
Pimelia angulata | פימלית החולות
מחלקת חרקים

חיפושית עגלגלה עם 
שורות של בליטות 

עדינות על הגב. 
אורכה -1.3 2 ס"מ.  
הולכת ורצה ואינה 

מעופפת. פעילה 
בשעות היום. ניזונה 
מחומר אורגני מזדמן.

מחלקת יונקים
פעיל בלילה בעיקר, ביום 

הוא נמצא  במחילות 
שחפר. חי לרב בזוג. 
בנוסף להיותו טורף 

הניזון מלטאות, ביצים, 
חרקים, עופות ומכרסמים 

ניזון השועל גם מפירות 
ומשאריות מזון אדם. 

חי בטריטוריות, עליהן 
הוא מכריז בנביחות.

Vulpes | שועל מצוי

חבצלת החוף ממשפחת  
הנרקיסיים צמח עם בצל רב-
שנתי גדול בקרקע, גיאופיט, 

גדלה בבית-גידול אופייני: בחופי 
הארץ, ברצועה הקרובה / הסמוכה 

ביותר לים, לרוב לא יותר מ-100 
מ' מהים המכונה "חגורת הרסס". 
זו חשופה לרוחות הבאות מהים 

ומביאות בכנפיהן רסיסי מים 
מלוחים. גדלה בעיקר בחול מיוצב, 

אך גם בכורכר ובאדמת חמרה, 
בולטת למרחוק בזמן פריחתה.                                                                                        

צמח מוגן 

מחלקת עופות
החוגלה שוהה על הקרקע, הולכת 
וגם רצה מהר מאד אבל לא יכולה 

לעוף רחוק בגלל משקלה הרב. 
עוף חברתי החי בלהקות המונות 
בין 10-20 פרטים, מזונה העיקרי 
הוא מן הצומח, שורשים, פקעות, 
זרעים ונצרים של עשבים ודגניים 

שונים. בזמן ליקוט המזון בינות 
לצמחיה אחת החוגלות ניצבת 

במקום גבוה ומזהירה את הלהקה 
בעת סכנה.

משפחת הסולניים
שיח סבוך וקוצני, גדל בקרקעות 

חוליות במישור החוף ובמישור 
ימין בצפון הנגב. 

השם העברי הוא תנכי "תצא אש 
מן האטד...." משל יותם שופטים

ט' 15-14 זיהויו עם האטד 
המקראי מפוקפק. 

פורח כל השנה? )פורח עם בוא 
הגשמים(

מחלקת עופות
עוף נודד שחי ומקנן בלהקות. 

מגיע לישראל באביב ומקנן בקינים 
מצויים בקצה מחילה אותה חפר 
במקורו במצוקים העשויים מאבן 
גיר או כורכר. במהלך הקיץ נודד 
חזרה לאפריקה שם הוא שוהה 
בחורף. אוכל מובהק של דבורים 

וצרעות ועל כן שמו האנגלי -
Bee eater השרקרקים התמעטו 

מאד באזור החוף בגלל אובדן אתרי 
הקינון ואזורי שיחור המזון עקב 

התרחבות הערים.

ממשפחת האספרגיים
מטפס רב שנתי או שיח חסר עלים 

)למרות שמו "ארוך-עלים"(, 
המגיע לגובה 150-200 ס"מ. 

ירוק-עד נפוץ במדבר, ברוב אזורי 
הארץ מהגליל בצפון ועד מדבר 

יהודה. פורח הן באביב 
)במרס– מאי( והן בסתיו 

)בספטמבר– נובמבר(. 
הפרח צהבהב הפרי ענבה כדורית 

עסיסית ירוקה, צבעה הופך עם 
הבשלתה לשחור או סגול - שחור. 

הענבה נאכלת על-ידי ציפורים.

