
 טיוטת צו

 
 שם הצו המוצע .א

גבעות  –צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (קביעת תחום מוגן 

 .  2020 -א "פהכורכר בנס ציונה),  התש

 

 
 מטרת הצו המוצע והצורך בו  .ב

 -ב לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח36לפי סעיף 

להגנת הסביבה רשאי לשם הגנה על ערך מוגן להורות בצו על קביעת שטח במקור השר  1998

מים או שטח המיועד בגן לאומי או לשמורת טבע בתכנית שהופקדה או אושרה לי חוק 

, כתחום מוגן, למעט שטחים שהם דרכים שהוסדרו 1965 –התכנון והבניה, התשכ"ה 

 בחיקוק וחניונים.

שטח המיועד לגן לאומי בתכניות שונות, הנמצא ה אתוגן לקבוע כתחום ממטרת הצו היא 

. השטח המוצע נפגע כיום ישוב אירוסרומי, ממערב לנס ציונה ומזרחית לבמישור החוף הד

בצורה קשה כתוצאה מתנועת כלי רכב, כגון: טרקטורונים, ג'יפים, אופנועי שטח ועוד. 

יעה בתכסית הקרקע כתוצאה הפגיעה בשטח מתבטאת ברמיסת צומח, דריסת בעלי חיים, פג

מעקבות גלגלי הרכב ויצירת מפגעי רעש. בשל פריכותו של הכורכר, הפגיעה הנגרמת לשטח 

כתוצאה מנסיעת רכבים ברובה אינה בת שיקום. קביעת השטח המוצע כתחום מוגן תאפשר 

למנוע נסיעת רכבים בתחומו, תמנע את המשך השחתתו ותאפשר להגן על עולם החי והצומח 

 שיר המתקיים בו.הע

 

 

 
 להלן נוסח טיוטת הצו המוצע:  .ג



 

 : להגנת הסביבה משרדהטיוטת צו מטעם 

גבעות  – צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (קביעת תחום מוגן

   2020 - א"פ),  התשהכורכר בנס ציונה

 

 
ות טבע, אתרים לחוק גנים לאומיים, שמור (א)ב36בתוקף סמכותי לפי סעיף   

 אני מצווה לאמור:החוק),  - (להלן 19981 -לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח

 א לחוק.36כהגדרתו בסעיף  –בצו זה, "תחום מוגן"   .1 הגדרה

במישור החוף הדרומי, ממערב לנס ציונה ומזרחית ליישוב השטח הנמצא   .2 תחום מוגןקביעת 

המנויות ת ובתכניגן לאומי מיועד לכמפורט בתוספת הראשונה, אשר  ,אירוס

(להלן  לישיתהמצורף בתוספת הש בתשריט צבוע בירוקאשר ובתוספת השניה 

 ., הוא תחום מוגןהתשריט) –

הפקדת העתקי 

 התשריט

תעמיד את התשריט לעיון הציבור הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים   .3

 . הט שלוכן באתר האינטרנבשעות העבודה המקובלות, , בירושליםבמשרדיה 

 
 
 
 
 

 תוספת ראשונה
 )2(סעיף 

 

כולל גושים וחלקות הוא נס ציונה, ו העירבתחום שטח השיפוט של נמצא  2האמור בסעיף השטח 

 רישום קרקע אלה:

 ;35ה חלק -3638גוש  )1(

, 207, 205, 20-26וחלקי חלקות   220 -ו 214, 119-204, 42-117, 14, 13, 8, 7חלקות  -3639גוש  )2(

 ;219 -ו 218, 216, 215

 ;17 -ו 16, 10-14, 6, 5, 1וחלקי חלקות    9 -ו 7, 2-4חלקות  -3640גוש  )3(

 ;10 -ו 8ות חלק -3847 גוש )4(

 .228 -ו 60חלקות  -5102 גוש )5(

 

 

 

                                                                    
 . 106, 102; התשע"א, עמ' 202ס"ח התשנ"ח, עמ'  1
 



 

 

 תוספת שניה
 )2(סעיף 

 

 ;12תמ"א  – התכנית מיתאר ארצית אחוד )א(

 ;353תמ"א  – תכנית מיתאר ארצית משולבת לבניה, לפיתוח ולשימור )ב(

 .214שינוי מס'  – 3, מס' ת/מ/מ/מרכזתאר מחוזית, מחוז התכנית מי )ג(

 
 
