
 



1

"ח מסכם ן הנגב – בדגש שטחי הלס דו סקר צפו

צפון הנגב – בדגש שטחי הלס
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חוברת זו מוקדשת לזכרו של אוריה אורן ז״ל

אוריה ריכז וביצע את מיפוי הצומח, שהוא עיקר עבודת השטח בסקר זה, וגם החל 
בכתיבת הפרק הבוטני. כמו בפרוייקטים אחרים ובכל דבר שעשה, גם כאן בלטה 
דרכו הייחודית, המשלבת מקצועיות, מסירות, נועם הליכות, שיתוף וחיוך תמידי. 

אוריה חסר לנו מאד.

עומד בשממתו מדבר 
בערך חצי מדינה 

מאילת עד גב-ההר
וכל ימי שנה

ממתין הוא בסבלנות
קומלת לה שושנה,

יעלים מלחכים עשב בעדינות.
וכל ימי חלדו 

עומד בצחיחותו מדבר
וצמאים זוגני נחל שלמה,
ויבשות שיטות נחל משמר.

ואז,
בהפתח הארובות

כמו דליים מן השמיים
וישטוף הערוגות

ופארן יזרום כפליים-
וכל האנשים מביטים בהשתאות

בחוזק, בעוצמה
ומקשיבים לשאון המים

וזרע צמח אז ינבט באדמה,
יוריק מפה ועד לירושלים

וכל ימי שנה 
עומד בשממתו מדבר
ומחכה הוא שיבוא, 
שיגיע שיטפון כבר.

“עומד בשממתו מדבר״
אוריה אורן )1985-2015(

אוריה בסקר הלס, אביב 2015

אוריה מדריך את משתתפי סדנת המתכננים על צמחיית הלס



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הערות טכניות לקובץ הדיגיטלי של חוברת הסקר:

תוכן העניינים אל בהקובץ כולל קישורים פנימיים מהסעיפים העיקריים 
) אל המפות 11 ן מרשימת המפות (עמודכו ,מקומות המתאימים בחוברתה

  גם כמה קישורים פעילים לאתרי אינטרנט.בו ישנם  .השונות

הושארו  ,בכדי לשמור על מספרי עמודים ועימוד כמו בחוברת המודפסת
  זו. העמודים הלבנים גם בגירסה

קובץ  . ניתן לקבל אתהופחתה הרזולוציה להקטנת גודל הקובץגירסה זו ב
  ) ע"י פניה למכון דש"א.850MB-החוברת באיכות הדפסה (כ
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תקציר
הזואולוגי  הבוטני,  ייחודם  למרות  הנגב.  בצפון  הפתוחים  השטחים  במכלול  ומרכזי  חשוב  חלק  הם  הלס  מישורי 
והאקולוגי, ולמרות ההיסטוריה האנושית העשירה שהתקיימה בהם – רק ארבעה אחוזים משטחים אלו מוגנים 
בשמורות טבע. יתר על-כן, מרחב צפון הנגב בכלל ומישורי הלס בפרט נתונים בשנים האחרונות תחת לחצי פיתוח 

ותכנון רבים לאוכלוסייה היהודית, לאוכלוסייה הבדואית, לייעור ולחקלאות. 

שטח הסקר, המשתרע על-פני 1,956 קמ״ר, נקבע כך שיכלול את שטחי האיתור בהתאם לתוכנית המתאר של 
מטרופולין באר-שבע, ואת כלל מישורי הלס בצפון הנגב. שלבי העבודה היו: )1( איסוף ואפיון המצאי; )2( מתן 

הערכה נושאית; )3( שילוב נתונים מתחומי ידע שונים; )4( ניתוח הממצאים וגיבוש המלצות ראשוניות. 

שלושה משתנים מרכזיים אחראים על השוני האקלימי במרחב הסקר: ציר צפון-דרום, שינויים ברום הטופוגרפי 
והמרחק מהים-התיכון. גורמים אלו מאפיינים את שטח הסקר כאזור מעבר בין האזור האקלימי הים-תיכוני לאזור 
המדברי, ומתקיים בו מפל אקלימי חד שכיוונו צפון-דרום, כמו גם מפל אקלימי בכיוון מערב-מזרח. אזור מעבר זה 
מוגדר מבחינה אקולוגית כאקוטון )Ecotone(, שבו מתרחש מעבר בין חברות ומערכות אקולוגיות שונות. מכיוון 
בעלי  הם  יחסית,  קטן  בשטח  אבולוציונית  וחדשנות  ייחודיות  גבוה,  ביולוגי  עושר  ויוצרים  משמרים  שאקוטונים 

ערכיות רבה לשמירת טבע.

מלבד היות שטח הסקר אקוטון, הוא כולל גם את בית-הגידול הייחודי של מישורי הלס. הלס הוא משקע דק-
גרגר, שנוצר מהצטברות כמויות גדולות של אבק הנישא ברוח ונרבד על פני הקרקע. האבק נישא על ידי הרוחות 
ממדבריות סהרה, ערב וסיני, ומרביתו הורבדה בצפון הנגב לפני כ-10,000 שנה. קרקע הלס אטומה למים באופן 
חלקי בשל היווצרות קרומי קרקע, ולכן רוב המים זורמים כנגר עילי ורק מקצתם זמינים לצמחים. מכאן שכמות 
ובני- מעשבוניים  לרוב  מורכב  והצומח  שטוח,  הטבעי  הנוף  יחסית,  דלה  הינה  הלס  בקרקעות  המעוצה  הצומח 
שמהם  האב  חומרי  ממגוון  גם  מושפע  הקרקעות  פסיפס  הלס,  מלבד  במרחב.  בדלילות  פזורים  עצים  עם  שיח 
ופסיפס  ומהמפנים של המדרונות. השילוב של קרומי הקרקע  נוצרו הקרקעות, מהמפל האקלימי, מהשיפועים 
הקרקעות יוצר בית-גידול ייחודי, המאוכלס על ידי מספר מינים אנדמיים המתאימים לסביבת קרקע זו ולמאפייני 
הנוף הפתוח. ביניהם חשוב להזכיר את הלטאה האנדמית שנונית באר-שבע )נמצאת בסכנת הכחדה חמורה(, וכן 

עופות ייחודיים לנוף הפתוח ומישורי הלס דוגמת החוברה ורץ המדבר )מינים שעתידם בסכנה(.

יחידת נוף היא חבל ארץ בעל מכלול תכונות וקווי-נוף, השונה במידת מה מזה של החבלים השכנים לו. יחידות הנוף 
נגזרו מחטיבות הנוף, שהן חלוקה נופית ברמה הארצית. יחידות הנוף חולקו לתת-יחידות, כאשר כל תת-יחידה 
תוארה בקצרה וניתנה לה ערכיות נופית-תרבותית בסולם של נמוכה )1( עד מירבית )5(. דירוג הערכיות התבצע 
בולטת הערכיות  נופית-תרבותית. במפות אלה  הוכנו מפות ערכיות  זה  נוף. על בסיס מידע  בנפרד בכל חטיבת 
הנופית-תרבותית של אזור נחלי הבשור וגרר, אזור בארי, חלקים ניכרים מאזור צאן-חצרים, גבעות גורל ונחל עשן 

העליון, אגן נחל שקמה, מערב בקעת ערד וההרים שממערב לה וחלקים מרכסי ירוחם, דימונה וכידוד. 

עבודת השדה כללה סקר בוטני, סקר זוחלים, סקר פרוקי-רגליים וסקר איתור וחיפוש של ירבוע גדול. להשלמת 
התמונה האקולוגית נעזרנו במידע אורניתולוגי ממאגרי המידע של רשות הטבע והגנים ומרכז הצפרות בחברה 

להגנת הטבע. 

מיפוי שימושי הקרקע בוצע בעזרת בסיסי מידע גיאוגרפיים ואורתופוטו. לאחר הליך טיוב, כללה השכבה שבע 
)=חקלאות  אקסטנסיבית  חקלאות  )מודרנית(,  אינטנסיבית  חקלאות  מוכללת:  תכסית  של  ראשיות  קטגוריות 
מסורתית של חריש רדוד וגידולי שדה – לרוב שעורה(, מטע אקסטנסיבי, שטח טבעי, שטח בנוי, שטחים מופרים 
)למשל מחצבות( ושטחים נטועים. לאחר הוספת מידע על הרעייה, סדרי ערוצים, מיקום היישובים בפזורה הבדואית 
ועוד, חולק המרחב ל-29 טיפוסים אקולוגיים, המציינים צירוף של פרמטרים פיזיוגרפיים ואקולוגיים. הפרמטרים 

היו סיווגי התכסית המוכללת שהוזכרו לעיל, ובנוסף:
• שיפוע: מדרון, מישור או נחל בסדר גודל מסוים )קטן, בינוני או גדול(.	
• רעייה: עם רעייה, ללא רעייה, או מרעה מנוהל.	
• מרחק מיישוב: ‘קרוב ליישוב׳ נחשב עד 500 מ׳ מהמבנים הקרובים ביותר, ומעל מרחק זה נחשב ‘רחוק מיישוב׳.	
• בשטחים נטועים בוצעה הפרדה לנטיעות ותיקות )עד שנת 2000( וצעירות )החל משנת 2001(.	
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שכבה מפורטת זו שימשה לבחירת חלקות הדיגום, שנבחרו כך שייצגו שטחים המשתייכים ל״טיפוסים אקולוגיים״ 
השונים. בין מרץ 2014 למאי 2015 נדגמו ומופו 103 יחידות צומח, ובהן חושבה הערכיות הבוטנית חישוב זה בוצע 
לכל תרשים בוטני בנפרד ולאחר מכן לכל טיפוס אקולוגי. לבסוף בוצעה אקסטרפולציה של הערכיות הבוטנית לכל 
השטח של אותו טיפוס אקולוגי. מידע לגבי מיני צמחים בסכנת הכחדה התקבל מרט״ג ומהסקר הנוכחי. ביחידות 

צומח שבהן ישנה נוכחות של מינים כאלה )למשל איריס שחום( הועלתה הערכיות הבוטנית באופן פרטני.

מפת הערכיות הבוטנית מראה שבחלקו המערבי של תחום הסקר הערכיות הגבוהה ביותר נמצאה בערוצי הנחלים: 
הבשור, באר-שבע, גרר ופטיש. עוד מלמדת המפה על החשיבות הרבה של שטחי הלס באזור פארק הלס ובסיס 
חצרים ושל השטחים ההרריים במערב גבעות צאן. במזרח תחום הסקר, מבחינת מישורי הלס, בולטים בערכיות 
הבוטנית הגבוהה ביותר בעיקר חלקים בצפון-מערב בקעת ערד, ובאזורים ההרריים – השטחים שבין שגב שלום 

לערערה בנגב, אזורים בקרבת לקיה ושטחים מצפון-מערב ומדרום-מזרח לבסיס נבטים. 

נמצא  השאר,  בין  רבים.  פיתוח  מלחצי  הסובלת  אקולוגית  מערכת  של  מורכבת  תמונה  מצייר  הזואולוגי  המידע 
כיום במספר כתמים קטנים  נמצאת  נרחבים במרחב הסקר,  נפוצה בעבר בשטחים  ששנונית באר-שבע שהיתה 
ומבודדים זה מזה – בפארק הלס, בתחום בסיס נבטים, באזור תל ערד, ובאזור רמת בקע. גם סקר הירבוע גדול 
מרמז על היעלמות מין זה, שהלס הינו בית גידולו העיקרי, ממרחב הסקר. בסקר פרוקי הרגליים נמצא שהערכיות 
מהמידע  ביותר.  הנמוכה  בערכיות  דורגו  ו׳מדרון׳  ‘שדה׳  ואילו  מרעה׳  ללא  ‘מישור  ב-  התקבלה  ביותר  הגבוהה 
האורניתולוגי התברר ששטחי שדות נרחבים במערב הנגב מהווים מוקד משיכה חשוב ביותר לשורה ארוכה של 
)בסכנת  קיווית להקנית  )באיום(,  דוגמת: עיט שמש  רבים  נדירים  מינים  ביניהם  לעופות חורפים.  ובפרט  עופות, 
הכחדה חמורה(, בז ציידים )בסכנה(, תור מצוי )באיום( ועוד. גם לשטחי הלס הטבעיים מצפון וממערב לבאר-שבע 
ישנה חשיבות רבה  כשטחי שיחור מזון למינים רבים של עופות החיים בעיר באר-שבע או בקרבתה. בנוסף, לחלק 

מהשטחים בתחום בסיס חצרים חשיבות רבה עבור החוברה המדברית.

פרוקי- סקר  וערכיות  הבוטנית  הערכיות  בסיס  על  אקולוגי  טיפוס  לכל  חושבה  הכוללת  האקולוגית  הערכיות 
הרגליים, יחד עם תובנות מסקר הזוחלים ומהמידע הקיים לגבי עופות. ממפת הערכיות האקולוגית עולה התמונה 
שטחים  פני  על  המשתרעים  אינטנסיביים  חקלאיים  בשטחים  המתאפיין  הסקר,  של  המערבי  חלקו  רוב  הבאה: 
המערכת  את  החוצים  המרכזיים  הערוצים  חשיבות  את  להדגיש  יש  נמוכה.  אקולוגית  בערכיות  דורג  נרחבים, 
את  מהווים  אלו  ערוצים  ועוד.  בוהו  נחל  גרר,  נחל  דוגמת  ערוצים  המערבי:  החלק  של  האינטנסיבית  החקלאית 
הרצועות הטבעיות או הטבעיות למחצה האחרונות שנשארו במרחב. הם עשויים לשמש כצירי תנועה לאורגניזמים 
שונים, והם מהווים מערכת אקולוגית רגישה שחשוב ביותר לשמור ולהגן עליה. בולט גם מיעוטם היחסי של כתמים 
זה של מערכות טבעיות שנשארו  מיעוט  דווקא  האינטנסיבית.  או טבעיים-למחצה במערכת החקלאית  טבעיים 
כלואות בתוך המערכת החקלאית, מדגיש את החשיבות של שימורן. מודגשת גם החשיבות האקולוגית הגבוהה 
לעופות חורפים של השטחים החקלאיים במערב הנגב באזור אורים. פארק הלס הינו שטח פתוח בעל אופי טבעי 
ומגוון מבחינת צומח וחי, ולכן שטחו, כמו גם שטחים סמוכים ודומים באופיים בתחומי בסיס חצרים, דורגו בערכיות 
מירבית. ממזרח לקו רהט-חצרים מתמעטים שטחי החקלאות האינטנסיביים המאפיינים את חלקו המערבי של 
הנגב, ובהתאם לכך עולה רמת הערכיות האקולוגית. במזרח הסקר הגורמים המובילים לירידה בערכיות הם שטחי 
המרעה האינטנסיביים והבינוי המשמעותי של הפזורה הבדואית. ראוי לציין את הערכיות הגבוהה מאד של אזור 
השטח  ערד.  בקעת  במערב  ביותר  ערכיים  לשטחים  מתחבר  שגם  נבטים,  לבסיס  מצפון-מערב  עירא/ענים  רכס 
בחלקו הדרומי של תחום הסקר, מדרום לכביש 25, כמו גם השטחים ההרריים בחלקו המזרחי ביותר של הסקר, 

מדורגים אף הם ברובם בערכיות גבוהה מאד או גבוהה.
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1. רקע
פריחה  מרבדי   – באביב  בעיקר  בהם,  מופיעים  הנגב.  בצפון  הפתוחים  מהשטחים  מרכזי  חלק  הם  הלס  מישורי 
זה מרכיב את המגוון  ויונקים. עושר מינים  זוחלים  ומגוון עופות,  ובהם עושר אדיר של פרוקי-רגליים,  מרהיבים 
בקרקעות  לחיים  המותאמים  לאזור(  )=ייחודיים  אנדמיים  חיים  ובעלי  צמחים  מיני  גם  הכולל  הייחודי,  הביולוגי 
הלס בנוף הפתוח. עם זאת, רק 4% משטחי הלס בצפון הנגב מוגנים בשמורות טבע. מינים אופייניים לשטחי הלס 
הסטטוטורית  ההגנה  רמת  ובשל  מחד,  השטח  על  האיומים  של  והעוצמה  הכמות  בגלל  הכחדה  בסכנת  נמצאים 

הנמוכה מאידך )פרלברג ורון, 2014(. 

מכרעת:  להיות  עתידה  השטח  פני  עיצוב  על  שהשפעתו  בהיקפו,  דופן  יוצא  תכנוני  מאמץ  מתבצע  הנגב  בצפון 
הקמת יישובים, הרחבה ופיתוח ישובים קיימים, הרחבת הפעילות הצבאית, הכשרות קרקע לצרכי חקלאות, ייעור, 
מרעה ועוד. תהליך זה מתבצע באזור שאינו מוכר דיו מבחינת ערכי הטבע, הנוף ומורשת האדם. לכן, חשוב להעמיד 
בפני צוותי המתכננים מסמך שיציג ערכים אלה בצורה נוחה לעבודה, כך שיוכלו לבטא גם פן זה בתהליך התכנון 
ובתוצריו. לכן, מכסה סקר זה ״שטחי חיפוש״ בצפון הנגב שבהם מתמקד התכנון, תוך התמקדות בשטחי הלס. 

הסקר נועד לסייע בהכוונת תכנונם וניהולם של שטחי הלס המעטים שנותרו טבעיים.

לצורך ביצוע הסקר התקבל סיוע ממספר רב של גופים וארגונים. מרבית המימון באה מהקרן לשמירה על שטחים 
פתוחים, בסיועו של המשרד להגנת הסביבה. תקציבים משלימים הגיעו מרשות הטבע והגנים ומהחברה להגנת 
הטבע. תמיכה בהטמעה ראשונית של הסקר ובקשר עם מתכננים התקבלה גם מהרשות ליישוב הבדואים בנגב. 

מידע רב ערך התקבל גם מרשות העתיקות ומגורמים נוספים בשטח. 

הסקר בוצע בצוות רב-תחומי רחב שכלל בנוסף לעובדי מכון דש״א גם מומחים בעלי ידע ייחודי מאוניברסיטת תל אביב 
)פרוקי-רגליים(, מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב )מכרסמים( ומהחברה להגנת הטבע )זוחלים(.

שכבות המידע שנאספו, הניתוחים האקולוגיים והנופיים של הסקר ומפות הערכיות שמסכמות אותו, יוכלו לסייע 
בבחינה ובגיבוש של חלופות תכנון שממזערות את הפגיעה בסביבה. העבודה עם בסיס נתונים והערכות משותף 
לארגוני הסביבה נועדה לתרום לשיח תכנוני פורה ויעיל בתחומים אלה, שיאפשר גם התייחסות רחבה לכל אזור 
צפון הנגב, גם מעבר למתחמי התכנון שהוגדרו לקבוצות המתכננים השונות על ידי הרשות לפיתוח והתיישבות 

הבדואים בנגב. 

2. מטרות הסקר
סקר צפון הנגב בדגש מישורי הלס נועד לשמש ככלי רקע סביבתי בתהליכי תכנון אינטנסיביים שמתרחשים באזור. 
בחלק המזרחי עולות תכניות ליישובים חדשים, להסדרת היישובים הבדואים, להרחבת הפעילות הצבאית ועוד. 
הוא  הפתוח  השטח  ניהול  גם  ונתיבות.  רהט  אופקים,  כמו  ערים  של  ניכרת  להרחבה  תכניות  ישנן  המערבי  בנגב 

דינאמי ושטחים נרחבים הופכים לשטחי יער, בצד אינטנסיפיקציה של הפעילות החקלאית.

לאור מציאות זו, הסקר נועד לזהות ולאתר שטחים ערכיים הראויים להגנה ולשימור. בהתאם למטרות אלו, לסקר 
צפון הנגב מספר יעדים:

• הכנת רקע אקולוגי, סביבתי, נופי ותכנוני שיהווה בסיס לתוכניות שימור ופיתוח באזור זה בכלל ובמזרח השטח 	
– אזור בקעת ערד – בפרט. 

• גיבוש תפיסה תכנונית וכלי יישום לפיתוח בר-קיימא.	
• זיהוי ואיתור משארי לס, כתמים טבעיים ואתרים בעלי ערכיות בוטנית, זואולוגית, אקולוגית ו/או נופית שראויים 	

להגנה ולשימור.

3. גבולות הסקר
גבולות הסקר )ר׳ מפה מס׳ 1: התמצאות( נקבעו בהתאם למטרות שהוזכרו לעיל. 

במערב, גבול הסקר נקבע לאורך גבול רצועת עזה. בדרום-מערב הגבול נקבע בהתאם לתוואי ערוץ נחל הבשור. 
ראוי לציין שבאזור זה ישנם חילופין בתצורות הקרקע: מצפון לנחל הבשור )השטח התחום בשטח הסקר( – הקרקעות 
לסיות, ואילו מדרום לערוץ הבשור הקרקעות נהפכות לחוליות יותר )ר׳ מפה מס׳ 2: חבורות קרקע ומשקעים, עמ' 23(. 
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גבולו הדרומי של הסקר, בין רמת חובב לדימונה, נקבע בהתאם לגבולות מרחבי התכנון כפי שמופיעים בתוכנית 
המתאר של מטרופולין באר-שבע. קו זה נקבע ללא זיקה הדוקה למאפייני הקרקעות או לתצורות הגיאולוגיות. 

גבולו המזרחי של הסקר, בין דימונה לערד, נקבע אף הוא בהתאם לשטחי האיתור המופיעים בתוכנית המתאר של 
מטרופולין באר-שבע. גם בגבול זה, בדומה לגבול הדרומי – אין זיקה הדוקה בין גבול הסקר למאפייני הקרקעות 

או לגיאולוגיה. 

גבולו הצפוני של הסקר נקבע כך שיכלול את כל בקעת ערד, ויגיע עד לקו המגע של רכס הרי חברון עם הבקעה. 
באזור הישוב הבדואי מולדה עולה קו גבול הסקר מעט צפונה, בהתאם לבקשת נציגי רשות הטבע והגנים אשר 
ביקשו לכלול שטחים אלו בשטח הסקר. ממערב למולדה קו גבול הסקר נקבע לאורך גדר ההפרדה, בצמוד לגבול 
– כך ששטחים  וכן בהתאם למאפייני חבורות הקרקע  ועמיתיו, 2006(,  יתיר: סולר  סקר קודם בהרי עירא )סקר 

שבהם קרקעות ממוצא גירני לא ייכללו בשטח הסקר. 

חלק מגבולו הצפוני של הסקר, מצפון לבית קמה ומערבה עד לאזור קיבוץ כפר-עזה, נקבע על פי מאפייני הקרקעות, 
המתאפיינים  שטחים  ואילו  הסקר,  לגבולות  מחוץ  יישארו  חומות-כהות  בקרקעות  המאופיינים  ששטחים  כך 

בקרקעות חומות בהירות לסיות ייכללו בתוכו. 

אם כך, תחום הסקר שהוא תוצאה של מכלול שיקולים אלה, כולל אזורים השונים במידה ניכרת זה מזה. בחלוקה 
ניתן להבחין בקלות בהבדל שבין  8: חטיבות הנוף על רקע שימושי קרקע(  )ר׳ למשל מפה מס׳  ביותר  הכללית 
החלק המזרחי, הכולל את בקעות הלס והאזורים הגבעיים/הרריים שסביבן )שבשטחו רוב יישובי הפזורה הבדואית, 
ומרבית החקלאות היא בעיבוד אקסטנסיבי(, לבין החלק המערבי במישור חוף הנגב )שבשטחו התיישבות כפרית 
של מושבים וקיבוצים והחקלאות בו אינטנסיבית(. חלוקות מפורטות יותר, על בסיס חטיבות הנוף, יתוארו ויוזכרו 

בהמשך לאורך החוברת.

שטח הסקר משתרע על פני 1,956 קמ״ר )1,956,000 דונם(.

ראוי להדגיש שלבחירה להרחיב את גבולות הסקר ולהתייחס לשטח כה גדול, יש מחיר מבחינת דיוק הנתונים. גודל 
השטח חייב הסתמכות רבה על שכבות ממ״ג קיימות, בצד שימוש רב בתצלומי אוויר. רק חלק קטן מיחידות הסקר 
נבדקו בשטח הלכה למעשה. הסקר מתאים לכן כרקע להתוויית תכנון כוללני, אבל לצורך תכנון מפורט נדרשת 

בדיקה מעמיקה ומדויקת יותר של נתוני השטח, כולל סקר שטח מפורט.
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4. שיטת העבודה הכללית בסקר
שיטת העבודה הכללית בסקרים מסוג זה פותחה ביחידת סקרי טבע ונוף במכון דש״א )דמותה של ארץ(, בהמשך לעבודתו של 

איתן גדליזון )1988( )ראו איור 1(.

הפרטים המדוייקים של כל אחד משלבי העבודה נמצאים בפרקים הרלוונטיים בהמשך החוברת.

4.1. שלב א׳: איסוף ואפיון המצאי
גיאולוגיה,  )ליתולוגיה,  שונים  מסוגים  מידע  ושכבות  מפות  הבאים:  המקורות  ונותחו  נאספו  העבודה  של  הראשון  בשלב 
קרקעות, שיפועים וכו׳(, תצלומי אוויר, בסיסי מידע של צומח ובע״ח, מידע על מינים נדירים, מידע על מיקומם ומאפייניהם 
של אתרים ארכיאולוגיים, וכן מאמרים ומחקרים שונים העוסקים באזור. המידע שימש לכתיבת פרק הרקע על המאפיינים 

הפיזיים של האזור ופרקי רקע נוספים, וכן לניתוחים והשוואות שונות בהמשך. 

ייעודיים של  בהמשך, במסגרת עבודת שדה, תועדו ערכי הטבע באזור )סקר מדגמי של צומח במיקומים מייצגים, וסקרים 
מספר קבוצות בעלי-חיים( וערכי הנוף. נתונים אלה נאספו למאגר ממוחשב ומופו במערכת מידע גיאוגרפית )ממ״ג(. 

שילוב המידע הקיים בתוספת המידע החדש היווה את הבסיס לתוצרים הבאים:
• הפרק הנופי ומפות יחידות הנוף ותת-יחידות הנוף.	
• סקירה היסטורית של האזור ומפות אתרים )אתרי מורשת האדם ואתרי נוף(.	
• מבוא לפרק הבוטני ומפה של ״טיפוסים אקולוגיים״ שבהם נדגם הצומח.	
• מפת מיני צמחים בסכנת הכחדה ונדירים וניתוח דגמי תפוצתם.	
• פרקים נושאיים העוסקים בקבוצות טקסונומיות נפרדות, דוגמת: פרוקי-רגליים, זוחלים וירבוע גדול.	

4.2. שלב ב׳: הערכה נושאית – ערכיות נוף, צומח, אקולוגיה ורצף השטחים הפתוחים
על בסיס הנתונים שנאספו בשלב הקודם:

• ההערכה 	 (דרכי  ערכיותן  ודורגה  הצומח,  ויחידות  הנוף  יחידות  של  ומצבן  ערכן  חשיבותן,  של  השוואתית  הערכה  בוצעה 
בתחומים השונים מפורטות בהמשך(.

• על בסיס ערכיות הצומח חושבה ערכיות אקולוגית כוללת, המכלילה גם את המסקנות מניתוח דגמי תפוצת בעלי-החיים 	
מהקבוצות שנסקרו.

• 	.)Levin et al., 2007( בוצע חישוב של רצף השטחים הפתוחים על סמך מודל שפותח במכון דש״א

תוצרי שלב זה הם:
• מפת ערכיות נופית.	
• מפת ערכיות צומח על בסיס הטיפוסים האקולוגיים.	
• מפת ערכיות אקולוגית כוללת )מציגה גם את המסדרונות האקולוגיים(. 	
• מפת רצף שטחים פתוחים )מצב נוכחי ומצב עם תכניות פיתוח עתידיות(. 	

4.3. שלב ג׳: שילוב נתונים והערכות
הנתונים וההערכות בתחומים השונים שולבו במפות מסכמות. תוצרי שלב זה הם:

• מפת ערכיות נופית על רקע ערכיות אקולוגית.	
• מפת מסדרונות אקולוגיים על רקע רצף שטחים פתוחים. 	

חשוב לציין כי שלבי ההערכה השונים מתבססים על שלב אפיון המצאי, והם מכילים פרשנות שלו. לפיכך, בשימוש בתוצאות 
הסקר, יש חשיבות להסתכלות גם על נתוני הבסיס של אפיון המצאי.

4.4. שלב ד׳: ניתוח הממצאים וגיבוש המלצות ראשוניות 
יכולות  על בסיס התוצרים מכל השלבים הקודמים, נכתבו בסיום החוברת המלצות ראשוניות בהקשר לניהול השטח. אלה 
להוות בסיס להמלצות מפורטות הקשורות לתכנון ולממשק עתידיים של האזור, המלצות שאותן רצוי לגבש בשיתוף מעגל 

רחב של בעלי-עניין.
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שלב א׳, איסוף ואיפיון המצאי:
בצהוב בהיר – התחומים לגביהם נאסף המידע 

״צומח ותכסית״ מודגש כיוון שעבודת השטח העיקרית היא במיפוי הצומח.
בכחול – תהליכים שונים באפיון המצאי

בכתום – תוצרי שלב איפיון המצאי

שלב ב׳, הערכה נושאית:
בירוק – תוצרי שלב ההערכה הנושאית

ללא צבע – שילוב מידע נוסף ליצירת הערכה חדשה

שלב ג׳, שילוב נתונים והערכות:
ללא צבע – שילוב מידע ליצירת הסתכלות חדשה

בוורוד – תוצרי שלב ההסתכלות המשולבת

שלב ד׳, )בצהוב( – ניתוח הממצאים וגיבוש המלצות ראשוניות

 
איור 1: תרשים זרימה של שיטת העבודה הכללית בסקר
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5. מאפיינים פיזיים של האזור

5.1 מאפיינים אקלימיים
צפון הנגב מושפע משלושה משתנים מרכזיים האחראים על השוני בתנאי האקלים. משתנים אלו הם:

1. ציר צפון-דרום
2. שינויים ברום הטופוגרפי

3. מרחק מהים-התיכון

צפון הנגב מהווה אזור מעבר אקלימי בין האזור הים-תיכוני בצפון לאזור האקלימי המדברי בדרום. כך, על פני 
שטח גיאוגרפי קטן יחסית, ישנה ירידה בממוצע המשקעים הרב-שנתי מ-300 מ״מ בשנה בחלקו הצפוני של שטח 
הסקר, לממוצע משקעים רב-שנתי של כ-100 מ״מ בשנה בחלקו הדרומי. כמו כן, ממערב למזרח ישנו שינוי ברום 
הטופוגרפי – עליה לדרום הרי חברון ולאחר מכן ירידה לעבר בקעת ערד. שינוי זה ברום מביא להטרוגניות מרחבית 
במשקעים ובטמפרטורות. לבסוף, התקדמות ממערב למזרח מביאה להתרחקות מהים, אשר מהווה גורם נוסף 
להטרוגניות האקלימית בשטח הסקר. זאת מפני שמידת הלחות באוויר מושפעת מהקרבה לים, ולפיכך זו הולכת 

ויורדת עם ההתרחקות מהים.

ממוצע המשקעים הרב-שנתי בתחנת באר-שבע הוא כ-200 מ״מ. עם זאת, השונות בין השנים עשויה להיות גדולה 
מאוד. טווח המשקעים מאז החלו המדידות ב-1921, נע בין 42 מ״מ )בשנת 1962/3( ל-338 מ״מ )בשנת 1964/5(. 
אף על פי שבממוצע, רוב הגשם יורד בחודשים דצמבר עד פברואר )מעל 40 מ״מ בממוצע בכל אחד מהם(, בכל אחד 

מחודשים אלו גם נרשמו כמויות מינימום של כ-1 מ״מ או פחות )מאגר נתוני השרות המטאורולוגי(.

טמפרטורות  בין  ההפרש  של  השנתי  הממוצע  בישראל.  מהגבוהות  היא  באזור  היומית  הטמפרטורות  משרעת 
בקיץ  המעבר.  בעונות  במיוחד  גדולה  תנודה  עם  צלזיוס,  מעלות   13.5 על  עומד  היומיות  והמינימום  המקסימום 
 10 בין  נעות  הטמפרטורות  בחורף  ואילו  בממוצע,  ביום  ל-33  בלילה  צלזיוס  מעלות   17 בין  נעות  הטמפרטורות 
מעלות בלילה ל-20 מעלות ביום בממוצע. נמדדו טמפרטורות מקסימום של 40 מעלות צלזיוס ומעלה. טמפרטורות 

.)Stern et al., 1986( של פחות מ-5 מעלות צלזיוס הן נדירות

ברוב ימות השנה נושבת רוח במשך היום, החל מהבוקר המאוחר ועד לשעות 22:00-20:00. זוהי בריזה ימית שכיוונה 
חג ממערב לצפון-מערב. עוצמתה של הבריזה הימית גבוהה יותר בחודשי הקיץ ונמוכה )לעיתים לא קיימת( בחודשי 
יבשתית חלשה שכיוונה דרום-מזרחי או מזרחי.  נושבת בריזה  והבוקר,  ימות השנה, בשעות הלילה  החורף. ברוב 

.)Goldreich, 2003( עוצמתה של בריזת היבשה גבוהה יותר בחורף, בו היא מהווה את הרוח הדומיננטית

שטחי הלס בצפון הנגב מצויים באזור מעבר בין האזור הים-תיכוני לאזור המדברי, בו מתקיים גרדיינט אקלימי חד 
שכיוונו צפון-דרום, במרחק גאוגרפי קצר )Kadmon et al., 2003(. נוסף על כך, קיימת השפעה ממתנת וממזגת 
של הים-התיכון ממערב )יצחקי, 1979(. באופן זה, יחד עם הפחתת המשקעים במעבר מצפון לדרום, חלה הפחתה 
3.1 מ״מ גשם לק״מ בממוצע(.  )כ-  נוספת בכמות המשקעים ממערב למזרח עם הגדלת המרחק מהים-התיכון 

נתונים אקלימיים נוספים כמו רוח ולחות, מושפעים גם הם בעיקר מהמרחק מהים.
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5.2 מאפיינים גיאולוגיים וגיאומורפולוגיים

5.2.1 כללי
מספר  העכשווית.  בטופוגרפיה  המתבטאות  גדולות  גיאומורפולוגיות  יחידות  ממספר  חלקים  כולל  הסקר  אזור 
מאפיינים של המבנה הטופוגרפי של האזור ניתן לראות במפה מס׳ 3: שיפועים ובמפה מס׳ 4: גבהים ופרופילי 
גבהים. בחלקו המזרחי ביותר )בערך בין ערד לערערה בנגב( נמצאים אזורים הרריים וגבעיים שהם חלק מקמרי 
הנגב הצפוני )ר׳ בהמשך כחטיבת הנוף ‘הר הנגב הצפוני׳(. צפון-מערבית לשם, מעברה השני של בקעת ערד )באזור 
ערד(  בקעת  למערב  הפונה  בצד  בולטת  תלילות  )עם  הרריים  אזורים  ישנם  ומיתר(  חורה  עירא,  תל  עמשא,  הר 
המהווים את הקצה הדרומי ביותר של קמר הרי יהודה – הרי עירא והרי ענים, וכן אזור הר סנסנה מחוץ לתחום 
גבעות  נמצאות  באר-שבע(  בקעת  של  צפוני  וקטע  יבל  בקעת  חוצצת  )כשביניהם  אלה  להרים  מערבית  הסקר. 
השפלה הגבוהה )בתחום הסקר – גבעות גורל(. מערבה עוד יותר נמצאות גבעות השפלה הנמוכה באזור דביר – 
רהט – אשל הנשיא. כל אזור גבעות השפלה שבתחום הסקר נמצא בחטיבת הנוף ‘שפלת יהודה הדרומית׳. גבעות 
השפלה הנמוכה מתונות ו״מתמזגות״ מערבה עם האזורים המישוריים כמעט של מישור חוף הנגב. באופן מקביל, 
‘צאן  כוללות חלקים מחטיבת הנוף  ממערב לקמרי הנגב הצפוני נמצאות גבעות שפלת הנגב. בתחום הסקר הן 
– חצרים׳. הן גבוהות למדי באזור שממערב לערערה בנגב ומצפון לרמת חובב, והולכות ומתמתנות לכיוון בסיס 
חצרים. גם בגבעות אלה החלק המערבי מישורי כמעט ומתמזג למישור חוף הנגב. לב אזור הסקר בחלקו המזרחי 

הוא בקעות ערד ובאר-שבע, שהן אזורים מונמכים בין הקמרים וגבעות השפלה. 
המבנה הגיאומורפולוגי מהווה מרכיב בסיסי בחלוקה הנופית של אזור הסקר )ר׳ בפרק 7(.

5.2.2 היסטוריה גיאולוגית
סעיף זה מתבסס בעיקר על העבודה של זילברמן ועמיתיו )2011(. יתוארו בו כמה מהתהליכים המרכזיים, החל 
)גיל  נוצרו הסלעים העתיקים ביותר הנחשפים באזור הסקר, שהם בני כ-100 מיליון שנה )מ״ש(  מהתקופה בה 
משויכים  יהודה,  והרי  הצפוני  הנגב  בקמרי  הנחשפים  שאחריה,  הטורון  מתקופת  וסלעים  אלה  סלעים  קנומן(. 
לחבורת יהודה )ר׳ צבע ירוק במפה מס׳ 5 בעמ' 33(. קמרי הנגב הצפוני וקמרי הרי יהודה מהווים חלק מאזור קימוט 
נרחב הידוע בשם ״הקשת הסורית״. אזור זה משתרע בין צפון חצי-האי סיני, דרך הנגב המרכזי והצפוני, הרי יהודה 

והרי שומרון והגליל ועד להרי פלמירה שבסוריה. 

סלעי הקנומן והטורון שקעו בתקופה בה רוב הנגב היה מוצף בים )בתחילה רדוד ולאחר מכן עמוק( בתנאים של 
מדף יבשה אופקי כמעט )הקימוט התרחש מאוחר יותר(. הצטברות המשקעים התאזנה על ידי השתפלות מדף 

היבשת כך שעומק הים נשאר קבוע )או השתנה עקב תהליכים אחרים(. 

מאוחר יותר החלו להתפתח בקרקעית הים מבני הקימוט – הקמרים. ההיווצרות הראשונית של מבני קימוט עיקריים 
 Buchbinder and( בהמשך, האזור עבר קימוטים משניים נוספים .)אלו מתוארכת לתקופת הסנון )לפני 90-65 מ״ש
משקע  סלעי  להצטבר  המשיכו  הקמרים  התפתחות  של  הראשונות  השנים  מיליוני  במהלך   .)Zilberman, 1997
המשקעים  שכבות   – הקערים  באזור   – המתפתחים  הקמרים  בין  שבו  באופן  היתה  ההצטברות  הים.  בקרקעית 
עבות יותר, בעוד שבשולי הקמרים – ובפרט בראשיהם – השכבות דקות יותר. שכבות אלה, בעלות עובי משתנה, 
מאפיינות את סלעי חבורת הר הצופים )תצורות מנוחה, מישאש, ע׳רב וטקיה(. מצב זה נמשך עשרות מיליוני שנים 
עד לתקופת הפאליאוקן )השקעת תצורת טקיה, גיל כ-60 מ״ש(. במקומות מסוימים בלטו חלקיהם העליונים של 
ויצרו איים בהם החלו לפעול תהליכי בלייה יבשתית. בין הקמרים התקיים בחלק  כמה מהקמרים מעל פני הים 

מהתקופה ים רדוד ועשיר בבעלי חיים, שעדות לו הם סלעי תצורת מישאש העשירים בזרחה )פוספט(.

מאוחר יותר, בתחילת תקופת האיאוקן, האזור כולו עבר הצפה מסיבית והפך לקרקעיתו של ים עמוק יחסית. שכבות 
עבות של סלעי משקע נוספים שקעו על התבליט, שכלל את ראשי הקמרים שעברו גידוע בתנאי יבשה בתקופות 
הקודמות. סלעי האיאוקן שונים במקצת בין אזור הקמרים בו הים היה עמוק פחות )שקיעה של יותר גיר( לבין אזור 

השפלה בו הים היה עמוק יותר )יותר קירטון(.

סלעי האיאוקן כיסו את כל שטח הארץ. מאוחר יותר )בתנאים יבשתיים( חלק גדול מהשטחים שכוסו בסלעי האיאוקן 
התבלו ונסחפו עקב הרמה נוספת של אזור הקמרים, וחלקים אחרים כוסו במשקעים צעירים יותר. סלעי האיאוקן הם 
המרכיב העיקרי בגבעות השפלה שממערב לקמרים )תצורות עדולם ומרשה(. למרות הגבעיות הנוכחית של השפלה, הרי 

שבעבר אזור זה היה חלק מקער נרחב.
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משאר  גם  מכן  ולאחר  הנגב  מאזור  תחילה  ונסוג,  הלך  הים  מ״ש(   34-23( האוליגוקן  ובתקופת  האיאוקן  בסוף 
השטח של ישראל העכשווית. משקעים ימיים מהאוליגוקן נמצאים בשפלה אך לא בנגב. האזורים שנחשפו לתנאים 
מערכות  ידי  על  שהובלו  צעירים  יבשתיים  משקעים  שקעו  ועליהם  גידוע,  מפלסי  שיצרה  בלייה  עברו  יבשתיים 
נחלים מסועפות. אבני החול והחלוקים של תצורת חצבה מתקופת המיוקן )23-5 מ״ש(, והמרכיבים של תצורת 
קונגלומרט חימר מסוף המיוקן, הן דוגמאות למשקעים כאלה ומקורם בהרי עבר הירדן. הם הוסעו על ידי נחלים 
שזרמו מערבה לים-התיכון לפני היות בקע ים-המלח. הרמה מקומית של אזור קמרי הנגב במיוקן הביאה לכך 
שחלק מהנחלים הללו התחתרו בקמרים הקדומים ומאוחר יותר הפכו לנחלים חוצי רכס )חלקם זורמים כיום לבקע 
ים-המלח לאחר תהליך של שביית נחלים(. הנחל הגדול ביותר באזור היה זה שיצר את המבתר באזור דימונה – 
ערערה. במהלך תקופת המיוקן החל להיווצר שבר ים-המלח ולאחריו גם הבקע. שקיעת בקע ים-המלח לוותה 

בהרמה נוספת של שדרת ההר, ובעקבותיהן התגברו תהליכי הבלייה והסחיפה והחל להיווצר הנוף הנוכחי. 

בשלב אחרון ומורכב זה, במהלך מיליוני השנים האחרונות, התרחשו מספר הצפות ימיות שכיסו את מישור חוף הנגב 
וגבעות שפלת יהודה ושפלת הנגב – או רק חלקים מהם. ההצפה הגדולה בפליוקן הותירה מישורי גידוד )בלייה על ידי 
חוף-ים( במרבית אזור השפלה. על גבי מישורי הגידוד שקעו בהמשך סלעי תצורת פלשת, המורכבים מתערובת של 
חוואר, אבן חול ימית וקונגלומרט חופי. במקביל, שקעו קונגלומרטים של תצורת אחוזם בעמקי הנחלים שהובילו 
לחוף הים )בחלקים עליונים של נחל הבשור ישנן גבעות המורכבות מתצורה זו(. מחזורי הצפות ונסיגות מאוחרים יותר 
יצרו פאזות קצרות יחסית של השקעה ובלייה לסירוגין, ובמקומות מסוימים יש להן עדות בנוכחות של תצורות צעירות 
)ולחוף הנוכחי(. פירוט לגבי הלס  יותר. כתמי הכורכר הם עדות לדיונות חופיות אורכיות במקביל לקווי חוף קדומים 

שכיסה חלקים מהאזור החל מתקופת הקרח האחרונה )80,000 שנה( נמצא בפרק הקרקעות.

5.2.3 מסלע 
)ר׳ גם באיור 2: עמודה סטרטיגרפית( 

המסלע באזור הסקר מורכב כאמור ברובו מסלעי משקע ימיים. אלה כוללים: 

חבורת יהודה:
• תצורות אבנון ותמר )קנומן( – דולומיט, גיר וחוואר.	
• דרורים, שבטה ונצר )טורון( – גיר קשה עם מעט צור וחוואר.	

חבורת הר הצופים:
• מנוחה )סנון( – קירטון רך ברובו.	
• מישאש )סנון( – צור, קירטון ופוספוריט. 	
• ע׳רב וטקיה )סנון ופאליאוקן( – קירטון, חוואר וחרסיות. מעט גבס.	

חבורת עבדת:
• חווארים 	 מעליהם  נמצאים  השפלה  מערב  של  בחלקים  וצור.  קירטוני  גיר  קירטון,   – )איאוקן(  ועדולם  צרעה 

מתצורת בית גוברין האוליגוקנית.

חבורות סקייה וכורכר:
• פלשת )פליוקן( – אבן חול ימית, חוואר וקונגלומרט חופי.	

סלעי משקע יבשתיים כוללים את אבני החול, הקונגלומרטים והחרסיות האדומות של תצורת חצבה המיוקנית, את 
קונגלומרט חימר המאוחר לתצורת חצבה, מסוף המיוקן, את קונגלומרט אחוזם הפליוקני, את הכורכר )אבן חול 
מלוכדת בגיר, למעשה ״דיונה מאובנת״ שגילו לרוב עד מאות אלפי שנה(, וכן מספר תצורות נוספות בעלות תחום 

השתרעות מצומצם.
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גבי קירטון  | באמצע: שכבת צור מתצורת משאש על  למעלה: חתך בשכבת לס עבה, בצידי כביש סמוך לתל ערד. מחברת כקנה מידה. 
מתצורת מנוחה, סמוך לתל עירא )בקדמת התמונה בתי ישוב מהפזורה הבדואית(. | למטה: משטחי/מדרונות סלע מגיר מסיבי מתצורת 

שבטה, הרי דימונה. צילום: איתן רומם.
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איור 2: עמודה סטרטיגרפית המציגה את מרבית סוגי המסלע באזור הסקר. מקור: וודובינסקי ועמיתיו )2012(.
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5.2.4 קרקעות 
שטח הסקר מתאפיין בפסיפס קרקעות בעלות מאפיינים שונים )ר' מפת חבורות קרקע ומשקעים, עמ' 23(. מגוון 
זה הינו תוצר של שוני בחומרי האב מהם נוצרו הקרקעות, באקלים, במפנה המדרונות ובהרכב הכימי שלהן. סיווג 
קרקעות נעשה על בסיס תכונות מורפולוגיות, פיסיקליות, כימיות וביולוגיות. בסקירה זו יוזכרו מונחים הקשורים 
למרקם הקרקע )התפלגות גודל הגרגרים( שהוא מדד חשוב בסיווג הקרקעות. גדלי גרגרים מסווגים כאבנים )גודל 
העולה על 10 מ״מ(, צרורות )10-2 מ״מ(, חול )0.05-2 מ״מ(, טין )סילט( )0.05-0.002 מ״מ( וחרסית )פחות מ- 0.002 
מ״מ(. על-פי הרכבה של תערובת גדלי הגרגרים ניתן להבדיל בין קרקעות צרוריות ואבנוניות, קרקעות חוליות, 

קרקעות סייניות )שבהרכבן ניכרים מרכיבים של חול, טין וחרסית(, קרקעות סילטיות, וקרקעות חרסיתיות.

לס הוא משקע דק-גרגר, שנוצר מהצטברות כמויות גדולות של אבק הנישא ברוח ונרבד על פני הקרקע. האבק 
 ,)Ganor and Foner, 1996; Israelevich et al., 2002( נישא על ידי הרוחות החזקות ממדבריות סהרה, ערב וסיני
ומרביתו הורבד בנגב הצפוני לפני כ-10,000 שנה. האבק עצמו מורכב מגרגירים משלוש קבוצות גודל )ר׳ לעיל(: 

חרסית, טין המורכב מקרבונט וקוורץ, וחול. 

גרגירי הטין הינם תוצר של שבירת גרגירי חול במהלך הסעתם ברוח. לפיכך, שיעור גרגרי הטין בלס הינו גבוה יותר 
באזורים הדרומיים של השטח, המצויים בקרבת שדות החול של הנגב. ככול שמצפינים ומתרחקים משדות החול 
של הנגב אחוז גרגירי הטין בלס יורד ואחוז הגרגירים החרסיתיים עולה )דן ויעלון, תש״ם(. בנוסף, מושפעת שקיעת 
הלס גם מהלחות באוויר, וכך – ככל שעולים צפונה, סופגים חלקיקי הלס לחות רבה יותר ושוקעים. לכן, אזור נחל 
שקמה, שבין הקווים שווי-הגשם 300-250 מ״מ בשנה, מוגדר כגבול התפוצה הצפוני של הלס בישראל. דרומה 
יותר מקו 150 מ״מ בשנה הולכות ונעלמות קרקעות הלס, ואת מקומן תופסות קרקעות אחרות )דן ויעלון, תש״ם(.

בנגב ישנם שני סוגים עיקריים של משקעי לס: 
• לס איאולי – אשר נוצר מאבק הנישא ברוח ששקע והצטבר על פני השטח. 	
• לס פלוביאלי – אשר נוצר מסחף משני של הלס האיאולי, שנסחף מפני השטח בנגר עילי והובל אל ערוצי הזרימה, 	

שם הוא נרבד באפיקים, בשקעים, בטראסות ובפשטי ההצפה. 

זרמי  ידי  וההרבדה על  גודל הגרגרים בזמן ההובלה  לס פלוביאלי מתאפיין במבנה משוכב שהינו תוצר של מיון 
המים. לעומת זאת, ללס האיאולי מבנה אחיד ולרוב קשה להבחין בו בשיכוב )דן ויעלון, תש״ם(.

חומרי האב המרכיבים את קרקעות הסקר כוללים בעיקר לס, חרסיות, חול וסלעים גירניים. בשטחים בהם קיימת 
סחיפה חזקה מוצאים בעיקר קרקעות צעירות אשר דומות בהרכבן לחומר האב )רגוסול חולי, חול חום קווארצי, 
ליתוסול מדברי וכדומה(. בשטחים בהם ישנן השקעה, הסרה וסחיפה מהירות, נמצא בעיקר קרקעות לס צעירות. 
בניגוד לכך, בשטחים בהם תהליכי ההשקעה או הסחיפה איטיים, נוצרות קרקעות מפותחות עם אופקים ברורים. 

במרחב הסקר, ובעיקר בחלקים הלחים יותר בהם יורדים מעל 250 מ״מ בשנה, מכסות קרקעות ממוצא לסי את 
התבליט המתון. קרקעות ממוצא שונה נמצאות במרחב הסקר רק על גבי מדרונות תלולים וסחופים. רוב המדרונות 
המתונים מכוסים בקרקעות חומות בהירות לסיות ואילו השקעים מאופיינים בסחף לסי צעיר יותר. ההבדל בין 
קרקעות המדרונות לקרקעות השקעים נובע מהשוני בקצב שקיעת הלס. מכיוון ששקיעת הלס האיאולית איננה 
מהירה, הרי שעל גבי המדרונות ניכרים תהליכי היווצרות קרקע. לעומת זאת, השקעים מקבלים סחף לסי אשר 
ולפיכך קצב שקיעת הלס בהם מהיר. לכן, לא מתקיימים בשקעים תהליכי היווצרות קרקע.  הוסע מהמדרונות, 
חשוב לציין שישנו הבדל בין מדרונות בעלי מפנה צפוני למפנה דרומי, אשר גם הוא נובע מהבדלים בקצב שקיעת 
הלס. במדרונות הפונים דרומה, בדרום מרחב הסקר מצוי לרוב סיין חום בהיר אנספטי לסי אשר נוצר בתנאים של 
שקיעת לס מהירה יחסית. לעומת זאת, במדרונות הפונים צפונה ובשטחים המצויים בחלקים צפוניים של שטח 
הסקר, נפוץ יותר הסיין החרסיתי החום בהיר לסי, שהיא קרקע בשלה אשר נוצרת בתנאים של שקיעה איטית יותר. 

על גבי המדרונות התלולים והסחופים הנמצאים בצפון-מערב השטח ישנן קרקעות רגוסול חרסיתי, קרקע חומה 
כהה נתרנית, סיין חום בהיר קווארצי, חול חום בהיר ומדי פעם גם פרה-רנדזינה, חוסמס ורגוסול חולי. הרגוסול 
החרסיתי והקרקע החומה כהה נוצרו משכבות החרסית המהוות את החלק התחתון של המבנה החרסיתי-לסי. 
הקרקעות האחרות, שנוצרו מהחול והכורכר שמתחת למבנה החרסיתי-לסי, מכילות חול רב ומצויות גם במקומות 

סחופים ביותר דוגמת בתרונות או רכסי כורכר. 
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הסיין החום בהיר הקוורצי מהווה בשטחי צפון-מערב הנגב והסקר שלב ביניים – קרקע זו מופיעה על גבי מדרונות 
מתונים יחסית, לעיתים קרובות ברצועת תווך בין הקרקעות החומות הלסיות, המאפיינות את השטחים הפחות 
סחופים, ובין החול החום בהיר קווארצי והפרה-רנדזינה המצויים בשטחים הסחופים ביותר. קרקע זו מתאפיינת 

בין השאר בערבוב של לס, שהתבלה במשך הזמן, ויצר חרסית הדומה לחמרה ולקרקע כהה קווארצית. 

בשטחים דרומיים באזור הנגב הצפוני ניתן למצוא שטחים נרחבים של סיין חום בהיר קווארצי.

במזרח השטח מתחלף החול המצוי מתחת לסדימנטים הלסיים והחרסיתיים בחלוקי סלע. עקב כך מצויות במזרח 
השטח, באזורים הסחופים, קרקעות שנוצרו מחלוקים אלו. קרקעות אלו כוללות בעיקר את הסיין והסיין החרסיתי 
החום בהיר האבנוני. בשטחים ההרריים המזרחיים נסחף רוב הלס מהמדרונות עקב תלילותם. ליתוסול חום מאפיין 
והנארי  הגיר  סלעי  שבין  ובשקעים  בסדקים  ששקע  מלס  בעיקר  מורכב  זה  ליתוסול  הזה.  האזור  שטחי  רוב  את 
הקשים. קרקעות עמוקות יותר ממוצא לסי, בעיקר סיין חרסיתי חום לסי, מצויות באזור זה רק על גבי מדרונות 
מתונים ורמות. על גבי המדרונות הצפוניים – העשירים יותר בצומח ולפיכך שקצב הסרת הלס מהם איטי יותר – 
ניתן למצוא גם סיין חרסיתי חום לסי. כמו כן, על גבי חלק מהקרקעות הללו ניתן למצוא צרורות שנסחפו במורד 
המדרון. קרקעות ממוצא לסי מצויות אף בעמקים ובשקעים. בין השאר ניתן למצוא לס ולס קולובי-אלובי בשקעים 

ובפשטי ההצפה, וקרקעות חומות בהירות לסיות בטראסות שבהן ניכרת התחלת היווצרות קרקע. 

באזורים בהם יורדים 250-150 מ״מ גשם בשנה ניתן למצוא על גבי הרמות ובמדרונות צפוניים מתונים קרקעות 
בהירה  חומה  קרקע  למצוא  ניתן  אלו  באזורים  הדרומיים  המדרונות  גבי  על  לסי.  סירוזיום1  בעיקר  לסי,  ממוצא 

קווארצית, סירוזיום קווארצי וסירוזיום אבנוני ולעיתים גם ליתוסול חום.

5.2.5. אגני ניקוז 
)ר׳ מפה מס׳ 6: אגני ניקוז ומפה מס׳ 3: שיפועים(

אגן הניקוז העיקרי בשטח הסקר הוא של נחל בשור, שהינו בעל אגן הניקוז הגדול ביותר באזור צפון הנגב )3,400 
ואחרים(,  גרר  נחל  נחל באר-שבע,  נחל חברון,  )וכוללים את  יובליו הצפוניים מתחילים בדרום הרי חברון  קמ״ר(. 

והדרומיים – באזור טללים ונחל סכר. נחל בשור נשפך לים התיכון באזור רצועת עזה.

שטחי הסקר הצפוניים ביותר, מעט צפונית לשובל, מתנקזים לאגן הניקוז של נחל שקמה, המתנקז אף הוא מערבה 
לים התיכון. הגבול המזרחי של שטחי הסקר נושק לקו פרשת המים הארצית, כשאגני הניקוז ממזרח מתנקזים 

לכיוון הערבה וים-המלח.

1. המונח סירוזיום מציין קרקע גולמית בלתי מפותחת. בסירוזיום לסי, הקרקע דומה מאד לחומר האב – האבק המורבד - וניכרת בה רק 
תחילת התמיינות לאופקי קרקע )רביקוביץ, 1992(
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6. רקע אקולוגי
מבחינה אקולוגית מוגדרים אזורי מעבר בין סביבות שונות לאורך גרדיינט סביבתי כאקוטונים )Ecotones(, בהם 
מתרחש מעבר בין חברות ומערכות אקולוגיות שונות. אקוטונים ידועים כאזורים בעלי מגוון ביולוגי גדול המתבטא 
במגוון מינים גבוה ברמת החברה, ובשונות גנטית ומורפולוגית גבוהה ברמת האוכלוסיות של מינים שונים. נוסף על 
כך, בהיותם בקצה גבול התפוצה של מינים רבים, באקוטונים מתרחשים תהליכי התחדשות אבולוציוניים הנובעים 
מתנאי סביבה קיצוניים יותר, ולכן לעיתים נמצא בהם ייחוד גנטי שאינו קיים באוכלוסיות שבאזורי ליבה סמוכים. 
שטחם  נוכח  ובמיוחד  אבולוציונית,  וחדשנות  ייחודיות  גבוה,  ביולוגי  עושר  ויוצרים  משמרים  שאקוטוניים  מכיוון 

.)Kark and Van Rensburg, 2006( הקטן יחסית, הם בעלי ערכיות רבה לשמירת טבע

והערבתית  המדברית  הים-תיכונית,  האקולוגית  המערכת  בין  אקוטון  מהווים  הנגב  וצפון  יהודה  שפלת  דרום 
)Safriel et al., 1994(. באזור זה, מצוי גבול תפוצתם הצפוני או הדרומי של מיני צמחים ובעלי חיים רבים מקבוצות 
טקסונומיות שונות )ראו דוגמאות אצל אלון, 1983(. בהתאם לגרדיינט האקלימי, קיים באזור זה גרדיינט אקולוגי המתבטא 
בשינוי ברור של חברות הצומח )Giladi et al., 2011; Kadmon et al., 2003(. עוד נמצא כי במיני צמחים וציפורים באזור זה 
 Kark et al., 1999; Safriel et al.,( קיים מגוון מורפולוגי וגנטי גבוה ביותר ביחס לאוכלוסיות באזורי ליבה הומוגניים יותר
1994(. מחקרים שנערכו באזור על זוחלים מצאו אף הם דגם של אקוטון אשר היווה נקודת מפגש בין מינים דרומיים 
ומינים ים-תיכוניים. כתוצאה מכך, עושר ומגוון מיני הזוחלים באזור היה גבוה במיוחד )Rotem, 2014(. הכרה בהיותו 
פתוחים  שטחים  של  השימור  חשיבות  את  מגדילה  השונות,  ברמות  גבוה  ביולוגי  מגוון  הכולל  אקוטון  האזור  של 

וטבעיים הנמצאים בו, ואזור הסקר בכללם.

נוסף להיות האזור אקוטון, הוא מכיל בקרבו את בית גידול הייחודי של מישורי הלס. כפי שהוצג בהרחבה בפרק 
אודות המאפיינים הפיזיים של האזור והרכב הקרקעות, קרקע לס היא קרקע מעורבת של חול, חרסית וטין. יש 
לציין שקרקע לס הינה קרקע אטומה באופן חלקי למים. אטימה חלקית זו הינה תוצר של היווצרות קרומי קרקע. 
קרומי הקרקע )ביולוגים ופיסיקליים( גורמים לכך שהחלק הארי של הגשם הופך לנגר עילי, הזורם על פני הקרקע 
ומרביתו אובד באידוי. כתוצאה מכך, כמות המים הזמינה לצומח הינה נמוכה יחסית, ומכאן שכמות הצומח המעוצה 
)עצים ושיחים( על קרקעות הלס הינה דלה יחסית )דן ויעלון, תש״ם; פרלברג ורון, 2014; רומם ורמון, 2011(. כך 
נוצר נוף שטוח הדל בעצים, בעל תצורת צומח המהווה שילוב של עשבוניים עם בני-שיח, לעיתים בתוספת עצים 

)כדוגמת שיטה סלילנית, שיזף מצוי ואשל היאור( המפוזרים בדלילות במרחב, בעיקר בערוצים )דנין, 1979(.

המערכת  נשענת  עליו  מרכזי  נדבך  משמשים  אשר  ביולוגיים,  קרקע  לקרומי  מרובה  חשיבות  יש  הלס  בשטחי 
כחוליות   – מיקרופיטים  ידי  על  מלוכד  הביולוגי  הקרקע  קרום   .)2011 )שחק,  זה  גידול  בבית  האקולוגית 
מערכת  של  ביולוגית  לפעילות  הראשוני  הנדבך  את  מהווה  זה  קרום  וחזזיות.  אצות  חיידקים,  )ציאנובקטריות(, 
למאגר  מזון  וחומרי  חנקן  אורגני,  חומר  תורמים  הקרומים  בפרט.  הלס  שטחי  ושל  בכלל,  מדברית  אקולוגית 
פני  את  אוטמים  קרקע  קרומי  מאידך,  המים.  משטר  עיצוב  כדי  תוך  הקרקע  סחף  את  וממזערים  בקרקע 
גורמת לשבירת קרום הקרקע  רגליים  ואף תנועת מטיילים  כלי-רכב  נסיעת  זרעים.  נביטת  על  ומקשים  הקרקע 
בונים שהם  המחילות  וליציבות  להזנה  עליו  המתבססים  באורגניזמים  וכן  בתפקודו,  לפגוע  ועלולה   הביולוגי 
)Belnap and Eldridge, 2003; Bowker, 2007; Bowker et al., 2005; Cole, 1995; Zaady and Bouskila, 2002; צעדי, 1999(.

מערכת  הינה  במרחב  שהתפתחה  האקולוגית  המערכת  הא-ביוטיים,  ומהתנאים  המשקעים  ממיעוט  כתוצאה 
כתמית המבוססת על יחסי מקור-מבלע. במערכת זו כתמים פתוחים משמשים מקור של מי נגר לשיחים ולבני-
שיח. היכולת של הצומח המעוצה להתקיים באופן טבעי במרחב תלויה אם כן, בין שאר הדברים, גם בשמירה על 

.)Boeken and Shachak, 1998( איזון עדין בין הכתמים הפתוחים לכתמי הצומח המעוצה

באופן זה, על בסיס השילוב בין קרומי הקרקע הביולוגיים והרכב הקרקעות הייחודי לאזור, מתקיים באזור הסקר 
בית גידול ייחודי, המאוכלס על ידי מספר מינים אנדמיים המותאמים לסביבת קרקע זו ולמאפייני הנוף הפתוח. 
ביניהם ראוי לציין את הלטאה האנדמית שנונית באר-שבע )Acanthodactylus beershebensis( שהינה מין בסכנת 
הכחדה חמורה )בוסקילה, 2002( ואשר זוכה לסיקור נרחב בפרק סקר הזוחלים. כמו כן, גם מיני עופות הייחודיים לנוף 
 ,)Cursorius cursor( ורץ המדבר )Chlamydotis macqueenii( הפתוח של מישורי הלס ראויים לאזכור, כדוגמת החוברה
 )Jaculus orientalis( ולצידם המכרסם ירבוע גדול ,)שניהם מינים המוגדרים כמינים שעתידם בסכנה )אלון ומירוז, 2002

שהיה נפוץ בבקעת ערד. לגבי מיני צמחים ייחודיים לבית גידול זה, ר׳ פירוט בפרק הצומח.
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7. נוף ותרבות

7.1 מטרת הפרק הנופי-תרבותי 
מטרת פרק זה ושני הפרקים הבאים )פרק 8 – מורשת האדם ופרק 9 – ערכיות נופית-תרבותית( היא לאפיין ולהעריך את 
מרכיבי הנוף השונים באזור, לסקור את מורשת האדם לאורך התקופות, להציג את מצאי האתרים, ולבצע דירוג ערכיות יחסי 

של חלקים שונים בנוף )תת-יחידות נוף(. בגישה הנקוטה כאן, אתרי מורשת האדם מהווים חלק מהנוף ותורמים לערכיותו.

הסקר מתמקד בשטחים הפתוחים, ולפיכך לא מתבצעים בו איפיון והערכה נופיים של היישובים עצמם, למרות שהם מהווים 
כמובן חלק משמעותי מנופו של האזור וממורשתו. עם זאת, לעיתים מוזכרים אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים שבתוך התחום 

הבנוי של היישובים, בכדי להשלים את התמונה האזורית מבחינת מורשת האדם.

בפרק הנוכחי )7( מתואר נוף האזור באמצעות חלוקתו ליחידות נוף. במסגרת התיאור מוזכרים היבטים שונים של הנוף, כולל 
היבטים של מורשת האדם.

הפרק הבא )8( מתמקד בסקירה היסטורית לאורך התקופות של האזור כולו, ונמצאת בו גם טבלה של האתרים הארכיאולוגיים 
וההיסטוריים העיקריים בתחום הסקר.

בפרק 9 מתוארים תהליך דירוג הערכיות הנופית-תרבותית ותוצאותיו. תהליך זה מתבסס על החלוקה הנופית ולוקח בחשבון 
גם היבטים הקשורים למורשת האדם.

7.2 שיטות עבודה באפיון הנוף ובהערכתו  

7.2.1 אפיון נוף האזור באמצעות הגדרת יחידות הנוף
יחידת נוף מוגדרות כחבל ארץ בעל מכלול תכונות וקווי-נוף, השונה במידת מה מזה של החבלים השכנים לו. קו-נוף, המבדיל 
בין יחידה ליחידה, נקבע על פי תכונה הממלאת תפקיד בולט בעיצוב נופו החזותי, הביולוגי ו/או התרבותי של חבל ארץ מסוים. 
מפת יחידות הנוף מציגה ומאפיינת את מגוון נופי האזור, וכוללת תיאור ותיחום של יחידות הנוף השונות. הגדרת יחידות הנוף 
וחלוקתן הנוספת לתת-יחידות נוף מהוות בסיס להערכה הנופית )נושא ההערכה יפורט בהמשך ובפרט בפרק 9 – ערכיות נופית-
תרבותית(. החלוקה וההערכה הנופית מסייעות גם לגיבוש המלצות לניהול השטח באופן שישמור על מגוון הנופים המאפיין אותו. 

שטח הסקר הנוכחי נרחב ביותר ומתקרב ל-2,000 קמ״ר. שטח זה כולל חלקים מכמה חטיבות נוף, שהן חלוקת-על, הנובעת 
מהסתכלות ארצית )למשל מישור חוף הנגב והר הנגב הצפוני(. בחלוקה ראשונית זו ובחלוקה להיררכיה הבאה )של יחידות נוף(, 
נעזרנו בשכבת חלוקה ארצית וכן בחלוקת הנגב לחטיבות נוף וליחידות נוף, של המשרד להגנת הסביבה )אידלמן ועמיתיו, 2000(. 

נועדה בכדי לדייק  נוף המופיעה במקורות הללו. לעיתים הסטייה  וליחידות  נוף  במספר מקרים סטינו מהחלוקה לחטיבות 
את מיקום הגבול, מכיוון שהשכבות הארציות הוכנו ברזולוציה נמוכה יחסית. במקרים אחרים הסטייה גדולה יותר, ונובעת 
הנוכחי  בסקר  שהחלוקה  בעוד  הגיאולוגי,  ההיבט  את  מדגישה  ועמיתיו  אידלמן  של  החלוקה  בגישות.  מסוימים  מהבדלים 
זו, כללנו למשל אזורים חקלאיים כמעט מישוריים,  גם בסעיף הבא(. מסיבה  )ר׳  גם את ההיבט הטופוגרפי-חזותי  מדגישה 
הנמצאים ממערב לפארק הלס, בתחום חטיבת הנוף של מישור חוף הנגב. זאת, למרות שיש בהם מחשופים של תצורת פלשת 

)ולכן הם נכללים בחטיבת הנוף צאן-חצרים בחלוקה של אידלמן ועמיתיו, 2000(.

את החלוקה לחטיבות נוף ניתן לראות במפה מס׳ 7 ובמפה מס׳ 8 בעמודים הבאים.

ככלל, גבול הסקר הנוכחי נקבע על סמך צירוף של שיקולים, ולאו דווקא שיקולים נופיים )ר׳ לעיל בסעיף 3 – גבולות הסקר(. 
לפיכך, הגבול חותך פעמים רבות גבולות של חטיבות נוף ושל יחידות נוף. לדוגמה, רק חלקו המערבי ביותר של רכס כידוד 

)שעליו יושבת העיר ערד( נמצא בתחום הסקר.

השטח שבתחום הסקר מכל אחת מחטיבות הנוף, חולק לרוב לכמה יחידות נוף )במקרים מסוימים נחשב כיחידת נוף אחת(. כך 
למשל, שטחה של חטיבת הנוף בקעת באר-שבע – ערד חולק ליחידות הנוף של בקעת ערד ושל בקעת באר-שבע. 

7.2.2 מרכיבים ומאפיינים נופיים המשמשים להגדרת יחידות נוף ותת-יחידות נוף
• מאפיינים גיאומורפולוגיים ותופעות טבע ונוף המקנים לאזור את זהותו: קווי רכס, גבעות משאר, מערכות הניקוז, בתרונות, 	

רמות, מישורים, ״שערים טופוגרפיים״ בין רכסים או שלוחות, מצוקים גבוהים ופסגות בולטות בנוף.

• תכונות טבעיות: מסלע וקרקע – המצע הסלעי וקרקעות האזור; צומח – יחידות צומח ותצורות צומח אופייניות.	

• תכסית דומיננטית רציפה: כמו שטחים חקלאיים רציפים. באזורים אלה, על פי רוב, יש חשיבות חזותית )ואקולוגית( לקו 	
המגע של יחידת הנוף עם היחידה הגובלת בה. 
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• פיתוח בולט בשטח טבעי: כמו מחצבה, יישוב או קבוצת יישובים. בנוסף, במקרים מסוימים משמשים כבישים כגבול בין 	
יחידות נוף או תת-יחידות נוף.

• תבניות תרבותיות-היסטוריות: דפוסי יישוב קדומים, דרכים, תרבות חקלאית מסוגים שונים וכד׳. 	

הגדרת יחידות הנוף התבצעה תוך בחינת כלל מאפייני השטח שהוזכרו לעיל והתבססה על האמצעים הבאים:
• סיורים ותצפיות בכלל שטח הסקר וביחידות הנוף המוצעות בו.	
• מקורות מידע קיימים ומסמכים רשמיים של רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה בנוגע לחלוקת השטח ליחידות נוף. 	
• שכבות שיפועים ושכבות קווי גובה. במפה מס׳ 7 ניתן לראות את חטיבות הנוף על רקע קווי גובה )שצפיפותם מצביעה על 	

השיפועים(, תמונה המבהירה את חשיבותו של גורם זה בחלוקה. גורם השיפוע משמעותי פעמים רבות גם בהמשך החלוקה 
ליחידות נוף, ולעיתים גם בחלוקה הנוספת לתת-יחידות נוף. 

• שכבות ומפות נוספות ששימשו או סייעו בתהליך החלוקה הנופית היו: מפת מפנים, מפות גיאולוגיות, תצלומי לוויין ותוכנת	
.Google earth

הגדרת יחידות הנוף באזור הסקר מלווה פעמים רבות בהתלבטויות רבות, שכן חלקים רבים של השטח נראים במבט ראשון 
בעלי מאפיינים דומים. רק לאחר לימוד מעמיק יותר מתגלים ההבדלים וגבולות יחידות הנוף. הקושי לזהות הבדלים בין יחידות 
הנוף השונות מתבלט בעיקר בנופים מתונים עם תוואי נוף שאינם חד-משמעיים. בתחום הסקר הנוכחי ישנם מרחבים גדולים 

בעלי אופי מישורי או גבעי נמוך. במקרים כאלה, עולה חשיבות התכסית כגורם בחלוקה הנופית. 

בנוסף, ישנה התלבטות האם לחלק את השטח לפי אגני ניקוז או אגנים חזותיים, דבר שגורם לכך שרכסי ההרים מחולקים בין 
כמה יחידות נוף, או לפי רכסי ההרים, שאז אגן הנחל מתחלק בין כמה יחידות נוף. אין תשובה אחת לשאלות אלה, והחלוקה 
ליחידות נוף היא אמירה פרשנית. גם המשך התהליך, בו מתבצע דירוג הערכיות הנופית עבור כל תת-יחידת נוף, כולל בתוכו 

פרשנות וכמובן שאינו ״אובייקטיבי״. 

מפה המראה את החלוקה ליחידות נוף )מפה מס׳ 9(, ומפות המראות גם את החלוקה הנוספת לתת-יחידות נוף )מפה מס׳ 10( 
נמצאות בסיום פרק זה )עמ' 107-111(.  

7.2.3 עקרונות כלליים ששימשו לחלוקה הנופית בסקר הנוכחי
יש לציין שעקב הסובייקטיביות של החלוקה הנופית, עקרונות אלה אינם ״כללי ברזל״. 

• קווים שמשני צידיהם ישנו הבדל ניכר בשיפוע, למשל קו מגע של גוש הררי עם אזור מישורי נרחב, מהווים לרוב גבול יחידות 	
נוף. פעמים רבות זהו אפילו גבול חטיבות נוף – למשל הגבולות בין בקעת באר-שבע – ערד לחטיבות הנוף הסובבות אותה.

• בתוך גושים גבעיים או הרריים גדולים )למשל גבעות גורל(, נעשתה חלוקה פנימית לפי אגנים ראשיים. בדוגמה של גבעות 	
גורל – חלוקה לגוש מזרחי ולגוש מערבי, כשהקו המחלק הוא קו-פרשת המים העיקרי, העובר במקרה זה בציר צפון-דרום.

• סביב נחלים גדולים באזור גבעי, למשל נחל באר-שבע )בחלקו התחתון והרחב שעובר באזור גבעי(, הותוותה יחידת נוף או 	
תת-יחידת נוף על פי אגן חזותי הכולל את פשט ההצפה ואת המורדות של הגבעות עד ל-״קו הכיפות הראשון״. 

• בנחלים הראשיים באזורים המישוריים: נחל הבשור, נחל באר-שבע )בתחום בקעת באר-שבע( ונחל גרר, גבול יחידת נוף או 	
תת-יחידת נוף הותווה בקו המגע שבין בתרונות גדות הנחל לבין השדות )או לאזורים המישוריים האחרים( שלידו. יש לציין 
שבאופן זה מתקבלות לרוב יחידות נוף צרות מאד וארוכות עם יחס גבוה של שוליים לשטח. בפועל, בשמירה על יחידות נוף 

כאלה יש חשיבות רבה גם לתהליכים המתרחשים בסמוך לשוליהן ודרושה הגדרת שטח חייץ.

• לעיתים הותווה הגבול כך שיכלול שטח בו עוברים כמה נחלים בתרוניים סמוכים )למשל באזור נחלי פטיש ואופקים(.	

• נוף עצמאיות, הכוללות את 	 אזורים מישוריים עמקיים יחודיים כמו בקעת יבל, ומבתר ערערה – דימונה הוגדרו כיחידות 
האזור המישורי הנמוך. אזור ״בקעת קריות״ הוא מקרה מקביל )אך במקרה זה תת-יחידת נוף( בבקעת ערד.

• הבדואית, 	 הפזורה  יישובי  של  במקרה  בנויה.  נוף  כתת-יחידת  לרוב  נחשבים  יישובים  זה,  מסוג  בסקרים  הנהוגה  בגישה 
המופיעים במגוון של צפיפויות/פיזור, שימשה הגישה הבאה:

א( צבירים )קבוצות בתים( גדולים )מעל 150 דונם( וצפופים יחסית, הופרדו לתת-יחידות נוף נפרדות ובנויות )כמו הערים, 
העיירות, המושבים והקיבוצים(. לדוגמה – צביר התיישבות אבו עשיבה, שמדרום מערב לצומת ערוער. 

ב( באזורים בהם קיימים צבירים רבים וקטנים או מספר צבירים גדולים ובעלי צפיפות נמוכה בסמיכות זה לזה ועל שטח ניכר, 
הותווה קו סביב האזור והוגדרה תת-יחידת נוף שאינה מסווגת כ-״בנויה״ )לדוגמה: בהגדרת תת-יחידת הנוף ״דרום-מזרח 

בקעת ערד״. 
ג( צבירים קטנים ומבודדים יחסית לא שימשו כגורם בחלוקה הנופית. 

ההחלטה לגבי צפיפות הבנייה בתוך צבירים וצפיפות הצבירים בשטח התקבלה על סמך התרשמות.
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• בבסיסי חיל האוויר בנבטים ובחצרים, שבתחום המגודר שלהם ישנם שטחים פתוחים בהיקף ניכר, בוצעה חלוקה לתת-	
יחידות נוף על סמך שיקולי אגנים ו/או תכסית, כמו במקומות אחרים. עם זאת, תת-יחידות נוף אלו לא חוברו לתת-יחידות 
נוף שמחוץ לבסיס. כלומר, גדר הבסיס היוותה בכל מקרה גבול של תת-יחידות נוף. הסיבות לכך הן העובדה ששטחים אלה 
אינם נגישים, שהגדר עצמה מהווה אלמנט בנוף, ובנוסף, שישנו הבדל חזותי בין שני צידי גדר הבסיס מסיבות של הבדלים 

במשטר הרעייה.

כפי שהוזכר בסעיף הקודם, ככל שהטופוגרפיה מתונה יותר, עולה חשיבותו של גורם התכסית בחלוקה. נקודה זו מתבטאת 
בסעיפים הבאים:

• גורל, 	 בגבעות  שקד(.  סיירת  פארק  )למשל  נוף  תת-יחידות  להפרדת  סיבה  מהווים  מביניהם,  הצפופים  ובפרט  יערות, 
התלולות יותר, רק היערות הצפופים והבולטים )בצפון היחידה וכן בדרומה, סמוך לבאר-שבע( הופרדו לתת-יחידות נוף, 

בעוד שהיערות הדלילים יותר, הנמצאים בעיקר במערב הגבעות, לא הופרדו.

• בחלק המערבי של הסקר, הבדלים ניכרים בתבנית החקלאות )למשל שדות קטנים סביב מושבים לעומת אזורים של שדות 	
נרחבים( הביאו להפרדה של תת-יחידות נוף.
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7.3 אפיון כללי של חטיבות הנוף בתחום הסקר 
חטיבות הנוף שחלקים מהן נמצאים באזור הסקר )ר׳ גם מפה מס׳ 7 ומפה מס׳ 8 בעמודים הקודמים( הן:

1. בקעת באר-שבע – ערד: חטיבת נוף שכל שטחה נמצא בתחום הסקר. מורכבת משתי בקעות המחוברות ביניהן. מרבית 
שטח הבקעות מישורי למדי והן משתפלות מערבה בשיפוע מתון. הבקעות מפרידות בין גושים הרריים-גבעיים. מצפונן 
וכן גבעות להב המהוות חלק משפלת יהודה הדרומית. מדרומן  נמצאים הרי עירא וענים – חלקו הדרומי של הר חברון, 
חברון,  נחל  של  התחתון  וחלקו  באר-שבע  נחל  של  העליון  חלקו  עובר  בבקעות  צאן.  וגבעות  הצפוני  הנגב  הר  נמצאים 
הנפגשים בין באר-שבע לתל שבע. רוב שטח הבקעות מכוסה בשכבה עבה של קרקעות לס. פה ושם ישנם שטחים קטנים 
של מחשופי סלעים. בשטח חטיבה זו נמצאים רוב שטחה של העיר באר-שבע, העיירות תל שבע וכסייפה )וחלק מלקיה(, 

מספר יישובים כפריים וחלק ניכר מיישובי הפזורה הבדואית.

2. דרום מדבר יהודה: בתחום הסקר נכלל רק חלק קטן מאד מחטיבת נוף זו )באזור שמצפון-מזרח לבקעת ערד(. 

3. הר הנגב הצפוני: חטיבת נוף גדולה מאד )למעשה הגדולה ביותר בארץ, על פי החלוקה הארצית( והררית ברובה, שרק חלק 
קטן )יחסית( ממנה נכלל בתחום הסקר. החלק שבתחום הסקר כולל קטעים מרכסי דימונה וירוחם, באזור שמדרום לערד 
ועד סמוך לדימונה )רכסים אלה מהווים חלק מקמר חלוקים-ירוחם שהוא אחד מחמשת הקמרים שבחטיבת הנוף(. בתחום 
הסקר )ממערב לערד( כלול גם חלק מרכס כידוד המשויך אף הוא לחטיבת נוף זו. ציר האורך של קמרי הר הנגב הוא בכיוון 
צפון-מזרח – דרום-מערב. הקמרים הם אסימטריים. מורדותיהם מתונים לכיוון צפון-מערב ותלולים לכיוון דרום-מזרח. 

בתחום הסקר נמצאים בעיקר אזורים שבתחומי המורדות המתונים. 

נוף הררית המהווה את קצהו הדרומי של קמר הר חברון, ומפרידה באופן חלקי בין בקעת ערד  חטיבת  4. ענים – עירא: 
שממזרחה לבקעת באר-שבע ממערבה. בתחום הסקר נמצאים חלקיה הדרומיים והמערביים ביותר של החטיבה. הנחלים 
ענים ויתיר )ונחל אשתמוע, יובלו של נחל יתיר( חוצים את החטיבה בכיוון כללי מצפון-מזרח לדרום-מערב, ומחלקים אותה 
למספר גושים הרריים/אגני ניקוז. בקטע שבתחום הסקר, האזור שממזרח לנחל אשתמוע הוא בעל אופי תלול יותר )אזור 

הר בריח – תל עירא(, וממערב לו )אזור חורה – מיתר( האופי מתון יותר.

5. שפלת יהודה הדרומית: יותר ממחצית שטחה של חטיבת נוף זו נמצא בתחום הסקר. בחלקה המזרחי של חטיבה זו ישנן 
גבעות תלולות יחסית וסלעיות )המהוות חלק מהשפלה הגבוהה. בתחום הסקר – גבעות גורל(. בחלקה המערבי הגבעות 
מתונות יותר )ומהוות חלק מהשפלה הנמוכה. בתחום הסקר – גבעות דביר-רהט(. בשפלה הנמוכה הערוצים והשלוחות 
הגבעיות רחבים יחסית, מכוסים בלס במרבית שטחם, ובחלקם הגדול ניתנים לעיבוד. במזרח חוצצת )בתחום הסקר( בקעת 
יבל הצרה בין גבעות גורל לגוש הרי חברון שממזרח להן. הגבול המערבי של גבעות השפלה הנמוכה, במגען עם מישור 
חוף הנגב, אינו חד ונתון לפרשנות )ר׳ לעיל בסעיף 7.2.1(, שכן מדובר באזור עם שיפועים מתונים מאד, המשתנים בהדרגה.

חטיבה גבעית ברובה. הגבעות מהוות את ההמשך דרומה של שפלת יהודה הדרומית, ודומות לה למדי  6. צאן – חצרים: 
באופיין הטופוגרפי והגיאולוגי. האזור מופרד חלקית מגבעות השפלה על ידי החלק המערבי של בקעת באר-שבע. רוב 
שטח החטיבה נמצא בתחום הסקר הנוכחי, החל מאזור צומת ערוער במזרח ועד מערבית לבסיס חצרים במערב. גם במקרה 
זה הגבול המערבי של החטיבה עם מישור חוף הנגב אינו חד. חלקו התחתון של נחל באר-שבע חוצה את גושי הגבעות 
)ומפריד בין גבעות צאן מדרומו לאזור חצרים מצפונו(. ממזרח לכביש 40 ישנה התיישבות רבה של הפזורה הבדואית וחלק 

ניכר מהערוצים מעובדים מסורתית. מערבית לכביש 40 מרבית השטח מכוסה צומח טבעי והשאר מיוער.