ממשפחת האספרגיים
ממשפחת הסוככיים

צמח עשבוני דו־שנתי זקוף וגבוה 
מאוד נפוץ ובולט מאוד בנוף של 

ראשית הקיץ, במיוחד בצִדי דרכים. 
בבתה של החבל הים תיכוני 

ובשדות בור. השם קיפח משמעו 
דק וגבוה. 

גזר קיפח פורח בסוף האביב ובקיץ 
של השנה השנייה, מאפריל עד 

אוגוסט. עולה עמוד תפרחת זקוף 
ושעיר, המתנשא לגובה של עד 

2 מ'. 
הסוכך מתנוססת קבוצת פרחים 

עקרים, שחומים או סגולים, 
הנראים כחיפושית או זבוב, והם 

מושכים חרקים לנחות על הסוכך.                            
לשורש הצמח יש שימוש ברפואה 

העממית.

ממשפחת מורכבים
ֵׁשם הצמח בלועזית משמעו פרח 
הזהב, וזה גם מקור שמו בעברית 

חרוץ שפירושו זהב.  המין גדל בכל 
חלקי הארץ הים תיכוניים, חודר 

מעט גם למדבר. 
צמח חד-שנתי גדול, נפוץ מאוד 

בעיקר על אדמות עשירות בחנקן 
המעודד את צמיחתה ומדכא 

צמחים אחרים, פריחתו יוצרת 
מרבדים צפופים. גדל בשדות ובצדי 

דרכים, פורח באביב. 
באוכלוסיה של חרציות אפשר 

לגלות חריגים כמו חרצית צהובה 
עם שוליים לבנים.

צמח חד-שנתי ממשפחת 
המצליבים. 

הצמח מתחיל לנבוט כבר בסתיו, 
הופעתו ירוקה, היא בין מקדימי 

הפריחה בחורף בכל החד-שנתיים. 
גדלה בקרקע חולית במישור החוף 

ואנדמית למישור החוף של 
ארץ-ישראל.                                                                        

בגלל בינוי מואץ במישור החוף 
הולכת אוכלוסיית המרסיה 

ומצטמצמת.

ממשפחת מורכבים
צמח פולש ממרכז אמריקה. 

גדל בחולות, בצידי דרכים 
ובמקומות מופרעים, וכן כעשב-רע 

בשדות. 
הובא לארץ ב-1975 כדי לייצב 

חולות במפרץ חיפה, והתפשט. 
מין אגרסיבי, מסכן את הצמחייה 
הטבעית של חולות מישור החוף.

מחלקת חלזונות
שבלול חד שנתי. הצעירים בוקעים 

בתחילת החורף ומגיעים לגודל 
בוגר בקיץ. 

בקיץ הם מטפסים במעלה גבעולי 
צמחים כדי להימנע מהטמפרטורות 

הגבוהות השוררות סמוך לקרקע, 
סוגרים את פתח הקונכייה בכסוי 

קרומי גירני  שנקרא 'חתם' ונכנסים 
לתרדמת קיץ )קיוט(. 

עם הגשם הם מתעוררים, מזדווגים, 
חופרים גומות בחול, מתחפרים 
ומטילים ביצים. באמצע החורף 
הם מתים ובסמוך לכך בוקעים 

הצעירים. 
ניזון בעיקר מחומר צמחי מרקיב 

ומעלים.

רותם המדבר הוא שיח רב 
שנתי, ממשפחת הקטניות,                                             

הרותם נפוץ בעיקר בדרום 
הארץ, אך מאכלס גם את אזור 
החוף. בחורף בין ינואר לאפריל 

מתכסה הרותם בתפרחת 
מרהיבה לבנה שופעת של פרחים 

פרפרניים קטנים המפיצים 
ריח משכר למרחק המושך 

אליהם חרקים בעיקר דבורים. 
ההאבקה נעשית על ידי חרקים.                                                                                                

צמח מוגן

מחלקת עופות
הכרוון שייך לסדרת החופמאיים, 
אך בשונה מהם הוא לא חי ליד 
מים אלא באזורי חולות וערבות 

ובתי גדול פתוחים ויבשים.
אורכו כ - 42 ס"מ, מוטת כנפיו 

כ - 76 ס"מ.
פעיל לילה  וביום נוהג לנוח בצל 

שיחים. מצוי לרוב על הקרקע. 
ניזון מחרקים, תולעים, זוחלים 

ומכרסמים קטנים אותם הוא בולע 
בשלמות.

