכתמים שחורים
קטנים .חרטומה מחודד ובעזרתו מתחפרת במהירות .נקראת שנונית על שם השינון שעל אצבעות
רגליה הארוכות -מעין שיניים קטנטנות כשערות.
שחאורית
חיפושית ממשפחת השערוריות .פעילה בשעות היום ומצויה במגוון בתי גידול בארץ .נמצא
שטמפרטורת הגוף הממוצעת שלה היא  37מעלות ולכן היא מגבילה את פעילותה לשעות בהן קרני
השמש אינן קטלניות או בצל .כך ,ככל שהיא תתחיל את פעילותה מוקדם יותר ביחס למתחריה,
סיכוייה למצוא מזון גדול יותר.
שועל מצוי
טורף ממשפחת הכלביים .נבדל מן הכלב במספר סימנים :מידתו קטנה יותר ,חרטומו מחודד ,אוזניו
גדולות והאישון שלו דמוי חריץ צר .בלילה השועל פעיל ובשעות היום ,הוא מסתתר במחילות שחפר
בעצמו או שנחפרו על ידי בעלי חיים אחרים .השועל הינו אוכל-כל ,בתפריטו נכללים :מכרסמים ,עופות,
חרקים ופרי .לשועל יש טריטוריות שגודלן תלוי בכמות המזון ובמידת פיזורו בשטח .כשהוא מכריז על
טריטוריה שלו ,משמיע השועל נביחות .השועלים חיים בדרך-כלל בזוגות או במשפחות המונות עד
שישה פרטים בוגרים .השועל מביא תועלת לאדם באכלו מכרסמים וחרקים שונים .בישראל נרדפים
השועלים משום שהם נשאי הכלבת הראשיים בארץ.
ארנבת השדה
ארנבת היא יונק הניזון מצמחים .בגלל ריצתן המהירה המגיעה למהירות של  70קמ”ש ,הן הפכו לסמל
הזריזות והפחד .חוש הריח והשמיעה שלהן מפותחים מאוד .ברגליה הקדמיות יש לארנבת חמש
 14אצבעות ובאחוריות ארבע .בתורה היא נמנית עם החיות הטמאות.
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צפע ארצישראלי
הצפע הארצישראלי שוכן קרקע .הוא בעל כושר טיפוס טוב למדי ונמצא לעתים גם בין סדקי חומות
ואף על עצים .הוא פעיל בעיקר בשעות הלילה ,ועיקר פעילותו בחודשי האביב ,הקיץ והסתיו.
כשאינו פעיל הוא מתחבא במקומות מסתור .בשל סוג הטרף שלו ואזור מחייתו ,הצפע הוא נחש
נפוץ יחסית באזורים מיושבים .לצפע הארצישראלי תכונה ייחודית בין כל בני משפחת הצפעוניים:
זהו הצפע היחיד המביא צאצאים לעולם באמצעות הטלת ביצים ולא באמצעות השרצת ולדות
חיים .הצפע הארצישראלי הוא נחש מוגן והחזקתו באופן פרטי אסורה ,למעט מקרים בודדים
שבהם נעשה שימוש בנחשים לצורכי מחקר או לצורך הפקת נסיוב.
זעמן שחור
הזעמן השחור (הידוע גם כ”:נחש שחור”) נמנה עם משפחת הזעמניים .המשפחה הגדולה בסדרת
הקשקשאים .הוא הנפוץ בנחשי ישראל והגדול שבהם  -מגיע לאורך של  240ס”מ ולמשקל של
 2קילוגרם .צבעו של הזעמן השחור הוא שחור מבריק ,הגחון בהיר ובעל כתמים אפורים כהים.
הוא פעיל בלילה וביום ,זריז ותוקפני ומתגונן בנשיפות ועל ידי נשיכות רבות ומהירות .הוא ניזון
מלטאות ,מציפורים ובעיקר ממכרסמים .הוא אינו נכרך סביב טרפו אלא לוחץ אותו אל הקרקע.
בני אדם רואים בו איום ,למרות שכלל אינו ארסי .למעשה ,נחש זה דווקא מועיל לאדם משום שהוא
אוכל עכברים וחולדות .עם זאת ,השם זעמן מתאים לו משום שהוא ממהר לנשוך כאשר תופסים
אותו ביד.
צב היבשה
בניגוד לאמונה העממית ,לא ניתן לקבוע את גילם של צבים בעזרת ספירת מגני הקרן הערוכים על
שריון הגב שלהם .מספר המגנים ייחודי לכל מין של צב ואינו משתנה במהלך חייו .את גילו של הצב
ניתן להעריך בעזרת טבעות הגדילה שעל שריונו ,שבדומה לטבעת העץ ,מתווספות לו מדי שנה,
אלא ששיטה זו איננה יעילה עבור פרטים בוגרים שטבעות הגדילה שלהם בדרך כלל מטושטשות.
עטלף הפרי
עטלף הפרי המצוי שייך לסדרת העטלפים .הוא הגדול מבין כ 30 -מיני העטלפים שבארץ-ישראל.
בארץ קיימים עטלפי פרי ועטלפי חרקים .עטלף הפרי פעיל בלילה .ביום הוא ישן אוחז ברגליו ענף
או בליטת סלע ,וראשו תלוי כלפי מטה .בלילה הוא מעופף וניזון מפרי ,כגון :שסק ,תות ,אזדרכת,
פיקוס ,חרוב ועוד .חוש הראיה וחוש הריח של עטלף הפרי מפותחים ובאמצעותם הוא מוצא את
מזונו.
סיקסק
סיקסק נמנה על משפחת החופמיים .זהו עוף גדה וביצות שגודלו כגודל יונה .הוא נפוץ בסוריה,
בירדן ,בלבנון ובתורכיה .שמו ניתן לו על שום שהוא משמיע קולות צרחה הנשמעים כמו“ :סיק,
סיק ,סיק” .הסיקסק הוא בעיקר עוף קרקע .בשל מבנה רגליו הארוכות הוא אינו עומד לעולם על
ענפי עצים ושיחים ,אותם אינו יכול ללפות באצבעותיו .הוא שוכן על גדות מקווי מים ובשדות
לחים .הוא מעופף איטי יחסית .בחיפושו אחר מזון על הקרקע ,הסיקסק נעזר בחוש הראייה .הוא
רץ במהירות ונעצר בפתאומיות כשהוא מוצא את מבוקשו .הוא מקנן באזורי ביצות ובשדות עשב.
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כבשים בגבעות הכורכר