רוב החלקים של חטיבה זו שבתחום הסקר מסתיימים כלפי דרום באזורי חולות המשויכים לחטיבת הנוף חולות חלוצה-
ואזור רמת חובב(. עקב  )אזור צאלים  עגור. שטחים קטנים מאד מצפון אזור החולות נמצאים בגבולו הדרומי של הסקר 

היקפם המצומצם, שטחים אלה לא הופרדו בחלוקה הנופית מהאזורים הסמוכים להם. 

7. מישור פלשת: חלק קטן של אזור הסקר )מצפון לבית קמה, חלקים של נחל שקמה ויובליו – נחל סד ונחל פורה( משויך 
לחטיבת נוף זו, הנמצאת מצפון למישור חוף הנגב. 

רוב שטחה של חטיבת נוף גדולה זו נמצא בתחום הסקר. חטיבה זו מהווה את החלק הדרומי ביותר  8. מישור חוף הנגב: 
במישור החוף של ישראל, ומשתרעת בערך מקו שדרות – בית קמה בצפון עד לקו כרם שלום – צאלים בדרום. גבולה המערבי 
בארץ הוא בגבול רצועת עזה וגבולה המזרחי נמצא למרגלות גבעות שפלת יהודה הדרומית )והמשכן דרומה בגבעות צאן 
וחצרים(. רוב שטחה )בפרט מדרום לנחל גרר( מישורי מאד ומשתפל במתינות כלפי מערב או צפון-מערב. ההשתפלות היא 
של כ-100-150 מ׳ לאורך מרחק של 20-25 ק״מ, עד לאזור התגבהות מקומית בציר בארי – נירים, הנובע מנוכחותו של רכס 
כורכר. רובו הגדול של שטח החטיבה מכוסה לס ומעובד בחקלאות אינטנסיבית על ידי מושבים וקיבוצים. המישור חתור על 

ידי חלקים של נחל הבשור, נחל גרר ויובליהם, שבתחומם ישנם שטחים טבעיים ומיוערים.



47

"ח מסכם ן הנגב – בדגש שטחי הלס דו סקר צפו

7.4 אופן התיאור של יחידות הנוף
מרבית יחידות הנוף מתוארות על פי הסעיפים המופיעים כאן. במקרים מסוימים, חלק מסעיפי האיפיון כתובים לגבי חטיבת 

הנוף, ומתייחסים לכל יחידות הנוף שבאותה חטיבה. 

יחידות הנוף שבכל חטיבת נוף מתוארות על פי הסדר המקורב של מיקומן, ממזרח למערב ומצפון לדרום.

להלן הסעיפים המשמשים בתיאור יחידות הנוף, והמקורות ששימשו לכתיבתם:

שמות היחידות ניתנו לעיתים בזיקה לשמות היחידות שבחלוקה של המשרד להגנת הסביבה. לרוב אלו שמות  שם היחידה: 
מוכרים יותר )למשל נחל הבשור, צפון רכס ירוחם(. ולעיתים מוכרים פחות )למשל דרום גבעות עדשה(. במקרים בהם ״המצאנו״ 

את השם, הרציונל קשור לגיאוגרפיה של היחידה )הדום הרי דימונה, אגני הנחלים בהו ושובה, מישורי הבשור – גרר וכו׳(.

מאפיינים כלליים: מעין תקציר של תיאור היחידה.

גבולות: מיקום הגבולות ואופיים.

אגני ניקוז: על פי שכבת אגני ניקוז ראשיים ושכבת נחלים, ולעיתים גם מפת 1:50,000.

רום פני הקרקע: טווח השתרעות הגבהים )גובה מעל פני הים( ביחידה. על פי שכבת קווי גובה כל 10 מ׳, ולעיתים גם מפת 
סימון שבילים 1:50,000.

מסלע וקרקע: סוגי מסלע על פי שכבות של תצורות גיאולוגיות בקנה מידה 1:50,000 במרבית השטח )ובקנה מידה 1:200,000 
בתחום גיליון באר-שבע( של המכון הגיאולוגי, שכבת ליתולוגיה של רשות הטבע והגנים והעבודה של אידלמן ועמיתיו )2000(. 
קרקעות על פי מפת חבורות הקרקע של משרד החקלאות. בהקשר של סקר זה, יש לציין שבמקרים של כיסוי לס עבה הגיאולוגיה 
והליתולוגיה מצוינות כ״לס״. מצד שני, מפת חבורות הקרקע, שהיא מטבעה מכלילה )״חבורת קרקע״ היא צירוף קרקעות החוזר 

על עצמו בתנאים מסוימים(, מציינת לעיתים ״סלעים חשופים״ כחלק מחבורת קרקעות הכוללת גם קרקעות נוספות.

מקורות מים: הסעיף מתייחס למעיינות, ולבורות ובארות )בפרט עתיקים(. הוא נכתב על פי הסתכלות במפת סימון שבילים 
1:50,000, בשכבת ההכרזות של רשות העתיקות )המציינת בורות ובארות רבים( ובנוסף, במקורות כתובים כמו מדריך ישראל 

)מרקוס, 2001(. לעיתים הוזכרו בתיאור גם בורות מים שנרשמו במהלך הסקר.

וכן בעזרת שכבת צבירי ההתיישבות של הרשות לפיתוח  )הכוונה ליישובים קיימים( על פי מפה ותצלומי אוויר,  יישובים: 
והתיישבות הבדואים. 

נצפות ורצף נופי לפי התייחסות לטופוגרפיה בתוך היחידה וביחידות נוף  נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: 
כבישים  של  שכבות  ולפי   ,1:50,000 מפת  לפי  ראשיים  חשמל  וקווי  ברזל  מסילות  כבישים,  כמו  עיקריות  תשתיות  סמוכות. 
כלליים, של כביש חוצה ישראל ושל רכבת ישראל. מפגעים והפרות שאוזכרו הם מפגעים ידועים )למשל מחצבות(, או כאלה 

שנרשמו במהלך הסקר. 

תבניות היסטוריות ותרבותיות, אתרים מרכזיים וייחוד חזותי ותרבותי: חלק זה נכתב בעזרת המקורות הבאים:

הרקע ההיסטורי הכללי של צפון הנגב )ר׳ בפרק הבא – מורשת האדם(.

שכבת ההכרזות של רשות העתיקות. 

מפות שפורסמו מהסקר הארכיאולוגי של ישראל, של רשות העתיקות: ביחידות נוף המכוסות או המכוסות בחלקן על ידי 
מפות אלו נעזרנו גם בהן. המפות כוללות מידע על האתרים וסקירה ארכיאולוגית לגבי שטח המפה וסביבתו. 

חשוב לציין שבפועל, בחלק ניכר מהאתרים, נראים רק שרידים מעטים בשטח.

מידע על אתרים שאינם ארכיאולוגיים מתבסס על סמך ידע קודם של הכותבים, מפת סימון שבילים ומקורות כתובים שונים.

״ייחוד חזותי ותרבותי״ מציין גורמים המייחדים יחידה זו לעומת יחידות נוף אחרות.

החקלאיים  הטבעיים,  השטחים  של  חלקם  מבחינת  הכללי  הצומח  לאופי  התייחסות  עיקריים:  טבע  וערכי  הצומח  אופי 
עם  ובעזרת התייעצות  פי ממצאי סקר הצומח  על  נעשה  אזכור תצורות הצומח העיקריות של הצומח הטבעי  והמיוערים. 
מאובנים  אלמוגים  )למשל  ובכלל  משמורות  ידועים  אתרים  פי  על  נכתב  ישנו,  אם  הטבע,  ערכי  סעיף  רון.  מימי  הבוטנאית 
בשמורת נחל אופקים(, מפת סימון שבילים, מדריך ישראל החדש ומידע שנרשם בסקר )למשל ריכוזי איריס שחום(. יש לציין 

שעקב גודלו של תחום הסקר, רמת הפירוט בסעיף זה היא נמוכה יחסית.
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תת-יחידות: טבלה המפרטת את תת-יחידות הנוף שהוגדרו ביחידה זו )שוב, לרוב על פי הסדר של מיקומן ממזרח למערב 
ומצפון לדרום(, ומציינת לגבי כל אחת מהן את:

• מספרה הסידורי.	
• שם תת-היחידה: על פי שם הלקוח מהמפה )למשל בקעת חטיל(, או הגיון מיקומי )למשל מזרח בקעת ערד, אגן נחל שובה(, 	

תכסיתי )שדות הבשור – גרר(, או יישובי )למשל נתיבות, מושב שרשרת, התיישבות אבו רוקייק – גבעות(.
• היסטוריים 	 ארכיאולוגיים,  להיות  עשויים  מרכזיים׳  ‘אתרים  תת-היחידה.  של  מאפיינים  מרכזיים:  ואתרים  כללי  תיאור 

ו/או אינם מופיעים בטבלת האתרים  יחידת הנוף,  או טבעיים. האתרים המוזכרים הם לעיתים כאלו שלא הוזכרו בתיאור 
המרכזיים )טבלה 1, בסוף פרק מורשת האדם(, אך הם אתרים עיקריים ברמה של תת-יחידה זו.

• ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים לקביעת ערכיות נופית: סעיף המפנה את תשומת הלב לגורמים עיקריים המשפיעים על 	
דירוג הערכיות.

• ערכיות נופית-תרבותית: הערכיות שניתנה לתת-יחידת נוף זו )ר׳ גם הסבר בסעיף 9.1 בפרק הערכיות הנופית-תרבותית 	
שבהמשך(. טבלה מפורטת של הדירוג לפי מדדי הערכיות ומפת הערכיות נמצאות בסוף הפרק הנ״ל.

7.5 תיאור יחידות הנוף
העיר באר-שבע

חולק  העירוני  השטח  נוף(.  כתת-יחידות  הוגדרו  היישובים  )שאר  גודלה  עקב  נפרדת  נוף  כיחידת  הוגדרה  באר-שבע  העיר 
מבחינה טופוגרפית לחמש תת-יחידות נוף, הנכללות בשלוש חטיבות נוף שונות. מרבית השטח העירוני נמצאת בתחום חטיבת 
הנוף בקעת באר-שבע – ערד וממוקמת למעשה בחלק המערבי ביותר של בקעת באר-שבע, שהוא מישורי. קטע זה של העיר 
כולל את העיר העתיקה, מרכז העיר ושכונות א,ב,ג, ו-ד. מדרום לו עובר נחל באר-שבע )בקטע פארק נחל באר-שבע( המפריד 
גובלת  זו  ואזור התעשייה עמק שרה. תת-יחידה  נתן  ונחל בקע, מחנה  נווה-נוי  נוף הכוללת את שכונות  אותו מתת-יחידת 

בגבעת חבלנים, המשויכת לחטיבת הנוף גבעות צאן-חצרים.

השכונות המערביות יותר של העיר )שכונות ה,ו,ט,י״א, נווה מנחם, נאות לון, נאות אברהם ונאות אילן(, כמו גם אזור בסיס צבאי, 
תשתיות ובתי הקברות בדרך לחצרים, נמצאות בחלק של חטיבת הנוף צאן – חצרים. באזור זה, אופיין של גבעות חצרים מתון 

מאד וקשה לראותו עקב הפיתוח העירוני, אך בשולי העיר הסמוכים לו הגבעיות ניכרת יותר.

אנדרטת  של  והפתוח  הסמוך  באזור  גם  כך  יותר.  בולטת  הגבעית-הררית  הטופוגרפיה  העיר  שבצפון-מזרח  רמות  בשכונת 
חטיבת הנגב. אזורים אלה נמצאים בדרום חטיבת הנוף שפלת יהודה הדרומית, בקצה הדרומי של גבעות גורל.

מכיוון שהסקר הנוכחי מתמקד בשטחים פתוחים, לא יובא כאן פירוט על באר-שבע ואתריה. עם זאת, החשיבות והמרכזיות 
האזורית של העיר )בגלגוליה השונים( ושל סביבתה, במהלך התקופות ההיסטוריות, מוזכרות הן בפרק 8 - מורשת האדם והן 

בתיאור מאפייני יחידות הנוף הסמוכות.

מראה בנחל עשן, מצפון לבאר שבע )ביחידת הנוף גבעות דביר – רהט(. צילום: מימי רון
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מימין: עצי אשל הפרקים בתוך אזור חקלאות אקסטנסיבית, בין דריג'את לתל ערד. צילום: מימי רון.
משמאל: פריחת גביעונית הלבנון באזור תל קריות. צילום: אורי רמון.

קטע קניוני בנחל באר-שבע, בין בסיס נבטים למושב נבטים. צילום: אורי רמון

מראות בבקעת באר-שבע – ערד
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חטיבת נוף 1: בקעת באר-שבע - ערד

יחידת נוף 1.1 – בקעת ערד

מאפייני היחידה 

בקעה שטוחה למדי ונרחבת )שטחה כ-185 קמ״ר, יחידת הנוף הגדולה ביותר בשטח הסקר(, התחומה בין דרום הרי חברון 
מצפון מערב, דרום מדבר יהודה מצפון-מזרח והרי דימונה מדרום-מזרח. בבקעה ישנן מספר גבעות מקומיות נמוכות, וערוצים 
ובעלי שיפוע מתון מאד. שטחה מכוסה ברובו קרקעות לס, שחלקן הגדול מעובדות בעיבוד מסורתי  רדודים  רבים שרובם 
הפזורה  יישובי  תושבי  בדואים  ידי  על  קטנים(  ובוסתנים  זיתים  כרמי  גם  ובערוצים  וחיטה,  שעורה  של  בעל  גידולי  )בעיקר 
שבבקעה. בין האזורים המעובדים ישנם גם כתמים של אזורים טבעיים. שטח גדול בדרום-מערב הבקעה תפוס על ידי בסיס 
חיל האוויר נבטים. בתחום הבסיס ישנם שטחים טבעיים ניכרים, החריגים גם בכך שאינם נתונים לרעייה. בשטח הבקעה מספר 
אתרים ארכיאולוגיים חשובים שהבולט מביניהם הוא תל ערד, שהיווה אתר מרכזי בצפון הנגב בתקופה הכלקוליתית ובתקופת 

הברונזה הקדומה, ושוב מתקופת הברזל ועד לתקופה הערבית הקדומה.

גבולות היחידה
• בצפון )צפון-מערב( – גבול חד בין מישורי הבקעה למורדות התלולים של גוש הרי עירא – עמשא. 	
• במזרח )צפון-מזרח( – הגבול בין המישור לגבעות המשתייכות לדרום מדבר יהודה או לרכס כידוד.	
• בדרום – הגבול בין המישורים לתחילת ההתרוממות של רכס דימונה, בקו מקורב של ערד – ערערה.	
• במערב – גבול עם בקעת באר-שבע, שרובו הותווה לאורך הגבול המערבי של בסיס נבטים. 	

בתרונות לס בנחל נבטים
)ביחידת הנוף צפון רמת בקע(.

צילום: איתן רומם.

פריחת כלניות ביער שוקדה
)ביחידת הנוף אגני הנחלים שובה ובהו(.

צילום: איתן רומם.
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אגני ניקוז
מרבית היחידה מתנקזת לנחל באר-שבע המתחיל בחלקה הצפון-מזרחי, בקרבת תל ערד. יובליו הראשיים בתחום בקעת ערד 
הם: נחל מלחתה, המנקז את חלקה הדרומי של הבקעה, והנחלים קריות ומרעית המנקזים את חלקה הצפוני. חלקים קטנים 
מצפון-מזרח הבקעה נמצאים ממזרח לפרשת המים הארצית ומתנקזים לנחלים טוב ודבשת שהם יובלים של נחל צאלים, או 

ישירות לנחל צאלים.

רום פני הקרקע
רוב שטח הבקעה משתפל באופן כללי כלפי דרום-מערב, עם התגבהויות מקומיות במספר אזורים. חלקים בדרום הבקעה 
נוטים לצפון-מערב לכיוון נחל באר-שבע. הרום נע בין 630 מ׳ באזור תל קריות בצפון וכ-580 מ׳ בקרבת ערד במזרח, לבין 

כ-420 מ׳ באזור ערערה ו-360 מ׳ במוצא נחל באר-שבע במערב.

מסלע וקרקע 
רוב שטח בקעת ערד מכוסה בלס, עליו נוצרות קרקעות לסיות מסוגים שונים )הרוב חומות בהירות וגם סירוזיום לסי(. לרגלי 
ההרים במערב ישנן גם קרקעות גרומוסוליות. מחשופי סלעים גדולים למדי קיימים בכמה אזורים גבעיים בבקעה. הסלע החשוף 
העיקרי הוא צור מתצורת מישאש, וישנם גם מחשופים של תצורות ע׳רב, מרשה, פלשת, אחוזם ונבטים. חולות של תצורת חצבה 

נחשפים בשטח קטן ממערב לערד. בשטחים הסלעיים ישנן גם קרקעות ליתוסול חום ביחד עם הקרקעות הלסיות.

מקורות מים
בשטח הבקעה מספר גדול של בורות מים. התשתית הקירטונית הנמצאת בחלקה )חשופה או מתחת ללס( מאפשרת חציבה 
נוחה יחסית של בורות. הבורות נמצאים הן באתרים הראשיים ובקרבתם והן ברחבי הבקעה. בתל ערד ישנם מפעלי אגירת מים 

עתיקים הכוללים מאגורות וכן באר )באזור העתיק הכנעני, אך נחצבה בתקופה הישראלית(.

יישובים
ישנם צבירים רבים של בתי הפזורה  )ומדרום לכביש 31( לכיוון ערד  היישוב הגדול ביותר הוא העיירה כסייפה. ממזרח לה 
הבדואית, כך גם ממערב לכסייפה משני צידי כביש 31. בצפון-מזרח הבקעה אין כמעט התיישבות בדואית, ובדרום-מערב 
הבקעה נמצא בסיס נבטים. למרות שמה של הבקעה, העיר ערד אינה נמצאת בה, אלא ממזרח לה, באזור המשוייך לרכס כידוד.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
בקעת ערד נצפית היטב מהאזורים הגבוהים יותר שמעבר לשוליה. עקב מישוריותה היחסית, חלקים גדולים של הבקעה נצפים 
גם מתוכה. הבקעה נמצאת ברצף נופי עם האזורים הצמודים לה מדרום-מזרח, המתרוממים בשיפוע מתון. התשתיות הקוויות 
הבולטות הן כביש 31 )צומת שוקת – ערד, הנמצא בהרחבה( וכביש 80 )הר עמשא – צומת ערוער(. פרט להם ישנם גם כבישי 
הגישה לבסיס נבטים וכמובן גדר הבסיס. שני בסיסים נוספים, קטנים בהרבה, נמצאים בצפון-מזרח הבקעה. קיימים מפגעים 

נקודתיים מקומיים בשולי יישובים.

תבניות היסטוריות ותרבותיות – אתרים מרכזיים
תל ערד ותל מלחתה )הקטן( היוו מרכזים חשובים בתקופה הכלקוליתית ובתקופת הברונזה הקדומה, ושוב ולקראת חלקה 
השני של תקופת הברזל. לאחר נפילת ממלכת יהודה ההתיישבות היתה דלילה יחסית וכללה בעיקר מצודות באתרים מרכזיים. 
ועוד(  כסיף  תל  קריות,  )תל  רבים  חדשים  יישובים  בהקמת  התבטאה  הביזנטית  בתקופה  הגדולה  ההתיישבותית  הפריחה 
נראה  יותר  גם בתקופה הערבית הקדומה. מאוחר  ובהגדלת מספר החוות החקלאיות. חלק מהיישובים המשיכו להתקיים 
שבמשך מאות שנים האזור היה מאוכלס בעיקר בנוודים, אך כבר במאה ה-19 החלה התיישבות קבע שהלכה והתרחבה של 
שבטי מטה הט׳ולאם באזור תל מלחתה. התיישבות זו המשיכה להתקיים גם לאחר מלחמת העצמאות, שכן היתה בתחום 
אזור הסייג. היא פונתה עם בניית בסיס חיל האוויר נבטים בשנות השמונים של המאה העשרים, והתושבים הועברו לכסייפה, 

לערוער ולעיירות נוספות.

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
רוב השטח נמצא בעיבוד בעל מסורתי, כאשר בחלק הבקעה הסמוך לעיר ערד ישנו גם אזור של שטחי שלחין )מושקים(. כתמים 
בסיס  נמצאים בתחום המגודר של  נרחבים  צומח טבעי  ושטחי  בין השטחים המעובדים מסורתית,  פזורים  צומח טבעי  של 
נבטים. עיקר הצומח הטבעי הוא בתות של בני-שיח מדבריים, ובערוצים גם שיחים ולעיתים אף עצים. השטחים המיוערים 

מעטים יחסית ונמצאים בחלק משטח בסיס נבטים וביער ערד. 

ערכי הטבע כוללים ריכוזי פריחה של איריס שחום, וריכוזי גביעונית ערבית )גבול תפוצתה הדרומי בישראל( בקרבת תל קריות. 

ייחוד חזותי ותרבותי
אזור מישורי לס נרחב ורצוף ברובו, הצופה אל ההרים התוחמים אותו ונצפה מהם. בתחום הבקעה ישנם התיישבות בדואית 
בעיירה ובפזורה, ושטחים רבים בעיבוד מסורתי. בשטחה ישנם גם אתרים ארכיאולוגיים חשובים, וכתמי לס טבעיים המהווים 

פוטנציאל לשימור בית-גידול זה.
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תת-יחידות2

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית-
תרבותית

אזור מישורי נרחב עם צבירים רבים של מזרח בקעת ערד1.1.01
התיישבות הפזורה הבדואית ושטחים 

בעיבוד מסורתי

רצף נופי של התיישבות שרובה דלילה 
וסביבה חקלאות בעיבוד מסורתי. 

כבישים ודרכי עפר ראשיות בכמות רבה 
יחסית.

בינונית )2(

אזור שרובו שטחי חקלאות בעיבוד צפון-מזרח בקעת ערד1.1.02
מסורתי, עם שטח יער קטן )פארק ערד( 

ומקטעים טבעיים קטנים בערוץ סמוך 
לבסיס תל ערד.

אזור חקלאי ברובו. מעבר כבישים 31 
ו-80. ריבוי דרכי עפר בסמוך לבסיס 

תל ערד.

בינונית )2(

מבני הבסיס, אזור מחסנים ואזור בסיס תל ערד1.1.03
מטווחים

שטים פתוחים קטנים בין המתקנים. 
מופרים חלקית.

נמוכה )1(

שטחי מטעים וגידולי שדה מושקים של שלחין תל ערד1.1.04
יישובי דרום הר חברון

כתם ירוק המהווה ברוב השנה ניגודיות 
לנוף בסביבתו, מט״ש ערד.

בינונית )2(

אזור התל והעיר התחתונה ומספר תל ערד1.1.05
גבעות טבעיות בסביבתם.

אתר ארכיאולוגי חשוב ביותר, גבעות 
טבעיות וריכוזי פריחה 

מירבית )5(

בקעה צרה וארוכה שממערבה הרים בקעת קריות1.1.06
תלולים וממזרחה גבעות מתונות יותר. 

תל קריות. ריכוז גביעונית ערבית.

נוף יחודי בקטע ״סגור חלקית״ זה של 
הבקעה. אתר חשוב. ריכוזי פריחה. 

הפרה על ידי כביש 80 והבסיס הצבאי.

מירבית )5(

בנוימבני הבסיס ואזור מטווחיםבסיס קריות1.1.07

אזור דליל בהתיישבות, שרוב שטחו סובב תל ערד מערב1.1.08
בעיבוד מסורתי, עם רצועות טבעיות 

בערוצים )בתחומו גם מספר אתרי 
פריחה של איריס שחום(.

רצף שטח פתוח עם מעט התיישבות 
ודרכים. מעבר של כביש 80. כביש 31 

בשוליים הדרומיים.

גבוהה )3(

בתי מגורים ומוסדות ציבור. מעט כסייפה1.1.09
מטעים קטנים.

בנוי

גבעות נמוכות עם מספר יישובי גבעות חרבת כסיף1.1.10
הפזורה, פסיפס שטחים מעובדים 

וטבעיים. אתר תל כסיף, בית ספר ובית 
קברות היסטוריים.

פסיפס שטחים מעובדים וטבעיים. 
הפרות של כביש 31 וכבישי גישה 

שונים. 

גבוהה מאד )4(

אזור מתוחם חלקית של בקעת ערד. בקעת מרעית1.1.11
התיישבות הפזורה ועיבוד מסורתי. 
אתרי פריחה רבים של איריס שחום.

פסיפס של התיישבות דלילה, שטחים 
מעובדים וטבעיים. סמוך להרים תלולים 
במערב הפרות של כביש 31 ודרכי גישה 

שונות.

גבוהה מאד )4(

שטח קטן של סביבה בתרונית בסמוך בתרונות משוש1.1.12
לנחל באר-שבע, לאחר יציאתו משטח 

בסיס נבטים. אתר תל משוש.

פסיפס מעניין של בתרונות שחלקם 
טבעיים עם שטחי גידולי שדה, ולימנים2 

עם כרמי זיתים. אתר חשוב.

מירבית )5(

אזור שרובו שדות בעיבוד מסורתי שדות ערערה1.1.13
וכולל גם מספר מטעים בעיבוד מודרני, 

וקטע לא מעובד של נחל טלה בדרומו

מטעים ירוקים כל השנה. הפרות של 
כביש גישה ושולי יישוב.

בינונית )2(

שטח קטן באגן נחל טלה עם שטחים קצה דרומי בקעת ערד1.1.14
מעובדים וטבעיים. 

נוף אופייני לבקעת ערד. הפרות של 
כביש 80 ושל מסילת הרכבת לדימונה.

בינונית )2(

תת-היחידות הבאות נמצאות בתחום בסיס נבטים, ומהוות כמעט את כל שטח הבסיס:

צפון-מזרח בסיס 1.1.15
נבטים

אזור גבעות נמוכות וערוצים )נחלי 
מלחתה וקטמית( שרובו מיוער וחלקו 

טבעי. אין אתרים מרכזיים.

יער קציר נגר דליל בגבעות ובערוצים 
מטורסים. הפרה של כביש הגישה 

לחלק הבנוי.

גבוהה )3(

צפון-מערב בסיס 1.1.16
נבטים

עמק רחב ורדוד בכיוון מזרח-מערב, של 
נחלי מלחתה ובאר-שבע. אתר מרכזי 

בתל מלחתה. 

ערוץ רחב עם צמחיה רבה. אתר חשוב. 
מספר הפרות של דרכים ומתקנים 

מדרום לנחלים בחלק שבין הנחלים 
למסלולים מדרום. 

מירבית )5(

2. לימן הוא שיטת איגום מי שטפונות בערוצים באזור צחיחים בצורת האות 'ח' הסוכרת את הערוץ ופתחה פונה למעלה הערוץ. בקרקעית 
הלימן ניתן לנטוע עצי פרי ו/או חורשת צל. 



53

"ח מסכם ן הנגב – בדגש שטחי הלס דו סקר צפו

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית-
תרבותית

דרום-מזרח בסיס 1.1.17
נבטים

חלקים של מספר ערוצים טבעיים. מתקנים 
של הבסיס. הערה: הגבעות שבסמוך 

לחלק זה שויכו לתת-יחידה אחרת, 
הנמצאת בחטיבת הנוף של הר הנגב.

״כלוא״ בין גבעות, אזור מיוער והשטח 
הבנוי העיקרי בבסיס. הפרות של 

מתקנים בבסיס.

בינונית )2(

מבני ומסלולי בסיס 1.1.18
נבטים

מסלולי תעופה, מתקנים צבאיים ומבני 
מגורים.

בנוי

שטח בין מסלולי בסיס 1.1.19
נבטים

שטח שחלקו טבעי )חלק קטן גם 
מיוער( וחלק ניכר ממנו מופר על ידי 

ערימות פסולת עפר או ״גילוח״ )חדש(.

נמוכה )1(מיקום בין המסלולים. הפרות.

דרום-מערב בסיס 1.1.20
נבטים

כולל חלקים מהערוצים של נחל עדרים 
ויובלו נחל טלה, עם צומח טבעי. מספר 

הפרות דרכים וערמות עפר בחלק המזרחי 
ביותר ותוספת ניקוז מהמסלולים. 

אזור שנותר טבעי למדי, לפחות מבחינה 
נופית, למרות קרבתו למסלולים. אין 

אתרים מיוחדים.

גבוהה )3(

יחידת נוף 1.2 – בקעת באר-שבע

מאפייני היחידה 
בקעה נרחבת ומישורית, המתוחמת בין החלק הדרומי של הר חברון ממזרח, גבעות להב ממערב וגבעות צאן מדרום. מכוסה 
כמעט כולה בקרקעות לסיות, עם מעט גבעות מקומיות או מחשופי סלע. בקעת באר-שבע מיושבת יותר מאשר בקעת ערד 
וכוללת יישובים וצבירי התיישבות רבים של הפזורה הבדואית )בפועל גם רוב שטחה של העיר באר-שבע נמצא בבקעה. העיר 
הוגדרה בחלוקה הנוכחית כיחידה נפרדת(. מרבית שטח הבקעה מעובד בחקלאות אקסטנסיבית, ובמספר מקטעים יש גם 
שטחים בעיבוד אינטנסיבי. בבקעה נמצאים אתרים ארכיאולוגיים רבים שהבולט מביניהם הוא תל באר-שבע, בורות מים רבים, 

ואתרים היסטוריים.

גבולות היחידה
• בצפון – גדר המערכת באזור קיבוץ כרמים, גבול יער באזור הר סנסנה והפתח הדרומי של בקעת יבל.	
• במזרח – גבול עם הרי ענים ממערב למיתר וחורה ועד הנקודה הדרומית שלהם ממערב לתל עירא. בהמשך גבול עם בקעת 	

ערד שהותווה בקו המערבי של בסיס נבטים.
• בדרום – קו שינוי שיפוע – תחילת התרוממות גבעות בקע וצאן.	
• במערב – נחל באר-שבע בתחומי פארק באר-שבע וגבול השטח הבנוי של באר-שבע. למעשה, רוב שטחה של העיר באר-	

שבע ואזור עמק שרה נמצאים גם הם מבחינה טופוגרפית בתחומי הבקעה.

אגני ניקוז
הבקעה כולה מתנקזת לנחל באר-שבע החוצה אותה ממזרח למערב )קרוב יותר לחלקה הדרומי(. יובליו העיקריים בתחומה 
הם: נחל חברון, המגיע מדרום הרי חברון ומנקז את רוב צפון הבקעה ומערבה; הנחלים גז, יתיר וענים מגיעים אף הם מצפון-
חלקה  את  ומנקזים  ומדרום  מדרום-מזרח  מגיעים  ונבטים  פלט  ערוער,  והנחלים  המזרחי;  החלק  מרכז  את  ומנקזים  מזרח 

הדרומי-מזרחי. חלקים בדרום-מערב הבקעה מתנקזים לנחל בקע המתחבר לנחל באר-שבע במערב העיר.

רום פני הקרקע
שטח הבקעה משתפל במתינות בכיוונים כלליים מערב ודרום-מערב, ובאופן מקומי יותר – מהשוליים לכיוון הנחלים הראשיים 
מ׳ בשולי הבקעה ממערב לערערה  ו-400  מ׳ מצפון ללקיה בצפון,  בין כ-450  נע  נחל חברון. הרום  ויובלו  נחל באר-שבע   –

במזרח, ועד לכ-260 מ׳ במערב, אפיק בנחל באר-שבע.

מסלע וקרקע
רוב השטח מכוסה לס. מחשופי הסלעים בבקעת באר-שבע מצומצמים יותר מאלה של בקעת ערד. הם כוללים שטחים קטנים 
של תצורת מנוחה באזור קיבוץ כרמים, ושטחים של תצורת פלשת ותצורת נבטים במספר אזורים ברחבי הבקעה. הקרקעות 
)בעיקר  חום  ליתוסול  עם  בצירוף  לעיתים  שניהם  לסיים,  סירוזיומים  או  לסיות  בהירות  חומות  קרקעות  הן  הבקעה  בצפון 
ניתן  ולס״.  חום  ליתוסול  ״סלעים חשופים,  היא  בדרום הבקעה, חבורת הקרקעות הנפוצה  באזורים עם מחשופי הסלעים(. 

להניח שהקרקע הנפוצה היא קרקע לסית ושהליתוסולים והסלעים החשופים מוגבלים לאזור מחשופי הסלעים המעטים.
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מקורות מים
בכל שטח הבקעה נמצאים בורות מים רבים, הן בערוצי נחלים והן מחוץ להם, וכן מספר גדול של בארות מים בקרבת ערוצים 
ראשיים. בתל באר-שבע התגלתה מערכת מים מורכבת, הכוללת סכר הטיה באפיק קדום של נחל חברון, ומאגר מים תת-

קרקעי גדול. בנוסף, נמצאת בשטחו באר עמוקה.

יישובים
הבקעה מיושבת במידה רבה. פרט לעיר באר-שבע שהוכללה כיחידת נוף נפרדת, נמצאות בבקעה העיירות תל שבע ולקיה 
)רוב שטחה(, היישוב עומר, מושב נבטים, וצבירים רבים של הפזורה הבדואית נמצאים כמעט בכל שטח הבקעה. לגבי חלקם, 
למשל אום בטין ואל סייד, ישנן תכניות מאושרות להפיכה ליישובי קבע. בחלק הצפוני ביותר של הבקעה נמצאים קיבוץ כרמים 

ומוקם היישוב כרמית.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
וגם מתוך שטחה, עקב המישוריות.  לשוליה  הגבוהים שמחוץ  נצפית מהאזורים  גם בקעת באר-שבע  ערד,  לבקעת  בדומה 
בבקעה קיימות תשתיות קוויות רבות – קטעים מכבישים 60, 31 ו-25 וממסילת הרכבת שליד האחרון, וכן כבישים משניים 

רבים. בחלק ניכר משולי הבקעה יש ״רצף התיישבותי״ עם היחידות שמסביבה ובפרט עם גבעות צאן.

תבניות היסטוריות ותרבותיות, אתרים מרכזיים וייחוד חזותי ותרבותי
מהתקופה  החל  שנים  אלפי  במשך  בנגב  התיישבות  מבחינת  מרכזי  אזור  מהווה  הבקעה  באר-שבע,  העיר  את  כוללים  אם 
הכלקוליתית. האתרים הארכיאולוגיים המרכזיים הם בתל באר-שבע, אתרים בבאר-שבע הקדומה, תל משוש במזרח הבקעה, 

ותל שוקת ותל רוש בצפונה. האתר ההיסטורי הבולט בבקעה, מחוץ לתחום העיר באר-שבע, הוא בית אשל.

הבקעה כוללת אזורים נרחבים עם צבירי התיישבות של הפזורה הבדואית, שסביבם שטחים בעיבוד חקלאי מסורתי עם כתמים 
טבעיים ובמערבה יותר יישובים גדולים וחלק גדול יותר של חקלאות.

אופי הצומח 
אופי הצומח דומה לזה של בקעת ערד )ר׳ לעיל(.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

דרום-מזרח בקעת 1.2.01
באר-שבע

מקטע של הבקעה בין נחל באר-שבע 
לגבעות רמת בקע. התיישבות בצפיפות 

בינונית של הפזורה הבדואית. רוב 
השטח מעובד בשיטות מסורתיות.

פסיפס שטחים בנויים, מעובדים 
 וטבעיים )וקטע מיוער במערב(.

הפרות של כביש 25, מסילת הרכבת 
ושולי יישובים.

גבוהה )3(

צביר התיישבות אבו 1.2.02
גוידר

מבני מגורים צפופים. הערה: צבירים אחרים בתת-היחידה הקודמת לא הופרדו 
מכיוון ששטחם קטן יותר.

בנוי

מזרח בקעת באר-1.2.03
שבע

חלק של הבקעה הכולל צבירי פזורה 
בדואית רבים בגודל קטן עד בינוני 

וכמעט כל שטחיו הפתוחים נמצאים 
בעיבוד מסורתי. אתר מרכזי בחרבת יתן 

)תקופת הברזל(. 

תחום תת-היחידה הוגדר משיקולי 
צפיפות יישובית. מרחב רצוף גדול של 
שטחים מעובדים בשיטות מסורתיות, 
עם התיישבות מעטה יחסית בשוליו. 

הפרות של דרכי עפר בלבד.

גבוהה )3(

 התיישבות צפופה1.2.04
אל סייד

מבני מגורים ומספר מטעים קטנים 
ושדות.

בנוי

בקעה רדודה סביב קטע של נחל בקעת חטיל1.2.05
חברון, כמעט כל שטחו מעובד בעיבוד 
אינטנסיבי או מסורתי והשאר מיוער. 
תל שוקת )שלא נחפר( נמצא בתחום 

תת-היחידה.

שטח חקלאי רצוף. מקטע ארוך של נחל 
חברון. קטעים מכבישים 60 ו-31 חוצים 

את תחום תת-היחידה.

גבוהה )3(

מבני מגורים )כולל הרחבה( ומבני קיבוץ כרמים1.2.06
משק, תחנת כוח סולרית.

בנוי

שטח שכמעט כולו בעיבוד חקלאי צפון בקעת באר-שבע1.2.07
אינטנסיבי או מסורתי. אתר תל רוש 

שעל גביו יש כיום התיישבות בדואית.

תחום תת-היחידה הוגדר גם לפי מיעוט 
ההתיישבות. שטח חקלאי רצוף גדול. 
הפרות עיקריות של כביש 31 וכביש 6 

שבסלילה.

בינונית )2(

לקיה ופזורה סמוכה – 1.2.08
אזור הבקעה

בנוימבני מגורים ומוסדות ציבור.
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ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

בנוישטח בפיתוח ובבניה.כרמית1.2.09

בנויחיבור של מספר שטחים הבנויים בצפיפות.מבני מגורים וכמה מטעים קטנים.פזורה מדרום ללקיה1.2.10

אזור המקיף שטחים עם בנייה צפופה אום בטין1.2.11
למדי )ותכנית מאושרת ליישוב קבע(. 

 קטע של נחל חברון נמצא בתחום
תת-היחידה.

יישוב קבע בדואי בהתהוות, כולל 
שטחים בנויים ושטחים חקלאיים. 

מקטע של נחל חברון עם פוטנציאל 
לשיקום.

בינונית )2(

אזור חקלאי ברובו, רובו בעיבוד נחל חברון תחתון1.2.12
מסורתי, משני צידי הקטע התחתון של 

נחל חברון. אתר תל באר-שבע.

 אזור חקלאי בין אום בטין, עומר
 ותל שבע. מעבר מקטע של נחל חברון

ואתר חשוב.

גבוהה )3(

מבני מגורים ומוסדות ציבור ושטח עומר1.2.13
שדות המוקף מרוב צדדיו בבנייה.

בנוי

בינונית )2(שטח שדות, רובם בעיבוד אינטנסיבי.שדות מצפון לעומר1.2.14

 מבנים קיימים של אזור תעשייה,אזור תעשייה עומר1.2.15
בית ספר, שטחים לפיתוח ושטחי גינון 

ציבורי.

בנוי

בנוימבני מגורים ומוסדות ציבור.תל שבע1.2.16

חייץ באר-שבע – תל 1.2.17
שבע - עומר

אזור בין ישובים התחום מדרום על ידי 
נחל באר-שבע. הכולל תשתיות קוויות 
רבות ושטחים מיוערים ו/או מעובדים. 

אזור חייץ, הפרות רבות של תשתיות 
ומספר שטחים בפיתוח.

נמוכה )1(

מבני מגורים ומבנים חקלאיים, חלקות מושב נבטים1.2.18
חקלאיות עד גדר המושב.

בגלל הגידור המסיבי שסביב היישוב 
לא הופרדו האזורים הבנויים מהחלקות 

החקלאיות.

בנוי

אזור חקלאי )עם מספר צבירי חקלאות עמק שרה1.2.19
התיישבות של הפזורה הבדואית(, 

התחום מצפונו על ידי נחל באר-שבע 
ומשאר הכיוונים על ידי יישובים ו/או 

גבעות. אתר בית אשל.

אזור חקלאי אחיד בין יישובים, הפרות 
של כבישים 25 ו-40.

בינונית )2(

תת-היחידות הבאות הן קטעים מנחל באר-שבע, בעוברו בבקעת באר-שבע:

קטע נחל באר-שבע 1.2.20
עירא - נבטים

קטע בו הנחל עובר באזור של פסיפס 
שטחים חקלאיים ומעט שטחים טבעיים 

עם צבירי התיישבות של הפזורה 
הבדואית. מספר קטעים בתרוניים או 
עם מצוקונים וקטע קניוני עם קירות 

גבוהים של אבן חול.

רצועת נחל באזור פסיפסי. בקטע 
זה הנחל ללא זיהום. מספר קטעים 

מצוקיים.

מירבית )5(

קטע נחל באר-שבע 1.2.21
נבטים – תל שבע

קטע בו הנחל טבעי וברוחב משתנה אך 
עובר ליד יישובים או חוצה תשתיות.

רצועת נחל רחבה יותר מאשר בקטע 
הקודם, טבעית ונמצאת בסמוך 

ליישובים ו/או שדות. בקצה התחתון 
של הקטע חיבור לנחל חברון המביא 

אתו שפכים.

גבוהה מאד )4(

קטע שברוב אורכו הנחל עובר בסמוך פארק נחל באר-שבע1.2.22
לעיר באר-שבע או בתוכה. שולי הנחל 

מפותחים בחלקם כפארק עירוני עם 
דשאים חורשות ומתקנים. אתרים: גשר 

הרכבת התורכי, גשר הצינורות.

פארק עירוני סביב נחל טבעי )אך עם 
זרימת שפכים המגיעים מנחל חברון(. 
גשרים ישנם וחדשים. שוליים שחלקם 

טבעיים וחלקם מוסדרים. 

גבוהה מאד )4(
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חטיבת נוף 2: דרום מדבר יהודה

יחידת נוף 2.1 – דרום גבעות עדשה

מאפייני היחידה 
גבעות גבנוניות הבנויות בעיקר מסלעי קירטון וצור של תצורות מנוחה ומישאש, ומהוות את קצהו הדרומי-מערבי של קער 

מדבר יהודה. הערוצים שבין הגבעות הם בעלי נוף רך, עקב המסלע הקירטוני.

זו  זאת, מכיוון שהגבעות מיחידה   .)2000( ועמיתיו  אידלמן  היחידה המקבילה במסמך של  נבחר בהמשך לשם  היחידה  שם 
בתחום הסקר מהוות המשך לאזור גבעת עדשה, הנמצאת כ-7 ק״מ צפונה יותר. בתחום הסקר שטח יחידה זו הוא כ-16 קמ״ר. 

רובן משמשות כשטח אש.

גבולות היחידה
• בצפון – גבול הסקר.	
• במזרח – נחל צאלים, המהווה את הגבול עם רכס כידוד.	
• בדרום ובמערב – גבול בין תחתית הגבעות למישורי בקעת ערד.	

אגני ניקוז
קו פרשת המים הארצי חוצה את היחידה. רוב שטח היחידה מתנקז מזרחה לנחל צאלים )העובר במזרח היחידה( ישירות או 
דרך יובליו – הנחלים דבשת, צבים וטוב. מערב היחידה נמצא ממערב לפרשת המים הארצית, ומתנקז ישירות לחלקו העליון 

של נחל באר-שבע, או ליובלו – נחל קריות.

רום פני הקרקע
בין 650 מ׳ בחרבת צייה, בגוש הגבעות המערבי, ועד 430 מ׳ באפיק נחל צאלים במזרח.

מסלע וקרקע 
השטח מכוסה בעיקר בסלעי קירטון מתצורת מנוחה, וצור וקירטון מתצורת מישאש. עמק נחל דבשת מכוסה בעיקר בלס. 

הקרקעות הינן צירופים של קרקעות חומות בהירות לסיות וליתוסולים חומים, ומעט סירוזיום אבנוני או לס קולובי-אלובי. 

מקורות מים
במפה מסומנים בורות מים רבים ולחלקם גם יש שמות )כמה מהבורות ניתן לזהות גם בצילום האוויר(. רוב הבורות נמצאים 

בערוצים והשאר במדרונות. יש להניח שהתשתית הקירטונית הקלה על חציבת הבורות.

יישובים
צבירי התיישבות של הפזורה הבדואית נמצאים מסביב גוש הגבעות במערב היחידה. צבירים נוספים נמצאים מזרחית משם, 

מצפון-מזרח לתל ערד.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
הגבעות הן חלק מרצף נוף שרובו פתוח, עם כל סביבותיהן. חלקים מהן נצפים מבקעת ערד וכל שטחן נצפה מהר עמשא. 
ההפרות הן מעבר של קטע מכביש 80 וכן מספר מקומות בהן דרכי עפר ובנייה חדשה פצעו את הנוף באופן בולט יחסית, עקב 

המסלע הקירטוני.

תבניות היסטוריות ותרבותיות, אתרים מרכזיים וייחוד חזותי ותרבותי
מספר אתרים ארכיאולוגיים קטנים יחסית, ביניהם חרבת ציה, שהייתה מיושבת במהלך תקופות רבות. יש להניח שהאזור היה 
קשור התיישבותית למרכזים של תל ערד, תל קריות ואתרים נוספים מצפון לו, מחוץ לתחום הסקר. בהקשר של תחום הסקר, 

זהו אזור מעבר לכיוון רמת המדבר של מדבר יהודה.

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
ושיחים  בני-שיח  במדרונות,  מדבריים  בני-שיח  )בתות  וצור  קירטון  לגבעות  האופייני  טבעי  בצומח  מכוסה  השטח  מרבית 

בערוצים( והשאר )בחלק מהערוצים( מעובד מסורתית.
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תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

גבעות וערוצים טבעיים. רובו משמש גבעות דבשה - טייב2.1.01
כשטח אש. אזור התיישבות אחד הופרד 

לתת-היחידה הבאה. 

אזור פתוח טבעי בגבול בקעת ערד. 
מספר הפרות: דרכי עפר ומחפורות 

צבאיות, וכן סדרה של חפירות קטנות 
בסמוך לבסיס תל ערד. 

גבוהה )3(

יישובי הפזורה 2.1.02
הבדואית מצפון-מזרח 

לתל ערד

בנוימבני מגורים.

גבעות מצפון-מזרח 2.1.03
לתל ערד

גבעות עם שיפועים ניכרים ובשוליהן 
התיישבות הפזורה הבדואית.

גוש גבעות המהווה ״חצי-אי״ בבקעת 
ערד. בורות מים וסכרים בערוצים. 

הפרות של כביש 80 ומספר דרכי עפר.

גבוהה )3(
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חטיבת נוף 3: הר הנגב הצפוני

יחידת נוף 3.1 – רכס כידוד

מאפייני היחידה 
גבעות מתונות המשתפלות לכיוון כללי צפון-מערב והמהוות חלק )קטן( מהצד המתון של קמר כידוד האסימטרי. מבחינת 
תחום הסקר, יחידה זו מנותקת מעט משאר היחידות של חטיבת הנוף של הר הנגב הצפוני. בפועל היא מחוברת אליהן דרך 
אזור העיר ערד והסביבה שמדרום לה, הנמצאות מחוץ לתחום הסקר. רוב השטח טבעי, ובמערב – סמוך לבקעת ערד, ישנם 

ערוצים בעיבוד מסורתי.

גבולות היחידה 
• בצפון – גבול הסקר וקטע מנחל צאלים המפריד בין אזור כידוד לגבעות עדשה.	
• במזרח – גבול הסקר שחלקו על גבול הבינוי של העיר ערד.	
• בדרום – גבול טופוגרפי עם בקעת ערד המישורית יותר, חלקו לאורך כביש 31. 	
• במערב – גבול טופוגרפי עם בקעת ערד שחלקו )בצפון-מערב(, עובר לאורך נחל צאלים.	

אגני ניקוז
כל שטח היחידה מתנקז לנחל צאלים )העובר בחלקה הדרומי והמערבי(, ישירות או דרך יובלים קצרים. 

רום פני הקרקע
בין 590 מ׳ בדרום בקרבת ערד ועד כ-440 מ׳ בצפון באפיק נחל צאלים.

מסלע וקרקע 
רובו הגדול של שטח היחידה מכוסה בסלעי צור, קירטון ופוספוריט מתצורת מישאש. חלק קטן מכוסה בקירטון מנוחה. החלק 
המערבי ביותר מכוסה בלס, עם כמה מחשופים קטנים של קונגלומרט אחוזם. הקרקעות בשטחים הסלעיים הן צירופים של 

סלעים חשופים, ליתוסול חום ולס, ובשטחים הפחות סלעיים – ליתוסולים חומים וסירוזיומים לסיים.

מקורות מים
במפה מסומנים מספר בורות מים בתחום היחידה.

יישובים
פרט למספר מבנים של הפזורה הבדואית בקצה המערבי של היחידה, אין יישובים ביחידה זו.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
היחידה מפרידה חלקית בין ערד לחלק המזרחי של בקעת ערד ונצפית חלקית מהעיר, מהבקעה ומההרים הסמוכים. כביש 31 

עובר בחלק משוליה ומטווחי בסיס תל ערד סמוכים לשוליה הצפוניים.

תבניות היסטוריות ותרבותיות, אתרים מרכזיים וייחוד חזותי ותרבותי
מרבית הממצאים באזור רכס כידוד בכלל הם של אתרים קטנים ו/או בורות מים וחלקים של מערכות איסוף מים. חלק גדול 
מהממצאים שתוארכו הם מהתקופה הביזנטית. נראה שהרכס היה מיושב פחות מאשר בקעת ערד. עם זאת, יש לציין שרוב 

הרכס עדיין לא נסקר באופן שיטתי. 

אופי הצומח 
הצומח באזורים הלא מעובדים מורכב ברובו מבתות דלילות של בני-שיח מדבריים האופייניים לאזורים סלעיים של קירטון 

וצור. האזורים המעובדים מסורתית כוללים גם צומח טבעי האופייני למישורי הלס.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

אזור טבעי פתוח עם מעט הפרות ר׳ בתיאור היחידהמערב רכס כידוד3.1.01
נופיות, מעבר שביל ישראל

גבוהה מאד )4(
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יחידת נוף 3.2 – ערוצים עליונים נחלי קינה וכמריר 

מאפייני היחידה 
זהו חלקו הצפוני של אזור דמוי מדרגת ביניים, שבו מתרומם רכס דימונה בצידו המתון, הצפוני-מערבי, יחסית לבקעת ערד. 
חלק זה הופרד ליחידה נפרדת מכיוון שהוא נמצא ממזרח לפרשת המים הארצית ומתנקז לדרום-מזרח, לכיוון נחל חמר. באזור זה 
ישנה גם הנמכה של הרכס לכיוון קצהו הצפוני-מזרחי. המשכה של ״מדרגה״ זו נמצא ביחידת הנוף הבאה, ״הדום רכס דימונה״. 
שטח היחידה בנוי בעיקר מגבעות שבחלקן העליון צור ופוספוריט, ומתחתיו קירטון )בדרום גם גיר(. הנחלים ביחידה זו עמוקים 

למדי, ולאחר יציאתם ממנה הנחלים הראשיים הופכים לקניוניים. בשטח היחידה התיישבות מעטה ורוב שטחה אינו מעובד.

גבולות היחידה
• בצפון – גבול הסקר וגבול האגן בין נחל קינה לנחל מתחתה, שהוא גם חלק מקו פרשת המים הארצית.	
• במזרח )דרום-מזרח( – גבול הסקר.	
• בדרום ובמערב – גבול האגן בין הנחלים קינה וכמריר לבין יובלי נחל באר-שבע, שהוא גם חלק מקו פרשת המים הארצית.	

אגני ניקוז
וכמריר,  קינה  לנחלים  מתנקז  שטחה  שמה,  שמצביע  כפי  הארצית.  המים  לפרשת  שממזרח  אגנים  לפי  הוגדרה  זו  יחידה 
ובהמשך  לקניוניים  הופכים  גם  זה הערוצים  באזור  דרום-מזרח.  לכיוון  שערוציהם הראשיים ממשיכים מחוץ לתחום הסקר 

נפגשים עם נחל חמר.

רום פני הקרקע
בין 590 מ׳ בשוליים הצפוניים-מזרחיים ועד 430 מ׳ במוצא אפיק נחל כמריר בדרום היחידה.

מסלע וקרקע 
באופן אופייני לשולי קמרי הר הנגב הצפוני, רוב השטח מכוסה בסלעי צור מישאש ובשוליהם סלעי קירטון מתצורת מנוחה. 
חצבה  מתצורת  חול  אבני  נחשפות  כתמים  בשני  נצר.  מתצורת  גיר  גם  נחשף  הראשיים  הנחלים  ידי  על  החתורים  באזורים 

המונחת על גבי תצורת מישאש. הקרקעות כוללות צירופים של סלעים חשופים, ליתוסולים חומים וסירוזיומים לסיים.

מקורות מים
נוספים. מאגורת רובע, ביובל של נחל כמריר, היא  והן במקומות  במפה מסומנים בורות מים רבים, הן בקרבת חרבת עוזה 

מאגורה גדולה ושמורה, עם מבנה קמרוני, הנמצאת על גבול היחידה והסקר.

יישובים
צבירים של בתי הפזורה הבדואית נמצאים בעיקר לאורך הגבול הצפוני-מערבי של היחידה, בהמשך לחלק הסמוך של בקעת ערד. 

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
מדרונות הגבעות לכיוון צפון-מערב נצפים מבקעת ערד וצופים אליה. הערוצים ביחידה, עקב עומקם וכיוונם אינם נצפים מבקעת 
מהדרכים  חלק  הקירטוני,  המסלע  שכיחות  בגלל  לה.  שממזרח  האזורים  עם  נופי  ברצף  נמצאת  היחידה  אגנית,  מבחינה  ערד. 

ומהכשרות השטח למבנים יוצרות הפרה בולטת. עם זאת חלקים רבים ביחידה שמורים ואין בה תשתיות ראשיות כלשהן. 

תבניות היסטוריות ותרבותיות, אתרים מרכזיים וייחוד חזותי ותרבותי
האתר הבולט בשטח היחידה הוא חרבת עוזה, שהוקמה בתקופת הברזל ב׳, ושימשה כנראה כמצודה יהודאית בגבול אל מול 
אדום )כך גם חרבת רדום, מעט מחוץ לתחום הסקר(. בהמשך, המצודה שימשה שוב בתקופות ההלניסטית והרומית. על פי 
בית-אריה )2011(, האתרים באזור זה היו קטנים יחסית וחקלאיים )גם בתקופות אליהן משויכים רוב השרידים באזור: הברזל 

ב׳ והביזנטית(. רוב יישובי הקבע הגדולים שכנו מערבה יותר, באזור בקעת ערד ותל עירא. 

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
בשטח ישנו פסיפס של שטחים טבעיים )בעיקר במדרונות התלולים יותר וברוב החלק הצפוני( ושל שטחים מעובדים מסורתית, 

שחלקם בערוצים וחלקם בשלוחות רחבות. 

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

ערוצים עליונים נחלי 3.2.01
קינה וכמריר

שילוב נוף טבעי ברובו עם נוף חקלאי, ר׳ בתיאור היחידה
הפרות מעטות יחסית. קרבה לאזורים 

קניוניים.

גבוהה מאד )4(
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יחידת נוף 3.3 – הדום הרי דימונה

מאפייני היחידה 
יחידה זו ממשיכה את היחידה הקודמת לכיוון דרום, ונמצאת גם היא באזור ההתרוממות של צידו המתון של רכס דימונה. 
הנוף ביחידה זו מתון מאשר בקודמת מכיוון שכאן הערוצים רחבים יותר ויורדים בשיפוע נמוך יותר לכיוון בקעת ערד. המסלע 
דומה גם הוא, אך אזורים גדולים יותר בעמקי הנחלים ובין הגבעות מכוסים בלס, ושטחים אלה מעובדים ברובם. מספר יישובי 

הפזורה הבדואית אינו גדול. העיירה ערערה נמצאת בדרום היחידה. 

גבולות היחידה
• בצפון ובצפון-מערב – גבול בין תחתית הגבעות לבקעת ערד.	
• בדרום-מזרח ובדרום – גבול של שינוי בשיפוע )הגדלתו( לכיוון החלק הגבוה יותר של רכס דימונה. 	
• בדרום-מערב – גבול אגן נחל ערוער.	

אגני ניקוז
וקטמית  מסך  הנחלים  דרך  מתבצע  הניקוז  ערד.  שבבקעת  באר-שבע  לנחל  צפון-מערב,  כללי  לכיוון  מתנקז  היחידה  שטח 

)המגיעים קודם כל לנחל מלחתה( והנחלים קובה, עזים, עדרים וטלה.

רום פני הקרקע
בין 540-500 מ׳ בחלקה הגבוה של היחידה בדרום-מזרח, ל-430-450 מ׳ בערוצי הנחלים בחלק הצפוני-מערבי.

מסלע וקרקע 
כיסוי הסלעים דומה בהרכבו לזה שביחידה הקודמת )בעיקר צור מישאש וקירטון מנוחה וכן גיר מתצורות נצר ושבטה ושטחי 
אבן חול מתצורת חצבה(. ביחידה זו, בניגוד לקודמת – שטחים נרחבים מכוסים בלס. הקרקעות כוללות צירופים של סלעים 

חשופים, ליתוסול חום וקרקעות לסיות.

מקורות מים
במפה מסומנים מספר בורות מים באזור הנחלים קטמית ומסך בצפון היחידה.

יישובים
היישוב העיקרי הוא העיירה ערערה בנגב. פרט לה ישנם מספר צבירי בתים של הפזורה הבדואית בכל רחבי היחידה, ובמיוחד 

מדרום לערערה.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
היחידה צופה אל בקעת ערד ואל החלק הגבוה יותר של הרי דימונה ונצפית מהם. עובר בה קטע של כביש 80 וכן ישנן שתי דרכי 
עפר בולטות בנוף עקב חציבה בקירטון, המובילות למחצבה שמדרום לערערה. חלק קטן מהיחידה נמצא בתוך תחום בסיס 

נבטים ומופרד משאר שטחה על ידי גדר הבסיס.

תבניות היסטוריות ותרבותיות, אתרים מרכזיים וייחוד חזותי ותרבותי
האזור נסקר שיטתית )בית-אריה, 2003/2012( בשטח היחידה ישנם אתרים מתקופות שונות – במיוחד הכלקוליתית, הברונזה 
הקדומה, הברזל והביזנטית – תקופות שבהן התקיימו מרכזי התיישבות גדולים בתל מלחתה ו/או תל ערד הסמוכים. בשטח 
היחידה, מדובר לרוב על אתרים קטנים. אתר ייחודי הוא חרבת קטמית )בתחום בסיס נבטים(, שבו נמצא מקום פולחן אדומי 

מסוף תקופת הברזל, המצביע על השתלטות אדומית זמנית על חבל ארץ זה, או לפחות על השפעה אדומית משמעותית. 

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
הצומח באזורים הלא מעובדים מורכב ברובו מבתות דלילות של בני-שיח מדבריים האופייניים לאזורים סלעיים של קירטון 

וצור. האזורים המעובדים מסורתית כוללים גם צומח טבעי האופייני למישורי הלס.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

עמקי הנחלים מסך 3.3.01
וקטמית

עמקי נחלים רחבים יחסית ומעובדים, 
וביניהם גבעות עם צומח טבעי, מספר 

צבירי התיישבות של הפזורה הבדואית.

נוף המזכיר את החלק הסמוך של 
בקעת ערד, אך גבעי יותר ועם פחות 

התיישבות. מעבר כביש 80.

גבוהה )3(
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ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

גבעות דרום-מזרח 3.3.02
בסיס נבטים

נמצאות בתחום בסיס נבטים, אתר 
חרבת קטמית.

הגבעות בולטות בתחום הבסיס, ששאר 
שטחו מישורי יחסית. אתר ארכיאולוגי 
חשוב. הפרות של דרך ומספר חציבות 

קטנות. 

גבוהה )3(

גבעה מבודדת במקצת ובולטת באזור. נ.ג 3.3.03547
לאורך הגבעה ישנו פיסול סביבתי.

גבעה בולטת וטבעית, פיסול, סמוך 
לשוליה כביש 80. הפרות קו מתח 

ודרכים הקשורות אליו.

גבוהה מאד )4(

נוף גבעות מתונות. מעט התיישבות. גבעות ערערה מזרח3.3.04
במזרח השטח טבעי ובמערב מעובד 

בערוצים

נוף אופייני לאזור. מעבר של כביש 80 
והפרות של דרכים לבנות ומחצבה 

קטנה. סמיכות לערערה.

גבוהה )3(

מבני מגורים ומוסדות ציבור, מספר ערערה3.3.05
שטחים בפיתוח

בנוי

נוף גבעות מתונות עם ערוצים רחבים גבעות ערערה דרום3.3.06
מעובדים מסורתית והתיישבות רבה 

יחסית. 

נוף פסיפס טבעי וחקלאי אופייני לאזור. 
רובו בתחום השיפוט של ערערה.

גבוהה )3(

מראה מנ.ג 547 לכיוון צפון-מערב, לאזור הדרומי מזרחי של בסיס נבטים. הערוץ הוא נחל קטמית. חרבת קטמית נמצאת על השלוחה. 
ברקע הרחוק - הרי עירא.
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יחידת נוף 3.4 – הרי דימונה

מאפייני היחידה
הנמוך  באזור  מאשר  יותר  קשה  המסלע  דימונה.  רכס  של  המתון  צידו  של  יותר  הגבוה  בחלקו  הנמצא  גבעי-הררי  אזור 
שלמרגלותיו )ר׳ שתי היחידות הקודמות( ומורכב בעיקר מסלעי דולומיט וגיר של תצורות תמר, שבטה ונצר. הערוצים )בעיקר 
בצפון היחידה( צרים, וצפופים ביחס לאזור הנמוך יותר שתואר ביחידה הקודמת. השטח טבעי ברובו, עם כמה צבירי התיישבות 

של הפזורה הבדואית ועם עיבוד מסורתי בערוצים היותר רחבים. 

גבולות היחידה
• בצפון ובצפון-מזרח – גבול אגנים בין נחל קטמית ונחל כמריר )חלק מפרשת המים הארצית(, וגבול של שינוי השיפועים בין 	

הרי דימונה ליחידת הדום הרי דימונה.
• בדרום-מזרח ובדרום – גבול הסקר )שחלקו חופף לפרשת המים הארצית(.	
• במערב – גבול חד בין רגלי ההרים למישור של מבתר ערערה – דימונה.	

אגני ניקוז
יחידה זו, שרוב שטחה נמצא ״במעלה ההר״ יחסית ליחידה הקודמת, מתנקזת גם היא ברובה דרך הנחלים קטמית ועזים/עדרים/
טלה לנחל באר-שבע, במעברו בבקעת ערד. חלקה הדרומי-מערבי מתנקז לנחל ערוער )המתחבר אף הוא בהמשך לנחל באר-שבע(.

רום פני הקרקע
יורד בכיוון הכללי של הניקוז )לצפון-מערב( וגם בציר מצפון-מזרח לדרום-מערב. הרום משתרע מ-664 מ׳ בפסגת הר דייה 

במזרח ועד לכ-470 מ׳ בערוצי הנחלים במערב.

מסלע וקרקע
מרבית שטח היחידה מכוסה בסלעי קירטון, חוואר וחרסית מתצורת אבנון, דולומיט מתצורת תמר, וגיר )בעיקר( מתצורות 
שבטה ונצר. תצורות עתיקות אלה )מתקופת הקנומן והטורון( אופייניות לחלקים הגבוהים בקמרי הנגב הצפוני. עמקי הנחלים 

מכוסים בלס. הקרקעות הן צירופים של סלעים חשופים, ליתוסול חום ולס.

מקורות מים
במפה מופיע רק בור מים אחד, באחד היובלים של נחל עיזים.

יישובים
צבירים מעטים של בתי הפזורה הבדואית נמצאים בשטח היחידה, רובם מרוכזים בחלקה הדרומי-מערבי.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
הגבעות צופות על האזורים הנמוכים מהן בהדום ההרים ובבקעת ערד. מהצד המזרחי של היחידה, על פרשת המים ישנה 
תצפית מזרחה לכיוון דימונה, נחל דימונה, רכס אפעה ועוד. אין כמעט מעבר תשתיות והפרות משמעותיות בתחום היחידה, 

פרט לקו מתח גבוה ולדרך בולטת העולה לכיוון מחצבה קטנה ולאחר מכן להר ניצים.

תבניות היסטוריות ותרבותיות, אתרים מרכזיים 
היחידה נמצאת באזור שהיה מיושב בדלילות יחסית )לפי מפות הסקר הארכיאולוגי: בית-אריה, 2003/2012, אלדר-ניר ושמש, 
2014(. כמו באזורים הרריים סמוכים, מרבית האתרים הם אתרים קטנים בעלי אופי חקלאי מהתקופות הכלקוליתית, תקופת 
הברזל ובמיוחד מהתקופה הביזנטית. נמצאו גם רגמים )תלוליות קבורה. כנראה מתקופת הברונזה( ומספר קטן של אתרים 

מתקופות אחרות. 

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
בחקלאות  מעובדים  העיקריים  הערוצים  בני-שיח.  של  מדבריות  בתות  בעיקר  הכולל  טבעי,  בצומח  מכוסה  השטח  מרבית 

מסורתית – שדות ולימנים קטנים שבהם עצים נטועים.
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תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

אזור גבעי-הררי עם ערוצים צפופים מערב הר דיה3.4.01
וצרים )חלקם מעובדים(. רוב שטחו טבעי.

אזור גבוה וסלעי, שמחלקו המזרחי גם 
תצפיות למזרח. אין הפרות משמעותיות.

גבוהה מאד )4(

עמק של ערוץ שבחלקו פיתולים יפים הופרד לתת-יחידת נוף עקב פיתולי הערוץיובל מפותל נחל עיזים3.4.02
ועיבוד בקרקעית הנחל.

גבוהה מאד )4(

דרום-מערב הרי 3.4.03
דימונה

אזור גבעי סלעי שרובו טבעי עם 
ערוצים שחלקם רחבים ומעובדים

פסיפס טבעי-חקלאי באזור סלעי. 
הפרות של דרכים בולטות בלובנן, 

מחצבה קטנה ומעבר קו מתח.

גבוהה )3(

יחידת נוף 3.5 – מבתר ערערה-דימונה

מאפייני היחידה
מבתר המפריד בין צפון רכס ירוחם לדרום רכס דימונה שצורתו כעמק רחב )כ-1 ק״מ(, שטוח ומפותל. ממשיך דרומה גם מחוץ 
לתחום הסקר. מקורו בנחל קדמן3 שירד מעבר הירדן לים-התיכון לפני היווצרות בקע ים-המלח, וחצה את קמרי חתירה-

אפעה וירוחם-דימונה. נחל ערוער העכשווי עובר בתוך חלקו של המבתר, ובתחום הסקר עוזב אותו וחוצה את צפון רכס ירוחם 
הסמוך )ר׳ ביחידות הבאות(. בחלקים דרומיים יותר של המבתר נחשפים משקעי תצורת חצבה שהשקיע הנחל הקדמן, ובחלקו 

שבתחום הסקר ישנו סחף צעיר.

גבולות היחידה
• בצפון – מקום ״פתיחת״ המבתר לכיוון האזורים הגבעיים שמדרום לערערה.	
• במזרח – המפגש עם מורדות הרי דימונה.	
• בדרום – גבול הסקר )המבתר עצמו ממשיך גם דרומה משם(. 	
• במערב – גבול חד עם צדו התלול של הקטע הצפוני של רכס ירוחם.	

אגני ניקוז
שטחה של יחידה קטנה זו מתנקז לנחל ערוער, המתחבר בהמשך לנחל באר-שבע.

רום פני הקרקע
יורד לאורך היחידה מדרום לצפון מכ-520-530 מ׳ בדרום לכ-470-480 מ׳ בצפון.

מסלע וקרקע
ע״פ שכבת הקרקעות4 שטח היחידה מכוסה בסירוזיומים לסיים.

מקורות מים
אין. 

יישובים
צבירי התיישבות הפזורה הבדואית נמצאים לכל אורך המבתר.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
השטח נצפה מההרים שמעליו ומהאזור הסמוך לפתחו. כביש 25 ומסילת הרכבת לדימונה עוברים לאורכו של המבתר.

תבניות היסטוריות ותרבותיות, אתרים מרכזיים וייחוד חזותי ותרבותי
בשטח המפער שבתחום הסקר נמצאו אתרים מעטים בעלי אופי חקלאי. יש להניח שבמבתר עברו דרכים ראשיות גם בעבר. 
מצד שורר הנמצא במבתר מעט מדרום לתחום הסקר, וחרבת רחבה הנמצאת מדרום לדימונה יכולים לחזק השערה זו. יש לציין 

שבחלק של רכס ירוחם שמעל למבתר )ר׳ בהמשך( נמצאו אתרים קטנים רבים יחסית. 

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
מרבית השטח מעובדת בשיטות מסורתיות )כולל חלקים בערוץ נחל ערוער(. שאר השטח נמצא במשארים טבעיים, וכולל בתות 

של בני-שיח מדבריים במדרונות. בתות כאלה, כמו גם כתמי שיחים או עצים נמצאים במשארים הטבעיים שבערוץ הראשי.

3. נחל קדמן הוא נחל החוצה מבנה של קמר או קו פרשת מים. מצב זה מתרחש כאשר הנחל זרם באזור עוד לפני היות הקמר, וכאשר התרומם 
הקמר, קצב התחתרות הנחל היה גדול מקצב ההתרוממות.

4. שכבת הקרקעות באזור דרומי זה )הכולל גם את חלקים מיחידת הנוף הקודמת והבאה, ואת צפון רכס ירוחם( הינה מפורטת פחות מהה
שכבה המכסה את רוב תחום הסקר.
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תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

 עמק רחב ומאורך בין הרים.ר׳ בתיאור היחידהמבתר ערערה-דימונה3.5.01
נוכחות הפרות של תשתיות קוויות.

גבוהה )3(

מראה באזור מבתר ערערה-דימונה בקיץ. משמאל, מעבר לכביש נראים ההרים בצידו התלול של צפון רכס ירוחם.

יחידת נוף 3.6 – עמק וגבעות נחל ערוער תיכון

מאפייני היחידה 
אזור מישורי עד גבעי מתון, המוקף בחלק מצדדיו באזורים גבוהים יותר של רכס ירוחם ושל גבעות רמת בקע – צאן, ומתחבר 
ליחידת ״הדום הרי דימונה״ מצפון-מזרח. רוב השטח מכוסה במשקעי תצורת חצבה הקשורים למשקעי הנחל הקדמן שהוזכר 
ביחידה הקודמת. משקעים אלה מרכיבים את הגבעות שביחידה, והערוצים הרחבים מכוסים בלס. עמקי לס אלה מעובדים על 

ידי יישובי הפזורה הבדואית שנמצאים בכל שטח היחידה.

גבולות היחידה
• בצפון – גבול של הקטנה מסוימת בשיפוע, לכיוון בקעות ערד ובאר-שבע.	
• במזרח – גבול אגן נחל ערוער.	
• בדרום – תחילת התרוממות של הצד המתון של רכס ירוחם.	
• במערב – גבול הסקר )בדרום-מערב( וכן תחילת ההתרוממות של גבעות מחטיבת הנוף צאן – חצרים. 	

אגני ניקוז
נחל ערוער חוצה יחידה זו מצפון לדרום. שטחה של היחידה מתנקז אליו ישירות או דרך יובלים קצרים. 

רום פני הקרקע
בין 490 מ׳ בשולי רכס ירוחם בדרום, ועד 390 מ׳ בקרבת נחל ערוער בצפון.

מסלע וקרקע
שטח היחידה מכוסה בלס, באבני חול מתצורת חצבה, ובקונגלומרט ואבן חול מתצורת נבטים. הקרקעות הן סלעים חשופים, 
ליתוסול חום ולס. באזורי הכיסוי של תצורת חצבה, חבורת הקרקעות מוגדרת כ״קרקעות מעורבות״, שניתן להניח שכוללות 

שילוב של לס וחול.
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מקורות מים
מספר בארות )בארות ערוער( נמצאות ממערב לצומת ערוער. מעט צפונה משם, לרגלי חרבת ערוער מסומנים במפה מספר 

בורות מים. באר יתנן נמצאת בחלקה הדרומי-מערבי של היחידה, בערוץ נחל יתנן.

יישובים
צבירים של בתי הפזורה הבדואית נמצאים בכל שטח היחידה. שטח היישוב המתוכנן אבו קרינאת שרובו מערבי יותר, מגיע 

לחלקה המערבי של היחידה.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
האזור נצפה ברובו מהאזורים המוגבהים שבסביבותיו. הוא נמצא ברצף של נוף דומה עם חלקים סמוכים של בקעות ערד ובאר-

שבע ושל הדום הרי דימונה. בתחום היחידה עוברים כבישים 25 ו-80, מסילת הרכבת לדימונה וכביש הגישה לאבו קרינאת.

תבניות היסטוריות ותרבותיות, אתרים מרכזיים וייחוד חזותי ותרבותי
בתחום היחידה נמצאו ממצאים ארכיאולוגיים מעטים, רובם בעלי אופי חקלאי. חרבת ערוער ממוקמת מעט מחוץ ליחדה זו, 

ביחידה צמודה ממערב. בארות ערוער והמבנה שלידם הם אתר מימי המנדט הבריטי.

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
רוב השטח מעובד בשיטות מסורתיות והשאר נמצא במשארים טבעיים )לרוב בתות דלילות של בני-שיח מדבריים(.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

עמק וגבעות נחל 3.6.01
ערוער תיכון

 אזור עם פסיפס טבעי וחקלאי.ר׳ בתיאור היחידה
מעבר של כבישים ומסילה.

בינונית )2(

 צביר התיישבות3.6.02
אבו עשיבה 

בנוימבני מגורים.

יחידת נוף 3.7 – צפון רכס ירוחם

מאפייני היחידה 
חלקו הצפוני של קמר/רכס ירוחם. אזור הררי סלעי עם שיפועים מתונים לצפון-מערב ותלולים לדרום-מזרח )אופייני לקמרי 
הנגב הצפוני(. המסלע מורכב בעיקר מגיר ודולומיט, עם מעט חוואר וקירטון בחלק מהחתך )מתצורת אבנון(. נחל ערוער חוצה 
את הקמר בתחום היחידה במפער מרשים עם מספר פיתולים. בראש הרכס תועד מספר ניכר של אתרים קטנים, שכנראה 

מייצגים התיישבות שחלקה ארעית או עונתית של קבוצות רועים, במהלך תקופות שונות.

גבולות היחידה
• בצפון – הקצה הצפוני של הרכס במחצבת ערוער.	
• במזרח ובדרום – תחתית המדרון התלול בגבול עם מבתר ערערה-דימונה.	
• בדרום-מערב – גבול הסקר )רכס ירוחם ממשיך עוד הרבה לכיוון דרום-מערב(.	
• בצפון-מערב – תחתית המדרון המתון של הרכס )שינוי שיפוע(.	

אגני ניקוז
נחל ערוער חוצה את שטחה של יחידה קטנה זו במפער מרשים. גם שאר שטח היחידה מתנקז אליו דרך יובלים קצרים הפוגשים 

אותו בשטחים הגבעיים מצפון-מערב )ר׳ ביחידה הקודמת(.

רום פני הקרקע
בין 594 מ׳ בנקודה הגבוהה ביותר על קו הרכס, מדרום למפער נחל ערוער, ועד לכ-440 מ׳ במוצא נחל ערוער מהמפער.

מסלע וקרקע
המסלע כולל סלעי גיר וחוואר של תצורת אבנון וסלעי דולומיט וגיר של תצורות תמר ושבטה בהתאמה. וכן, במקומות נמוכים 
– משקעים של אבני חול מתצורת חצבה, באופן אופייני למרכזי קמרים )כמו ביחידת ״הרי דימונה״(. ישנם מחשופי סלע רבים 

והקרקע האופיינית היא ליתוסול חום.

מקורות מים
אין.
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יישובים
מספר צבירים קטנים של בתי הפזורה הבדואית נמצאים בשולי היחידה, סמוך לתחתית המדרונות.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
היחידה מהווה גוש בולט למדי שנצפה ממקומות רבים וצופה אליהם. היא נמצאת ברצף נופי עם המשך רכס ירוחם מחוץ 

לתחום הסקר. מחצבת ערוער מהווה הפרה נופית בצפון היחידה. כביש 25 עובר קרוב לשולי היחידה.

תבניות היסטוריות ותרבותיות, אתרים מרכזיים וייחוד חזותי ותרבותי 
האזור נסקר בצורה שיטתית בסקר ארכיאולוגי )אלדר-ניר וטראובמן, 2015(. מרבית האתרים ביחידה הם מבנים קטנים ורגמים 
הנמצאים בסמוך לקו הרכס ומייצגים כנראה אתרי התיישבות קטנים ועונתיים של חברות רועים, בעיקר במהלך התקופות 
הכלקוליתית והברונזה הקדומה והתיכונה )ייתכן שבתקופת הברונזה התיכונה האזור היווה מעין פריפריה של אתר הר ירוחם 
הנמצא דרומית יותר ברכס, בקרבת ירוחם(. בחלק מהאתרים הללו הייתה נוכחות גם בתקופה הביזנטית. היחידה חריגה בנוף 

הסקר בשיפועיה התלולים יחסית, בעיקר בצד הפונה למבתר ערערה-דימונה, ובנוכחותו של מפער נחל ערוער.

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
כמעט כל שטח היחידה שאינו בתחום המחצבה מכוסה בצומח טבעי המורכב מבתות של בני-שיח מדבריים. בערוצים ישנה גם 

נוכחות ניכרת של מינים ים-תיכוניים. בכמה ערוצים בצד המתון יש פסים צרים של עיבוד מסורתי.

תת-יחידות
ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר

לקביעת ערכיות נופית
ערכיות נופית

הרים ממזרח למפער 3.7.01
)מפער נחל ערוער(

קטע הררי קטן, נגוס על ידי המחצבה אזור הררי קטן בין המפער למחצבה.
באחד מצדדיו ושלם בשני הצדדים 

האחרים. סמוך לכביש 25.

גבוהה )3(

נמוכה )1(הפרה נופית.מחצבה גדולה של גיר ודולומיט.מחצבת ערוער3.7.02

 מפער קניוני עמוק למדי )100 מ׳(מפער נחל ערוער3.7.03
עם פיתולי נחל.

קטע נחל חוצה רכס. בחלקו התחתון 
פגוע במקצת על ידי המחצבה.

מירבית )5(

אזור הררי עם מדרון תלול יחסית כלפי הרים ממערב למפער3.7.04
דרום ומתון כלפי צפון. ריבוי אתרים 

קטנים בקרבת קו הרכס.

גבוהה מאד )4(שיפועים גבוהים בדרום, נצפה מכביש 25.
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חטיבת נוף 4: ענים-עירא

יחידת נוף 4.1 – עירא

מאפייני היחידה 
 בחלקה הצר והארוך היחידה כוללת חלקים קטנים מהכפיפה המזרחית התלולה של קמר מעון, בעיקר את תחתית מדרונות 
הכפיפה הצמודים לשולי בקעת ערד )אזור הכפיפה נקרא יחידת ״קריות״, בחלוקה של המשרד להגנת הסביבה(. חלקה הרחב 
יותר של  ובנוסף חלקים מצידו המתון  )בסביבות תל עירא(,  יותר  והנמוך  כל מדרון הכפיפה הנ״ל בחלקו הדרומי  כולל את 

הקמר. מרבית השטח טבעי ואינו מעובד עקב תלילות ו/או מסלע קשה.

גבולות היחידה
החלק הצר והארוך כולל חלק מהמורדות התלולים של גוש הרי עירא והר עמשא. גבולותיו הם: גבול הסקר במערב ובקעת ערד במזרח.

גבולותיו של החלק הרחב יותר הם:
• בצפון – גבול הסקר.	
• במזרח ובדרום – המשך תחתית המורדות התלולים, לכיוון בקעת ערד. 	
• במערב – אזור נמוך המפריד בין גושי גבעות. 	

אגני ניקוז
החלק המזרחי של יחידה זו מתנקז לכיוון בקעת ערד, ובסופו של דבר לנחל באר-שבע, דרך יובליו – הנחלים קריות ומרעית, 
או )בקצה הדרומי( – ישירות. החלק הדרומי-מערבי של היחידה מתנקז לנחל ענים דרך יובליו גור ובריח. נחל ענים מתחבר 

בהמשך גם הוא לנחל באר-שבע.

רום פני הקרקע
יורד עם המדרון כלפי הבקעה בדרום-מזרח וכן עם ירידת גובה ציר הרכס כלפי דרום-מערב. הרום נע בין 630 מ׳ בחרבת כחל 

)כ-2 ק״מ ממערב לדוריג׳את( ועד כ-390 מ׳ בקרבת אפיק נחל באר-שבע בדרום-מערב.

מסלע וקרקע 
תצורת  מסלעי  בנויים  הגבוהים  החלקים  מנוחה.  מתצורת  ובקירטון  מישאש  מתצורת  וקירטון  בצור  מכוסים  היחידה  שולי 
בעינה, הגירנית ברובה, המהווה את ההמשך הצפוני לתצורות דרורים, שבטה ונצר. עמקי הנחלים הצרים מכוסים בלס. רוב 
צירופים של קרקעות חומות  ישנם  ביותר  ולס קולובי-אלובי. באזורים הנמוכים  ליתוסול חום  הקרקעות מורכבות מצירופי 

בהירות לסיות עם קרקעות חומות כהות גרומוסוליות או עם ליתוסולים חומים.

מקורות מים
מאגורת מרעית מסומנת במפה ממזרח להר בריח. בורות מים נוספים מסומנים כ-2 ק״מ צפונה משם וכן ממזרח לפסגת הר 

חוד הבריח. בתחומי התיישבות של הפזורה הבדואית. 

יישובים
היישוב דוריג׳את, וכן צבירים רבים של בתי הפזורה הבדואית ברוב שטח היחידה, בעיקר בתחתית המדרונות.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
עקב גובהה ותלילותה, היחידה נצפית ממקומות רבים בבקעת ערד ובקעת באר-שבע, הרי דימונה וגבעות צאן. היחידה מהווה 
חלק מקצה קמר הרי חברון. כביש 31 חוצה את היחידה ועובר לאורך חלק משוליה, מחצבת דוריג׳את בולטת בנוף בסמוך 

לחלק של היחידה )המחצבה עצמה נמצאת מחוץ לתחום הסקר(.

תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים – מתייחס גם ליחידת הנוף הבאה ״ענים״.
אזור דרום הר חברון היה מיושב בצפיפות בכמה מן התקופות ההיסטוריות. חלק משטחן של יחידות הנוף ״עירא״ ו״ענים״ 
נסקר בצורה שיטתית )גוברין 2002/2013(. באזור ישנם אתרים שהקדומים מהם מתקופות פרהיסטוריות. ניכרת בו פריחה 
יישובית של אתרים מהתקופה הכלקוליתית שכללו מגורים במערות ויישובים קטנים. ההתיישבות המשיכה בתקופת הברונזה 
הקדומה )אולי בקשר להתיישבות העירונית בתל ערד ובתל חליף(. רצף התיישבותי כזה ניכר למשל בחרבת הרי יתיר שבין 
מיתר לחורה. בתקופות הברונזה התיכונה והמאוחרת חלה הפסקה/מיעוט בהתיישבות, והיא התחדשה והתקיימה בתקופת 
הברזל )למשל: המצודה בתל עירא(. ההתיישבות המשיכה גם בתקופות הפרסית, ההלניסטית והרומית. כמו באזורים רבים 
בארץ גם כאן התרחשה פריחה יישובית גדולה בתקופה הביזנטית שבה התקיימו באזור יישובים רבים, חלקם יהודיים. חרבת 
חור היוותה אז יישוב מרכזי. סמוך אליה נמצא המצד בטוויל אל-מחדי )שניהם בתחום העיירה חורה(. אתרים חשובים נוספים 
היו בתל עירא שבו נתגלה מנזר גדול, מצודה קטנה בנ.ג. 523 מצפון-מזרח לתל עירא, מנזר נוסף בתל ישוע סמוך לאזור הסקר, 
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ויישוב יהודי גדול בחרבת ענים )צפונית לאזור הסקר ביער יתיר(. פרט להם ישנם ממצאים ממספר גדול של יישובים נוספים, 
קטנים יותר, חוות חקלאיות ובורות מים. צפונה יותר בשיפולי קמר מעון, עברה דרך ראשית מירושלים לדרום )החל מהתקופה 
הרומית( דרך הר עמשא ומעלה דרגות הסמוך לדוריג׳את, והיישובים הגדולים היו בתל קריות הסמוך, חרבת עמודי קריות, 
חרבת כחל ועוד. במאות השנים שלאחר תקופה זו חל דלדול משמעותי בהתיישבות הקבע, כפי שקרה באזורים רבים. האזור 

היה מאוכלס בשבטים בדואים, שהחלו בתהליך של מעבר להתיישבות קבע במהלך המאה העשרים.

