
רקע לתכנית לצמצום נזקי  
והכוונת פעילות  , שריפות

 האימונים בשטח האש

 ?עקב או קוקיה

 אריאל קדם

מרב  , רוןמימי , טסלרנעמה , אורןאוריה , פרלברגאמיר 
 רמוןשמוליק ידוב ואורי , חביבאלי , קדםאריאל , לבל

1 
 חנוך בורגר

 מ"אגרונומים בע



 אורןשל אוריה לזכרו 
 ישראלהבוטנאים הצעירים של מבכירי 

 זהשביצע את עבודת השדה הבוטנית בפרוייקט 
 סיומוזכה לראות את ולא 

 כתפיואוריה נשא את עול העולם כולו על 
 עודולא יֹכל , שכרע תחתיו בדמי ימיועד 
 שמורופחות , העולם הוא פחות יפה, בלי אוריה

 לזכרונר הרצאה זו תהא 
 מרב לבל
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שטח האימונים נמצא •
המרחב  ' במז

של חבל  הביוספרי
 לכיש

 :צמודים אליו ובשטחו•

 גובריןבית ל "ג

תל  -תל לכישל "ג
 מראשה

 לכיש' ט מז"ש
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מרבית , 22א "בתמ•
 פ"הבאשטחי 

 :מוגדרים כ

 יער טבעי לשימור

 יער טבעי לטיפוח

 יער נטע אדם קיים

 יער נטע אדם מוצע
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הצפוף בעולם אזור הקינון •
  וחיוויאישל עקב עיטי 

 הנחשים

 בטריטוריות הקינון ממושדרים וחיוויאיםעקבים 13תנועותיהם של 

 עקבים
 חיוויאים

 :מתוך עבודת הדוקטורט של גלעד פרידמן

קרבות אוויר על טריטוריית הקינון בין עקב  
 בשכנותהמקננים  חיוויאיל

 גלעד פרידמן
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נפגעים שטחי האימונים •
 משריפות מדי שנה

 בעיקר באזור המטווחים•

 מרבית השריפות קטנות•

 (דונם 50-150)

 :שריפות גדולותיש גם •

 (2010,2015)דונם  5,600

 (2013)דונם  19,400
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 אלי חביב



זו תוטמע בתהליכי ערכיות 
 :ההחלטותקבלת 

 תדירות צמצום לפעולות
 ועוצמתןהשריפות 

 העבודהתכניות הכנת 

 התרגילתיקי תכנון 

 סניטציהפעולות 

 שנספו בשריפהעקב עיטי גוזלי  2
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 הסקר נועד לאפיין את הערכיות האקולוגית של השטח



פ לכיש מתוכננת  "בבאהתכנית 
כאשר הכוונה היא  , כפיילוט

שאופיינו שהעקרונות והתהליכים 
אב  -יוגדרו כתכנית, זובעבודה 

 בעתידלהטמעה במחנות צבא נוספים 
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 בר שמש, מימי רון, אוריה אורן –בוטני סקר •

 אריאל קדם –זוחלים סקר •

 אלי חביב –עופות סקר •

 שמוליק ידוב –יונקים סקר •

 גלעד פרידמן –קינון עופות דורסים •

 גל וין –ג "רטהמידע של מאגר •

 שמוליק ידוב

 אריאל קדם

 מרב לבל



 !נתחיל מהסוף

כמעט כל השטח בערכיות  
 !כוללת מירבית

מדגיש את חשיבות האזור  
בקנה המידה הארצי  

 :והאזורי
 מסדרון אקולוגי•

 רצף שטחים פתוחים•

 מעט הפרות•

 עשיר בערכי טבע•
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 :רצף שטחים פתוחים

 !רצף מרחבי יוצא דופן•

שטח האש וסביבתו  •
כלולים במפת המסדרונות  

 .ג"האקולוגיים של רט
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 :ערכיות אקולוגית משולבת

מהשטח בערכיות   60%-כ•
 מירבית

 בעיקר מצפון לבסיס•

גם שטחים נרחבים •
 :מדרום לבסיס

 מראשהלנחל ' הרכס מדר•

 אגוז-עמודים' רכס חר•

 לחם' אזור חר•

 בשא-אל' אזור חר•
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בגלל הערכיות הגבוהה  
,  כל כך של השטח

המפות המשולבות אינן  
 !כלי יעיל כבסיס לתכנון
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 התכנון יתבסס על ניתוח פרטני של השטח
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 :זואולוגיתערכיות 

 : מירביתבערכיות בשטחים 

 .בלבד ביבשאימונים •

יצומצמו  באביבאימונים •
 .למינימום האפשרי

מקרבת  אימונים יורחקו •
בעונת גדולים קינוני דורסים 

 (.אוגוסט-מרץ) הקינון

 אריאל קדם
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 :בוטניתערכיות 

:  מירביתבערכיות בשטחים •
 .בלבדביבש אימונים 

בערכיות גבוהה  בשטחים •
אימונים באביב : מאד

 .למינימום האפשרייצומצמו 
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 :מיני צמחים נדירים

יבוצעו אימונים לא •
בפוליגונים שבהם אותרו 

 .מיני צמחים נדירים
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 דרדר אשקלון

 עוז גולן

 רכפה כרסנית

 עוז גולן



 :מתפרצים/צמחים פולשים

 שיטה כחלחלה•

 ירושליםאורן זריעי •

יבוצע טיפול פרטני בתיאום 
 .ג"עם רט
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 :השריפות ועוצמתןתכיפות צמצום 

שוטפת עם  תחזוקת פסי אש •
 דיסקוסי "תחילת קמילת העשב ע

 בעירהמעכבי ריסוס בחומרים •

 בקר/רעיית צאן•

 פסולתמפגעי הסרת •

,  תחמושת מציתהמירי הימנעות •
בעיקר בימים שבהם הסיכון  

 לשריפה גבוה

 אורי קייזר

 אורי קייזר
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 :בעקבות יישום ההמלצות
 שריפות 33: 2014

 שריפות 7: 2015
 ...שריפות 2: 2016



 :סניטציה

 :צמצום זמינות המזון•

 הטמנת פחים•

 סגירה הרמטית של הפחים•

 מהשלכת פסולתהימנעות •

 פינוי מיידי משטחי האימון•

 סגל ומתאמנים: הדרכה•

 שמוליק ידוב

 שמוליק ידוב
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מפת הנחיות לשטחי  
 :האימונים

אימונים באש בין  •
 בלבד' אפר-'נוב

 אין כניסה לשטח•

צמצום אימונים •
 למינימום באביב
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מפת הנחיות לשטחי  
 :האימונים

 אימונים ביבש בלבד•

תנועה על צירים  •
 בלבד באביב

אימונים ביבש בלבד  •
 בעונת קינון דורסים
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 תודות
 ט"חלה, צבא ההגנה לטבע –סלעי גיא 

ג"רט –וין גל , אורי קייזר, יריב מליחי 

 א"ת' אוני –פרידמן גלעד 

 לכישפ "הפיקוד בבאצוות 

 מרב לבל

 אריאל קדם
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