מתכון מצמחי בר

חזרתם רעבים מהטיול? זה הזמן להכין מתכון מעלים שאספתם בדרך:
מתכון לקציצת חובזה
חובזה (בערבית) או חלמית (בעברית) למי שלא יודע -
חוּבזָ ה ירוקים ורעננים.
בכל שדה נטוש ימתינו לכם בימים אלה שיחי ֶ
איזה חלק מהם אוכלים? מה מכינים מהם?
לחובזה/חלמית שמות רבים :לָ ְחמית ,לחם ערבי או בשמה הערבי –
חוּבזָ ה.
ֶ
אגדות רבות מספרות על היותה מרכיב חשוב בתפריט הירושלמי
בתקופת המצור.
בתחילה התעלמו מהעלים שלא נראו מושכי לב במיוחד ,ואכלו את
הפרי הדומה לכפתור שטוח.
רק בשלב מאוחר יותר כשראו נשים ערביות קוטפות ומעמיסות שקים
מלאים על החמורים שליוו אותן ,נודע השימוש הנכון בחובזה :העלים.
עד היום אוכלים הילדים את פירות כפתוריי החובזה ,ומהעלים
המשמשים בעיקר כתחליף לתרד ,ניתן להכין מתכונים.
קציצות חוביזה ( 4מנות)
החומרים:
 1ק”ג עלי חוביזה
 2ביצים טרופות
 1/2כוס פירורי לחם
 2שיני שום כתושות
פלפל שחור טחון
מלח
מעט אגוז מוסקט מגורר
לטיגון  -שמן זית
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אופן ההכנה
מרתיחים מים בסיר גדול וחולטים את עלי החובזה כדקה.
מוציאים ,מצננים תחת מים זורמים וסוחטים היטב.
קוצצים את העלים דק.
מערבבים את העלים עם הביצים ,פרורי לחם ,מתבלים ומערבבים היטב.
מניחים בצד לחצי שעה.
יוצרים קציצות ומטגנים בשמן זית.
מגישים חם או קר ,עם לימון או טחינה.
בתאבון

מסע אופניים בדרך נוף נס ציונה
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