אופי הצומח
רוב שטחה של יחידה זו מכוסה בצומח טבעי של בתות בני-שיח מדבריים, ובאזורי המסלע הקשה גם בתות ספר הכוללות 

מינים ים-תיכוניים ואירנו-טורניים. שאר השטח כולל שדות מעובדים בשיטות מסורתיות בחלק מהערוצים.

ייחוד חזותי ותרבותי
היחידה כוללת את תל עירא וההרים בסביבתו שבהם שילוב של מראה ייחודי ואתר חשוב. נכללת בה גם תחתית המדרונות 

התלולים של הרי עירא ועמשא )רוב שטחם של מתלולים אלה נמצא מחוץ לתחום הסקר(.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

גבעות בתחתית הכפיפה התלולה של מרגלות הר עמשא4.1.01
 הר עמשא הנכללת בתחום הסקר.

אתר ביזנטי: חרבת עמשא תחתית. 
קצהו הדרומי של יישוב קטן של 

הפזורה הבדואית.

מהווה חלק מהכפיפה המרשימה של 
קמר מעון. סמוך לשולי בקעת ערד. 

בקצהו הדרומי השפעה נופית של 
מחצבת דוריג׳את.

מירבית )5(

מבני מגורים וחלק פתוח הכולל את דוריג׳את4.1.02
חרבת דרגות.

בנוי

מתלול מזרחי הרי 4.1.03
עירא

)המשך דרומה של שתי תת-היחידות 
הקודמות( כולל חלק ניכר ממתלול 

הכפיפה המזרחית באזור זה. 
התיישבות של הפזורה הבדואית לאורך 

תחתית המדרונות. אתר חרבת כחל. 

מדרונות תלולים למדי התוחמים את 
בקעת ערד ממערב. מעבר כביש 31

גבוהה מאד )4(

צידו המתון יותר של הרכס. גבעות עם מערב רכס בריח4.1.04
מסלע קשה ברובו. התיישבות מעטה 
במזרח היחידה. אין אתרים מרכזיים. 

לתת-היחידה המשך צפונה, אל מעבר 
לתחום הסקר.

גבעות וערוצים תלולים למדי במסלע 
קשה. השטח שמור ברובו.

גבוהה מאד )4(

קבוצה של ארבע גבעות בולטות בנויות תל עירא וסביבתו4.1.05
מקירטון וצור. אתר תל עירא ואתר 

נוסף, ביזנטי )כנראה מצד( – בגבעה 
הצפונית-מזרחית.

גבעות מבודדות ומרשימות. אתרים 
חשובים. התיישבות ופגיעות חציבה 

בעיקר בגבעות המערביות.

מירבית )5(

תל עירא ולמרגלותיו שדה שעורה בעיבוד מסורתי
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יחידת נוף 4.2 – ענים

מאפייני היחידה 
צור.  יותר מאשר ביחידה הקודמת. המסלע ברובו קירטוני )תצורת מנוחה( עם מחשופי  אזור גבעי שהשיפועים בו מתונים 
בחלקים עם נוף מתון במיוחד יש כיסוי של אבני חול של תצורת חצבה )באזור היער בין מיתר וחורה( או לס )בעמקים הרחבים 
ובשוליים הנמוכים של היחידה(. היחידה כוללת את קצהו הדרומי ביותר של הר חברון, המפריד חלקית בין בקעת ערד לבקעת 
באר-שבע. בתחום היחידה נמצאים היישובים חורה ומיתר, וכן מספר ניכר של יישובי הפזורה הבדואית שחלקה בתחום יישוב 
הקבע המתוכנן מולדה. רוב שטח ההתיישבות כולל פסיפס של אזורים מעובדים )ביניהם גם הרבה כרמי זיתים קטנים בלימנים( 

ואזורים טבעיים. סביב מיתר ישנו אזור מיוער גדול )יער מיתר(. בתחום היחידה אתרים ארכיאולוגיים רבים מתקופות שונות.

גבולות היחידה
• בצפון – גבול הסקר )לאורך גדר ההפרדה(.	
• במזרח – גבול הסקר, וכן )בחלק הדרומי( הגבול עם האזור הקמרי של עירא )ר׳ ביחידת הנוף הקודמת(. 	
• בדרום ובדרום-מערב – גבול בין גבעות/הרי היחידה לאזור המישורי יותר של בקעת באר-שבע ובקעת ערד. 	
• במערב – גבול תכסיתי )בין אזור בנוי או מיוער באזור מיתר וחורה, לבין אזור חקלאי ממערב(. גבול זה עובר בסמוך לגבול 	

הטופוגרפי של תחתית הגבעות עם בקעת באר-שבע.

אגני ניקוז
היחידה נחצית ומתנקזת על ידי יובלים רבים של נחל באר-שבע, הזורמים בכיוון כללי דרום-מערב או דרום. החלק הצפוני-
מערבי מתנקז לנחל חברון, הצפוני-מזרחי והמרכזי לנחל יתיר – ישירות או דרך הנחלים אשתמוע, בכרה, ישוע וסועה. החלק 

הדרומי מתנקז לנחל ענים או ישירות לנחל באר-שבע.

רום פני הקרקע
בין כ-520 מ׳ במעלה נחל אשתמוע בצפון, ועד לכ-350 מ׳ בסמוך לאפיק נחל באר-שבע בדרום.

מסלע וקרקע 
יחידה זו, למרות אופייה הגבעי, מהווה ברובה אזור של קער גיאולוגי שהוא המשכו של קער יטא בהרי חברון. נחשפים בה 
סלעים צעירים יחסית לקמרים שמצידיה. רוב הסלעים החשופים הם קירטון מנוחה וצור מישאש. מלבדם, באזור היער שבין 
יתר וחורה נחשפת אבן חול מתצורת חצבה ובכמה ראשי גבעות באזור מולדה ישנם מחשופים של קונגלומרט חימר. עמקי 
הנחלים, ובפרט העמקים הרחבים של הנחלים ענים, יתיר ואשתמוע וחור מכוסים בלס. הקרקעות כוללות צירופים של ליתוסול 

חום, קרקעות חומות בהירות לסיות, לס קולובי-אלובי וכן קרקעות חומות כהות גרומוסוליות. 

מקורות מים
נוסף תועד בסקר השדה  ומאגורה מצפון למיתר. בור מים  כן, מסומנים בור  באר טרשן מסומנת במפה באזור מולדה. כמו 

בקרבת הקצה הדרומי של היחידה, ובורות נוספים מופיעים בשכבת האתרים של רשות העתיקות.

יישובים
מיתר וחורה הם היישובים הגדולים ביחידה. פרט להם נמצאים בה צבירים רבים של בתי הפזורה הבדואית, בעיקר מדרום 

לחורה ובצמוד לה, וכן בחלק הדרומי של היחידה )מדרום לכביש 31(. לחלק מהאחרונים מתוכנן יישוב קבע )מולדה(.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
מרצף  חלק  מהווה  היא  צאן.  וגבעות  חברון  הרי  באר-שבע,  בבקעת  רבים  מאזורים  ונצפית  בולטים,  אזורים  כוללת  היחידה 
גבעי-הררי הממשיך במספר כיוונים. כביש 31 ולידו קו מתח גבוה חוצים את היחידה. בשוליה הצפוניים עוברת גדר ההפרדה.

תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
ר׳ בתיאור היחידה הקודמת. 

אופי הצומח 
בדרום היחידה, מחורה ודרומה ישנו פסיפס של כתמי אזורים מעובדים עם )פחות( אזורים טבעיים. מצפון לחורה רוב השטח 
מיוער וישנם גם כמה כתמים טבעיים ומעובדים. הצומח הטבעי הוא צומח של אזורי קירטון וכולל בעיקר בתות דלילות של 

בני-שיח מדבריים. 

ייחוד חזותי ותרבותי
אזור עם מגוון נופים וסוגי תכסית, ומגוון של אתרים ארכיאולוגיים ואתרי מורשת בדואית.
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תת-יחידות5

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

 מרגלות תל עירא –4.2.01
הר בריח

כוללת את הקצה הדרומי ביותר של הר 
חברון, המפריד בין בקעות באר-שבע 
וערד. אתרים קטנים, רובם ביזנטיים. 

צבירים רבים של בתי הפזורה הבדואית.

אזור בולט )בעיקר בדרומו( על רקע 
מישורי הבקעות. מעבר כביש 31 בצפון 

תת-היחידה. פסיפס טבעי מעובד עם 
הרבה לימנים של זיתים. הפרות של 

חציבות ליד מקומות ההתיישבות.

גבוהה מאד )4(

אזור גבעות עם התיישבות צפופה מולדה מערב4.2.02
יחסית של הפזורה הבדואית. פסיפס 
טבעי-מעובד )כולל הרבה לימנים של 

זיתים(. אתר מצד נחל יתיר בצפונו.

רוב השטח בתחום היישוב המאושר 
מולדה. מעבר כביש 31.

בינונית )2(

 אזור גבעות קטן שאינו מיושב.גבעות ממזרח לחורה4.2.03
אתרים קטנים, בעיקר ביזנטיים.

גבוהה )3(שטח שרובו טבעי, ליד העיירה חורה.

מבני מגורים ומוסדות ציבור. בתחום חורה4.2.04
העיירה נמצאים מספר אתרים 

ארכיאולוגיים, שהחשוב בהם הוא 
חרבת חור.

בנוי

יער נטוע נרחב בגבעות מתונות באגן יער מיתר-חורה מזרח4.2.05
נחל אשתמוע. חלקו בׁשיח׳ים5 עם קציר 

נגר בכל השטח, וחלקו עם לימנים 
בערוצים בלבד.

יער מגוון. חלק מאתר חרבת צלית )ר׳ 
בתת-היחידה הבאה(.

גבוהה )3(

מקטע של הנחל שלרוב אורכו הוא עמק נחל אשתמוע4.2.06
בעמק רחב למדי עם תכסית משתנה 

של יער נטוע, אזור טבעי ואזור מעובד. 
אתר חרבת צלית עם מערכת מסתור 

וחרבת סירה.

 אזור לא מיושב עם מגוון נופי.
 גדר ההפרדה בשוליו הצפוניים.

מעבר שביל ישראל.

גבוהה מאד )4(

אזור גבעות טבעי קטן באגן נחל חברון, גבעות צפון-מזרח מיתר4.2.07
בין עמק נחל אשתמוע )תת-היחידה 
הקודמת( ליער מיתר )בתת-היחידה 

הבאה(.

אזור טבעי שמור, ברצף עם חלק מתת-
היחידה הקודמת. מעבר שביל ישראל.

גבוהה )3(

אזור גבעות באגן נחל חברון שכמעט סובב מיתר4.2.08
כולו מיוער, כשבצפונו הייעור צפוף 
ורובו ללא קציר נגר, ובשאר השטח 
ייעור דליל יותר עם קציר נגר. אתר 

מאגורת מיתר ומספר אתרים חקלאיים 
ובורות ומערות נוספים.

 אזור ירוק מסביב למיתר.
מעבר שביל ישראל.

גבוהה )3(

בנוימבני מגורים ומוסדות ציבור.מיתר4.2.09

אחת מרצפות הפסיפס במנזר שהתגלה ליד חורבת חור.
ברקע בתי העיירה חורה. צילום: אוריה אורן

5. ׁשיח'ים )ש' ימנית( הם גבנוני קרקע המעוצבים במקביל לקווי הגובה, ומשמשים לעצירת נגר עבור עצים הנטועים בצידם הפונה למעלה המדרון.
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חטיבת נוף שפלת יהודה הדרומית

הקשרים היסטוריים לכל יחידות הנוף בחטיבה 
זיסו   – דבירה   ,120 )מפה  ישראל  זה פורסם בסקר הארכיאולוגי של  יהודה הנכלל בסקר  זה, רק חלק מדרום שפלת  בשלב 
ועמיתיו, 2015(. חלק זה מכסה את רוב תחום יחידת הנוף שכונתה ״גבעות דביר-שקמה״, שהיא אזור יחסית דליל באתרים 
זו. עם זאת, גם לפי תמונת האתרים משכבת ההכרזות של רשות העתיקות )ר' מפת האתרים, עמ' 131( ניתן  בתחום מפה 
לראות שאזור השפלה הנכלל בסקר הוא עשיר באתרים. אתרים רבים במיוחד נמצאים באזור שבין באר-שבע ללהבים ולאתר 

הפסולת בדודאים. 

יחידת נוף 5.1 – בקעת יבל

מאפייני היחידה 
בקעה צרה וארוכה, בין גבעות השפלה להרי חברון, עם ״מותניים צרים״ במיוחד באזור שמעט צפונית לקיבוץ להב. כמעט כל 

שטחה נמצא בעיבוד חקלאי אינטנסיבי )באזורים מצפון ומדרום לקיבוץ להב יש גם רצועות טבעיות בתחתית המדרונות(.

גבולות היחידה
מ-3 כיוונים גבול היחידה הוא גם גבול הסקר, והבקעה מהווה בו מעין מובלעת.

• בצפון – מגע עם הגבעות באזור קיבוץ שומריה.	
• במזרח – גדר ההפרדה דרומה עד יער סנסנה וגבול מערבי של יער סנסנה.	
• בדרום – אזור התחברות הבקע לבקעת באר-שבע הרחבה, בערך לאורך כביש 31.	
• במערב – מגע עם החלק המזרחי של גבעות להב, בחלקו על גבול יער להב.	

אגני ניקוז
חלקה הצפוני של הבקעה מתנקז לנחל כלך, יובל של נחל אדוריים, שבעצמו מהווה יובל של נחל שקמה. החלק הדרומי מתנקז 

לכיוון נחל חברון דרך נחל רימון, יובל של נחל סנסנה.

רום פני הקרקע
מ-470 מ׳ בדרום ומרכז היחידה בקיבוץ להב, הרום יורד צפונה עד 330 מ׳ באפיק נחל כלך, ויורד מעט גם דרומה עד כ-420 מ׳.

מסלע וקרקע
גרומוסוליות,  כהות  חומות  קרקעות  של  באלוביום  מכוסה  הבקעה  צפון  הלס:  שטחי  של  הצפוני  בגבול  נמצאת  יבל  בקעת 

ודרומה מכוסה בקרקעות חומות בהירות לסיות וחומות כהות גרומוסוליות. 

מקורות מים
באר קנס ובאר צבי נמצאות בצפון-מערב הבקעה, בסמוך לאתרים ארכיאולוגיים הנמצאים סמוך לשוליה, מחוץ לתחום הסקר.

יישובים
קיבוץ להב הינו היישוב היחיד בבקעה. חלקו המערבי נמצא למעשה כבר בגבעות להב.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
הבקעה חבויה יחסית בין ההרים שמסביבה, ולפיכך נצפית רק מהם ומכיוון פתחיה. היא נחצית לאורכה על ידי הכביש ללהב 

ולשומריה, ובחלק משוליה המזרחיים עוברים גדר ההפרדה וציר המערכת הסמוך לה.

תבניות היסטוריות ותרבותיות, אתרים מרכזיים וייחוד חזותי ותרבותי
בבקעה עצמה אתרים קטנים ומעטים, אך בצמוד לשוליה )מחוץ לתחום הסקר(, בעיקר ממערב ומצפון, שרידי יישובים רבים 
וגדולים: ח׳ דגש, ח׳ מורן, ח׳ קנס, ראסם-אל-מקצר, ח׳ זעק, ח׳ ברוד, תל חליף וח׳ רימון. בחלקם נמצאו שרידים מתקופות 
שימש  הבקעה  שטח  והקרקעי,  הטופוגרפי  אופיו  שעקב  להניח  ניתן  הביזנטית.  בתקופה  בעיקר  פעילים  היו  ואחרים  רבות 

לחקלאות גם בעבר.

ייחוד חזותי: הבקעה מפרידה בין אזורים הרריים/גבעיים. יחד עם סביבותיה נוצר שילוב בין נוף טבעי/מיוער בסביבה לבין הנוף 
החקלאי בבקעה.

אופי הצומח 
רוב שטח הבקעה מכוסה בגידולי שדה בעיבוד אינטנסיבי. 
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תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

נוף ייחודי של בקעה צרה וארוכה בין  ר׳ בתיאור היחידה.בקעת יבל5.1.01
הרים, הפרות של דרכים.

גבוהה )3(

 מבני מגורים ואזור משקי.קיבוץ להב5.1.02
הערה: גבול הסקר שהוגדר אינו כולל 

את כל שטח הקיבוץ.

בנוי

יחידת נוף 5.2 – גבעות גורל

מאפייני היחידה 
אזור גבעי-הררי עם מסלע קירטון קשה, המהווה את החלק הדרומי ביותר של השפלה הגבוהה. ערוצים וערוצי משנה רבים 
וצפופים מנקזים את השטח. רוב שטח היחידה טבעי או מיוער בייעור ותיק או חדש. מיעוטו מעובד בחלקות קטנות בשיטות 
מסורתיות )בעיקר בקטעי ערוץ רחבים יחסית(. בשטח היחידה מספר לא גדול של צבירי בתים של הפזורה הבדואית. החלק 
שונות.  מתקופות  ארכיאולוגיים  אתרים  של  גדול  מספר  היחידה  בתחום  המזרחיים.  השוליים  על  מטפס  לקיה  של  המערבי 
בדרומה נמצאת אנדרטת חטיבת הנגב. מבחינה טופוגרפית, חלקה הצפוני-מזרחי של העיר באר-שבע נכלל בתחום גבעות גורל, 

אך העיר הופרדה ליחידת נוף נפרדת.

גבולות היחידה
• בצפון – גבול הסקר לאורך לכביש 31 )הגבעות עצמן ממשיכות גם צפונה(.	
• במזרח – תחתית הגבעות במפגש עם בקעת באר-שבע.	
• בדרום – הגבול הצפוני-מערבי של העיר באר-שבע )חלק מהעיר למעשה נמצא בתחום הגבעות(.	
• במערב – אזור התמתנות השיפוע לכיוון גבעות דביר-רהט בקו העובר ממזרח ליישוב להבים ובהמשך במקביל למסילת 	

הרכבת )והוצמד אליה לשם נוחות(.

אגני ניקוז
השטח שממערב לפרשת המים העיקרית, החוצה את היחידה בכיוון צפון-דרום לערך, מתנקז מערבה לכיוון נחל גרר. בצפונו, דרך 
הנחלים עלקת, פחר ודודאים, ודרומה יותר דרך הנחלים כרכור, עשן וכובשים )יובליו של נחל פטיש המתחבר בהמשך לנחל גרר(. 
החלק שממזרח לפרשת המים מתנקז לכיוון נחל חברון דרך יובליו – הנחלים רימון רוש וליקית, בתרים וכתף. מתוכם, נחל בתרים 

הוא המנקז העיקרי ויוצר גם עמק פנימי גדול בחלק המזרחי של הגבעות.

רום פני הקרקע
מכ-500 מ׳ במרכז היחידה, על קו פרשת המים )504 מ׳ במצודת פחר( הרום יורד בכל הכיוונים, אך במידה הגדולה ביותר כלפי 

מערב עד לכ-290 מ׳ לאורך הגבול המערבי של היחידה במסילת הרכבת.

מסלע וקרקע
כמעט כל שטח הגבעות מורכב מסלעי גיר קירטוני מתצורת עדולם, שחלק ניכר מהם מכוסה בשכבת נארי. בחלקים הגבוהים 
ישנם אזורים המכוסים בתצורת צקלג והמהווים עדות להצפה ימית מאוחרת בתקופת המיוקן. חלק מעמקי הנחלים, והאזור 
שלרגלי הגבעות, מכוסים בלס. הקרקעות הן ברובן צירוף של ליתוסול חום עם לס קולובי-אלובי )ברוב שטח הגבעות(, או עם 

קרקעות חומות בהירות לסיות )בעמקים ובאזור שלרגלי הגבעות(.

מקורות מים 
היחידה כוללת בורות חצובים רבים ומספר בארות.

יישובים
חלק מהעיירה לקיה ומספר צבירים של בתי הפזורה הבדואית נמצאים בחלקן המזרחי והנמוך של הגבעות. עוד מספר צבירים 

נמצאים במקומות גבוהים יותר, בעיקר בדרום הגבעות.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
היחידה גבוהה יחסית לרוב סביבותיה ומאפשרת תצפיות למרחוק לכיוונים שונים. החלק של גבעות להב שמצפון ליחידה 
מגבולות  רק מסביבתם הקרובה. חלק  הנצפים  יחסית,  נסתרים  ערוצים  גם עמקי  ישנם  הגבעות  בתוך תחום  ברובו.  מיוער 
היחידה הם בשולי יישובים או לאורך כביש או מסילה, אך בתוכה ההפרות הגדולות מעטות יחסית, פרט לחלקה הדרומי, שם 

עובר כביש 40 עוקף באר-שבע. חלק ניכר מהשטח משמש את צה״ל לניווטים. 



73

"ח מסכם ן הנגב – בדגש שטחי הלס דו סקר צפו

תבניות היסטוריות ותרבותיות, אתרים מרכזיים וייחוד חזותי ותרבותי
בתחום היחידה אתרים רבים מתקופות שונות, החל מהתקופה הפליאוליתית. תועדו שרידים מעטים מאד מתקופת הברונזה, 
מספר אתרים מתקופת הברזל )למשל מצודת פחר, שנמצאו בה חרסים גם מהתקופה ההלניסטית והערבית הקדומה(, ומספר 
וחלקם המשיכו להתקיים בתקופה  גדול מאד של אתרים מהתקופה הביזנטית, שחלקם החלו להתקיים בתקופה הרומית 
הערבית הקדומה. האתרים מהתקופה הביזנטית כוללים יישובים )כמו ח׳ כרכור שנמצאו בה חרסים גם מתק׳ הברזל(, ואתרים 
רבים בעלי אופי חקלאי כמו חוות, מאגורות וסכרונים, שומרות ועוד, וכן מערות ששימשו למגורים בתקופות שונות. יש לציין 
ששטח היחידה עדיין לא נסקר בצורה שיטתית. יחידה זו בולטת בתחום הסקר בטופוגרפיה התלולה למדי שלה, וברצף גבעי 

פתוח שבו יישובים והפרות מעטים יחסית. 

אופי הצומח ואתרי טבע עיקריים
חלקים גדולים מכוסים בצומח טבעי – בעיקר בתות ספר של בני-שיח מדבריים, ים-תיכוניים ואירנו-טורניים. חלקים רבים 

מיוערים בייעור ותיק או חדש. בחלק מהערוצים ישנו עיבוד מסורתי הכולל שדות קטנים. 

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

לקיה וכפרי פזורה 5.2.01
סמוכה – אזור הגבעות

 מבני מגורים ואזור בפיתוח.
מספר שטחים מעובדים קטנים.

בנוי

אזור במזרח הגבעות, המהווה חלק דרום יער להב5.2.02
מיער להב הוותיק, שרובו מחוץ לתחום 

הסקר. ייעור ותיק וצפוף למדי ברובו. 
אתרים ארכיאולוגיים רבים נמצאים 

בחלק היער שמחוץ לתחום הסקר או 
ב״מובלעות״ בתחומו.

יער בולט בנוף. משולב עם לשונות 
חקלאיות ואזורים לא נטועים בחלק 

 מהאתרים הארכיאולוגיים.
מעבר כביש 31.

גבוהה מאד )4(

אזור גבעות שרובו באגן הניקוז של נחל מזרח גבעות גורל5.2.03
בתרים הנצפה רק מסביבתו הקרובה. 

רוב המדרונות טבעיים. או עם ייעור 
צעיר )בולט הרבה פחות מתת-היחידה 

הקודמת( בקצה הדרומי והצפוני. 
בעמק הנחל ישנם שטחים מעובדים 

בעיבוד מסורתי. אתרים קטנים שרובם 
חקלאיים ומהתקופה הביזנטית.

פסיפס שטחים טבעיים, מיוערים 
ומעובדים בגבעות תלולות יחסית, 

בשטח שחלקו נסתר למדי. תצפיות 
מקו הרכס. מעבר כביש 40 בדרומה.

גבוהה מאד )4(

תת-יחידה נרחבת עם שיפועים גבוהים מערב גבעות גורל5.2.04
יחסית, מתנקזת מערבה על ידי כמה 
ערוצים ראשיים, היוצרים סדרה של 

 עמקים נפרדים מצפון לדרום.
מעל מחצית השטח מיוערת בחלקות 

בהן יש שילוב של נטיעות קציר נגר, 
נטיעה בערוצים ואזורים לא נטועים. 

אתרים רבים )ר׳ בתיאור היחידה(. 
הגדולים מהם הם אתר ח׳ כרכור )אחד 

מכמה יישובים במורדות הגבעות( 
ומצודת פחר על קו הרכס, בגבול עם 

תת-היחידה הקודמת. 

שילוב שטחים טבעיים ומיוערים עם 
 מעט שטחים מעובדים.

טופוגרפיה מעניינת, אתרים רבים. 
כביש 40 עובר בדרומה.

מירבית )5(

יער דודאים מצפון 5.2.05
לשכונת רמות

שטח שרובו יער נטוע ותיק וצפוף 
יחסית, הכולל בעיקר מחטניים 

ואיקליפטוסים. בתחום היער ובשוליו 
 מספר גדול של אתרים קטנים,

רובם חקלאיים ו/או בורות מים, 
מהתקופה הביזנטית, ביניהם מאגורת 

מים גדולה במיוחד.

אזור מיוער בשולי העיר. עובר בו 
שביל שלאורכו אתרים מגוונים )חלקם 
הועתקו עקב פיתוח בשכונה הסמוכה(.

גבוהה מאד )4(

 סובב אנדרטת5.2.06
חטיבת הנגב

שטח פתוח המוקף ברוב צדדיו באזורים 
בנויים. אתר אנדרטת חטיבת הנגב.

שטח טבעי בשולי/לב העיר, תצפית 
מרשימה ואתר ייחודי.

מירבית )5(
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מבט ליער דודאים. צילום: עמית מנדלסון 

יחידת נוף 5.3 – גבעות דביר-שקמה

מאפייני היחידה 
אזור גבעות זה הוגדר כיחידת נוף נפרדת, אם כי הוא המשכי לגבעות שמדרומו )יחידת גבעות דביר-רהט, ר׳ בהמשך(. הפרדתו 
נעשתה משיקולים של רוחב הגבעות )בכיוון מזרח-מערב( שהוא צר יותר, הימצאותו באגן הניקוז של נחל שקמה והיותו דל 
ורובו מכוסה בלס או באלוביום, כשבגבעות המזרחיות ובמקטעים של נחל שקמה  בהתיישבות מודרנית. האזור גבעי מתון 

נחשף גם קירטון מתצורת עדולם.

חלק ניכר ממזרח ומצפון היחידה משמש כשטח אש. רובו של תחום שטח האש היה כנראה מעובד בעבר, אך כיום יש בו צומח טבעי. 
רוב החלק המערבי מכוסה בחקלאות אינטנסיבית של גידולי שדה. בערוצי נחלי שקמה ומגדלית ישנו ייעור בגדות הנחלים ובקרבתן. 

גבולות היחידה
• בצפון – גבול הסקר, שנקבע משיקולי הימצאות קרקעות לס, בקו העובר מדרום למשלט מאחז.	
• במזרח – גבול הסקר העובר לרגלי הגבעות הגבוהות יותר שבמזרח )גבעות כלך והר להבים(.	
• בדרום – גבול אגן נחל שקמה, העובר לאורך כביש צומת דבירה-להב.	
• במערב – הגבול עם מישור חוף הנגב ומישור פלשת, שבו מתמתן השיפוע מערבה. הגבול עובר בקירוב לאורך מסילת הרכבת.	

אגני ניקוז
כל שטח היחידה נמצא באגן הניקוז של נחל שקמה, העובר בדרום-מערב היחידה. הניקוז הוא ישירות לנחל או דרך הנחלים מגדלית 

ופורה. חלק קטן בצפון היחידה מתנקז לנחלים כלך ואדוריים, המתחברים בהמשך זה לזה, ועוד הלאה מתחברים לנחל שקמה.

רום פני הקרקע
מכ-330 מ׳ באזור קיבוץ דביר, סמוך לתחילת נחל שקמה, עד לכ-190 מ׳ באזור יציאת הנחלים שקמה ופורה מהיחידה, בצפון-מערבה.

מסלע וקרקע
רוב השטח מכוסה בלס או באלוביום. במספר מקומות נחשפים סלעי הקירטון מתצורת עדולם, באופן המשכי עם סלעי אותה 
תצורה בגבעות הגבוהות יותר שבמזרח. בדרום היחידה ישנם גם מספר מחשופים של קונגלומרט אחוזם. אבני חול וחוואר 
מתצורת פלשת, וחוואר מתצורת בית גוברין, נחשפים בעיקר בערוץ נחל שקמה. הקרקעות באזורי הלס והאלוביום הן קרקעות 
חומות בהירות לסיות או חומות כהות גרומוסוליות. באזורי מחשופי הסלעים ישנן גם רנדזינות חומות או ליתוסולים חומים.

מקורות מים
בשטח היחידה בורות מים רבים למדי )על פי מפת סימון שבילים וסקר והכרזות רשות העתיקות(.



75

"ח מסכם ן הנגב – בדגש שטחי הלס דו סקר צפו

יישובים
קיבוץ דביר הינו הישוב היחיד בשטח היחידה.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
חלקים מהיחידה נצפים מהאזורים המישוריים שממערב וכן מגבעות כלך )השפלה הגבוהה שממזרח(. כביש 40 עובר בסמוך 
לשוליים המערביים של היחידה ומסילת הרכבת קריית גת – באר-שבע עוברת בתוכה או בשוליה, במערב. מזרחה יותר, חוצים 

מצפון לדרום קווי מתח גבוה. חלק מהיחידה משמש כשטח אש ויש בו מספר הפרות של ריבוי דרכים ומכתשי הפצצה.

תבניות היסטוריות ותרבותיות, אתרים מרכזיים וייחוד חזותי ותרבותי
יחסית לאזורים שממזרחה, שגם הם נסקרו במפת דבירה, בשטח היחידה מספר האתרים קטן יותר. חלק ניכר מהם מרוכזים בקרבת נחל 
מגדלית במרכז/דרום היחידה. רוב האתרים שתוארכו הם מתקופת הברזל, מהתקופה הרומית והביזנטית ומהתקופה העות׳מאנית. 
תל מלחה )שנחפר אך מעט( וכולל שרידים מתקופות שונות, נמצא בסמוך למסילת הרכבת, כ-2.5 ק״מ מצפון לצומת קמה.

ייחוד חזותי: יחידה עם רצף נופי נרחב, הכולל מגוון סוגי תכסית והפרות מעטות.

אופי הצומח
מרבית השטח מחולקת בין שטחים שעובדו בעבר וכיום מכוסים בצומח טבעי, לבין חקלאות בעיבוד אינטנסיבי )שבה משולבים 

כתמים טבעיים(. רוב הערוצים העיקריים מיוערים לאורכם.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

יובלי נחל כלך 5.3.01
ואדוריים

אזור גבעי מתון שכמעט כולו בתחום 
שטח האש. אתר מערת כלך – מספר 

מערות עם אורוות חצובות.

חלק מאגן שרובו מחוץ לתחום הסקר. 
הפרה של מכתשי הפצצה בחלקו המזרחי.

גבוהה מאד )4(

 גבעות דביר-5.3.02
שקמה צפון

אזור גבעי מתון עם צומח טבעי במזרח 
וחקלאות במערב.

שטח נרחב עם מיעוט הפרות )פרט 
לתשתיות שהוזכרו בתיאור היחידה, 

בצפון מערב(

גבוהה מאד )4(

גבעות דביר-שקמה 5.3.03
דרום

אזור גבעי מתון עם שילוב שדות 
ושטחים טבעיים וייעור בערוץ נחל 

מגדלית. מספר אתרים קטנים שרובם 
בורות/מאגורות.

שטח עם מיעוט הפרות )רק קו המתח(. 
 אזור עם כתמים טבעיים גדולים
בלב שדות בדרום תת-היחידה.

גבוהה מאד )4(

 עמק נחל רחב. ערוץ הנחל מיוערעמק נחל שקמה עליון5.3.04
ושולי העמק מעובדים או עם צומח טבעי. 

אתר תל מלחה.

שילוב נופי של הנחל המיוער וסביבתו. 
מעבר שביל ישראל לכל אורך הנחל 

בקטע זה.

גבוהה מאד )4(

 מבני מגורים )כולל הרחבה(,קיבוץ דביר5.3.05
אזור משקי ומפעל.

בנוי

יחידת נוף 5.4 – גבעות דביר-רהט

מאפייני היחידה 
יחידה נרחבת )שטחה 157 קמ״ר( המורכבת משלוחות מתונות שבראשיהן אזורים רמתיים, כמעט מישוריים, ושביניהן עמקים 
רחבים של ערוצים בשיפוע מתון. היחידה נמצאת מערבית לאזור הגבוה יותר של גבעות להב )חלקן נכלל ביחידת הנוף הקודמת 
– גבעות גורל(. שטח היחידה מהווה את החלק הדרומי ביותר של גבעות השפלה הנמוכה. הטופוגרפיה המתונה, וכיסוי הלס ברוב 
שטח היחידה – מאפשרים חקלאות, וחלק גדול מהשטח נמצא בעיבוד מסורתי או מודרני. שאר השטח מיוער ברובו, כשמתוכו חלק 
ניכר יוער בשנים האחרונות. שטחים עם צומח טבעי נמצאים בעיקר במקומות שבהם נחשפים סלעי קירטון. רובם בדרום היחידה. 
בסקר זה הוגדר רוב גבולה המערבי של היחידה )שהוא גם גבול החטיבה של שפלת יהודה( באזור התמתנות השיפוע, לאורך כביש 
בית קמה – אשל הנשיא. ביחידה נמצאים העיר רהט, היישוב להבים, מספר יישובים כפריים, וצבירים של בתי הפזורה הבדואית. 

גבולות היחידה
• בצפון – הגבול עם אגן נחל שקמה לאורך כביש דביר – צומת דבירה.	
• במזרח – גבול של שינוי שיפוע, לרגלי גבעות להב הגבוהות והתלולות יותר.	
• בדרום – החלק הצפוני של העיר באר-שבע )חלק זה של העיר נמצא בגבעות צאן המהוות המשך לגבעות השפלה( ואזור 	

שדה תימן.
• במערב – קו )שאינו ניכר כמעט בשטח( של התמתנות השיפוע באזור כביש בית קמה – אשל הנשיא. 	
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אגני ניקוז
כל שטח היחידה נמצא באגן הניקוז של נחל גרר. חלקה הצפוני מתנקז אליו ישירות או דרך היובלים: שובל, צקלג, פחר ודודאים. 

חלקה הדרומי מתנקז לחל גרר דרך נחל פטיש ויובליו: שמריה, תפרח, כרכור, עשן וחצרים.

רום פני הקרקע
היחידה משתפלת מערבה מגבהים של 330-310 מ׳ במזרחה )כאשר הצפון גבוה מעט יותר( ועד ל-170-240 מ׳ במערבה )שוב 

בצפון גבוה יותר – למשל 180 מ׳ בקרבת אשל הנשיא, 220 מ׳ באזור שובל(.

מסלע וקרקע
רוב שטח היחידה מכוסה בלס. בחלק מהעיר רהט ובחלקים בדרום היחידה )אזור הנחלים פטיש ועשן( התשתית בנויה מסלעי 
קירטון מתצורת עדולם. בקצה הדרומי ישנם גם מחשופים של תצורת פלשת. קיבוץ שובל יושב על מחשוף כורכר, שהינו אחד 
מהמזרחיים בארץ. הקרקעות כוללות צירופים של קרקעות לסיות בהירות עם קרקעות גרומוסוליות, קרקעות לסיות שונות 

עם ליתוסולים חומים )באזורים שבהם נחשפים הסלעים(, וכן, באזורים המערביים ביותר – קרקעות לסיות בלבד.

מקורות מים
בתחום היחידה מספר גדול מאד של בארות ובורות מים, הפזורים בכל שטחה, הן בערוצים והן ביניהם. הידועים מביניהם הם 
באר עשן בנחל עשן וביר אל-הוזייל בצפון רהט. אגמים עונתיים נוצרים מאחורי סכרים ליד משמר הנגב )בנחל פחר( ושובל 

)בנחל שובל(.

יישובים
ביחידה זו ישובים רבים – העיר רהט וסביבה צבירים רבים של בתי הפזורה הבדואית, היישוב הקהילתי להבים, היישוב הבדואי 

תראבין א-צאנא, היישוב הקהילתי גבעות בר, הקיבוצים שובל ומשמר הנגב, וכפר הנוער אשל הנשיא.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
הטופוגרפיה המתונה מביאה לכך שחלקים של היחידה נצפים מתוכה או מאזורים סמוכים מערביים יותר, במישור חוף הנגב. 
יותר, ממזרח לה ומחלקים של גבעות חצרים, ממערב לבאר-שבע. בחלקה המזרחי  נצפית מגבעות להב הגבוהות  היחידה 
היחידה נחצית לאורכה על ידי כביש 40. מסילת הרכבת עוברת בשולי היחידה או בתוכה, ובגבולה המערבי עובר כביש בית 
קמה – צומת הנשיא. היחידה נחצית לרוחבה על ידי כביש 310 )צ. להבים – צ. הנשיא(, מסילת הרכבת החדשה מכיוון אופקים 
לכיוון צומת גורל, וכביש 25. נמצאים בה אתר הטיפול בפסולת דודאים, חוות מיכלי נפט, בסיס נטוש )המרת״ח, סמוך לבאר-

שבע(, בסיסי משמר הנגב ושדה תימן, ואזור תעשיה חדש – ״עידן הנגב״, מדרום לרהט.

תבניות היסטוריות ותרבותיות, אתרים מרכזיים וייחוד חזותי ותרבותי
ביחידה אתרים רבים מאד. צפיפותם עולה ככל שמדרימים, ככל הנראה בגלל הקרבה הגוברת לבאר-שבע ולתל באר-שבע 
שהיוו את היישוב המרכזי באזור במהלך תקופות רבות. רוב האתרים קטנים וחלק ניכר מהם בעלי אופי חקלאי )בתי חווה, 
קירות חקלאיים, סכרונים, מתקנים חקלאיים, שומרות(. רוב האתרים המתוארכים הם מהתקופה הביזנטית וחלקם היו פעילים 
גם בתקופה הרומית ו/או בחלק מהתקופה הערבית הקדומה. היישובים הגדולים ביותר הם חרבת כרכור עילית ששטחה מאות 
דונמים )ממזרח לאתר דודאים(, ח׳ בקר שמדרום לרהט, וחרבת רקיק )בתחומי בסיס שדה תימן(. שטח היחידה עוד לא נסקר בסקר 
הארכיאולוגי השיטתי, וייתכן שיתגלו בו אתרים נוספים. לקראת סוף התקופה העות׳מאנית החלה באזור מגמה של התיישבות 
קבע ועיבוד חקלאי, הן בקרב שבטי הבדואים והן על ידי כפריים מאזור עזה. מגמה זו התחזקה בתקופת המנדט הבריטי )ר׳ בפרק 
8, מורשת האדם(. מבחינת שרידים בשטח תופעה זו מתבטאת במבנים כמו בייכת אל-מלייחי )מבנה גדול ששילב מגורים וחצר 

פנימית לשימושים חקלאיים. 7 ק״מ מצפון לבאר-שבע( ובבתי חווה קטנים המתוארכים לתקופה העות׳מאנית. 

ובורות מים  וותיקים, שטחים מעובדים בשיטות מסורתיות, שרידי חקלאות עתיקה  יער חדשים  ישנו שילוב שטחי  ביחידה 
מתקופות שונות, ואתרים היסטוריים הקשורים למעבר הבדואים להתיישבות קבע בתקופה המודרנית.

אופי הצומח
חלקים גדולים מעובדים בשיטות מסורתיות על ידי בדואים )בעיקר גידול שעורה( בשטחים הרמתיים שבין הערוצים. בשטחים 
מעובדים כאלה ניתן למצוא מיני צמחים אופייניים לשדות מסוג זה )למשל אכילאה ערבתית(. חלק מהשטחים הללו עברו ייעור 
בשנים האחרונות, וביחד עם שטחים מיוערים מהעבר, היחידה כוללת כיום שטחים מיוערים נרחבים, רובם בשיטה של קציר 
נגר. בשטחים הטבעיים ישנן בעיקר בתות של בני-שיח מדבריים האופייניים לשטחי קירטון. בערוצים ניתן למצוא גם שיחים 

מדבריים, ופה ושם גם עצי שיטה סלילנית או שיזף מצוי.
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תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

אזור מדרום לעמק נחל שקמה, גבעות מדרום לדביר5.4.01
שבמידה רבה ממשיך את יחידת 

הנוף שצפונית אליו. אתר נחל צקלג 
מהתקופה הביזנטית.

פסיפס של כתמים או רצועות נחל 
טבעיים או מיוערים בלב שדות. מסילה 

וקו מתח בשוליו המערביים או סמוך 
להם. כביש 6 בסלילה בשוליים הדרומיים.

גבוהה )3(

)באגן נחל שובל( שטח שכמעט כולו גבעות מצפון לרהט5.4.02
בעיבוד מסורתי. בתחומו מספר צבירי 

בתים של הפזורה הבדואית.

שטח רצוף גדול עם חקלאות מסורתית 
ומספר משארים טבעיים. כביש 40 

עובר במזרח ומסילת הרכבת בשוליים 
המזרחיים. מכון תערובת ליד צומת דבירה.

בינונית )2(

צביר התיישבות 5.4.03
זיאדנה

 נמצא בלב תת-היחידה הקודמת.
בתי מגורים ומבנים חקלאיים.

בנוי

יער להב צפונית 5.4.04
ללהבים

 אזור עם ייעור חדש ושטחים
בעיבוד מסורתי.

פסיפס מעובד/מיוער. נחצה כיום על 
ידי כביש 6 הנסלל וכביש גישה למחלף 

חדש בכביש 6.

בינונית )2(

בנוימבני מגורים )כולל הרחבה( ומוסדות ציבור.להבים5.4.05

שטח קטן של שדות בעיבוד מסורתי שדות להבים דרום5.4.06
לרגלי גבעות להב.

בינונית )2(מוסיף מגוון נופי לאזור שמסביבו.

רצועת יער בין כביש 5.4.07
40 למסילה

רצועה צרה וארוכה שכוללת ייעור ותיק 
וצפוף יחסית )איקליפטוס ועוד( וייעור 

חדש שחלקו בשיטת קציר נגר.

רצועה ירוקה עם יער נטוע ממינים 
שונים. נמצאת בין כביש למסילה, ונחצית 

על ידי מספר כבישים וקטע מסילה.

גבוהה )3(

בנוימבני מגורים )כולל הרחבה( ואזור משקי.קיבוץ שובל5.4.08

 מבני מגורים, מוסדות ציבוררהט צפון5.4.09
ואזור תעשייה קלה.

בנוי

 מבני מגורים )אזור בפיתוח(רהט דרום5.4.10
ואזור תעשייה קלה.

בנוי

ערוץ הנחל וגדותיו, ולעיתים שטחים נחל גרר ברהט5.4.11
קטנים מסביבם. כולל מעט שטחים 

מעובדים ומבני מגורים. מספר אתרים 
קטנים במזרח.

נחל ראשי בתוך יישוב. הפרות של 
מעבר דרכים ושל שולי יישוב. הערכיות 

פוטנציאלית לאור חשיבות השיקום.

גבוהה )3(

שטח מיוער בייעור ותיק של איקליפטוסים יער רהט5.4.12
ואורנים. מספר חלקות מעובדות.

שטח מיוער ליד רהט, בין העיר לכביש 264. 
הערכיות הועלתה בגלל חשיבות מקומית.

גבוהה )3(

בנויאזור תעשייה בפיתוח.אזור תעשייה עידן הנגב5.4.13

כפרי הפזורה מדרום 5.4.14
לרהט

אזור שבו מספר צבירים של בתי הפזורה 
הבדואית, שטחים בעיבוד מסורתי 

)גידולי שדה ומטעים קטנים( ומספר 
משארים טבעיים. במערב – אתר חרבת 

בקר ואגם עונתי ליד סכר משמר הנגב.

אזור נרחב יחסית עם חקלאות מסורתית. 
קירבה ליישובים, נחצה על ידי כביש 310.

בינונית )2(

שטח מיוער חדש )רוב הנטיעות לאחר יער משמר הנגב מזרח5.4.15
שנת 2010(, עם ייעור בשיטת קציר נגר 

וסכירת ערוצים, בחלקים של אגני הנחלים 
פחר ודודאים. חלק ניכר מסוללות העפר 

של קציר הנגר הן מסיביות. אתרים קטנים 
רבים ואחד בינוני )ח׳ על עמרי( מהתקופה 
הביזנטית. אתרי מורשת בדואית )בייכת 

אל-מלייחי, בית סלמאן אל-עוקבי(.

אזור מיוער גדול בשיטת קציר נגר, עם 
גיוון בסוגי הנטיעות. בשוליו כביש 40, 

כביש 310 ומסילת הרכבת החדשה. 

בינונית )2(

מבני היישוב. הערה: בכיכרות שבתחום גבעות בר5.4.16
היישוב משולבים שרידי מנזר וחווה 

מהתקופה הביזנטית.

בנוי

בנוימבני מגורים ומוסדות ציבור.תראבין א-צאנא5.4.17

שדות משמר הנגב – 5.4.18
אשל הנשיא

אזור כמעט מישורי, שדות בעיבוד 
מסורתי בדרום ועיבוד אינטנסיבי 

בצפון. שטחי יער ליד משמר הנגב וליד 
אשל הנשיא. בקצה הדרומי-מזרחי 

אתר מהתקופה הכלקוליתית.

אזור מעבר לכיוון מישור חוף הנגב. 
נחצה על ידי כביש 310 ומסילת הרכבת 

החדשה. כביש צומת קמה – צומת 
הנשיא עובר בשוליו או דרכו.

בינונית )2(
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ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

בנוימגורים ואזור משקי.קיבוץ משמר הנגב5.4.19

מבנים ומתקנים צבאיים. מספר שטחים בסיס משמר הנגב5.4.20
מיוערים בתחום הבסיס.

בנוי

בנוימבני המגורים בכפר ואזור משקי.כפר הנוער אשל הנשיא5.4.21

 יער נחל עשן –5.4.22
חלק עיקרי

שטח מיוער נרחב, שרובו ייעור חדש 
מהעשור האחרון, בשיטת קציר נגר. 
נמצא בחלקים מאגני הנחלים כרכור 

ופטיש. דומה ליער משמר הנגב מזרח 
)ר׳ לעיל(. בשטחו אתר חרבת כרכור 

עילית – שרידי יישוב גדול מהתקופות 
הרומית, הביזנטית והערבית הקדומה. 

אתרים חקלאיים קטנים רבים 
מהתקופה הביזנטית )כנראה ‘עורף 

חקלאי׳ של האתר הגדול(. 

יער קציר נגר עם כתמים טבעיים. 
מסילת הרכבת החדשה בצפונו. מקיף 

את אתר דודאים. אתר חשוב וגדול 
וריבוי אתרים קטנים.

גבוהה )3(

נמוכה )1(אתר הטמנת פסולת ארצי.אתר דודאים5.4.23

אזור הנמצא בלב תת-היחידה ״יער קניון נחל פטיש5.4.24
נחל עשן – חלק עיקרי״ שתוארה לעיל, 

ונטוע גם הוא. כולל שני נפתולים של 
נחל פטיש עם מחשופי קירטון.

גבוהה מאד )4(נפתולים מרשימים של הנחל

אזור מגודר קטן )760 דונם( הכולל גם מזרח מסוף האשל5.4.25
שטחים טבעיים שאינם עוברים רעייה.

ערוצים טבעיים מעניינים שביניהם 
הפרות של דרכים ומיכלים.

בינונית )2(

בנוימיכלי נפט ומתקנים.מערב מסוף האשל5.4.26

 יער נחל עשן –5.4.27
דרום-מערב

אזור ותיק יותר של יער נחל עשן )ר׳ לעיל( 
הכולל נטיעות בערוצים ועל חלק מהגבעות.

גבוהה מאד )4(שילוב שטחים נטועים וטבעיים.

 נחל עשן –5.4.28
קניון וקטע מרכזי

אזור הכולל קטע עמק קניוני במקצת, 
הכולל גם שני נפתולים של נחל עשן. 

חלקו הצפוני מיוער. בתחום תת-
היחידה אתרים שרובם קטנים, של 

חקלאות עתיקה ו/או בורות מים. רובם 
מתוארכים לתקופה הביזנטית, וכן באר 

עשן ומבנה פלאחי-בדואי ישן ״קצר 
אל-מוליחה״ במפה הישנה.

אזור טבעי ומיוער עם פיתולים של 
הנחל שבקירותיהם מחשופי קירטון, 

וקטע של הנחל שבו עצי אשל צפופים. 
הפרה מסוימת על ידי דרכי עפר.

מירבית )5(

מורדות הנחלים 5.4.29
כובשים ועולים

אזור קטן של החיבור של נחלים אלה 
עם נחל עשן. ערוצים שרוב שטחם 

טבעי או מיוער, וביניהם גבעות רמתיות 
שחלקן מעובדות. 

נוף ערוצים בתרוניים ופסיפס טבעי-
חקלאי. במזרח תת-היחידה אזור 

פסולת בניין בשולי העיר באר-שבע. 
בשטח עובר כביש פנימי.

גבוהה )3(

אזור הנמצא במורד של כ-5 תת-נחל עשן תחתון5.4.30
היחידות הקודמות. ערוצים בתרוניים 

במקצת, עם ייעור בחלק מאורכם. 
ביניהם שלוחות רמתיות מעובדות.

תת-יחידה הדומה בנופה לאזור 
במישור חוף הנגב שאליו ממשיכים 

הנחלים. כביש 25 בגבול המערבי של 
תת-היחידה.

גבוהה )3(

מרכז תחמושת ישן 5.4.31
)המרת״ח(

אזור שבו שכן בסיס תחמושת שפונה. 
סביבו דרך היקפית וגדר עם פרצות. 

בתוכו דרכים ומחפורות וביניהן שטחים 
טבעיים וקטעים בעיבוד מסורתי.

שילוב של שרידי המתקן הנטוש עם 
שטחים שאינם פגועים.

בינונית )2(

 נחל כובשים5.4.32
מדרום למרת״ח

תת-יחידה קטנה ה״כלואה״ בין 
המרת״ח לצפון העיר באר-שבע. שטח 

טבעי ברובו הכולל חלק מערוץ נחל 
כובשים ויובל שלו.

שטח טבעי בשולי העיר, דפנות 
מרשימות בחלק מאורכו של הנחל. 

בחלק מהשטח הפרות של פסולת בניין 
ומפגעים של שולי עיר.

גבוהה )3(

אזור קטן וכמעט מישורי, שרובו בעיבוד שדה תימן5.4.33
חקלאי בשיטות מודרניות ומיעוטו 

טבעי. כולל את מנחת שדה תימן 
והאנגרים בריטיים ישנים.

אתרי תעופה חדשים וישנים. צמוד 
לכביש 25.

בינונית )2(

מבני ומתקני הבסיס. בתחום הבסיס יש בסיס שדה תימן5.4.34
גם כתמים של שטחים פתוחים, שבאחד 

מהם נמצא האתר חרבת רקיק.

בנוי
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חטיבת נוף 6: צאן-חצרים

יחידת נוף 6.1 – צפון רמת בקע

מאפייני היחידה 
אזור גבעות מתונות הבנויות מסלע קירטון קשה הנחצות מדרום לצפון על ידי מספר עמקי נחלים. בגבעות עצמן ישנו צומח 
של  רבים  יישובים  מסורתית.  בדואית  חקלאות  מתקיימת  העיקריים  הנחלים  ובעמקי  חזקה(  רעייה  במשטר  )הנמצא  טבעי 
הפזורה הבדואית נמצאים בצפון היחידה )ברצף עם ההתיישבות בבקעת באר-שבע( וכן בחלקה הדרומי-מזרחי, שם גם הולך 

ומוקם היישוב אבו קרינאת. אתר ארכיאולוגי בולט בחרבת ערוער.

גבולות היחידה
• בצפון-מזרח – הגבול בין מורדות הגבעות למישורי בקעת באר-שבע.	
• במזרח – נחיתת הגבעות לאזור המישורי יותר של עמק נחל ערוער וסביבתו.	
• בדרום – גבול הסקר. רצף הגבעות ממשיך עוד הרבה לדרום-מערב עד אזור משאבי שדה. 	
• במערב – הגבול עם הגבעות המערביות יותר )גבעות צאן, שהן מעט נמוכות יותר, וכוללות בחלקן מסלע שונה( הינו שרירותי 	

למדי, ובמקרה זה נקבע לפי גבול בין אגנים משניים. 

אגני ניקוז
החלק המזרחי ביותר מתנקז מזרחה לכיוון נחל ערוער, המתחבר בהמשך לנחל באר-שבע. שאר שטח היחידה מתנקז גם הוא 

לכיוון נחל באר-שבע, בכיוון כללי צפון, דרך היובלים נחל פלט/עתודים ונחל נבטים.

רום פני הקרקע
מגובה כ-470 מ׳ בדרום-מזרח היחידה, בראשי הגבעות, ועד לכ-370 מ׳ בצפונה, בתחתית עמקי הנחלים. קיימת מגמת ירידה 

מתונה בגובה גם כלפי המזרח, לכיוון היחידה הסמוכה באזור נחל ערוער.

מסלע וקרקע
הגבעות מורכבות מסלעי קירטון קשה מתצורת עדולם עם מספר מחשופים של קונגלומרט חימר בראשי הגבעות המזרחיות, 
ומחשופים קטנים של תצורת טקיה החרסיתית בשולי הגבעות הצפוניות. עמקי הנחלים מכוסים בלס. הקרקעות הן צירופים 

של סלעים חשופים, ליתוסול חום ולס כמעט בכל השטח, וסירוזיום לסי ולס בחלק מעמקי הנחלים העיקריים.

מקורות מים
בתחום היחידה מספר ניכר של בורות מים. 

יישובים
יישובי הפזורה הבדואית אבו תלול ואבו רוקייק נמצאים בצפון היחידה, והיישוב אבו קרינאת בחלקה הדרום-מזרחי. ליישובים 

אלה קיימות תכניות מאושרות של הסדרה במקום. ישנם גם כמה צבירים קטנים של בתים במקומות אחרים ברחבי היחידה. 

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
היחידה נצפית בחלקה מכביש 25 העובר בשוליה ומאזורים סמוכים של בקעות באר-שבע וערד. היחידה נמצאת ברצף נרחב 
של נוף גבעי עם המשך גבעות בקע דרומה )מחוץ לסקר(, עם גבעות צאן ועם אזור ערערה. קו מתח גבוה עובר בצפון-מזרח 

היחידה. באזורים היותר מיושבים ישנן הפרות של חציבות קטנות ומפגעים של שולי יישובים.

תבניות היסטוריות ותרבותיות, אתרים מרכזיים וייחוד חזותי ותרבותי
חרבת ערוער היא האתר הבולט בתחום תת-היחידה )אם כי מיקומה נמצא בזיקה לבקעות ערד ובאר-שבע(. העיר שעל התל 
הוקמה לראשונה בתקופת הברזל ב׳, ולאחר מכן ננטשה והוקמה מחדש פעמיים. יישוב במקום התקיים עד לתקופה הערבית 
הקדומה )אלדר-ניר, 2015(. לרגלי התל נמצאו גם ממצאים כלקוליתיים. בחרבת מזבח שבצפון היחידה התקיימה התיישבות 
האתרים  מרבית  והתיכונה(.  הקדומה  הברונזה  מתקופת  גם  חרסים  בה  נמצאו  )אך  ערוער  שבחרבת  לזו  מקבילה  בתקופה 

הקטנים בשטח היחידה שניתנים לתיארוך הם מהתקופה הביזנטית.

אופי הצומח 
צירוף של צומח טבעי )לרוב בתות של בני-שיח מדבריים( בגבעות, עם שדות )ומספר לימנים( בעיבוד מסורתי בערוצים.
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תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

גבעות יתנן: האזור 6.1.01
המיושב בדלילות

ר׳ במאפייני היחידה. באזור זה בעיקר 
שטחים טבעיים או מעובדים בשיטות 

 מסורתיות והתיישבות מעטה.
אתר חרבת ערוער.

שטח נרחב עם פסיפס טבעי-מעובד. 
הפרות מעטות.

מירבית )5(

אזור עם שיפועים מתונים יחסית. מספר אבו קרינאת 6.1.02
ויישוב בפיתוח. צבירי התיישבות גדולים 

בינונית )2(עומד להיות בנוי ברובו בתכנית מאושרת.

התיישבות צפון-מזרח 6.1.03
גבעות יתנן

אזור עם התיישבות הפזורה הבדואית 
המתחברת לזו של בקעת באר-שבע. 
שטחים טבעיים וחקלאות מסורתית 

הכוללת גם מטעים קטנים רבים 
בלימנים. אתר חרבת מזבח.

חלקו המערבי בתכנית מאושרת אבו 
תלול. סמיכות לכביש 25. מספר הפרות 

של תשתיות ודרכים בולטות.

בינונית )2(

 אזור התיישבות6.1.04
אבו רוקייק – גבעות

 אזור התיישבות צפופה יחסית.
מספר כתמים טבעיים.

בנוי)כולו בתחום תכנית מאושרת אבו תלול(.

יחידת נוף 6.2 – גבעות צאן

מאפייני היחידה 
יחידה המהווה המשך ליחידה הקודמת – צפון רמת בקע. כמעט כל שטחה נמצא בתחום הסקר. החלק הנמצא בתת-יחידת 
הנוף שכונתה ״עמק נחל סכר תיכון״ הוא בעל טופוגרפיה מישורית יותר, ולמעשה מתחבר לאזורים המישוריים של חולות 
חלוצה-עגור, הנמצאים מדרום וממערב לגבעות. בחלק שממזרח לכביש 40 ישנה התיישבות רבה של הפזורה הבדואית והשטח 
ורובו מכוסה בצומח טבעי.  מכוסה בפסיפס של שטחים טבעיים ומעובדים. החלק שממערב לכביש 40 משמש כשטח אש 

בקצה המערבי הגבעות נחצות על ידי עמק נחל סכר. הצומח בגבעות דליל יחסית לאזורים דומים, כנראה עקב רעייה חזקה. 

גבולות היחידה
• בצפון – מגע הגבעות עם בקעת באר-שבע. 	
• במזרח – גבול שרירותי עם צפון רמת בקע )ר׳ לעיל(.	
• בדרום – גבול הסקר )נקבע משיקולי נוכחות לס ומשיקולים נוספים(.	
• בצפון-מערב – הגבול עם יחידת הנוף של נחל באר-שבע תחתון שנקבע על קו הכיפות הראשון מהנחל. בחלוקות אחרות 	

)למשל אצל אידלמן ועמיתיו, 2000( משמש הנחל עצמו כגבול בין גבעות צאן לאזור חצרים. 

אגני ניקוז
כל שטח היחידה נמצא באגן הניקוז של נחל באר-שבע. חלקה המזרחי מתנקז אליו דרך נחל שה וכן דרך נחל בקע ויובלו נחל 
צאן. צפון-מערב היחידה מתנקז דרך נחל מבשם, או ישירות לנחל באר-שבע )בחלק הסמוך אליו(. דרום-מערב היחידה מתנקז 

לנחל סכר ישירות, או דרך היובלים רוחה ושעירים. נחל סכר מתחבר לנחל באר-שבע בסמוך לחלק הצפוני של היחידה.

רום פני הקרקע
היחידה יורדת בגובהה כלפי צפון וכלפי מערב. הגבהים משתרעים בין כ-450 מ׳ בחלק המזרחי ביותר, ובפרט הדרומי-מזרחי, 
במרכז  בולטת  נקודה  שהיא  חבלנים  גבעת  בפסגת  באר-שבע.  נחל  שמעל  לגבעות  בסמוך  המערבי,  בקצה  מ׳  לכ-200  ועד 

היחידה, הגובה הוא 368 מ׳.

מסלע וקרקע
ובצפונה(  היחידה  במזרח  )בעיקר  גיר-קירטוני   – עדולם  האיאוקניות  מהתצורות  בסלעים  מכוסה  הגבעות  שטח  כל  כמעט 
צור. בחלק מהשוליים הצפונים,  ניתן למצוא אופקי  ובדרומה(, שבשתיהן  )בעיקר במערב היחידה  וחוואר  – קירטון  ומרשה 
באזור שגב שלום, ישנם מחשופים של אבני חול מתצורת פלשת. חלק מעמקי הנחלים מכוסים בלס. הקרקעות הן בעיקר 
צירופי סלעים חשופים, ליתוסול חום ולס. בכמה אזורים עם שיפועים נמוכים יותר )רמתיים או עמקי נחלים( ישנם צירופי 

סירוזיום לסי וליתוסול חום, ובכמה עמקי נחלים יש סירוזיום לסי בלבד.

מקורות מים
ובאר שה  וכן מספר בארות )למשל באר חבלנים מדרום לגבעת חבלנים, סמוך לכביש 40  בתחום היחידה בורות מים רבים 

מדרום לכתף אברהם(.
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יישובים
בחלק שממזרח לכביש 40 ישנם צבירים רבים של בתי הפזורה הבדואית ברוב שטחו, ונמצאת בו העיירה שגב שלום. החלק 

שממערב לכביש 40 משמש כולו כשטח אש )פרט לאזור התעשייה ברמת חובב( ואין בו התיישבות כלשהי.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
היחידה שהיא נרחבת מאד )168 קמ״ר( כוללת אגני ניקוז בכיוונים שונים. חלקים מצפון היחידה נצפים מבאר-שבע ומכביש 
25, וכביש 40 חוצה אותה מצפון לדרום. בסמוך לו ממזרח נמצאת תחנת כוח וקווי מתח רבים. אזור התעשייה רמת חובב נמצא 

בדרום היחידה. במערב היחידה ישנם אזורים עם הפרות הקשורות לאימוני צבא.

תבניות היסטוריות ותרבותיות, אתרים מרכזיים וייחוד חזותי ותרבותי
גם  התקיימו  )חלקם  הביזנטית  מהתקופה  חקלאי  אופי  בעלי  קטנים  אתרים  של  הם  ביחידה  הארכיאולוגיים  השרידים  רוב 
בתקופה הרומית ו/או התקופה ערבית הקדומה(. נמצאו גם חרסים כלקוליתיים במספר אתרים, שניים מאתרים אלה )באזור 
נחל סכר( היו כנראה יישובים גדולים יחסית הקשורים להתיישבות שהתקיימה בתקופה זו גם בסמוך לבאר-שבע של היום )ח׳ 
מטר ועוד( )באומגרטן, 2014(. בגבעת חבלנים נמצאו שרידי יישוב מתקופת הברזל. בגבעות צאן פזורים גם כמה מבני מגורים 
מהתקופה העות׳מאנית, המעידים על תחילת התיישבות קבע בתקופה זו. מסוף התקופה העות׳מאנית בולט קו חפירות הגנה 

שנבנה עם התקרבות הכוחות הבריטיים, המשתרע כקשת בין גבעת חבלנים לאזור כפר רפאל )ביחידת הנוף ״חצרים״(.

אופי הצומח 
הצומח הטבעי בגבעות מורכב מבתות מדבריות דלילות של בני-שיח האופייניים למסלע הקירטוני, ובערוצים הלא מעובדים 
גם צומח שיחני מדברי. צומח טבעי מכסה את רוב השטח שממערב לכביש 40, ואת השטח שאינו מעובד או בנוי שממזרח לו. 

ממזרח לכביש 40 חלק ניכר מהערוצים הגדולים ומהרמות מעובדים בעיבוד מסורתי.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

אזור בגבעות בו קיימת התיישבות רבה צפון-מזרח גבעות צאן6.2.01
 של הפזורה הבדואית בכל השטח.

אתר קבר צדיקה ח׳שם זנה.

גבוהה )3(סמיכות ונצפות לכביש 25.

חלק מתון באגן נחל שה עם התיישבות נחל שה עליון6.2.02
מעטה ועיבוד מסורתי של מרבית השטח. 

פסיפס מעניין של שטחים מעובדים 
וטבעיים, ״מטליות״, באזור חבוי במקצת.

גבוהה מאד )4(

אזור בגבעות עם מעט התיישבות נחל בקע תיכון6.2.03
ואחוז גבוה של שטחים טבעיים.

אזור נרחב שרובו שמור. פסיפס של 
שטחים טבעיים רבים ומספר אזורים 

בעיבוד מסורתי. מיעוט הפרות.

גבוהה מאד )4(

 מבני מגורים ומוסדות ציבור.שגב שלום6.2.04
אזור בפיתוח בדרום.

בנוי

כולל בעיקר את האגן של חלקו אזור נחל צאן תחתון6.2.05
התחתון של הנחל וקטע מאגן נוסף. 

אזור הכולל את הערוץ הרחב והמעובד 
של נחל צאן. בחלק שממערב לערוץ 

התיישבות רבה של הפזורה הבדואית.

ערוץ מעובד גדול עם עשרות לימנים 
 בו וביובליו. כביש 40 צמוד במערב.

2 קווי מתח ממזרח לו. מפגעים של 
שולי יישובים.

בינונית )2(

התיישבות צפופה 6.2.06
של הפזורה הבדואית 

ותחנת כוח

אזור עם בנייה צפופה במיוחד )יחסית 
לפזורה( ותחנת הכוח רמת חובב.

בנוי

התיישבות של 6.2.07
הפזורה הבדואית 

ממזרח לרמת חובב

אזור קטן עם מספר צבירי בתי הפזורה 
 ומתקן בטחוני באגן נחל סכר.

מרבית השטח בעיבוד מסורתי.

קרבה לכביש 40 ולתחנת הכוח )ר׳ 
תת-היחידה הקודמת(, מעבר קווי 

מתח גבוה ומספר ניכר של חציבות 
קטנות בשולי היישובים.

נמוכה )1(

אזור גבעות עם צומח טבעי המקיף את סובב רמת חובב6.2.08
אזור התעשייה רמת חובב מ-3 כיוונים. 

גבעות טבעיות. מספר הפרות של חציבות. 
כביש 40 בשוליים המזרחיים, מעבר 
כביש הגישה ומסילת הרכבת לרמת 

חובב. תחנת כוח סולרית חדשה במערב.

בינונית )2(

אזור תעשייה רמת 6.2.09
חובב

מפעלי תעשייה ובשוליהם אזורים 
מופרים מעבודות עפר.

בנוי
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ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

אגן בגוש גבעת חבלנים המתנקז לכיוון גבעת חבלנים מזרח6.2.10
מזרח. גבעות עם צומח טבעי.

סמוך ונצפה מכביש 40 בשוליים 
המזרחיים. מסילת הרכבת לרמת חובב. 
פסולת בניין בין הכביש למסילה. מעבר 
קו מתח לרוחב, בצפון. אנטנות בולטות 

בפסגות גבעת חבלנים.

גבוהה מאד )4(

אגן בגוש גבעת חבלנים המתנקז גבעת חבלנים מערב6.2.11
צפונה לכיוון העיר באר-שבע. מספר 

תעלות הגנה עות׳מאניות. 

אגן שכולו גבעות וערוצים טבעיים. 
מעבר קו מתח לרוחב, בצפון. אנטנות 

בולטות בפסגות גבעת חבלנים.

גבוהה מאד )4(

אגנים עליונים נחלים 6.2.12
רוחה ושעירים

גבעות עם צומח טבעי המתנקזות 
לדרום-מערב, לכיוון נחל סכר. בצפונו 

חפור חלק מקו הגנה של תעלות 
עות׳מאניות ממלחמת העולם הראשונה.

גבוהה )3(אזור טבעי נרחב. הפרות דרכי עפר בלבד. 

אזור גבעות טבעיות המתנקז צפונה גבעות מבשם6.2.13
לנחל באר-שבע. במזרחו חפור חלק 

מקו ההגנה העות׳מאני )ר׳ תת-
היחידה הקודמת( ונמצאת ״גבעה 

1070״ שהייתה מעוז תורכי במלחמה.

שטח טבעי רצוף גדול בהמשך לשולי 
נחל באר-שבע התחתון.

גבוהה מאד )4(

חלק מאגן חזותי של נחל סכר במקטע עמק נחל סכר תיכון6.2.14
זה, שמצפונו גבעות מתונות ומדרומו 

מישורי חולות.

נוף מתון. שמור יחסית. הפרות של 
ריבוי דרכים.

גבוהה )3(

עמק הנחל והגבעות שבשוליו, המהוות אגן נחל סכר תחתון6.2.15
את אגן הניקוז והאגן החזותי )ויותר( 

של מקטע זה.

אזור טבעי חבוי באופן יחסי הנצפה 
בעיקר משוליו הקרובים. ערוץ הנחל 

עם צמחייה רבה. 

גבוהה מאד )4(

החלק המערבי ביותר של הגבעות. מערב גבעות צאן6.2.16
במערבו ניכרת ״כניסה״ של החולות 

הסמוכים. צומח טבעי.

אזור המתחבר לשולי האגן של נחל 
באר-שבע התחתון. מספר הפרות של 

מחפורות ומתחמי אימון צבאיים.

גבוהה )3(

יחידת נוף 6.3 – נחל באר-שבע תחתון ומפגש נחל הבשור

מאפייני היחידה 
היחידה כוללת את הערוץ הרחב של נחל באר-שבע, ממערב לעיר באר-שבע, ואת הבתרונות או מדרונות הגבעות הקרובות 
שבשוליו, המהוות את האגן החזותי הקרוב שלו. בחלקה המערבי כוללת היחידה את אזור המפגש של נחל באר-שבע עם נחל 

הבשור, ואת המקטע של נחל הבשור בתחום הגבעות.

גבולות היחידה
• בצפון – קו הגבעות הראשון מצפון לאפיק נחל באר-שבע, באזור שבין מערב העיר למפגש עם נחל הבשור	
• במזרח – קצה מערבי של פארק נחל באר-שבע ויציאת הנחל לאזור פתוח יותר )ליד שכונות נחל בקע ונאות אילן(.	
• בדרום – קו הגבעות הראשון מדרום לאפיק נחל באר-שבע, ובהמשך קו הגבעות מדרום למקטע נחל הבשור.	
• במערב – אזור יציאת נחל הבשור מתחום גבעות חצרים )גבול המתבסס על הגבול בין חטיבות הנוף צאן-חצרים ומישור חוף הנגב(. 	

מבחינה חזותית, המשך נחל הבשור צפונה )ר׳ יחידת נוף ״נחל הבשור״( – דומה לאזור שבתחומי יחידה זו.

אגני ניקוז
נחל באר-שבע וחיבורו לנחל הבשור.

רום פני הקרקע
רום הגבעות בצידי הנחל ורום תחתית העמק יורדים בכיוון זרימת הנחל, למערב. הירידה היא החל מכ-270 מ׳ בגבעות ו-240 

מ׳ בעמק במזרח, סמוך לבאר-שבע, ועד ל-160 מ׳ בגבעות ו-140 מ׳ בעמק הנחל )נחל הבשור( במערב.

מסלע וקרקע
השטח הנמוך של עמק הנחל מכוסה בלס או )בעיקר בערוץ עצמו( באלוביום. שולי הגבעות ששויכו ליחידה זו כוללים סלעים 
איאוקניים קירטוניים ברובם, מתצורות עדולם ומרשה. באזור חיבור נחל הבשור, בצדו הדרומי של הבשור נמצא גבול אזור 
החולות. הקרקעות ברוב תחתית עמק הנחל הן צירופי רגוסול לסי ורגוסול חרסיתי. בגבעות מצדדיו ישנם צירופים שונים של 

סירוזיום לסי, ליתוסול חום ובגבעות מדרום, הסלעיות יותר, גם סלעים חשופים.



83

"ח מסכם ן הנגב – בדגש שטחי הלס דו סקר צפו

מקורות מים
בשטח היחידה בורות ובארות רבים. הבארות הידועות ביותר הן באר לאה במזרח היחידה ובאר אסנת במערבה. על שתיהן יש 
בניה מודרנית, אך כנראה שמקורן עתיק. בנחל באר-שבע קיימת זרימה שמקורה בשפכים המגיעים מנחל חברון ולעיתים גם 

מבאר-שבע. 

יישובים
אין ישובים בתחום יחידה זו.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
ובאזור חצרים. חלקה המזרחי נצפה מדרום  יותר הסמוכים לשוליה, בגבעות צאן  היחידה נצפית חלקית ממקומות גבוהים 

העיר באר-שבע. 

תבניות היסטוריות ותרבותיות, אתרים מרכזיים וייחוד חזותי ותרבותי
בולטת  תקופה  הפליאוליתית.  מהתקופה  החל  התקופות  במרבית  להתיישבות  שרידים  ובהם  רבים  אתרים  נמצאו  ביחידה 
בהתיישבות הייתה התקופה הכלקוליתית )מרבית ההתיישבות בתקופה זו הייתה בגדות נחלים(, ממנה נותרו שרידי יישובים 
בולטים בח׳ מטר שבשולי העיר באר-שבע, ובמקומות נוספים. שיא נוסף היה כצפוי בתקופה הביזנטית, שממנה נותרו שרידי 

יישובים וגם אתרים חקלאיים רבים בשולי הנחל. בתקופת הברונזה, האזור הסמוך לבאר-שבע היה כמעט ריק מיישובים.

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
כמעט כל תחום היחידה מכוסה בצומח טבעי. בגבעות שבצידי הנחל ובמישורי ההצפה ישנן בתות מדבריות של בני-שיח. בערוץ 
הנחל עצמו ישנם גם שיחים ועצים, במיוחד אשלים. מספר קטעים מיוערים נמצאים בסמוך לבאר-שבע ומדרום לקיבוץ חצרים.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

ר׳ בתיאור היחידה. אתר חרבת מטר, נחל באר-שבע תחתון6.3.01
באר לאה.

נחל גדול בסביבה גבעית, מיעוט הפרות 
גדולות. שרידים רבים של חקלאות עתיקה. 
הערכיות הנופית שניתנה היא פוטנציאלית 

– אם ישוקם הנחל לאור חשיבותו.

מירבית )5(

מפגש נחלים בשור 6.3.02
ובאר-שבע

מפגש שני נחלים גדולים וביניהם 
שלוחה מאורכת. אתרי באר אסנת.

 כנ״ל וגם טופוגרפיה ייחודית
במפגש הנחלים.

מירבית )5(

יחידת נוף 6.4 – חצרים

מאפייני היחידה 
יחידה גבעית מתונה עד כמעט מישורית. הגבעות נמצאות באזור שממערב לבאר-שבע )פארק באר-שבע – הכוונה לפארק 
המיוער. שם זה משמש כיום גם לפארק נחל באר-שבע( ועד אזור פארק סיירת שקד מדרום-מזרח לאופקים, וכן באזור פארק 
הלס ממערב לבסיס חצרים. אזור בסיס חצרים כמעט מישורי ונמצא על מעין רמה המתנקזת לכל הכיוונים. גם האזור שבין 
באר-שבע לבסיס מישורי למדי, ולמעשה ניתן לראות ביחידה זו גם מעין המשך מערבי של בקעת באר-שבע. רוב השטחים 
הפתוחים מכוסים בצומח טבעי וישנו גם חלק גדול מיוער ביערות בשיטת קציר נגר )בפארק באר-שבע, בפארק סיירת שקד, 
מדרום לקיבוץ חצרים ובחלק מתחום בסיס חצרים(. חלק קטן מעובד בחקלאות אינטנסיבית. האתרים העתיקים הגדולים הם 

חרבת סופה וחרבת חשיף שהיו מיושבים במספר תקופות.

גבולות היחידה
• בצפון – קו מצפון-מערב העיר )אזור שכונת נחל עשן( לאורך כביש 25 ומדרום לאזור שדה תימן. זהו הגבול עם גבעות דביר-	

רהט שמצפון-מזרח ליחידת הנוף חצרים.
• במזרח – גבול עם מערב העיר באר-שבע באזור שכונות נאות לון ונאות אילן.	
• בדרום – קו הגבעות שמעל ערוץ נחל באר-שבע, בקטע שבין העיר לאזור היציאה מהגבעות בסמוך ומצפון לקיבוץ צאלים.	
• בצפון-מערב – הגבול בין השטח הגבעי-מתון הטבעי או מיוער לבין השטח החקלאי.	

אגני ניקוז
דרום היחידה מתנקז כלפי דרום, ישירות לנחל באר-שבע )ובמערב – לנחל הבשור(. צפון-מזרח היחידה נמצא באגן הניקוז 
של נחל גרר, ומתנקז אליו דרך יובלי נחל פטיש: הנחלים עולים, חצרים, הלמות ואופקים. צפון-מערב היחידה מתנקז לכיוון 

המישורים החקלאיים הסמוכים. 
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רום פני הקרקע
ומערב,  בכיוונים צפון  יורד  רום הגבעות  מ׳(.  )כ-270  ביחידה הוא בחלקה הדרומי-מזרחי, במערב באר-שבע  הרום המירבי 

כאשר האזור הנמוך ביותר נמצא לאורך הגבול המערבי של היחידה, במעבר למישורים החקלאיים )כ-150 מ׳(.

מסלע וקרקע
המסלע כולל סלעים קירטוניים מתצורות עדולם ומרשה, ומעליהם אבני חול מתצורת פלשת. הסלעים הקירטוניים, העתיקים 
יותר, נחשפים במערב היחידה וכן בשוליה הדרומיים ובחלק מערוצי הנחלים. עמקי הנחלים מכוסים בלס. הקרקעות ברובן 
הן סירוזיום לסי בצירוף של ליתוסול חום או לס. במערב היחידה ניכרת השפעת חדירת החולות, המתבטאת בצירופי לס או 

סירוזיום לסי עם קרקעות חוליות.

מקורות מים
בשטח היחידה מספר גדול של בורות מים ובארות, הן בסמוך לאתרי היישוב הקדומים הגדולים והן במקומות נוספים.

יישובים
בשטח היחידה נמצאים קיבוץ חצרים ובסיס חצרים. 

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
חלקים מהיחידה נצפים מכביש 25, מגבעות בפארק באר-שבע ומאזורים הסמוכים לשוליה )למשל דרך העפר שעל ציר קו 
מי השפד״ן במערב(. תשתיות והפרות נופיות כוללות את כביש 25 בשולי היחידה, כביש באר-שבע-חצרים, גדר בסיס חצרים, 
צבאית  לפעילות  הקשורות  וחפירות  רבים  קוליסים  היחידה,  במזרח  מתח  קווי  מעבר  הבסיס,  בתחום  שונות  עפר  עבודות 

בתחומי פארק הלס.

תבניות היסטוריות ותרבותיות, אתרים מרכזיים וייחוד חזותי ותרבותי
אזור היחידה טרם נסקר בצורה שיטתית. כמו באזורים נוספים, גם בשטח יחידה זו אתרים רבים בעלי אופי חקלאי מהתקופה 
ו/או הערבית הקדומה(. ריכוז בולט של מבנים, שרידי פעילות חקלאית  הביזנטית )חלקם היו פעילים גם בתקופה הרומית 
ובורות מים נמצא בתחום פארק סיירת שקד. האתר הגדול בח׳ חשיף היה מיושב בתקופות הברזל, הפרסית, הרומית, הביזנטית 
והממלוכית. בח׳ סופה התקיימה התיישבות בתקופות הברזל עד הביזנטית. ישובים ביזנטיים גדולים היו גם בח׳ אבו סחיבאן 

)בתחומי בסיס חצרים, שם גם נתגלתה כנסיה(, ובנחל הלמות שבצפון היחידה.

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
הצומח הטבעי בשטח היחידה מורכב בעיקרו מבתות מדבריות פתוחות של בני-שיח מדבריים. פה ושם ישנם גם עצי שיטה 
סלילנית. בשטח היחידה ובעיקר בחלקים מבסיס חצרים ובפארק הלס ישנם אזורים אליהם נודדת רוב אוכלוסיית החוברות 

בישראל בתקופת הקיץ.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

 מורדות מזרח6.4.01
פארק באר-שבע

 אזור גלי עד מישורי.
רובו מיוער בצפיפויות נמוכות.

 אזור מיוער צמוד לבאר-שבע.
מעבר קווי מתח.

גבוהה )3(

גבעות מזרח פארק 6.4.02
באר-שבע

שתי שלוחות גבעיות, חלק ממורדותיהן 
מיוערים. חפירות הגנה עות׳מאניות 

במזרח, מצפור במערב.

גבעות המאפשרות תצפית על העיר 
ועל שאר הפארק. מקום גישה נוח 

לחפירות העות׳מאניות. מעבר קו מתח.

גבוהה מאד )4(

השטח כולל את הכפר השיקומי – כפר כפר רפאל6.4.03
רפאל, חווה חקלאית, שטחים חקלאיים 

קטנים סביבם ואת הגן הזואולוגי של 
באר-שבע.

בנוי

מחצבות פארק באר-6.4.04
שבע

רצועה ובה המשך האזור המיוער 
לסירוגין עם כמה מחצבות ישנות.

בינונית )2(

מערב פארק באר-6.4.05
שבע

עמק רחב של קטע מנחל חצרים 
המיוער ברובו. בערוץ ישנם אשלים 

 רבים בגלל סדרה של סכרים.
אתר ח׳ סופה.

אזור עם שילוב של שטחים מיוערים 
וטבעיים. במרכזו הערוץ עם האשלים 
הצפופים. רוב המדרון המערבי נכלל 

בשטח אש.

גבוהה )3(
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ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

אזור עם טופוגרפיה גלית. צומח טבעי. צפון גבעות חצרים 6.4.06
אתר בנחל הלמות. שרידי מסילת ברזל 

עות׳מאנית.

אזור טבעי נרחב. משמש כשטח אש. 
מספר הפרות של חפירות צבאיות. 

מט״ש בחלקו המערבי. אזור מטווחים 
קטן במזרח.

גבוהה )3(

צפון-מזרח אגן נחל 6.4.07
אופקים

אזור עם טופוגרפיה גלית. צומח טבעי 
למעט שדות חוחובה במזרח. ממשיך את 

תת-היחידה הקודמת, אך באגן אחר.

מעט הפרות. כולל מספר בורות 
ושרידים חקלאיים ביזנטיים, כמו 

בפארק סיירת שקד הסמוך.

גבוהה )3(

שטח מיוער עם מגוון סוגי ייעור פארק סיירת שקד6.4.08
וכתמים טבעיים. נמצא בעמק רחב של 

נחל אופקים. אתר זיכרון סיירת שקד.

יער מגוון, ריכוז אתרים קטנים 
חקלאיים ובורות מים מהתקופה 

הביזנטית. אתר הזיכרון.

גבוהה )3(

מספר גבעות עם צומח טבעי הנמצאות אזור גבעה 6.4.09282
בין העיר ובסיס צבאי לבין נחל באר-שבע.

״משאר״ גבעי טבעי. הפרה ע״י כביש 
קטן של גישה לתחנת שאיבה.

גבוהה )3(

אזור נרחב של מטעים )בעיקר מטעי מטעי חצרים6.4.10
חוחובה(. בשטח תת-היחידה גם מספר 

מאגרים קטנים ותחנת כוח סולרית.

