
 טיוטת צו

 
 שם הצו המוצע .א

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

 .2020 -א"פמלבינה ישרש),  התש

 

 
 מטרת הצו המוצע והצורך בו  .ב

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

השר להגנת הסביבה רשאי לשם הגנה על ערך מוגן להורות בצו על  החוק) –(להלן  1998

קביעת שטח במקור מים או שטח המיועד בגן לאומי או לשמורת טבע בתכנית שהופקדה או 

, כתחום מוגן, למעט שטחים שהם דרכים 1965 –אושרה לי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 

 שהוסדרו בחיקוק וחניונים.

הנמצא המיועד לשמורת טבע בתכניות שונות, חום מוגן שטח לקבוע כתמטרת הצו היא 

 ב לחוק.36בהתאם לסעיף וזאת  40כביש מספר במזרח רחובות, בין בית הקברות של העיר ל

השטח המוצע כתחום מוגן נפגע כיום בצורה קשה כתוצאה מתנועת כלי רכב, כגון: 

ת ברמיסת צומח, דריסת טרקטורונים, ג'יפים, אופנועי שטח ועוד. הפגיעה בשטח מתבטא

בעלי חיים, פגיעה בתכסית הקרקע כתוצאה מעקבות גלגלי הרכב ויצירת מפגעי רעש. קביעת 

השטח המוצע כתחום מוגן תאפשר למנוע נסיעת רכבים בתחומו, תמנע את המשך השחתתו 

 ותאפשר להגן על עולם החי והצומח העשיר המתקיים בו.

 
 להלן נוסח טיוטת הצו המוצע:  .ג



 

 : להגנת הסביבה משרדהוטת צו מטעם טי

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

   2020 -א"פ),  התשמלבינה ישרש

 
ב(א) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים 36בתוקף סמכותי לפי סעיף   

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

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

השטח הנמצא במזרח רחובות, באזור שבין בית הקברות של העיר רחובות   .2 קביעת תחום מוגן

, כמפורט בתוספת הראשונה, אשר מיועד לשמורת טבע 40לבין כביש מספר 

ע בירוק בתשריט המצורף בתכניות המנויות בתוספת השנייה ואשר צבו

 התשריט), הוא תחום מוגן. –בתוספת השלישית (להלן 

הפקדת העתקי 

 התשריט

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

 במשרדיה בירושלים, בשעות העבודה המקובלות, וכן באתר האינטרנט שלה.

 
 
 
 

 ראשונה תוספת
 )2(סעיף 

 

ת ווחלק יםכולל גושהוא ו ,רחובות העירתחום שטח השיפוט של בנמצא  2בסעיף השטח האמור 

 :אלהרישום קרקע 

 ;35 -ו 34, 33, 31, 30, 22, 20, 9, 8, 5חלקי חלקות  -3689גוש  )1(

 .4חלקי חלקה  -4361גוש  )2(

 
 

 תוספת שניה
 )2(סעיף 

 

 ;212שינוי מס'  -3תכנית מיתאר מחוזית, מחוז המרכז, מס' ת/מ/מ/ )1(

 .353תמ"א  -מיתאר ארצית משולבת לבניה, לפיתוח ולשימור תכנית )2(

 
                                                                    

 .387; התשע"א, עמ' 202ס"ח התשנ"ח, עמ'  1
 
 .284, עמ' 12.11.03, מיום 5236י"פ מס'  2
 
 .1030י"פ התשס"ו, עמ'  3
 



 

 

 תוספת שלישית                       

 )2(סעיף 
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 גילה גמליאל

 להגנת הסביבה ההשר

ר ב ס ה י  ר ב  ד

 -תוקן חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח 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  –ידי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן האמצעים ב

 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 

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

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

 וחניונים. מוגן, למעט שטחים שהם דרכים שהוסדרו בחיקוק 

 ג לחוק, לאחר ששטח נקבע כתחום מוגן, חל איסור לנהוג בתחומו, אלא אם36בהתאם לסעיף 

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

רחובות, בין בית הקברות של במזרח במסגרת צו זה, מוצע לקבוע כתחום מוגן שטח הנמצא  .2004

 השטח המוצע). -(להלן 40עיר לכביש מספר ה

 בעקבות פעולות פיתוח וחקלאות בשטח המוצע מתקיים בית גידול המבוסס על קרקע חמרה.

בית הגידול של החמרה  , נותרו מעט מאוד שטחי חמרה שאינם בנויים או מעובדים.במישור החוף

 אותו בסכנה. , עובדה המעמידהבלבד 4% -בבמישור החוף זוכה להגנה סטטוטורית 

דרדר הקורים, מרסיה יפהפיה, מיני צומח אנדמי ובהם:  20 -מהווה בית גידול ל מוצעשטח הה

כגון עדן חד  חבלבל החוף ותורמוס ארצישראלי, לצד מינים נדירים הנמצאים בסכנת הכחדה

שנתי, תלתן פלשתי ועלקת ארצישראלית. בשטח קיים חורש מפותח של שיטה מלבינה, עץ ממוצא 

אשר הביא לאזור את , ודני, שתפוצתו בארץ מקוטעת ומוגבלת למספר אתרים בלבד. צמח זהס

 -שמו "גבעת שיטה מלבינה ישרש" אינו מתרבה בישראל על ידי זרעים, אלא אך ורק בצורה א 



מינית (וגטטיבית) דרך סורי שורש. תפוצתו המקוטעת במספר אתרים ואחידותו הגנטית עקב 

ערך  והשיטה המלבינה הינעץ יצוין, כי  מעמידה אותו בסכנת הכחדה בישראל.מינית,  -הרבייה הא

גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע טבע מוגן לפי אכרזת 

 .ככזה ווקביעת השטח כתחום מוגן תסייע להגן עלי 2005 –מוגנים), התשס"ה 

רבות  תנועה, רביה ותזונה של חיות ברלהמשמש מסדרון אקולוגי המוצע השטח בנוסף, מהווה 

צב יבשה מצוי ובכללם:  זוחלים שוניםבית גידול עבור יונקים וו עופות דורסיםו ביניהן ציפורי שיר

  .נימיות וגיריות; שועלים ;תנים ;בסכנת הכחדהמצויים ששניהם  והלטאה שנונית השפלה

ים הרבים הפוקדים אותו, הוא מיועד בשל ערכיותו הסביבתית הרבה של השטח המוצע, והמינ

ב"תכנית " ו35תמ"א  -ב"תכנית מיתאר ארצית משולבת לבניה, לפיתוח ולשימורלשמורת טבע 

 ".21שינוי מס'  -3המתאר המחוזית למחוז המרכז, תמ"מ/

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

וד. כניסת רכבים לשטח אף מאפשרת פעולות של שפיכת פסולת והטמנת פסולת אופנועי שטח וע

בשטח באופן לא חוקי. הפגיעה בשטח מתבטאת ברמיסת צומח, דריסת בעלי חיים, פגיעה 

בתכסית הקרקע כתוצאה מעקבות גלגלי הרכב ויצירת מפגעי רעש. קביעת השטח המוצע כתחום 

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

 בו. הקייםוהצומח העשיר 
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