ממשפחת המורכבים
השם המדעי של הלענה נקרא 

על שמה של ארטמיס, אלת הציד 
אצל היוונים. הלענה נשתלת 

בחולות נודדים בידי אדם לשם 
ייצובם, לבל ימשיכו לנדוד ולכסות 

שטחים סמוכים פורחת בסתיו, 
מספטמבר עד אוקטובר. הפרחים 

צהובים, ערוכים בקרקפות שכל 
פרחיהן צינוריים. הלענה נזכרת 
בתנ"ך, תמיד בהקשר שלילי של 
רוע וסבל, יחד עם צמחי רעל או 

כסמל למרירות.

מחלקת זוחלים
עיקר מזונו צמחי, אך הוא טורף גם 
שלשולים ורכיכות וכן ניזון מפגרים. 

פעיל בשעות היום בכל השנה מלבד 
החורף שאז נמצא בתרדמה כשהוא 

מחופר בקרקע. בתחילת האביב חלה 
עונת הרבייה. החיזור קולני מאוד - 
הזכר עוקב אחר הנקבה, נוגח בה 

ומכה בשריונה בעזרת שריונו. הנקבה 
מטילה 5-3 ביצים בגומה שהיא 

חופרת בקרקע.
מצוי בסכנת הכחדה בגלל טריפה 

על ידי עורבים וכלבים, איסוף יתר על 
אנשים והצטמצמות שטחי המחיה.

חילף החולות הוא מין של צמח  
עשבוני רב שנתי ממשפחת הדגניים 

מצוי מאד במרכז מישור החוף 
בקרקעות חול חמרה, שם נחשב 

מרכיב ראשי בחברת צמחים.

מחלקת זוחלים
השנונית נקראת כך כי אצבעות 
הרגליים שלה מכוסות בליטות 

משוננות. פעילה בעיקר בבוקר. 
בחורף היא פועלת בשעות 

החמימות יותר של היום.
נזונה: בעיקר פרוקי רגליים שונים. 

מצויה בסכנת הכחדה בישראל 
בעיקר בגלל צמצום שטחי מחיה.

בוצין בארמית משמעו נר, על שום 
פרחיו הצהובים. צמח עשבוני 

דו-שנתי זקוף, ממשפחת 
הלועניתיים הוא מעלה עמוד-

תפרחת מסועף הדומה למנורת 
הקנים בבית המקדש פורח 

באביב ובקיץ, בעיקר ביוני-יולי. 
כל פרח פורח יום אחד, משעות 

השקיעה עד שעות השמש 
החזקות של היום למחרת.

מחלקת זוחלים
צבעי גופו מגוונים ומשתנים 

בהתאם לגורמים שונים. כך למשל, 
בשעות הבוקר צבעו כהה יחסית 

כדי לקלוט את חום השמש 
ביעילות, ובמשך היום צבעו 

מתבהר. מזונו בעיקר חרקים אבל 
גם צמחים וחלזונות. 

החרדונים טריטוריאליים וחיים 
במשפחות שכוללות זכר שליט 

ומספר נקבות וצעירים.