בינונית )2( נוף חקלאי ירוק כל השנה.

בנויאזור מגורים ומוסדות ואזור משקי-מפעלי.קיבוץ חצרים6.4.11

 סובב קיבוץ6.4.12
חצרים דרום

אזור שחלקו מיוער וחלקו טבעי. 
בתחומו עוברת ״דרך הפסלים״. מספר 

בארות מנדטוריות ובורות מים עתיקים.

גבוהה מאד )4(מגוון נופי בשטח קטן.

 אזור גבעי-גלי עם צומח טבעי.פארק הלס – דרום6.4.13
2 ריכוזי כלי צור פליאוליתיים בשטחים 

נרחבים במערבו.

אזור טבעי נרחב. סמוך לנחל באר-שבע. 
משמש כשטח אימונים. הפרות של 

ריבוי דרכים ושל חפירות צבאיות. יחד 
עם תת-היחידה הבאה נוצר רצף של 

אזור לסי טבעי ונגיש )כלומר שאינו 
בתחומי בסיס(.

מירבית )5(

אזור גבעי עד מישורי עם צומח טבעי. פארק הלס – צפון6.4.14
אתר ח׳ חשיף ושרידי יישוב בדואי.

דומה לקודם. מעט פחות הפרות של 
דרכים צמודות.

גבוהה מאד )4(

תת-היחידות הבאות נמצאות בתחום בסיס חצרים:

בינוי בסיס חצרים 6.4.15
מזרח

 כולל את מוזיאון חיל האוויר ואזור
בנוי נוסף.

בנוי

 שטח מיוער בתחום הבסיס.אזור מיוער בסמוך למוזיאון חיל האוויר.יער מזרחי בסיס חצרים6.4.16
מעבר כביש פנימי.

בינונית )2(

 צפון-מזרח6.4.17
בסיס חצרים

אזור עם צומח טבעי וקטע מיוער קטן, 
מספר הפרות.

שטח טבעי בעיקרו, בעמק נחל אופקים. 
מעבר כביש הגישה לתוך הבסיס, מספר 

דרכי עפר ואזורים מופרים מעבודות עפר. 

גבוהה )3(

 שטח בנוי עיקרי6.4.18
בסיס חצרים

בנוימסלולים, מתקנים ומבני מגורים.

 שטח מישורי טבעי נרחב.דרום בסיס חצרים6.4.19
הפרות של דרכים.

מעבר כביש פנימי לבסיס התחמושת. 
מתקן ודרכי עפר.

בינונית )2(

מבנים ומסלול צפוני 6.4.20
בסיס חצרים

בנוימסלול, מבנים ומתקנים.

צפון-מערב בסיס 6.4.21
חצרים

שטח גלי הכולל מספר ערוצים קצרים. 
רובו טבעי ויש קטע מיוער בצפונו. אתר 

חרבת אבו סחיבאן עם כנסיה ביזנטית.

אזור טבעי או מיוער עם מיעוט יחסי 
של הפרות. מספר עצי שיטה גדולים 

בערוצים.

גבוהה )3(

בסיס תחמושת 6.4.22
בחצרים

 שורות מחפורות/מבנים.
ביניהם כתמים טבעיים/מופרים.

נמוכה )1(
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פארק הלס. צילום: עמית מנדלסון

חטיבת נוף 7: מישור פלשת

רק חלק קטן מחטיבת נוף זו נכלל בתחומי הסקר, ובו הוגדרה יחידת נוף אחת )נוף דומה ממשיך גם צפונה, אל מעבר לתחום הסקר(.

יחידת נוף 7.1 – נחל שקמה ויובליו במישור פלשת

מאפייני היחידה 
יחידה קטנה )בעלת המשך מחוץ לתחום הסקר( הנמצאת כבר במישור פלשת, על גבול התפוצה הצפוני של קרקעות הלס. 
לאורך  גלית.  טופוגרפיה  יוצרים  שם,  חסר  נוסף  ויובל  סד,  נחל  פורה,  נחל  יובליו:  ושל  שקמה  נחל  של  הערוצים  התחתרות 
ערוץ נחל שקמה )וכן באזור שמורת פורה( ישנו צומח טבעי. יתר הערוצים מיוערים. הטופוגרפיה הגלית ניכרת גם בשטחים 

המעובדים שבין הערוצים, המכסים את רוב שטח היחידה. 

יש לציין שגם נחל חנון, שחלק מהאגן שלו נכלל בתחומי הסקר )ר׳ בהמשך(, מתחבר בסופו של דבר לנחל שקמה )מחוץ לתחום 
הסקר(. החיבור הוא בסמוך לנתיב העשרה )לאחר מעברו של נחל חנון ברצועת עזה(.

גבולות היחידה
• בצפון וצפון-מערב – גבול הסקר )שנקבע משיקולי השתרעות קרקעות הלס( העובר מעט מצפון לחרבת פורה.	
• במזרח – קו שינוי בשיפוע )עלייה בשיפוע לכיוון מזרח, אינו ניכר כמעט( העובר בקירוב לאורך כביש 40.	
• בדרום ובמערב – גבול אגן נחל שקמה באזור זה, שהוא גם קו של הגדלת השיפוע ושל נוכחות ערוצים ניכרת, יחסית לאזור שמסביבו.	

אגני ניקוז
נחל שקמה חוצה את היחידה מדרום לצפון. מרכז שטח היחידה מתנקז אליו ישירות, מזרח היחידה מתנקז דרך נחל פורה, 
המתחבר לנחל שקמה ממערב לחרבת פורה. מערב היחידה מתנקז לנחל סד, המתחבר לנחל שקמה מספר קילומטרים צפונה.

רום פני הקרקע
פני היחידה משתפלים במתינות צפונה. הרום משתנה מכ-210-220 מ׳ בדרום ועד ל-170-190 מ׳ בצפון.

מסלע וקרקע 
מרבית שטח היחידה מכוסה באלוביום, או בצירוף של חול וקרקעות עתיקות, האופייני לאזור בתרונות רוחמה. לאורך נחל שקמה 
גוברין ומעליה תצורת פלשת. )כמו גם לאורך נחל סד מצפון ליחידה( ישנם מחשופים של תצורת בית   בקטע הצפוני ביחידה 
אזור שמורת פורה נמצא על מחשוף קטן של סלעי קירטון מתצורת מרשה. הקרקעות במרבית השטח הן צירופי קרקעות 

חומות בהירות לסיות וקרקעות חומות כהות גרומוסוליות. באזור מחשוף הקירטון בשמורת פורה יש גם רנדזינות חומות.
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מקורות מים
במפה מסומנים בורות מים מצפון-מזרח לחרבת פורה ובסמוך לחלק הצפוני ביותר של נחל שקמה שביחידה זו. אגם עונתי 

נוצר מאחורי סכר על נחל פורה. מעיינות שקמה נובעים באפיק נחל שקמה, מעט מחוץ לתחום הסקר בסמוך לתל נגילה. 

יישובים
אין ישובים בתחום יחידה זו.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
היחידה נצפית באופן חלקי מיחידות סמוכות, שגם הן בעלות טופוגרפיה מתונה. כביש 40 עובר בשולי היחידה, וקו מתח גבוה 

חוצה אותה מצפון לדרום.

תבניות היסטוריות ותרבותיות, אתרים מרכזיים וייחוד חזותי ותרבותי
הקרובה  בסביבתו  ו/או  בתל  ליחידה.  בסמוך  מבחוץ,  הסקר  לתחום  צמוד  באזור,  החשובים  האתרים  אחד  שהוא  נגילה  תל 
התקיימה התיישבות בתקופה הכלקוליתית, וכן ברוב התקופות שבין תקופת הברונזה התיכונה לתקופה הממלוכית. בנוסף, 
נמצאים בשטח היחידה אתרי ישובים – בפרט ח׳ פורה, ח׳ סוף וח׳ כלך ואתרים נקודתיים, כולם מהתקופות הרומית והביזנטית. 

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
רוב שטח היחידה מעובד בגידולי שדה בשיטות מודרניות, והשאר מיוער או מכוסה בצומח טבעי. הצומח הטבעי כולל בתות 
ספר בגבעות קירטון ובבתרונות הלס, ובחלק מקטעי הנחלים יש חישות קנים וצמחי בתי-גידול לחים נוספים. שמורת פורה 

ידועה כאתר פריחה עונתית באביב. 

תת-יחידות
ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר

לקביעת ערכיות נופית
ערכיות נופית

נחל שקמה ויובליו 7.1.01
במישור פלשת

ר׳ גם בתיאור היחידה. אתר מרכזי 
שמורת פורה. תל נגילה בסמוך.

נוף גלי ומגוון עם מיעוט הפרות. נצפה 
מכביש 40. מעבר שביל ישראל.

גבוהה מאד )4(

שמורת פורה והאגם העונתי בנחל פורה. צילום: עמית מנדלסון
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חטיבת נוף 8: מישור חוף הנגב

סקירה משותפת של חלק ממאפייני יחידות הנוף בחטיבה זו:

מסלע וקרקע
מבחינת מסלע/חומר-אב, כמעט כל שטח החטיבה מכוסה בלס. באזורים הדרומיים-מזרחיים ישנם גם מחשופים מפוזרים 
נמצאים  יותר  קטנים  כורכר  ומחשופי  כיסופים,  באזור  נמצאים  ניכרים  כורכר  מחשופי  פלשת.  מתצורת  חול  אבני  של  רבים 
גם  ישנם  נחל הבשור  לאורך  נחל הבשור.  לאורך  ובמספר מקומות  גרר,  באזור פארק שרשרת-נחל  בארי,  בחלק של מכתש 
כמה מחשופים קטנים של תצורת פלשת, ובערוץ עצמו יש אלוביום או לס. מחשופים זעירים של תצורת בית גוברין נמצאים 

בקטעים המערביים של נחל גרר ושל יובלו נחל שמריה.

כמעט כל הקרקעות הן קרקעות לסיות מסוגים שונים. בחלק הדרומי והסמוך לאזור החולות, מצפון לקיבוץ צאלים, ישנם 
קרקעות  של  צירופים  ישנם  וסעד-עלומים(  עקיבא  )ניר  האזור  בצפון  מקטעים  במספר  חוליות.  וקרקעות  לס  של  צירופים 
חומות בהירות לסיות עם קרקעות חומות כהות גרומוסוליות. בעמקי הנחלים הבשור וגרר )ויובליו הראשיים( ישנם רגוסול 
צירופים  עם  אזורים  גם  שם  שישנם  בכך  הכורכר  השפעת  ניכרת  ובארי,  כיסופים  שבקרבת  באזורים  לסי.  ורגוסול  חרסיתי 

הכוללים )מלבד המרכיב הלסי( גם רגוסול חולי וחמרי, או קרקעות קוורציות-פסמיות )=מוצא חולי( רזידואליות.

תבניות היסטוריות-תרבותיות
יורחב ברוב תיאורי יחידות הנוף שבמישור חוף הנגב. התהליכים ההיסטוריים במרחב הסקר ובסביבתו מפורטים  סעיף זה 
בסקירה ההיסטורית )פרק מס׳ 8 בהמשך(, כולל התבטאותם בחלקים שונים. באופן כללי ניתן להצביע על כך שלאורך הנחלים 
העיקריים בחטיבת הנוף של מישור חוף הנגב – נחל הבשור ונחל גרר – ישנו ריכוז גדול במיוחד של אתרים מתקופות שונות. 
לנחלים  בסמוך  גדולים  תילים  מספר  נחלים.  בקרבת  נמצאים  בה  האתרים  כל  שכמעט  בכך  בולטת  הכלקוליתית  התקופה 
)שריעה, הרור, שרוחן, גמה( היו מיושבים במשך תקופות רבות. במערב האזור )אזור בארי-כיסופים( יש ריכוז גבוה יחסית של 
אתרים מתקופות פרהיסטוריות. נחל הבשור והאזורים הסמוכים לו היוו ציר לשיירות הקשורות לדרכי הבשמים לנמל עזה, 
בעיקר בתקופה ההלניסטית ובתקופה הרומית. מהתקופה הביזנטית ישנם שרידי יישובים גדולים, כמו גם חוות חקלאיות, 
למזרח  )בהשוואה  יחסית  הגבוהות  המשקעים  כמויות  אפשרו  יותר,  מאוחרות  בתקופות  החטיבה.  בתחום  רבים  במקומות 
תחום הסקר( התיישבות בעלת אופי חקלאי של בדואים ושל כפריים מאזור עזה, ומאוחר יותר גם של התיישבות יהודית חדשה.

יחידת נוף 8.1 – מישורי גרר צפון 

מאפייני היחידה 
יחידה גדולה )142 קמ״ר( שהוגדרה על בסיס אגני ביחד עם תכסית שכמעט כולה חקלאית. רוב השטח החקלאי מישורי וחלקו גלי. 

ברוב השטחים גידולי שדה ובמיעוטם מטעים. 

גבולות היחידה
• בצפון – גבול הסקר באזור בתרונות רוחמה וגבול עם אגן נחל שקמה )במזרח(, והגבול עם אגן נחל חנון )במערב(.	
• במזרח – גבול עם גבעות השפלה בקו מקורב של דרום רהט – שובל – דרומית לבית קמה – צומת דבירה ומסילת הרכבת.	
• בדרום – נחל גרר והסתעפויות של כמה יובלים שלו )גבול בין שטחים חקלאיים לבתרונות טבעיים/מיוערים(.	
• במערב – חיבור בין נחל גרר לנחל בהו.	

אגני ניקוז
כל שטח היחידה מתנקז לנחל גרר דרך היובלים קמה, צידה, זיז, הגדי ושרשרת. בחלק המערבי, המישורי יותר, הניקוז הוא 

בעיקר דרך תעלות ניקוז חקלאיות. 

רום פני הקרקע
פני השטח יורדים במתינות מערבה )וגם דרומה כלפי נחל גרר(. הרום נע בין 250 מ׳ באזור קיבוץ בית קמה במזרח ל-40 מ׳ 

במערב, במפגש הנחלים גרר ובהו.

מסלע וקרקע
ר' לעיל בתיאור חטיבת הנוף.

מקורות מים
במפה מסומנים בורות מים רבים בשטח היחידה, רובם במערבה. שכבת רשות העתיקות מראה שגם במזרח היחידה ישנם 

בורות. לאורך נחל גרר, בסמוך ליחידה, ישנן מספר נביעות.



89

"ח מסכם ן הנגב – בדגש שטחי הלס דו סקר צפו

יישובים
שרשרת,  המושבים:  וגוש  ואשבול,  קלחים  תש״ז,  פעמי  צבי,  שדה  הסמוכים:  המושבים  קמה,  בית  קיבוץ  למערב:  ממזרח 

שיבולים, מעגלים, גבעולים ומלילות.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
בשטח המישורי התצפיות מוגבלות על ידי גליות בשטח, ולעיתים ייעור, מטעים או תשתיות החוסמות את שדה הראייה. הרצף 

הנופי, במיוחד במערב, ממשיך גם ביחידות סמוכות. 

במזרחה, היחידה נחצית ע״י הכבישים 40, 334 )צ. שדה-צבי לכיוון רוחמה( ו-293 )צ. קמה - צ. הגדי(, שלאורכו נמצאים מספר 
יישובים. בחלקה המרכזי היחידה נחצית ע״י כביש 25 ומסילת הרכבת נתיבות – אופקים, שביניהם נמצא גוש יישובי שרשרת.

תבניות היסטוריות ותרבותיות, אתרים מרכזיים וייחוד חזותי ותרבותי.
ביחידה זו ישנם בעיקר אתרי ישובים מהתקופה הביזנטית. בחרבת ערק, שבאזור מפגש הנחלים גרר ושרשרת, התקיים יישוב 
גדול בתקופה הביזנטית. במקום היתה נוכחות גם בתקופה הכלקוליתית והפרסית )שממנה נותר בית חווה. יתכן שהמקום היה 
אז יישוב לוויין של תל הרור(. בתל מור )מוגרבי(, בסמוך למפגש הנחלים גרר ובהו שבקצה המערבי של היחידה, נמצאו שרידי 
יישוב וחרסים מהתקופה הכלקוליתית ומתקופת הברזל )גת, 2014(. מיקומם של שני אתרים אלה הינו בזיקה לנחל גרר הסמוך 

)ר׳ יחידת נוף 8.6 נחל גרר(, שלאורכו ישנם אתרים רבים מתקופות שונות.

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
כמעט כל שטח היחידה מעובד בעיבוד חקלאי אינטנסיבי. ערוצי הנחלים קמה, צידה וזיז מיוערים ברצועה צרה לאורך הנחל 

)בעיקר איקליפטוס וגם מינים נוספים(. מלבדם, ישנם עוד כמה שטחים קטנים מיוערים.

תת-יחידות 

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

טופוגרפיה מישורית עד גלית, רוב שדות גרר צפון-מזרח8.1.01
החלקות החקלאיות גדולות. ישנו ייעור 
גדות לאורך חלק מהנחלים העיקריים. 
מספר אתרים עם שרידים מהתקופה 

הביזנטית.

אזור חקלאי מישורי נרחב עם גיוון של 
הערוצים המיוערים. מעבר כבישים 293 

 ו-834, ובמזרח כביש 40.
קו מתח כ-2 ק״מ ממזרח לכביש 25.

גבוהה )3(

 שוליים צפוניים8.1.02
נחל גרר מזרח

המשכי לתת-היחידה הקודמת וכולל 
את ה׳רצועה׳ הסמוכה לנחל גרר.

המשכי לקודמת, בסמיכות לבתרונות 
נחל גרר וללא מעברי תשתיות.

גבוהה מאד )4(

ממשיכה למעשה את תת-היחידה שולי פארק שרשרת8.1.03
הקודמת מצידו המערבי של נחל הגדי. 

רצועה חקלאית פתוחה מצפון לנחל 
גרר ובחצייה המערבי בין הנחלים גרר 

ושרשרת. אתר חרבת ערק. 

דומה לקודמת. נחצית בחלקה המזרחי 
ביותר על ידי כביש 25.

גבוהה מאד )4(

מגורים ומוסדות ציבור ואזור משקי. קיבוץ בית קמה8.1.04
אזור מסחרי ומפעל ליד צומת קמה.

בנוי

בנויבתי מגורים ומבנים חקלאיים.מושב שדה צבי8.1.05

בתי מגורים ומבנים חקלאיים/בתי מושב פעמי תש״ז8.1.06
צמיחה/חממות.

בנוי

בנויבתי מגורים ומבנים חקלאיים.מושב קלחים8.1.07

בתי מגורים ומבנים חקלאיים/בתי מושב אשבול8.1.08
צמיחה/חממות.

בנוי

בנוי.פארק תעשייה בפיתוח.פארק תעשיות נע״מ8.1.09

אזור חקלאי בין המושבים ומסביבם סובב יישובי שרשרת8.1.10
ועד לנתיבות. רוב החלקות חקלאיות 

קטנות וארוכות )ובכך שונות מהחלקות 
הגדולות, בתת-היחידות הסמוכות(. 

חלק גדול מהן מכיל חממות/בתי צמיחה.

חלקות חקלאיות קטנות שבהן גידולי 
שדה פתוחים או חממות/בתי צמיחה 

או מטעים. מעבר כביש 25 בשוליים 
המזרחיים וכבישי הגישה ליישובים 

בתוך השטח.

בינונית )2(

בנויבתי מגורים ומבנים חקלאיים.מושב שיבולים8.1.11

בנויבתי מגורים ומבנים חקלאיים. מושב שרשרת8.1.12
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ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

המושבים מעגלים, 8.1.13
גבעולים ומלילות

בנויבתי מגורים ומבנים חקלאיים.

אזור חקלאי רצוף. חלקות שרובן שדות גרר צפון- מערב8.1.14
גדולות. אתר תל מור.

רצף כמעט ללא הפרות. מעבר מסילת 
הרכבת במזרח. ברוב שוליו גובל 

 בשטחים טבעיים או חקלאיים.
בחלק המזרחי בתת-היחידה, ישנו אזור 

בו פזורים עצי אשל הפרקים גדולים, 
ככל הנראה נטועים, בלב השדות.

גבוהה )3(

יחידת נוף 8.2 – אגן נחל חנון

מאפייני היחידה 
יחידה שהוגדרה על בסיס אגני. קיים ממנה המשך רצף נוף דומה למרבית הכיוונים. רוב שטחה חקלאי בעיבוד אינטנסיבי של 
גידולי שדה ומעט מטעים. החלקות החקלאיות בגדלים שונים, בנטייה להיות גדולות יותר במערב, בסמוך לקיבוצים. לאורך 
רוב הערוצים העיקריים ישנה רצועת ייעור צרה, ובנוסף עוד כמה שטחים מיוערים קטנים מאד. בחלקה המזרחי ישנם מספר 

מושבים ויישוב קהילתי אחד, ובמערבה מספר קיבוצים שבהם או בקרבתם גם אתרים היסטוריים ממלחמת העצמאות.

גבולות היחידה
• בצפון – גבול הסקר, הנמצא בגבול השתרעות קרקעות הלס. 	
• בדרום-מזרח – גבול אגן הניקוז של נחל חנון בקו מקורב של ממערב לניר עקיבא – מבועים, תלמי ביל״ו – צומת הגדי.	
• בדרום – מצומת הגדי לאורך כביש מספר 25, העובר בערך בגבול האגן עם נחל בהו עד לצומת סעד, ומשם דרומה, שוב בגבול 	

עם אגן נחל בהו עד דרומית לעלומים, ומשם שוב מערבה לאורך הגבול עם אגן נחל סחף.
• במערב – גבול רצועת עזה.	

אגני ניקוז
זרועה,  היובלים  דרך  או  ישירות  אליו  מתנקזים  שלה  המזרחיים  שני-השלישים  חנון.  נחל  של  הניקוז  באגן  הוגדרה  היחידה 
שלחים, יושיביה וסעד. החלק הנמצא מסעד ומערבה מתנקז לכיוון גבול רצועת עזה ובתחומה מתחברים ערוצים אלה גם כן 

לנחל חנון.

רום פני הקרקע
יורד במתינות לצפון-מערב, החל מכ-180-190 מ׳ בגבולה הדרומי-מזרחי ועד כ-80 מ׳ במקום בו נחל חנון עוזב את היחידה. 

שוב עליה לכיוון רכס מקומי בין סעד ועלומים )110-120 מ׳( וממנו ירידה לכ-50 מ׳ בגבול רצועת עזה.

מסלע וקרקע
ר׳ בתיאור חטיבת הנוף.

מקורות מים
בשטח היחידה מספר בורות מים, רובם בתחום אתרים ארכיאולוגיים.

יישובים
)צמוד  דרום  שבי  החדש  היישוב  משה;  וניר  עקיבא  ניר  ביל״ו,  תלמי  המושבים:  מבועים,  הקהילתי  היישוב  למערב:  ממזרח 

למושב ניר עקיבא(; המושבים: זרועה, בית הגדי, יושיביה ותקומה; והקיבוצים: סעד, כפר עזה, עלומים ונחל עוז.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
או תשתיות החוסמות את שדה הראייה.  ייעור, מטעים  ולעיתים  גליות בשטח,  ידי  על  בשטח המישורי התצפיות מוגבלות 
הרצף הנופי ממשיך גם ביחידות סמוכות. כביש 34 )שדרות – נתיבות( וממזרחו גם קו מתח, מסילת הרכבת החדשה וכביש 
עוז/מעבר  לנחל  בין סעד  אותה  וחוצה  לאורך שוליה  עובר   25 כביש  לרוחבה.  היחידה  חוצים את  צ. מעון(   – )מפלסים   232
 קרני. בסיס נחל עוז נמצא מצפון לקיבוץ ליד מקטע זה. במערב גדר המערכת והציר לאורכה ועבודות עפר באזור מסוף קרני.

כביש 293 עובר בשוליים המזרחיים ובאזור תלמי ביל״ו. פרט להם ישנם גם כבישי גישה ליישובים, שחלקם ארוכים.

תבניות היסטוריות ותרבותיות 
ר׳ בתיאור חטיבת הנוף.
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אתרים מרכזיים
האתרים הבולטים בשטח היחידה הם היסטוריים: בית הביטחון הישן של קיבוץ סעד ואתר בארות יצחק הישנה, בין נחל עוז 
שמצפון-מזרח  אל-מוחרקה  בחרבת  והרומית.  הביזנטית  מהתקופות  הם  שתוארכו  הארכיאולוגיים  האתרים  רוב  לעלומים. 

למושב זרועה ישנם שרידים ביזנטיים, ובמקום התקיים כפר ערבי עד שנת 1948. 

ייחוד חזותי ותרבותי 
נוף חקלאי קיבוצי ומושבי, אתרים היסטוריים הקשורים למלחמת העצמאות באזור. 

אופי הצומח
ר׳ בסעיף ״מאפייני היחידה״ לעיל.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

כולל את רוב שטח היחידה והאתרים שדות אגן נחל חנון8.2.01
שהוזכרו לעיל.

שטח חקלאי נרחב. נחצה על ידי 
תשתיות רבות.

בינונית )2(

אזור שברוב שטחו נטועים פרדסים, מהווים סובב ניר עקיבא8.2.02
את גוש המטעים הגדול הרצוף ביחידה.

אזור חקלאי שרובו נשאר ירוק כל 
השנה.

בינונית )2(

בתי מגורים, מוסדות ציבור ומבנים מושב ניר עקיבא8.2.03
חקלאיים. מספר חממות/בתי צמיחה.

בנוי

בתי מגורים ומוסדות ציבור. במערב מבועים8.2.04
בית אריזה גדול.

בנוי

בתי מגורים ומוסדות ציבור. שטחים מושב תלמי ביל״ו8.2.05
צמודים גדולים של חממות/בתי צמיחה.

בנוי

בנויבתי מגורים ואזור בפיתוח.היישוב שבי דרום8.2.06

 בתי מגורים, מוסדות ציבורמושב ניר משה8.2.07
ומבנים חקלאיים.

בנוי

 בתי מגורים, מוסדות ציבורמושב זרועה8.2.08
ומבנים חקלאיים.

בנוי

סובב בית הגדי – 8.2.09
יושיביה

אזור הכולל חלקות חקלאיות קטנות 
עם אחוז גבוה של חממות/בתי צמיחה. 
עובר בו קטע של נחל חנון, שרובו מיוער.

גובל בכבישים 293 ו-34 / נחצה חלקית 
על ידי כביש 34.

בינונית )2(

בנוימבני מגורים, מוסדות ציבור ומפעל.מושב יושיביה8.2.10

 בתי מגורים, מוסדות ציבורמושב בית הגדי8.2.11
ומבנים חקלאיים.

בנוי

בתי מגורים, מוסדות ציבור ומבנים מושב תקומה8.2.12
חקלאיים, שטחים צמודים של חממות/

בתי צמיחה.

בנוי

אזור בתי מגורים ומוסדות ציבור, אזור קיבוץ סעד8.2.13
משקי/מפעל ואזור חממות/בתי צמיחה

בנוי

אזור בתי מגורים ומוסדות ציבור ואזור קיבוץ כפר עזה8.2.14
משקי/מפעל.

בנוי

אזור בתי מגורים ומוסדות ציבור ואזור קיבוץ עלומים8.2.15
משקי/מפעל.

בנוי

אזור בתי מגורים ומוסדות ציבור ואזור קיבוץ נחל עוז8.2.16
משקי/מפעל.

בנוי
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יחידת נוף 8.3 – אגני הנחלים שובה ובהו

מאפייני היחידה 
יחידה שהוגדרה משיקול אגני ותכסיתי – הנחלים העיקריים בה וחלק ניכר מיובליהם מיוערים בייעור ותיק ברצועה רחבה 
יחסית. הטופוגרפיה מישורית עד גלית. פרט לנחלים המיוערים ולאזורים המיושבים, רוב השטח נמצא בעיבוד חקלאי אינטנסיבי 
– בעיקר גידולי שדה ומעט פרדסים/מטעים. ביחידה נמצאים העיר נתיבות ו-5 מושבים. האתרים הארכיאולוגיים שתוארכו הם 
בעיקר מהתקופה הביזנטית, בחלקם היו בתי יוצר גדולים לכלי חרס. האזורים המיוערים מפורסמים בפריחת הכלניות שבהם.

גבולות היחידה
• בצפון – כביש 25 בקטע נתיבות – צומת סעד, הסמוך מאד לגבול בין אגני הנחלים שובה ובהו לאגן נחל חנון.	
• במזרח – גבול השטח הבנוי בנתיבות.	
• בדרום – גבול דרומי של השטח הבנוי של נתיבות וגבול )שאינו ניכר( בין אגני נחל שובה ובין אגן הערוץ הראשי של נחל גרר.	
• בצפון-מערב – גבול אגנים בין נחל שובה לבין אגני נחלים הזורמים לצפון-מערב ואגן נחל סחף )מעט מצפון מערב לכביש 	

232 צומת סעד-רעים, או ממש לאורך כביש זה(.

אגני ניקוז
כפי שמצביע שמה, שטח היחידה מתנקז לנחלים שובה ובהו, המתחברים בחלקה הדרומי-מערבי. 

רום פני הקרקע
מכ-150 מ׳ באזור שבין נתיבות לתקומה, משתפל בכיוון כללי דרום-מערב עד לכ-30-40 מ׳ במפגש נחלים בהו וגרר.

מסלע וקרקע
ר׳ בתיאור חטיבת הנוף.

מקורות מים
בתחום היחידה בורות מים רבים.

יישובים
העיר נתיבות הוכללה ביחידת נוף זו מכיוון שמרבית שטחה נמצא באגן זה, ובנוסף היא צמודה לחלקו העליון של נחל בהו. 

בנוסף, נמצאים ביחידה המושבים: זמרת, שובה, תושיה, כפר מימון ושוקדה. 

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
היחידה נצפית מכבישים 25 ו-232 העוברים בשוליה או חוצים אותה מעט מצפון-מזרח ומצפון-מערב. היחידה נחצית בצידה 
המזרחי על ידי מסילת הרכבת החדשה. מט״ש נתיבות נמצא מדרום לנחל בהו, 2 ק״מ מדרום-מזרח לנתיבות. בתוך היחידה 

התצפית מוגבלת בחלקה על ידי הייעור בערוצים.

תבניות היסטוריות ותרבותיות
ר׳ בתיאור חטיבת הנוף.

אתרים מרכזיים
באתר גבעות אטון ואתר חרבת בהו )שניהם ממערב לנתיבות( התגלו ממצאים מהתקופה הביזנטית והערבית הקדומה, כולל 
שרידים של בתי יוצר גדולים מאד לכלי חרס, וערמות גדולות של פסולת כלי חרס הקשורות אליהם. בתחום היחידה ישנם גם 

ממצאים נוספים מהתקופה הביזנטית.

ייחוד חזותי ותרבותי
צירוף שטחים חקלאיים, ערוצים מיוערים בייעור ותיק ואתרי פריחה.

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
ר׳ בסעיף ״מאפייני היחידה״ לעיל.
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תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

 אזורי מגורים ומוסדות ציבור.העיר נתיבות8.3.01
אזור תעשייה. בחלק הדרומי-מזרחי 

ישנו אזור בפיתוח.

בנוי

שטח שרובו חקלאי בחלקות גדולות אגן נחל בהו עליון8.3.02
יחסית, אך גם קטנות, ערוצים מיוערים. 

אתרי פריחת כלניות.

מגוון נופי, פארק נחל בוהו בהקמה ליד 
נתיבות, נחצית על ידי מסילת הרכבת. 

בשוליה כביש 25. 

גבוהה )3(

שטח שרובו חקלאי עם חלקות קטנות אגן נחל שובה8.3.03
מסביב למושבים במגוון גדלים וכיוונים, 

ערוצים מיוערים בעיקר בעצי איקליפטוס 
גדולים. אתרי פריחת כלניות. בורות 

ובאר מים בחרבת אספריה.

מגוון נופי כללי וגם בחלקות 
החקלאיות, מקיף את המושבים. 

בשוליה כביש 25 ו-232. עובר בה כביש 
הגישה למושבים. מסילת הרכבת 

עוברת בפינה המערבית.

גבוהה )3(

בתי מגורים ומוסדות ציבור, מבנים המושבים זמרת ושובה8.3.04
חקלאיים וכמה חממות/בתי צמיחה.

בנוי

 המושבים תושיה8.3.05
וכפר מימון

 בתי מגורים, מוסדות ציבור
ומבנים חקלאיים.

בנוי

 בתי מגורים, מוסדות ציבורמושב שוקדה8.3.06
ומבנים חקלאיים.

בנוי

האזור ממפגש הנחלים ועד למפגש נחלי נחל בהו תחתון8.3.07
בהו וגרר. דומה באופיו הכללי לנחל בהו 

עליון. כולל שדות וערוצים מיוערים.

מגוון נופי. בשולי תת-היחידה עובר 
כביש 232. בצפונה יש מנחת קטן.

גבוהה )3(

יחידת נוף 8.4 – אגני הנחלים סחף ושערתא

מאפייני היחידה 
אזורים  מיוערים.  אחרים  וחלקים  טבעי  בצומח  מכוסים  מהבתרונות  חלקים  מישורי.  וחלקו  וגבעות  בתרונות  שחלקו  אזור 

מישוריים יותר הפכו ברובם לשטחי חקלאות. האזור כולל את שמורת מכתש בארי ומספר אתרי מורשת.

גבולות היחידה
• בצפון – גבול האגן של יובלי נחל סחף )בחלקו גבול בין בתרונות לשדות(.	
• במזרח – כנ״ל. קיבוץ בארי הוכלל ביחידה זו עקב זיקתו לאתרים שבה, למרות שנמצא באגן אחר.	
• בדרום – גבול דרומי של אזור מחסני התחמושת הבריטיים וגבול בין אגני נחל סחף ונחל שערתא לאגן נחל גרר. 	
• בצפון-מערב – גבול רצועת עזה.	

אגני ניקוז
רוב שטח היחידה באגני הניקוז של נחל סחף ונחל שערתא, המתנקזים לנחל הבשור התחתון. החלק המערבי ביותר, מתנקז 

מערבה לכיוון ואדי אבו קטרון שברצועת עזה )המתחבר בהמשך לנחל הבשור בתחום הרצועה(.

רום פני הקרקע
מכ-100 מ׳ בשפת מכתש בארי, ועד לכ-20 מ׳ בחיבור נחל סחף לנחל הבשור.

מסלע וקרקע 
ר׳ גם בתיאור חטיבת הנוף. מרבית השטח מכוסה בלס. באזור מצומצם ממערב לבארי נחשף כורכר. נוכחות הכורכר גם בסמוך 
לפני השטח מתבטאת בשילוב של קרקעות לסיות עם מרכיב חולי. לאורך חתך הקרקע במכתש בארי ניתן לראות ״קרקעות 

מאובנות״ חמריות ואחרות.

מקורות מים
בשטח היחידה מספר גדול של בורות מים וכן כמה בארות.

יישובים
קיבוץ בארי.
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נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
נוף  ביחידות  יחסית  גבוהות  או מנקודות  בעיקר משוליה,  נצפים  ביחידה  לדרום-מערב, חלקים  עקב מבנה האגן המשתפל 
סמוכות )למשל אזור עלומים(, או מיחידת הנוף שמדרום לו – אזור כיסופים. התשתית העיקרית ביחידה היא הגדר בגבול 
רצועת עזה והציר שלידה. בסמוך לה ישנן מספר נקודות עם ריבוי דרכים או עבודות עפר קטנות הקשורות לפעילות צבאית.

תבניות היסטוריות-תרבותיות ואתרים מרכזיים
ביחידה זו וביחידות סמוכות בולטת הימצאותם של שרידים מהתקופה הפליאוליתית התחתונה והתיכונה, הכוללים בעיקר 
אבני יד ונתזי צור. בשטח היחידה ישנם גם ממצאים מתקופת הברזל, וכצפוי, גם מהתקופה הביזנטית. באזור היחידה ומדרום 
הראשונה  העולם  מלחמת  מתקופת  הם  הבולטים  האתרים  הממלוכית.  בתקופה  התיישבותי  מגל  ממצאים  גם  ישנם  לה 
ומתקופת המנדט הבריטי – אתר בארי הישנה )נח׳אביר(, מחצבות ומפעל הגופרית ומחסני התחמושת הבריטיים מתקופת 
מלחמת העולם השנייה. בדרום היחידה בין הנחלים שערתא ובשור ישנם שרידי מסילת ברזל בריטית מתקופת מלחמת העולם 

הראשונה )גת, 2014(. יד אנז״ק בצפון היחידה היא אנדרטה לזכר חללים אוסטרלים וניו-זילנדים ממלחמה זו.

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
שטח היחידה מכוסה בשטחי חקלאות )גידולי שדה(, ייעור וצומח טבעי ביחסים דומים. הייעור ברובו הוא ייעור ותיק בעצי 
איקליפטוס. הצומח הטבעי כולל בתות בני-שיח וצומח עשבוני הכוללות שילוב צמחים ים-תיכוניים )למשל קורנית מקורקפת 
ולוטם שעיר( עם צמחים מדבריים )למשל רותם המדבר ומתנן שעיר(. מכתש בארי מהווה תופעה נופית ייחודית וכולל את רוב 
השטחים הטבעיים ביחידה. חלקו נמצא בשמורת טבע מוכרזת. נמצאת בו גם אוכלוסייה של הלטאה הנדירה שנונית באר-שבע 

)נמצאת בסכנת הכחדה חמורה(. במכתש ובמקומות נוספים ביחידה ישנם מרבדי פריחה של כלניות.

ייחוד חזותי ותרבותי
שילוב תופעת טבע ייחודית שבה שטחים טבעיים עם יערות וחקלאות. אתרים מעניינים מתקופת המנדט הבריטי.

תת-יחידות 

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

מכתש סחיפה גדול עם שוליים מכתש בארי8.4.01
בתרוניים. צומח טבעי.

מירבית )5(נוף בתרונות, תופעה ייחודית של המכתש. 

חלק מהמכתש שבו היתה בעבר חוות חוות יענים8.4.02
יענים וכיום יש בו רעיית בקר.

המשכי לתת-היחידה הקודמת אך 
הצומח הטבעי פגוע בגלל הרעייה, 
וכולל גידור וכמה הפרות נקודתיות.

גבוהה מאד )4(

יערות הנחלים סחף 8.4.03
שערתא

אזור שחלקו ממשיך את המבנה 
המכתשי. יערות ותיקים של 

איקליפטוסים ומינים נוספים, כולל 
כמה בוסתנים עם שקמים ועצי חורש 
ארץ-ישראלי. ביניהם וסביבם שטחים 

חקלאיים. אתרי נח׳אביר, מפעל 
הגופרית ויד אנז״ק.

פסיפס של שילוב יער מגוון ושטחים 
 חקלאיים. אתרים היסטוריים.

מספר מתחמים עם הפרות הקשורות 
לפעילות צבא.

גבוהה מאד )4(

שטח מחסני תחמושת 8.4.04
בריטיים

שטח חקלאי ובו פזורות סוללות עפר 
 שבהן מוקמו מחסני פצצות של

חיל האוויר הבריטי בתקופת מלחמת 
 העולם השנייה.

אתר מחצבות הגופרית נמצא בסמוך.

מירבית )5(שילוב נופי מעניין. אתר ייחודי.

אזור בתי מגורים ומוסדות ציבור ואזור קיבוץ בארי8.4.05
משקי/מפעל.

בנוי
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יחידת נוף 8.5 – מישורי גרר-שמריה-פטיש

מאפייני היחידה 
יחידת נוף ששטחה כ-50 קמ״ר, הכוללת שטחים חקלאיים ושלושה מושבים. נמצאת בין נחל גרר בצפון לנחלים שמריה ופטיש 

בדרום. אתר עיקרי בחרבת שמריה.

גבולות היחידה
• בצפון – גבול עם אזור כתפי נחל גרר.	
• במזרח – גבול של שינוי שיפוע עם החלק המערבי של גבעות רהט )אינו ניכר כמעט בשטח(.	
• בדרום – נחל שמריה וכתפי הבתרונות של נחל פטיש.	
• במערב – אזור ההתקרבות של הנחלים גרר ופטיש.	

אגני ניקוז
כל שטח היחידה נמצא באגן הניקוז של נחל גרר ומתנקז אליו ישירות או דרך יובלו הראשי נחל פטיש, והיובל המשני נחל שמריה.

רום פני הקרקע
משתפל במתינות מערבה, מכ-190-200 מ׳ ממערב למשמר הנגב ועד ל-90 מ׳ בקרבת חיבור הנחלים פטיש וגרר.

מסלע וקרקע
ר׳ גם בתיאור חטיבת הנוף.

כמעט כל שטח היחידה מכוסה בלס. במרכז היחידה ישנם מספר מחשופים של אבני חול מתצורת פלשת הפליוקנית, ובחלקה 
הדרומי-מזרחי )מצפון-מזרח לתחנת הניסיונות גילת( מחשוף של תצורת בית גוברין )סלעי חוואר ששקעו בשולי השפלה 

ובמישור החוף בתקופת האוליגוקן(. הקרקעות בכל השטח הן קרקעות לסיות חומות בהירות או חומות.

מקורות מים
בשטח היחידה מספר בורות מים, בעקר בחרבת שמריה, וכן מספר ניכר של בארות, רובם בחלק המזרחי )בקטע של נחל גרר 

שצמוד ליחידה מצפון ישנן גם מספר נביעות(. 

יישובים
המושבים ברוש, תדהר ותאשור.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
שטח היחידה מישורי עד גלי והיא מוקפת ביחידות בעלות אופי דומה. מידת הנצפות תלויה בתנאים המקומיים. כביש 264 
לרוחבה  ומסילת הרכבת החדשה חוצים את היחידה   25 כביש  – צומת הנשיא( עובר בשולי היחידה המזרחיים.  )בית קמה 

בחלקה המערבי. קו מתח חוצה ממזרח למושבים.

תבניות היסטוריות ותרבותיות 
ר׳ בתיאור חטיבת הנוף.

אתרים מרכזיים
בחרבת שמריה, הסמוכה לנחל שמריה בחלקה הדרומי-מזרחי של היחידה, התקיים ישוב גדול בתקופות הביזנטית והערבית 

הקדומה. נמצאו בו שרידי מבנים, שרידי כנסייה, בורות מים חצובים ומערות. 

אופי הצומח 
כמעט כל שטח היחידה מכוסה בשטחים חקלאיים בעיבוד אינטנסיבי. רובם המכריע גידולי שדה והשאר פרדסים/מטעים. חלק 

מיער גילת נמצא בדרום היחידה. לא כל החלקות בו מיוערות בפועל. בחרבת שמריה יש צומח טבעי מופר.

ייחוד חזותי ותרבותי
אזור חקלאי נרחב בסמוך לנחל גרר. מיעוט יחסי של הפרות.
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תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

 שדות גרר –8.5.01
שמריה – פטיש 

אזור חקלאי נרחב. רוב החלקות ר׳ בתיאור היחידה.
החקלאיות גדולות. סביב המושבים יש 

גם חלקות קטנות. מספר הפרות שהוזכרו 
בתיאור היחידה, בחלק המערבי.

בינונית )2(

נחל גרר מזרח – 8.5.02
שוליים דרומיים

המשכית לתת-היחידה הקודמת – 
הופרדה מכיוון שכוללת את השטחים 

הסמוכים לנחל גרר.

המשכית לקודמת. ללא הפרות 
בשטחה. קו מגע עם נחל גרר.

גבוהה )3(

 בתי מגורים, מבנים חקלאייםמושב תאשור8.5.03
ומוסדות ציבור.

בנוי

 בתי מגורים, מבנים חקלאייםמושב ברוש8.5.04
ומוסדות ציבור.

בנוי

בתי מגורים, מבנים חקלאיים ומוסדות מושב תדהר8.5.05
ציבור. מספר חממות/בתי צמיחה.

בנוי

יחידת נוף 8.6 – נחל גרר

מאפייני היחידה 
היחידה כוללת את חלקו התחתון של נחל גרר, ממערב לרהט ועד למפגש עם נחל הבשור, הנמצא ממערב לקיבוץ רעים. לאורכו 
של חלק זה שני מקטעים שבהם הצומח טבעי, והם כלולים בשתי שמורות טבע מוצעות. בשני מקטעים נוספים, קצרים יותר, 
יש ייעור בגדות הנחל. בנחל מספר נביעות, החל מאזור תל שרע במזרח. בסמוך לנחל מספר גדול מאד של אתרים ארכיאולוגיים 
ומוזכרים בתיאור שלהן(. האתרים הם מתקופות שונות אך  יחידות הנוף הסמוכות  כלולים בתחומי  )חלקם  וקטנים  גדולים 

בולטת נוכחותם של אתרי יישוב רבים מהתקופה הכלקוליתית.

גבולות היחידה
הערה: במקומות מסוימים הגבול ״חותך״ וכולל גם שטחים חקלאיים מצומצמים מעבר לתחום הנחל, בעיקר אם הם נמצאים 

בסמוך למפגש נחלים.

• בצפון – גבול הגדות/הבתרונות הצפוני של הנחל ושל קטעים תחתונים של הנחלים הגדי ושרשרת. 	
• במזרח – כביש 264, אזור יציאת הנחל מתחומי רהט.	
• בדרום – באופן דומה לגבול הצפוני, כולל גם מקטע מנחל פשטי התחתון. 	
• במערב – אזור מפגש נחל גרר עם נחל הבשור, ממערב לקיבוץ רעים. באזור זה היחידה הורחבה להכלת יובלים קצרים של 	

הנחל, מדרום לקיבוץ בארי.

אגני ניקוז
היחידה מוגדרת ברובה סביב אפיקו של נחל גרר, וכוללת גם חלקים מיובליו: הנחלים פטיש, הגדי ושרשרת.

רום פני הקרקע
מכ-160-170 מ׳ במעלה הנחל ממערב לרהט ועד לכ-20-30 מ׳ באזור מפגש נחל גרר ונחל הבשור.

מסלע וקרקע
ר׳ גם בתיאור חטיבת הנוף.

הנחל מתחתר במישורי הלס. במספר מקטעים קטנים בחלקה המזרחי של היחידה נחשפות בערוצו אבני חול מתצורת פלשת 
או חווארים של תצורת בית גוברין. באזור פארק שרשרת נחשף כורכר. הקרקע במרבית השטח היא רגוסול לסי או חרסיתי.

מקורות מים
שרשרת  פארק  לאזור  ועד  לרהט(  ממערב  ק״מ  )כ-4  שרע  לתל  ממזרח  המתחיל  באזור  רובן  נביעות,  עשרות  הנחל  לאורך 
זרימת מים כל השנה. באחרים מתרחשת תופעה שבה בקיץ, עם האצה בגדילה של צמחי  – נחל גרר. בחלקים ממנו ישנה 
הקנה המצוי, המים בפני השטח נעלמים באופן זמני. זרימתם מתחדשת באוקטובר בלי קשר לירידת גשמים. בחלק מהאתרים 

הארכיאולוגיים הסמוכים לנחל ישנם בורות מים. לעיתים יש בנחל זרימה של שפכים המגיעים מרהט. 
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יישובים
בתחום היחידה אין יישובים.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
או  נצפית בעיקר מהמקומות הסמוכים לשוליה, בעיקר מנקודות מוגבהות במקצת,  היחידה  עקב המבנה החתור במישור, 
מנקודות חצייה שלה. הנחל נחצה על ידי התשתיות האלה: כביש 25 באזור פארק שרשרת, מסילת הרכבת 2 ק״מ מערבה 
משם, וכביש 232 עובר בשוליים וחוצה מצפון לרעים. כביש 264 עובר בשולי היחידה המזרחיים. 2 קווי מתח גבוה עוברים 

מעליה – מצפון לתאשור ומספר ק״מ ממזרח לרעים.

תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
לאורך הנחל עשרות אתרים ארכיאולוגיים. מהתקופה הכלקוליתית בלבד תועדו ממצאים בלמעלה מ-40 מקומות, מתוכם כמה 
יישובים גדולים. הממצאים כללו סוגים רבים של חפצי בית, חקלאות ופולחן. באתרים הגדולים )ר׳ להלן( היו שיאי התיישבות 
בתקופת הברונזה התיכונה והמאוחרת ובתקופת הברזל. מהתקופה הביזנטית יש גם כן אתרים רבים )עובדה הנכונה לכל אזור 

הסקר, הן לאזורים הקרובים לנחלים והן לאזורים המרוחקים מהם(. 

האתרים הגדולים ביותר לאורך הנחל הם:
• תל שריעה, שבו )או בצמוד לו( התקיימה התיישבות ברוב השנים, בכל התקופות החל מהתקופה הכלקוליתית ועד התקופה 	

הערבית הקדומה )כששיאה בתקופת הברונזה התיכונה והמאוחרת ובתקופת הברזל. באחרונה הוקמה מצודה על התל(. 
• בתל הרור )שנוטים לזהותו עם גרר המקראית( מהלך ההתיישבות ותקופות השיא שלה היו דומים לאלה של תל שריעה, 	

יש עדויות להשפעות מצריות בתקופת הברונזה התיכונה  אך ההתיישבות הסתיימה בתקופה הפרסית. בשני המקומות 
והמאוחרת. בראש התל בית קברות בדואי עם קבר שייח׳ חשוב וכן חפירות עות׳מאניות מימי מלחמת העולם הראשונה.

• האתרים הגדולים ח׳ ערק ותל מור )מוגרבי( מוזכרים בתיאור של יחידות נוף סמוכות.	

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
לאורך חלקים גדולים מערוץ הנחל )בעיקר בקטע ממערב לרהט ועד פארק שרשרת( ישנן חישות קנים צפופות. עצי אשל 
נמצאים לאורך רוב קטעי הנחל. במרחק מה מהערוץ ישנן גם שיחיות ובתות בני-שיח מדבריים. הייעור בקטעים המיוערים 
)נחל הגדי ופארק שרשרת, וכן בחלקו התחתון ביותר של הנחל( כולל בעיקר עצי איקליפטוס ובמספר מקומות גם אורנים, עצי 

חורש ארץ-ישראלי ו/או עצי בוסתן.

ייחוד חזותי ותרבותי
נחל גדול, שוליו לעיתים בתרוניים או מצוקיים. נביעות, צמחייה צפופה בערוץ. הצמחייה והקטעים המצוקיים בגדות מאפשרים 

מסתור ו/או קינון לבעלי חיים ולמיני עופות רבים. אתרים ארכיאולוגיים רבים.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

 נחל גרר:8.6.01
מקטע רהט-תדהר

אזור עם צומח טבעי ועם ייעור בנחל 
קמה התחתון וביובל באזור תאשור. 

גובל בשדות. אתר תל שריעה ואתרים 
כלקוליתיים רבים.

קטע טבעי ושמור. בשוליו המזרחיים 
 כביש אך פרט לכך נחצה רק על ידי

קו מתח.

מירבית )5(

אזור נחל ויובלים מיוערים )לא בערוץ נחל הגדי8.6.02
הראשי( עם צורה מסתעפת. ייעור של 
איקליפטוסים או אורנים. גובל בשדות.

גבול ארוך של יער ושדות. אתר גדול 
)גרר 471( בחיבור עם נחל גרר. כביש 25 
עובר בשוליו המערביים. קו מתח חוצה 

מעל חלקו המזרחי.

גבוהה מאד )4(

 פארק שרשרת –8.6.03
נחל גרר

אזור מיוער משני צידי הערוץ. חלק גדול 
ממנו בשיטת קציר נגר. בערוץ צומח 
טבעי. פארק הכולל חניונים ומתקני 
משחקים. אתר תל הרור ואבו הררה.

שילוב יער וצומח טבעי. אתר נופש 
ופנאי. אתר ארכיאולוגי חשוב. כביש 25 

בשוליים המזרחיים.

גבוהה מאד )4(

נחל גרר מפארק 8.6.04
שרשרת לכביש 232 

ונחל פטיש תחתון

במזרח היחידה מפגש נחל גרר עם נחל 
פטיש ולאחריו עם נחל שרשרת. צומח 

טבעי ו״חצי אי״ חקלאי בין הנחלים 
פטיש וגרר. ייעור בקטע התחתון ביותר. 

האתר ח׳ ערק צמוד באזור מפגש נחל 
שרשרת )ר׳ יחידת הנוף ״מישורי גרר צפון״(.

ערוצים בתרוניים עם צומח טבעי ומעט 
ייעור. שילוב מעניין עם שטח חקלאי. 
גובל בשדות. מסילת הרכבת עוברת 

בשוליים המזרחיים. קו מתח חוצה ליד 
קו השפד״ן במערב.

גבוהה מאד )4(
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ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

חלקו התחתון ביותר של נחל גרר. נחל גרר – קטע תחתון8.6.05
נכללו בתת-היחידה שטחים מיוערים 

וחקלאיים גם מעבר לרצועת הנחל. 
 אתר חרבת מדור מצפון לנחל.

״דרך מתקני המים״ שלאורכה בורות 
מים ובארות.

שילוב הנחל שרובו טבעי או עם ייעור 
דליל, עם יערות ושטחים חקלאיים. 

במזרח – קטע של הנחל שבו הגדות 
מצוקיות וגבוהות. ״מפרצים״ של היער 

והשטחים החקלאיים. המשך לאזור 
נחלי סחף ושערתא. 

מירבית )5(

 יובלים קצרים8.6.06
נחל גרר תחתון

גבוהה )3(אזור גלי עם פסיפס חקלאי/מיוער.אזור שדות ומספר ערוצים מיוערים.

חישת קנים בנחל גרר בקרבת תל שריעה. צילום: עמית מנדלסון 

יחידת נוף 8.7 – מרחב נחל פטיש מרכזי ויובליו

מאפייני היחידה 
כוללת  ותשתיות.  יישובים  יחסית של  וצפיפות  נחלים בתרוניים החתורים במישור,  צירוף של מספר  בגלל  יחידה שהוגדרה 
את העיר אופקים ומספר מושבים. השטחים הפתוחים חקלאיים ברובם ומיעוטם מיוערים או טבעיים, בעיקר לאורך ערוצים. 

מספר אתרים ארכיאולוגיים מתקופות שונות ואתר מצודת פטיש העות׳מאני.

גבולות היחידה
• בצפון – נחל שמריה וכתפיו הצפוניות של נחל פטיש.	
• במזרח – קו שינוי קל בשיפוע בין מישורי היחידה לחלק המערבי של גבעות דביר-רהט. 	
• בדרום – קו שינוי שיפוע בין מישורי היחידה לגבעות המתונות של אזור חצרים, שהוא גם גבול בין אזור טבעי או מיוער לאזור חקלאי.	
• במערב – גבול אגן נחל אופקים, גבול השטח הבנוי של העיר אופקים )הוכללה ביחידה בגלל זיקתה לנחלים פטיש ואופקים( 	

וכתפיו הדרומיות של נחל פטיש.

אגני ניקוז
שטח היחידה מתנקז לנחל פטיש )החוצה אותה מדרום-מזרח לצפון-מערב( המתחבר בהמשך לנחל גרר(. הניקוז הוא ישירות 

או דרך היובלים: שמריה, תפרח, חצרים, הלמות ואופקים.

רום פני הקרקע
השטח משתפל במתינות לצפון-מערב, החל מרום 180 מ׳ בדרום-מזרח ועד ל-90 מ׳ במקטע הצפוני-מערבי ביותר של נחל פטיש.
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מסלע וקרקע
ר׳ בתיאור חטיבת הנוף.

מקורות מים
בתחום היחידה מספר בורות מים ובארות. 

יישובים
העיר אופקים והמושבים תפרח, גילת ובטחה. כמו כן, כלולות ביחידה תחנת הניסיונות של משרד החקלאות, ותחנת ניסיונות, 

משרדים ומשתלה של קק״ל בקרבת צומת גילת. 

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
היחידה ממשיכה רצף מישורי יחסית עם כל סביבותיה, והנצפות תלויה בתנאים המקומיים. כביש 25 וכביש 241 )צומת גילת 
– אופקים – צומת אורים( חוצים את היחידה בצפונה. מסילת הרכבת החדשה חוצה את היחידה בסמוך לנתיבו של נחל פטיש. 
בקטע זה המסילה חוצה באמצעות גשרים את נחל פטיש עצמו ב-2 מקומות, את הנחלים אופקים וחצרים, ואת נחל תפרח ב-3 

מקומות. קווי מתח גבוה חוצים בסמוך לתוואי המסילה.

תבניות היסטוריות ותרבותיות
ר׳ בתיאור חטיבת הנוף.

אתרים מרכזיים
האתרים המרכזיים הם חרבת מנוח מהתקופה הביזנטית וחרבת פטיש שבה ההתיישבות המשיכה עד ימי הביניים, תל מנוח 
עם ממצאים מתקופת הברזל ועד התקופה ההלניסטית, 2 יישובים באזור באר הלמות )4 ק״מ ממזרח לאופקים( עם ממצאים 
מהתקופות הכלקוליתית ועד הערבית הקדומה, ומצודת פטיש העות׳מאנית, המהווה חלק מפארק אופקים. בדרום היחידה 

נמצא גשר רכבת בריטי )מתקופת מלחמת העולם הראשונה( מעל נחל אופקים. 

אופי הצומח וערכי טבע עיקריים
רוב השטח חקלאי )בעיקר גידולי שדה ומעט מטעים וחממות/בתי צמיחה(. הערוצים העיקריים, פרט לנחל אופקים, מיוערים. 
בנחל אופקים ישנו צומח נחלים טבעי הכולל קנה, אשל, מלוח קיפח )וכן פלישת עצי ינבוט(. בשמורת נחל אופקים ישנו אתר 

מעניין של שונית אלמוגים מאובנת, שריד להצפה ימית מתקופת הפליוקן. 

ייחוד חזותי ותרבותי
שילוב מספר קטעי נחלים מעניינים עם תכסית חקלאית ויישובית, ועם מספר אתרים ייחודיים.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

 נחל פטיש –8.7.01
קטע מרכזי 

נחל פטיש לכל אורכו בתחום היחידה 
ובמזרח שלושה מיובליו, מיוערים 
לאורכם וביניהם ״איים״ חקלאיים. 

אתרים ארכיאולוגיים בבאר הלמות 
ובחרבת פטיש.

שילוב נופי של הערוצים ושטחי 
החקלאות. צמידות ומספר מעברים 

של הרכבת )ר׳ סעיף נצפות ותשתיות 
בתיאור היחידה(.

גבוהה )3(

סובב תפרח-גילת-8.7.02
בטחה

אזור מסביב למושבים אלה, הכולל 
שטחים חקלאיים בחלקות קטנות ואת 

תחנות הניסיונות בגילת.

 נוף חקלאי מושבי. מעבר כבישים
25 ו-241 וסמיכות לבסיס שדה תימן.

בינונית )2(

 בתי מגורים, מבנים חקלאייםמושב תפרח8.7.03
ומוסדות ציבור.

בנוי

 בתי מגורים, מבנים חקלאייםמושב גילת8.7.04
ומוסדות ציבור.

בנוי

 בתי מגורים, מבנים חקלאייםמושב בטחה8.7.05
ומוסדות ציבור.

בנוי

שדות ממזרח 8.7.06
לאופקים

אזור שדות הגובל ברובו בשטחים 
 מיוערים ו/או בתרוניים.

אתרי תל מנוח וגשר הרכבת הבריטי.

״חצי אי״ )מתחבר לשדות מדרום-
 מערב( חקלאי, עם חלקות גדולות.
נוף פתוח בקרבת אופקים. כביש 

הגישה אופקים – בסיס חצרים בשוליים 
הדרומיים-מערביים.

בינונית )2(
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ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

קטע נחל עם צומח טבעי. אתר שונית נחל אופקים תחתון8.7.07
האלמוגים המאובנת וחרבת מנוח.

ערוץ טבעי ושמור עם צמחיית נחל 
וצמחייה מדברית. אתר גיאולוגי.

גבוהה מאד )4(

 אזורי מגורים ומוסדות ציבורהעיר אופקים8.7.08
)כולל הרחבה( ואזור תעשייה.

בנוי

פארק מיוער )אשלים ומינים נוספים( פארק אופקים8.7.09
עם חניונים ומתקני משחק. בשטח 

האתר מצודת פטיש וכן מערה חצובה 
גדולה.

גבוהה )3(פארק מיוער עם אתרים, בשולי העיר.

יחידת נוף 8.8 – מישורי הבשור-גרר 

מאפייני היחידה 
יחידה נרחבת )173 קמ״ר( ומישורית, שכמעט כולה מכוסה בשטחי חקלאות רציפים )ברובם הגדול גידולי שדה( עם יישובים 

מעטים יחסית.

גבולות היחידה
• בצפון – כתפיהם הדרומיות של הנחלים גרר ו)במזרח( פטיש.	
• במזרח ודרום-מזרח – גבול הבינוי המערבי באופקים, כביש הגישה לבסיס חצרים וקו המגע בין האזורים החקלאיים לבין 	

החלק המערבי של גבעות חצרים )פארק הלס(. 
• במערב – נחל הבשור )קו המגע בין הבתרונות לשטחים החקלאיים(.	
• בצפון-מערב – כביש 232 בקרבת קיבוץ רעים.	

אגני ניקוז
החלק הצפוני-מזרחי מתנקז לנחל גרר, והחלק )הגדול יותר( הדרומי-מערבי מתנקז לנחל הבשור. הניקוז בשטח זה, שכולו 

חקלאי, הוא דרך תעלות בשולי שדות.

רום פני הקרקע
יחידה זו היא בעלת השיפוע המתון ביותר בתחום הסקר. הרום נע מכ-160-170 מ׳ באזור המזרחי ביותר, שבין אופקים לבסיס 

חצרים, ועד לכ-40 מ׳ בקרבת ערוצי הנחלים גרר והבשור, בחלקיהם התחתונים.

מסלע וקרקע
ר׳ בתיאור חטיבת הנוף.

מקורות מים
בשטח היחידה בורות מים רבים. מספר גדול של בורות נמצא בחרבת באר שמע )אתר גדול מהתקופה הרומית, הביזנטית 
והערבית הקדומה( וסביבה, ובורות נוספים פזורים בשטח היחידה. באזור קיבוץ אורים התגלו שרידים של אמת מים ביזנטית 

שהובילה מים מנחל הבשור ליישוב סמוך )ח׳ אל-מלטעה(. 

יישובים
בגבולות יחידה זו נמצאים המושבים: פדויים, רנן, מסלול ופטיש, הקיבוצים אורים ורעים, קריית החינוך מרחבים וכן בסיס אורים.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
גדולים  למרחקים  תצפית  ויכולת  נרחב  נופי  רצף  קיים  שדה,  גידולי  שרובם  החקלאיים  השטחים  ורציפות  המישוריות  עקב 
בתוכה וממנה החוצה. יחסית מיעוט הפרות נופיות. כביש 234 )צאלים-רעים( חוצה את היחידה לאורכה, וכביש 241 )צומת 
בצפון-מערבה,  היחידה  את  חוצה  מתח  קו  למרחוק.  נראים  אורים  בסיס  מתקני  לרוחבה.  אותה  חוצה  מעון(  צומת   – גילת 

במקביל לציר מי השפד״ן.

תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים
בחרבת באר שמע )5 ק״מ מצפון לצאלים( התקיים יישוב גדול מאד בתקופות הרומית, הביזנטית והערבית הקדומה. יישובים 
גדולים מתקופה זו )וגם המשך בתקופה הממלוכית( היו בחרבת אל-מלטעה )ליד בסיס אורים(, באתר ליד מאגר רעים )וכן 
בחרבת חשיף, ביחידת הנוף הסמוכה – בשולי פארק הלס(. אתרי חניות רבים מהתקופות הרומית, הביזנטית והערבית הקדומה 
נמצאו בדרום האזור, בסביבות חרבת באר שמע, וקשורים כנראה לנתיב שיירות לעזה. בגבעת מצילות נמצא אתר פרהיסטורי 

נרחב מהתקופה הפליאוליתית התחתונה. היחידה צמודה לנחל הבשור שבו אתרים רבים מתקופות שונות.
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אופי הצומח 
ייעור מעטים  שטחים חקלאיים, כמעט כולם גידולי שדה, מכסים את הרוב הגדול של שטח היחידה. פרט להם ישנם שטחי 
וקטנים, וכן משארים טבעיים קטנים בכמה מקומות ובהם שילוב של צומח טבעי אופייני )בעיקר בתות בני-שיח מדבריים. 
לעיתים רחוקות גם עצים בודדים( וצומח שולי שדות ומעזבות )עקב אפקט שוליים גדול והעובדה שבחלקם יש אתרי עתיקות(.

ייחוד חזותי ותרבותי
רוב שטח היחידה מהווה ״מישורים אינסופיים״ במונחים ישראליים.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

שטח חקלאי נרחב ביותר, רובו ככולו שדות הבשור-גרר מזרח8.8.01
גידולי שדה. חלקות חקלאיות גדולות 

יחסית ועיגולי קו-נועים בדרום
)גוש פרדסים הופרד לתת-היחידה הבאה(. 

בתחומה נמצאים מרבית האתרים 
שהוזכרו בתיאור היחידה.

ביחד עם תת-היחידה הבאה, מהווה 
״מישורים אינסופיים״ במונחים 

ישראליים. מעברי תשתיות בתת-יחידה 
זו ובבאה – ר׳ בתיאור היחידה.

בינונית )2(

שדות הבשור-גרר, 8.8.02
שולי נחל הבשור

אזור המשכי לתת-היחידה הקודמת 
והופרד ממנה משיקולי קירבה לנחלים. 

כנ״ל )ביחד עם הקודמת(. 
שטח תת-יחידה זו כולל רצועות של 
אזורים חקלאיים פתוחים הסמוכים 
לבתרונות הטבעיים של נחל הבשור.

גבוהה )3(

גוש מטעים )בעיקר פרדסים וחוחובה( ״מטעי צאלים״8.8.03
מצפון לצאלים.

אזור שרובו מטעים המהווה נוף ירוק כל 
השנה. סמוך לכביש 234.

בינונית )2(

סובב פדויים-רנן-8.8.04
מסלול

אזור סביב המושבים שבו החלקות 
החקלאיות קטנות ברובן, כוללות גם 
מטעים. בצפון )חלקן הוכללו בתחום 

המושב רנן( הרבה חממות/בתי צמיחה.

 נוף ״מושבי״ של חלקות קטנות.
כביש 241 בשוליו הדרומיים, מסילת 

הרכבת עוברת ממזרח לפדויים, סמוך 
לשוליים המזרחיים.

בינונית )2(

בתי מגורים, מבנים חקלאיים ומוסדות המושבים פדויים ורנן8.8.05
 ציבור. סביב רנן גם הרבה חממות/

בתי צמיחה.

בנוי

 מבני מגורים, מבנים חקלאייםמושב מסלול8.8.06
ומוסדות ציבור.

בנוי

בנויבתי ספר, מוסדות ואזור ספורט.קריית חינוך מרחבים8.8.07

 מבני מגורים, מבנים חקלאייםמושב פטיש8.8.08
ומוסדות ציבור.

בנוי

 אזור מגורים ומבני ציבורקיבוץ אורים8.8.09
ואזור משקי/מפעל.

בנוי

 אזור מגורים ומבני ציבורקיבוץ רעים8.8.10
ואזור משקי/מפעל.

בנוי

מבנים ומתקנים )נכללו גם שטחים בסיס אורים8.8.11
פתוחים בגבולות הגידור(.

בנוי

יחידת נוף 8.9 – נחל הבשור 

מאפייני היחידה 
יציאת  ובתרונות הלס הסמוכים אליו לרוב אורכו, בקטע שאחרי  וגדותיו,  היחידה כוללת את המכלול של ערוץ נחל הבשור 
הערוץ מתחום הגבעות. הערוץ וסביבתו מהווים רצועה של שטחים שמרביתם טבעיים ומיעוטם נטועים, החוצה את האזורים 
החקלאיים של מישור חוף הנגב והמאפשרת גם בית גידול ומסדרון אקולוגי למינים רבים של בעלי-חיים. אורכה של היחידה 
מאזור צאלים ועד לגבול רצועת עזה הוא כ-30 ק״מ. רוחב בתרונות הלס בצידי הנחל מגיע בחלקים מסוימים עד ל-2 ק״מ 
ואף יותר )בפארק אשכול ומעט צפונית לו(, בעוד שבחלקו התחתון ביותר אין בתרונות. לאורך הנחל מספר נביעות )הגדולה 
שבהן היא עין הבשור(. בנחל ישנן זרימות שטפוניות בחורף, וקיימת גם זרימה בעייתית של שפכים המגיעים דרך נחל חברון, 
ושהמערכות הקיימות לא מצליחות לטפל בכולם. בתחום היחידה אתרים ארכיאולוגיים רבים מאד מתקופות שונות. בשטח 

היחידה שתי שמורות וגן לאומי מוכרזים, ומרבית שאר השטח נכלל בתחומי שמורות טבע מוצעות.
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גבולות היחידה
• בצפון-מערב – מעבר נחל הבשור בגבול רצועת עזה.	
• בדרום-מזרח – הגבול בין בתרונות הנחל לאזורים החקלאיים שמעבר להם.	
• בדרום – אזור יציאת הנחל מתחום ״גבעות חצרים״, כ-2 ק״מ מערבית למפגש עם נחל באר-שבע.	
• של 	 המערבי  לגבול  סמוך  גם  והוא  לחולות,  הלס  קרקעות  בין  הגבול  לפי  )שהותווה  הסקר  גבול   – ודרום-מערב  במערב 

בתרונות הנחל(.

אגני ניקוז
היחידה כוללת את הערוץ המרכזי של נחל הבשור. בתחום היחידה, נחלים גדולים מתחברים אל נחל הבשור רק באזור התחתון 

ביותר, במורד מתל גמה.

רום פני הקרקע
בחלק העליון, בדרום היחידה, הרום הוא כ-150 מ׳ בכתפי הנחל וכ-130 מ׳ בערוץ הנחל. הרום יורד עד לסביבות 20 מ׳ בערוץ 

הנחל ו-30 מ׳ בכתפיו, באזור גבול רצועת עזה.

מסלע וקרקע
ר׳ גם בתיאור חטיבת הנוף.

בערוץ הנחל עצמו ישנה קרקע אלוביאלית. רוב שטח הבתרונות מכוסה בלס, בכמה מקומות בקרבת הערוץ נחשפים סלעי אבן 
חול מתצורת פלשת, וכן סלעי כורכר צעירים יותר. הקרקע הנפוצה היא רגוסול לסי. במספר נקודות לאורך הגדה הדרומית-

מערבית ישנם חולות צעירים, שזהו גבול השתרעותם לכיוון צפון-מזרח.

מקורות מים
ממי-התהום  חלק  אשכול(.  הבשור/פאר  לאומי  גן  )בתחומי  הבשור  עין  היא  מבניהן  שהגדולה  נביעות  מספר  הנחל  לאורך 
ומנותבים לסדרה של  ונקזים  ידי מערכת של משאבות  וחלק ממי הזרימות השטפוניות מנוצלים על  שמתחת לערוץ הנחל 
מאגרים הסמוכים לנחל. לנחל מגיעות כמויות משתנות של מי שפכים שמקורם בנחל חברון וממשיכות דרך נחל באר-שבע, 

ואלה יוצרים מקטעים של זרימה קבועה )בעיקר בדרום היחידה שכן גם חלק ממים אלה נתפסים למאגרים(.

מהעת העתיקה נמצאות בשטח היחידה מספר בארות החצובות לשכבת החלוקים, מאגורות בגדת הנחל, בורות מים רבים וגם 
מספר קטעים של אמות מים.

יישובים
בתחום היחידה אין כיום יישובים.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
עקב מבנהו החתור במישור, אזור הנחל נצפה ברובו רק מטווחים קרובים יחסית בסביבה שמחוצה לו. משוליו ישנן תצפיות 
לטווח רחוק כלפי האזורים הסמוכים, שרובם מישוריים מאד. מספר נקודות גבוהות לאורך הנחל, כמו תל שרוחן ותל גמה, 

נצפות גם מאזורים מרוחקים יותר ומאפשרות תצפיות לטווחים ארוכים. 

תחום היחידה נחצה לרוחבו במספר מקומות על ידי כבישים – כביש 234 )צומת אורים – צומת צאלים(, כביש 241 )צומת אורים 
– צומת מגן( וכביש 232 )באזור קיבוץ רעים – תל גמה(. במספר מקומות לאורך הנחל ישנן תשתיות הקשורות בשאיבת מים 
ובאגירתם. מחצבות שפעלו בנחל או בסמוך לו )למשל ממזרח לקיבוץ צאלים( נסגרו עם השנים. חוות יענים וחווה חקלאית 

קטנה נמצאות באזור שמצפון לפארק אשכול.

תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים )מתייחס גם ליחידת הנוף הבאה – ״מרחב כיסופים-ניר עוז״( )מבוסס בעיקר 
על גזית, 1996/2013(.

החדשה.  לעת  ועד  הפליאוליתית  מהתקופה  החל  רבות,  מתקופות  ארכיאולוגיים  אתרים  של  גבוה  ריכוז  ישנו  הנחל  לאורך 
הבולטים מביניהם הם תל אלפרעה הדרומי )תל שרוחן( ותל גמה, אך ישנם גם אתרים גדולים נוספים.

הפריחה היישובית בתקופה הכלקוליתית בולטת באזור הבשור, ומתבטאת בשרידי עשרות יישובים ואתרי חנייה, המעידים יחדיו על 
אוכלוסייה יציבה ועיסוק בחקלאות וברעייה. בתקופת הברונזה כולה מספר היישובים היה קטן בהרבה. אתר בולט מתקופת הברונזה 
הקדומה הוא תל עין הבשור, ובתקופת הברונזה התיכונה נבנו היישובים המבוצרים בתילי שרוחן וגמה. בתקופת הברזל נוספו עליהם 
מספר יישובים פרוזים. בתקופה הפרסית וההלניסטית בולטת נוכחותן של דרכי מסחר בינלאומיות העוברות במקביל לנחל הבשור 
או החוצות אותו. בתקופה הביזנטית, התרחש גם באזור הבשור גידול ניכר בהתיישבות שהתבטא בהקמת יישובים וחוות. טכניקות 
איסוף ואגירת מים אפשרו התיישבות נרחבת גם במקומות שאינם בזיקה לנחל. מתקופה זו בולטות הכנסייה האזורית א-שלאלה, 
כנסיית גררית, חרבת ג׳מה )סמוך לצומת גמה( וחרבת מעון )השתיים האחרונות בתחום היחידה הבאה(. בתחילת התקופה הערבית 
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הקדומה התרחשה כנראה נטישה של מרבית יישובי הקבע, ונראה שבהמשכה עיקר האוכלוסייה הורכב מרועים ומנוודים. אזור 
צפון הנגב כולו התרוקן בתקופה הצלבנית. מאוחר יותר, בתקופה הממלוכית שבו שיירות ונוודים לפקוד את האזור )על פי 
שכיחות אתרי חנייה וקבורה(. בשלהי התקופה העות׳מאנית החלה שוב התיישבות קבע כפרית באזור, כשמקור האוכלוסייה 
בבדואים הנוודים ובכפריים מאזור עזה. במלחמת העולם הראשונה הקימו התורכים משלטים על התילים בנחלי הבשור וגרר. 

אופי הצומח 
וכן שיחים של המין הפולש טבק השיח. בבתרונות הלס,  ועצי אשל,  כולל בעיקר חישות קנים  הצומח הטבעי בערוץ הנחל 
הצומח מורכב מבתות ומשיחיות של מינים מדבריים וים-תיכוניים, ובהן פזורים גם עצים בודדים. במקטעים חוליים בשולי 

היחידה ובחלק התחתון ביותר של נחל הבשור ישנו צומח שיחיות האופייני לחולות )מנדלסון, 2013, ליבנה, 1988(.
מיני העצים באזורים הנטועים כוללים בעיקר אשלים ועצי ארץ-ישראל. ערכי טבע נקודתיים כוללים בין היתר ריכוזי פריחה של 
איריס הנגב )בצידי הדרך הנופית בסמוך לבאר רבובה ומצפון תל אלפארעה הדרומי=תל שרוחן, וכן בפארק אשכול(, קירות עם 

מחילות קינון של עופות, ומחשופים קטנים של כורכר ותצורת פלשת.

ייחוד חזותי ותרבותי
צירוף נופי של ערוץ רחב וירוק ובתרונות נרחבים, חתורים במישור. אתרים ארכיאולוגיים רבים מאד ומספר אתרים היסטוריים. 

אתרי טבע, דרך נופית ואתרי נופש ופנאי.

תת-יחידות 

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

 נחל הבשור בין8.9.01
מפגש נחל באר-שבע 

לפארק אשכול

ערוץ הנחל ובתרונות שלידו )בעיקר 
ממזרחו, במקטע זה(. בגדה המערבית, 

מאזור צאלים וצפונה, עוברת הדרך 
הנופית של הבשור. מספר נביעות, תל 

שרוחן. גשר החבלים.

כוללת את כל מאפייני היחידה. ריכוז 
האתרים הארכיאולוגיים כאן גדול במיוחד. 

חציית כביש 234 ב״גשר צאלים״. 
מחצבה ישנה ליד צאלים. שני מגלשים 

כ-4 ק״מ צפ׳-מע׳ לצאלים. מעבר קו 
מתח מצפון לתל שרוחן.

מירבית )5(

 גן לאומי סביב אזור עין הבשור,פארק אשכול8.9.02
הנביעה הגדולה בנחל. בריכות מים, 
אתר תל עין הבשור, המצפור והבור 

שנותר מכנסיית א-שלאלה וגשר רכבת 
בריטי. נמצא באזור של הנחל שלאורכו 

בתרונות נרחבים משני הצדדים.

שילוב נופי מים ובתרונות באזור שחלקו 
מפותח לצרכי נופש. אתרים מגוונים.

מירבית )5(

נחל הבשור בין פארק 8.9.03
אשכול לרעים

ערוץ נחל רחב ולצידו שטחי בתרונות 
לסיים, שרוחבם הולך ומתמעט כלפי 

צפון. רוב השטח טבעי ומיעוטו מיוער, 
בעיקר באשלים. בשטח תת-היחידה 

הוכללו גם קטעי שדות שבין הבתרונות. 
אתרים ארכיאולוגיים שרובם קטנים.

הנוף הבסיסי דומה לזה של שתי 
תת-היחידות הקודמות, ובנוסף, אזורי 
״מפרצים״ של שדות ובתרונות. מספר 

נביעות. מספר סכרים הקשורים לתפעול 
המאגרים, מעבר קו השפד״ן ולידו קו 

מתח. חוות יענים בחלק הדרומי-מזרחי.

מירבית )5(

ערוץ רחב עם מעט או ללא בתרונות נחל הבשור התחתון8.9.04
בצדדיו. במקטע זה כלולים חיבורי 

הנחלים גרר, שערתא וסחף ממזרח, 
והנחלים אסף ונצרה ממערב. נחלים 

אלה וחלקים קטנים מערוץ הבשור 
 עצמו מיוערים. אתרים מרכזיים:

תל גמה וכנסיית גררית.

ערוץ גדול ומספר חיבורים עם ערוצים 
נוספים. אתר תל גמה. מעבר ציר 

המערכת בקצה הצפוני.

מירבית )5(

בריכת מים בפארק אשכול. צילום: עמית מנדלסון
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יחידת נוף 8.10 – מרחב כיסופים-ניר עוז

מאפייני היחידה
אחד  מאורכות(.  גבעות  שורת  )למעשה,  מתונים  כורכר  רכסי  של  מנוכחותם  הנובעת  גלית  בטופוגרפיה  מתאפיינת  היחידה 
מהם חוצה אותה לאורכה בערך בקו שבו נמצאים היישובים, והשני עובר לאורך גבולה הצפוני-מערבי )וממשיך ברצועת עזה(. 
רכסים/גבעות אלה ממשיכים גם מצפון-מזרח לנחל הבשור החוצה אותם, ביחידת הנוף ״אגן נחל סחף״. התכסית חקלאית 
ברובה וכוללת גידולי שדה ומעט מטעים. שטחים רבים, ובפרט השטחים הכורכריים, מיוערים )בעיקר ברכס ובנחלים(. עקב 
ומפעילות  מנוכחות  כתוצאה  מסויימת  במידה  נפגע  הגבול(  בקרבת  )בעיקר  זו  ביחידה  הנוף  עזה,  רצועת  לגבול  הסמיכות 
רבים  ארכיאולוגיים  אתרים  היחידה  בשטח  אנדרטאות.  של  גדול  במספר  מתבטאים  השנים  במהלך  הפח״ע  אירועי  צבאית. 

שרובם מהתקופה הביזנטית, אך גם מתקופות נוספות. הידוע מביניהם הוא בית הכנסת במעון.

גבולות היחידה
• בצפון – אזור מעבר נחל הבשור לרצועת עזה.	
• במזרח – גבול גדות ו/או בתרונות נחל הבשור.	
• בדרום – גבול הסקר )קו המגע עם אזור החולות(.	
• במערב – גבול רצועת עזה.	

אגני ניקוז
רוב שטח היחידה מתנקז לנחל הבשור בחלקו התחתון בישראל, דרך היובלים נחל אסף ונחל נצרה. החלק המערבי של היחידה 
מתנקז דרך נחלים קצרים לכיוון גבול רצועת עזה. נחלים אלה הם יובליו של ואדי סלקה, הנשפך לים-התיכון מדרום לדיר אל-בלח.

רום פני הקרקע
בין כ-110 מ׳ באזור הגבוה של הרכס המקומי, בין ניר עוז לעין השלושה, ועד לכ-20 מ׳ בקרבת ערוץ נחל הבשור בצפון.

מסלע וקרקע
ר׳ גם בתיאור חטיבת הנוף.

רוב השטח מכוסה קרקעות חומות בהירות לסיות. בערוצים ישנו גם רגוסול לסי וחרסיתי. כורכר נחשף בשני כתמים מאורכים: 
באזור כיסופים ובסמוך לגבול רצועת עזה. על חלק משטחי הכורכר ישנן קרקעות רגוסול חולי, חמרי וחרסיתי, שמקורן גם 

מבליית הכורכר. 

מקורות מים
בתחום היחידה מספר גדול של בארות ובורות מים בנויים או חצובים. חלק מהם בתחום אתרים ארכיאולוגיים. בקצה היחידה 

הדרומי ישנם שרידי בריכות ששימשו את קו הרכבת הבריטי רפיח – נחל הבשור – באר-שבע. 

יישובים
בתחום היחידה נמצאים 4 קיבוצים: כיסופים, עין השלושה, נירים וניר עוז. כמו כן, ישנו בסיס צבאי מדרום לרעים.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות
האזורים הגבוהים בתחום היחידה )שאינם מיוערים בצפיפות( מאפשרים תצפית אל רוב שטחה וכן לכיוון אזורים רחוקים יותר 

ולרצועת עזה. האופי הכורכרי והמיוער חלקית ממשיך כאמור גם מעבר לנחל הבשור, לכיוון בארי. 

ביחידה עוברים כבישים 242 )צ. גמה – מעבר כיסופים(, 232 )צ. רעים – צ. מעון – צ. גבולות(, כביש צומת כיסופים – צומת מעון, 
כבישי ביטחון רבים בשדות וציר גדר המערכת בגבול הרצועה. 

תבניות היסטוריות ותרבותיות
ר׳ בתיאור היחידה הקודמת.

אתרים מרכזיים
האתר הבולט בשטח היחידה הוא בית הכנסת העתיק במעון )נירים(, המהווה חלק משרידי יישוב גדול מאד )חורבת מעון(. 
מהתקופה הביזנטית ישנם שרידים של מספר יישובים נוספים שבחלקם היו כנסיות. ביחידה ישנם מספר בוסתנים של שקמים 

ועצי פרי. 

אתר דנגור )מיקומו הראשון של קיבוץ נירים, שבו התחוללו קרבות קשים במלחמת העצמאות( נמצא מחוץ לתחום הסקר, 
בקרבת קיבוץ סופה.
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אופי הצומח 
מרבית שטח היחידה מעובד בחקלאות אינטנסיבית של גידולי שדה בחלקות גדולות. השטחים המיוערים )איקליפטוסים כמין 
עיקרי, אך גם מינים נוספים( נמצאים באזורים הכורכריים שבסמוך לכיסופים ולאורך הגבול, וכן לאורך צירי הנחלים. במספר 

כתמים לא נטועים ובמקומות שהיער אינו צפוף ישנו גם צומח אופייני לכורכר, בעיקר בתות של בני-שיח ים תיכוניים.