 שלישיתתוספת 

 )2(סעיף 
                        

                                                                    
 .3740, עמ'  התש"ף י"פ 2
 
 .1030, עמ' התשס"ו"פ י 3
 
 .284, עמ' ד"סהתש"פ י 4
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 השר להגנת הסביבה

 

 

 

ר ב ס ה י  ר ב  ד

 -חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח תוקן 2010בשנת 

), התשע"א 3החוק) במסגרת תיקון לחוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, (תיקון מס'  –(להלן  1998

בדבר איסור נהיגה בתחום מוגן. זאת, על מנת לחזק את  1, והוסף לו פרק חמישי 2010 –

הרשות) להתמודדות עם תנועת  –הטבע והגנים הלאומיים (להלן האמצעים בידי הרשות לשמירת 

 כלי רכב אשר עלולה להוביל להרס ערכי הטבע והנוף בשטחים רגישים אלה.

דיונות חול, כגון: ב לחוק, השר להגנת הסביבה רשאי, לשם הגנה על ערך מוגן (36על פי סעיף 

הקשורות למקור מים, אזורי מחיה טבלאות גידוד ומסלע, ערך טבע מוגן, תופעות גיאולוגיות 

ורבייה של החי והצומח ועוד)  להורות בצו על קביעת שטח במקור מים או שטח המיועד לגן לאומי 

, כתחום 1965 -או לשמורת טבע בתכנית שהופקדה או אושרה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה

 מוגן, למעט שטחים שהם דרכים שהוסדרו בחיקוק וחניונים. 

ג לחוק, לאחר ששטח נקבע כתחום מוגן, חל איסור לנהוג בתחומו, אלא אם 36לסעיף בהתאם 

 -א(א) לחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד4הנהיגה היא לאחת מהמטרות המנויות בסעיף כן 

2004. 

במישור החוף הדרומי, ממערב לנס  במסגרת צו זה, מוצע לקבוע כתחום מוגן שטח הנמצא

 השטח המוצע). - (להלןאירוס, כמפורט בתוספת הראשונה ציונה ומזרחית לישוב 



באזור חוף השרון  מזרחיאחרון המקטעים של רכס הכורכר ההוא רכס הכורכר של נס ציונה 

, למגוון של חי וצומח השטח המוצע בית גידולמהווה כתוצאה מהמסלע הייחודי,  .נותרו טבעייםש

אירוס  :כגוןי, אשר הוגדרו כמינים אדומים, לא מבוטל של מיני צומח נדיר ואנדמ מספר לרבות

ושמשונית  דגול אזוביון , תלת מלען ארוך,מידי שנה הארגמן המושך למקום אלפי מבקרים

שועלים ומחילות של דורבנים,  שלל כלניות, צבעונים ורקפותנוסף, מצויים במקום ב הטיפין.

 וקיפודים.

תכנית מיתאר "במיועד לגן לאומי ערכיותו הסביבתית הרבה של השטח המוצע, הוא  בשל

" 35תמ"א  -תכנית מיתאר ארצית משולבת לבניה, לפיתוח ולשימור", ב"1תמ"א  –ה ארצית אחוד

 ".21שינוי מס'  – 3תכנית מיתאר מחוזית, מחוז המרכז, מס' ת/מ/מ/וב"

השטח המוצע נפגע כיום בצורה קשה כתוצאה מתנועת כלי רכב, כגון: טרקטורונים, ג'יפים, 

אופנועי שטח ועוד. כניסת רכבים לשטח אף מאפשרת פעילות של שפיכת פסולת בשטח באופן לא 

חוקי. הפגיעה בשטח מתבטאת ברמיסת צומח, דריסת בעלי חיים, פגיעה בתכסית הקרקע 

כתוצאה מעקבות גלגלי הרכב ויצירת מפגעי רעש. בשל פריכותו של הכורכר, הפגיעה הנגרמת 

בים ברובה אינה בת שיקום. קביעת השטח המוצע כתחום מוגן תאפשר לשטח כתוצאה מנסיעת רכ

למנוע נסיעת רכבים בתחומו, תמנע את המשך השחתתו ותאפשר להגן על עולם החי והצומח 

 העשיר המתקיים בו.
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