מצודה רומית

וותיקים בסביבה

Pancratium maritimum | חבצלת החוף Alectoris chukar | חוגלה

Lycium schweinfurthii | אטד החוף Merops apiaster | שרקרק מצוי

Asparagus stipularis | אספרג ארוך-עליםTheba pisana | דרחול השיח

Daucus carota | גזר קיפח

Chrysanthemum coronarium | חרצית עטורה

מחלקת עופות
מקור השם העברי, כמו 

האנגלי, במילה הערבית  
"בולבול" שמשמעה 
'זמיר'. ציפור יציבה 

ונפוצה מאד בישראל. 
חיה בזוגות בטריטוריה 

עליה היא שומרת  מפני 
כניסתם של בולבולים 

אחרים. הצעירים שטרם 
מצאו בני זוג מתלהקים. 

ניזונה בעיקר מפירות 
וחרקים וגם מחלזונות 

ונמלים.

מחלקת יונקים
מכרסם נפוץ בישראל. 

ארכו כ- 130 מ"מ 
בממוצע )למעט הזנב(. 
אורך זנבו שווה לאורך 

גופו ובקצהו ציצת 
שערות שחורה. פעיל 
לילה. ביום הוא חבוי 
במחילות אותן חפר 
שהן בעלות פתחים 
אחדים ועומקן 50 

ס"מ ויותר. בכל מחילה 
מוצאים בדרך כלל רק 

פרט בוגר אחד. ניזון 
מזרעים ועלים.

בולבול צהוב-שת )ממושקף( 
Pycnonotus xanthopygos

Meriones tristrami | מריון מצוי

Maresia Pulchella | מרסיה יפהפייה

Heterotheca subaxillaris | טיונית החולות

Retama raetam | רותם המדבר Burhinus oedicnemus | כרוון מצוי

Artemisia monosperma | לענה חד זרעית Testudo graeca | צב יבשה מצוי

 Desmostachya bipinnata | חילף החולות Acanthodactylus schreiberi | שנונית שפלה

Verbascum sinuatum | בוצין מפורץ Stellagama stellio | חרדון מצוי

ההתיישבות בתל מיכל החלה לפני כ-3700 שנה. 
במקום הייתה תחנה לסחר ימי, שנסחרו בה מוצרים 
ממצרים ומקפריסין. במאה העשירית לפסה"נ שימש 

האתר תחנת סחר כחלק מהתיישבות פניקית, 
ונתגלו בו חדרי פולחן בסגנון פניקי. 

באתר התקיים יישוב קטן גם במאה השמינית 
לפסה"נ. בתקופה הפרסית חודש היישוב בקנה 

מידה נרחב, עדות לחשיבותו של אזור השרון לצבא 
הפרסי. זוהו שכבות הרס - תוצאה של מאבקים 

על השליטה בחוף שהשתתפו בהם צבאות פרס, 
מצרים, קפריסין, פניקיה וערי פלשת. הגבעה 

הצפונית שימשה בתקופה הפרסית בית הקברות. 
ההתיישבות נמשכה ברציפות גם בתקופה 

ההלניסטית, ונחשפו בה גת גדולה לתעשיית יין 
ומטמון עשיר של 47 מטבעות כסף של בית תלמי. 
ְמצָד קטן הוקם במקום בימי החשמונאים, כנראה 

ביזמת אלכסנדר ינאי. בתקופה הרומית הוקמה 
באתר מצודה גדולה.

למן שלהי התקופה הרומית, החליפה אפולוניה את 
תל מיכל כיישוב המרכזי באזור. בתל מיכל הוקם 

בתקופה האסלאמית הקדומה מגדל תצפית. 
בקרבת התל נמצאו קברים אחדים מהמאה הי"ג 

לסה"נ, ומאז ניטש המקום. 

הסביבה האקולוגית בתל מיכל מאופיינת בצמחים 
ובעלי חיים של רכס הכורכר החופי, בהמשך העלון 

תמצאו פירוט של המינים העיקריים. 
בסוף הקיץ פורחים במקום חבצלות-חוף וחצבים, 

בחורף ובאביב שפע פרחים חד שנתיים שביניהם גם 
האנדמיים למישור החוף. 