ייחוד חזותי ותרבותי
אזור ספר בעל אופי חקלאי, עם שילוב שדות וייעור שביניהם קווי מגע ארוכים ומפותלים. 

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ו/או שיקולים תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמספר
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות נופית

אגן קטן של נחל כיסופים החתור באזור כורכר כיסופים8.10.01
מוגבה יחסית שבו נחשף כורכר. רוב 

השטח מיוער אך ישנם שטחים עם ייעור 
דליל וצומח טבעי רב. בשטח נמצאו 

ריכוזי אבני יד מהתקופה הפליאוליתית.

שטח כורכר דרומי עם מכתש סחיפה 
קטן וייעור. מעבר כביש 242 וכביש 

הגישה לכיסופים. מספר ריכוזי לולים.

גבוהה מאד )4(

אגן הנחל הכולל שטחי שדות )ומעט אגן נחל נצרה8.10.02
מטעים( ושטחי ייעור סביב הערוצים 

ובקרבת הגבול. מספר שרידים 
מהתקופה הביזנטית. באחד מהם, בקצה 

הצפוני על הגבול נמצא קבר שייח נבהן.

פסיפס שדות ויערות. מספר בוסתנים 
של שקמים ו/או עצי פרי בחלק הצפוני. 

מעבר כביש 242, ציר המערכת. 

גבוהה )3(

כולל את רוב תחום אגן הנחל. שטח אגן נחל אסף8.10.03
שרובו שדות ובמרכזו נחל אסף ויובליו 

המיוערים. אתר חרבת מעון בדרום 
תת-היחידה. אתר נוסף עם כנסיה 

ורצפת פסיפס )מוצגת במוזיאון 
ישראל( נמצא בצפון היחידה.

שטח חקלאי עם מספר ערוצים 
מיוערים. קו מגע מפותל בין השדות 

לייעור. אתר מרכזי באזור. מספר 
בוסתנים בחלק הצפוני. מעבר כביש 

242 וכביש החיבור בין היישובים. כביש 
232 בשוליים המזרחיים.

גבוהה )3(

אגני הנחלים גרור, 8.10.04
סעיד ועדי

מספר אגני נחלים קטנים היורדים לכיוון 
גבול רצועת עזה. שילוב שדות ויערות. 

מעבר כיסופים )שאינו פעיל( ולידו 
אנדרטת גוש קטיף.

 שילוב שדות וייעור.
 נחצה על ידי הכביש למעבר כיסופים.

ציר המערכת במערב.

גבוהה )3(

 שדות ניר עוז –8.10.05
נירים מערב

שטח שרובו ככולו שדות מעובדים. 
באזור שמדרום לנירים ישנם כתמי 

שרידים הקשורים לחרבת מעון.

נוף חקלאי אחיד במקטע זה. ציר 
המערכת בצפון-מערב.

בינונית )2(

שדות ומעט מטעים. תת-יחידה זו הופרדה חקלאות רעים דרום8.10.06
בגלל הכביש במערבה )צומת גמה – 

צומת מעון( שלאורכו גם עצים רבים. 

אזור חקלאי. במזרח קו מגע עם 
בתרונות נחל הבשור.

בינונית )2(

בנויאזור מגורים ואזור מבני משק/מפעל.קיבוץ כיסופים8.10.07

בנויאזור מגורים ואזור מבני משק.קיבוץ עין השלושה8.10.08

בנויאזור מגורים ואזור מבני משק.קיבוץ נירים8.10.09

בנויאזור מגורים ואזור מבני משק.קיבוץ ניר עוז8.10.10

בנוימבנים ומתקנים.מחנה רעים )בסיס צבאי(8.10.11
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8. מורשת האדם

8.1. רקע היסטורי, צפון הנגב
אזור צפון הנגב, בהתאם לנתוניו הפיסיים והאקלימיים היה לאורך התקופות אזור המגע שבין תרבויות רועים ורועים נוודים 
החל  הנגב  צפון  של  היישובית  ההיסטוריה  כללי  באופן  תיסקר  הבאים  בעמודים  הנושבת.  והארץ  חקלאיות  תרבויות  לבין 
מהתקופה הפליאוליתית ועד מלחמת העצמאות. יש לציין כי סקירה היסטורית זו של צפון הנגב נעשתה מתוך תפיסה אזורית 

רחבה ולכן לעיתים מוזכרים בה אתרים שנמצאים למעשה מחוץ לגבולותיו המדויקים של הסקר. 

בחלק מהתקופות היו הבדלים משמעותיים בתהליכים ההיסטוריים ובממצאים הארכאולוגיים, בין חלקו המערבי של תחום הסקר 
לחלקו המזרחי. במקרים אלו מתייחסת הסקירה אל ״בקעת באר-שבע״ )במזרח( ו״חבל הבשור״ )במערב(, כיוון שכך מתייחסת 

אליהם מרבית הספרות. זאת, למרות ההבדל בין הגבולות הגיאוגרפיים של אזורים אלו לחלקיהם הנכללים בתחום הסקר.

8.1.1. התקופות הפרהיסטוריות
יותר  ועשיר  יותר  ירוק  היה  האזור  כיום.  שקיים  מזה  יותר  לח  ככלל,  היה,  הפרהיסטוריות  בתקופות  הסקר  באזור  האקלים 

בבעלי-חיים ביחס להווה, ולכן משך אליו במרבית התקופות הפרהיסטוריות חבורות של ציידים ולקטים. 

לאורך התקופה הפליאוליתית: נמצאו כלי צור מסותתים מטיפוסים שונים, עצמות בעלי-חיים, קליפות ביצים וגרגירי פחם. 
אלו נמצאו פזורים בחלקים נרחבים מהאזור ומעידים על קיומם של אתרים רבים בני התקופה, שנסחפו במהלך הזמן. 

בתקופה האפי-פליאוליתית: היה האזור מפגש בין תרבויות צפוניות ודרומיות, שהתאפיינו בעיבוד שונה של כלי הצור. בחלקה 
האחרון של התקופה האפי-פליאוליתית שלטה בארץ ״התרבות הנטופית״ שממצאיה מעידים על ניצול אינטנסיבי של מקורות מזון 
מן הצומח, ארגון חברתי של קבוצות גדולות מבעבר והתפתחות של סגנונות הקבורה. בסוף התקופה האפי-פליאוליתית הופיעה 
בצפון הנגב, בהר הנגב ובצפון סיני תרבות חדשה המכונה ״התרבות החריפאית״ שהיא כנראה התפתחות של התרבות הנטופית. 

התקופה הניאוליתית: למרות קיומם של ישובים רבים מתקופות פרהיסטוריות שונות בצפון הנגב, כמעט שלא נמצאו באזור 
אתרים מהתקופה הניאוליתית )גלעד, 1988א׳(. 

8.1.2. התקופה הכלקוליתית
אקלים האזור בתקופה הכלקוליתית )המחצית השנייה של האלף הרביעי לפנה״ס( היה לח יותר ככל הנראה, ומקובל כי הגבול 
האקלימי בין ארץ המזרע והישימון עבר באותה התקופה באזור קו דימונה-ירוחם-רביבים, קו דרומי יותר מזה המקובל כיום. 

קו זה הוא גם הגבול הדרומי של הישובים הכלקוליתיים באזור זה. 

בתקופה הכלקוליתית החלה התיישבות קבע בצפון הנגב והתקיים ישוב צפוף יחסית לתקופות אחרות. ההנחה המקובלת 
אתרים  מ-200  יותר  נתגלו  הסקר  באזור  המים.  ומקורות  הנוחים  האקלים  תנאי  בשל  מצפון,  לאזור  חדרו  שהתושבים  היא 
)אתרים  גרר  ונחל  פטיש  נחל  באר-שבע,  נחל  הבשור,  נחל  מרכזיים:  נחלים  גדות  על  בריכוזים  מרביתם  התקופה,  בני 
2,8,15,23,32,45,47,52,54,68(. המספרים כאן ובהמשך מתייחסים למספרי האתרים בטבלה 1 ובמפה מס׳ 11 שבסיום הפרק 
)עמ' 131(. שכבות מהתקופה הכלקוליתית נמצאו גם בתחתית של אתרים אחרים, בהם המשיכה התיישבות גם בתקופות 

מאוחרות יותר כמו בתל חליף ותל נגילה )אתרים 21,35(. 

של  ההתיישבות  גרעין  מרכז  מצוי  היה  הסקר  באזור  כי  כך  על  מעיד  סמוכים,  שבאזורים  לזה  ביחס  הגדול  האתרים  מספר 
התקופה. הרי חברון, הנגב, הערבה וסיני היו אזורי שוליים למרכז זה, ובהם הייתה פעילות חקלאית עונתית והתקיימו תרבויות 

בעלות אופי נוודי או נוודי למחצה. 

ודלי  קטנים  אתרים   – וכפרונים  כפרים  עשרות  נמצאו  רבים  באזורים  ביותר.  מגוונים  הסקר  באזור  הכלקוליתיים  האתרים 
נעשה  ופולחני. בחלק מהאתרים  ועשירים, ששימשו כמרכז מנהלי, מסחרי  גדולים  או מספר אתרים  ממצאים, סביב לאתר 
שימוש באבן ובלבנים. במבנים כלקוליתיים רבים מצויים בורות מתחת לרצפות ובחלקם קיימים מבנים תת-קרקעיים ששימשו 

למגורים או כמחסנים. בכל האתרים נמצאו בורות או בארות. 

ממצאי האתרים באזור באר-שבע מלמדים כי כלכלתם של הישובים התבססה על חקלאות בעל )חיטה, שעורה, עדשים ועצי 
ואבן, חפצי אמנות  צור  נחושת,  כלי חרס,  לייצור של  נמצאו בתי מלאכה  וכבשים(.  )עזים  ומרעה  )חזירים(  פרי(, חיות משק 
ותכשיטים. התרבות הכלקוליתית של צפון הנגב הושפעה וקיימה קשרים מסחריים ותרבותיים עם יישובי חוף הים ואף עם 
ארצות אחרות )מצרים, יוון, אנטוליה, מסופוטמיה ואירן(. על כך מעידים בין היתר ממצאים שונים עשויים מחומרים ״מיובאים״ 
כנחושת, בהט, שנהב, גרניט ובזלת. קיומם של בורות אגירה מעיד כנראה על כך שחלק ניכר מהתושבים היו יושבי קבע שנשארו 

באתרי הישוב במהלך השנה כולה. 
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על סמך תפוצת האתרים, אופיים ומסגרתם הכלכלית שתוארה לעיל, מקובל כי חיי האנשים בתקופה הכלקוליתית התנהלו 
מנחות  ועושר  ובכמות  הקברים  בגודל  הבדלים  ביניהם  הסקר,  באזור  קברות  מבתי  ממצאים  מאורגנת.  חברתית  במסגרת 

הקבורה, מעידים על קיומם של מעמדות חברתיים )אלון, 1988; גופנא, 1979; גזית, 1986; גלעד, 1988ב׳(.

8.1.3. תקופת הברונזה
תקופת הברונזה הקדומה הפכה החברה בצפון הנגב מחברה שהתגוררה בכפרים, בהנהגת מעמד עילית, לחברה  בתחילת 
עירונית מובהקת. בתקופה זו )האלף השלישי לפנה״ס( נוסדו ישובים עירוניים, ביניהם ישוב מבוצר בתל חליף )אתר 21( ועיר 
גדולה ומרכזית בתל ערד. מספר האתרים באזור מתקופה זו קטן מזה של התקופה הכלקוליתית. חלק מהחוקרים טוענים כי 
ישובים כלקוליתיים רבים דעכו בתום התקופה בעקבות הרעת המצב הביטחוני והשתלטות המצרים על מקורות הנחושת 
ודרכי המסחר. דרך השיירות המצרית כללה תחנות דרכים בחבל הבשור, שבאתריהם זוהו השפעות מצריות בסגנון הבנייה 
המקומית  האוכלוסייה  של  כהתפתחות  נתפסת  הקדומה  הברונזה  תרבות  זאת,  עם  מצריים.  מותרות  וחפצי  כלים  ונמצאו 
והתרבות הכלקוליתית בשל ההמשכיות בתרבות החומרית של שתי התקופות. כתוצאה משינויים אנושיים וסביבתיים, עוצב 

מחדש הארגון הכלכלי והחברתי וקבוצות מסוימות התרכזו בערים.

בחלקה הראשון של תקופת הברונזה התיכונה )ברונזה תיכונה I – שלהי האלף השלישי לפנה״ס(, שימשו בקעת באר-שבע 
וחבל הבשור כאזור מעבר. למרות שהיו מוקפים במרכזי אוכלוסייה צפופים מכל עבריהם, כולל אתרים רבים בהר הנגב, יישובי 
הקבע נעדרים לגמרי מהנגב הצפוני. בהמשך, בחלקיה האחרונים של תקופת הברונזה התיכונה II )האלף השני לפנה״ס, תקופת 
החיקסוס(, כחלק מתהליך שהתרחש בכל רחבי הארץ, הוקמו ערים מבוצרות באתרים אסטרטגיים. בצפון הנגב נבנה מערך 
גבול מבוצר שכלל רצף ישובים ובהם: במערב – תל שריעה )אתר 45(, תל הרור )54(, תל גמה )68( ותל שרוחן )64( ובמזרח – תל 

משוש )15( ותל מלחתה )8(. באזור באר-שבע לא התגלו אתרים מתקופה זו. 

בתקופת הברונזה המאוחרת )סוף האלף השני לפנה״ס( נמצאה הארץ תחת שלטון הממלכה המצרית. באזור השפלה והחוף 
התקיימו כפרים ואף ערי ממלכה ראשיות ובהן גזר, גת, לכיש ואשקלון. בחבל הבשור היה עניינם של המצרים רב – מספר 
האתרים המיושבים הוכפל, וחלקם הפכו מכפרים קטנים למרכזי שלטון. שרידי ערים מבוצרות מתקופה זו נתגלו גם בשיפולים 
הדרומיים של שפלת יהודה הנכללים בתחום הסקר, ביניהם תל חליף )21( ותל בית מירסים. באזור באר-שבע לא נתגלו אתרים 

מתקופה זו )נאמן, 1988(.

8.1.4. תקופת הברזל )התקופה הישראלית(
באחרית תקופת הברונזה המאוחרת ובראשית תקופת הברזל )סוף המאה השלוש עשרה עד סוף המאה האחת עשרה לפנה״ס( 
החל גל התיישבות מחודשת בבקעת באר-שבע, שבא לידי ביטוי בכל האתרים מתקופות קדומות יותר ואף במקומות נוספים 
שלא היו בהם ישובים קודם לכן. על פי המקור המקראי היו אזור בקעת באר-שבע וכן חבל הבשור – נחלתו של שבט שמעון 
י״ט(. קיימות מסורות שונות לגבי התנחלותו של השבט באזור בקעת באר-שבע ושיפוליו הדרומיים של הר חברון  )יהושע 
)למשל, יהושע י׳, ל״ו-ל״ח(. לפי חלק מהחוקרים נראה כי לשבטי שמעון ויהודה הסתפחו קבוצות נוספות ממוצא נוודי )יהושע 
כ״א(. המקור המקראי מקבל אישוש מה גם מן הממצא הארכיאולוגי והוא כולל ממצאים יהודאיים בכתב עברי קדום וממצא 

חומרי אחר באתרים כגון תל משוש ותל ערד. 

היו אלה יישובי קבע וישובים נוודיים למחצה, שהתקיימו מאות שנים. בתל משוש )אתר 15( הגדול שבהם, נמצאו בתי מגורים, 
בניני ציבור, כלי חרס וכלי מותרות המעידים על רווחת התושבים ועל קשרי המסחר הענפים עם ארצות אחרות. בשיא שגשוגו, 
במאה האחת עשרה לפנה״ס, הקיף ישוב זה שטח של כשישים דונם. בתל באר-שבע )23( נתגלו שרידים משלבי ישוב שונים: 
בורות ששימשו למגורים ולאחסון, בתי מגורים בעלי יסודות אבן ו״ישוב מתוחם״ שתוכנן כחגורה של בתי אבן צמודים המקיפים 
חצר משותפת. אתרים נוספים מתקופה זו באזור הסקר נמצאו גם בתל חליף )21(, בתל ערד )2(, ובאתרים בנחל באר-שבע 
ובנחל פטיש. הישובים היו בלתי מבוצרים וביטחונם נשמר באמצעות רשת מצודות בנקודות אסטרטגיות, על הדרכים שהובילו 

מבאר-שבע וערד דרומה לקדש ברנע. 

באזור חבל הבשור נמשך השלטון המצרי עד לאמצע המאה ה-12 לפנה״ס, ועם סיומו חרבו וננטשו מרבית הישובים. במהלך 
המאה ה-11 לפנה״ס התחזקה ההתיישבות הפלישתית באזור וחודשו הישובים על רצף התילים העתיקים, כמאחזי גבול ולא 

כישובים חקלאיים.

בראשית תקופת הברזל )״תקופת המלוכה״( ירשו ערי מבצר ממלכתיות את מקומם של הישובים המפורזים. הערים בתל באר-
שבע, תל ערד ותל מלחתה היו ערים מתוכננות ומבוצרות, מוקפות סוללה, חומה, מגדלי שמירה ושער עם חדרי משמר. סביב 
מבצרים אלו שיצרו את המערך הצבאי- ממלכתי, התקיימה בבקעת באר-שבע רשת של ישובים כפריים ומצודות. אוכלוסיית 
יהודה פרצה גם מערבה לאזור הגבול עם פלשת, אל בקעת נחל אופקים ובהמשך עד לתל גמה ולתל שרוחן )64,68(. במאתיים 
השנים לאחר מכן, נסוג גבולה של יהודה מזרחה ושב והוסט מערבה מספר פעמים. יש לציין שקיימת מחלוקת מחקרית ארוכת 

שנים על תפוצתם, אופיים והרכבם הדמוגרפי של ישובים אלו. 
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לאחר חורבנה של באר-שבע, כנראה בימי מסע סנחריב מלך אשור )701 לפנה״ס(, עבר מרכז הכובד המנהלי והצבאי מזרחה אל 
תל ערד. במאה השביעית לפנה״ס התקיימה לאורך בקעת באר-שבע שרשרת ישובים: במערב – באר-שבע, ומזרחה משם – תל 
באר-שבע, תל משוש )15(, תל מלחתה )8( ותל ערד )2(. במהלך מאה זו נבנו ערים מבוצרות חדשות בשוליה המזרחיים של בקעת 
באר-שבע ובבקעת ערד: תל עירא )10(, חרבת עוזה )1( ותל ערוער )11(. בתקופה זו הוכפל ואולי שולש השטח המיושב בבקעת 
באר-שבע. לאחר שקיעת הממלכה האשורית, שב הביטחון גם לחבל הבשור שהיווה אזור גבול בינה לבין מצרים, והתפתחו בו 
מספר יישובי פרזות )אהרוני, 1979; הרצוג, 1984; כהן, 1979; משל, 1979; נאמן ועמיתיו, 1987; סיגר, 1988; פינקלשטיין, 1985(.

8.1.5. התקופה הפרסית
הכללתו לראשונה, של כל אזור הסהר הפורה, תחת שלטון אחד לתקופה ממושכת הביאה יציבות לאזור שעד כה היווה אזור 
גבול בין תחומים פוליטיים ובין ארץ המזרע והישימון. החל מהמאה החמישית לפנה״ס, התפשטה בצפון הנגב צורת התיישבות 
ויישוביו שימשו  זו התבססו מספר דרכי מסחר בינלאומיות שחצו את הנגב,  חדשה של אחוזות חקלאיות גדולות. בתקופה 
כתחנות ומרכזי אספקה. נתיב עיקרי עבר מעציון-גבר דרך קדש ברנע ושם התפצל: סעיף אחד המשיך לצפון-מזרח דרך חורבת 
רתמה, ערד ובאר-שבע, וסעיף שני המשיך לצפון-מערב דרך תל שרוחן ותל גמה )68,64( לנמל עזה. שתי דרכים נוספות בציר 
מזרח-מערב חיברו בין באר-שבע לעזה )לאורך נחל גרר( ובין באר-שבע לרפיח. לאורך דרכים אלו נמצאו במרחקים קבועים 
למדי, אתרים רבים בני התקופה. מערכת המסחר הענפה שפותחה על ידי הפרסים והופעלה על ידי הפניקים והערבים, עברה 
בהדרגה במהלך המאה הרביעית לפנה״ס לידיהם של הנבטים. בסוף המאה הרביעית לפנה״ס נוסף למערכת זו נתיב מרכזי 

ביותר שהוביל דרך הערבה לפטרה וממנה דרך נחל נקרות ומכתש רמון לעבדת ולנמל עזה )נגב, 1979(.

8.1.6. התקופה ההלניסטית
נכלל האזור בתחום השפעתה הישירה של הממלכה הנבטית.  זו )המאה השלישית והשנייה לפני הספירה(  במהלך תקופה 
נתיבי המסחר המרכזיים נותרו דומים ותמונת ההתיישבות המשיכה לעקוב אחר נתיבים אלו, אם כי תחנות מסוימות החליפו 

את מקומן. מבנים בודדים המהווים ניצנים ראשונים לחוות חקלאיות, חרגו מנתיבי הדרכים )נגב, 1979(. 

8.1.7. התקופה החשמונאית
גבולה דרום-מערבה עד  יוחנן הורקנוס להרחבת הממלכה החשמונאית, הועתק  125 לפנה״ס, כחלק ממסעותיו של  בשנת 
לערוץ נחל בשור. כתוצאה מכך, הרחיקו הנבטים את דרך המסחר הראשית מאזור הגבול והעתיקו אותה דרומה לקו עבדת-
חלוצה-דקלה. כיבוש עזה בשנת 100 לפנה״ס בידי אלכסנדר ינאי, דחק את הנבטים להעתיק את מעגניהם לחופים שבין רפיח 
לאל-עריש ולהעביר חלק ניכר מפעילותם המסחרית לנתיבים חדשים במואב, סוריה ופיניקיה. הידרדרות הביטחון והתרחקות 
דרכי המסחר הביאו להתרוקנות חבל הבשור מיישובי קבע. מחקרים מהעת האחרונה טוענים כי קיימות עדויות לכיבוש זמני 

של אתרים דרומיים יותר בידי החשמונאים ובהם ניצנה ואתרים בהר הנגב )נגב, 1979(.

8.1.8. התקופה הרומית
שיתוף הפעולה של הממלכה הנבטית עם ממלכת יהודה בראשותו של הורדוס, שאישר להם לשוב ולהשתמש בנמלי עזה ואל-

עריש, הביא להתעצמות סחר השיירות הנבטי ברחבי הנגב. 

במהלך התקופה הרומית )המאה הראשונה לפני הספירה עד המאה השלישית לספירה(, הוקמו לאורך גבולו של הורדוס שורת 
כפרים וחוות חקלאיים למחצה, בין מעון )בסמוך לרפיח( לים-המלח, המחוברים בדרך. חיילים לשעבר הובאו לישובים שלאורך 
הדרך, קיבלו נחלות והתיישבו עם משפחותיהם. קו זה שימש כשלד לחידוש יישובי הקבע באזור וכלל מצודות במעון, באר 
שמע )58(, באר-שבע )בתחום העיר של היום(, מלחתה )8( וכרמל )בדרום-מזרח הר חברון( וישובים קטנים נוספים. ישובים 
אלו המשיכו והתפתחו גם לאחר שנת 106 לספירה, עם סיפוח הממלכה הנבטית לאימפריה הרומית והקמת פרובינקיה ערביה 
בשטחה. לקראת סוף המאה השנייה לספירה החל הישוב בחבל הבשור להתפתח במהירות כתוצאה משילוב מספר גורמים 
ובהם העורף הביטחוני, התחבורתי והאדמיניסטרטיבי שהיוותה ההתיישבות באזור לשלטון, יציבות השלטון הרומי וחידוש 

תנועת הסחר באזור. 

הרומית  עקרבים״  ״מעלה  דרך  של  סלילתה  בעקבות  ויישובית,  כלכלית  פריחה  זו  בתקופה  החלה  באר-שבע  בבקעת  גם 
שקישרה בין עבר הירדן ומזרח הנגב לבקעת באר-שבע וגב ההר. עם השתלטות הרומים על דרכי המסחר הנבטיות, ירשה דרך 
זו את מקומה של הדרך הנבטית שקישרה את פטרה לעבדת, חלוצה ועזה. היה זה נתיב ראשי לשיירות הגמלים שהובילו את 
בשמי המור והלבונה מדרום ערב לארצות הים-התיכון. הדרך הובילה ממפרץ אילת, דרך הערבה לחצבה, ומשם מערבה בכביש 
ונחצב על מדרון בעל שיפוע תלול ביותר. ממצד צפיר שבראש המעלה, המשיכה הדרך לממשית  ״מעלה עקרבים״ שנסלל 
ומשם דרך באר-שבע לעזה. סעיף אחר של הדרך עלה דרך מלחתה ומעלה דרגות – דרך מדרגות בנויה העולה אל הר עמשא. 
משם הוביל סעיף זה אל חברון וירושלים. סביב הדרך התפתחו תחנות וערים שנתנו שירותי דרך לשיירות המסחר, והובילו 

לפריחה כלכלית באזור כולו )היימן, 2011; הראל, 1979; נגב, 1979(. 
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8.1.9. התקופה הביזנטית
לאחר ירידה מסוימת בעוצמת הישוב בסוף התקופה הרומית ובתחילת התקופה הביזנטית, זכה הנגב הצפוני לפריחה יישובית 
ואזורי  בכלל  ארץ-ישראל  באוכלוסיית  שיא  לתקופת  נחשבת  לספירה(  השישית  עד  השלישית  )המאות  זו  תקופה  אדירה. 
הספר שלה בפרט. מרבית אזור צפון הנגב השתייך מבחינה מנהלית לפרובינקיית פלשתינה השלישית, שבירתה הייתה פטרה, 

והאוכלוסייה הייתה בעיקרה אוכלוסייה ערבית מקומית שקיימה פולחן ביזנטי בעיקרו וגם פולחן אלילי. 

שרידי ההתיישבות הביזנטית הנרחבת בצפון הנגב והר הנגב כוללים כשבעים חורבות גדולות הפזורות בצפיפות בין חורבת 
וכפרים,  עיירות  כללו  אלו  חורבות  בצפון.   )33( מילחה  לתל  בדרום  ובין עבדת  )70( במערב,  לחורבת מעון  במזרח   )6( כסיף 
ששטחם 40 עד 4,000 דונם וברובם נמצאו מנזרים וכנסיות. המחקר מציג מדרג יישובי ברור של חוות, כפרים ועיירות. סביב כל 
הישובים, ללא קשר לגודלם, נמצאו עשרות שומרות רבועות )מגדלים בני חדר אחד( מהתקופה הביזנטית ובתי חווה בני מספר 

חדרים מהתקופה המוסלמית הקדומה. 

בצפון הנגב נמצאו עדויות לסיכור דליל של ערוצי נחלים. בתי החווה והשומרות הרבועות הפזורות בצפון הנגב סביב הישובים, 
נמצאו תמיד על גדות אפיקים. המערכות החקלאיות כללו לעיתים גם גדרות אבן שהקיפו את השטח החקלאי, בורות המים 

ומתקנים חקלאיים שונים.

גם בשיפוליה הדרומיים של שפלת יהודה, התקיימו בתקופה זו ישובים רבים ובהם תל חליף )21(, חורבת זעק )20( וחורבת 
אבו-כף )ממערב לקיבוץ להב(. בחלק מהאתרים נמצאו שרידי בתי בד המעידים על חקלאות של כרמי זיתים ותעשיית שמן. 

העיר באר-שבע, ששטחה בתקופה הביזנטית נאמד בכ-1,000 דונם ומרכזה היה באזור התחנה המרכזית של ימינו, היוותה 
כנראה את העיר הראשית במרחב. 

הייתה  אלא  דתי-קהילתי  תפקיד  רק  לא  מילאה  הכנסייה  כי  מלמדות  להם,  מחוץ  הישובים  בשולי  גם  שנבנו  רבות  כנסיות 
חלק אינטגרלי של ההתיישבות החקלאית בספר, ועמדה בראשה כמייצגת את השלטון האימפריאלי )דן, 1985; היימן, 2011(. 
במספר יישובים בתחום הסקר התקיימה גם אוכלוסייה יהודית, כפי שניתן ללמוד מבית הכנסת המפואר שבחורבת מעון )70(.

8.1.10. התקופה המוסלמית
בתקופה שלאחר מפלת האימפריה הביזנטית וכיבוש ארץ-ישראל על ידי הצבא המוסלמי )המאות השביעית עד השש עשרה, 
בשינויי שלטון שונים(, חלה התדלדלות משמעותית של הישוב והאוכלוסייה בארץ כולה. בתחילתה של תקופה זו, תחת שלטון 
האומיים, ניכרה שאיפתו של השלטון להמשך החיים הסדירים ולמניעת השתלטות שבטים נוודיים על הישוב ושטחי המזרע. 
מחקרים מהעת האחרונה מהר הנגב דוחים את התדלדלות הישוב הכפרי בנגב למאה העשירית בקירוב. המשכו של שגשוג 
מסוים של ההתיישבות העירונית והחקלאית בצפון הנגב בא לידי ביטוי בבתי חווה רבים שנבנו בתקופה זו, בעיקר בבקעת 
באר-שבע. התרחקות מוקדי השלטון, ירידת ערכו של הְספר בהגנה על הארץ הנושבת והפסקת התמיכה השלטונית ביישובי 
השנים  במאות  השונות  התקופות  במהלך  הנוודית.  האוכלוסייה  ולהתחזקות  העירונית  האוכלוסייה  לנטישת  הביאו  הספר 

הבאות, שב והיה צפון הנגב לאזור המאוכלס בדלילות בנוודים, שכמעט ולא הותירו עדויות ארכיאולוגיות )צפריר, 1984(. 

8.1.11. התקופה העות׳מאנית
עם כניסתה של האימפריה העות׳מאנית אל הלבנט במהלך המאה השש עשרה, נתפס הנגב על ידי השלטונות כאזור צחיח וריק 
מיישובי קבע, בו מתגוררים נוודים מעטים, שחיו במסגרת שבטית והעתיקו את מאהליהם בהתאם לצרכי המרעה, וקיימים 
סימני שאלה רבים לגבי מידת הנוכחות האנושית בנגב בכלל בראשית התקופה העות׳מאנית. אזור הנגב היה שייך למחוז עזה 
שהיה מחוז קטן ופחות ערך, שאדמותיו צחיחות או צחיחות למחצה, ומרבית תושביו כפריים או נוודים. השפעתו ושליטתו 
של השלטון העות׳מאני במחוז זה הייתה מועטה, בעיקר בשל היעדר מאמצים להשלטת מרותו על מחוז צדדי זה. השלטון 
העות׳מאני הסתפק במס הקצוב שהיו השבטים מעלים לו, ובפועל נשלט האזור על ידי השייחי׳ם הבדואים. במהלך המאות 
השמונה עשרה והתשע עשרה גרמו פלישתו של נפוליאון והרפורמות של מחמט עלי במצרים להשפעה גם על הנגב, ולחדירת 

שבטים בדואים לנגב מהחיג׳אז ומסיני.

במחצית השנייה של המאה התשע עשרה, עם חפירת תעלת סואץ והתגברות העניין האירופאי באזור, חודשה גם התעניינותו 
וכוחו באזור הביאו  נוכחותו  של השלטון העות׳מאני בנגב, שהיווה חייץ בין תורכיה למצרים. רצונו של השלטון להגביר את 
לייסוד מחוז מנהלי חדש ולהקמתה מחדש של העיר באר-שבע בתחילת המאה העשרים. גורם נוסף למהלך זה היה הצורך 
בהשלטת חוקי האימפריה על הבדואים, הפיכתם לגורם נאמן לשלטון ודיכוי סכסוכים שפרצו בין השבטים השונים. בבאר-שבע 
נבנו בית ממשל, מסגד גדול, טחנת קמח, בית ספר, דואר ועוד, והיא הפכה למרכז של הפעילות המסחרית הבדואית. נעשו 
פעולות למשיכת ועידוד האוכלוסייה הבדואית להתיישבות קבע בעיר )חלוקת קרקעות לבנייה בחינם, שילוב הבדואים במנהל 

העיר(, אך השפעתן הייתה מועטה )בן אריה וספיר, 1979; גל-פאר, 1991 א׳, 1991 ב׳; טל-קריספין וגל-פאר, 1986(. 



117

"ח מסכם ן הנגב – בדגש שטחי הלס דו סקר צפו

בצפון-מערב הנגב ניכרה השפעתה של העיר עזה, והאזורים הסמוכים לה הפכו חלק מן העורף החקלאי של העיר. בנוסף נוסדו 
בצפון הנגב כפרים שונים על ידי כפריים שהתיישבו על אדמות פרטיות של הסולטן ובאדמות מדינה. בקעת באר-שבע ובקעת 
ערד היו אזורי גבול בין שבטיים ובמקרים אחדים אזורי מריבה בין נוודים לבין יושבי קבע מדרום הר חברון. על פי המקורות 
היה העיבוד החקלאי באזור צפון הנגב ובקעת באר-שבע )מעבר לתחום ההשפעה הישיר של העיר עזה( במחצית השנייה של 

המאה התשע עשרה ותחילת המאה העשרים ספוראדי בלבד )גזית, 1986; דברת, 2012; חיות ועמיתיו, 2014(.

8.1.12. מלחמת העולם הראשונה
בזירת  ובריטניה  תורכיה  בין  במערכה  מפנה  נקודת  הנגב  וצפון  באר-שבע  כיבוש  על  הקרבות  היוו  הראשונה  העולם  במלחמת 
וסיני. הנגב  לחזית  רב  צבאי  מאמץ  להפנות  אותם  הביא  סואץ  בתעלת  בשליטה  והגרמנים  התורכים  של  עניינם   המזרח-התיכון. 
באר-שבע שהייתה ישוב הקבע הדרומי ביותר בארץ וישבה על צומת דרכים, נבחרה כמרכז לוגיסטי ונקודת היערכות לצבא התורכי-
גרמני. כתוצאה מחשיבותה האסטרטגית זכתה העיר לפיתוח רב והוקמו בה בארות, בתי חולים ושדה תעופה. ריכוזי הכוחות והציוד 
וספקי שירותים  יצרו דרישה לפועלים  והביצורים,  והפעילות הצבאית הענפה, האיצו את התפתחותה. עבודות הבנייה, הפיתוח 

ומשכו לעיר תושבים חדשים. מסילת ברזל נסללה והגיעה לבאר-שבע ובהמשך גם לעוג׳ה אל-חפיר )ניצנה( ולקציימה.

לאחר שנסוגו מסיני, בנו הכוחות התורכים-גרמניים את קו-ההגנה שלהם בין עזה לבאר-שבע. נוסף להגנה על שתי הערים, 
הוצב מערך הכוחות על התלים לאורך נחל גרר ונחל הבשור, על קו הגבול ההיסטורי ששימש בתקופות רבות כאזור חייץ מול 

גורמים עוינים מדרום. ממזרח לבאר-שבע השתרע שטח הפקר ריק מכוחות תורכיים.

אחר שתי התקפות נפל בריטיות על עזה )מרץ ואפריל 1917(, עם הגעתו של הגנרל אלנבי לגזרה שונתה האסטרטגיה הבריטית 
והתגבשה תוכנית להטלת המאמץ העיקרי מול באר-שבע, תוך הטעיית המודיעין התורכי. 

וניו זילנדיים. לאחר קרבות  ב-30 באוקטובר נערכה המתקפה הבריטית על באר-שבע, בשילוב כוחות בריטיים, אוסטרליים 
קשים על השליטה בחלקים המזרחיים והצפון-מזרחיים לבאר-שבע, החלה התקפה חזיתית על העיר מדרום, והעיר נפלה בידי 
הכוחות הבריטיים. הכוחות הגרמנים-תורכים התבססו מחדש באזור גבעות גורל ותל חליף )חווליפה(. במשך חמישה ימים 
התנהלו קרבות קשים לכיבוש המערכים הגרמניים-תורכיים וב-6 בנובמבר נערכה מתקפה בריטית משולבת על קו הביצורים 
התורכי. במקביל לכיבוש המשלטים, נכבשה כיפת עלי מונטאר השולטת על עזה. מספר ימים קודם לכן נערכה מתקפה על עזה 
והעיר כותרה מדרום וממערב. ב-7 בנובמבר הושלם כיבוש עזה, ולמעשה נפתחה בפני הבריטים הדרך לכיבוש ארץ-ישראל 

כולה, מהלך שנמשך כשנה נוספת )טל-קריספין וגל-פאר, 1986; פימנטל, 1990; פימנטל ושילר, 2004(.

8.1.13. תקופת המנדט הבריטי
תקופת המנדט הבריטי היתה תקופה של שינויים עמוקים ומשמעותיים בנגב. השקט היחסי, השגשוג הכלכלי ותקופת מלחמת 
העולם השנייה בעיקר, הביאו לשינויים חשובים בדפוסי הקיום של הבדואים, לעליה בכמות השטח הבנוי )הן על ידי השלטונות 

והן על ידי האזרחים( ועליה בכמות השטח המעובד.

בנוסף לכך, החלה ההתיישבות היהודית עוד מסוף התקופה העות׳מאנית, לתת אותותיה במרחב. במהלך התקופה הוקמו 
ישובים יהודיים בנגב. ישובים אלו השפיעו על סביבתם באופנים שונים, בניסיונות חקלאיים שונים, בהולכת מים ותשתיות 

אחרות והשפיעו גם על הישוב הבדואי.

הנוכחות השלטונית הבריטית בנגב התבטאה בשימוש בתשתית העות׳מאנית בעיקר בבאר-שבע, אך בהרחבה של הנוכחות 
מזרועות הממשל  בחלק  הגמלים.  רוכבי  ובמשטרת  בתי ספר  נקודות המשטרה, בהקמת מספר  בעיקר במספר  השלטונית 

שולבו גם תושבים בדואים, בעיקר בנושאים מנהליים ובכוחות הביטחון המקומיים. 

ניסיונותיו של השלטון הבריטי לסייע לבדואים התבטאו בשיפוץ בארות מים, בסיוע בהחדרת חקלאות גידולים אינטנסיבית ובעבודות 
כפיים יזומות בשנות בצורת. עם זאת, נעשה ניסיון שלטוני מאורגן להגביל את תנועת הבדואים צפונה עם העדרים בשנים שחונות. 

השינוי במעמדו של הנגב למן התכניות הבריטיות משנת 1937 )תכנית פיל( ועד לתכניות הבינלאומיות משנת 1947 )תכנית 
הבינלאומית  ההכרה  את  המרחב,  עיצוב  על  היהודית  ההתיישבות  של  וגוברת  ההולכת  ההשפעה  את  מבטאים  החלוקה( 
ביכולתה של התנועה הציונית לנצל את האזור ניצול המתאים לצרכיה, את החשיבות שייחסה התנועה הציונית לאזור, ואת 
הלחצים שהפעילה על מנת לכלול את האזור בשטחה בהחלטות הבינלאומיות. הניסיונות להקמת ישובים יהודיים באזור בקעת 
באר-שבע ודרומה החלו עוד בשנות העשרים של המאה העשרים, עם ניסיונות לבניית ישוב לחיילים משוחררי מלחמת העולם 
הראשונה באזור תל ערד. בין היתר נוסדו בבקעת באר-שבע, בחבל הבשור וברמת הנגב שלושה ישובים יהודיים )בית אשל, 
גבולות ורביבים שכונו ״מצפות״(, שהיוו הכנה לגלי התיישבות נוספים ובהם ״11 הנקודות״: אורים, בארי, גל און, חצרים, כפר 
דרום, משמר הנגב, נבטים, נירים, קדמה, שובל ותקומה. ובהמשך מספר ישובים נופים ערב מלחמת העצמאות. יש לציין שלא 
כל הישובים החזיקו מעמד וקיימים כיום במתכונתם המקורית או במקומם המקורי )אביזוהר, 2002; אסיה, 1994; ברסלבסקי, 

1947; טל-קריספין וגל-פאר, 1986; קרק, 1974; שפר, 2002(. 
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ערב מלחמת העצמאות היו בנגב עיר מחוז אחת ומספר מרכזים שלטוניים קטנים כתחנות משטרה, מרכזי מסחר ובתי ספר, 
כ-65,000 בדואים במאות מקבצי אוהלים, ומספר ישובים יהודיים חקלאיים.

8.1.14. מלחמת העצמאות
מלחמת העצמאות בנגב התנהלה במספר שלבים: 

עד ה-15 במאי 1948 התנהלו הקרבות בצפון-מערב הנגב בעיקר על קווי המים וקווי האספקה לישובים היהודיים. לפרקים היו 
הישובים מנותקים לחלוטין )נקרא גם ״הנגב הנצור״(. גם כאשר הייתה תנועת אספקה לישובים, סבלו השיירות פעמים רבות 

מהתקפות מצד הישובים הערביים שבצפון הנגב. 

לאחר הכרזת העצמאות התנהלה פלישת הצבא המצרי לנגב בשתי זרועות: מתנדבי ״האחים המוסלמים״ )שכונו גם ״בלתי-
סדירים״( פלשו בזרוע מזרחית וניהלו קרבות קשים מול כוחות צה״ל לכיוון דרום השפלה ודרום הר חברון. הצבא המצרי הסדיר 
נע לאורך החוף עד שנעצר על גדת נחל לכיש )״עד הלום״(. במהלך הפלישה ולאחריה נפלו מספר יישובים יהודיים לידי הצבא 
המצרי: יד מרדכי, ניצנים וכפר דרום. ניסיונות לפרוץ אל הנגב ולכבוש שטחים שולטים ונקודות מפתח נחלו ברובם כישלון. 
בחודש אוקטובר 1948 נרשמה נקודת המפנה בחזית הנגב: בשורת מבצעים משולבים של כוחות חי״ר ומעט שריון )״יואב – 

עשר המכות״( נכבש צפון הנגב עד באר-שבע, תוך השארת מובלעת מצרית באזור קריית גת של ימינו )״כיס פלוג׳ה״(. 

בחודש דצמבר 1948 נכבשו במבצע נוסף של צה״ל )״מבצע עין/חורב״( אזור רמת הנגב בואכה ניצנה וצפון סיני. אזור הנגב הדרומי 
נכבש במרץ 1949 במבצע משולב של חיל האוויר וחטיבות חי״ר )מבצע ״עובדה״( כשלב אחרון של המלחמה. במהלך השלב האחרון 
של המלחמה התקיימו במקביל באי רודוס שיחות הסכמי שביתת הנשק. בשיחות עם מצרים יוצב קו הגבול המערבי המבוסס 
על קו הגבול המצרי )ולמעשה בריטי(-עות׳מאני משנת 1906, נוצר אזור מפורז בפתחת ניצנה, יוצבו קוויה של רצועת עזה שכללו 
ירדן  ממלכת  עם  הנשק  שביתת  הסכמי  בפלוג׳ה.  המצרית  המובלעת  של  ופינויה  ובדרומה,  הרצועה  בצפון  גבול  תיקוני  מספר 
התקיימו מאוחר יותר ועד שנחתמו נכבשו הנגב הדרומי, הערבה ומפרץ אילת וכן שטחים קטנים בדרום הר חברון, מצדה ועין גדי. 

לפני המלחמה, לאורכה ולאחריה התקיימו מאמצים דיפלומטיים רבים על מנת לסייע למאמצים הצבאיים, לשמרם ולהשאיר 
את הנגב בריבונות ישראלית. 

בסוף מלחמת העצמאות התקיימו בנגב מספר מצומצם של ישובים יהודיים ששרדו את המלחמה ולא נכבשו, העיר באר-שבע 
שהוחזקה כולה בידי צה״ל וכ-11,000 בדואים. 

8.1.15. מדינת ישראל
בשנים שלאחר מלחמת העצמאות החל בנגב תהליך של פיתוח מואץ. לתהליך זה היו היבטים יישוביים שכללו בנייתם של 
ישובים במרחב הכפרי )מושבים וקיבוצים( ובמרחב העירוני )עיירות(. בחלק מהמקרים נעשה ניסיון לבנות חבלי התיישבות 
היבטים  היו  בנוסף,  בעיקר.  ביטחון  צרכי  בשל  הישובים  נבנו  ולעתים  מוכרות,  גיאוגרפיות  תיאוריות  בסיס  על  מתוכננים 
תחבורתיים שכללו סלילת כבישים ארציים ומקומיים. ההיבט הצבאי של פיתוח האזור כלל בנייתם של בסיסי צבא ותשתיות 

צבאיות )אסיה, 1994; זיוון, 2012; לורך, 1966(.

העשור השני של מדינת ישראל בנגב התבטא בפיתוחם של ישובים עירוניים חדשים ועמד בסימן מלחמת ששת הימים שפתחה 
אזורי פיתוח שכנים לנגב ובהם דרום הר חברון וסיני.

8.2 התיישבות הבדואים בצפון הנגב – סקירה כללית

8.2.1 רקע
אוכלוסייה  זו  אין  הבדואית״  ״האוכלוסייה  הכינוי  למרות  נפש.   200,000 מ-  למעלה  כיום  מונה  בנגב  הבדואים  אוכלוסיית 
הומוגנית, אלא בנויה ממספר אוכלוסיות משנה שלכל אחת מבנה ומעמד חברתי שונה ואף היסטוריה התיישבותית ייחודית. 

גיסא  מחד  קבע  התיישבות  של  לתהליכים  נתונים  אלא  סטטית,  אוכלוסייה  אינם  במזרח-התיכון  הנוודים  לפיה  התפיסה 
ויציאה לנדודים מאידך גיסא, נטועה עמוק במחקרים מדיסציפלינות שונות. תהליכי התיישבות נוודים, אם מרצון ואם בלחץ 
השלטונות, מוכרים ברחבי המזרח-התיכון זה מאות בשנים. הדוגמאות במחקר רבות ומתפרסות על פני מרחב גדול וזמן רב 

.)Aharoni, 2007; Johnson, 1969; Salzman and Sadala, 1980; Sternberg and Chatty, 2013(

קרבתו של הנגב ככלל והנגב הצפוני בפרט לארץ הנושבת ולמרכזים עירוניים גדולים, הפך אותו לארץ מעבר לגלי הגירה של 
נוודים לכיוון מישור החוף וגב ההר בעיקר, אך ככל הנראה גם לעמק נהר הנילוס.

מפקד האוכלוסין העות׳מאני משנת 1596 ששוחזר על ידי החוקרים הוטרוט ועבדול פתח, חושף בפנינו אזכורים של שישה 
רק  אלו  לשבטים  זכר  היה  לא  כבר  עשרה  התשע  המאה  של  שבנגב  העובדה  הנגב.  בצפון  שנה  באותה  שהתגוררו  שבטים 

.)Hütteroth and Abdulfattah, 1977( מדגישה את תזוזות הנוודים למקומות אחרים במרוצת השנים
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המחקרים על ההיסטוריה של הבדואים בנגב מצביעים על שלוש אוכלוסיות עיקריות המרכיבות חברה זו:

החלק המרכזי של האוכלוסייה הבדואית בנגב הם שבטים ושברי שבטים של נוודים שהתחילו להגיע לנגב בתהליך איטי, רובם 
ככל הנראה החל מסוף המאה השמונה עשרה ותחילת המאה התשע עשרה. אחת הטענות במחקר היא ששבטי נוודים אלו 
ניצלו את חוסר היציבות הכללי באימפריה העות׳מאנית סביב פלישת נפוליאון למצרים וחדרו מהחיג׳אז לסיני ולנגב. קבוצות 
אלו הסתמכו בעיקר על גידול מקנה וכל המידע, אם בעל פה ואם ממקורות מעטים בני הזמן, מעיד על פרק זמן ארוך של חוסר 
יציבות פוליטית בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב. המלחמות השבטיות היו ארוכות שנים ונסובו בעיקר על מקורות מחיה כמו 
 Bailey, 1980; Conder,( שטחי מרעה ומקורות מים, אך גם על מוטת השליטה הפוליטית של כל קבוצה, כבוד וסיבות נוספות
1878; אל עארף, 1937(. במהלך המאה התשע עשרה והמחצית הראשונה של המאה העשרים היגרו לנגב משפחות רבות של 
זו רבות והמחקר בנושא זה הולך  כפריים מאזורים שונים ובהם עמק הנילוס, חוף פלשת ודרום הר חברון. הסיבות להגירה 
ומתרחב: חלק מאוכלוסייה זו הגיע לנגב על מנת להתחמק מלחץ השלטונות בנושאי המיסים והחשש מגיוס לצבא. במקרים 
 Conder and Kitchener,( אחרים היתה התנועה אל שולי המדבר וממנו כחלק מאסטרטגיית הקיום של תושבי ספר המדבר
1880; גרוסמן, תשנ״ד(. מחקרים מהעת האחרונה מצביעים על תמורות פוליטיות גדולות במצרים ובשלטון העות׳מאני שהגבירו 
את תהליכי ההגירה של כפריים ממצרים לנגב. בנגב, מצאו אלו שמקרוב באו עבודה כמעבדי קרקע שהחזיקו הבדואים. עד 
היום מעידים שמות המשפחה והכינויים של משפחות אלו בעגה המקומית על מוצאם )בעיקר אלו שהגיעו ממצרים ומעזה( 
)Kressel and Aharoni, 2012(. אוכלוסייה שלישית מבוססת  גידול מקנה  ועיסוקם, שאינם מקצועות בדואים ״טהורים״ של 
על מסחר העבדים שהיה נפוץ באימפריה העות׳מאנית במהלך המאה התשע עשרה ובחלקים של המזרח-התיכון גם בין שתי 
מלחמות העולם. זו אוכלוסיית השחורים בחברה הבדואית שהובאו כעבדים/משרתים לבדואים המקוריים, ועדויות היסטוריות 

קיימות על התופעה כמו גם על היבטים עכשוויים שלה )Abu Rabia, 2012; Palmer, 1871; גלילי וקרק, 2011(. 

8.2.2. תהליכי התיישבות
המקורות  פי  על  עשרה.  התשע  המאה  במהלך  פוליטית  אי-יציבות  של  תקופה  בנגב  הבדואית  החברה  עברה  לעיל,  כנזכר 
ההיסטוריים ניתן לראות כי המאבקים הפכו עם השנים למאבקים שמרכזם שליטה בקרקע בהתאם למעבר האיטי לכלכלה 
משולבת של רעיית מקנה וחקלאות גידולים. קשה לומר מה היו היקפי החקלאות בנגב בסוף המאה התשע עשרה ותחילת 
המאה העשרים, ויש בנושא חילוקי דעות עמוקים בין החוקרים. עם זאת, נראה כי ההיקף של השדות שעובדו בידי בדואים או 
עבורם לא היו גדולים. הקרקעות בצפון-מערב הנגב עובדו על ידי כפריים מעזה כחלק מהמערך החקלאי הסובב אותה. דרומה 

ומזרחה יותר האזכורים על גידולי שדה באותה תקופה הם מעטים ביותר )דברת, 2012; חיות ועמיתיו, 2014(. 

השלטון העות׳מאני, שהיה הריבון הרשמי על הנגב חזר להפגין את ריבונותו על שטחי המדבר של האימפריה ברבע האחרון של 
המאה התשע עשרה, בעיקר בשל התפיסה של השלטונות את סוגיית הנוודים בכלל האימפריה כאיום אסטרטגי על שלטונם 

)Rogan, 1999; פישל, 2006(. 

בנגב הוחלה הריבונות בהענשת שייח׳ים סוררים, בהגברת הנוכחות הצבאית ובהקמת ישובים המהווים מרכזי שלטון שהחשוב 
בין הקבוצות החברתיות השונות, תחילתו של מעבר  בהם הוא באר-שבע. בד בבד החלה התייצבות בקביעה של הגבולות 

.)Levin et al., 2010;1937 ,לדפוס קיום נוודי למחצה ואף בניה של בתים בודדים )קושניר, 1995; אל עארף

בתקופת השלטון הבריטי חלה התייצבות פוליטית ועליה ברמה הכלכלית הכללית בחברה הבדואית. בתקופה זו ניתן לראות 
העמקה של תהליכי ההתיישבות: החלה חדירה איטית של כלכלה משולבת של גידולי שדה מחד גיסא וגידולי מקנה מאידך 
גיסא. דפוס קיום זה חייב חזרה עונתית לשדות הגידול וחילקוק )פרצלציה( מאזורי מרעה משותפים של יחידות חברתיות 
גדולות )הנקראות ״דירה״( לחלקות משפחתיות קטנות המבוססות על אגני ניקוז של ערוצים מקומיים. לתהליך זה נוספה 
בנייה הדרגתית של מבנים שרובם שימשו לאכסון ציוד ונקראים בלהג המקומי ״בייכה״. יש לציין כי מקבצי מגורים אלו לא 
הגיאוגרפיות  הפרשנויות  רוב  לפי  והן  תפיסתם(  לפי  נוודים  )שנשארו  התושבים  של  התודעה  מבחינת  הן  ככפרים,  נחשבו 
המקובלות. עם זאת, ניתן לראות התפתחות זו כשינוי מסויים בדפוס היישובי וקיימות פרשנויות שונות לתופעה התיישבותית 

זו )Levin et al., 2010; Meir, 1996; בן דוד ואוריון, 1998(.

 .)Barron, 1923( במפקדים השונים שנערכו בתקופת המנדט הבריטי ניתן לראות תנודות דמוגרפיות שנבעו מדפוסי הנדידה
ערב מלחמת העצמאות התגוררו בנגב כ-65,000 בדואים בחמש התארגנויות פוליטיות עיקריות שכללו בתוכן את כל שלוש 
האוכלוסיות שהוזכרו. ברמה החברתית והפוליטית נעה החברה הבדואית בנגב ערב מלחמת העצמאות בין מיעוט אקטיבי 
ערב, קבוצות קטנות ששיתפו פעולה עם  וצבאות מדינות  הנהגה ששיתפה פעולה עם התנועה הלאומית הפלסטינית  של 
השוליות  את  מאפיינת  זו  התנהגות  כי  לציין  יש  היהודי-ערבי.  בסכסוך  עמדה  נקט  שלא  גדול  ורוב  היהודית,  ההתיישבות 
)Marginality( של אוכלוסיות נוודיות ברחבי העולם, והובילה לכך שבמהלך המלחמה נוצרה נטישה יזומה )שנתפסה כנראה 
נוודית  גם לתפיסתה של האוכלוסייה את עצמה כאוכלוסייה  רוב האוכלוסייה לעומק המדבר, דבר שמתקשר  כזמנית( של 

.)Yahel and Kark, 2015( .למרות תהליכי ההתיישבות האיטיים שעברו עליה בעשורים שלפני כן
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לאחר המלחמה נשארו בנגב כ-11,000 תושבים בדואים וכ-5,000 מהם חזרו באישור השלטונות הישראליים בחמש השנים 
שלאחר המלחמה, תהליך שהגדיל את האוכלוסייה הבדואית בנגב לכ- 17,000 בשנת 1954. אלו, אורגנו בשלוש התארגנויות 
פוליטיות עיקריות. האוכלוסייה הבדואית בנגב רוכזה על ידי השלטון הישראלי באזור שכונה ״אזור הסייג״ שמרכזו בבקעת 
באר-שבע וגבולותיו בין כביש ארבעים במערב )למעט אזור שובל שבו הוקמה לימים העיר רהט(, אזור ערד במזרח ודימונה 
בישראל הערבית  האוכלוסייה  שאר  על  שהוחל  לזה  בדומה  צבאי  ממשל  הבדואית  האוכלוסייה  על  הוחל  בהמשך,   בדרום. 

)Yahel and Kark, 2015; יהל, 2009(.

בנושא יצירתו של אזור הסייג חלוקות הדעות במחקר, בין חוקרים הטוענים כי יצירתו של האזור נעשתה משיקולים פוליטיים לעומת 
מחקרים מהעת האחרונה המעריכים כי יצירת אזור הסייג נעשתה בעיקרה משיקולי בטחון. אישוש לטענת השיקול הביטחוני ולא 
הפוליטי מגיעה מהעובדה שכשלושים אחוזים מהאוכלוסייה הבדואית שנפקדה בנגב במפקד 1954 היתה אוכלוסייה שהוחזרה 
על ידי השלטונות במהלך חמש השנים הראשונות לקום המדינה, מכיוון שלא נתפסו כמאיימים על בטחון המדינה. בנוסף לכך, 
גם החלת הממשל הצבאי יועד במקורו להיות ממשל צבאי להתיישבות היהודית ומסיבות לוגיסטיות בלבד, ולא על האוכלוסייה 

הבדואית. עם זאת היו להחלטות אלו השלכות משמעותיות מבחינת החברה הבדואית )יהל, 2009 ; כוזלי, 2007(.

לפני  עוד  במקומה  היושבת  ואוכלוסייה  הסייג  אזור  אל  ממקומה  שהועברה  אוכלוסייה  של  מצב  יצרה  הסייג  אזור  יצירת 
המלחמה. בשנים הראשונות ליצירתו של אזור זה אופיינה התיישבות הבדואים בתוכו בתנועות רבות שנוצרו הן בשל צרכים 
ולחצים של הממשל והן בשל לחצים פנימיים של האוכלוסייה הבדואית. מריבות בין קבוצות חברתיות גררו פניה לשלטונות 
בבקשה לעבור לאזורים שונים, מאבק בין מנהיגים מקומיים )שייח׳ים( לבין קבוצות אופוזיציה שונות גררו בקשות העברה 

הדדיות ואף לחצים להוצאת חלק מהקבוצות אל מחוץ לגבולות המדינה )משרד המיעוטים, 1949(.

במהלך שנות השבעים והשמונים של המאה העשרים, בעיקר עם הקמתה של רהט ולאחריה, ניכרה תנועה נוספת של קבוצות 
שהתגוררו בעבר בנגב המערבי, יושבו בשנות החמישים בחלק המזרחי של אזור הסייג )אזור חורה, ערד וכדומה( ועתה עברו 

.)Yahel and Kark, 2015( בחזרה לאזור רהט והתיישבו בתוכה וסביבה

אוהלים  במקבצי  התיישבות  באזור  נוצרה  עוסקת,  זו  סקירה  אין  שבהן  קרקעות  על  בעלות  של  בשאלות  מההשלכות  לבד 
שהתפתחו לבניה קלה בעיקר מפחים. עוד בעשורים הראשונים לקיום המדינה החלו דיונים במשרדי הממשלה בנוגע למה 
שכונה ״בניה בלתי-חוקית״. במקביל החלו תכניות התיישבות שונות לבדואים שכללו תכניות לבניית כפרים, העברה ויישוב 

בערים המעורבות ועוד )כוזלי, 2007(. 

משנת 1968, בה הוקמה העיירה הראשונה לבדואים – תל שבע, החל תהליך ארוך וממושך של תכנונם והקמתם של ישובים 
לבדואים בנגב שנמשך עד תחילת שנות התשעים של המאה העשרים, ובמסגרתו הוקמו שבע עיירות לאוכלוסייה הבדואית 
בנגב. חלקן כחלק מהסכמי השלום בין ישראל למצרים שחייבו פינוי משפחות לצורך העתקת בסיסי צבא מסיני לנגב. בתחילה 
היו אלו ישובים עירוניים וישובים שכללו שילוב מועט של אפשרויות מובנות לחקלאות בישוב )כדוגמת רהט, 1972(. ישובים 
אלו משכו אליהם בעיקר את התושבים ממוצא כפרי שלא הסכינו עם אורח החיים הנוודי מלכתחילה )בן דוד וגונן, 2001(. סביב 
לישובים אלו נותרו מקבצי בנייה ארעית שאינם חוקיים על פי חוקי המדינה, ובשל הריבוי הטבעי המואץ קיבלו בסוף המאה 
העשרים את הכינוי ״כפרים לא מוכרים״ או ״כפרים לא חוקיים״. התיישבות זו, העומדת בפני תהליך הכרה חלקית והסדרה 
דפוסי  על  ברובו  המבוסס  למחצה  וכפרי  כפרי  חיים  אורח  ומשפחתי,  חברתי  בסיס  על  בהתיישבות  מתאפיינת  אלו,  בימים 
קיום מעורבים של גידול מקנה, גידולי שדה ועבודות כפיים. המבנים הם ברובם בבניה קלה, ללא חיבור לתשתיות בסיסיות 
של מים, ביוב, תחבורה ועוד. בתחילת המאה העשרים ואחת הוקמה המועצה האזורית אבו-בסמה שאמורה לספק שירותים 
לישובים אלו, בחלקם כאלו המצויים בתוך שטחי רשויות מוניציפליות קיימות וחלקם באזורים גליליים )חסרי שיוך מוניציפלי(. 
במהלך שנת 2012, בשל קשיים באספקת שירותים למספר כה גבוה של תושבים, חולקה המועצה לשתי מועצות חדשות )אל 
גיאוגרפית  ולא מוכרים לפי חלוקה  ונווה מדבר( שאמורות לספק שירותים לתושבי הנגב הבדואים בישובים מוכרים  קסום 
ידי חברות המים הרשמיות והתשלום נעשה במרוכז  מוסכמת. את המים מספקים חיבורים מאולתרים לצנרת הקיימת על 
על ידי נציג של הכפר. החשמל מסופק לרוב על ידי גנרטורים פרטיים או פאנלים סולאריים. שירותי החינוך מסופקים על ידי 
מדינת ישראל שמפעילה, באמצעות הרשויות המקומיות, מערכת הסעות ענפה למספר בתי ספר אזוריים. שירותי הבריאות 
מסופקים בצורה בלתי-סדירה על ידי מרפאות ניידות. התיישבות זו יוצרת גם מסחר ענף של שירותים שאינם מוכרים במס 

כשירותי תחבורה, מסחר ועוד )ספקטור בן ארי, 2013(.
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מצודת אופקים )פטיש(. צילום: עמית מנדלסון.

בור המים הביזנטי ליד כנסיית א-שלאלה, פארק אשכול. צילום: עמית מנדלסון. 
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בית הביטחון ומגדל המים באתר נח'אביר – בארי הישנה. צילום: עמית מנדלסון

אנדרטת חטיבת הנגב. צילום: עמית מנדלסון
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8.3 טבלת אתרים
טבלה 1: אתרים ארכאולוגיים, אתרים היסטוריים ואתרי מורשת בדואים )מספור האתרים תואם לזה שבמפה מס׳ 11 )עמ' 131( ומבוסס על 

סדר האתרים ממזרח למערב(

מקורתיאור האתרנ.צ רוחבנ.צ אורךמיקום האתרסוג האתרשם האתרמס

חרבת 1
עוזה

כ-6 ק״מ ארכיאולוגי
דרומית-

מערבית לערד

שרידי מצודת מגדלים בקצה שלוחה, מעל פיתול 215755568629
בנחל קינה. הוקמה בשלהי תקופת הברזל, 

והתקיימה עד לתקופה ההלניסטית והרומית. 
בתחומה גם מכלולי מבנים ורחובות. נמצאו בה 

כתובות עבריות רבות וכתובת אדומית. נראה 
שיחד עם המצודה בח׳ רדום )כ-2 ק״מ דרומה, 

מחוץ לתחום הסקר( נבנתה כחלק ממערך הגנתי 
של מלכי יהודה כנגד איום אדומי.

בית-אריה, 
.2011

כ-7 ק״מ ארכיאולוגיתל ערד2
מערבית לערד

תל גדול שעליו ובסמוך לו שרידי יישובים 211990576558
ממספר תקופות. העיר התחתונה שלרגלי התל 
מתוכננת היטב ומבוצרת. היא נבנתה בתקופת 

הברונזה הקדומה, כהמשך ליישוב פרוז גדול 
שהתקיים עוד מהתקופה הכלקוליתית והייתה 

 העיר הגדולה ביותר בנגב בתקופה זו.
העיר כללה מספר מתחמים שאחד מהם היה 

מקדש. מיקומה היה על דרך ראשית בין מצרים 
למסופוטמיה וישנן עדויות לקשרים בינה לבין 

תעשיית נחושת בדרום סיני. העיר ניטשה בסוף 
תקופת הברונזה הקדומה. 

בתחילת תקופת הברזל הוקם יישוב ישראלי 
על גבי התל. במקום נבנו מספר מצודות, זו על 

שרידיה של זו. במתחם זה התגלה מקדש ייחודי 
שפעל כנראה עד לרפורמות הדתיות בימי המלך 

חזקיהו. לאחר חורבן ממלכת יהודה המקום 
המשיך לשמש לסירוגין כתחנת דרכים עד 

לתקופה הערבית הקדומה.

מרקוס, 2001;
 יש חדש

בתל המצודות 
– מסלול טיול 

 בתל ערד
)אתר רשות 

הטבע והגנים(.

כ-7 ק״מ ארכיאולוגיתל קריות3
 צפונית

לתל ערד

שרידי יישוב נרחב על תל נמוך. עיקר הממצאים 211873583985
מהתקופה הרומית והביזנטית וכוללים מבנים 

רבים, מערות שחלקן הפכו לבתי מגורים, 
כנסייה ורצפות פסיפס, בורות מים רבים, 

מחסנים, מתקנים חקלאיים ועוד. בנוסף, התגלו 
ממצאים מעטים מתקופת הברונזה התיכונה ב׳. 

חוקרים נוצרים הציעו לזהות כאן את עירו של 
יהודה איש קריות.

מרקוס, 2001;
שכבת רשות 

העתיקות.

כ-3 ק״מ ארכיאולוגיחרבת ציה4
 צפונית

לתל ערד

שרידי ישוב, מערות, בורות מים וחרסים מן 211476579600
התקופות הכלקוליתית, ברונזה קדומה, ביזנטית 

וערבית קדומה.

שכבת רשות 
העתיקות.

חרבת 5
קטמית

בחלק הדרומי-ארכיאולוגי
מזרחי של 

בסיס נבטים 

אתר פולחן אדומי ובו מקדש משלהי תקופת 206452566051
הברזל. במתחם נחשפו בין היתר מזבח ואגן 

מטויח ונמצאו צלמיות וכלי פולחן. קיומו 
משתלב בממצאים אדומיים מאתרים נוספים 
בסביבה כמו ערד, תל מלחתה וחרבת ערוער.

בית-אריה, 
.2003/2012

תל כסיף 6
ובית 

הקברות 
כסייפה

ארכיאולוגי 
 +קבר/

בית קברות 
בדואי חשוב

סמוך לצומת 
הכניסה 

לכסייפה 
מכביש 31

שרידי יישוב גדול מהתקופות הביזנטית 206332573874
והערבית הקדומה. האתר נסקר לראשונה כבר 
בתחילת המאה ה-20 ומאז עוד מספר פעמים 

)ונחפר חלקית בחפירת הצלה(. בממצאים 
שרידי 3 כנסיות, מבנים, מערות, באר בנויה 

ובורות מים. ממצא ייחודי הוא גת שהיא 
המזרחית ביותר באזור, ושנראה שבשלב מסוים 

הוסבה לחדר מגורים.
על חלק מהתל נמצא בית קברות המשמש 

פלגים שונים של מטה הט׳ולאם ובעיקר את 
קבוצת אבו רביעה וקבוצות החסות שלה. הוקם 

ככל הנראה ערב מלחמת העולם הראשונה. 

שמואלי, 2012.
גלילי, 2013.
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בית הספר 7
המנדטורי 

בכסייפה

סמוך למחלף היסטורי
כסיף

בית ספר שהוקם על ידי שלטונות המנדט כחלק 205969573835
ממספר בתי ספר לאוכלוסייה הבדואית. הוקם 

בעבור בני הנכבדים של מטה הט׳ולאם.

 Abu Rabia,
.2001

בקעת ערד, ארכיאולוגיתל מלחתה8
בתוך בסיס 

נבטים 

תל וסביבו חורבות. התל מתוארך למן התקופה 202584569705
הכלקוליתית ועד לתקופת הברזל, החורבות 

שסביב מתוארכות למן התקופה ההלניסטית 
 ועד התקופה הערבית הקדומה.

באזור גם בית קברות בדואי לא פעיל, קברו 
של סעיד אל-קריישי המיוחס למטה הט׳ולאם 

ושרידים מתקופת המנדט הבריטי.

שטרן 
ועמיתיו, 

1992; בר-צבי 
ועמיתיו, 

.1998

בית קברות 9
״אל קבב״

קבר/בית 
קברות 

בדואי חשוב

בקעת ערד, 
בתוך בסיס 

נבטים

בית קברות ששימש חלקים ממטה הט׳ולאם 202429569268
וספיחיהם עד הקמת שדה התעופה בנבטים. 

בתוכו מבנה ששימש להתכנסות ותפילה וקברו 
של ״אל קבב״. 

גלילי, 2013.

הקצה הדרומי ארכיאולוגיתל עירא10
של שלוחות 

הרי חברון

תל גדול יחסית ובו ממצאים למן תקופת 198724571276
הברונזה ועד התקופה הערבית. הישוב היה 

מבוסס וגדול בעיקר בתקופת הברזל, בתקופה 
ההלניסטית ובתקופה הביזנטית.

שטרן 
ועמיתיו, 

.1992

חרבת 11
ערוער

500 מ׳ ארכיאולוגי
צפונית-מערבית 
לצומת ערוער

שרידי יישובים על תל ובקרבתו. האתר נחפר 197987562358
מספר פעמים. נחשפו ממצאים משלהי תקופת 

הברזל )מאות 7-8 לפנה״ס( האופייניים 
לממלכת יהודה, אך גם כאלה המעידים על 

השפעה אשורית ואדומית. היישוב חרב כנראה 
עם חורבן ממלכת יהודה. בראשית התקופה 

ההלניסטית המקום נושב מחדש, ולקראת סוף 
ימי בית שני התרחב ונבנתה מצודה על התל. 

המקום חרב שוב, והממצאים המאוחרים יותר 
הם של בנייה דלה.

מרקוס, 2001;
אלדר-ניר, 

;2015
שכבת רשות 

העתיקות.

בית 12
קברות של 
אל אטרש 

קבר/בית 
קברות 

בדואי חשוב

מול הכניסה 
למולדה 

גלילי, מידע בית קברות קטן של מספר פלגים של אל אטרש. 196947575259
בעל-פה.

בייכה באבו 13
גרינאת

סמוך לצומת היסטורי
ערערה

מבנה אבן ובוץ ששימש כמחסן לאחת 196880560098
ממשפחות אבו קרינאת.

גלילי, מידע 
בעל-פה.

בית 14
הקברות 

של מולדה

קבר/בית 
קברות 

בדואי חשוב

סמוך לכניסה 
למולדה

גלילי, מידע בית קברות של פלגים שונים של אל אטרש. 196858573337
בעל-פה.

מזרחית ארכיאולוגיתל משוש15
למושב נבטים

שרידי עיר גדולה על הגדה הצפונית של נחל באר-196749569144
שבע. באתר ובקרבתו נערכו חפירות ארכיאולוגיות 

שחשפו יישוב מהתקופה הכלקוליתית ותקופת 
הברונזה הקדומה, מתחם מתקופת הברונזה 

התיכונה, מצודה מתקופת הברזל, ישוב מבוצר 
מהתקופה הפרסית ומנזר שהתקיים בתקופה 

הביזנטית וראשית התקופה המוסלמית.

דף מאתר 
רשות 

העתיקות;
מרקוס, 2001

סמוך לכניסה ארכיאולוגיחרבת חור16
לישוב חורה 

חורבה נרחבת. שרידי מבנים שביניהם גם 193598577257
כנסייה גדולה. בסמוך עברה דרך קדומה 

שבקרבתה מספר מצדים. הממצאים כוללים גם 
מתקנים חקלאיים, מטמורות חצובות, ובורות 

רבים שחלקם משמשים את הבדואים עד היום. 
במקום נמצאו חרסים מתקופת הברזל ועד 

לתקופה הממלוכית. בתקופה הביזנטית המקום 
היווה מרכז לאזור כולו. לאחרונה נחשף בסמוך 

מנזר מרשים מתקופה זו.

גוברין, 
;2002/2013

כתבות 
מהעיתונות על 

המנזר.

בית 17
הקברות של 

אל משש

קבר/בית 
קברות 

בדואי חשוב

סמוך לחרבת 
יתן, 4 ק״מ מז׳ 
למושב נבטים

גלילי, מידע בית קברות של משפחות הנספחות לאבו רוקייק. 193509570409
בעל-פה.

בית 18
הקברות של 

ח׳שם זנה

קבר/בית 
קברות 

בדואי חשוב

סמוך לבריכות 
המים של 

נבטים

בית קברות של משפחות הנספחות לאבו סולב, 188987567925
אבו קווידר ואל חמיידי.

גלילי, מידע 
בעל-פה.
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קבר/בית ח׳שם זנה19
קברות 

בדואי חשוב

 קבר הצדיקה זנה, נחשבת כמתמחה188274568792דרומית לנבטים
בטיפול בעקרות.

בר-צבי 
ועמיתיו, 1998; 

גלילי, 2013.

חרבת זעק20
)צמוד 

מבחוץ 
לגבול 

הסקר(

כ-3.5 ק״מ ארכיאולוגי
מצפון לקיבוץ 

להב

שרידי ישוב גדול, מערות מגורים ומערכות 187532591409
מסתור מתקופת מרד בר כוכבא, בורות מים, 

באר, מתקנים, בית-בד, מקווה טהרה, מערות 
קבורה, קברי ארגז. חרסים מן התקופות הברזל, 

הרומית הקדומה, הביזנטית וימי הביניים. 
שרידי כפר ערבי קטן שהתקיים מהתקופה 

העות׳מאנית ועד 1948 והיווה המשך למשכנות 
רועים זמניים.

שכבת רשות 
העתיקות;

אלג׳ם, 2013. 

תל חליף21
)צמוד 

מבחוץ 
לגבול 

הסקר(

צמוד לקיבוץ ארכיאולוגי
להב מצפון-

מערב. 

תל גדול יחסית. בחפירות שנערכו בו נחשפו 187344587920
ממצאים שתוארכו החל מתקופת הברונזה 
הקדומה ועד לתקופת המנדט וערב הקמת 

המדינה. יש סברה שהאתר קשור גם לממצאים 
פרהיסטוריים מאתרים בקרבת התל. 

שטרן ועמיתיו, 
.1992

בית 22
הקברות 

שיח׳ סאלח

קבר/בית 
קברות 

בדואי חשוב

בחלק הצפוני-
 מערבי

של לקיה

 בית קברות המשמש את תושבי לקיה.186322581395
במקורו קבר של קדוש שמקורו לא ידוע.

בר-צבי 
ועמיתיו, 

.1998

תל באר-23
שבע

על גדת נחל ארכיאולוגי
באר-שבע 
ונחל חברון

תל וסביבו אתרים נוספים. ממצאים רבים 184843572694
מהתקופה הכלקוליתית באתרים סביב לתל. 

התל עצמו משופע בממצאים בעיקר מתקופת 
הברזל ומן התקופה הרומית. קיימים ממצאים 

עד התקופה הערבית. ניטש בסוף התקופה 
הערבית הקדומה.

שטרן 
ועמיתיו, 

.1992

ארכיאולוגי מצודת פחר24
)ותצפית(

כ-2.5 ק״מ 
צפ׳-מע׳ 

ללקיה

מצודה עם חומת סוגרים מן התקופות הברזל ג׳, 184572582944
ההלניסטית והערבית הקדומה. נמצאת בנקודה 

הגבוהה ביותר בגבעות גורל )נ.ג. 504(.

שכבת רשות 
העתיקות.

אנדרטת 25
חטיבת 
״הנגב״

 כתףהנצחה
באר-שבע. 

צמוד לחלקה 
המערבי של 

העיר

אנדרטה המנציחה את פועלה של חטיבת 182895575073
״הנגב״ במלחמת העצמאות ואת זכר נופליה. 
עוצבה ע״י האמן דני קרוון. מונומנט המתאר 

באופן סמלי גם את סיפור ההתיישבות הנצורה 
בנגב ואת קרבות החטיבה. מהמקום תצפית 

טובה על העיר באר-שבע וסביבתה. 

מרקוס, 2001.

בין החלק היסטוריבית אשל26
הדרומי של 
באר-שבע 

לאזור 
התעשייה 
עמק שרה

יישוב נטוש שנהרס ברובו במלחמת העצמאות. 182171571374
אחד מ-3 המצפים בנגב שהוקמו בשנת 1943 
כתחנות ניסיונות חקלאיות. בראשית מלחמת 
העצמאות היה הישוב נצור חלקית במשך זמן 

רב. לאחר פלישת הצבא המצרי המצור החמיר 
והיישוב הופגז ונהרס ברובו, והמגינים עברו 

להתחפרות בבונקרים, עד שהמצור הוסר 
במבצע ״יואב״. כיום המקום בהכנה לקליטת 

קהל ומתוכנן להוות חלק מפארק נחל באר-שבע.

מרקוס, 2001; 
דף מאתר 

המשרד 
להגנת 

הסביבה. 

חרבת 27
כרכור 

גבעות גורל, ארכיאולוגי
כ-4 ק״מ צפ 
‘לבאר-שבע

שרידי יישוב, מבנים, מערות מגורים, כנראה 181330581023
כנסיה עם פסיפס מן התקופה הביזנטית, 
מחצבה, בורות מים, חרסים מן התקופות 

הברזל, הביזנטית והערבית הקדומה.

שכבת רשות 
העתיקות.

גשר 28
הרכבת 

התורכי על 
נחל באר-

שבע

באזור הכניסה היסטורי
הדרומית 

לבאר-שבע

גשר קשתות אבן גדול מאד )190 מ׳, במשך 181230571487
שנים רבות היה הארוך בארץ(. נבנה על ידי 

התורכים בשנת 1916 כחלק ממסילה שהובילה 
לקסיימה בסיני, במסגרת המאמץ המלחמתי 
נגד הכוחות הבריטים. שימש כגשר רכבת עד 

1920, ולאחר קום המדינה ועד 1962 כגשר כלי-
רכב חליפי. מהווה אחד מסמליה של העיר באר-
שבע וכיום נמצא בתחום פארק נחל באר-שבע.

גולן, 2005. 

חפירות 29
עות׳מאניות 

חפירות של תעלות סביב לגבעת חבלנים כחלק 180152568227גבעת חבלניםהיסטורי
ממערך הביצורים העות׳מאני. ר׳ גם אתר ״גבעה 

1070״ וקו חפירות עות׳מאני

נבון וגלילי, 
מידע בעל- 

פה, 2014.
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בייכת אל 30
מלייחי

ממערב היסטורי
לכביש 40 2.5 

ק״מ מצפון 
לצומת גורל

מבנה ריבועי של כ-25x 25מ׳ הכולל חצר 179607582537
שסביבה חדרי מגורים. באחד מהם ישנו ציון 

קבר המתייחס לצדיק מקומי שיוחסו לו אחרי 
מותו כוחות על-טבעיים. המבנה הוקם ככל 
הנראה בשנות ה-30 של המאה ה-20 כבית 

משפחת טורי משבט מלייחי, בתקופה בה גדלה 
התיישבות הקבע של בדואים באזור.

 Yekutieli,
.2007

בית 31
הקברות 

אבו סיאם.

קבר/בית 
קברות 

בדואי חשוב

2 ק״מ דר׳-
מע׳ לצומת 

להבים.

בית קברות קטן של קבוצת אבו סיאם 179262585160
המסונפת למטה התיאהא.

גלילי, מידע 
בעל-פה.

חרבת צפד 32
)ביר א- 
ספאדי(

שוליים ארכיאולוגי
מערביים של 

שכונת נווה נוי 
בבאר-שבע

שרידי ישוב וחרסים מן התקופה הכלקוליתית. 178773570878
אחד מ-3 אתרים קרובים )האחרים הם ח׳ מטר 

וח׳ בתר( המשויכים ל״תרבות באר-שבע״ 
מהתקופה הכלקוליתית. בחפירות בהם נמצאו 

מתחמי מגורים, חלקם תת-קרקעיים, בורות 
מים, ממגורות, שרידים המעידים על תעשיית 

כלי נחושת וחקלאות של מרעה ושדות.

שכבת רשות 
העתיקות; 

חוברת מידע 
 על פארק נחל

באר-שבע, 
באתר המשרד 
להגנת הסביבה. 

מע׳ למסילת ארכיאולוגיתל מילחה33
הרכבת, 2.5 ק״מ 
צפ׳ לצומת קמה

תל שנחפר מעט. ממצאים מתקופת הברונזה 178768596788
התיכונה ועד התקופה ההלניסטית

שטרן 
ועמיתיו, 

.1992

בית 34
סלמאן 

אל-עוקבי

2.5 ק״מ מע׳ היסטורי
לצומת להבים

בית אבן קטן ששימש את ההתכנסויות 178136585792
ומשפטים שנוהלו על ידי סלמן אל-עוקבי, 

שהתפקד כשופט מנהלי מרכזי באוכלוסייה 
הבדואית לפני הקמת המדינה.

 בית סלמאן
אל-עוקבי.

תל נג׳ילה35
)מעט 
מחוץ 

לתחום 
הסקר(

על גדת נחל ארכיאולוגי
 שקמה,

כ-6 ק״מ צפ׳ 
לצומת בית 

קמה

תל גדול שהיה מיושב לסירוגין בעיקר בתקופת 176970601200
הברונזה ובתקופה הממלוכית. שרידים 

מתקופת הברזל נמצאו באתרים סביב לתל, 
וכמו כן נמצאו בו שרידים מעטים מהתקופות 

הכלקוליתית, ההלניסטית, הרומית והביזנטית.

מרקוס, 2001.

חרבת 36
כרכור 
עילית

ארכיאולוגי 
+ קבר/בית 

קברות 
בדואי 
חשוב

כ-3 ק״מ 
צפונית-

מערבית 
לצומת גורל

 שרידי ישוב המשתרע על שטח נרחב.176958581265
כולל מבני מגורים, כנסיה, אבני פסיפס, כתובות, 

בורות מים, מתקני מים, מערות חצובות, בית-
קברות בדואי, קבר שיח׳ )נבי כרכור(, פריטים 

ארכיטקטוניים. חרסים ומטבעות מן התקופות 
הרומית-ביזנטית, הביזנטית המאוחרת 

והאסלאמית הקדומה.

שכבת רשות 
העתיקות;

מרקוס, 2001.

כ-2 ק״מ ארכיאולוגיחרבת בקר37
מדרום לרהט

שרידי מבנים, מערות חצובות, קברים, בארות, 175586585492
בורות מים, פריטים אדריכליים )ייתכן שחלקם 

מעידים על הימצאות כנסייה(, שברי זכוכית 
וחרסים. האתר היה מיושב בתקופה הביזנטית.

שכבת רשות 
העתיקות;

מרקוס, 2001.

״גבעה 38
1070״

כ-4 ק״מ היסטורי
דר׳-מע׳ 

לבאר-שבע

״גבעה 1070״ – כינוי שהדביקו הכוחות 175420567541
הבריטיים במלחמת העולם הראשונה לנ.ג. 

325. גבעה שולטת ומבוצרת שנמצאה לפני 
הקו הקדמי העיקרי של החפירות התורכיות. 

ההרעשה עליה וכיבושה היוו את מהלך הלחימה 
הראשון בקרב על באר-שבע.

מחבר לא 
ידוע, מתוך 
״מערכות״, 

 .1973

אתר 39
״משטרת 
הרוכבים״

סמוך לשובל היסטורי
ולרהט

נבון, מידע בית משטרת הרוכבים הבריטית.175051590357
בעל פה, 2014.

חרבת 40
מארבים

סמוך לכניסה ארכיאולוגי
המערבית 

לרהט

חורבה גדולה על הגדה הצפונית של נחל גרר. 173500588500
שרידי מבנה, בורות מים חצובים, בארות חצובות, 

מערות גדולות, בתי-בד, מחצבה, חרסים מן 
התקופות הכלקוליתית, הרומית והביזנטית.

שכבת רשות 
העתיקות;

מרקוס, 2001.
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חרבת 41
סופה

כ-2 ק״מ ארכיאולוגי
צפונית 

לקיבוץ חצרים

שרידי ישוב, באר, בית מרחץ, שברים, פריטים 172635574655
אדריכליים, רצפות פסיפס וחרסים מהתקופות 

 הברזל, ההלניסטית, הרומית והביזנטית.
בית יוצר. במקום נמצא סורג שיש של כנסייה 

מעוטר בסמל מגן דוד )מוטיב שבתקופה זו עוד 
לא היה יהודי מובהק( עם פרח וזר. 

שכבת רשות 
העתיקות;
דף מאתר 

רשות 
העתיקות.

גשר רכבת 42
עות׳מאני

סמוך לבסיס היסטורי
שדה תימן

 נבון, מידעגשר כחלק ממערכת הרכבות העות׳מאנית 172386578856
בע"פ, 2014

חרבת 43
רקיק

מצפון לבסיס ארכיאולוגי
שדה תימן 

ובתחום הבסיס

שרידי יישוב גדול על גדת נחל פטיש. שרידי 171955578310
בורות מים בנויים אבני גוויל, אבני בנייה, קברים 

מן התקופה הביזנטית. חרסים מן התקופות 
הכלקוליתית )כולל כלים שלמים מתקופה זו(, 

ההלניסטית, הרומית, הברזל והביזנטית.

שכבת רשות 
העתיקות;
ענר, 2005.

קבר שייח׳ 44
עאמר

קבר/בית 
קברות 

בדואי חשוב

נחשב כ״ידיד האל״ ובעל תכונות רוחניות )לא 169634588884בתל שריעה
ידוע על יכולות ריפוי מיוחדות(

בר-צבי 
ועמיתיו, 

.1998

על נחל גרר, ארכיאולוגיתל שריעה45
כ-4 ק״מ 

מע׳ לכניסה 
הדרומית 

לרהט

תל על גדת נחל גרר. הממצאים ממנו מתוארכים 169634588884
למן התקופה הכלקוליתית ועד לתקופה 
הערבית הקדומה. התקופות המרכזיות 

בתולדות האתר מתייחסות לתקופת הברונזה 
התיכונה והמאוחרת, אז היה הישוב חלק 

ממערך השליטה המצרי בצפון הנגב, ותקופת 
הברזל בו נמצאו ״בתי ארבעת מרחבים״ רבים. 

שטרן 
ועמיתיו, 

.1992

חרבת 46
שמריה

כ-2.5 ק״מ ארכיאולוגי
צפונית-
מזרחית 

לצומת גילת

שרידי יישוב גדול מהתקופה הביזנטית והערבית 169161584403
הקדומה על גדת נחל שמריה. שרידי כנסיה, 

פריטים אדריכליים, מערות, בורות מים חצובים 
וחרסים מהתקופות הללו. בערבית נקראת 

חרבת אבו סמארה של שם קבר קדוש מקומי 
א-נבי סמארה, שנמצא במקום.

שכבת רשות 
העתיקות;

מרקוס, 2001.

באר 47
הלמות

חיבור נחל ארכיאולוגי
הלמות ונחל 
פטיש, כ-3.5 
ק״מ ממזרח 

לאופקים

שרידי יישובים על הגבעות מדרום לנחל פטיש 168438580096
ובשתי הגדות של נחל הלמות. הממצאים 

כוללים בתי קברות עתיקים על גבעות מצפון 
לנחל פטיש, חרסים מן התקופות הכלקוליתית, 

הברזל, הפרסית, ההלניסטית, הרומית, 
הביזנטית והערבית הקדומה. בסמוך למפגש 

הערוצים נמצאת באר אנטיליה מרשימה.

שכבת רשות 
העתיקות; 

מרקוס, 2001.

חרבת 48
מנוח

כ-2 ק״מ דר׳-ארכיאולוגי
מז׳ לאופקים.

שרידי יישוב סמוך לנחל אופקים. שרידי מבנים, 166277577799
קברים, בורות מים, באר, פריטים אדריכליים 

וחרסים מן התקופה הביזנטית.

שכבת רשות 
העתיקות.

כ-1.5 ק״מ ארכיאולוגיתל מנוח49
מערבית 
לאופקים

יסודות מבנים על גבעה טבעית וחרסים 166219579299
מתקופות הברזל, הפרסית וההלניסטית על פני 

הקרקע. נראה שבמקום הייתה מצודה וייתכן 
שהוא היווה אתר מרכזי בתקופות אלה.

שכבת רשות 
העתיקות;
ענר, 2005.

מצודת 50
אופקים 
)פטיש(

כ-1 ק״מ היסטורי
ממזרח 

לאופקים. 
בתחום פארק 

אופקים

מצודה תורכית שנבנתה בסוף המאה ה-19, 165500579775
כחלק ממאמץ תורכי להגביר את הנוכחות 

באזור, להשליט סדר ולמנוע סכסוכים בקרב 
שבטי הבדואים. במצודה ישבה מחלקה של 

הצבא התורכי. היא היתה אחת מתוך 3 מצודות 
דומות באזור. לרגלי הגבעה שממזרח למצודה 

ישנה מערה/מאגורה חצובה גדולה מאד )סביר 
ששימשה גם כמחצבה(, כנראה מהתקופה הביזנטית.

מרקוס, 2001;
שכבת רשות 

העתיקות.

חרבת 51
פטיש

סמוך ומצפון ארכיאולוגי
לחלק הצפוני 

של אופקים

חורבה על שטח נרחב, שרידי מבנים ומבני 164659581526
ציבור, מתקני תעשייה, כבשנים, בורות מים 

רבים ושרידי מערכת איסוף מים, קברים וחרסים 
 מן התקופות הביזנטית, הערבית הקדומה

וימי הביניים. המקום מזוהה עם פוטיס 
המופיעה במפת מידבא. 

שכבת רשות 
העתיקות;

מרקוס, 2001.
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אתר נחל 52
באר-שבע 

)4229/0(

כ-4 ק״מ מז׳ ארכיאולוגי
למפגש נחלים 

באר-שבע 
ובשור

 אתר נרחב על גדות נחל באר-שבע.164511567382
שרידי מבנים בנויים אבני גוויל, שרידי חקלאות 
קדומה, בית קברות, כלי חרס, כלי צור, כלי אבן 

ונחושת מן התקופה הכלקוליתית.

שכבת רשות 
העתיקות.

קבר/בית אבו הררה53
קברות 

בדואי חשוב

לפי חלק מהמסורות אחד מה״צחאבה״ )חבריו 162578587932בתל הרור
של הנביא(. לפי מסורות אחרות כוחו בזיווג 

זיווגים והגנה על חלשים.

גלילי, מידע 
בעל-פה.

על גדת ארכיאולוגיתל הרור54
נחל גרר, 

כקילומטר 
מערבית 
לכניסה 

למושב תדהר

אתר המורכב משני תילים – תל גבוה ותל 162578587932
נמוך. שניהם היו מיושבים בחלקים שונים החל 

מהתקופה הכלקוליתית ועד התקופה הפרסית. 
במקום היה ישוב גדול בתקופת הברונזה התיכונה 

והמאוחרת. בתקופת הברזל המאוחרת גדל 
הישוב ונבנתה סביבו חומה גדולה שנתנה לתל 

את צורתו. כמו כן, נמצאו ממצאים רבים המעידים 
על השפעה או שליטה מצרית על המקום. 

שטרן 
ועמיתיו, 

.1992

חרבת 55
חשיף

כ-5 ק״מ ארכיאולוגי
דרומית 

לאופקים

שרידי ישוב כפרי גדול שעיקר ההתיישבות בו 162069574675
התקיימה בתקופה הרומית-ביזנטית. בחתכים 

נמצאו שרידים גם מתקופת הברזל. בסמוך 
נמצאים גם שרידי יישוב בדואי. 

הממצאים כללו שרידי מבנים, מאגרי מים, 
בורות מים, מערות, שברי פריטים אדריכליים, 

מחצבות. חרסים מן התקופות הברזל ב׳, 
הרומית, הביזנטית והממלוכית.

שכבת רשות 
העתיקות;

מרקוס, 2001.

3 ק״מ דר׳-ארכיאולוגיחרבת ערק56
מע׳ למושב 

מלילות

שרידי יישוב גדול, באזור חיבור נחלי גרר ושרשרת. 158896586115
עיקר הממצאים בו מהתקופה הביזנטית. 

 הממצאים כוללים מבנה גדול שהיה כנראה
 בית מרחץ, שרידי כנסייה, גתות, בתי-בד,

בית יוצר לכלי חרס ובורות מים.

שכבת רשות 
העתיקות;
גת, 2014.

גבעות 57
אטון

2 ק״מ ממערב ארכיאולוגי
לנתיבות

יישוב ואתר תעשיית כלי חרס גדול מהתקופה 157668593064
הביזנטית ותחילת התקופה הערבית הקדומה. 
בולטות בו שתי גבעות קטנות הבנויות משברי 

 כלי חרס ומסיגים של תעשיית חרס.
שרידים דומים נמצאים גם מסביב לגבעות. 

באזור גם בורות מים חרבים בנויים מאבני גוויל. 
בערוץ סמוך נתגלו גם ממצאי חרסים וכלים 

מהתקופה הכלקוליתית.

שכבת רשות 
העתיקות; 

מרקוס, 2001;
סרי, ג. 

חפירות 
בגבעות אטון 
באתר רשות 

העתיקות.

 חרבת58
באר שמע

מזרחית ארכיאולוגי
לכביש אורים 

– צאלים. 
בערך באמצע 

הדרך בין 
הקיבוצים

שרידי יישוב נרחב, מבנים, כנסיה חפורה בחלקה 156674573775
עם רצפת פסיפס נדירה ביופייה )שכוסתה 

למניעת השחתה( וכתובות, בורות מים וקברים. 
 בצפון האתר שרידי משטח מלאכותי מוגבה

)על פי סקר מגנומטרי עשוי לכסות אמפיתיאטרון 
או בריכה גדולה(. חרסים ומבנים מן התקופות 

הרומית-ביזנטית, הערבית הקדומה, הממלוכית 
והמודרנית. האתר ממוקם על תוואי אחת מדרכי 

הבשמים )דרך פטרה-עזה(. בתקופה הביזנטית 
שימש כמרכז שלטוני. 

שכבת רשות 
העתיקות;

מרקוס, 2001;
אריקסון-גיני 

ועמיתיה, 
.2006

בית 59
הביטחון 

סעד 
)״מעוז מול 

עזה״(

בין הקיבוצים היסטורי
סעד וכפר עזה

אתר מורשת ומוזיאון, הממוקם במבנה היחיד 155548598665
ששרד במיקומו המקורי של קיבוץ סעד. 

במתקפת הצבא המצרי במלחמת העצמאות 
נהרסו שאר המבנים והמגינים עברו לחיות 
בבונקרים. במקום תצוגה על ההתיישבות 

הדתית באזור זה של הנגב )בארות יצחק, סעד 
וכפר דרום(, וההתיישבות בצפון הנגב בכלל.

מעוז מול עזה 
באתר המועצה 

לשימור 
אתרים;

דף מעוז מול 
עזה באתר 
קיבוץ סעד.
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בארות 60
יצחק 

הישנה

בשדות בין היסטורי
הקיבוצים 

 עלומים
ונחל עוז

אתר הנצחה במיקומו הראשון של קיבוץ בארות 152533596750
יצחק. במקום נמצא מגדל המים המחורר 

ושלטי הסבר וזיכרון. העלייה לנקודה היתה 
בשנת 1943 על ידי גרעין של הציונות הדתית. 

במלחמת העצמאות היישוב הותקף והושם 
במצור על ידי הצבא המצרי, ורבים ממגיניו 

נהרגו. לאחר הדיפת הצבא המצרי פונו המגינים 
והוחלט שלא לחדש את ההתיישבות במקום. 

מרקוס, 2001; 
דף אתר 

״בארות בנגב״ 
באתר המועצה 

לשימור 
אתרים; 

אתר קיבוץ 
בארות יצחק.

כנסיית 61
א-שלאלה

ארכיאולוגי 
ותצפית

בתחומי גן 
לאומי הבשור/ 

פארק אשכול

שרידי כנסיה ביזנטית הבנויה בראש גבעה. השם 151696579790
בעקבות ואדי א-שלאלה, שהוא שמו הערבי של 

 הקטע הסמוך של נחל הבשור.
נראה שהיא תפקדה ככנסייה אזורית. בכנסיה 

היתה רצפת פסיפס מפוארת, שנחשפה על 
ידי חיילים אוסטרליים בימי מלחמת העולם 
הראשונה, ונלקחה לאוסטרליה. כיום בראש 

 הגבעה ישנו מצפור על פארק אשכול.
לרגלי הגבעה בור מים גדול בנוי ומטויח. 

מרקוס, 2001.

תל מור 62
)מוגרבי(

כ-3 ק״מ ארכיאולוגי
ממזרח 

לקיבוץ רעים

 שרידי יישוב גדול למדי על גבעה בולטת,151580588207
 כ-100 מ׳ מצפון לנחל גרר. בממצאים:

אבני גוויל, כתמי אפר, לבני בוץ, שברי כלי אבן 
 ואבני שחיקה. במערב האתר שרידי חפיר

וחומת לבני חומר. חרסים מן התקופה 
הכלקוליתית, ומתקופת הברזל א׳ ו-ב׳.

גת, 2014;
שכבת רשות 

העתיקות.

תל עין 63
הבשור

בתחומי גן ארכיאולוגי
לאומי הבשור/ 

פארק אשכול

 תל נמוך בקרבת נביעות עין בשור.151314579590
נחפר לסירוגין בשנים 1970-1985. התגלו בו 

כפר ומבנה מצרי )ייתכן תחנת סחר( מתחילת 
תקופה הברונזה הקדומה וכן חותמות מצריות. 

במקום גם כפר מהמשך תקופת הברונזה 
 הקדומה. מבנים מהתקופה ההלניסטית

ובית קברות מהתקופה האיובית.

גזית, 
 ;1996/2013

מרקוס, 2001.

ארכיאולוגי תל שרוחן 64
ותצפית

נחל בשור, 
 כ-4 ק״מ
דר׳-מע׳ 

לקיבוץ אורים

נקרא גם תל אלפארעה הדרומי. תל גבוה בגדה 150741576981
המערבית של נחל הבשור. נחפר לראשונה 

בשנים 1928-9. נמצאו בו שרידי יישוב רצופים 
כמעט, החל מתקופת הברונזה התיכונה ב׳2 

)בערך 1,700 לפנה״ס( ועד לתקופה הרומית. 
כבר מתקופת הברונזה המקום בוצר על ידי 

 חומה, חלקלקה, חפיר ושער מסיבי.
מסוף תקופת הברונזה נחשף מכלול מבנים 
שמניחים שהיה בית מושל מצרי. בתקופה 
הרומית שוב נבנתה במקום מצודה. לאחר 

תקופה זו פסקה ההתיישבות במקום. מסביב 
לתל נתגלו שדות קבורה מתקופות שונות, 

שבחלקם ארונות קבורה דמויי-אדם ייחודיים.

מרקוס, 2001;
שכבת רשות 

העתיקות.

נח׳אביר 65
– בארי 
הישנה

כ-2 ק״מ היסטורי
מערבית 

לקיבוץ בארי.

אתר ההתיישבות הראשון של קיבוץ בארי. 149247593449
העלייה על הקרקע התקיימה במסגרת מבצע 

הקמת 11 הנקודות בנגב, במוצאי יום הכיפורים 
תש״ז. בזמן מלחמת העצמאות המקום היה 

נצור חלקית והופגז על ידי הצבא המצרי. 
מהמבנים נותרו רק בית הביטחון ומגדל המים 
הנראים כיום. בתום המלחמה הועתק הקיבוץ 

למקומו הנוכחי.

מרקוס, 2001;
 דף מאתר

קיבוץ בארי
http://www.
beeri.org.il/

cgi-webaxy/
item?196

מחצבות 66
גופרית 
נטושות

כ-2.5 ק״מ היסטורי
דרומית-
מערבית 

לקיבוץ בארי

מחצבות הגופרית פעלו בתקופת המנדט 149095592301
 הבריטי בין השנים 1933-1946.

הגופרית נתגלתה במקום עוד בימי מלחמת 
העולם הראשונה ומקורה באגם קדום. 

המחצבות והמפעל הסמוך )600 מ׳ מערבית( 
הופעלו על ידי חברה בריטית-ערבית. הם נסגרו 
לאחר שמרבית הגופרית נוצלה. במקום שרידים 

לפעילות כרייה, בריכת מים ובאר, וכביש בטון 
ששימש להגעת הפועלים מעזה.

מרקוס, 2001.
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כ-2.5 ק״מ הנצחהיד אנז״ק67
צפונית-

מערבית 
לקיבוץ בארי

אנדרטה לזכר חללי הכוחות האוסטרליים 148871595414
 )ANZAC והניו-זילנדיים )ראשי תיבות באנגלית
שנלחמו עם הכוחות הבריטיים בקרבות בארץ-
ישראל במלחמת העולם הראשונה. האנדרטה 

מעוצבת בצורת האות A, האות הראשונה 
במילה ANZAC. בראשה ישנו מקום תצפית. 

מרקוס, 2001;

ארכיאולוגי תל גמה68
ותצפית

תל על גדות 
הנחלים בשור 

וגרר

תל ובו ממצאים החל מהתקופה הכלקוליתית 147182588646
ועד לתקופה ההלניסטית. הממצאים העיקריים 

מעידים על ישוב גדול, בעיקר מתקופת 
הברונזה התיכונה. סמוך לתל שרידי ישוב גדול 

מהתקופה הביזנטית.

שטרן 
ועמיתיו, 

.1992

חרבת 69
גררית

כ-4 ק״מ צפ׳-ארכיאולוגי
מע׳ לקיבוץ 

רעים

 שרידי יישוב, כנסייה, רצפת פסיפס,146303592087
בורות מים בנויים מאבני גוויל )חלקם כיום 

״תלויים״ בגדה הצפונית של נחל הבשור, 
עקב סחיפה של הקרקע מסביבם(. חרסים מן 

התקופה הביזנטית.

שכבת רשות 
העתיקות; 

מרקוס, 2001.

חרבת 70
מעון

דרומית-ארכיאולוגי
מזרחית 

לקיבוץ נירים

שטח חורבות נרחב, שנחפר חלקית במספר 143743582179
אזורים. נחפר לראשונה בעקבות גילוי אקראי 

של בית הכנסת. 
שרידי יישוב קטן מהתקופה הפרסית וישוב 

בגודל לא ידוע בתקופה ההלניסטית. רוב 
הממצאים הם מיישוב גדול מהתקופה 

הביזנטית, המזוהה עם העיירה מנואיס )מעון( 
המופיעה במפת מידבא. יישוב גדול למדי 

התקיים בחלק מהשטח גם בתקופה הממלוכית. 
באזור היה גם כפר ערבי )חרבת אל-מעין( עד 

שנת 1948. ממנו נותר רק בית אחד, המכונה 
״הבית הלבן״.

בבית הכנסת נחשפה רצפת פסיפס מרשימה, 
ששופצה והוחזרה לאתר לפני מספר שנים. 

הרצפה כוללת שילוב מוטיבים מהטבע וסמלים 
יהודיים. היא דומה באופייה לרצפות של מספר 

כנסיות באזור, וייתכן שכולן נוצרו בידי אותם 
אמנים. לפי מספר ממצאים נראה שביישוב 

הביזנטי היתה גם כנסייה. 

גת, 2012;
מרקוס, 2001;
ליבנה, 1988;
שכבת רשות 

העתיקות.

חרבת 71
אספריה

ארכיאולוגי 
והיסטורי

חיבור הנחלים 
שובה ובהו, 

דרומית-
מערבית 

לבארי

חורבות ושרידים על פני שטח נרחב. השרידים 152766591159
ברובם מהתקופה הביזנטית ומהתקופה 
המודרנית )התיישבות בדואית/פלאחית 

מהתקופה העות׳מאנית או תקופת המנדט( 
וכוללים שרידי מבנים, בורות מים רבים, באר 
שמעליה בנייה מודרנית ולידה בריכת אגירה, 

שרידי מתקנים תעשייתיים.

ליבנה, 1988;
שכבת רשות 

העתיקות.
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9. ערכיות נופית-תרבותית

9.1. דירוג ערכיות נופית-תרבותית
כפי שאוזכר בפרק הנופי )פרק 7(, לאחר הגדרת יחידות הנוף מחולקת כל יחידת נוף ליחידות משנה קטנות יותר, תת-יחידות נוף, 
שבהן רמת ההומוגניות של מרכיבי הנוף גבוהה יותר. אומדן הערכיות הנופית-תרבותית נערך לתת-יחידות אלה. זאת, מתוך 
מגוון  יישמר  כך  בחלק משטחן.  לפחות  כולן,  הנוף  וחטיבות  הנוף  יחידות  והאיכויות של  על המרכיבים  תפיסה שיש לשמר 

הנופים של הארץ בכלל ושל אזור הסקר בפרט. 

ערכיות נופית-תרבותית )שכן היא מתייחסת גם לאתרי מורשת( מבוססת על ניתוח איכותני ולפיכך הקריטריונים מוגדרים 
ברובם באופן כזה – בשורת תארים כגון: עוצמה, מגוון, דרמטיות וכדומה )ראו בסעיף הבא – מדדי ערכיות נופית-תרבותית(.

על סמך דירוג בכל אחד מהקריטריונים, חושב לכל אחת מתת-היחידות )פרט לתת-יחידות בנויות( דירוג ערכיות נופית-תרבותית 
סופי מתוך סולם של חמש דרגות ערכיות: 1 – נמוכה, 2 – בינונית, 3 – גבוהה, 4 – גבוהה מאד, 5 – מירבית. במפות שבהמשך 
מופיעות תת-יחידות הנוף בצבע על פי דרגת הערכיות. אין ספק שבתהליך דירוג כזה קיים אלמנט סובייקטיבי ושניתן להציע 
אומדן ערכיות שונה ואף חלוקה שונה לתת-יחידות נוף. בנוסף, לעיתים גם השלם )יחידת הנוף( גדול מסכום מרכיביו. אנו מקווים 
שהחלוקה ליחידות ולתת-יחידות נוף, והגדרת המצאי בהן )תהליכים סובייקטיביים פחות( יתרמו ליכולת של הגופים המנהלים 

את השטח לבצע, אם ירצו בכך, הערכה משלהם ולתכנן באופן שיתחשב בערכים הנופיים-תרבותיים של האזור.

שטח הסקר הנוכחי גדול במיוחד ונכללות בו חטיבות נוף נרחבות בעלות אופי שונה מאד זו מזו. לכן, הדירוג הנופי התייחס אל 
כל אחת מהן בנפרד. כך גם בא לידי ביטוי הדגש הניתן בסקר זה לשימור מישורי הלס )למרות שברור שהם אינם ‘מתחרים׳ 
במדדים כמו ״דרמטיות״ ו״ראשוניות״, למשל, עם האזורים ההרריים שמקיפים אותם. ר׳ בסעיף הבא לגבי המדדים(. באופן זה 
התקבל בכל חטיבת נוף כל תחום דירוגי הערכיות הנופית, בהתפלגות שאינה תלויה בדירוגים בחטיבות אחרות. כך יוכל ההיבט 
הנופי, במקרה הצורך, להוות שיקול נוסף )פרט לאקולוגי( בתכנון הנוגע למישורי הלס. בהמשך לגישה זו, הערכיות הנופית 

מוצגת במפות נפרדות לחטיבות הנוף השונות, וגם במפה כללית. 

טבלה 2, המפרטת את חישובי הערכיות על סמך הקריטריונים – נמצאת בסעיף 9.3 בהמשך.

הערכיות הנופית-תרבותית של כל תת-יחידת נוף מופיעה כחלק מתיאור יחידות הנוף, הנמצא בפרק 7 לעיל, וכן במפות 12-16 
ובמפה מס׳ 17 שבסיום הפרק הנוכחי )עמ' 145-151(. 

9.2. מדדי ערכיות נופית-תרבותית
ערכיות נופית-תרבותית מבוססת על אומדן איכותני, ולפיכך הקריטריונים מוגדרים באופן סובייקטיבי. כדי למתן את האלמנט 
וההערכה התקבלה ממיצוע שיפוטם. לשטחים  ידי מספר אנשים,  על  בנפרד  בוצע  הסובייקטיבי בתהליך ההערכה, הדירוג 
בנויים וסלולים לא הוגדרה ערכיות נופית )בטבלאות הערכיות מסומנים שטחים אלו כ״בנוי״(. הקריטריונים שלפיהם מבוצעת 

ההערכה הנופית הם:

• עוצמה, רצף וגודל: ערך גבוה לנוף פתוח הנפרש על פני שטח נרחב, ללא הפרות משמעותיות. היבט נוסף קשור לגבולות 	
תת-היחידה. כיוון שגבולות תת-היחידות נקבעו פעמים רבות לפי כבישים ופיתוח גובל, ניתן בקריטריון זה ערך נמוך יותר 

לתת-יחידות הגובלות בשטחים בנויים/דרכים, ומאידך ערך גבוה לתת-יחידות שמחוץ להן ממשיך רצף נופי פתוח.

• מגוון ועושר חזותי: ערך גבוה לשטח אשר מופיעים בו מרכיבי נוף שונים )בעיקר תבליט ותכסית( תוך שהם משתלבים זה 	
בזה ויוצרים מכלול נופי בעל זהות ברורה.

• בולטות ונוכחות/״דרמטיות״: ערך גבוה לנוכחות של קווי נוף בולטים כגון רכסים, עמקי נחלים, פסגות וכד׳. ערך גבוה לשטח 	
שמופיעים בו ניגודים בין מרכיבי נוף שונים בקווי המפגש: שטחי פלחה עם שטחים מיוערים, בתרונות בתוך נוף גבעי, עצים 

בודדים בתוך מרחבי שדות ועוד.

• זו מתייחסת גם למידת 	 ערך גבוה לשטח ללא הפרות בולטות כתוצאה מפעולות פיתוח שונות. אמת מידה  ״ראשוניות״: 
פגיעתם של מרכיבים מלאכותיים ברציפות הקווים החזותיים הטבעיים בנוף )קו רקיע לדוגמה( ובהתאמתם לאופי הטבעי 

של היחידה מבחינת גודל, צבע וצורה.

• ייצוג אזורי – טבעי ותרבותי: ערך גבוה לאזור המשמר נוף טבעי ו/או תרבותי אופייני לאזור. ישנה חשיבות רבה גם לשמירת 	
מאפיינים של הנוף המבטאים דרך חיים בעלת משמעות תרבותית )נופים חקלאיים לדוגמה – כאלה המאפיינים חקלאות 

מסורתית כמו בוסתנים וכאלה המאפיינים חקלאות ״קיבוצית״ או ״מושבית״ מודרנית(. 

• עושר ומגוון של אתרים נקודתיים: ככל שמגוון האתרים ואיכותם בולטת יותר, נקבעה רמת ערכיות גבוהה יותר. 	
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• נצפות ותצפיות: ככל שהשטח נצפה על ידי מספר רב יותר של אנשים, כך גדלה משמעותם של השינויים באופיו החזותי. 	
שיקול נוסף שמשפיע על הערכת הנצפות הוא מידת חשיפתו למטיילים שחלק מתכלית ביקורם היא צפייה בנוף. מידת 
ומשבילי מטיילים. חשוב  לכן מתוך הערכת החשיפה של תת-היחידה המוערכת מכבישים, מישובים  הנצפות משוקללת 

גם הנוף הנשקף מתת-היחידה עצמה, ולכן קיימת התייחסות גם לנקודות תצפית בולטות הנמצאות בשטח תת-היחידה.

• ייחודיות בנוף הארץ: במקרה של שטח שמופיעה בו תופעה ייחודית בנוף הארץ, הדבר מהווה שיקול בהעלאת ערכיותו, 	
לאחר שחושב הממוצע של דירוגי שאר המדדים.

9.3. טבלת חישוב של הערכיות הנופית-תרבותית
בטבלה זו מוצג פירוט של הדירוג במדדים השונים וחישוב הערכיות לתת-יחידות הנוף, כפי שתואר בסעיף הקודם ועל סמך 
תכונותיהן המתוארות בפרק 7. הדירוגים במדדים השונים ובערכיות הסופית הם: 1 – נמוכה, 2 – בינונית, 3 – גבוהה, 4 – גבוהה 

מאד, 5 – מירבית. לשטחים בנויים לא בוצעה הערכה נופית. 

הערות מופיעות במספר מקרים שבהם הוחלט לשנות את הערכיות יחסית לתוצאות ממוצע המדדים )בחלק מהמקרים שינוי 
כזה בוצע בכדי ליצור השוואה נפרדת בכל חטיבת נוף – ר׳ לעיל בסעיף 9.1(, וכן במספר מקרים נוספים.

טבלה 2: חישובי ערכיות נופית-תרבותית
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חטיבת נוף 1: בקעת באר-שבע – ערד

 52113132.32מזרח בקעת ערד1.1.01

 42223132.42צפון-מזרח בקעת ערד1.1.02

 11211111.11בסיס תל ערד1.1.03

 32111131.72שלחין תל ערד1.1.04

אתר חשוב ביותר. בשל גודל תת-25545554.45תל ערד1.1.05
היחידה הדירוג נמוך ב-עצמה/

רצף/גודל, ולכן הועלה ל-5.

העלאה בהתייחסות לחטיבת הנוף34334443.65בקעת קריות1.1.06

 בנוי       בסיס קריות1.1.07

 53324233.13סובב תל ערד מערב1.1.08

 בנוי       כסייפה1.1.09

העלאה בהתייחסות לחטיבת הנוף 42213432.74גבעות חרבת כסיף1.1.10

 54424343.74בקעת מרעית1.1.11

העלאה בהתייחסות לחטיבת הנוף24335533.65בתרונות משוש1.1.12

 12212131.72שדות ערערה1.1.13

 22122131.92קצה דרומי בקעת ערד1.1.14

 33223332.73צפון-מזרח בסיס נבטים1.1.15

העלאה בהתייחסות לחטיבת הנוף34334533.65צפון-מערב בסיס נבטים1.1.16

 22232122.02דרום-מזרח בסיס נבטים1.1.17

 בנוי       מבני ומסלולי בסיס נבטים1.1.18

 שטח בין מסלולי1.1.19
בסיס נבטים

11111111.01 

 33243122.63דרום-מערב בסיס נבטים1.1.20
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דרום-מזרח בקעת 1.2.01
באר-שבע

53213132.63 

 בנוי       צביר התיישבות אבו גוידר1.2.02

העלאה בהתייחסות לחטיבת הנוף52213222.43מזרח בקעת באר-שבע1.2.03

 בנוי       התיישבות צפופה אל סייד1.2.04

מעבר נחל חברון מעלה הערכיות33312332.63בקעת חטיל1.2.05

 בנוי       קיבוץ כרמים1.2.06

 43112332.42צפון בקעת באר-שבע1.2.07

לקיה ופזורה בדואית 1.2.08
סמוכה – אזור הבקעה

 בנוי       

 בנוי       כרמית1.2.09

 פזורה בדואית1.2.10
מדרום ללקיה

 בנוי       

מעבר נחל חברון מעלה הערכיות22113221.92אום בטין1.2.11

 23223532.93נחל חברון תחתון1.2.12

 בנוי       עומר1.2.13

 12312121.72שדות מצפון לעומר1.2.14

 בנוי       אזור תעשייה עומר1.2.15

 בנוי       תל שבע1.2.16

 חייץ באר-שבע –1.2.17
תל שבע – עומר

21111221.41 

 בנוי       מושב נבטים1.2.18

 41212432.42חקלאות עמק שרה1.2.19

קטע נחל באר-שבע 1.2.20
עירא – נבטים

העלאה בהתייחסות לחטיבת הנוף 34445323.65

קטע נחל באר-שבע 1.2.21
נבטים – תל שבע

העלאה בהתייחסות לחטיבת הנוף 13333232.64

 24334543.64פארק נחל באר-שבע1.2.22

חטיבת נוף 2: דרום מדבר יהודה

 43343433.43גבעות דבשה-טייב2.1.01

פזורה בדואית מצפון-2.1.02
מזרח לתל ערד

 בנוי       

גבעות מצפון-מזרח 2.1.03
לתל ערד

34433333.33 

חטיבת נוף 3: הר הנגב הצפוני

 53454444.14מערב רכס כידוד3.1.01

 ערוצים עליונים3.2.01
נחלי קינה וכמריר

53443443.94 

עמקי הנחלים מסך 3.3.01
וקטמית

43223222.63 

גבעות דרום-מזרח 3.3.02
בסיס נבטים

12422432.63 
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 24544454.04נ.ג 3.3.03547

 32333132.63גבעות ערערה מזרח3.3.04

 בנוי       ערערה בנגב3.3.05

 33324142.93גבעות ערערה דרום3.3.06

 43444353.94מערב הר דיה3.4.01

 24545143.64יובל מפותל נחל עיזים3.4.02

 53334243.43דרום-מערב הרי דימונה3.4.03

44323143.03מבתר ערערה - דימונה3.5.01
עמק וגבעות נחל ערוער 3.6.01

תיכון
33223222.42 

 צביר התיישבות3.6.02
אבו עשיבה 

 בנוי       

 12334142.63הרים ממזרח למפער3.7.01

 11311121.41מחצבת ערוער3.7.02

תופעה ייחודית25545133.65מפער נחל ערוער3.7.03

 43553343.94הרים ממערב למפער3.7.04

חטיבת נוף 4: ענים-עירא

 44545554.65מרגלות הר עמשא4.1.01

 בנוי       דוריג׳את4.1.02

 43443453.94מתלול מזרחי הרי עירא4.1.03

 43444243.64מערב רכס בריח4.1.04

 35545554.65תל עירא וסביבתו4.1.05

 מרגלות תל עירא –4.2.01
הר בריח

44424453.94 

 32223232.42מולדה מערב4.2.02

 23333332.93גבעות ממזרח לחורה4.2.03

 בנוי       חורה4.2.04

 34322433.03יער מיתר – חורה מזרח4.2.05

 34434433.64עמק נחל אשתמוע4.2.06

 12354243.03גבעות צפון-מזרח מיתר4.2.07

 33412342.93סובב מיתר4.2.08

 בנוי       מיתר4.2.09

חטיבת נוף 5: שפלת יהודה הדרומית

43413243.03בקעת יבל5.1.01
 בנוי       קיבוץ להב5.1.02

לקיה ופזורה בדואית 5.2.01
סמוכה – אזור הגבעות

 בנוי       

44423443.64דרום יער להב5.2.02
 55445444.44מזרח גבעות גורל5.2.03
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 55534554.65מערב גבעות גורל5.2.04

יער דודאים מצפון 5.2.05
לשכונת רמות

33324553.64 

סובב אנדרטת חטיבת 5.2.06
הנגב

ערכיות עולה בגלל המיקום 24534554.05
והייחודיות, למרות השטח הקטן

 44334433.64יובלי נחל כלך ואדוריים5.3.01

 53344243.64גבעות דביר-שקמה צפון5.3.02

 44344333.64גבעות דביר-שקמה דרום5.3.03

 34444343.74עמק נחל שקמה עליון5.3.04

 בנוי       קיבוץ דביר5.3.05

 45333333.43גבעות מדרום לדביר5.4.01

 33223132.42גבעות מצפון לרהט5.4.02

 בנוי       צביר התיישבות זיאדנה5.4.03

 23123122.02יער להב צפונית ללהבים5.4.04

 בנוי       להבים5.4.05

 11113131.62שדות להבים דרום5.4.06

רצועת יער בין כביש 40 5.4.07
למסילה

33411242.63 

 בנוי       קיבוץ שובל5.4.08

 בנוי       רהט צפון5.4.09

 בנוי       רהט דרום5.4.10

ערכיות פוטנציאלית לאחר שיקום11233132.03נחל גרר ברהט5.4.11

ערכיות פוטנציאלית לאור 12311131.73יער רהט5.4.12
חשיבות המיקום

 בנוי       אזור תעשייה עידן הנגב5.4.13

 פזורה בדואית5.4.14
מדרום לרהט

33213222.32 

 32211221.92יער משמר הנגב מזרח5.4.15

 בנוי       גבעות בר5.4.16

 בנוי       תראבין א-צאנא5.4.17

שדות משמר הנגב – 5.4.18
אשל הנשיא

42112121.92 

 בנוי       קיבוץ משמר הנגב5.4.19

 בנוי       בסיס משמר הנגב5.4.20

 בנוי       אשל הנשיא5.4.21

 43322533.13יער נחל עשן – חלק עיקרי5.4.22

 11111111.01אתר דודאים5.4.23

 35534323.64קניון נחל פטיש5.4.24

 12122121.62מזרח מסוף האשל5.4.25

 בנוי       מערב מסוף האשל5.4.26
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 35434333.64יער נחל עשן דרום-מערב5.4.27

 נחל עשן – קניון5.4.28
וקטע מרכזי

אזור ייחודי בסמיכות לבאר-שבע35545544.45

מורדות נחלי כובשים 5.4.29
ועולים

23233232.63 

 23324232.73נחל עשן תחתון5.4.30

מרכז תחמושת ישן 5.4.31
)המרת״ח(

23321132.12 

נחל כובשים מדרום 5.4.32
למרת״ח

23344233.03 

 22122232.02שדה תימן5.4.33

 בנוי       בסיס שדה תימן5.4.34

חטיבת נוף 6: צאן חצרים

גבעות יתנן: האזור 6.1.01
המיושב בדלילות

העלאה בהתייחסות לחטיבת הנוף54434444.05

 23223122.12אבו קרינאת 6.1.02

התיישבות צפון-מזרח 6.1.03
גבעות יתנן

23223232.42 

אזור התיישבות אבו 6.1.04
רוקייק – גבעות

 בנוי       

 33323242.93צפון-מזרח גבעות צאן6.2.01

שילוב יוצא דופן של אזורים 35335323.44נחל שה עליון6.2.02
חקלאיים וטבעיים

 44444233.64נחל בקע תיכון6.2.03

 בנוי       שגב שלום6.2.04

 33222232.42אזור נחל צאן תחתון6.2.05

פזורה בדואית צפופה 6.2.06
ותחנת כוח

 בנוי       

התיישבות של הפזורה 6.2.07
 הבדואית ממזרח

לרמת חובב

 אזור עם ריבוי הפרות22112121.61
מסוגים שונים

 32232232.42סובב רמת חובב6.2.08

 בנוי       אזור תעשייה רמת חובב6.2.09

 23544353.74גבעת חבלנים מזרח6.2.10

 44554354.34גבעת חבלנים מערב6.2.11

אגנים עליונים נחלים 6.2.12
רוחה ושעירים

53343223.13 

 43454333.74גבעות מבשם6.2.13

 33243212.63עמק נחל סכר תיכון6.2.14

 44454323.74אגן נחל סכר תחתון6.2.15

 44344223.33מערב גבעות צאן6.2.16

ערכיות פוטנציאלית לאחר שיקום45545534.45נחל באר-שבע תחתון6.3.01
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מפגש נחלים בשור 6.3.02
ובאר-שבע

טופוגרפיה ייחודית55545434.45

מורדות מזרח פארק 6.4.01
באר-שבע

23223342.73 

גבעות מזרח פארק 6.4.02
באר-שבע

24434453.74 

 בנוי       כפר רפאל6.4.03

 12221121.62מחצבות פארק באר-שבע6.4.04

 23322432.73מערב פארק באר-שבע6.4.05

 33233222.63צפון גבעות חצרים 6.4.06

 צפון-מזרח אגן6.4.07
נחל אופקים

23244523.13 

 33322422.73פארק סיירת שקד6.4.08

 13333232.63אזור גבעה 6.4.09282

 22412122.02מטעי חצרים6.4.10

 בנוי       קיבוץ חצרים6.4.11

 34334533.64סובב קיבוץ חצרים דרום6.4.12

העלאה בהתייחסות לחטיבת הנוף54345233.75פארק הלס – דרום6.4.13

 44355323.74פארק הלס – צפון6.4.14

 בנוי       בינוי בסיס חצרים מזרח6.4.15

 13222111.72יער מזרחי בסיס חצרים6.4.16

 23233322.63צפון-מזרח בסיס חצרים6.4.17

 שטח בנוי עיקרי6.4.18
בסיס חצרים

 בנוי       

 33233112.32דרום בסיס חצרים6.4.19

מבנים ומסלול צפוני 6.4.20
בסיס חצרים

 בנוי       

 44334423.43צפון מערב בסיס חצרים6.4.21

 1.31 11 1  221  1בסיס תחמושת בחצרים6.4.22

חטיבת נוף 7: מישור פלשת

נחל שקמה ויובליו 7.1.01
במישור פלשת

54354544.34 

חטיבת נוף 8: מישור חוף הנגב

 53214222.73שדות גרר צפון-מזרח8.1.01

 נחל גרר מזרח –8.1.02
שוליים צפוניים

העלאה בהתייחסות לחטיבת הנוף34324233.04

העלאה בהתייחסות לחטיבת הנוף24324333.04שולי פארק שרשרת8.1.03

 בנוי       קיבוץ בית קמה8.1.04

 בנוי       מושב שדה צבי8.1.05

 בנוי       מושב פעמי תש״ז8.1.06

 בנוי       מושב קלחים8.1.07
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 בנוי       מושב אשבול8.1.08

 בנוי       פארק תעשיות נע״מ8.1.09

 33113122.02סובב יישובי שרשרת8.1.10

 בנוי       מושב שיבולים8.1.11

 בנוי       מושב שרשרת8.1.12

 בנוי       מעגלים-גבעולים-מלילות8.1.13

 53213312.63שדות גרר צפון-מערב8.1.14

 52113322.42שדות אגן נחל חנון8.2.01

 22313122.02סובב ניר עקיבא8.2.02

 בנוי       מושב ניר עקיבא8.2.03

 בנוי       מבועים8.2.04

 בנוי       מושב תלמי ביל״ו8.2.05

 בנוי       היישוב שבי דרום8.2.06

 בנוי       מושב ניר משה8.2.07

 בנוי       מושב זרועה8.2.08

 22112131.72סובב בית הגדי – יושיביה8.2.09

 בנוי       מושב יושיביה8.2.10

 בנוי       מושב בית הגדי8.2.11

 בנוי       מושב תקומה8.2.12

 בנוי       קיבוץ סעד8.2.13

 בנוי       קיבוץ כפר עזה8.2.14

 בנוי       קיבוץ עלומים8.2.15

 בנוי       קיבוץ נחל עוז8.2.16

 בנוי       העיר נתיבות8.3.01

 44323433.33אגן נחל בהו עליון8.3.02

 54314433.43אגן נחל שובה8.3.03

 בנוי       זמרת ושובה8.3.04

 בנוי       תושיה וכפר מימון8.3.05

 בנוי       מושב שוקדה8.3.06

 33223232.63נחל בהו תחתון8.3.07

תופעה ייחודית35555344.35מכתש בארי8.4.01

חלק ממכתש בארי אם כי מופר יותר34434243.44חוות יענים8.4.02

 45334544.04יערות נחלי סחף ושערתא8.4.03

מכרות ומחסני 8.4.04
תחמושת

אלמנטים ייחודיים + העלאה 24424533.45
בהתייחסות לחטיבת הנוף

 בנוי       קיבוץ בארי8.4.05

 52113322.42שדות גרר-שמריה-פטיש 8.5.01
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 נחל גרר מזרח –8.5.02
שוליים דרומיים

43214232.73

 בנוי       מושב תאשור8.5.03

 בנוי       מושב ברוש8.5.04

 בנוי       מושב תדהר8.5.05

 נחל גרר:8.6.01
מקטע רהט -ברוש

קטע ערכי ומרובה אתרים של הנחל35545534.35

חיבור למכלול של נחל גרר34422333.04נחל הגדי8.6.02

 24334543.64פארק שרשרת – נחל גרר8.6.03

נחל גרר מפארק 8.6.04
שרשרת לכביש 232 

ונחל פטיש תחתון

34445323.64 

 33313432.93נחל גרר: קטע תחתון8.6.05

 יובלים קצרים8.6.06
נחל גרר תחתון

23323332.73 

 44333433.43נחל פטיש – קטע מרכזי 8.7.01

 32113132.02סובב תפרח-גילת-בטחה8.7.02

 בנוי       מושב תפרח8.7.03

 בנוי       מושב גילת8.7.04

 בנוי       מושב בטחה8.7.05

 31213322.12שדות ממזרח לאופקים8.7.06

 14445433.64נחל אופקים תחתון8.7.07

 בנוי       העיר אופקים8.7.08

 13323442.93פארק אופקים8.7.09

 51212332.42שדות הבשור-גרר: מזרח8.8.01

 שדות הבשור-גרר:8.8.02
שולי נחל הבשור

 גם העלאה בהתייחסות52212242.63
לחטיבת הנוף

 22412132.12מטעי צאלים8.8.03

 23113132.02סובב פדויים-רנן–מסלול8.8.04

 בנוי       פדויים ורנן8.8.05

 בנוי       מושב מסלול8.8.06

 בנוי       קריית חינוך מרחבים8.8.07

 בנוי       מושב פטיש8.8.08

 בנוי       קיבוץ אורים8.8.09

 בנוי       קיבוץ רעים8.8.10

 בנוי       בסיס אורים8.8.11

נחל הבשור בין מפגש נחל 8.9.01
באר-שבע לפארק אשכול

45545544.65 

 45445554.65פארק אשכול8.9.02

נחל הבשור בין פארק 8.9.03
אשכול לרעים

55545534.65 
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 45545544.65נחל הבשור התחתון8.9.04

אזור הכורכר הגדול בתחום הסקר33333333.04כורכר כיסופים8.10.01

 43324523.33אגן נחל נצרה8.10.02

 53323533.43אגן נחל אסף8.10.03

 אגני הנחלים גרור,8.10.04
סעיד ועדי

33223232.63 

 שדות ניר עוז –8.10.05
נירים מערב

41212222.02 

 43213132.42חקלאות רעים דרום8.10.06

 בנוי       קיבוץ כיסופים8.10.07

 בנוי       קיבוץ עין השלושה8.10.08

 בנוי       קיבוץ נירים8.10.09

 בנוי       קיבוץ ניר עוז8.10.10

 בנוי       מחנה רעים8.10.11
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9.4. ניתוח מפות הערכיות הנופית-תרבותית 
מפות מס׳ 12-16 ומפה מס׳ 17 )שלאחר סעיף זה( מציגות את תוצאות דירוגי הערכיות הנופית-תרבותית, כפי 
הנוף  חטיבות  באופי השונה של  ובהתחשב  לעיל,  על סמך המדדים שהוצגו  הנוף השונות,  לתת-יחידות  שניתנו 

השונות הכלולות בתחום הסקר. המפה האחרונה מציגה יחד את כל תחום הסקר.

בעיקר  נמצאים  מאד  והגבוהה  המירבית  בערכיות  שדורגו  האזורים  ערד:   – באר-שבע  בקעת  הנוף  בחטיבת 
בחלק הצפוני-מערבי של בקעת ערד, בקרבה להר עמשא ולרכס עירא, וכוללים גם חלק משטחו של בסיס נבטים. 
אלה  שטחים  זה.  ערכיות  בתחום  היא  אף  נמצאת  באר-שבע  בקעת  בתחום  באר-שבע,  נחל  של  הנחל  רצועת 
חשובים,  אתרים  נוכחות  טבעיים,  מקטעים  ו/או  מסורתית  חקלאות  נוף  של  שימור  הפרות,  במיעוט  מתאפיינים 
וסמיכות לאזורים הרריים תלולים יחסית שמחוץ לחטיבת הנוף. בערכיות גבוהה דורגו תת-יחידות בהן התכונות 
הללו בולטות פחות, אך עדיין כוללות אזורים נרחבים של נוף חקלאי מסורתי או )במקרה של חלקים מבסיס נבטים( 
שטחים טבעיים ו/או מיוערים. תת-יחידות בערכיות בינונית הן לרוב כאלו שבהן ישנה התיישבות צפופה יחסית 
של הפזורה הבדואית, או מאידך אופי חקלאי מישורי ואחיד. בערכיות נמוכה דורגו מספר תת-יחידות עם נוכחות 

בולטת של הפרות או תשתיות.

בחטיבת הנוף מישור חוף הנגב: דורגו בערכיות מירבית או גבוהה מאד תת-היחידות של ערוצי ובתרונות הנחלים 
נחל  )ויובלי  ואופקים  וכן קטעים מהנחלים פטיש  רוב שולי הנחלים הללו בסביבה החקלאית,  גם  וגרר. כך  בשור 
שקמה בקטע של מישור פלשת(. בתחום ערכיות זה דורגו גם תת-היחידות באזור מכתש בארי ויערות בארי. רוב 
תת-היחידות הללו כוללות גם אתרים נקודתיים רבים: ארכיאולוגיים, היסטוריים או טבעיים. בערכיות גבוהה דורגו 
תת-יחידות שבהן הנוף המישורי החקלאי ‘מתגוון׳ על ידי גליות ו/או ערוצים עם ייעור או בוסתנים, או שהן מהוות 
מרובות תשתיות  ו/או  יחסית  מישוריות אחידות  שוליים של אחד מהנחלים הראשיים. שאר תת-היחידות, שהן 

ויישובים, דורגו בערכיות בינונית.

או  מירבית  בערכיות  דורגו  באר-שבע,  לנחל  וממזרח  מדרום  יותר,  ההררי  בתחום  צאן-חצרים:  הנוף  בחטיבת 
גבוהה מאד תת-יחידות שבהן נשמר רצף טבעי נרחב או שכוללות שילוב של אזורים טבעיים עם חקלאות מסורתית 
ומיעוט יחסי של התיישבות והפרות. בחלק שמנחל באר-שבע וצפונה, שרובו בטופוגרפיה מתונה יותר, הדירוגים 
באר-שבע.  ולקטע מפארק  חצרים  לקיבוץ  לאזור שמדרום  הלס,  לאזור פארק  הנחל,  לעמק  ביותר הם  הגבוהים 
בכל שטח החטיבה ניתנה ערכיות נופית גבוהה בעיקר לתת-יחידות עם טופוגרפיה מתונה יותר, שעדיין יש בהן 
מגוון ורצף נופי. בערכיות בינונית או נמוכה דורגו תת-יחידות שבהן ישנה צפיפות גבוהה של התיישבות הפזורה 

הבדואית ו/או הפרות. 

חטיבות הנוף הנוספות )למעשה חלקים מהן, שכן שטחן משתרע גם מעבר לתחום הסקר( סובבות את בקעת באר-
שבע – ערד. חלקים ניכרים משטחן של חטיבות הר הנגב הצפוני, דרום מדבר יהודה וענים-עירא והחלק הגבוה של 
שפלת יהודה הדרומית )גבעות גורל( הם הרריים. בחטיבות אלו, דירוגי ערכיות נופית מירבית וגבוהה מאד ניתנו 
ולעיתים ריבוי אתרים או  נופי, מיעוט הפרות  לתת-יחידות הכוללות שילוב של טופוגרפיה תלולה יחסית, מגוון 
תופעות ייחודיות )למשל סביבת תל עירא, מפער נחל ערוער כדוגמא לאתרים/תופעות(. גם בטופוגרפיה מתונה 
נופי מגוון, נרחב ומיעוט הפרות דורג בעריכות גבוהה מאד )כמו בגבעות מצפון לדביר(.  יחסית, שילוב של רצף 
ערכיות גבוהה ניתנה באזורים הרריים או גבעיים שבהם נוכחות הפרות נופיות שונות בולטת יותר. ערכיות בינונית 
ניתנה לתת-יחידות שבהן הטופוגרפיה לרוב מתונה, המגוון הנופי נמוך יותר )למשל באזורים החקלאיים מצפון 

ומדרום לרהט( ולעיתים גם ישנה נוכחות בולטת של הפרות.

על  להצביע  מאפשרת  הנופית-תרבותית  הערכיות  של  המרחבית  התפרושת  הסקר,  שטח  כלל  על  בהסתכלות 
מספר מכלולים רצופים בעלי ערכיות נופית גבוהה מאד ו/או מירבית. חלקם נמצאים ברצף עם אזורים בעלי אופי 

דומה מחוץ לתחום הסקר. ממזרח למערב ניתן לציין את המכלולים הבאים:

1( אזור רכס כידוד והחלק הגבוה של הרי דימונה. 
2( הצד הצפוני-מערבי של בקעת ערד וחלקים מהרי עירא וענים, המתחברים לגוש הר עמשא. אזור צפון-מזרח 

בסיס נבטים מתחבר אף הוא למכלול זה, אף שאיננו נגיש.
3( אזורים בחלק המזרחי של גבעות בקע וצאן, בין אבו קרינאת לשגב שלום.

4( אזור גבעות גורל.
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5( אזור הגבעות שמצפון לקיבוץ דביר ויובליו העליונים של נחל שקמה.
ארבעת המכלולים הבאים מחוברים זה לזה דרך נחל הבשור וסביבת חיבורו עם נחל גרר:

6( אזור גבעת חבלנים – נחל סכר תחתון – נחל באר-שבע תחתון – פארק הלס.
7( נחל הבשור, הממשיך מהמכלול הקודם ומתחבר אל הבא.

8( אזור מכתש בארי וסביבתו.
9( נחל גרר מרהט ומערבה, וחלקים מנחל פטיש. מכלול זה מתחבר לשניים הקודמים. באזור חיבור הנחלים גרר והבשור.

פרט לאזורים אלה נציין עוד כמה אזורים קטנים יותר שאינם בתחום המכלולים הללו ושערכיותם הנופית בתחום 
הגבוה במיוחד: אזור תל ערד, מפער נחל ערוער וצפון רכס ירוחם )המתחברים להמשך רכס ירוחם מחוץ לתחום 
הסקר(, האזורים הקניוניים בנחלי עשן ופטיש מצפון לבאר-שבע, עמק נחל אשתמוע ממזרח למיתר ואזור הכורכר 

ליד כיסופים.

גם תת-יחידות נוף שדורגו בערכיות גבוהה )3( ״בלבד״ עשויות לכלול ברוב שטחן או בחלק ממנו נופים ואתרים 
מגוונים ומרשימים. כך למשל, בתת-היחידה של אגן נחל שובה, בתת-היחידות של אגני הנחלים נצרה ואסף )בעיקר 
בחלקים הצפוניים של שני אגנים אלה(, בחלקים של יער נחל עשן וצפון גבעות חצרים, פארק סיירת שקד ועוד. 
בכמה תת-יחידות שדורגו בערכיות גבוהה, חלק מהדירוג נובע מכך שתת-היחידה יוצרת רצף מעניין עם סביבתה 

)למשל בקעת יבל(.

״מגבלות״ הערכיות הנופית-תרבותית
לכמה  ביטוי  נותנת  מסוגו(,  נוספים  )ובסקרים  זה  בסקר  ומדורגת  שמוגדרת  כפי  הנופית-תרבותית,  הערכיות 

מההיבטים הנופיים, אך לא לכולם. 

הערכיות משוייכת לחלוקה נופית אפשרית אחת. חלוקה זו, הגיונית ככל שתהיה, היא רק אחת מאפשרויות רבות, 
ובנוסף, הנוף אינו מסתיים בגבול הסקר. הערכיות גם מתבססת על מתן דירוגים במדדים מסוימים, סובייקטיביים, 

שכולם מקבלים שקלול זהה. 

מבחינות רבות ״הנוף גדול מסכום מרכיביו״. החיבור של החלקים השונים וההשתנות במעבר בין תת-יחידות נוף, 
כמו גם בין יחידות או חטיבות נוף )גם אם גבולותיהן הגיוניים(, מהווה מימד נוסף וקשה יותר לכימות. 

גם בהיבט של הכוונת פיתוח, ההבדלים בערכיות בין תת-יחידות הנוף אינם הגורם היחיד שצריך להילקח בחשבון. 
לרוב  באזורים ההרריים, שהם  למרחוק  לבלוט  קירטוני עשויה  דרך עפר חדשה בסביבת מסלע  לדוגמה: סלילת 
ערכיים יותר. מנגד, מספר מבנים או מתקן עשויים להשתלב או להסתתר בתוך ערוץ הררי קטן – ודווקא לבלוט 
למרחוק אם ייבנו בסביבה מישורית, ערכית פחות. כלומר, אופי הפיתוח, היקפו ומידת התייחסותו לנוף משמעותיים 

לא פחות מהבדלי הערכיות.

עם זאת, ההגיון )הנופי והאקולוגי( בהצמדת פיתוח חדש לקיים, יכוון בדרך כלל פיתוח חדש לתת-יחידות שבהן 
ישנו כבר פיתוח מרובה )המתבטא בתפזורת יישובים, במעברי תשתיות ועוד( שהן ערכיות פחות. גם פיתוח של 

שטח נרחב ייצור מטבע הדברים היקף פגיעה נופית נמוך יותר אם ייעשה בתחום תת-יחידה ערכית פחות. 

כפי שצוין בתחילת הפרק, ההערכה הנופית בוצעה בנפרד בכל חטיבת נוף. פעמים רבות קיים מתאם בין ערכיות 
נופית לאקולוגית, שכן חלק מהפעילויות האנושיות היוצרות הפרות נופיות משפיעות לרעה גם מבחינה אקולוגית. 
בנוסף, חלק מהמדדים של הערכיות הנופית מבטאים למעשה גם היבטים אקולוגיים )למשל ״ראשוניות״(. עדיין, 
במקרים מסויימים עלולות להיווצר סתירות בין ההיבט הנופי להיבט האקולוגי. לפיכך, כאן וגם בהמשך המסמך 
הנוכחי, תודגש שוב חשיבות השימור האקולוגי של בית-הגידול של מישורי הלס כשיקול סביבתי ראשון במעלה 

בהכוונת פיתוח באזור הסקר.
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10. צומח ושימושי קרקע

10.1. רקע
מאפייני הצומח בתחום הסקר מושפעים ממספר גורמים עיקריים במרחב: המפל האקלימי מצפון לדרום וממערב למזרח, 
המושפע מכמות המשקעים, הרום מפני הים, המרחק מהים והטמפרטורה – מובילים לירידה בזמינות המים לצומח דרומה 

ומזרחה; פסיפס המסלע והקרקעות, וכן עוצמת וסוג הפעילות האנושית. 

הנוף הטבעי השולט במישורי הלס בצפון הנגב הוא נוף פתוח, שטוח ודל בעצים, שכנראה לא השתנה הרבה במשך ההיסטוריה. 
ממצאים ארכיאולוגיים ותיעוד היסטורי מעידים כי תצורת צומח זו מאפיינת את האזור באלפיים השנים האחרונות לפחות. ביטוי 
לכך, לפחות במאתיים השנים האחרונות, ניתן למצוא במפות הקרן לחקר ארץ-ישראל )PEF( משנת 1880 )פרלברג ורון, 2014(. 
הרכב חברת הצומח המעוצה )עצים, שיחים ובני-שיח( שנמצאה בחפירות ארכיאולוגיות מהאזור החל מהתקופה הכלקוליתית 

ועד לתקופה הערבית הקדומה – דומה להרכב חברת הצומח המאפיינת את האזור בימינו )ויזל, 1991; ליפשיץ, 1991(.

תצורות הצומח האופייניות למשארים הטבעיים של שטחי הלס הן מבתת-ספר )תצורה המיוחדת לאזורי המעבר בין האזור 
הים-תיכוני למדברי( בצפון האזור, עד לבתה דלילה האופיינית למדבר בדרום. הנוף האופייני הוא מרחב פתוח של בתות בני-
שיח ועשבוניים הנשלטות על פי רוב על ידי מין יחיד של בן-שיח, שכמעט ואינו מלווה במינים נוספים של בני-שיח, עם עצים 
בודדים דוגמת שיטה סלילנית, שיזף מצוי ואשל היאור, הפזורים בדלילות בערוצים ובכיסי קרקע שתומכים בקיומם. בעקבות 
ולא  טבעי  צומח  של  נדירים  משארים  רק  נותרו  במרחב,  חקלאי  ועיבוד  פיתוח  ייעור,  פעילויות  של  המאסיבית  ההתערבות 
נגוע, בעיקר בערוצי הנחלים ובמדרונות סלעיים )אייג, תרפ״ז; ויזל ועמיתיו, 1978; דנין, 1979; זהרי, 1980; רומם ורמון, 2001; 

פרלברג ורון, 2014; רותם ועמיתיו, 2014(:

• המועטים 	 הטבעיים  במשארים  מסורתיות.  עיבוד  בשיטות  מעובדות  מהקרקעות  גדול  חלק  ערד   – באר-שבע  בבקעת 
עמידים  צמחים  מיני  אופייניים  כבד,  רעייה  ללחץ  נתונים  ומרביתם  חקלאי  לעיבוד  מדי  סלעיים  כנראה  שהם  במדרונות, 
בפני רעייה, כמו: נואית קוצנית, עירית גדולה, מתנן שעיר, קרטם דק, חורשף קטן-קרקפות וגעדה מצויה. בדרום הבקעה, 

באזורים יובשניים יותר, שליט חמד המדבר, המלווה בנואית קוצנית ומתנן שעיר.

• באזורים ההרריים יותר, נותרו משארי לס בערוצי הנחלים ובכתפיהם, והצומח הטבעי מתרכז בשטחים שאליהם לא הגיעה 	
החקלאות. אופייניים לבית גידול זה: אטד אירופי, יבלית מצויה, סירה קוצנית, זקנן שעיר ומלווים נוספים, ובהם גם העשב 

הרב-שנתי כמנון ענף – מין נדיר מאד בישראל.

• במישורי הלס החולי של מערב הנגב, המעובד בחקלאות אינטנסיבית, מצטמצם הצומח הטבעי בעיקר לערוצי הנחלים – 	
שאינם מתאימים לעיבוד חקלאי, פרט לשני אזורים: אזור בארי ואזור חצרים-אופקים-צאלים, שבהם נשמרו מאפייני הצומח 
וזון אשון. חשיבותו של אזור זה בשילוב צמחיית חולות עם צמחיית לס, שיוצרת  לענה חד-זרעית  הטבעי, דוגמת חברת 
חברת צומח ייחודית, ואופייניים לה מרבדי פריחה של עשבוניים כמו: גרגרנית ערבית, מנתור המדבר, מררית שסועה, קדד 
אפיל )מין בסכנת הכחדה(, קדד באר-שבע, קדד קהירי; ומגוון גיאופיטים דוגמת: איריס הנגב )מין בסכנת הכחדה ואנדמי(, 

כתריים אדמדמים, לוליינית מעובה, מצילות שנהב )אנדמי ונדיר למדי(, סתוונית הנגב ושום ורוד.

• בשטחי החקלאות המסורתית האקסטנסיבית, המאופיינת בפליחה רדודה יחסית, בהיעדר השקיה )חקלאות בעל( ובמיעוט 	
של חומרי דישון וריסוס, מופיעה חברת צומח ייחודית שהתפתחה תוך התאמה לסביבה זו: הצמח אכילאה ערבתית מותאם 
בחיוניות הצמח,  פוגע  אינו   – סכין המחרשה  ידי  על  )הגבעולים התת-קרקעיים(  קני-השורש  חיתוך  זו.  לסביבה  במיוחד 
ובהיעדר תחרות – זהו הצמח השליט בבית גידול זה. נלווים אליו מינים נוספים שמותאמים לבית גידול זה ושמעלים את 
עבת-שיבולת  דמומית  נאה,  אלניה  את:  למנות  ניתן  הנוספים  המינים  בין  הכחדה.  בסכנת  רבים  מינים  ביניהם  ערכיותו, 
מצילות  איג,  זמזומית  הכחדה(,  )בסכנת  שחום  איריס  כמו  וגיאופיטים  מרושת,  שיכרון  מקרינה,  פרגה  הכחדה(,  )בסכנת 

ארוכות-עוקץ, סתוונית הנגב וערטנית השדות.

• ומלחית אשלגנית, 	 ינבוט השדה  בשטחי החקלאות האינטנסיבית במערב אזור הסקר, נמצא צמחי באשה אופייניים כמו 
שאליהם נלווים פרטים רבים של קוכיה הודית – מין פולש שמקורו באוסטרליה. במשארי צומח טבעי שם לא ניתן לעבד את 
הקרקע, בערוצים ובגבעות עם קרקע רדודה מדי לעיבוד, נמצא עצים בודדים של שיזף מצוי ושיטה סלילנית. הצומח הטבעי 
כולל נציגים של בתות הספר, לצד נציגים סהרו-ערביים כגון זקנן שעיר, בייחוד במקומות נמוכים עם קרינה חזקה. בערוצים 
הגדולים, שבהם ישנם מעיינות או מי-תהום גבוהים, ישנן חישות של קנה מצוי וסבך יער גדות בשלטון אשל היאור. פרט לצומח 
ההידרופילי, במדרונות הערוצים נשמר הצומח הטבעי, שם נראים מעברים בין צומח קרקעות חרסיתיות לצומח של קרקעות 

חוליות קלות. ככל שמתקדמים מערבה לכיוון רכסי כיסופים-בארי, יגדל שיעורו של צומח הקרקעות הקלות והכורכרים.
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10.1.1 הצומח הייחודי של הלס
בשטחי הלס בצפון הנגב התפתח מגוון ביולוגי יוצא-דופן, המתבסס על מאפייניו הייחודיים: מגוון טיפוסי קרקע הלס וחברות 
הצומח הייחודיות של כל טיפוס, מיקומם של שטחי הלס באזור הספר שבין החבל הים-תיכוני לחבל המדברי – על פני גרדיינט 
אקלימי וטופוגרפי, והמאפיינים של מישורי הלס כאזור שטוח ודל בעצים. לפיכך, מתאפיין אזור הסקר במעבר הדרגתי ממינים 
ים-תיכוניים בצפון, לצומח ערבתי )אירנו-טורני( ובהמשך – לצומח מדברי )סהרו-ערבי( בדרום. מבחינה ביו-גיאוגרפית, מוגדר 
האזור כאקוטון )Ecotone( – אזור גבול ומעבר בין שתי חברות אקולוגיות, ולכן במקרים רבים נושאת החברה האקולוגית מטען 
גנטי ייחודי של ״אוכלוסיית קצה״, המקנה לה חשיבות גבוהה לשימור. נוסף לגרדיינט האקלימי, גם מבנה הקרקע והמרקם 
שלה, משטר הרטיבות ומליחות הקרקע, ומאפיינים טופוגרפיים כמו מפנה, שיפוע ורום מפני הים – קובעים במידה רבה את 

האופי הראשוני של חברת הצומח הטבעי.

להלן דוגמאות אחדות לעולם הצומח הייחודי האופייני למערכת האקולוגית של הלס:

דמומית עבת-שיבולת: צמח חד-שנתי הנמצא בסכנת הכחדה 
המעובדים  הלס  בשדות  בעיקר  גדלה  הדמומית  בישראל. 
באופן מסורתי בבקעת ערד. למען שימורה, חשוב לשמור על 
את  המשפרות   – מסורתיות  בשיטות  השדות  עיבוד  המשך 
משק המים בקרקע – באזור תל ערד, נחל מרעית ולמרגלות 

הר עמשא )שמידע ופולק, 2007(.

תמונה 1: דמומית עבת-שיבולת בתל ערד. מין בסכנת הכחדה שאופייני 
לשדות לס המעובדים בשיטות מסורתיות. צילום: מימי רון.

והמזרח  ישראל  בצמחי  והמפוארים  מהיפים  שחום:  איריס 
ירדן,  ולצפון  לישראל  ואנדמי  הכחדה  בסכנת  מין  התיכון. 
והמאוים ביותר בהכחדה מבין איריסי ההיכל בישראל )שמידע 
ופולק, 2007(. יש הטוענים כי האוכלוסיות הדרומיות ראויות 
שאינן  אלו,  אוכלוסיות  הלס׳.  ‘איריס   – נפרד  מין  של  למעמד 
מוגנות בשמורות טבע, נפגעו קשות בשנים האחרונות בעמקי 
פיתוח  מבינוי,  כתוצאה  ערד,  ובקעת  באר-שבע  באזור  הלס 
תשתיות, פעולות ייעור וחקלאות חריש עמוק. ריכוזים גדולים 
נבטים  באזור  גורל,  בגבעות  עשן,  נחל  ביובלי  נמצאים  עדיין 
בין  וסביב תל ערד. נמצא ששמירה על רצף שטחים פתוחים 
האוכלוסיות  אפילו  וכי  המין,  לקיום  קריטי  הוא  האוכלוסיות 
גנטית  מבחינה  שונות   – ערד  ובקעת  באר-שבע  באזור 
מקודם  לא  נפרדת.  התייחסות  ודורשות  מזו,  זו  ומורפולוגית 
כיום מהלך סטטוטורי להגנה על אוכלוסיות האיריס באזורי הלס 

)פרלברג ורון, 2014(.

תמונה 2: איריס שחום וטרקטור קק״ל המכשיר שטחים לייעור, מרץ 
2013. האיריס השחום הוא המין המאוים ביותר להכחדה מבין איריסי 

ההיכל בישראל. צילום: אבנר רינות.
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איריס הנגב: מין בסכנת הכחדה ואנדמי לישראל ולסיני, והיחיד 
מבין איריסי ההיכל שגדל במדבר קיצוני. גדל בארץ רק במערב 
הנגב, בחולות או במישורי לס חולי, בכמות משקעים של -80
150 מ״מ גשם/שנה. אוכלוסיותיו בארץ מאוימות בשל הפיתוח 
ההתיישבותי והחקלאי בבית גידולו, רעיית יתר, קטיף, ורמיסה 

ע״י רכבי שטח )שמידע ופולק, 2007(. 

תמונה 3: איריס הנגב. אנדמי למערב הנגב וסיני, ונמצא בסכנת הכחדה. 
צילום: יובל ספיר.

בלבד.  הנגב  לצפון  ואנדמי  הכחדה  בסכנת  מין  קולמן:  שום 
קרומי  ע״י  המהודקים   – במדבר  וחול  לס  מישורי  גידולו  בית 
כלי- נסיעת  או  רעייה  בשל  הקרקע  קרומי  רמיסת  הקרקע. 
רכב, הורסת את בית גידולו, והתפשטות הבינוי והפיתוח של 
עלולה  אגרסיביות,  ייעור  פעולות  גם  כמו  צפונה,  באר-שבע 
זה. באזור  האוכלוסייה  ולהכחדת  בית-הגידול  לאובדן   לגרום 
טבע שמורות  בתחומי  כלולות  אינן  הצמח   אוכלוסיות 

)שמידע ועמיתיו, 2011(.

תמונה 4: שום קולמן. מין אנדמי לצפון הנגב בלבד, שנמצא בסכנת 
הכחדה עולמית. צילום: שלומי אהרון.

בְסָפר  הְסָפר:  גדל בחגורת  חיים.  גלגל עשבוני רב-שנתי אך קצר  לישראל. צמח  ואנדמי  מין בסכנת הכחדה  דרדר אשקלון: 
שומרון, בדרום הרי יהודה, בנגב הצפוני ובפלשת, ובהרי יהודה נמצא בשני מקומות: ברכס מעון והר עמשא, וצפונית לשער 
הגיא בהרי ירושלים. באזור סקר הלס מספר האתרים הגדול ביותר של מין זה, והוא נשמר בצורה הטובה ביותר באזור שבו 

מתקיימת החקלאות האקסטנסיבית. 

מינים שהיו בשטח הסקר בעבר ונכחדו ממנו )ר׳ גם במפה מס׳ 21: מיני צמחים בסכנת הכחדה או על סף איום(:

• כיום מחלף 	 באזור.  נצפה  לא  ומאז   1964 בודד משנת  דיווח  לסיים. צמח בסכנת הכחדה.  בערוצים  גדל  בן-חיטה מעובה: 
כבישים נמצא על הנקודה. ידוע כיום מנחל ניצנה עליון בהר הנגב הגבוה.

• זקן-תיש מדברי: גדל בערוצים לסיים ומדרונות סלעיים במדבר. צמח בסכנת הכחדה. דיווח בודד משנת 1983 ממערב באר-	
שבע. כיום נבנתה שכונה חדשה על השטח שבו נמצא. ידוע כיום מנחל ניצנה עליון בהר הנגב הגבוה.

• חמד אייג: גדל באדמות לס רדודות ומחשופי חוואר וקירטון. צמח נכחד. דיווח בודד משנת 1949 מנחל הבשור. היה ידוע 	
מעוד שלוש נקודות באזורים שונים, אך גם בהן נכחד.

• טורגניה רחבת-עלים: צמח בסכנת הכחדה. גדל באדמות כבדות מעובדות. נאסף בשנת 1922 באזור תל ערד, ומאז לא נראה 	
באזור. גדל כיום בשטחי יהודה ושומרון, בגלבוע ובחרמון.

• מגלית מצרית: גדל במישורי חול. נאסף מדרום לבאר-שבע ב-1928, ומאז לא נראה באזור. גדל כיום בחולות מישור החוף הדרומי.	

• עטיינית מגובבת: גדל במקווי מים מתייבשים במישור החוף. צמח בסכנת הכחדה. היה ידוע מהבריכה בשמורת פורה, אך 	
כנראה נעלם מהאזור.

• רופיית הים: גדל בביצות מלוחות. צמח בסכנת הכחדה. נאסף בגילת בשנת 1959. מאז לא נראה באזור.	

• רכפה כרסנית: גדל בשדות בור. נאסף ליד שובל בשנת 1950 וכן ב-1961, ומאז לא נמצא באזור.	

• שלמון סורי: גדל בשדות תבואה. נכחד בשדות שבהם מרססים נגד עשבים. היה ידוע ממקום אחד בצפון הנגב וכנראה נכחד. 	
כיום הצמח נדיר מאד ונמצא על סף איום.
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מיני צמחים אופייניים לקרקע הלס, ובחלקם לקרקע לס שעוברת עיבוד מסורתי:

אכילאה ערבתית, קדד באר-שבע, גבסנית שעירה, מצילות ארוכות-עוקץ, נץ-חלב דק- עלים, מרווה קוצנית, ערטנית השדות, 
שיכרון מרושת, חוחן אלכסנדרוני, פרגה מקרינה, סתוונית הנגב ועוד.

מיני צמחים נדירים בשטח הסקר:

אספסת מצוייצת, גביעונית הלבנון, כמנון ענף, רכפת הצבעים, שום אשרסון ועוד )ר׳ גם להלן בחלק התוצאות בסעיף 10.3.4 
– מינים בסכנת הכחדה, נדירים ואנדמיים, ובמפה מס׳ 21 בעמ' 187(.

האדם,  ידי  על  הנגרמים  כאלה  ובייחוד  הסביבה,  בגורמי  שינויים  גבוהה:  אקולוגית  ברגישות  מתאפיין  הסקר  אזור  כאמור, 
משפיעים מאוד על תכונות הקרקע ואופי הצומח, ועלולים לגרום לשינוי קיצוני ופגיעה קשה במערכות האקולוגיות הקיימות, 
באזור הסקר  1980(. ההשפעות העיקריות על שטחי הלס  )אייזנברג,  זו  הייחודיים למערכת  הנדירים  ולהכחדה של המינים 

)מלבד התמרת השטח לבניה ותשתיות( הן חקלאות, ייעור ורעיה.

10.1.2. חקלאות
בכמות  העלייה  עם  ומערבה,  צפונה  שנתקדם  ככל  כללי  באופן  כאשר  לחקלאות,  משמשים  הסקר  משטח  נרחבים  חלקים 
אזור  במערב  נמצאת  מרביתו  אשר  אינטנסיבי,  לעיבוד  נחלקת  העיבוד  רמת  עולה.  החקלאיים  השטחים  כמות  המשקעים, 

הסקר, ועיבוד אקסטנסיבי אשר מרביתו נמצאת במזרח אזור הסקר. 

חקלאות מודרנית 
ועיצוב מחודש של  ניקוז,  רוב העיבוד החקלאי במדינת ישראל הוא אינטנסיבי. בעיבוד כזה, מתקיימת פליחה של הקרקע, 
הטופוגרפיה. בחקלאות זו קיים שימוש נרחב בתשומות חיצוניות דוגמת השקיה, דישון והדברה המאפשרים עיבוד רציף של 
הקרקע על פני כל השנה. העיבוד האינטנסיבי מתקיים במטעים, בבתי-רשת, בחממות ובשדות פתוחים )משרד החקלאות, 
2012(. רוב שטחי העיבוד האינטנסיבי מרוכזים בצפון ובמערב אזור הסקר )נתוני משרד החקלאות(. אזור זה היה מעובד באופן 

אקסטנסיבי לפני קום המדינה )זהרי, 1980(.

השפעת החקלאות המודרנית על השטחים הטבעיים, שהחלה עם הקמת הישובים היהודיים הראשונים במערב הנגב, וביתר 
שאת – מאז החל השימוש במי השפד״ן המטוהרים לחקלאות, מתבטאת בכמה תחומים עיקריים: )1( הרס בתי גידול בשל 
הפעילות החקלאית האינטנסיבית על פני שטחים נרחבים. מיני חי וצומח אופייניים וייחודיים לאזור זה נעלמו משטחי החקלאות 
ונדחקו דרומה ומערבה אל משארים טבעיים שנפגעו פחות; )2( ריבוי מינים מתפרצים, פולשים ומלווי אדם – הדוחקים את 
המינים המקומיים; )3( חריש עמוק, הדברה, דישון, השקיה ושימוש בקולחין – שגורמים להגברת סחיפת הקרקע והמלחתה, 
להצטברות רעלים במערכות הטבעיות ולפגיעה נופית. בקרקעות המעובדות בשיטות מודרניות חלה הידלדלות ניכרת במספר 
מיני הצמחים של קרקעות כבדות שאכלסו שדות אלו בעבר, ומינים רבים של בית-גידול זה נמצאים בסכנת הכחדה. אין בהן 
צומח מעוצה כלל, וגם אחוז כיסוי העשבוניים – דל ביותר ומוגבל בעיקר לשולי השדות. מעט כתמי צומח טבעי שרדו בעיקר 
בערוצי נחלים ובחורשות נטועות, ובשדות ובשוליהם גדלים בעיקר צמחי באשה )צמחים רודרליים וסגטליים( )פרלברג ורון, 2014(.

צומח הבר הנלווה לחקלאות, משתנה על-פי משטר ההשקיה בעונת הקיץ: בשטחים מושקים יופיעו צמחים ‘הידרוסגטליים׳ 
– מהם הדומיננטיים הם רגלת הגינה, יבלית מצויה ומיני ירבוז. חלקם הגדול של מינים אלו הם פולשים או קוסמופוליטיים, 
ומוצאם העיקרי הוא בבתי-גידול לחים. בשטחים שאינם מושקים יופיעו צמחים ‘קסרוסגטליים׳ – מהם הדומיננטיים הם ינבוט 
השדה ושברק קוצני. בצפון הנגב מרובה במיוחד מלחית אשלגנית )ויזל ועמיתיו, 1978(. התמרת שטחים לחקלאות תרמה גם 

להתפשטות המין הפולש כנפון זהוב )בן-ישראל ועמיתיו, 2011(.

ניתן לסכם שבתנאי עיבוד אינטנסיבי, הצומח הטבעי מאבד את תכונות בית-הגידול המקורי ונכחד ברובו. תחת זאת, מאוכלס 
בית-הגידול בעיקר בצמחי באשה.

חקלאות מסורתית
קרקע הלס הפריכה היא הקרקע הנוחה ביותר לעיבוד חקלאי במדבר, במיוחד במקומות שבהם היא מעורבת בחול. החקלאות 
האקסטנסיבית שאפיינה את שטחי הלס בעבר, ומאפיינת גם כיום את מרבית שטחי החקלאות של הפזורה הבדואית שמזרחית 
לכביש 40, התבססה על חריש רדוד במחרשת מסמר )וכיום חריש רדוד ע״י טרקטור( – השובר את קרומי הקרקע, מגביר את 
חדירות הקרקע למים, ומאפשר זריעת גידולי שדה עונתיים התלויים בגשמים )חקלאות בעל – ‘פלחה׳(, בעיקר שעורה למקנה. 
בשדות אלו מופיעה חברת צומח ייחודית שהותאמה במשך הזמן לבית-גידול זה )למשל, סילוק העשבייה הגבוהה מאפשר 

התפתחות גיאופיטים נמוכים, כמו סתוונית הנגב וערטנית השדות(. 

זהו גם בית גידולה העיקרי כיום של ‘חברת אכילאה ערבתית׳. האכילאה היא עשבוני רב-שנתי, בעלת קנה-שורש המתפשט 
אופקית בקרקע, ולכן אינו נפגע מהחריש. עם הפסקת העיבוד בבית-גידול זה, והיווצרות קרום הלס מחדש, תתפתח ‘חברת 
יפרוק תלת-כנפי׳ )דנין, תש״ל(. שליטתו מוסברת בכך שהוא בעל שורשים מעמיקים, מעוצה רק מבסיסו, ומתחדש במהירות; 
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הוא מסוגל להתחדש גם מהשורש, רעיל עבור הצאן וחסר שימוש בתרבות הבדואית. צמחים עשבוניים רבים, חלקם גיאופיטים, 
קדד  זה, לדוגמה:  ביניהם צמחים שעיקר אוכלוסיותיהם בארץ הם באזור  ושרדו בשדות החרושים.  לגידולי התבואה  נלווים 
באר-שבע, שום קולמן, איריס שחום ואחרים )דנין ודנין, 2006 ואילך(. בסקר שנערך בדרום הר חברון, נמצא שחקלאות דומה 
‘מצילה׳ את הצמחים הנדירים )רינת, 2012(. ניתן לסכם, שעל אף ההשפעה המשמעותית של העיבוד האקסטנסיבי על בית-

הגידול של הלס, השפעה זו יוצרת גם בית-גידול ייחודי וחשוב.

10.1.3. ייעור

יער היא תצורת צומח זרה למרחב צפון הנגב. בשל כמות המשקעים הנמוכה ואופייה של קרקע הלס, עצים מצויים בו באופן 
טבעי בדלילות, בעיקר בערוצים ובכיסי קרקע. את חוסר ההתאמה לתנאי הסביבה ניתן לראות לאחר רצף של שנות בצורת, 
לסווגו  וניתן  ידי קק״ל,  על  נעשה  באזור  הייעור המודרני  ולהבים למשל.  יתיר  ביערות  רבים,  נצפית תמותה של עצים  שאז 

לארבעה טיפוסים:

• יערות מחטניים ואיקליפטוסים )‘יערות ותיקים׳(: ניטעו החל משנות ה-40׳ של המאה ה-20, ונמצאים בעיקר בצפון ובמערב 	
הסקר. הגדולים מביניהם: יתיר, כרמים, להב, דבירה ובארי. יערות אלה גדולים באופן יחסי.

• לימנים: באזורים שבהם יורדים פחות מ-100 מ״מ גשם בשנה, ניטעים מאז שנות ה-60׳ של המאה ה-20, עצים בסוללות עפר 	
קטנות הסוכרות ערוצי נחלי אכזב מדבריים, עוצרות את מי השטפונות, ומאפשרות להם לחלחל לתוך הקרקע. הועלה חשש 
כי הלימנים משמשים כ-״אבני קפיצה״ לחדירת מינים ים-תיכוניים למרחב הטבעי המדברי. בנוסף, עולה חשש שסכירת 
ורון, 2014(. בלימנים נטועים בעיקר איקליפטוסים, מיני  הערוץ גורעת משאבי מים וחומרי הזנה ממורד הערוץ )פרלברג 

שיטה, ינבוט ואשל הפרקים. 

• יערות קציר נגר: ניטעו החל משנות ה-80׳ של המאה ה-20, ונועדו ליצור נוף דמוי סוואנה בצפון הנגב )‘סוואניזציה׳(, בשטח 	
של עשרות אלפי דונמים. שיטה זו כוללת ערימת סוללות עפר )‘שיחים׳( לאורך קווי הגובה של המדרונות, תוך שימוש בכלים 
הנדסיים כבדים, חישוף הקרקע בשטח שבין הסוללות, לעיתים תוך שימוש בריסוס נגד צמחייה, ונטיעת עצים במרווחים 
ומניעת  הנגר  ע״י עצירת  זרימת המים במדרונות  לשינוי משטר  נועדו  אלו  לדונם(. פעולות  )כעשרה עצים  יחסית  גדולים 
זליגתו במורד, וכך להגביר מקומית את כמות המים הזמינים לעצים הניטעים בשקע שנוצר מעל הסוללה, ולהפחית סחף 
קרקע בשל עצירת הנגר )פרלברג ורון, 2014(. יערות אלה נטועים במגוון עצים מקומיים וזרים. הגדולים מבין יערות אלה הם: 

יער השגרירים, יער דודאים ויער סיירת שקד.