בשטח נפוצים שני מיני צמחים פולשים - בן השיח 
טיונית-החולות והעץ שיטה-כחלחלה. 

בסביבת התל מצויה בריכת-חורף המתמלאת במי 
הגשמים ומתייבשת לקראת הקיץ, ובה מגוון צמחים 

ובעלי חיים ייחודיים.
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שלט כניסה לתל מיכלהמצודה הרומיתשלט בריכת החורף

אגן טבילה במצודהגת הלניסטיתתצפית על המרינה

חידון תל מיכל 
עליכם לסמן בעיגול את התשובה הנכונה מתוך ארבע האפשרויות, 

התשובות נמצאות בתוך עלון זה ובחיפוש בשטח.
צירוף האותיות הראשונות של התשובות לפי הסדר, יצור משפט בן 4 מילים . מהו?

1. חבצלת החוף היא ממשפחת ה...
מורכבים     |     סוככים     |     פרפרניים     |     נרקיסים

2. לטאה הנפוצה מאוד בחולות מצוק הכורכר בסביבת התל היא...
שנונית השפלה     |     איגואנה     |     שממית     |     זיקית

3. מין יונק לילי קטן שחי במחילות בתל וניזון מזרעים וחלזונות...
שועל     |     תן     |     מריון     |     צפרדע

4. מה הן שתי האותיות הזהות בשמה של ציפור לילית גדולה 
שרצה על הקרקע בתל וצדה כל מיני בעלי חיים קטנים? 

י     |     ו     |     |     נ     |     ב

5. המצודה ברום התל היא מהתקופה? 
ישראלית     |     רומית     |     פרסית     |     ערבית 

6. הגת שבתל היא מתקן חקלאי עתיק. לאיזה פרי משמשת?
אגסים     |     זיתים     |     ענבים     |     תפוחים

7. צמח שנראה בשטח הוא גם מייצב את החולות 
חבצלת החוף     |     אשל     |     אטד     |     לענה חד זרעית

8. הגת על הגבעה הצפונית מהתקופה
מלוכה     |     ישראלית     |     ביזנטית     |     הלניסטית

9. צמח פולש  שמוצאו מאמריקה הגדל בתל ומתחרה עם המינים המקומיים
טיון דביק     |     טיונית החולות     |     אספרג     |     בוצין מפורץ

10. פורח בקיץ בפרחים צהובים רבים על גבעולים גבוהים מאד 
ושמו פירושו בארמית נר ונראה דמוי חנוכייה

חצב     |     פרג     |     בוצין מפורץ     |     חילף החולות

11. השיטה היא: 
עץ     |     חלזון     |     זוחל     |     ציפור

12. ציפור צבעונית שמקננת בתל מיכל וניזונה בעיקר מדבורים וצרעות
שרקרק     |     בולבול     |     חוגלה     |     סנונית

13. הכרוון המקנן על הקרקע והוא עוף הפעיל בעיקר ב....
לילה     |     משך כל היממה     |     יום בלבד     |     רק עם שחר

14. בעל חיים זוחל שעשוי להיות מסוכן, פעיל בלילה וזיהויו נעשה בעיקר 
על פי העקבות שהוא משאיר בחול

דרחול     |     נחש     |     מריון     |     חיפושית 

15. מי חתום על השלטים וסימני הדרך בתל מיכל 
עירית הרצליה     |     רשות הגנים     |     ותיקים בסביבה     |     רשות העתיקות

חניון חוף 
אכדיה דרום

איור: טוביה קורץ

שד׳ אבא אבן

שונית
רחוב ה

גבעת המרינה

תחנות:
1. שלט כניסה משד׳ אבא אבן

2. שלולית חורף
3.נקודת תצפית מרהיבה

4. מצודה רומית
5. גת הלניסטית

6. שלט כניסה מחניון המרינה
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גת
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