• נטיעות בגדות נחלים: במערב אזור הסקר מתקיימות נטיעות של רצועות עצים ממינים שונים, בעיקר של רחבי-עלים על 	
כתפי גדות נחלים. חלק מהמינים הם עצי בר או עצי פרי ארץ-ישראליים )אם כי לאו דווקא מקומיים לאזור הסקר(.

מטרות הייעור, על פי תורת ניהול היער החדשה שהתגבשה לאחרונה בקק״ל )אסם ועמיתיו, 2014( הן לספק ‘שירותי מערכת 
אקולוגית׳ שונים, כגון: פנאי ונופש, בקרת אקלים, ומניעת סחף. קיים פולמוס ציבורי ומדעי רחב באשר לפעולותיה של קק״ל 
בשטח הסקר. פרט לסוגיות פוליטיות, נטען כי הייעור פוגע בקרומי הקרקע, מדכא את הצומח הטבעי, גורם להתפרצות מינים 
פולשים – חלקם, מקורם בעצים הנטועים עצמם )למשל, ינבוט המסקיטו ושיטת ויקטוריה(, מפר את האיזון האקולוגי, משפיע 
על יחסי טורף-נטרף ואף גורם להכחדת מיני חי וצומח )רותם ועמיתיו, 2013א׳(. ביער יתיר למשל, נמצא שעושר מיני המעוצים 
והעשבוניים )שאינם נטועים( נמוך יותר, צפיפות הצומח נמוכה יותר, הביומסה נמוכה יותר, וכמחצית מהמינים שאופייניים 
לשטח הפתוח – נעדרו מהשטח המיוער והוחלפו במינים אחרים, שלא נמצאו בשטחים הפתוחים. יחד עם מיני העצים הנטועים 
מתפתחת בעיקר צמחיית מעזבות. במקומות שבהם בוצעה הכשרת הקרקע לפני שנים רבות, מתחיל תהליך השתקמות, וניתן 
למצוא בהם גם מינים מקומיים, כגון נואית קוצנית וקזוח עקום. בנוסף, במהלך הכשרת שטחי יער נפגעו בצורה ישירה שטחים 

שבהם צמחו צמחים נדירים ומוגנים, כגון איריס שחום סמוך לצומת גורל, וחלמונית גדולה ביער יתיר )פרלברג ורון, 2014(.

10.1.4 רעייה
שטחי מרעה, כשהם מנוהלים כראוי, משלבים בצורה מיטבית היבטים של חקלאות, הגנה מפני שריפות, ושמירה על שטחים 
פתוחים טבעיים, ובכך תורמים הן לשמירה על המגוון הביולוגי, והן לשירותי המערכת האקולוגית. רעיית צאן מהווה חלק 
ברירה  תהליך  הצומח  עבר  שבמהלכן  הניאוליתית(,  )התקופה  שנה  כ-8,000  מזה  הנגב  צפון  של  האקולוגית  מהמערכת 

אבולוציוני בהרכב המינים, להתאמה לקיום תחת לחץ הרעייה )פרלברג ורון, 2014(.

לעומת זאת, רעיית יתר היא תופעה חדשה יחסית – בת כ-400 שנה בלבד, וחברת הצומח טרם הספיקה לפתח התאמות 
אבולוציוניות משמעותיות למצב החדש. רעיית יתר גורמת להסרה כמעט מוחלטת של הצומח, ועלולה – במיוחד באזורים 
מדבריים למחצה, להוביל לפגיעה חמורה במגוון הביולוגי עד למצב של אובדן תפקודי המערכת האקולוגית ושירותיה. קרומי 
וכך גם  ידי הנגר,  ונסחפת על  ונשברים ע״י המקנה, הקרקע הפריכה הנחשפת מוסעת ע״י הרוח  הקרקע העדינים נרמסים 
נאכלים עד לבסיס הגבעול, פעמים רבות בטרם הספיקו להשלים  חיוניים מהמערכת. הצמחים העילאיים  דולפים מינרלים 
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מחזור חיים ולהפיץ את זרעיהם. תחת משטר רעייה כבד, גם צמחים שאינם מועדפים על הצאן, למעט אלו הרעילים – נאכלים 
בסופו של דבר. תהליך זה עלול בסופו של דבר להאיץ את תהליך המדבור.

המרעה בתחום הסקר מתבסס על רעייה בשטחים טבעיים שאינם מתאימים לעיבוד חקלאי )דוגמת בתרונות לס ומדרונות 
גם מחזור של  אזור הסקר, שם מתקיים  גידולים חקלאיים. במערב  על שלפים של  וכן  לעיבוד(,  מדי  רדודה  שבהם הקרקע 
גידולי קיץ מושקים, מוגבלת הרעייה לשטחים מצומצמים יחסית שבהם לא ניתן לקיים חקלאות. לעומת זאת, באזור בקעת 
באר-שבע – ערד, רעיית הצאן עדיין מתבססת כבעבר על ניידות רבה, הבאה לידי ביטוי במחזור שנתי קבוע: רעייה בשטחים 
– עם התבססות  נטועים( החל מסוף החורף  ויערות  נחלים  גדות  בלתי מעובדים )שטחי אש, אדמות שוליים לא מעובדות, 
הצומח החד-שנתי; בסוף האביב – תחילת הקיץ, כחודש לאחר קמילת הצומח העשבוני, עוברים העדרים לרעות בשדות השלף 
הקצורים )ובשנות בצורת – אף על השדה הבלתי קצור(; ובסתיו חוזרים העדרים למכלאות ביישובי הבדואים, ומואבסים שם 

עד לתחילת עונת הרעייה, או שמועמסים על משאיות ומועברים לרעות בשטחים צפוניים יותר )פרלברג ורון, 2014(.

אזור המשולש ערד-חורה-דימונה הוא בעל מסורת של רעייה, כולל רעייה לכיוון השפלה בעונת הקיץ, ולכן יש לראות את 
חשיבות הרעייה באזור בראייה ארצית, לרבות שירותי המערכת שמספקת הרעייה לשטחים פתוחים במרכז הארץ, דוגמת 
יערות קק״ל. הצאן מורכב בעיקר מכבשים ומיעוטו מעיזים, ותוצרי הצאן משמשים לצריכה עצמית ולמכירה. החזקת עדרי 
צאן ויציאה למרעה אינה נובעת רק ממניעים כלכליים טהורים שמטרתם צבירת רווחים, אלא היא חלק ממערכת רחבה יותר 

של גורמים חברתיים, תרבותיים, פוליטיים ופסיכולוגיים )סתווי, 2004(.

המרעה בשטחי הפזורה הבדואית אינו מנוהל, ונטען כי האזור סובל מרעיית יתר )ר׳ להלן דיון בסוגיה זו(. בשטחי בסיסי חיל 
האוויר ‘נבטים׳ ו-׳חצרים׳ אין רעיית צאן. בשטחי ‘פארק הלס׳ שממערב לפארק חצרים, המרעה מנוהל על-ידי רט״ג.

הטענה כי שטחי הלס בצפון הנגב נמצאים תחת לחץ רעיית יתר מצויה במחלוקת בין החוקרים: יש הטוענים כי גם בלחץ הרעייה 
הגבוה הקיים, נמצאת המערכת האקולוגית באיזון – אחרי שהרכב הצומח כבר הותאם במשך אלפי שנים לקיום בתנאי רעייה, וכי 
 .)Zaady et al., 2001; Osem et al., 2002( גורמי אקלים ומחסור בחומרי הזנה משפיעים יותר לטווח הארוך מאשר לחץ הרעייה
מינים  צומח בשטח, למעט  מותיר כמעט  אינו  לחץ הרעייה הכבד  דימונה-ירוחם למשל,  כי בעמק  טוענים אחרים  זאת,  לעומת 
רעילים לצאן כמו עירית גדולה, וכי מישורי הלס במערב הנגב, גם אם אינם במצב של רעיית יתר, סובלים מממשק רעייה לא מאוזן, 

כאשר שטחי-אש נפתחים לרעיית לחץ למשך תקופה קצרה באביב )פרלברג ורון, 2014(.

10.2. שיטות עבודה בסקר הצומח

10.2.1 מיפוי שימושי קרקע/תכסית מוכללת 
קודם לביצוע סקר השדה ביצענו ניתוח של שימושי הקרקע בשטח הסקר. ניתוח שימושי הקרקע התבצע בעיקר באמצעות 
כלי ממ״ג והתבסס על מקורות המידע הבאים: שכבת נתוני תכסית מתוך הבנט״ל )בסיס נתונים טופוגרפי לאומי( של המרכז 
למיפוי ישראל משנת 2010, שכבת חלקות צומח של משרד החקלאות משנת 2012, שכבת עומדי יער של קק״ל משנת 2013, 
)DTM( ברזולוציה  אורתופוטו )תצלום אוויר מיושר( של חברת ״אופק צילומי אוויר״ משנת 2010 ורסטר גובה מעל פני הים 

מרחבית של 25 מ׳.

על בסיס שכבת התכסית של מפ״י ושכבת החלקות של משרד החקלאות נוצרה שכבה פוליגונלית אחת המכילה מידע משני 
המקורות. השכבה הכילה מאות אלפי פוליגונים עם מגוון סיווגים. סיווגי השטח של מפ״י נבחרו להיות הסיווגים הראשיים, בין 
היתר בזכות הכיסוי הרחב של השכבה בשטח הסקר. הסיווגים הרבים הוכללו לחמש קטגוריות ראשיות: חקלאות, טבעי, לא 
ידוע )שכלל בשלב זה גם את השטחים הבנויים(, שטחים מופרים )דוגמת מחצבות, שפכי עפר, שטחים מיושרים וכו׳, לא כולל 
שטח בנוי(, ושטחים נטועים )המונח ״נטועים״ משמש כאן ובהמשך לשטחים מיוערים ולא למטעים חקלאיים(. הכללה ואיחוד 
פוליגונים דומים סייעו להקטין את מספר הפוליגונים בשכבה. שכבת החלקות החקלאיות של משרד החקלאות היוותה בסיס 

לקביעת סיווג של שטחים לחקלאות אינטנסיבית ולחקלאות אקסטנסיבית. 

לאחר עדכון כל הישויות בסיווגים הראשיים, בפוליגונים שבהם המידע היה חסר עודכנו הקטגוריות על ידי פיענוח אורתופוטו 
משנת 2010. כתוצאה מעבודת הפיענוח הקטגוריה ״לא ידוע״ עודכנה או הושמטה, ונוספה הקטגוריה ״שטח בנוי״ )בקטגוריה 

זו עודכנו גם תת-סיווגים כגון: עיר/עיירה בדואית/ישוב חקלאי/ישוב קהילתי/פזורה בדואית/בסיס צבאי(. 

מכיוון שהשכבה עדיין הכילה מספר רב של ישויות, בוצע תהליך של הכללת פוליגונים ששטחם קטן מ-500 מ״ר עם פוליגונים 
הסמוכים להם6. בנוסף, צורפו פוליגונים משכבות מידע נוספות: הוכנס לשכבה מידע על עומדי היער של קק״ל המעודכנים לשנת 
2014, סומנו כבישים ראשיים והוכנס מידע על הפזורה הבדואית מתוך שכבה של הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. 

 Data Management Tools/Generalization/Eliminate  6. תהליך הכללה בוצע ע"י שימוש בכלי
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בסיום תהליך הטיוב, שכבת שימושי הקרקע הכילה 7 קטגוריות ראשיות של תכסית מוכללת: חקלאות אינטנסיבית, חקלאות 
אקסטנסיבית, מטע מסורתי, שטח טבעי, שטח בנוי, שטחים מופרים )ר׳ לעיל( ושטחים נטועים. לרוב הישויות בשכבה הייתה 
גם קטגוריה משנית שפירטה על סיווג השטח )סוג החקלאות, סוג ההתיישבות, סוג השטח המופר וכדומה(. בשלב זה התבצע 
יותר השכבה עודכנה  ישות מידע על סדר הערוץ שעובר בה. מאוחר  לכל  פוליגונלית על מנת להוסיף  נחלים  חיבור שכבת 

חלקית באמצעות אורתופוטו משנת 2015.

לדיגום  אזורים  מציאת  היתה  הראשונה  המטרה  עיקריות.  מטרות  לשתי  הקרקע  שימושי  בשכבת  נעזרנו  העבודה  בהמשך 
הצומח. אזורי הדיגום נבחרו לייצג שטחים המשתייכים ל״טיפוסים אקולוגיים״ )ר׳ הרחבה בהמשך( שנקבעו על פי קריטריונים 
נבחרים שנגזרו מהמידע שבשכבה. לדוגמה: ״מדרון עם מרעה, חקלאות אקסטנסיבית, רחוק מיישוב״. המטרה השנייה היתה 

הגדרת האזורים המבונים ו/או המופרים, לצורך חישובי רצף השטחים הפתוחים, חישוב שעליו יפורט בהמשך בפרק 14.

10.2.2 בחינה מדגמית של שימושי הקרקע
ואת רמת  כלי ממ״ג, בתחום ההתיישבות הבדואית,  זה בחנו מדגמית את שכבת שימושי הקרקע שבנינו באמצעות  בשלב 

האמינות של שכבות המידע ברשותנו. 

לצורך ביצוע הבחינה המדגמית בחרנו 13 ריבועים בשטח של 1 קמ״ר כל אחד. הקפדנו שהריבועים שנבחרו יכללו שימושי 
תחום  כל  את  שייצגו  כך  נפרשו  הריבועים  מעובדים.  ושטחים  טבעיים  שטחים  פזורה,  בדואית  התיישבות  מעורבים:  קרקע 

ההתיישבות הבדואית. 

בשלב א׳, שימוש הקרקע, כפי שהוא מופיע בשכבה, נבחן על גבי אורתופוטו. נעשה טיוב של סיווג שימושי הקרקע, לפי המצאי בשטח. 

בשלב ב׳, נבחנה רמת הדיוק של השכבה מול שימושי הקרקע בפועל. כמו כן, נדגמו יחידות צומח אחדות בכל ק״מ רבוע. עבודת 
השדה התבצעה בספטמבר 2014. 

בסך הכל, בבחינת 13 הריבועים המדגמיים, מצאנו שהשכבה שייצרנו מדויקת ברמה של 76%, ולאחר עבודת תיקונים ידנית 
של השכבה על בסיס האורתופוטו ניתן להגיע לרמת דיוק של 90%. מכיוון שהחלק המערבי של הסקר היה עשיר ברובו במידע 

מהימן ובעקבות שיקולי זמן, החלטנו להתמקד בטיוב החלק המזרחי בלבד. 
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איור 3: דוגמאות לטיוב שכבת שימושי הקרקע.
דוגמה לשני ריבועים )מזרחית לאבו קורינאת ומזרח מולדה( שבהם התבצעה בדיקה של איכות שכבת שימושי הקרקע. כפי שניתן לראות 

בריבוע 'מזרחית לאבו קורינאת', השינויים שנעשו בשטח מעטים מאוד ואילו בריבוע 'מזרח מולדה' היה צורך בשינויים רבים יחסית.



161

"ח מסכם ן הנגב – בדגש שטחי הלס דו סקר צפו

10.2.3 חלוקה לטיפוסים אקולוגיים 
על בסיס שכבת שימושי הקרקע ולאחר שהוספנו מידע על הרעייה, סדרי גודל ערוצים, מיקום הישובים בפזורה הבדואית ועוד, 

חילקנו את המרחב ל-29 טיפוסים אקולוגיים )ר׳ טבלה 5, טבלה 6 ומפה מס׳ 20, עמ' 171-181(. 

המונח ״טיפוס אקולוגי״ משמש בסקר זה לציון צירוף של כמה פרמטרים פיזיוגרפיים ואקולוגיים. הפרמטרים ששימשו בחלוקה היו:
• שיפוע: מדרון, מישור או נחל בסדר גודל מסוים )קטן, בינוני או גדול(.	
• רעייה: עם רעייה, ללא רעייה, או מרעה מנוהל.	
• תכסית מוכללת: טבעי, שטחים נטועים )בהפרדה לנטיעות ותיקות ולנטיעות צעירות(, חקלאות אקסטנסיבית או חקלאות אינטנסיבית.	
• מרחק מיישוב: ‘קרוב ליישוב׳ נחשב עד 500 מ׳ מהמבנים הקרובים ביותר, ומעל מרחק זה נחשב ‘רחוק מיישוב׳.	

המספר הכללי של הצירופים האפשריים של קטגוריות אלה הוא גדול מאד. חלקם, הם צירופים שאינם קיימים בפועל בשטח. 
מבין השאר, לא כל צירוף היווה ״טיפוס אקולוגי״ נפרד. כך, למשל, כל הנטיעות הצעירות הוכללו לטיפוס אקולוגי אחד )בלי 
קשר למרחק מיישוב, לשיפוע או לרעייה(, ובאופן דומה גם כל שטחי המרעה המנוהל. ההכללה בוצעה בדיעבד, לאחר שנוכחנו 

בעקבות דיגומי הצומח שהפרמטרים הנוספים לא יוצרים הבדל משמעותי במקרים אלה.
מוכללת תכסית  של  ונפרדות  נוספות  קטגוריות  כשתי  הם  גם  מופו  שונים  מסוגים  מופרים  ושטחים  הבנויים   השטחים 

)ר׳ בתחתית טבלה 5(.

בין מרץ 2014 למאי 2015 דגמנו ומיפינו 103 יחידות צומח מתוך מטרה לאפיין באופן כללי את הטיפוסים האקולוגיים השונים 
שהגדרנו, ולזהות את טיפוסי הצומח הנפוצים בהם. אפיון טיפוסי הצומח התבצע באמצעות רישום טופס אחיד ובו 55 שדות 
מידע, שכללו בין השאר מידע על מיני צמחים עיקריים, מיני צמחים שליטים, ואחוז כיסוי של צורות החיים השונות )עצים, 

שיחים, בני-שיח ועשבוניים רב-שנתיים וחד-שנתיים(.

קביעת תצורת הצומח וטיפוס הצומח נעשו לפי תרשים זרימה שגובש על-ידי הצוות. תרשים זה מתבסס על טיוטה של מסמך 
הנחיות למיפוי צומח בחלק המדברי של הארץ )רמון ועמיתיו, בעבודה(. את החלק של סיווג תצורות הצומח ניתן לראות באיור 4: 

סיווג תצורות צומח מדבריות. 
שלושת )או לעיתים שני( המינים השליטים בכל טיפוס צומח נקבעים לפי תרשים זרימה נוסף שאינו מוצג כאן. שמו הסופי של 
טיפוס הצומח הוא לפי תצורת הצומח והמינים השליטים )למשל: ״בתה מדברית פתוחה בשלטון ערטל מדברי ונואית קוצנית״(7. 

איור 4: סיווג תצורות צומח מדבריות

7. מכיוון שבכל טיפוס אקולוגי )מאלה שנדגמו( הוגדרו לרוב כמה טיפוסי צומח, טבלה 6 בהמשך אינה מציינת במפורש את שמות הטיפוסים 
באופן זה, אלא מציינת לכל טיפוס אקולוגי רשימת תצורות צומח ורשימת מינים שולטים.
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10.2.4 דיגומים מפורטים
שלב זה כלל דיגום מפורט של הצומח בקטגוריות השונות – כולל מינים עשבוניים. מטרת השלב היא יצירת בסיס מידע רחב 
יותר לגבי מצאי הצומח בשטח, ולצורך חישוב הערכיות הבוטנית. יש להדגיש כי מטרת הסקר הנוכחי הייתה מיפוי מרחבי, 
ולא התמקדות באיתור מינים נדירים. לא הוקדשו בסקר ימים ייעודיים לצורך כך, והעבודה בשטח בוצעה במשך כל השנה, 
כך שייתכן שמינים נדירים רבים לא נצפו – בגלל הגעה לשטח הימצאם בעונה לא מתאימה, ולעתים אף בשעה הלא נכונה של 
היום. עם זאת, כאשר ניצפו מינים נדירים, ובפרט כאלו שנמצאים בסכנת הכחדה – הם תועדו, ובהמשך הוכללו במפת המינים 

בסכנת הכחדה )יחד עם מידע ממקורות נוספים, ר׳ הרחבה בסעיף 10.3.4 להלן(.

הדיגום המפורט כלל שני שלבים: 
א. קביעת גבולות יחידת הצומח, מילוי טופס רישום נתוני צומח )ר׳ נספח ב׳(, וקביעת טיפוס הצומח.

ב. רישום כל מיני הצמחים בשטח של דונם. 

שלב ב׳ נעשה באמצעות איתור שטח מייצג, פריסת סרט מדידה באורך של 50 מ׳, ורישום כל מיני הצמחים ב-10 מ׳ מכל צד של 
סרט המדידה. במקרה בודד )בשל מאפייני השטח( נפרס סרט המדידה לאורך 100 מ׳, ונרשמו מיני הצמחים ב-5 מ׳ מכל צד של 

סרט המדידה. הגדרת הצמחים נעשתה על-פי המגדיר לצמחי ארץ-ישראל )פיינברון ודנין, 1991(.

10.2.5 סקרים בוטניים נוספים
במהלך העבודה בוצעו במקביל גם שני סקרים ממוקדים יותר בתחומי הסקר, בהזמנת מחוז דרום של רשות הטבע והגנים:

1. נחל גרר תיכון
סקר זה כלל את שמורת ״נחל גרר עליון״ – קטע הנחל שממערב לרהט וכביש 264, וממזרח לתדהר וכביש 25. הסקר כלל מיפוי 
)הידרופיליים(. עבודת השדה  ואיתור מינים מיוחדים בדגש על מינים של בתי-גידול לחים  יחידה,  צומח, דיגום מפורט בכל 

בוצעה במהלך מרץ-אפריל 2014 )רותם ועמיתיו, 2014(.

2. מרעית 
סקר זה כלל את מרחב התכנון של היישוב העתידי ‘מרעית׳, באזור בקעת ערד, סמוך לדוריג׳את. הסקר כלל מיפוי צומח ואיתור 

מינים נדירים בדגש על איריס שחום. עבודת השדה בוצעה במהלך מרץ-אפריל 2015 )אורן, 2015(.

10.2.6 חישוב הערכיות הבוטנית בשטחי הסקר
ומהווה את הקירוב  והרכב מיני הצומח מייצג במידה רבה את פוטנציאל השטח מבחינת קבוצות בעלי חיים שונות,  עושר 
הטוב ביותר לייצוג המגוון הביולוגי כולו בשיקולי עלות-תועלת )Mandelik et al., 2010(. לפיכך, ערכיות הבסיס האקולוגית 
בסקרי הטבע והנוף שעורך מכון דש״א מסתמכת בעיקר על הממצאים הבוטניים. בסקר זה בוצעה הערכת החשיבות הבוטנית 
של טיפוסי הצומח על סמך נתונים כמותיים שנאספו בסקר הצומח השיטתי שבוצע בשטח, בהתאם למדד ערכיות משוקלל, 

המורכב ממדדי המשנה הבאים:

• לעושר 	 התייחסות  ישנה  יותר.  גדול  מינים  מספר  בו  שתועד  צומח  לטיפוס  גבוהה  ערכיות  מהמדד(:   25%( המינים  עושר 
המינים בכל אחת מצורות החיים בנפרד )בחלוקה ל: עצים, שיחים, בני-שיח, עשבוניים רב-שנתיים ועשבוניים חד-שנתיים(, 
בין השאר כדי למתן את ההשפעה של מספר המינים העשבוניים, שתלויה מאד בעונת השנה וביכולות הסוקר. עושר המינים 
בכל צורת חיים קיבל משקל שווה במדד המשוקלל של סעיף זה. בכל צורת חיים למעט עצים, מס׳ המינים המקסימאלי 
לטיפוס צומח הוגדר כרף העליון )ציון מירבי(, מס׳ המינים המינימאלי הוגדר כרף התחתון )הציון הנמוך ביותר(, ובהתאם – 
בוצע הנירמול עבור שאר הטווח לציון בסקאלה 0-100. לגבי עצים, הוגדר סף של 3 מיני עצים כרף העליון )ציון מירבי(, שהוא 

המספר המירבי האופייני למערכות מדבריות. 

• הרכב המינים )20% מהמדד(: סעיף זה נועד להתייחסות ספציפית להרכב חברת הצמחים, תוך מתן משקל למינים שנמצאים 	
בסכנת הכחדה, נדירים ואנדמיים מחד, ולמינים פולשים/זרים מאידך. 

מינים בסכנת הכחדה, נדירים ואנדמיים: מין שיש לו ‘מספר אדום׳ על פי הספר האדום )שמידע ופולק, 2007; שמידע ועמיתיו, 
2011( קיבל ציון בהתאם למספר האדום שלו + 4. מין נדיר שאין לו מספר אדום קיבל ציון בהתאם לנדירותו )דרגת נדירות 
ע״פ פרגמן ועמיתיו, 1999( בהתאם לפירוט הבא: RR = 4; RP = 3;R = 2. מין אנדמי שאינו נדיר קיבל ציון 1. בכל טיפוס צומח 
סוכמו ציוני כל המינים. הציון המקסימאלי הוגדר כרף העליון והציון המינימאלי הוגדר כרף התחתון, ובהתאם – בוצע נירמול 

לציון סופי לטיפוס צומח בסקאלה 0-100.

מינים פולשים/זרים: מין זר לתחום הסקר שאינו מוגדר כפולש קיבל ציון -1, מין שמוגדר כפולש )דופור-דרור, 2010; דופור-
דרור ועמיתיו, 2013( קיבל ציון בהתאם ל-׳מספר השחור׳ שלו – 2 )=פחות 2(. ‘מספר שחור׳ הוא רמת האיום האקולוגי 
שמהווה המין הפולש על פי הערכת פוטנציאל החדירה לשטחים טבעיים, ותכונות כמו תחרות גבוהה ויכולת ליצור יחידות 
צפופות )דופור-דרור, 2010; דופור-דרור ועמיתיו, 2013(. בכל טיפוס צומח סוכמו ציוני כל המינים הזרים והפולשים. הציון 
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המקסימאלי הוגדר כרף העליון והציון המינימאלי הוגדר כרף התחתון, ובהתאם – בוצע נירמול לציון סופי לטיפוס צומח 
בסקאלה 0-100. בקריטריון זה הסקאלה היא הפוכה – ככל שישנם יותר מינים פולשים/זרים – הציון נמוך יותר.

• למצב 	 השליטים  המינים  ושל  הראשית  החיים  צורת  של  ההתאמה  למידת  מתייחס  מהמדד(:   20%( הטבעי  הצומח  ייצוג 
הטבעי, בהיעדר הפרות משמעותיות כמו: נטיעה, שריפה, רעיית יתר, השתלטות מין פולש המשנה את אופי בית-הגידול, 
חישוף השטח וכד׳. ככל שהדמיון רב יותר, הערכיות גבוהה יותר. ייצוג הצומח הטבעי מורכב משני מדדי משנה )במשקל 
שווה(: הראשון מתייחס לצורת החיים, והשני – למינים השליטים. הראשון, מייצג את מרחק צורת החיים הגבוהה ביותר של 
המינים המקומיים הנוכחים בשטח )בכיסוי של 2% מהשטח ומעלה(, מצורת החיים הראשית הכוללת את המינים הזרים – 

אם ישנם, בהתאם למטריצת הדמיון הבאה )ר׳ טבלה 3(: 

טבלה 3: ניקוד ייצוג הצומח הטבעי – צורות חיים

צורת החיים הגבוהה ביותר – מינים מקומיים שליטים

עשבונייםבני-שיחשיחיםעציםצורת חיים

צורת חיים ראשית כולל 
מינים זרים שליטים

10066330עצים

661006633שיחים

336610066בני-שיח

03366100עשבוניים

קווים מנחים להגדרת ייצוג הצומח הטבעי בחבל המדברי של הארץ:

• עצים – בערוצים בלבד מקו מדבר צחיח קיצון ודרומה. בסקר זה גם עצים בודדים שאינם בערוצים.	
• שיחים – בערוצים בכל החבל המדברי, ובמדרונות – רק מקו נחל באר-שבע וצפונה.	
• בני-שיח – בערוצים בכל החבל המדברי, ובמדרונות – רק מקו מדבר צחיח קיצון וצפונה.	
• עשבוניים – בכל החבל המדברי.	

מדד המשנה השני מתייחס להתאמת המינים השליטים )המרכיבים את שם טיפוס הצומח( לאזור: נוכחות מינים שליטים שהם 
מיני באשה )סגטליים/רודרליים(, זרים לאזור ו/או פולשים מורידה את הערכיות, בהתאם לטבלת הניקוד הבאה )ר׳ טבלה 4(:

טבלה 4: ניקוד ייצוג הצומח הטבעי – מינים שליטים

ניקודהתאמת המינים השליטים לאזור הסקר

100כל המינים השליטים אופייניים לאזור הסקר

83מין שליט אחד לפחות הוא מין באשה

67כל המינים השליטים הם מיני באשה

50מין שליט אחד לפחות הוא זר לאזור הסקר

33כל המינים השליטים זרים לאזור הסקר

17מין שליט אחד לפחות מוגדר כפולש

0כל המינים השליטים מוגדרים כפולשים

הניקוד מתקבל לפי הסעיף המחמיר יותר. לדוגמא, טיפוס צומח שבו מין שליט פולש אחד, מין זר אחד ומין באשה אחד, יקבל 
ניקוד 17 בסעיף זה. מינים זרים לישראל שאינם מופיעים בספר המינים הפולשים )דופור-דרור, 2010( )דוגמת: קליטריס מיובל, 
איקליפטוס גומפוצפלה(, מינים נטועים שתחום תפוצתם במדינות קרובות )דוגמת: אורן הצנובר, אורן קפריסאי(, ומינים ארץ-

ישראליים שנטועים בנגב מחוץ לתחום תפוצתם הטבעי )כגון: אורן ירושלים, ברוש מצוי, זית אירופי( – הוגדרו כמין ‘זר לאזור 
הסקר׳. מינים נטועים בנגב בתחום תפוצתם הטבעי )שיטה סלילנית, שיזף מצוי וכד׳( הוגדרו כמינים אופייניים לאזור הסקר.

• נדירות אזורית )10% מהמדד(: מתייחסת לאחוז שתופסת אותה קטגוריה )תצורת צומח מפורטת + מין שליט ראשון(, מכלל 	
השטח הפתוח שאינו חקלאי בתחום הסקר. ערכיות גבוהה יותר ניתנה לטיפוס צומח מוכלל נדיר יותר בסקר. בכל טיפוס 
צומח בסקאלה 0-100. בסקר  לציון סופי לטיפוס  נירמול  בוצע   – ובהתאם  כרף העליון,  הוגדר  צומח, הציון המקסימאלי 
הלס – בהיעדר מיפוי רציף של השטח, הוגדר קריטריון זה על בסיס האפיון הפיזיוגראפי של השטח. בשלב הנוכחי, הנדירות 

האזורית נכללה בהערכת מומחה.
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• נדירות ארצית )10% מהמדד(: מתייחסת לאחוז השטח של תצורת הצומח הכללית )יער גבוה / יער / חורש / שיחייה / בתה / 	
עשבוניים בני-קיימא / עשבוניים בני-חלוף(, מכלל שטח ההתייחסות של הצומח הים-תיכוני בישראל. היות וכיום אין עדיין 
בסיס נתונים אמין ומקיף מספיק על מנת לבצע כימות של מדד זה, חושב מדד זה באמצעות שימוש בשני מדדים מקורבים: 
החלוקה הכללית לצורות חיים: יער/חורש, שיחייה/בתה, עשבוניים, התבססה על ממצאי דו״ח מצב הטבע )פרלברג וברג, 
2015(. החלוקה הפנימית בין יער לחורש, ובין שיחייה לבתה, בוצעה על בסיס ניתוח ההתפלגויות בכל סקרי מכון דש״א 
שנערכו עד היום באזור הים-תיכוני, מתוך הנחה שהשטח שכוסה ע״י הסקרים מהווה קירוב טוב לייצוג ההתפלגויות בכל 

השטחים הפתוחים בחבל הים-תיכוני בארץ.

• מורכבות מבנית )10% מהמדד(: ההנחה היא שככל שיש יותר צורות חיים המיוצגות בתצורת הצומח )מעל רמת סף של 2% 	
יותר  וחשובה  אקולוגיות  נישות  יותר  מייצרת  היא  ולכן  יותר,  גבוהה   – הצומח  מבחינת  שלה  המבנית  המורכבות  כך  כיסוי(, 
לשימור. באזור המדברי, גם לאחוז האבניות/סלעיות ניתן משקל. כל צורת חיים/מרקם קרקע )אבניות, סלעיות, עשבוניים בני-

חלוף, עשבוניים בני-קיימא, בני-שיח, שיחים, עצים( הוסיפה 20 נק׳ לציון. נוכחות 5 קטגוריות ומעלה העניקה את הציון המירבי. 

• כושר השתקמות למצב נוכחי )5% מהמדד(: ההנחה היא שככל שצורת החיים הראשית גבוהה יותר, כך משק המים בקרקע 	
משופר יותר מחד )פוטנציאל(, ולאחר פגיעה – הזמן הנדרש להשתקמות יהיה ארוך יותר מאידך )סיכון(. לכן חשובה יותר 
ההגנה על צורות החיים הגבוהות יותר, המקבלות דירוג ערכיות גבוה יותר. כך, עצים מעידים על פוטנציאל משק המים 
בקרקע הטוב ביותר, ולאחר פגיעה – נדרש להם פרק הזמן הארוך ביותר להגיע מחדש למצבם הנוכחי, ולכן הם מקבלים את 
הציון הגבוה ביותר. צורות החיים הנמוכות יותר מקבלות ציון נמוך יותר בהתאמה, עד לעשבוניים בני-חלוף, שמעידים על 
פוטנציאל נמוך של משק המים בקרקע, ויכולת ההתחדשות שלהם היא המהירה ביותר )עצים = 100, שיחים = 80, בני-שיח 

= 60, עשבוניים בני-קיימא = 40, ועשבוניים בני-חלוף = 20(. 

• הערכת מומחה: בכל מקרה, תוצאת המדד המשוקלל המתקבלת מהחישוב עוברת ביקורת של בוטנאי/ת מומחה, שיכול/ה 	
לבחון את מידת המהימנות של המדד בהתייחס למצב האמיתי בשטח. במידה שנמצאת לדעת המומחה אי-התאמה, הוא 

או היא יכולים לערוך תיקון בערך המדד המתקבל, ולנמק את החלטתם.

חישוב הערכיות בוצע לכל תרשים צומח בנפרד. לאחר מכן חושב ממוצע לכל טיפוס אקולוגי. על בסיס נתונים אלו בוצעה 
בוצעה  צומח  יחידות  לבסוף, במספר  טיפוס אקולוגי.  אותו  לכל השטח של  בהמשך אקסטרפולציה של הערכיות הבוטנית 

העלאת ערכיות באופן פרטני, בגלל נוכחות של מיני צמחים בסכנת הכחדה.

10.3. תוצאות 

10.3.1 פילוח שימושי הקרקע בחטיבות הנוף 
)ר׳ איור 5 ומפות בעמודים הבאים. הסבר על סוגי שימושי הקרקע נמצא בסעיף 10.2.1 לעיל(.

שטח הסקר כולל בתוכו שטחים משמונה חטיבות נוף )מישור חוף הנגב, שפלת יהודה הדרומית, בקעת באר-שבע – ערד, צאן-
חצרים, ענים-עירא, הר הנגב הצפוני, מישור פלשת ודרום מדבר יהודה(. בחינת חלוקת שימושי הקרקע השונים בכל חטיבת 

נוף מציגה תמהיל שימושים שונה. 

בחטיבת הנוף שפלת יהודה הדרומית, ועוד יותר מכך בחטיבת הנוף מישור חוף הנגב )ובחטיבת מישור פלשת אשר מפאת 
שטחה שבתחום הסקר – 18 קמ״ר בסך הכל – בחרנו שלא להציגה(, בולט השימוש החקלאי האינטנסיבי של השטח. לעומת 
אקסטנסיבית  חקלאות  ישנה  ובמקומה  ונעלמת,  כמעט  האינטנסיבית  החקלאות  יותר,  המזרחיות  האחרות,  בחטיבות  זאת 
מסורתית אשר תופסת חלקים נרחבים משטח החטיבות. חקלאות זו, בשונה מהחקלאות האינטנסיבית, מקיימת בתוכה עושר 
ומגוון מינים רב והיא מהווה לעיתים בית-גידול מועדף על מינים שונים דוגמת סתוונית הנגב )ר׳ גם לעיל בסעיף 10.1 – רקע 

לפרק הצומח(. 

נוסף על כך, בולט מיעוט השטחים הטבעיים ברבות מחטיבות הנוף )ר׳ בפרט מפה מס׳ 19, עמ' 169(. בעיקר בולט מיעוט השטחים 
הטבעיים בחטיבות הנוף שבהן הלס הינו תשתית הקרקע המרכזית – מישור חוף הנגב ובקעת באר-שבע – ערד, אשר בהן אחוז 
השטחים הטבעיים הינו 8.3 ו-20.8 בהתאמה. ראוי להדגיש שגם שטחים טבעיים אלו סובלים מלחצי פיתוח רבים, מרעייה עזה, 

ורובם מקוטעים לכתמים קטנים ומבודדים, כך שהיכולת שלהם לקיים ולתמוך בחברה ביולוגית חובבת לס היא קטנה. 

בחטיבות הנוף שאופיין גבעי/הררי יותר )צאן-חצרים, ענים-עירא והר הנגב הצפוני( אחוז השטחים הטבעיים גבוה יותר. המצב 
דומה גם בחלק הגבוה וההררי של שפלת יהודה הדרומית וכן בשטחים הקטנים שנמצאים בתחום הסקר מחטיבת הנוף דרום 
מדבר יהודה, שפילוח שימושי הקרקע בהם אינו מוצג מפאת השטח הקטן מתוך שטח הסקר, אותו הן תופסות. עם זאת, 

באזורים אלה חלק ניכר מהשטחים הטבעיים הם בעלי אופי סלעי ולא לסי.
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איור 5: פילוח שימושי הקרקע בחטיבות הנוף
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10.3.2 טיפוסים אקולוגיים
בסך הכל הוגדרו 29 טיפוסים אקולוגיים שונים )ר׳ טבלה 5 ומפה מס׳ 20: טיפוסים אקולוגיים. לעיתים אותו קוד מייצג שני 
)לדוגמה, כל  ידינו בפועל בדיגומים מפורטים  נדגמו על  צירופים שאינם שונים מהותית(. חלק מהטיפוסים האקולוגיים לא 
את  גם  )ובהמשך  הבוטנית  הערכיות  את  הגדרנו  זה  במצב   .)1-2 ערוץ  סדרי  הקטנים,  הנחלים  של  האקולוגיים  הטיפוסים 
הבאה  בטבלה  האקולוגי.  הטיפוס  נמצא  בה  לסביבה  שניתנה  הערכיות  פי  על   )12 פרק  ר׳   – הכוללת  האקולוגית  הערכיות 
מופיעים 29 הטיפוסים האקולוגיים )והערכיות הבוטנית שניתנה להם )שיטת הדירוג על פי המתואר בסעיף הקודם, והערך 

בטבלה הוא לאחר הערכת מומחה(. 

טבלה 5: כלל הטיפוסים האקולוגיים שהוגדרו 

 ערכיות בוטניתהטיפוס האקולוגיקוד הטיפוס
הערות לגבי הערכיותבסולם 1-5. )5 גבוה(

A 3מדרון לא מעובד )טבעי(, ללא מרעה, רחוק מיישוב

A‘3מדרון לא מעובד )טבעי(, ללא מרעה, קרוב ליישובA כמו

AB2מטע מסורתי

B 2מדרון )או נחל בינוני( עם מרעה, חקלאות אקסטנסיבית, קרוב ליישוב

C 4מדרון )או נחל בינוני( עם מרעה, חקלאות אקסטנסיבית, רחוק מיישוב

D 4מדרון לא מעובד )טבעי(, עם מרעה, קרוב ליישוב

E 4מדרון לא מעובד )טבעי(, עם מרעה, רחוק מיישוב

F שטח לא מעובד )טבעי(, עם מרעה מנוהל, רחוק מיישוב )מופיע
בקטגוריות שיפוע שונות – מישור, מדרונות, נחל בינוני או נחל קטן( 

4
 פרט לנחל בינוני
שבו הערכיות 5 

)ומקביל לטיפוס ״O״(

כל המרעה המנוהל, גם 
אזורים קרובים ליישוב – 

עם אותה ערכיות

G3נטיעות ותיקות )לפני שנת 2000(, פרט לעומדים בשלטון איקליפטוס

GE.יערות איקליפטוס 2נטיעות ותיקות )עד שנת 2000( – עומדים בשלטון איקליפטוס
ותיקים, בפרט אלה שאינם 

בנחלים, כוללים לרוב 
מעט מאד תת-יער בשל 

התכונות האללופטיות של 
נשר העלים

H .)2001 ר׳ הסבר בטבלה הבאה2נטיעות צעירות )החל משנת

I.)1חקלאות אינטנסיבית )לרוב במישור

K .2מישור )או נחל בינוני( עם מרעה, חקלאות אקסטנסיבית, קרוב ליישוב

L .4מישור )או נחל בינוני( עם מרעה, חקלאות אקסטנסיבית, רחוק מיישוב

LA.4מישור לא מעובד )טבעי(, עם מרעה, רחוק מיישוב

LB.3מישור לא מעובד )טבעי(, עם מרעה, קרוב ליישוב

M .3-4 )2 במקרה של מישור לא מעובד )טבעי(, ללא מרעה
שטחים עם הפרות(

ר׳ הסבר בטבלה הבאה

 ערכיות זהה ל-4נחל בינוני לא מעובד )טבעי(, ללא מרעה, קרוב ליישוב.N׳
״עם מרעה״, ראה 

בטיפוס הבא

N 4נחל בינוני לא מעובד )טבעי(, עם מרעה, קרוב ליישוב

O .5נחל בינוני לא מעובד )טבעי(, עם מרעה, רחוק מיישוב

P .4נחל גדול לא מעובד )טבעי(, ללא מרעה

Q.4נחל גדול לא מעובד )טבעי(, עם מרעה, קרוב ליישוב

R.5נחל גדול לא מעובד )טבעי(, עם מרעה, רחוק מיישוב

S.לפי סביבתם, לרוב 2נחל קטן עם מרעה, חקלאות אקסטנסיבית, קרוב ליישוב
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 ערכיות בוטניתהטיפוס האקולוגיקוד הטיפוס
הערות לגבי הערכיותבסולם 1-5. )5 גבוה(

T.לפי סביבתם, לרוב 4נחל קטן עם מרעה, חקלאות אקסטנסיבית, רחוק מיישוב

V.לפי סביבתם, לרוב 4נחל קטן לא מעובד )טבעי(, ללא מרעה

W.לפי סביבתם, לרוב 4 או 3נחל קטן לא מעובד )טבעי(, עם מרעה

 Z.3נחל קטן עם מרעה, נטיעות ותיקות

3נטיעות בלימנים.לימן

  סוגי תכסית נוספים

שטחים מופרים. לקטגוריה הטרוגנית זו הוכנסו שטחים מסוגים שונים מופר
כמו מחצבות, שפכי עפר, שטחים מיושרים, מזבלות, מאגרים ועוד. 

חלקם ללא צומח כלל, ואחרים הם שטחי שוליים או שטחים טבעיים 
שניכרת בהם פגיעה חלקית.

משתנה בין ללא 
ערכיות )0( ועד 

גבוהה )3(

פרטני לכל פוליגון. לפי 
הערכה של סוג ההפרה 

ומידתה על פי תצ״א.

ללא ערכיות צומחשטח בנויבנוי

מפה מס׳ 20 שבהמשך מציגה )ב-3 גיליונות( את השתרעותם של הטיפוסים האקולוגיים בתחום הסקר. ההשתרעות באזור 
הסקר מתוארת גם מילולית עבור הטיפוסים שנדגמו, בטבלה 6 )ר׳ להלן(.

חמישה עשר מתוך הטיפוסים האקולוגיים נדגמו בשטח )ר׳ טבלה 6( ועבור טיפוסים אלו חושבה ערכיות )להסבר מפורט ר׳ 
ידי מומחים בתחום, אשר  סעיף 10.2.6 חישוב הערכיות הבוטנית בשטחי הסקר(. כאמור, חישוב הערכיות עבר ביקורת על 
ביצעו תיקונים על בסיס ידע אישי והיכרות עם השטח במקרים שבהם תיקונים אלו נדרשו. בטבלה 6 מופיעות גם הערכיות 

המחושבת וגם הערכיות שלאחר הערכת המומחה )האחרונה מביניהן גם מעוגלת למספר בין 1 ל-5(.
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טבלה 6: תכונות הטיפוסים האקולוגיים שנדגמו באופן מפורט

טיפוס אקולוגי

וס
יפ

הט
ד 

השתרעות בתחום הסקר מאפייניםקו
)ר׳ גם מפה 20(

ר(
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ש

ת
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ת
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ער
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ומ
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ת
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מדרון לא מעובד 
)טבעי(, ללא 
מרעה, רחוק 

מיישוב

A.תצורת צומח מדברית: בתה מדברית צפופה
מינים שליטים: יפרוק המדבר, חורשף קטן-קרקפות 

ונואית קוצנית.
מינים עיקריים )מלווים(: מלעניאל מצוי, עירית 

גדולה, מקור-חסידה שעיר.
הערות לאפיון: בתה עם אחוז כיסוי גבוה וצומח 

גבוה. המקום עם הפרות האופייניות לבסיס צבאי 
כמו מתכות, גרוטאות והכשרות קרקע לשוחות 

ומתחמי אויב.
הערות להערכה: בעיקר בחלקים עם טופוגרפיה 

פחות מתונה בשטח מחנה נבטים, השטח עבר הפרה 
עם בניית המחנה, וכיום השטחים שנשארו פתוחים, 

משתקמים לאיטם.

שטחים קטנים בתחום 
הבסיסים חצרים ונבטים 

)ככלל, רק בתחום הבסיסים 
יש אזורים ללא מרעה, ורובם 
מישוריים ולא מדרוניים – ר׳ 

.)M טיפוס

5.33.03

מדרון עם 
מרעה, חקלאות 

אקסטנסיבית, 
בקרבת יישוב 

B תצורת צומח מדברית: אזור עם מעט צומח מעוצה
או בתה מדברית דלילה.

מינים שליטים: שעורה תרבותית ויפרוק תלת-כנפי.
מינים עיקריים )מלווים(: שלח הערבות, חיטה, 

חרצית עטורה, תודרה סייגית.
הערות לאפיון: חקלאות בעלת חריש רדוד עם 

התיישבות דלילה בבקעה, בקרבת ישוב.
הערות להערכה: בקרבת הישוב לחץ הרעייה חזק 
יותר מאשר במרחק מהישוב, הצמחייה מדוכאת, 

יש יותר מיני צמחים רודרליים, אך עדיין יש לעיתים 
מיני צמחים אופייניים לשטחי הלס, ומינים חשובים 

ונדירים בשטחי החקלאות האקסטנסיבית.

 כתמים רבים סביב יישובי 
הפזורה והעיירות הבדואיות 

באזורים היותר גבעיים. 
מרובים במיוחד מצפון לרהט 

ובמזרח בקעת ערד. 

85.62.52

מדרון עם 
מרעה, חקלאות 

אקסטנסיבית, 
רחוק מיישוב

C תצורת צומח מדברית: שטח ללא צומח מעוצה או
בתה מדברית צפופה, בתה מדברית בצפיפות בינונית 

או בתה מדברית דלילה מאוד.
מינים שליטים: חמד המדבר, שעורה תרבותית, לענת 

המדבר, נואית קוצנית, ציפורני-חתול מצויות, שנס 
המדבר, שסיע ערבי.

מינים עיקריים )מלווים(: יפרוק תלת-כנפי, חסה 
מזרחית, מתנן שעיר, מרווה צמירה, דרדר מצרי 

 הערות לאפיון: מדרונות עם אבניות בינונית.
נמצאים תחת עיבוד אקסטנסיבי. 

הערות להערכה: למרות המרחק מהיישוב – לחץ 
הרעייה חזק, אם כי פחות מאשר בצמוד ליישוב. 

שדות החקלאות האקסטנסיבית עשירים במינים 
בסכנת הכחדה, נדירים ומיוחדים ובית-הגידול מיוחד 

וחשוב לשימור.

שטחים מעטים יחסית 
לטיפוס הקודם, בעיקר בין 
דבירה ובית קמה, בגבעות 

צאן ובמזרח בקעת ערד.

16.33.14

מדרון לא מעובד 
)טבעי(, עם 

מרעה, קרוב 
ליישוב 

D תצורת צומח מדברית: שטח עם כמויות משתנות
של כיסוי צומח: בתה מדברית דלילה מאוד, בתה 

מדברית פתוחה, בתה מדברית בצפיפות בינונית או 
בתה מדברית צפופה.

מינים שליטים: מתנן שעיר, בן-שלח מנוצה, נואית 
קוצנית, חורשף קטן-קרקפות, יפרוק תלת-כנפי, 

לענת המדבר, קיפודן בלאנש, כפיות שעירות.
מינים עיקריים )מלווים(: חמד המדבר, לענת המדבר, 

מרווה צמירה, דרדר מצרי וגבסנית ערבית
הערות לאפיון: מדרונות מתונים, אבניות בינונית, 

לעיתים אבני צור. 
הערות להערכה: למרות הרעיה הכבדה בקרבת 

היישוב, השטחים עם מגוון גבוה.

כתמים רבים המכסים 
שטחים נרחבים באזורים 

ההרריים מסביב בקעות ערד 
ובאר-שבע – הרי דימונה, 

גבעות צאן מערבה עד כביש 
40, ענים-עירא וחלקים 

מגבעות גורל. כתמים קטנים 
ישנם בכמה מקומות במישור 

חוף הנגב.

166.83.14
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מדרון לא מעובד 
)טבעי( עם מרעה, 

רחוק מיישוב

E תצורת צומח מדברית: יער מדברי פתוח, בתה
מדברית צפופה, בתה מדברית בצפיפות בינונית או 

שיחייה מדברית פתוחה.
מינים שליטים: יפרוק תלת-כנפי, נואית קוצנית, 

מתנן שעיר, קיפודן בלאנש, סירה קוצנית, 
איקליפטוס ב.מ., אשל הפרקים, מלוח קיפח, חמד 

המדבר, עירית גדולה, דרדר המדבר ואשל היאור.
מינים עיקריים )מלווים(: אטד ב.מ., אוכם מדברי, 

מרמר מצוי, אלקנה סמורה, שלח הערבות, קורטם 
דק, עירית גדולה.

הערות לאפיון: מדרונות עם רעיה כבדה. אבניות בינונית. 
הערות להערכה: למרות הרעייה הכבדה, עושר מינים גדול.

כתמים רבים, חלקם צמודים 
לקטגוריה הקודמת )אך רחוק 
יותר מהיישובים ושם שטחם 

 הכולל מועט יותר(.
בנוסף, מכסים שטח גדול 

 מאד בין גבעת חבלנים –
רמת חובב לדרום בסיס חצרים, 
שטחים מצפון לבסיס חצרים, 

השטחים הטבעיים בנחלים 
בשור וגרר ואזור מכתש בארי.

200.044

שטח לא מעובד 
)טבעי( עם מרעה 

מנוהל רחוק 
מיישוב )מדרון 

או מישור או נחל 
קטן או בינוני(

F תצורת צומח מדברית: בתה מדברית פתוחה, בתה
מדברית בצפיפות בינונית או בתה מדברית צפופה.

מינים שליטים: נואית קוצנית, בן-שלח מנוצה, 
חורשף קטן-קרקפות, עירית גדולה, מתנן שעיר.

מינים עיקריים )מלווים(: שיטת ויקטוריה, מלעניאל 
מצוי, כספסף חד-פרחי, צמרנית הסלעים, חמד 

המדבר, קזוח עקום, מרווה צמירה, קדד משולחף.
הערות לאפיון: מדרונות מתונים וערוצי לס רחבים. 

צומח עשבוני מגוון עם מעט חוליות והשפעות 
ניטרופיליות

הערות להערכה: שטחים עם הפרה מועטה וצומח 
טבעי עשיר.

 שטח פארק הלס
)פרט לאזור בתרונות נחל 
הבשור שבתחומו שסווג 

לטיפוסים אחרים עקב 
הימצאותו בנחל גדול(.

לרוב 35.44.24
בנחל 
בינוני 5

נטיעות ותיקות 
)לפני שנת 2000(

פרט לעומדים 
בשלטון איקליפטוס

G ,)תצורת צומח מדברית: יער מדברי )בצפיפויות שונות
לעיתים בתה מדברית פתוחה עם עצים פזורים.

מינים שליטים: אורן ירושלים, ינבוט המסקיטו, אשל 
הפרקים, שיטת ויקטוריה, קזוארינה.

מינים עיקריים )מלווים(: מתנן שעיר, נואית קוצנית, 
מלוח קיפח.

הערות לאפיון: שטח שעבר הפרה לפני כ-30 שנים 
ויותר. הצומח הטבעי ברמת השתקמות טובה, בעיקר 

במרווחים שבין העצים.
הערות להערכה: השתקמות טובה של שטח שהופר 

לפני שנים רבות. מנגד, בחלק מהמקומות נטועים גם 
מינים פולשים.

דרום יער להב, חלק מהיערות 
סביב להבים ומיתר, בדרום 

גבעות גורל ובין מסילת 
הרכבת לכביש 40, ייעור 
בבסיסי חצרים ונבטים. 

במערב אזור הסקר מהווה 
חלק מהייעור בגדות הנחלים 

ובמספר אזורים גבעיים. כמעט 
כל האזורים המיוערים כוללים 
גם שטחים של איקליפטוסים 

ותיקים שהוכללו בטיפוס 
אקולוגי נפרד. )בפרט באזור 

בארי – כיסופים(.

78.32.83

נטיעות צעירות 
)החל משנת 2001(

H .היחידות שנדגמו הן בשלטון עצים שונים – ר׳ להלן
אחוז כיסוי עצים נטע אדם 4-9. עצים טבעי ושיחים 
טבעי, 0-1 בכל היחידות. בני-שיח - רק יחידה אחת 
עם 3 אחוזים, השאר 0-1. בכל היחידו  ת אחוז גבוה 

של קורטם דק, אצל רובם נמצא בשליטים.
תצורת צומח מדברית: יער מדברי.

מינים שליטים: עצים נטועים – מיני איקליפטוס, 
קזוארינה, אשל הפרקים, שיטת הנגב.

מינים עיקריים )מלווים(: מתנן שעיר, קורטם דק, 
חרדל לבן, עירית גדולה. 

הערות להערכה: בתוך הטיפוס שונות גדולה בין 
התרשימים. השטחים עברו שינוי והפרה בשנים 

 האחרונות והצומח הטבעי עוד לא שוקם
)בפרט בחלקות גדולות מאד שניטעו בשנים הבודדות 

האחרונות(.

בעיקר באזור גדול של ייעור 
חדש מצפון לבאר-שבע 

לכיוון צומת להבים ומשמר 
הנגב, ובמערב גבעות גורל. 

בנוסף גם בין באר-שבע 
לקיבוץ חצרים, מצפון לעומר 

ומדרום למיתר, וכן במספר 
כתמים קטנים נוספים.

54.33.12
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מישור עם 
מרעה, חקלאות 

אקסטנסיבית, 
בקרבת יישוב

K .חקלאות בעלת חריש רדוד עם התיישבות דלילה בבקעה
תצורת צומח מדברית: אזור עם מעט צומח מעוצה.
מינים שליטים: עשבוניים בני-חלוף, בעיקר דגניים: 
חיטה תרבותית ושעורה תרבותית. לעתים בשלטון 

שסיע ערבי או שנס המדבר.
מינים עיקריים )מלווים(: נואית קוצנית, מתנן שעיר, 
יפרוק תלת-כנפי, קיפודן בלאנש, אכילאה ערבתית, 

דרדר המדבר.
הערות לאפיון: חלק מהתרשימים בשדה מעובד 

‘מוצלח׳ וחלקם בשדה ששימש לרעייה או לא נזרע כלל.
הערות לערכיות: בקרבת הישוב לחץ הרעייה חזק 

יותר מאשר במרחק מהישוב, הצמחייה מדוכאת, יש 
יותר מיני צמחים רודרליים, אך עדיין יש מיני צמחים 

אופייניים לשטחי הלס, ומינים חשובים ונדירים 
בשטחי החקלאות האקסטנסיבית.

טיפוס זה הוא הנפוץ מבין שטחי 
החקלאות האקסטנסיבית. 

נמצא ברוב שטחה של בקעת 
באר-שבע ובחלקים גדולים 

של בקעת ערד. בנוסף, גם 
באזור נחל ערוער תיכון ובין 

רהט לאתר דודאים.

156.52.52

מישור עם 
מרעה, חקלאות 

אקסטנסיבית, 
רחוק מיישוב

L תצורת צומח מדברית: אזור עם מעט צומח מעוצה
או בתה מדברית דלילה.

מינים שליטים: עשבוניים בני-חלוף, בעיקר דגניים: 
חיטה תרבותית ושעורה תרבותית. לעתים בתה 

בשלטון יפרוק תלת-כנפי.
מינים עיקריים )מלווים(: דרדר המדבר, קיפודן 

בלאנש, אכילאה ערבתית. ומינים בסכנת הכחדה, 
נדירים ומיוחדים לשדות אלה כמו: איריס שחום, 

דמומית עבת-שיבולת, רכפת הצבעים ואחרים.
הערות לאפיון: חקלאות בעלת חריש רדוד עם 

התיישבות דלילה בבקעה, רחוק מיישוב.
הערות להערכה: למרות המרחק מהיישוב – לחץ 
הרעייה חזק, אם כי פחות מאשר בצמוד ליישוב. 

שדות החקלאות האקסטנסיבית עשירים במינים 
בסכנת הכחדה, נדירים ומיוחדים, ובית-הגידול מיוחד 

וחשוב לשימור.

שטחים בבקעת ערד )בעיקר 
בין תל ערד ודוריג׳את(, 

שטחים במרחב בית קמה 
רהט – אשל הנשיא. 

25.73.04

מישור לא מעובד 
)טבעי( ללא 

מרעה

M תצורת צומח מדברית: אזור ללא צומח מעוצה או
בתה מדברית בצפיפות בינונית.

מינים שליטים: מלעניאל מצוי ומקור-חסידה שעיר, 
בן-שלח מנוצה, נואית קוצנית וחורשף קטן-קרקפות.

מינים עיקריים )מלווים(: חורשף קטן-קרקפות, 
מלוח הענבות, מלוח מלבין, צמרנית הסלעים, נואית 

קוצנית, פילגון מדברי.
הערות לאפיון: בתחום בסיס נבטים, מגוון נמוך 

של עשבוניים בני-חלוף, ללא צמחים בני-קיימא. 
צומח המאפיין שדות לס: ערטנית השדות, מצילות 

ארוכות-עוקץ, קדד באר-שבע – נוכחים אך בכמויות 
קטנות ובפרטים עלובים. ניכר שהשטחים עברו הפרה 

קודם לסגירת השטח.
הערות להערכה: שטח בשיקום.

מרבית השטח הלא בנוי של 
בסיסי חיל האוויר נבטים 

וחצרים. שטחים קטנים 
בבסיסים נוספים.

70.82.52-4
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נחל בינוני לא 
מעובד )טבעי(, 

עם מרעה, 
בקרבת יישוב

N תצורת צומח מדברית: בתה מדברית פתוחה או בתה
מדברית עשבונית.

מינים שליטים: אכילאה ריחנית, חלמית קטנת-פרחים, 
קיפודן בלאנש, סירה קוצנית, אטד ב.מ., יבלית מצויה

מינים עיקריים )מלווים(: מתנן שעיר, יפרוק תחת-
כנפי, חמד המדבר, בוצין המדבר ומרווה ריחנית.

הערות לאפיון: ערוצים מופרים עם אבניות בכתפי 
הערוצים.

הערות להערכה: שטחים בשולי מחנה נבטים שעברו 
הפרה מועטה וכיום עוברים מעט רעייה.

פוליגונים צרים וארוכים 
)שקשה לראותם במפה( 

ברוב אורכם של ערוצי 
הנחלים העיקריים )פרט 
לנחלים הגדולים ביותר( 

במזרח שטח הסקר. למשל 
נחל ענים בבקעת באר-שבע 

ונחל נבטים בגבעות צאן.

7.64.04

נחל בינוני לא 
מעובד )טבעי(, 

עם מרעה, רחוק 
מיישוב

O.תצורת צומח מדברית: בתה מדברית בצפיפות בינונית
מינים שליטים: אכילאה ריחנית, חמד המדבר, מתנן 

שעיר, סירה קוצנית, שלהבית קצרת-שיניים, גדילן מצוי.
מינים עיקריים )מלווים(: מרווה ריחנית, גלונית 

מצויה, קיפודן בלאנש, גבסנית ערבית, עכנאי שרוע, 
שסיע ערבי, דמומית עבת-שיבולת.

הערות לאפיון: למרות הפרות כבדות שטחים בעלי 
עושר מינים גבוה. 

הערות להערכה: עושר מינים גבוה ומינים בסכנת הכחדה.

דומה לקודם, אך בקטעי 
הנחלים המרוחקים יותר 

מיישובים, שהם מעטים יותר. 
מספר מקטעים כאלה נמצאים 

גם במערב אזור הסקר.

6.34.55

נחל גדול לא 
מעובד )טבעי(, 

ללא מרעה

P.תצורת צומח מדברית: בתה מדברית פתוחה
מינים שליטים: אכילאה ריחנית, ארכובית שבטבטית 

ושעורת התבור.
מינים עיקריים )מלווים(: אשל ב.מ., אכילאה ערבתית, 

מלוח הענבות, סירה קוצנית ויפרוק המדבר.
הערות לאפיון: ערוץ גדול. עצי אשל בודדים. עשב גבוה 
מאוד בכתפי הערוץ. הצומח העשבוני ניטרופילי והומוגני. 

הערות להערכה: למרות שבתחומי הבסיס, נראה 
כאילו יש בו בכל זאת רעייה, המתבטאת בריבוי מינים 

ניטרופילים. עם זאת, השטח איכותי מאד.

בתחום בסיס נבטים: ערוץ 
נחל באר-שבע ומקטעים לא 

מיוערים של נחל מלחתה.

0.43.54

נחל גדול לא 
מעובד )טבעי(, 

עם מרעה, 
בקרבת יישוב

Q ,תצורת צומח מדברית: בתה מדברית דלילה מאוד
בתה מדברית בצפיפות בינונית או בתה מדברית פתוחה.

מינים שליטים: גדילן מצוי, סירה קוצנית, אכילאה 
ריחנית, יבלית מצויה, אטד ב.מ.

מינים עיקריים )מלווים(: שיטת ויקטוריה, טבק 
השיח, שיטה סלילנית, אשל היאור, מתנן שעיר, 

מלחית אשונה, יפרוק תלת-כנפי, מרווה ריחנית, 
מלוח מלבין

הערות לאפיון: ערוצים מסדרי גודל 5-6, פרטים 
פזורים מאוד של צומח מצורות חיים גבוהות. צומח 

עשבוני ניטרופילי אך לא הומוגני. נציגים של בתי-
גידול לחים, כמו ארכובית הכתמים וחומעה מהמינים 

הרב-שנתיים.
הערות להערכה: שטחי שוליים של מחנה נבטים 

שכיום כמעט ואינו מופר.

ערוץ נחל באר-שבע מיציאתו 
מבסיס נבטים עד ליציאתו 

מהעיר באר-שבע )אזור באר 
לאה(, רוב אורכם של ערוצי 

הנחלים ערוער, יתיר וחברון. 
מספר מקטעים בנחלים גרר, 

פטיש ופחר.

3.84.24
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10.3.3 ממצאי הדיגומים המפורטים
שלב זה התבצע בחודשים פברואר-אפריל 2015. השנה התאפיינה בכמות משקעים ממוצעת ומעל הממוצע בחלק משטחי 
הסקר. בסך הכל נעשו 70 דיגומים מפורטים, המשוייכים ל-15 טיפוסים אקולוגיים. בכל טיפוס נעשו 2-5 דיגומים. בטבלה 6 

לעיל מפורט תיאור של כל טיפוס, המבוסס על דיגומים אלה.

סה״כ תועדו בסקר 442 מיני צמחים, מהם 20 מינים שזוהו רק עד לרמת הסוג )לרשימת המינים המלאה – ר׳ נספח ג׳: רשימת 
מיני הצמחים שנמצאו בשטח הסקר . מתוך סך כל המינים, 13 הם עצים, מהם 7 מינים הם זרים, חלקם אף פולשים )טבק השיח 
אורן  ושיטת ויקטוריה(. חלק מהמינים הם אמנם עצי ארץ-ישראל, אך נטועים באזור הסקר מחוץ לתחום תפוצתם הטבעי: 
ירושלים, אלה ארץ-ישראלית ושיטת הנגב. למעשה, רק ארבעה: אשל היאור, אשל הפרקים )חלקם נטועים(, שיזף מצוי ושיטה 
סלילנית – הם עצי בר באזור הסקר. שבעה מיני שיחים תועדו בתחום הסקר: שני מיני אטד – אירופי ו- ערבי, שאזור זה הוא 
אזור המפגש ביניהם; אספרג ארוך-עלים, מלוח קיפח, מתנן שעיר, רותם המדבר ושרביטן ריסני. בנוסף, תועדו בסקר 51 מיני 
בני-שיח, 61 מיני עשבוניים רב-שנתיים, 44 מיני גיאופיטים, ו-264 מינים של עשבוניים חד-שנתיים. תוצאות אלו מדגישות 
את ייחודו של אזור הסקר: עושר רב של מיני בני-שיח, גיאופיטים ועשבוניים רב-שנתיים – בהשוואה לאזורים אחרים בחבל 

הים-תיכוני ובחבל המדברי, ומיעוט מיני עצים ושיחים.

כפי שניתן לראות באיור הבא, דגם התפוצה העיקרי בתחום הסקר הוא ים-תיכוני או ים-תיכוני – אירנו-טורני עם מספר לא 
מבוטל של מינים ממוצא סהרו-ערבי.

איור 6: דגמי התפוצה של הצמחים שנרשמו בסקר
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10.3.4. מינים בסכנת הכחדה, נדירים ואנדמיים
בטבלה 7 שלהלן מופיעה רשימת המינים שבסכנת הכחדה, הנדירים והאנדמיים, הידועים מאזור הסקר )ממקורות קודמים, 

וחלקם תועדו גם בסקר הנוכחי(. להלן פירוט על המינים שתועדו בסקר הנוכחי:

פלשת,  דבקת  שחום,  איריס   :)2.5 מעל  אדום׳  )‘מספר  הכחדה  בסכנת  מינים  ארבעה  בסקר  תועדו  האיום8,  מידת  בבחינת 
דמומית עבת-שיבולת ודרדר אשקלון. איתורי מינים אלה, ואיתורי מינים אחרים בסכנת הכחדה שהתקבלו ממקורות נוספים, 
מוצגים במפה מס׳ 21 בעמ' 187. מלבדם, שלושה מינים נוספים מוגדרים על סף הכחדה )מס׳ אדום = 2.5(: מצילות ארוכות-

עוקץ )תת-מין נגבי(, קדד מכופל ורכפת הצבעים. לשני מינים נוספים חושב מספר אדום, אך הם נמצאו מתחת לסף הסיכון: 
ציפורנית משוננת ותמריר בינוני )שמידע ופולק, 2007; שמידע ועמיתיו, 2011(. 

בבחינת מידת הנדירות )אחד המרכיבים של סכנת ההכחדה, הקשור למספר האתרים שבהם נמצא המין בישראל9(, תשעה 
מינים מוגדרים כנדירים ביותר )4-30 אתרים בארץ(: גבסנית שעירה, דמומית עבת-שיבולת, דרדר אשקלון, כמנון ענף, נרדורית 
מזרחית, ציפורנית משוננת, קדד מכופל, רכפת הצבעים ותמריר בינוני. ששה מינים מוגדרים כנדירים )30-100 אתרים בארץ(: 
איריס שחום, בר-דורבן צהוב, מלעניאל ארוך, פרגה מקרינה, שום אשרסון ושום קטן-פרחים. עוד 13 מינים מוגדרים כנדירים 
למדי )מעל 100 אתרים בארץ( )דרגות נדירות לפי: פרגמן ועמיתיו, 1999(. הבולטת מבין אלה היא גביעונית הלבנון תת-מין 
ערבית )הידועה גם כ״גביעונית ערבית״( הניכרת בצבע פרחיה הנוטה לסגול/חום כהה, ואשר משטחי הפריחה הגדולים ביותר 

שלה בארץ נמצאים בבקעת קריות.

אזובית המדבר,  עשרים מינים שתועדו בסקר הם אנדמיים לישראל וסביבותיה: שלושה מינים הם אנדמיים לישראל בלבד: 
איריס שחום ודרדר אשקלון. מררית החוף אנדמית לישראל וחופי סיני. חמישה מינים הם אנדמיים לישראל וסיני: בוצין המדבר, 
זמזומית איג, חוחן אלכסנדרוני, נץ-חלב דק-עלים וצבעוני המדבר. שלושה מינים אנדמיים לישראל וירדן: אוכם מדברי, בוצין 
הירדן ושלהבית קצרת-שיניים. שישה מינים אנדמיים לישראל, סוריה ולבנון: איריס ארץ-ישראלי, דבקת יהודה, עכנאי יהודה, 
ניסנית  אלקנה סמורה, אנדמי לישראל ודרום טורקיה, ומין אחד –  שום קטן-פרחים, שערור שעיר ותלתן צמיר. מין אחד – 
שיכנית, אנדמי לישראל וקפריסין )סיווג אנדמיות לפי: פרגמן ועמיתיו, 1999(. ממצאי הסקר מדגישים את ייחודם של שטחי 

הלס – כאזור המאכלס עושר גבוה של מינים אנדמיים.

טבלה 7: מיני צמחים בסכנת הכחדה, נדירים, אנדמיים ומיוחדים בתחום סקר הלס
נתוני הנדירות והאנדמיות לפי פרגמן ועמיתיו, 1999. מספר אדום: מספר 2.5 נחשב בקטגוריית על סף איום. מספר אדום מעל 2.5 נחשב 

בסכנת הכחדה. מספר נמוך מ-2.5 אינו נחשב בסיכון. הנתון על פי שמידע ופולק, 2007 ושמידע ועמיתיו, 2011.

תועד בסקר הנוכחי?צורת חיים מספר אדוםאנדמיות נדירות הצמח

+בן-שיחישראל וירדן אוכם מדברי

+בן-שיחישראל אזובית המדבר

+גיאופיטישראל, סוריה ולבנון איריס ארץ-ישראלי

גיאופיט4.7ישראלנדיר למדיאיריס הנגב

+גיאופיט4.2ישראל וירדןנדיר למדיאיריס שחום

עשבוני רב-שנתי2.0 נדיר מאדאכילאת ארם-צובא

+בן-שיחישראל ותורכיה אלקנה סמורה

חד-שנתי נדיר למדיאספסת מצוייצת

+חד-שנתי נדיראפזרית מלוחה

+בן-שיחישראל וירדן בוצין הירדן

+בן-שיחישראל וסיני בוצין המדבר

חד-שנתי3.7 על סף הכחדהבר-דורבן מזרחי

+חד-שנתי נדיר למדיבר-דורבן צהוב

 גביעונית הלבנון
תת-מין ערבית

+גיאופיט נדיר למדי

+חד-שנתי נדיר מאדגבסנית שעירה

+חד-שנתיישראל, סוריה ולבנון דבקת יהודה

8. סכנת ההכחדה. נתון המבוסס על מספר קריטריונים וביניהם נדירות, פגיעות בית הגידול, אטרקטיביות, אנדמיות ופריפריאליות = קרבה 
לגבול תפוצה.

9. אתר מוגדר כיחידת שטח של 1 קמ״ר לפי רשת הקואורדינטות של ישראל )שמידע ופולק, 2007(.
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תועד בסקר הנוכחי?צורת חיים מספר אדוםאנדמיות נדירות הצמח

+חד-שנתי4.2 נדיר מאדדמומית עבת-שיבולת

+עשבוני רב-שנתי4.1ישראלנדיר מאדדרדר אשקלון

חד-שנתי2.5 נדיר מאדולריינית שתי-שיניים

+גיאופיטישראל וסיני זמזומית איג

גיאופיט4.7 נדיר מאדזמזומית ורבורג

גיאופיטישראל, סוריה ולבנון זמזומית מצויה

+בן-שיח נדירחבלבל זיתני

+בן-שיח נדירחד-שפה תמים

+עשבוני רב-שנתיישראל וסיני חוחן אלכסנדרוני

+חד-שנתי נדירחלבלוב מרושת

+חד-שנתי2.5 נדיריתדן מפושק

+חד-שנתי נדירכוכבית חיוורת

+עשבוני רב-שנתי נדיר מאדכמנון ענף

+חד-שנתי נדירלחך משונן

+חד-שנתי נדירמגלית משתלשלת

+עשבוני רב-שנתי נדיר למדימלעניאל ארוך

עשבוני רב-שנתי3.7 על סף הכחדהמרווה שסועה

+חד-שנתיישראל וסיני מררית החוף

חד-שנתיישראל נוניאה פלישתית

+חד-שנתיישראל וקפריסין ניסנית שיכנית

+גיאופיטישראל וסיני נץ-חלב דק-עלים

+חד-שנתי נדיר מאדנרדורית מזרחית

+עשבוני רב-שנתי נדירסומקן דוקרני

+גיאופיט נדירסיפן סגול

+חד-שנתי נדיר למדיפרגה מקרינה

חד-שנתיישראלנדירפשתנית יפו

+גיאופיטישראל וסיני צבעוני המדבר

+חד-שנתי נדירציפורנית מחורטת

+חד-שנתי נדירציפורנית מעורקת

+חד-שנתי2.0 נדיר מאדציפורנית משוננת

+חד-שנתי2.5 נדיר מאדקדד מכופל

עשבוני רב-שנתי3.2נדירקדד נאה

חד-שנתי2.5 על סף הכחדהקצח זעיר-פרחים

+עשבוני רב-שנתי נדירקרקפן נמוך

+עשבוני רב-שנתי2.5 נדיר מאדרכפת הצבעים

+גיאופיט נדיר למדישום אשרסון

+גיאופיט נדירשום הנגב

גיאופיט4.2ישראל וסינינדיר מאדשום הפטמות

גיאופיט5.3ישראלנדיר מאדשום קולמן

+גיאופיטישראל, סוריה ולבנוןנדיר למדישום קטן-פרחים

+בן-שיחישראל וירדן שלהבית קצרת-שיניים
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מפה מס׳ 21 שבהמשך, מציגה את איתורי המינים בסכנת הכחדה הידועים בתחום הסקר. איתורים אלה מסתמכים על מספר 
וכן  הכחדה,  בסכנת  המינים  מאתר  ותצפיות  רט״ג  פקחי  של  תצפיות  וכוללות  מרט״ג  התקבלו  התצפיות  מרבית  מקורות. 
וכן מספר תצפיות מסקר  )ר׳ לעיל(,  נוספו עליהן כמה עשרות תצפיות מהסקר הנוכחי  תצפיות ממאגר המידע של רת״ם. 
מינים בסכנת הכחדה שנערך על ידי מכון דש״א עבור רט״ג )סקר שהתמקד במציאת מינים ספציפיים(. במפה ניתן לראות 
שמרבית התצפיות הן במינים האופייניים לשטחי הלס ושפירוט עליהם הופיע לעיל בסעיף 10.1.1: איריס שחום, איריס הנגב, 

דרדר אשקלון, דמומית עבת-שבולת ושום קולמן. חלק גדול מהתצפיות מרוכזות במערב בקעת ערד ומצפון לבאר-שבע.
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10.3.5 מפת ערכיות בוטנית
מפה מס׳ 22 מציגה את הערכיות הבוטנית שחושבה לטיפוסים האקולוגיים בהתאם לדרך המתוארת בסעיף 10.2.6 

ולפי דרגות הערכיות המוצגות לעיל בטבלאות 5 ו-6.

גם  פחותה  במידה  ונמצאים  הסקר,  אזור  במערב  השטח  רוב  את  המהווים  אינטנסיבית,  חקלאות  של  אזורים 
במזרחו, דורגו בערכיות בוטנית נמוכה. בערכיות בוטנית בינונית דורגו חלק ניכר משטחי החקלאות האקסטנסיבית 
הסמוכים ליישובי הפזורה הבדואית, וחלקים מופרים-יחסית של השטחים ללא רעייה שבתחומי הבסיסים נבטים 
וחצרים. חלק מהשטחים המיוערים דורגו גם הם בערכיות בינונית )נטיעות צעירות יחסית ו/או עומדי יער בשלטון 
השטחים  שאר  דורגו  גבוהה  בוטנית  בערכיות  ורהט(.  באר-שבע  בין  נמצאים  הללו  השטחים  רוב  איקליפטוס. 
יחסית(  נמוך  מינים  עושר  עם  רעייה,  ללא  עשבוניים  )שטחים  נבטים  בבסיס  הטבעיים  השטחים  רוב  המיוערים, 
ומספר אזורים נוספים. בערכיות גבוהה מאד דורגו רוב השטחים הטבעיים הגבעיים וההרריים, וכן שטחי חקלאות 
אקסטנסיבית הרחוקים יחסית מיישובי הפזורה הבדואית. השטחים הטבעיים לצידי הנחלים הגדולים מדורגים גם 
הם בערכיות גבוהה מאד. בערכיות בוטנית מירבית דורגו אזורי הערוצים עצמם בקטעים טבעיים בנחלים הגדולים 
)בשור, באר-שבע, גרר וסכר – שאותם קל יחסית לראות במפה(. בערכיות זו מדורגים גם קטעי ערוצים בינוניים 
רחוקים מיישוב )ר' טיפוס O(, שבחלקם קשה יותר להבחין במפה מכיוון שהם צרים )ניתן לראות כמה מהם במרחב 
שמדרום-מערב לבאר-שבע. בנוסף, ניתן להוריד את שכבת הממ"ג הרלוונטית מאתר מכון דש"א ולהגדיל את קנה 

המידה, כך שמידע זה יהיה זמין(. 

מפת הערכיות האקולוגית, המהווה פיתוח של מפה זו והדומה לה במידה רבה, מוצגת ומנותחת בהמשך, בפרק 12 . 

הבוטנית  הערכיות  מפת  על  שוב  מוצגים  הקודמת,  במפה  במפורט  המוצגים  הכחדה  בסכנת  המינים  איתורי 
כנקודות אדומות )סימול אחיד לכל המינים(. ברוב יחידות הצומח שבהן ישנם איתורים של מינים בסכנת הכחדה, 
הועלתה הערכיות הבוטנית יחסית לערכיות הבסיס שחושבה לאותו טיפוס אקולוגי. מידת ההעלאה היתה תלויה 
בצפיפות האיתורים, וכן, לגבי איתורים ישנים – בהערכה לגבי נכונות מיקומו של האיתור ועדכניותו )לדוגמה – 
איתור של דמומית עבת-שיבולת משנת 1972, בנקודה שמיקומה כיום בלב שטח חקלאות אינטנסיבית, הוא קרוב 

לוודאי לא עדכני(. 
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11. זואולוגיה
מבחינה  שגם  לכך  מוביל  זה  גורמים  שילוב  האדם.  ופעילות  הצומח  הקרקע,  האקלים,  מבחינת  הטרוגני  הינו  הסקר  מרחב 
ופרוקי הרגליים  נועדו לתת מענה לגבי מצאי מיני הזוחלים  ניכרת בו הטרוגניות גבוהה. לפיכך, הסקרים הבאים  זואולוגית 
שבמרחב צפון הנגב, תוך בחינה והשוואה בין בתי-גידול שונים שבמרחב. זאת, בכדי להגדיר את מצבם הנוכחי של קבוצות 
בעלי חיים אלה ושל מינים אשר נמצאים תחת איום, ולהעריך את איכות בתי-הגידול ואת ההשפעות השונות על מצבן של 
המערכות האקולוגיות באזור הסקר. כך, סקרים אלו נועדו להוות נדבך נוסף בהבנת האקולוגיה של אזור סקר הלס, ולהוסיף 

היבטים זואולוגיים לסקר הבוטני. סקר זואולוגי נוסף בדק באופן ספציפי את נוכחות הירבוע הגדול בתחומי סקר הלס.

בהמשך לכתוב בפרק הרקע האקולוגי הכללי )פרק 6(, ראוי להדגיש שוב את היות האזור אזור מעבר אקולוגי ואת היותו בית-
גידול ייחודי. 

11.1 סקר זוחלים

11.1.1. תקציר
מסמך זה מסכם את הממצאים במסגרת סקר זוחלים שנערך בקרקעות לס במרחב צפון הנגב, תוך התמקדות בלטאה שנונית 
)Moravec et al., 1999( הנתון בסכנת הכחדה חמורה  לנגב  מין אנדמי  זהו   .)Acanthodactylus beershebensis( באר-שבע 
)CR( לפי הקריטריונים של הספר האדום של IUCN )בוסקילה, 2002(. הסקר כלל שלב מקדים של איסוף מידע קיים מהספרות, 
באזור  ניסיון  בעלי  ואקולוגים  זואולוגים  של  עבר  ומתצפיות  והגנים  הטבע  רשות  ממאגר  באוניברסיטאות,  הטבע  מאוספי 
הרלוונטי; מיפוי הממצאים של שלב איסוף המידע הקיים; סקר שטח שבחלקו התבסס על אתרים שמופו בשלב המקדים, 
ובחלקו על חיפוש אחר אתרים פוטנציאליים לנוכחות המין שנונית באר-שבע; ושלב של סיכום כל הממצאים המפורט בפרק 
זה. סקר השטח התבצע במהלך שנת 2014 בתאריכים: 26/5, 13/8, 10/9, 22/10, 3/11. השתמשנו בשיטות המקובלות בסקרי 
תוך  אחרים(  פוטנציאליים  )ומחסות  לאבנים  ומתחת  השטח  פני  על  לפעילותם  וסימנים  שרידיהם  זוחלים,  חיפוש  זוחלים: 
התקדמות רגלית בשטח ורישום מפורט. בסקר נכחו בין שניים לשלושה סוקרים, כולם מנוסים ומתמחים בחיפוש זוחלים. בסך 
הכל נרשמו 332 תצפיות ב-21 מינים, של זוחלים )20 מינים( ודוחיים )מין 1(. נרשמו 39 תצפיות בשנונית באר-שבע, כלומר 
11.8% מכלל התצפיות. מתוך כ-20 אתרים שנבחנו, שנונית באר-שבע נמצאה רק ב-5, כלומר ב-20% מהם. בכל השטחים 
שבהם בוצעו עבודות עפר, נטיעה של עצים )״סוואניזציה״(, וחריש במסגרת חקלאות מסורתית – נעדרה בסקר שנונית באר-
שבע. היכן שיש עדות למרעה אינטנסיבי של צאן ו/או גמלים, הייתה מגמה של עושר ושפע נמוכים יותר של זוחלים. בסך הכל, 
עושר מיני הזוחלים שנמצא היה גבוה ומסתמן שהוא מייצג היטב את המצאי של צפון הנגב, לרבות מינים אחדים המוגדרים 
בסכנת הכחדה לפי הספר האדום. ההמלצות המרכזיות הן: 1.( ביצוע סקר השלמה לעדכון מצב תפוצת שנונית באר-שבע, תוך 
התמקדות בגבולות התפוצה מחוץ למרחב של הסקר הנוכחי )בעיקר מזרחה ודרומה(; 2.( המשך מעקב אחר השפעות פעילות 
אדם ובפרט פעולות נטיעה, חקלאות בדואית ומרעה, על מצאי הזוחלים בצפון הנגב; 3.( הימנעות מוחלטת מפעילות נטיעות 
והכשרת קרקע לנטיעות; 4.( פעילות הסברה להעלאת המודעות לשמירה על שנונית באר-שבע ועל החי והצומח של קרקעות 

הלס עם תושבי צפון הנגב, ובפרט בקרב האוכלוסייה הבדואית. 

11.1.2. רקע, ומטרות סקר שנונית באר-שבע
 )Acanthodactylus beershebensis( סקר זה נועד בראש ובראשונה לתת תמונת מצב עדכנית לגבי נוכחות הלטאה שנונית באר-שבע
נתוני  של  תוספת  הוא  הסקר  של  משני  תוצר  זה.  במרחב  המין  תפוצת  לגבי  היסטורי  למידע  בהשוואה  וזאת  הנגב,  בצפון 
מצאי מיני הזוחלים במרחב צפון הנגב, תוך ניסיון לבחון הקשרים לנוכחות או היעדרות של שנונית באר-שבע בתאי השטח 
הנסקרים. הממצאים של סקר זה מצטרפים לאלו שנאספו או יאספו בסקרים נוספים בקרקעות הלס של צפון הנגב, לגבי 
קבוצות טקסונומיות אחרות, ובהן צומח, יונקים ועופות וכמובן יסייעו לבחינת הערכיות של יחידות הנוף השונות והמלצות 

לממשק ושימושים עתידיים במרחב. 

הנגב,  של  הלס  לקרקעות  אנדמית  הנחשבת   ,)Lacertidae( הלטאיים  ממשפחת  יום  פעילת  לטאה  היא  באר-שבע  שנונית 
ותפוצתה העולמית הידועה מוגבלת לבקעות באר-שבע וערד. בשל היותה אנדמית לאזור יחסית מצומצם, ובשל האיומים של 
פיתוח ופעילות אנושית מגוונת באזור תפוצתה, שנונית באר-שבע מוגדרת בסכנת הכחדה חמורה )CR( על פי הספר האדום של 
החולייתנים בישראל )בוסקילה, 2002(. היא שייכת לסוג שנונית )Acanthodactylus(, שמו של הסוג )בעברית ובלועזית( נגזר 
מכך שאצל מרבית המינים האצבעות מצוידות בצדן התחתון בקשקשים משוננים אשר מגדילים את שטח הפנים של האצבעות 
ובכך מאפשרים תנועה מהירה ויעילה על קרקעות חוליות. בסוג שנונית ידועים כיום בארץ לפחות שישה מינים על פי הספרות 
תחיחות  עם  במתאם  נמצאת  המשוננים  הקשקשים  של  הגסות  מידת   .)2002 בוסקילה,   ;2001 ובוסקילה,  אמיתי  )לדוגמא: 
הקרקע האופיינית למין; אצל שנונית ארוכת-כף )Acanthodactylus aegyptius(, המאכלסת חוליות נודדות, האצבעות בעלות 
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השינון הגס ביותר מבין מיני השנונית המצויים בישראל. אצל שנונית באר-שבע, המאכלסת קרקעות לס בלבד, האצבעות 
הן בעלות השינון העדין ביותר מבין המינים המצויים בארץ. שנונית באר-שבע אינה הארוכה במיני השנוניות של ישראל, אך 
היא הכבדה בהן. מבנה גופה מסיבי יותר משאר בני הסוג המצויים בארץ, היא מגושמת מהם וריצתה פחות מהירה משלהם. 
לאחר  הראשונים  בשבועות  תכול  וזנבם  לסירוגין  ובהירים  כהים  פסים  בעלי  הם  לבוגרים(,  )ביחס  מאד  צבעוניים  הצעירים 
הבקיעה )Hawlena et al., 2006( )ר׳ תמונה 5, מימין(. המתבגרים והבוגרים מוסווים יותר )תמונה 5, משמאל(. הזכרים גדולים 

וצבעוניים יותר מן הנקבות.

תמונה 5: מימין- פרט צעיר של שנונית באר שבע )Acanthodactylus beershebensis( שנמצא בתוך מתחם תע"ש ברמת בקע 26/05/2014. 
משמאל- פרט מתבגר, פארק הלס 01/07/2014. צילם: בעז שחם.

בית הגידול הטבעי של שנונית באר-שבע מאוים על ידי תהליכים שונים שנובעים רובם ככולם מפעילות אנתרופוגנית )=פעילות 
האדם(, והם כוללים: 

פיתוח ובנייה של ישובים ותשתיות.. 1
נטיעות של עצים בשטחי לס )״סוואניזציה״(.. 2
מרעה צאן וגמלים.. 3
חקלאות שלחין וחקלאות בעל מסורתית בשטחי לס.. 4
אימונים של צה״ל.. 5
שימוש ברכב שטח באזורי לס.. 6
טריפה מוגברת ע״י מינים פולשים ומינים מתפרצים.. 7

או אלמנטים אחרים המאפשרים לטורפים לצפות  נוספים לבית הגידול הטבעי של שנונית באר-שבע עצים  נמצא שכאשר 
מגובה על השטח, מתרחשת הכחדה מקומית של מין זה והוא מוחלף על ידי מיני לטאות אחרים, ברובם מינים ים-תיכוניים או 
כוללנים )generalist(, שמסוגלים לשרוד בסביבה עם לחץ טריפה מסוג זה )Hawlena and Bouskila, 2006(. דוגמה למין כזה 
היא עינחש )Ophisops elegans(, גם הוא ממשפחת לטאיים )תמונה 15(. טורפים שמנצלים נקודות תצפית גבוהות כגון עצים 

 .)Lanius excubitor( וציפורי שיר דוגמת חנקן גדול )Falco tinnunculus( הם בעיקר דורסים כמו בז מצוי

הרגישות של שנונית באר-שבע לשינויים והפרעות בבית הגידול, עובדת היותה מין אנדמי בסכנת הכחדה, ואופי השינויים 
והפיתוח המואצים הקיימים בתחום תפוצתה בעשורים האחרונים, הופכים אותה לאחד ממיני הדגל במאבק על עתיד שטחי 
הלס של צפון הנגב. נדרש מידע אמין ועדכני לגבי תפוצת האוכלוסיות של שנונית באר-שבע במרחב זה לצורך תכנון ויישום 

מדיניות וממשקים של שמירת טבע בפועל. מטרות הסקר המוצג בפרק זה נגזרו מתוך הצורך הזה, והן:
בחינה של נוכחות המין שנונית באר-שבע בתאי שטח אשר מופיעים במיפוי של התיעוד ההיסטורי מהמקורות שתוארו לעיל. . 1
בחינה של נוכחות המין שנונית באר-שבע בתאי שטח בהם לא היה תיעוד בעבר, אך הם ״חשודים״ כבעלי פוטנציאל לאכלוס . 2

על ידי מין זה. 
עיבוי המידע לגבי רשימת מצאי )אינבנטר( הרפטולוגי של קרקעות הלס בצפון הנגב.. 3
זיהוי מוקדים חשובים לבחינה חוזרת )בהם לא נצפה המין, אך ההסתברות לקיומו גבוהה(.. 4
ציון פערי הידע הקיימים לגבי אוכלוסיות שנונית באר-שבע. . 5
מתן המלצות לגבי ניטור עתידי של שנונית באר-שבע )וזוחלים בכלל( בשטחי הלס בצפון הנגב. . 6
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הסקר נחלק מראש למספר שלבי עבודה: 
איסוף מידע קיים ומהספרות ומקורות נוספים על המין שנונית באר-שבע.. 1
קבלת מידע מאת מומחים לגבי תפוצה מרחבית של המין.. 2
איתור מוקדים פוטנציאליים לנוכחות המין )נוספים על הנ״ל(.. 3
ביצוע סקר שטח באתרים שונים במרחב צפון הנגב, בהסתמך על שלבים 3-1. . 4
כתיבת מסמך מסכם לתהליך הנ״ל כולל מיפוי התצפיות, השטחים ופערי הידע.. 5

11.1.3. איסוף מידע קיים
מידע קיים ומידע היסטורי על תפוצת שנונית באר-שבע, על סמך תצפיות וחומר מוזיאוני )מתוך אוספי טבע באוניברסיטאות( 

נאגם ממקורות שונים במהלך החודשים שקדמו לסקר השטח. מקורות אלו כללו:
קטלוג אוסף הדו-חיים והזוחלים של האוניברסיטה העברית בירושלים.. 1
קטלוג אוסף הדו-חיים והזוחלים של אוניברסיטת תל-אביב.. 2
מאגר התצפיות של רשות הטבע והגנים )רט״ג(. . 3
תצפיות מתוך הרשימות של מבצעי הסקר )בעז שחם + איתי טסלר(.. 4
נתוני ניטור זוחלים במסגרת פרויקט ״המארג״ בצפון הנגב, בשנים 2013-2014.. 5
תצפיות שהתקבלו לאחר פנייה למומחים ואנשי שדה מנוסים עם היכרות של השטח ושל שנונית באר-שבע, ובהם: פרופ׳ . 6

עמוס בוסקילה; ד״ר חיים סיון; ד״ר דרור הבלנה. 
תחילה מופו הממצאים של מקורות 4-1 בעזרת מערכת מידע גיאוגרפית, המפה הופצה בדוא״ל אל המומחים והם התבקשו 
בהתאם  עודכנה  המפה  במפה.  מסומנים  שלא  באר-שבע  שנונית  של  )להם(  ידועים  מיקומים  מבחינת  חדש  מידע  להוסיף 

לתשובות, והיוותה בסיס לבחירת האתרים וסידור העבודה של הסוקרים בכל אחד מחמשת ימי סקר השטח.

11.1.4. תאריכים, אתרים ושיטות סקר השטח
במקור תוכנן שלב סקר השטח להתבצע בחודשי האביב והקיץ )אפריל-אוגוסט 2014(. בפועל, התחלנו את הסקר במאי 2014, 
״צוק איתן״ בעזה, שבמהלכו הומטרו  ותחילת הסתיו בשל מבצע  נאלצנו לדחות את מרבית עבודת השדה לסוף הקיץ  אך 
רקטות ופצ״מרים על מרבית המרחב הנסקר. למרות זאת, המועדים שבהם עבדנו בשטח התאימו מבחינת תנאי מזג האוויר 
והאתרים  התאריכים  פירוט  באר-שבע.  שנונית  לרבות  לאבנים(  מתחת  )בעיקר  ומסתתרים  פעילים  זוחלים  לחיפוש  בשטח 

הנסקרים במהלך סקר השטח מובאים להלן )טבלה 8(.

טבלה 8: התאריכים והאתרים שבהם בוצע סקר השטח10

שעות חיפושמס׳ סוקריםהאתרים / אזוריםתאריךמס״ד 

34:30רמת בקע10 )בתוך מתחם תע״ש(.126/05/2014

24:30עוטף עזה – אזור בארי; צומת צאלים; מ״א מרחבים. סמוך לקיבוץ חצרים. 213/08/2014

34:25אזור צומת שוקת; אזור חורה; גן לאומי תל ערד. 310/09/2014

24:45סמוך לבסיס נבטים )מבחוץ(; אזור ערוער; תל ערד )מחוץ לגן הלאומי(.422/10/2014

23:35בתוך בסיס נבטים.503/11/2014

שיטות העבודה בסקר כללו, כמקובל בסקרי זוחלים:
1. סקר רגלי לחיפוש זוחלים פעילים.

שרידים  וחיפוש  בשטח  שונים  וחפצים  אבנים  הפיכת   .2
וסימנים )נשלים, גללים, עקבות(.

3. תצפית רכובה בבעלי-חיים בעת הדילוג מאתר לאתר.

כל הממצאים נרשמו, כולל נקודות ציון לפי מכשיר GPS, תוך ציון 
ומורפולוגיות. התנהגותיות  הערות  זוויג,  מין,  התצפית,  שעת 

בסקר השתתפו ד״ר בעז שחם ואיתי טסלר )סוקרים עיקריים; 
ועקיבא  )ביום 26/5/2014(;  בכל תאריכי הסקר(; מנחם אדר 

טופר )ביום 10/9/2014(.

תמונה 6: סריקה של שטח לס דרומית לנחל באר-שבע, במסגרת ניטור זוחלים בפרויקט המארג, 16/08/2013.
ברקע נראים עשהאל רווה ואיתי טסלר, בחזית בעז שחם. צילם: בעז שחם.

10. האזור נמצא מחוץ לתחום של סקר הלס, אך ידוע כאיזור שיש בו שנוניות באר-שבע ונדגם לצורך השוואה והשלמת התמונה.
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אביב,  )תל  הלאומיים  הטבע  אוספי  של  מידע  כולל  הקיימים,  והמקורות  הספרות  סקר  סמך  על  שהופקה  המפה  כאמור, 
ירושלים( ומידע שהתקבל ממומחים בעלי ניסיון מצטבר של עשרות שנים בנגב, שימשה אותנו לבחירת האתרים והמסלולים 

של ימי הסקר בשטח. 
מאחר ולא מדובר במחקר השוואתי אלא בסקר אשר בוחן נוכחות או היעדר המין שנונית באר-שבע בתאי שטח שונים בתוך 
הפוליגון התוחם את סקר הלס של צפון הנגב, בחרנו את אתרי הדיגום על פי קריטריונים התואמים את יעדי הסקר כפי שפורטו 

)תת-פרק 11.1.2(:
1. אתרים שבהם קיים תיעוד לנוכחות שנונית באר-שבע מהשנים האחרונות.

2. אתרים שבהם קיים תיעוד היסטורי לנוכחות שנונית באר-שבע.
3. אתרים ללא תיעוד לנוכחות המין, אשר ״נחשדים״ בסבירות גבוהה לנוכחותו בפועל.

מראש לא עבדנו במאמץ אחיד בתחומי הפוליגון של גבולות הסקר, אלא דגמנו במגוון של תאי שטח שונים בציר מזרח-מערב 
ודרום-צפון, תוך צמצום מכוון )עד הימנעות( מדיגום בתאי שטח אשר נבחנו במסגרת הניטור של תכנית המארג )2014-2013(, 
על מנת למקסם את כמות האתרים הכללית שנוכל להתייחס אליה בתוך המסגרת המוגבלת של ימי השטח שעמדו לרשותנו. 
עם זאת, יש תיעוד של מאמצי הדיגום במהלך הסקר )מבחינת זמן חיפוש בכל אתר, ומספר הדוגמים הפעילים( כך שניתן לבצע 

בחינה השוואתית בין הסקר הנוכחי למקורות האחרים המצוטטים בו. 
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11.1.5. תוצאות הסקר

בסקר נרשמו 332 תצפיות בזוחלים ודו-חיים )305 תצפיות ישירות, 2 שרידי זוחלים, 8 מקבצי קליפות ביצים, 4 גללים, 11 
נשלים, 2 עקבות(, בהן זוהו 21 מינים: דו-חיים – זוהה מין אחד; לטאות – זוהו 14 מינים; נחשים – זוהו 6 מינים. 

• תצפיות אחדות במיני עופות ויונקים כלולות בקובץ האקסל המועבר כנספח לדו״ח זה.	

• המינים והכמויות, בחלוקה בין ימי הסקר, מפורטים בטבלה 9. לא ניתן לערוך השוואה שיטתית של מאמצי החיפוש בפועל 	
בין תאי-שטח שונים בשל הבדלים במרחקי הליכה, צפיפות אבנים, דילוג רכוב בין תאי-שטח בתדירות שונה בימים שונים 
של הסקר, וכדומה. פילוח התצפיות )מינים וכמויות( לפי בתי גידול כפי שנרשמו תוך כדי הסקר מובא בטבלה 10(. גם לכך 

ניתנת התייחסות השוואתית במסגרת הדיון.

טבלה 9: תצפיות* בזוחלים במהלך סקר שנונית באר-שבע )2014(

תאריך דיגוםמשפחהמחלקה: סדרה:

26מין 
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סה״כ

000033קרפדה ירוקה  Bufo viridisדו-חיים: חסרי זנב

11103321475חרדון מצוי דרומי  Laudakia stellio brachydactylaמשפ׳ חרדונייםזוחלים: לטאות:

 Trapelus pallidus  101002חרדון מדבר

14003526שממית בתים  Hemidactylus turcicus משפ׳ שממיתיים

 Ptyodactylus guttatus  5041212מניפנית מצויה

 Stenodactylus sthenodactylus  010113ישימונית מצויה

200002כוח אפור  Varanus griseusמשפ׳ כוחיים

413104462נחושית עינונית  Chalcides ocellatusמשפ׳ חומטיים

Sphenops sepsoides  010001נחושית חולות

20438255עינחש  Ophisops elegansמשפ׳ לטאיים

Acanthodactylus beershebensis  130203339שנונית באר-שבע

Acanthodactylus scutellatus  800008שנונית חולות

 Acanthodactylus schreiberi  080008שנונית שפלה

Mesalina guttulata  4806018מדברית עינונית

Mesalina olivieri  030003מדברית פסים

300003שחור ראש  Rhynchocalamus melanocephalusמשפ׳ זעמנייםזוחלים: נחשים: 

Eirenis coronelloides  100001שלון אזורים

Platyceps rogersi  201014זעמן אוכפים

Malpolon monspessulanus  012014תלום-קשקשים מצוי

Psammophis schokari  100012ארבע-קו מובהק

100001פתן שחור  Walterinnesia aegyptius   משפ׳ פתניים

70331075367332סה״כ תצפיות: 

158881121עושר מינים: 

* הערכים המסכמים את מספר הפרטים כוללים פגרים, נשלים ומקבצי ביצים שזוהו ברמת מין
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טבלה 10: פילוח תצפיות* סקר שנונית באר-שבע )2014( לפי בתי-גידול

בית גידול**משפחהמחלקה: סדרה:
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20000013קרפדה ירוקה Bufo viridis דו-חיים: חסרי זנב

2406192141075חרדון מצוי דרומי Laudakia stellio brachydactylaמשפ׳ חרדונייםזוחלים: לטאות:

Trapelus pallidus 00000022חרדון מדבר

3002200126שממית בתים Hemidactylus turcicusמשפ׳ שממיתיים

 Ptyodactylus guttatus 002801112מניפנית מצויה

 Stenodactylus sthenodactylus 30000003ישימונית מצויה

01000012כוח אפור Varanus griseusמשפ׳ כוחיים

5610401062נחושית עינונית Chalcides ocellatus משפ׳ חומטיים

 Sphenops sepsoides 01000001נחושית חולות

Ophisops elegans 35101700255עינחש

3700002039שנונית באר-שבע Acanthodactylus beershebensisמשפ׳ לטאיים

Acanthodactylus scutellatus 08000008שנונית חולות

 Acanthodactylus schreiberi 02006008שנונית שפלה

 Mesalina guttulata 1160100018מדברית עינונית

 Mesalina olivieri 30000003מדברית פסים

00120003שחור ראש Rhynchocalamus melanocephalusמשפ׳ זעמנייםזוחלים: נחשים:

 Eirenis coronelloides 00010001שלון אזורים

 Platyceps rogersi 00020114זעמן אוכפים

Malpolon monspessulanus 20010104תלום-קשקשים מצוי

Psammophis schokari 20000002ארבע-קו מובהק

10000001פתן שחור Walterinnesia aegyptiusמשפ׳ פתניים

1792097782019332סה״כ תצפיות: 

12731026821עושר מינים: 

* הערכים המסכמים את מספר הפרטים כוללים פגרים, נשלים ומקבצי ביצים שזוהו ברמת מין
** הסברים לקטגוריות ״בית גידול״ בטבלה 10:

לס = מישורי לס, מדרונות לס, לס עם אבנים )קטנות( וערוצי לס רדודים.
חול ואבן חול = חול מיוצב, אבן חול )לדוג׳ ליד ערוער(, כורכר )לדוג׳ ליד בארי(.

אבני / סלעי = תכסית גבוהה של אבן או סלע, מצוקי סלע.
ערוץ )ואדי( = בתוך ערוצי לס או ערוצים אבניים, לרבות בתרונות לס.

נטוע = נטיעות, בעיקר קק״ל )סוואניזציה( כולל איקליפטוסים מבודדים.
חורבה = מבנים, חומות ומערות בני למעלה מ-50 שנה.

מופרע = שטח חרוש, מעזבה, פסולת בניין, כביש, דרך עפר, בניין וכדומה.

)Laudakia stellio brachydactyla(, י75 תצפיות,  זוחל היה חרדון מצוי דרומי  במהלך הסקר הנוכחי, המין הנצפה ביותר של 
המהוות 22.6% מכלל התצפיות בסקר. מתוך התצפיות בחרדון מצוי, רק 6 )פחות מעשירית( נרשמו בעת נסיעה )דילוג רכוב( 
תצפיות  י62   )Chalcides ocellatus( עינונית  נחושית  היה  ביותר  הנצפה  השני  המין  רגלי.  סקר  נערך  בהם  הדיגום  אתרי  בין 
והשלישי הנצפה ביותר היה עינחש )Ophisops elegans( י55 תצפיות. שנונית באר-שבע הייתה המין הרביעי הנצפה ביותר 
בסקר, עם 39 תצפיות, המהוות 11.8% מתוך כלל התצפיות בסקר. מתוך הרישום שנעשה בשדה עולה כי בחמישה ימי הדיגום 
הושקעו במאמצי חיפוש רגליים 5 שעות בממוצע בכל יום, נטו, ובמצטבר לפחות 25 שעות סקר בהם נכחו לפחות שני סוקרים 
מיומנים בחיפוש זוחלים. באחד הימים השתתף סוקר מיומן שלישי )מתנדב(, כך שבמצטבר הושקעו בדיגום כ-55 שעות סוקר 

כמאמץ חיפוש מצטבר )רגלי(. 
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 .)http://www.hamaarag.org.il( בפרק התוצאות נכללו גם ממצאי ניטור הזוחלים בצפון הנגב שנערכו במסגרת פרויקט המארג
בטבלה 11 מוצגים ממצאי ניטור זוחלים במסגרת המארג בשנת 2013, שם נדגמו 24 חלקות )4 אזורים, בכל אזור 3 חלקות 
״טבעי״ ו-3 חלקות ״נטוע״(. בשנת 2013 הניטור נעשה כפיילוט, וכלל אך ורק חתכי הליכה )טרנסקטים( לאיתור זוחלים פעילים, 
ללא הפיכת אבנים. בכל חלקה 6 חתכים באורך 100 מ׳ )3 הלוך ועוד 3 חזור, במרחקים של 10 מ׳ בין חתך לחתך, כך שגודל 
החלקה הנדגמת הוא 50*100 מ׳ או 5 דונם(. לפי הרישומים בשדה, הושקעו במצטבר 315 דקות בכל החלקות נטו, או קצת מעל 
13 דקות לכל חלקה; אולם במרבית ימי הניטור השתתפו שלושה מנטרים במקביל )בעז שחם, איתי טסלר ועשהאל רווה(, כך 
שבמצטבר הושקעו למעשה 685 דקות בניטור )11:25 שעות(. הניטור בשנת 2013 בוצע בתאריכים: 03/07/2013, 10/07/2013, 
16/07/2013, 13/08/2013 ו- 16/08/2013. בטבלה 12 מוצגים ממצאי ניטור זוחלים במסגרת המארג בשנת 2014, שם נדגמו 27 
חלקות )9 חלקות ״טבעי״, 9 חלקות ״נטוע״ ועוד 9 חלקות ״חקלאות״ המעובדות על ידי תושבים בדואים(. לפי פרוטוקול ניטור 
משופר לשנת 2014, בכל חלקה הושקעו כ- 20 דקות סריקה רגלית, הכוללת חיפוש זוחלים פעילים וגם הפיכת אבנים, במקביל, 
זיהינו את המיקום בעזרת  ניטור היה 50*50 מ׳, או 2.5 דונם,  ללא ביצוע חתכי הליכה כפי שנעשה ב-2013. גודל כל חלקת 
אורתופוטו שעליו שורטטו גבולות החלקות, ויישומון GPS. לפי הרישומים בשדה, בכל חלקה אכן הושקעו כ- 20 דקות ניטור, או 
במצטבר 540 דקות; אולם בניטור השתתפו בכל הימים שני מנטרים במקביל )בעז שחם ואיתי טסלר(, כך שבמצטבר הושקעו 
למעשה 1,080 דקות בניטור )18:00 שעות(. הניטור בשנת 2014 בוצע בתאריכים: 16/06/2014, 23/06/2014 ו- 01/07/2014. 
מסה זאת של נתונים מייצגת כמעט 30 שעות דיגום זוחלים, נוסף על המאמצים שהושקעו ספציפית בסקר שנונית באר-שבע, 

וכולם בתוך הגבולות המרחביים שהוגדרו לסקר.

http://www.hamaarag.org.il
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תמונות 7-9: דוגמאות לנופים הנכללים במקורות עליהם מתבסס סקר זה, צילם: בעז שחם.
 

תמונה 7: שטח לס טבעי
)בו נמצאו שנוניות באר-שבע(

ברמת בקע, 26/05/2014

תמונה 8: שטח נטוע ״סוואניזציה״
)בו לא נמצאו שנוניות באר-שבע(
בקרבת משמר הנגב, 06/03/2014

תמונה 9: שטח מעובד בקרבת הפזורה הבדואית
)בו לא נמצאו שנוניות באר-שבע(

בקרבת גבעות בר, 01/07/2014
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טבלה 11: ממצאי ניטור זוחלים בצפון הנגב במסגרת פרויקט המארג )2013(

אזור / אתר**    
מין

  גבעות הכובשיםסיירת שקדבסיס חצריםפארק חצרים

סה״כמזדמןנטועטבעינטועטבעינטועטבעינטועטבעי

Testudo graeca 1000000001צב-יבשה מצוי

Chamaeleo chamaeleon 0000000101זיקית

Laudakia stellio 010000001011חרדון מצוי

Trapelus pallidus 2000001003חרדון מדבר

Ptyodactylus guttatus 3000000003מניפנית מצויה

Stenodactylus sthenodactylus 0000200103ישימונית מצויה

Mabuya vittata 0003100004חומט פסים

Chalcides ocellatus 0100202308נחושית עינונית

Ophisops elegans 0100000001עינחש

Mesalina guttulata 422202160156מדברית עינונית

Acanthodactylus beershebensis 0000000000שנונית ב״ש

Malpolon monspessulanus 0003100004תלום-קשקשים מצוי

Psammophis schokari 0000000011ארבע-קו מובהק

4852681951296סה״כ תצפיות*:

44125133312עושר מינים:

* הערכים המסכמים את מספר הפרטים כוללים פגרים, נשלים ומקבצי ביצים שזוהו ברמת מין

** הסברים לאזורי / אתרי הניטור בטבלה 11:

נטועים  לשטחים  מתייחסת  ״נטוע״  הקטגוריה  כלל;  נטיעות  ללא  טבעיים  לס  לשטחי  מתייחסת  ״טבעי״  הקטגוריה   - כללי 
)סוואניזציה, קק״ל(; בכל קטגוריה נערך ניטור בשלוש חלקות. בסך הכול בוצע ניטור ב-24 חלקות, במצטבר הושקעו בניטור 
כ-6.25 שעות )קצת מעל 13 דקות לכל חלקה, בממוצע(. הניטור התבסס ב-2013 על חתכי הליכה )טרנסקטים( בלבד, ללא 

הפיכת אבנים.

פארק חצרים = שטחים נטועים )קק״ל( בסמוך לקיבוץ חצרים )מדרום וממערב לקיבוץ(; שטחים טבעיים דרומית לנחל באר-
שבע )מדרום-מזרח לקיבוץ(. 

בסיס חצרים = שטחים טבעיים ונטועים )קק״ל( בתוך בסיס חיל-האוויר בחצרים. 

סיירת שקד = שטחים טבעיים ונטועים )קק״ל( בפארק סיירת שקד, מצפון-מזרח לבסיס חצרים. 

גבעות הכובשים = שטחים טבעיים ונטועים )קק״ל( צפונית לבאר-שבע באזור גבעות הכובשים ובסמוך לחוות שפירא. 

מזדמן = תצפיות בשטחים שונים, במהלך הדילוגים בין אתרי הניטור.
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טבלה 12: ממצאי ניטור זוחלים בצפון הנגב במסגרת פרויקט המארג )2014(

אזור / אתר**    
מין

סיירת 
שקד

נחל 
עשן

פארק 
הלס

סיירת 
שקד

נחל 
עשן

משמר 
הנגב

אשל 
הנשיא

משמר 
הנגב

גבעות 
בר

סה״כחקלאיחקלאיחקלאינטוענטוענטועטבעיטבעיטבעי

Chamaeleo chamaeleon 0000110002זיקית

Laudakia stellio 0000111519חרדון מצוי

Trapelus pallidus 0010000001חרדון מדבר

Hemidactylus turcicus 1000400005שממית בתים

Ptyodactylus guttatus 0100000001מניפנית מצויה

Varanus griseus 0020000002כוח אפור

Eumeces schneideri 0100000001חומט מנומר

Mabuya vittata 0000010001חומט פסים

Chalcides ocellatus 1411200009נחושית עינונית

Ophisops elegans 020000871431עינחש

Acanthodactylus beershebensis 002300000023שנונית באר-שבע

Acanthodactylus boskianus 0040000004שנונית נחלים

Mesalina guttulata 1130100107מדברית עינונית

Mesalina olivieri 0010000001מדברית פסים

39351939131597סה״כ תצפיות*:

35715323214עושר מינים:

* הערכים המסכמים את מספר הפרטים כוללים פגרים, נשלים ומקבצי ביצים שזוהו ברמת מין

** הסברים לאזורי / אתרי הניטור בטבלה 12:

נטועים  לשטחים  מתייחסת  ״נטוע״  הקטגוריה  כלל;  נטיעות  ללא  טבעיים  לס  לשטחי  מתייחסת  ״טבעי״  הקטגוריה   - כללי 
)סוואניזציה, קק״ל(; הקטגוריה ״חקלאי״ מתייחסת לשטחים מעובדים בחקלאות מסורתית בדואית )חריש רדוד יחסית(; בכל 
קטגוריה נערך ניטור בשלוש )3( חלקות. בסך הכול בוצע ניטור ב-27 חלקות, במצטבר הושקעו נטו בניטור כ-9 שעות )לפחות 

20 דקות לכל חלקה(. הניטור התבסס ב-2014 על שילוב של חתכי הליכה והפיכת אבנים )במקביל(. 

סיירת שקד = שטח טבעי או נטוע )קק״ל( בפארק סיירת שקד, מצפון-מזרח לבסיס חצרים. 

נחל עשן = שטח טבעי או נטוע )קק״ל( צפונית לבאר-שבע באזור נחל עשן, גבעות הכובשים ובסמוך לחוות שפירא.

פארק הלס = שטח טבעי ממערב לבסיס חצרים ומדרום לשטחי חקלאות של מ״א מרחבים. 

משמר הנגב = שטחים נטועים )קק״ל( ושטחי חקלאות )בדואים( בסמוך לקיבוץ משמר הנגב. 

אשל הנשיא = שטחי חקלאות )בדואים( בסמוך לישוב אשל הנשיא. 

גבעות בר = שטחי חקלאות )בדואים( בסמוך לישוב גבעות בר.
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11.1.6. התרשמות כללית וממצאי סקר שנונית באר-שבע 
)ר׳ גם מפה מס׳ 23: שנונית באר-שבע, עמ' 205(

ירידה  לדרום של  בגרדיינט מצפון  ומתאפיינים  זוחלים,  מיני  רחב של  למגוון  הנגב מתאימים  צפון  ובתי-הגידול של  הנופים 
בנוכחות מינים ממוצא מדברי. במרחב הגיאוגרפי הנכלל בגבולות  ועלייה  ים-תיכוני  בנוכחות מינים ממוצא  וגוברת  הולכת 
הסקר מתקיים גם גרדיינט ממערב למזרח של דעיכה בנוכחות מיני זוחלים אופייניים לקרקעות חוליות בחלקו הצפוני של 
השטח, וגרדיינט הפוך בגבול הדרומי של השטח בקרבת נחל סכר. מין הדגל של הסקר, שנונית באר-שבע, מתמחה בטווח 
צר יחסית של בתי-גידול מתוך אלו שזמינים בתוך המרחב הנסקר, ונחשבת רגישה מאד לשינויים ולהפרעות ובפרט לכאלה 
שמקורן בפעילות אנתרופוגנית. חורף 2014-2013, שקדם לסקר השדה, נחשב באזורים רבים בארץ לשחון, אולם לא כך בצפון 
הנגב. מצאנו במרבית ימי הסקר בתי-גידול מגוונים ועשירים בצומח חד-שנתי ורב-שנתי והיו סימנים לפעילות של בעלי-חיים 
מכל הקבוצות הטקסונומיות, לרבות זוחלים. למרבה הצער, התכנית שלנו לצאת לשטח ולהתמקד בסקירה בחודשי הקיץ, 
בהם צפויים להימצא בשטח שפע גדול של פרטים צעירים מהמין שנונית באר-שבע בעקבות בקיעת הביצים, טורפדו בשל 
המלחמה בעזה )מבצע ״צוק איתן״(. ניצלנו את אחת ההפוגות בקרבות לגיחה לאזור עוטף עזה )13/8/2014(, אשר נכלל בתחום 
הסקר, וכשהתחדשה האש דחינו את המשך הסקר עד תום המלחמה. חידשנו את הסקר בסוף הקיץ ונאלצנו להמשיך לתוך 
הסתיו, משום שהשטח היה כבר ״אפוי״ מהחום של אוגוסט וספטמבר. ניתן לראות שיום השיא מבחינת כמות התצפיות נרשם 
דווקא בספטמבר )10/9/2014, 107 תצפיות(. במרבית התאריכים שבהם עבדנו בשטח ניכר שפע פעילות של חסרי חוליות, 
גורם חשוב לפעילות של מרבית הזוחלים המתפרנסים בעיקר מטריפה של הללו. על כל פנים, ברור שרשימת המצאי שלנו 

למרחב זה היא חלקית, ובהמשך מסמך זה אתייחס לרשימת המצאי האזורית המבוססת על מקורות מידע שונים. 

מניסיון קודם בצפון הנגב ועל פי הידוע מהספרות, צפויים להימצא במרחב הסקר מינים רבים שלא מצאנו. חלקם נפוצים 
למדי, למשל הלטאה שנונית נחלים )Acanthodactylus boskianus( והנחש מטבעון מדבר )Spalerosophis diadema(, שניהם 
נמצאו למשל במסגרת ״סקר אקולוגי סביבתי בנחל באר-שבע וביובליו העיקריים״ )גפני, 2001(. אחרים נדירים או ספוראדיים 
בהופעתם, למשל חומט נקוד )Ophiomorus latastii( שנצפה באזור נחל מגדלית במהלך סקר מטווח 81 )שחם, 2013(. רשימה 
מלאה של המינים המוכרים מחבל ארץ זה מובאת בטבלה 14: ״השוואת ממצאי סקר שנונית באר-שבע )2014( למידע קודם״ 
לפי  באזור  להימצא  העשויים   41 מתוך  מינים   21 מצאנו  הכול  בסך  הנוכחי.  הסקר  לממצאי  השוואה  תוך  הפרק,  שבהמשך 
רשימה זו )הכוללת 3 מיני דוחיים(, ללא ספק רשימה חלקית בלבד. ברור מאליו שמינים לא נמצאו בסקר זה בשל ההתמקדות 

בבתי-גידול ובשיטות חיפוש אשר מוטים מראש להתמקד באיתור נוכחות של שנונית באר-שבע. 

אין אפשרות להשוות באופן שיטתי בין ימי הדיגום השונים בשל הבדלים באופי השטח, כמות התנועה בשינוע בין אתר לאתר 
במהלך כל יום, וכן הלאה. אולם ניתן להתייחס אל כלל מאמץ הסקר במונחים של נוכחות שנונית באר-שבע באתרים שנסקרו. 
20 דקות  בין  זמן של  טווח  זוחלים במשך  20 אתרים בהם חיפשנו  פי הרישומים שנעשו במהלך הסקר, עצרנו בלפחות  על 
לשעתיים. החיפוש כלל סריקה ויזואלית לאיתור זוחלים פעילים, בדגש על לטאות פעילות יום ממשפחת הלטאיים, והפיכת 
אבנים וגרוטאות מזדמנות בחיפוש אחר זוחלים מסתתרים. מצאנו נוכחות של שנונית באר-שבע רק בארבעה )4( אתרים מתוך 
ה-20 שנבדקו, כלומר רק ב-20% מהאתרים שנבחנו לעומק במהלך הסקר. על פניו, ממצאים דלים ומדאיגים, אך לא חורגים 
מן המצב שנמצא בניטור מטעם המארג בצפון הנגב. בניטור של שנת 2013, לא נמצאה כלל נוכחות של שנונית באר-שבע באף 
דיגום, מתוך 24 חלקות ניטור שנבדקו. בניטור של שנת 2014, נמצאה נוכחות של שנונית באר-שבע בשלוש חלקות מתוך 27 
וממידע  בתי-גידול שידוע מהספרות  נבחנים מראש  בהינתן שבניטור של המארג  11% מהאתרים שנבחנו.  כלומר  שנבדקו, 
מצטבר של הסוקרים ששנונית באר-שבע כמעט אינה נוכחת בהם )שטחים נטועים, שטחים מעובדים(, ושלא הוקדש להם 
מאמץ דיגום במהלך הסקר הנוכחי, אפשר גם לחשב רק עבור החלקות הטבעיות שנדגמו בניטור של המארג, ואז שנונית באר-

שבע נוכחת ב-3 מתוך 9 חלקות בשנת 2014, או 33%. 

ההשוואה בין בתי-הגידול שבהם נצפו זוחלים במהלך סקר זה אף היא מעניינת, למרות היותה מוטה מראש לכיוון בתי-הגידול 
הידועים כמועדפים על שנונית באר-שבע. לא ניתן להתייחס לזמן חיפוש באופן השוואתי כי אין רזולוציה של מאמץ לפי סוגי 
בתי-הגידול – הרישום נעשה כך שאני )בעז שחם( מציין בעת רישום תצפית באיזה טיפוס של בית גידול נצפה הזוחל. בהכללה 
״נטוע״,  )ואדי(״,  ״ערוץ  סלעי״,   / ״אבני  חול״,  ואבני  ״חול  ״לס״,  גידול:  בית  טיפוסי  לשבעה  התצפיות  את  מיינתי  גסה  מאד 
״חורבה״ ו״מופרע״ )שולי דרכי עפר, מזבלות, מעזבות, כביש, מבנה(. בבית הגידול של הלס נמצא השיא מבחינת כמות תצפיות 
ועושר מינים, עם 179 תצפיות )12 מינים(, וכאן גם היו רוב התצפיות בשנונית באר-שבע, 37 מתוך 39 תצפיות בסה״כ בסקר 
)94.9%(. במקום השני היו ערוצים, מרביתם לס )בתרונות בעלי קיר אנכי(, עם 77 תצפיות )10 מינים(, אך כאן לא נרשמה אף 
שנונית באר-שבע. באזורים המופרעים נרשם עושר יחסית גבוה )8 מינים( אך מעט תצפיות באופן יחסי )19 תצפיות(. יש לזכור 
שלתוך קטגוריה זאת נכנס חתך רחב של כלל בתי-הגידול, לכן הדבר איננו מעיד על כך שזוחלים יעדיפו סביבה מופרעת. בית 
הגידול העני ביותר היה ״נטוע״ )8 תצפיות, 2 מינים( אך לא ניתן להסיק מכך דבר מאחר שבסקר הנוכחי התמקדנו בשטחים 
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טבעיים, ותצפיות אלו נעשו בשולי הסקר. ראוי לציין שנצפו 2 שנוניות באר-שבע בבית גידול מסוג ״חורבה״, בגן לאומי תל 
ערד, שם גם נצפו כמחצית מהתצפיות במין זה בסקר כולו )20 תצפיות(, ביום 10/9/2014. ההתרשמות שלנו ושל הרפטולוגים 
במיוחד, במצב שניתן להמשיל  צפופה  אוכלוסייה של שנונית באר-שבע  לאומי תל ערד מתקיימת  גן  היא שבתוך  נוספים, 
נוספים  וגורמים  משוטטים  כלבים  של  נוכחות  מיעוט  עם  צאן,  מרעה  מפני  מוגן  עצים,  נטול  האתר  מרבית   – מוגן״  ל״דיור 
שליליים המצויים מחוץ לגדרות של האתר. כל כך טוב ללטאות במקום הזה, שאנו צופים בהן פעילות גם בכתמים שיש בהם 
אחוז גבוה של אבנים, לעומת אתרים אחרים מחוץ לתל ערד. שבנו לבחון האם ניתן לאתר שנוניות באר-שבע גם מחוץ לגדרות 
של הגן הלאומי תל ערד ביום אחר )22/10/2014(, והצלחנו למצוא שני זכרים בוגרים ונשל, סה״כ 3 תצפיות, במרחק של כמה 

מאות מטרים מהגן הלאומי, בשטח שנמצא תחת משטר רעית צאן וניכרים בו סימני חריש למעט בשטחים סלעיים. 

בזמנו, בסקר סובב באר-שבע )רומם ועמיתיו, 2011(, לא רשמנו תצפיות בשנונית באר-שבע בכלל, למרות שדגמנו גם בשטחים 
מתאימים למין זה. הפעם ריכזנו מאמצים ממוקדים במציאתה, והצלחנו, אך הרושם הוא שמדובר במלאכה לא פשוטה בכלל. 
מתוך  בעבר,  שלנו  תצפיות  מתוך  המין,  נוכחות  על  ידוע  היה  היסטורית  שמבחינה  רבות  בנקודות  וחיפשנו  שבנו  למעשה, 
התייעצות בשלב א׳ של הסקר עם זואולוגים בעלי ידע על תפוצת העבר של המין, ומתוך נתוני האוספים של האוניברסיטאות 
נטיעה  2002( שפעולות  )Hawlena and Bouskila, 2006; הבלנה,  דרור הבלנה  ידוע ממחקרו של  רט״ג.  ומאגר הנתונים של 
מסוג ״סוואניזציה״ פוגעות פגיעה אנושה באוכלוסיות מין זה, שמעמדו ״בסכנת הכחדה חמורה״ )CR( ברשימת הספר האדום 
)בוסקילה, 2002(. נטיעת עצים מעל הצפיפות הטבעית של עצי בר בשטחי לס הביאו, על פי מחקר זה, לשינוי קיצוני בהרכב 
כמו  וציפורי שיר   )Falco tinnunculus( בז מצוי  כגון  דורסים  עופות  בלחצי הטריפה של  מיני הלטאות בשטח, עקב שינויים 
חנקן גדול )Lanius excubitor(, שהעצים מהווים עבורם נקודות תצפית לאיתור טרף. אחד המינים הראשונים שנעלם מהשטח 
בעקבות שינויים אלה היה שנונית באר-שבע. הממצאים של ניטור המארג מראים מגמות דומות, כאשר רק בבתי גידול טבעיים 

ללא נטיעות או פעולות חקלאיות )חריש( נמצאה שנונית באר-שבע.

11.1.7 מסקנות והמלצות כלליות
• סקרים/ניטור 	 לערוך  מומלץ  הנגב;  צפון  מרחב  של  המצאי  רשימת  להשלמת  נתונים  לאסוף  להמשיך  מומלץ  כללי,  באופן 

עתידיים לזוחלים באביב המוקדם )מרץ-אפריל( ובמידת האפשר להתאים את העיתוי המדויק לפיזור הגשמים של אותה שנה. 

• בסקר הנוכחי הייתה הטייה לעבודה בשטחי לס, ובהם גם נמצאו עושר ושפע הזוחלים הגבוהים ביותר. אולם גם בסקרים אחרים, 	
בהם מאמץ הדיגום היה מפוזר על בתי-גידול נוספים, נמצאו מגמות דומות, המדגישות את חשיבותם של שטחי הלס לשימור. 

• בכל האתרים בהם חיפשנו שנונית באר-שבע, אשר חשופים לפעולות נטיעה )״סוואניזציה״( או פעילות חקלאית )חריש(, 	
לא הצלחנו לאתר את המין. ניכרו באותם שטחים גם שינויים בהרכב חברת הזוחלים לעומת שטחי לס טבעיים. מגמה דומה 
נראתה גם בשטחים הנתונים ללחץ רעיה גבוה, ללא נטיעות או חריש, אם כי במידה פחותה. יש להימנע כליל מפעולות נטיעה 
בשטחי הלס המאוכלסים בפועל או בפוטנציה בשנונית באר-שבע. בנוסף, יש לשאוף להסדרה ולצמצום הפעילות החקלאית 
והמרעה תוך הידברות עם תושבי הפזורה הבדואית, ובמקביל לבצע פעילות הסברתית בקהילה לטובת קידום שמירה של 

הנוף הקיים על מרכיבי הצומח והחי שבו.
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תמונה 10:
קרפדה ירוקה )Bufo viridis(, נקבה 
בוגרת, בסיס נבטים, 03/11/2014. 

צילם: בעז שחם.

תמונה 11:
 ,)Trapelus pallida( אבקוע חרדון מדבר

ערוער, 10/09/2014; המטבע לקנה מידה.
צילם: בעז שחם.

11.1.8. מינים מרשימת ״הספר האדום״
בין המינים שמצאנו נכללים שישה מיני זוחלים מרשימת המינים בסכנת הכחדה לפי ״הספר האדום״ של ישראל )בוסקילה, 2002(: 
)Sphenops sepsoides( חולות  נחושית   ,)Trapelus pallidus( מדבר  חרדון   ,)Acanthodactylus scutellatus( חולות   שנונית 
 )Acanthodactylus beershebensis( והמינים שנונית באר-שבע ,)NT( המוגדרים כמינים ״בסיכון נמוך״ )Varanus griseus( וכח אפור
ושנונית שפלה )Acanthodactylus schreiberi( המוגדרים ״בסכנת הכחדה חמורה״ )CR(; ומין אחד של דוחיים מרשימת המינים 

 .)EN( המוגדרת ״בסכנת הכחדה״ ,)Bufo viridis( קרפדה ירוקה – )בסכנה )גפני, 2002

במהלך הניטור מטעם המארג בשנת 2013 ובמהלך סקר סובב באר-שבע )שחם, 2011( נמצא במרחב הסקר גם המין צב-יבשה 
לאזור דוחיים מרשימת המינים הפוטנציאליים  מיני  עוד שני   .)VU( כמין ש״עתידו בסכנה״  )Testudo graeca( המוגדר   מצוי 
)ר׳ טבלה 14 בהמשך( נכללים בספר האדום, ובסך הכול נכללים ברשימה 10 מינים בסכנת הכחדה – כרבע מהמצאי הפוטנציאלי. 

זהו מספר לא מבוטל. 

מסקנה: במרחב צפון הנגב מינים רבים של זוחלים ודוחיים בעדיפות לשימור )״מינים בסכנת הכחדה״(.
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11.1.9. השוואה בין ממצאי הסקר הנוכחי לסקרים קודמים ומידע היסטורי
בטבלה 13 שלהלן מוצגים נתונים לגבי מאמצי הדיגום בסקרים קודמים ובסקר הנוכחי, בעזרתם ניתן לקבל מושג לגבי ההבדלים 
בין המקורות השונים אשר מצוטטים כאן. הטבלה מכילה מידע לגבי תאריכי הדיגום או הניטור, משך זמן החיפוש )בשעות(, 
הפרק,  שבסיום   15 בטבלה  שנסקרו.  בתי-הגידול  ואופי  בדיגום,  שהשתתפו  המנטרים  או  הסוקרים  מספר  התחנות,  מספר 
ערכתי השוואה בין ממצאי הסקר הנוכחי לבין ממצאי סקרים וניטור אחרים שנערכו בצפון הנגב בחמש השנים האחרונות, 
מתוך המקורות שעומדים לרשותי, בעניין רשימת המצאי ההרפטולוגית האזורית. נכללים כאן נתונים של סקר סובב באר-שבע 

)שחם, 2011(, סקר יער ניר משה )שחם, 2010(, ונתוני ניטור זוחלים במסגרת המארג בשנים 2014-2013. 

טבלה 13: מידע לגבי מאמצי דיגום וניטור בסקר שנונית באר-שבע )2014( ובמקורות קודמים

סוקריםשנונית ב״ש?זמןאתרי ניטורבית גידולשם האתר הנסקרתאריךמסגרת

סקר זוחלים
סובב באר-שבע

)מכון דש״א(
2009-2010

)18:25 ש׳ * 2(
סה״כ 36:50 ש׳

102:4002טבעינחל הכובשים14/05/2009

101:0002טבעילס ליד לימנים כביש 14/05/200940

101:3002טבעיחירבת כרכור12/03/2010

101:0002טבעינחל כרכור12/03/2010

101:0002נטועלימנים ומדרונות נטועים12/03/2010

100:3502טבעיבסיס תחמושת נטוש12/03/2010

102:5002טבעיליד האנטנה דרומית לב״ש19/03/2010

102:1002טבעיגבעות ומישורים ליד נחל ב״ש19/03/2010

100:4002טבעידרומית לנחל ב״ש19/03/2010

102:2002נטועליד קיבוץ חצרים09/04/2010

101:4002טבעימדרונות נחל עשן09/04/2010

301:0002טבעיבסיס תחמושת נטוש09/04/2010

סקר זוחלים
יער ניר משה

)מכון דש״א( 2010
סה״כ 9:40 ש׳

103:1001נטועיער ניר משה - מסלול 10/03/20101

102:1501נטועיער ניר משה - מסלול 10/03/20102

103:3501נטועיער ניר משה - מסלול 07/04/20103

100:4001טבעייער ניר משה - מסלול 07/04/20104

ניטור זוחלים
סוואניזציה
צפון הנגב
)המארג(

2013
)2:10 + 3 * 3:22(

סה״כ 12:16 ש׳

300:3603טבעיפארק חצרים03/07/2013

200:4001נטועפארק סיירת שקד10/07/2013

301:3001נטועפארק חצרים10/07/2013

300:2203טבעיבסיס חצרים16/07/2013

300:3803נטועבסיס חצרים16/07/2013

300:3003טבעינחל הכובשים13/08/2013

300:2803נטוענחל הכובשים13/08/2013

400:3903טבעיפארק סיירת שקד16/08/2013

100:0903נטועפארק סיירת שקד16/08/2013

ניטור זוחלים
סוואניזציה
צפון הנגב
)המארג(

2014
)9:00 ש׳ * 2(

סה״כ 18:00 ש׳

301:0002טבעיפארק חצרים16/06/2014

301:00232טבעיפארק הלס01/07/2014

301:0002טבעינחל עשן23/06/2014

301:0002נטועפארק חצרים16/06/2014

301:0002נטועמשמר הנגב01/07/2014

301:0002נטוענחל עשן23/06/2014

301:0002חקלאותמשמר הנגב01/07/2014

301:0002חקלאותאשל הנשיא16/06/2014

301:0002חקלאותגבעות בר01/07/2014
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סוקריםשנונית ב״ש?זמןאתרי ניטורבית גידולשם האתר הנסקרתאריךמסגרת

סקר נוכחי,
שנונית באר-שבע

2014
)8:55 ש׳ * 3

+ 12:50 ש׳ * 2(
סה״כ 52:25 ש׳

102:00103טבעירמת בקע - תחנה 26/05/20141

100:3033טבעירמת בקע - תחנה 26/05/20142

101:3003טבעירמת בקע - תחנה 26/05/20143

100:3003טבעירמת בקע - תחנה 26/05/20144

100:4502טבעיאזור בארי13/08/2014

100:4502נטועאזור בארי13/08/2014

101:3002טבעיליד צומת צאלים13/08/2014

101:3002טבעיליד קיבוץ חצרים13/08/2014

101:1503טבעיאזור צומת שוקת10/09/2014

100:4003טבעיאזור חורה - תחנה 10/09/20141

101:1003טבעיאזור חורה - תחנה 10/09/20142

101:20203טבעיתל ערד10/09/2014

101:0002טבעיאזור נבטים - תחנה 22/10/20141

100:3002טבעיאזור נבטים - תחנה 22/10/20142

101:0002טבעיאזור ערוער - תחנה 22/10/20141

100:3002טבעיאזור ערוער - תחנה 22/10/20142

100:4502טבעיאזור ערוער - תחנה 22/10/20143

101:0032טבעיתל ערד - מחוץ לגן הלאומי22/10/2014

102:5032טבעיבסיס נבטים - תחנה 03/11/20141

100:4502טבעיבסיס נבטים - תחנה 03/11/20142

שילוב כל הממצאים – של הסקר הנוכחי עם ארבעת המקורות הנ״ל – מצטבר לרשימת מצאי של 30 מינים )טבלה 15(, כמעט 
75% מהרשימה הפוטנציאלית שנבנתה על סמך כל המקורות )טבלה 14(. הסקרים של סובב באר-שבע )שחם, 2011( ויער ניר 
משה )שחם, 2010( צברו יחדיו מצאי של 18 מינים, מתוך אלו 7 מינים שלא נמצאו בסקר הנוכחי – שלושה שנמצאו גם בניטור 
המארג )צב-יבשה מצוי, חומט מנומר, חומט פסים(, אחד שהוא תת-מין אחר של מין שנמצא בסקר הנוכחי )חרדון מצוי צפוני 
שנמצא בניר משה, לעומת דרומי שנמצא בסקר הנוכחי ובניטור המארג( ושלושה מיני נחשים שלא נמצאו בסקר הנוכחי או 
בניטור של המארג )נחשיל חד-ראש, חנק, זעמן שחור(. במסגרת ניטור המארג הצטבר בשנים 2014-2013 מצאי של 18 מינים, 
ושניים  ניר משה,  ויער  קיימים במצאי של סקרי סובב באר-שבע  הנוכחי, שלושה מהם  נמצאו בסקר  מתוכם חמישה שלא 
שנמצאו רק בניטור המארג בהשוואה בין מקורות אלה )זיקית, שנונית נחלים(. כמובן שהשורה המעניינת ביותר בטבלה 15 היא 
זו של שנונית באר-שבע – אשר נמצאה רק בשניים מתוך חמשת הסקרים. במצטבר, הטבלה מכילה 847 תצפיות ב-30 מינים 
של דוחיים וזוחלים מצפון הנגב )לצורך העניין, שני תת-המינים של חרדון מצוי נספרו כאילו שהם מינים נפרדים(. בטבלה 15 

מופיעות 62 תצפיות בשנונית באר-שבע, המהוות 7.3% מכלל התצפיות שסוכמו כאן. 

הרושם העולה מתוך ההשוואה הוא ברור: לא ניתן לבחון את מצבה של שנונית באר-שבע בתחום תפוצתה באמצעות סקרי 
מצאי אקראיים, ואכן הייתה זו החלטה נכונה למקד מראש את הסקר באזורים בעלי פוטנציאל להימצאות המין על פי ידע 
היסטורי ועל פי קריטריונים של מאפייני בית-הגידול )קרקע, טופוגרפיה וכדומה(. התמונה הולכת ומתקדרת מבחינת מצב 
למרות  וזאת  לאתרה,  הצלחנו  לא  באר-שבע  שנונית  נוכחות  על  בעבר  דווח  בהם  רבים  באתרים  שכן  בשטח,  בפועל  המין 
שעבדנו בשיטות המתאימות לכך. בחלק מהסקרים בעבר היה צפוי שלא תימצא שנונית באר-שבע, בשל התמקדות בבתי-
גידול שאינם תואמים את העדפות מין זה, לדוגמה סקר יער ניר משה )שחם, 2010(, שם מדובר ביער נטע אדם של מחטניים 
ואיקליפטוסים, על תשתית של כורכר וחמרה. בחלק מהסקרים בעבר הייתה סבירות גבוהה למציאת שנונית באר-שבע, למשל 
בסקר סובב באר-שבע )שחם, 2011(, שכן בסקר זה נכללו אתרים רבים בהם ידוע ממידע היסטורי שהמין נמצא בעבר – למשל, 
סמוך לקיבוץ חצרים )דרך הפסלים( בשטחי הלס הלא נטועים, דרומית לנחל באר-שבע במישורי ובתרונות הלס שממערב 
לגבעת חבלנים, ועוד. לפיכך, למרות שהממצאים בסקר הנוכחי היו יחסית דלים מבחינת נוכחות שנונית באר-שבע באתרים 
שנבדקו, רואים בבירור שהמיקוד בבתי-הגידול האופייניים למין ותואמים את הידוע על העדפותיו, הניבו תוצאות מוצלחות 

יותר ממאמצי הדיגום הקודמים. 
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בהתייחס לנתונים של ניטור המארג, בהשוואה בין ניטור 2013 )שבה לא נמצאה כלל שנונית באר-שבע( לניטור 2014 )שבה 
נמצאה שנונית באר-שבע ב-33% מהחלקות הטבעיות שנבדקו(, עליי לציין שהשיפור חל קודם כל בזכות שינוי שנעשה באופן 
ללא  ממ״ג,  במערכת  קרקעות  שכבת  מתוך  לגמרי  אקראית  בהגרלה  נבחרו  החלקות   2013 בשנת  לניטור.  החלקות  בחירת 
מפתח  מין  שזהו  מאחר  כבעייתי  בדיעבד  שהתברר  מה  באר-שבע,  שנונית  של  הידועות  התפוצה  למפות  בהתאם  תיקונים 
בבחינת שאלות של השפעות האדם על הרכב פאונת הזוחלים בשטחי הלס. בשנת 2014 נעשה תיקון באופן בחירת החלקות, 
תוך התחשבות במפת התפוצה הידועה של שנונית באר-שבע, וגם הוחלט לוותר על ניטור בתוך בסיס חצרים לטובת אזורים 
אחרים. בסיס חצרים איננו חשוף למרעה או לפעילות חקלאית כלשהי, וכמעט שאין בתוכו תנועה רכובה או רגלית של אדם, 
היות וזהו בסיס צבאי סגור ומגודר היטב. יש כאן מראש הטיה לשוני באופי השטח בשל היותו לא חשוף כמו השטחים שמחוץ 
לגדרותיו לפעילות אנושית מן הסוגים שהוזכרו. ולמרות שבתוך בסיס חצרים השטח מאד מוגן יחסית מהפרעות אנושיות, 
לא נמצאו גם שם בניטור של 2013 שנוניות באר-שבע אפילו בשטחים הטבעיים )הלא נטועים(. בשל אופי העבודה בניטור, 
ואין חופש פעולה כפי שהיה בסקר הנוכחי  מתמקדים המנטרים בתחומי השטחים שיש לנטר )ששטחם בערך 2,500 מ״ר(, 
)ובסקרים אחרים קודמים( לערוך חתכי הליכה בני מאות מ׳ ויותר, תוך סריקה חופשית של השטח, לעתים כשעה ויותר בכל 
״תחנה״ שבה הסוקרים מבקרים. לשם השוואה, בסקר הנוכחי נמצאו שנוניות באר-שבע בתוך בסיס נבטים, למרות שהגענו 
לשם מאוחר מאד בעונה, מאחר והתאפשר לנו לסרוק בצורה מדוקדקת וממושכת יותר וללא הגבלה מראש של נקודות ציון 

שנקבעו לנו )מה שבהחלט נחוץ ומתבקש כאשר מבצעים ניטור שיטתי, שאמור להיות רב-שנתי(. 

בהתייחס לנתונים היסטוריים לגבי נוכחות שנונית באר-שבע באתרים שונים בצפון הנגב, כמובן שלא ניתן היה לסקור באופן 
שיטתי בכל מקום ממנו היה מידע בעבר על המין. לפיכך, התמקדנו בעבודה מדגמית בנקודות שלדעתנו מייצגות חלקים שונים 
בתוך מרחב הסקר, בעיקר כאלה שלא היו מיוצגים בסקר סובב באר-שבע )שחם, 2011( ובניטור המארג )בשנים 2014-2013(. 
כך התאפשר לנו לנצל ביתר יעילות את ימי העבודה שהוקצו לסקר השטח לאזורים שבהם ידענו שאין די או אין בכלל מידע 
עדכני לגבי נוכחות המין. בהתאם, אתייחס כאן לממצאים המצטברים של המקורות הללו )סובב באר-שבע וניטור המארג( ושל 

הסקר הנוכחי ביחד.

בחלקו הצפוני ביותר של מרחב הסקר הנוכחי, לא נמצאו שנוניות באר-שבע במסגרת כל מאמצי הדיגום, מה שמצביע על כך 
שהמין בדעיכה חמורה או שכבר נעלם כליל מחלקים נרחבים בשטח. מאמצי הדיגום הללו כוללים שטחי לס דרומית ומזרחית 
לרהט ועד לכביש 40, ומערבה ודרומה עד לכביש באר-שבע - נתיבות )כביש 25(, וכוללים את כל סוגי הנוף בשטח זה: ערוצים, 
מישורים, מדרונות, בתרונות לס, שטחים נטועים ותיקים )מעל 10 שנים מזמן הנטיעה(, חורבות ושטחי חקלאות חריש מסורתי 
של בדואים. על פי עדויות רבות, לרבות איתי טסלר שהיה שותף בסקר הנוכחי, בעבר ועד לפני עשור לכל היותר, ניתן היה 

למצוא שנוניות באר-שבע באזור זה.

בחלקו המערבי של מרחב הסקר )״עוטף עזה״(, קיים גרדיינט של מעבר מקרקעות לס לקרקעות חוליות וכורכר. באופן טבעי 
)וידוע מראש( הנוכחות של שנונית באר-שבע הולכת ודועכת ממזרח למערב עם השינויים באופי הקרקעות, ובסקר הנוכחי 
וגם בסקר יער ניר משה )שחם, 2010( נמצאה בין השאר שנונית שפלה )Acanthodactylus schreiberi( בחלק זה של צפון הנגב. 
מתוך נתוני אוסף הזוחלים והדוחיים של אוניברסיטת תל-אביב )TAUR( נאספו בעבר פרטים של שנונית באר-שבע באזור נירים 
בית-גידול שאינו מופר שעשויה  זאת בחלק המערבי של מרחב הסקר,  ביחידה  הנוכחי התקשינו למצוא  צבי. בסקר  ושדה 

להתקיים בו אוכלוסייה של שנונית באר-שבע.

בחלק הדרומי של מרחב הסקר, דרומית לעיר באר-שבע ולנחל באר-שבע, נאספו פרטים בעבר לאוסף הזוחלים והדוחיים של 
האוניברסיטה העברית )HUJR(, כולל מהגבול הדרומי של מרחב הסקר באזור רמת חובב ונחל סכר. במאמצי הדיגום האחרונים 
לא נמצאו במרחב הזה שנוניות באר-שבע, למעט בסקר הנוכחי בתוך המתחם המגודר של תע״ש ברמת בקע, אזור שכמעט 

איננו חשוף לפעילות אדם היות והוא מתקן בטחוני סגור לקהל. 

בשטח שממזרח לבאר-שבע ונמצא בין כביש מס׳ 25 )באר-שבע - דימונה( וכביש מס׳ 31 )שוקת-ערד( מתועדים פרטים רבים 
של שנונית באר-שבע בשני האוספים )ת״א וירושלים(, וקיימות עדויות רבות בעל-פה של תצפיות במין זה. אנו לא מצאנו 
בסקר הנוכחי את המין במרחב זה, למעט בתוך בסיס נבטים שהוא שטח מגודר ומוגן מפני רוב הפרעות האדם אליהן נחשפים 

השטחים שמחוץ לגדרות הבסיס.

ובחלקו המזרחי ביותר של מרחב הסקר, צפונית לכביש מס׳ 31 וסביב העיר ערד, שגם בו קיים תיעוד של שנונית באר-שבע 
בשני האוספים )ת״א וירושלים(, הצלחנו לאתר בסקר הנוכחי את המין רק בתוך גן לאומי תל ערד ובגבעות שבסמוך לתל ערד, 

מחוץ לגדרות הגן.
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מסקנות והמלצות נוספות: 
• הסקר מעלה תמונה קודרת, לפיה שנונית באר-שבע נעלמה לחלוטין, או שהאוכלוסיות שלה נעשו דלילות במידה כזו שלא 	

ניתן לאתרה בביקור חד-פעמי, בשטחים נרחבים מתוך תחום תפוצתה ההיסטורי בצפון הנגב. 

• עולה מתוך הסקר, בהתאם למצאי מיני הזוחלים ולממצאים אחרים שנראו בשטח, שהשינויים ברמת אכלוס השטח במין 	
שנונית באר-שבע נובעים מגורמים אנתרופוגניים, ובעיקר נטיעות ״סוואניזציה״ של הקרן הקימת לישראל, חקלאות )חריש( 

ומרעה צאן של תושבי הפזורה הבדואית. 

• לגבי המרחב שנתחם לצורך הסקר הנוכחי, מתחזק הרושם ששנונית באר-שבע כבר אינה מקיימת תפוצה רציפה בצפון 	
הנגב, והיא מוגבלת ל״איים״ מקוטעים שבהם יש כמות פחותה של הפרעות אנתרופוגניות, ובפרט בארבעה גושים של שטחי 
לס יחסית טבעיים בהם מצאנו אכלוס של המין: שמורת פארק הלס )וכנראה לתוך בסיס חצרים(, בסיס נבטים, תל ערד )הגן 

הלאומי וסביבתו( ורמת בקע )מתחם תע״ש(. במרבית השטחים הנותרים, המין נעלם, או שאוכלוסייתו דועכת.

• מבחינה מתודית, אני סבור שאופי העבודה בסקר הנוכחי – שהתמקד ספציפית באיתור שנונית באר-שבע, תוך הסתמכות על 	
מיפוי נתוני עבר, במקום סקר זוחלים כללי – הוא שהביא להצלחה באיתור המין בהשוואה למאמצי דיגום קודמים בעשור האחרון. 

• ותחילת 	 האביב  סוף  של  עיתוי  לבחור  מומלץ  באר-שבע,  בשנונית  המתמקדים  עתידיים  ניטור  או  לסקרים  מתודית,  מבחינה 
)בהשוואה למינים  ולזהותם  יותר להבחין בהם  זה קל  גדלו מעט. בתזמון  ואחרי שהם  הקיץ, בתום בקיעת מרבית האבקועים 
אחרים ממשפחת הלטאיים הקיימים בשטח(. אם הסקר או הניטור מתאחרים, אפילו לתוך חודשי הסתיו, לצורך איתור נוכחות 
)presence( של המין בתא-שטח נדגם, אפשר להיעזר גם בהפיכת אבנים וגרוטאות )כגון לוחות פח גלי( שנמצאו יעילים בסקר זה.

11.1.10. פערי ידע והמלצות לסקרי השלמת מידע על שנונית באר-שבע
בסקר הנוכחי לא הצלחנו להגיע לכל האתרים שכדאי לבחון בהם האם נוכחת שנונית באר-שבע, וביצענו תיעדוף של מאמצי 
הדיגום בהתאם למשאבים שעמדו לרשותנו, למגבלות הלוגיסטיות ולגחמות מזג האוויר. העובדה שהמלחמה בעזה )מבצע 
״צוק איתן״( הגבילה באופן משמעותי את חופש התנועה שלנו בצפון הנגב ובעיקר בעוטף עזה ובסמוך לבאר-שבע עצמה 
למשך 50 ימים בעונה שאמורה להיות טובה מאד לחיפוש המין )יולי-אוגוסט(, פגעה גם היא בהצלחת הסקר. עם זאת, הצלחנו 
לכסות שטח די נרחב, בהתחשב בכך שהיו תאי-שטח רבים שבהם קיים מידע עדכני מהשנים האחרונות, אשר נאסף על ידי 

משתתפי הסקר הנוכחי עצמם )ר׳ מפה מס׳ 23, עמ' 205(.

נותרו פערי ידע גם בתום סקר זה, בשני מישורים מקבילים, ששניהם חשובים: במישור הראשון, בהחלט יתכן שלא איתרנו 
ויתכן   ,)11.1.9 )ר׳ סעיף  נוספים שבהם מתקיימות אוכלוסיות של שנונית באר-שבע, מעבר לארבעה שתוארו לעיל  ״איים״ 
שראוי לבצע מאמץ מתמשך לבחינה, במועדים שונים המתאימים מבחינת פעילות המין, של נוכחות בתאי שטח שלא בדקנו 
בצפון הנגב. במישור השני, לא נעשה כאן מאמץ למיפוי גבולות התפוצה ורציפות התפוצה של שנונית באר-שבע מחוץ לגבולות 
שנקבעו למרחב הסקר. מתוך התיעוד ההיסטורי, ידוע לנו שהמין מגיע דרומה לפחות עד לשדה בוקר ושדה צין, ומזרחה לתוך 
ירוחם. אחד האזורים שהיה בעבר מאוכלס בצפיפות בשנונית באר-שבע הוא אזור צומת הנגב,  ולאזור  וימין  רותם  מישורי 
בשטחים שבהם הולכת ומוקמת כיום עיר הבה״דים של צה״ל. רצוי וראוי לבצע סקרי השלמה למיפוי תפוצה עכשווית של 

שנונית באר-שבע בכלל שטחי הלס של הנגב, ולנסות למפות את גבולות התפוצה בעיקר לכיוון דרום ומזרח. 

מקור מאד חשוב של תיעוד היסטורי, שלא הצלחתי להגיע אליו, הוא מפת תפוצה שנבנתה על ידי ד״ר דרור הבלנה בזמנו, 
כאשר ביצע את מחקריו לתואר מוסמך ולתואר דוקטור בעשור הראשון של שנות ה-2000. נכון לכתיבת שורות אלו, הבלנה 
לא הצליח לאתר את בסיס הנתונים ושנינו תקווה שבהמשך יצליח לשחזר את הנתונים ואת המפה. בינתיים, מובאת כאן מפת 
מודל סביבתי שנבנתה על ידי הבלנה, לניבוי תפוצת שנונית באר-שבע בעזרת מערכת מידע גיאוגרפי )ממ״ג( אשר לוקחת 
בחשבון תכונות קרקע, אקלים וטופוגרפיה של אתרים מאוכלסים בפועל ומשליכה מהי ההסתברות לאכלוס באתרים אחרים, 

בהם אין מידע על נוכחות המין )ר׳ מפה מס׳ 24: שנונית באר-שבע – מפת מודל מבוססת נתונים סביבתיים(.
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מפה מס' 24: שנונית באר-שבע – מפת מודל מבוססת נתונים סביבתיים

מפת מודל מבוססת נתונים סביבתיים )קרקע, אקלים, טיפוגרפיה|( המנבאת הסתברות לאכלוס של תא שטח על ידי שנוניות באר-שבע. ככל 
שהצבע חם יותר )עד אדום(, ההסתברות גבוהה לאכלוס על ידי מין; ככל שהצבע קר יותר )כחול כהה(, ההסתברות נמוכה )הוכן על ידי דרור 

הבלנה - ר' הסבר נוסף לעיל בסעיף 11.1.10(

מסקנות והמלצות לגבי השלמת מידע: 
• מומלץ לבצע סקרים להשלמת מידע על אכלוס של אתרים בצפון הנגב על ידי שנונית באר-שבע, קודם כל באתרים שלא 	

נסקרו בסקר הנוכחי, אך גם בדיקה חוזרת של אתרים שנבדקו ולא נמצא בהם המין. 

• מומלץ לבצע סקרים להשלמת מידע על תפוצת שנונית באר-שבע מחוץ לגבולות של הסקר הנוכחי, ובעיקר דרומה )לכיוון 	
שדה בוקר וסביבתה( ומזרחה )מישורי רותם וימין, ירוחם(, ולנסות לבנות מפת תפוצה מלאה עדכנית של המין. 

• מומלץ להשקיע מאמצים באיתור או שיחזור הנתונים והמפות שהוכנו בעשור הקודם על ידי ד״ר דרור הבלנה, לגבי תפוצה 	
בפועל של שנונית באר-שבע ברחבי הנגב.

11.1.11. המלצות לפעולות ממשקיות ולפעולות הסברה וחינוך
במהלך הדיון בתוצאות עולה תמונה, לפיה מצב המין האנדמי שנונית באר-שבע בצפון הנגב הוא בכי רע, רמת האכלוס בתאי-
שטח שבעבר היו מאוכלסים על ידי המין בירידה לאורך ציר הזמן. באופן כללי, בתי הגידול של מישורי ובתרונות הלס, שהם 
הנוף שבה שנונית באר-שבע מתמחה והתפתחה בהם במהלך האבולוציה, הולכים ונעלמים או שאיכותם נפגעת בשל פעילות 
האדם )פרלברג ורון, 2014(. בצפון הנגב המצב חמור פי כמה, בשל אינטנסיביות גבוהה יותר של השפעות האדם, ובראשם 
)שחם,  )חריש, מרעה( של תושבי הפזורה הבדואית  והפעילות החקלאית  לישראל  נטיעות ה״סוואניציה״ של הקרן הקימת 
2011; רותם ועמיתיו,2013 ב׳ ; פרלברג ורון, 2014(. כעת אנסה לפרט אילו פעולות עשויות לבלום את הנזק ואולי אף להביא 
שחם,   ;Hawlena, 2005; Hawlena and Bouskila, 2006( נוספים  מקורות  על  גם  ובהתבסס  ראשית,  במצב.  מסוים  לשיפור 
2011(, יש להימנע מפעולות של נטיעה או הכנה לנטיעה, חישוף שטח או עבודות עפר אחרות אשר משנות את הטופוגרפיה, 
בשטחי הלס שנותרו שלמים בצפון הנגב. בשטחי לס בהם יש לקרן הקימת לישראל אחריות סטטוטורית, יש לשאוף לפיתוח 
מינימאלי, ללא נטיעת עצים או צומח מעוצה אחר, ולהסתפק בסימון שבילי הליכה ואופניים, וזאת במינימום הנדרש שכן גם 

שבילים פוגעים במרקם הטבעי ומעודדים הפרעה לאוכלוסיות חיות בר לרבות שנונית באר-שבע.
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אלינו.  הם הצטרפו  בה  זוחלים  לאיתור  סריקה  בתום  איתי טסלר  עם  בדואים מצטלמים  ילדים  ניצחון",  "תמונת  מימין:  13א,ב:  תמונות 
משמאל: אחד הילדים מציג בגאווה עינחש )Ophisops elegans( צעירה, שהוא וחבריו סייעו באיתורה. צולם ליד משמר הנגב, 01/07/2014 

על ידי בעז שחם. 

לעניין הפעילות החקלאית של תושבי הפזורה הבדואית, ובפרט חקלאות בעל הכוללת חריש רדוד ומרעה )בעיקר צאן( בשטחי 
הלס. יש לשאוף להגיע להידברות עם מנהיגי קהילות הבדואים, להסדרת נושאי החקלאות בשטחי הלס ולקידום יחד עמם 
של השמירה על משאבי הטבע בצפון הנגב. מדובר הרי במורשת טבעית ותרבותית שלהם, כתושבי הנגב, ויש לנקוט בפעולות 
להעלאת המודעות בכל שכבות הגיל, מילדי גיל הגן, דרך בית הספר ועד לאזרחים ותיקים. במהלך עבודת השדה בעונת 2014, 
בשטח.  רבים  בדואים  תושבים  פגשנו  ואני  טסלר  איתי  המארג,  בפרויקט  הזוחלים  בניטור  וגם  באר-שבע  שנונית  בסקר  גם 
מפגש שגרתי מתחיל בחשדנות מצדם, לגבי המניעים והפעולות שלנו הסוקרים, המוחלפת במהירות בסקרנות ובשיתוף שלנו 
בסיפורים שלהם על בעלי-החיים בסביבתם. כשמדובר בילדים, הסקרנות מחליפה את החשדנות מהרגע הראשון )ר' בתמונות 
מעל(. בתוך לחצי הישרדות ופרנסה, קשה לשכנע אנשים לשמור על הטבע שנמצא על סף ביתם, אך אין בכלל סיכוי לעשות 
זאת כאשר הם אינם מודעים למרכיבי הטבע הזקוקים לשמירה. העתיד של שמירת הטבע בשטחי הלס בהם חיים תושבי 

הפזורה הבדואית תלוי בהסברה ובחינוך, בעקבותיהם יוכל לקום שיתוף-פעולה של הקהילה. 

נושא שלא עסקנו בו בסקר הנוכחי, אך רלוונטי מאד לשמירה עתידית על שנונית באר-שבע ועל הטבע בכלל בשטחי הלס של 
צפון הנגב, הוא שיתוף הפעולה של צה״ל. הדבר בולט בעיקר לאור הקמת עיר הבה״דים ההולכת ונבנית באזור צומת הנגב, 
והמעבר הצפוי של יחידות צה״ל רבות לנגב בשנים הקרובות. מידת הצלחת שיתוף-הפעולה עם הצבא בתוך ומחוץ לבסיסים, 
גם הם יקומו או ייפלו על נושא החינוך וההסברה מול החיילים והמפקדים. במסגרת הפרויקט של ״צבא הגנה לטבע״ ניתן 

להטמיע את המסרים של מצוקת שנונית באר-שבע והפעולות הנדרשות לשמירה עליה. 

מסקנות והמלצות בתחום הממשק והחינוך: 
• יש להימנע כליל מפעולות נטיעה )״סוואניזציה״( בצפון הנגב, ולצמצם פעולות פיתוח למינימום בשטחי הלס שבאחריות 	

קרן קימת לישראל. 

• ושיתוף-פעולה עם 	 )חריש, מרעה( של תושבי הפזורה הבדואית בצפון הנגב בהידברות  נושא החקלאות  יש להסדיר את 
מנהיגי הקהילות, תוך הסברה על שמירת הטבע ושיתופם בפעולות שימור.

• יש להגביר את פעילות ההסברה ושיתוף הפעולה עם צה״ל בתוך ומחוץ לבסיסיו בנושא שמירה על נופי הלס בצפון הנגב, 	
בעיקר לאור הפיתוח של עיר הבה״דים ומעבר צה״ל לדרום.

• ומפקדי צה״ל, להגברת המודעות 	 חיילי  ועם  ובדואים,  יהודים  וחינוך שיעבוד עם תושבי הנגב,  יש לפתח מערך להסברה 
לשמירה על הטבע בשטחי הלס בנגב בכלל ובצפון הנגב בפרט. ולשתף קהלים אלה בפעולות ניטור וסקרים של שנונית באר-

שבע ורכיבי צומח וחי בשטחי לס, בליווי חוקרים מהאקדמיה והדרכה של אנשי חינוך. 
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11.1.12. תודות
רוב תודות לרשות הטבע והגנים על היוזמה והסבלנות, בעיקר בשלב הסיכומים. לאיתי טסלר, שותפי לעבודת השדה, שתרם 
העבודה.  שלבי  בכל  לתמיכה  הפרויקט,  רכז  רותם,  גיא  לד״ר  ובכלל.  בו  והניווט  השטח  עם  בהיכרות  חלקו  את  ומעבר  מעל 
למתנדבים עשהאל רווה ועקיבא טופר שהצטרפו וסייעו לנו בשטח )בסקר זה ובניטור מטעם המארג(. למנחם אדר שהזמין 
אותנו להצטרף אליו ל״ארץ לא נודעת״ בתוך מתחם תע״ש ברמת בקע. לד״ר נעמה ברג על שיתוף הפעולה ושיתוף הנתונים 
)ר׳  חיות  לחפש  לנו  סייעו  אשר  הבדואים  לילדים  זאת.  עבודה  לחיזוק  משמעותית  שתרמו  המארג,  ובמימון  עבור  שאספנו 
תמונות 13(, לד״ר דרור הבלנה על העצות השימושיות, הידע והניסיון לאורך כל הדרך, מתכנון הסקר, דרך עבודת השדה ועד 
לשלב הסיכום, ושבאדיבותו מוצגת כאן מפת מודל לניבוי נוכחות )אכלוס( שנונית באר-שבע בנגב. וכרגיל, לזוגתי הסבלנית 

שרון ובנותינו המקסימות תמר ועלמה, שתמכו מצד הבית בעבודת השדה ובכתיבה.

טבלה 14: השוואת ממצאי סקר שנונית באר-שבע )2014( למידע קודם

שם המין**
מודגשים בצהוב – מינים שנצפו במהלך 

סקר שנונית באר-שבע בסקר הנוכחי

Species סקר שנונית
באר-שבע

מוגדר ב״ספר האדום״ 
 תא בצביעה אדומה –

מין בסיכון

Bufo viridis+ENקרפדה ירוקה

Rana levantinaNTצפרדע נחלים

Hyla savignyiVUאילנית מצויה

Testudo graecaVUצב-יבשה מצוי

Mauremys caspicaLCצב ביצות

Laudakia stellio brachydactyla+LCחרדון מצוי דרומי

Trapelus pallidus+NTחרדון מדבר

Chamaeleo chamaeleon recticristaLCזיקית ים תיכונית

Hemidactylus turcicus+LCשממית בתים

Stenodactylus sthenodactylus+LCישימונית מצויה

Ptyodactylus guttatus+LCמניפנית מצויה

Tropiocolotes naterreriLCשממית זוטית

Mesalina guttulata+LCמדברית עינונית

Mesalina olivieri+LCמדברית פסים

Acanthodactylus beershebensis+CRשנונית באר-שבע

Acanthodactylus boskianusLCשנונית נחלים

Acanthodactylus scutellatus+NTשנונית חולות

Acanthodactylus schreiberi+CRשנונית שפלה

Ophisops elegans+LCעינחש

Chalcides ocellatus+LCנחושית עינונית

Sphenops sepsoides+NTנחושית חולות

Mabuya vittataLCחומט פסים

Ablepharus rueppelliiLCחומט גמד

Eumeces schneideri pavimentatusLCחומט מנומר צפוני

Varanus griseus+NTכוח אפור

Typhlops simoniLCנחשיל חד-ראש

Typhlops vermicularisLCנחשיל מצוי

Leptotyphlops macrorhynchusLCנימון דק

Eryx jaculusLCחנק

Platyceps rogersi+LCזעמן אוכפים

Platyceps collarisLCזעמן זיתני
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שם המין**
מודגשים בצהוב – מינים שנצפו במהלך 

סקר שנונית באר-שבע בסקר הנוכחי

Species סקר שנונית
באר-שבע

מוגדר ב״ספר האדום״ 
 תא בצביעה אדומה –

מין בסיכון

Dolichophis jugularisLCזעמן שחור

Rhynchocalamus melanocephalus+LCשחור ראש

Eirenis rothiLCשלוון טלוא-ראש

Eirenis coronelloides+LCשלוון אזורים

Malpolon monspessulanus+LCתלום-קשקשים מצוי

Psammophis schokari+LCארבע-קו מובהק

Telescopus fallax syriacusLCעין-חתול חברבר

Walterinnesia aegyptia+LCפתן שחור

Echis coloratusLCאפעה

Daboia palaestinaeLCצפע מצוי

21 מינים)מקורות קודמים: 41 מינים(סך הכול

** מינים אשר מסומנים ב )+( ידועים מאזור צפון הנגב מתוך: תצפיות אישיות של המחבר, תצפיות במאגר המידע של מרכז 
השמות   .)2001 ובוסקילה,  אמיתי  )לדוגמה:  הזמינה  ההרפטולוגית  הספרות  ומתוך  עמיתים  של  תצפיות  ודוחיים,  זוחלים 

המדעיים של המינים עוקבים אחר הספרות העדכנית )בר וחיימוביץ, 2014(.

הגדרות ״מינים בסכנת הכחדה״ מתוך הספר האדום של ישראל )בוסקילה, 2002; גפני, 2002(: 
EX = Extinct – נכחד לחלוטין     VU = Vulnerable – ״עתידו בסכנה״ 

RE = Regionally Extinct – ״נכחד באזורנו״      NT = Near Threatened – ״בסיכון נמוך״ 
CR = Critically Endangered – ״בסכנת הכחדה חמורה״    LC = Least Concern – ״לא בסיכון״

EN = Endangered – ״בסכנת הכחדה״     DD = Data Deficient – ״חסר מידע״



216

"ח מסכם ן הנגב – בדגש שטחי הלס דו סקר צפו

טבלה 15: השוואה בין הסקר הנוכחי לסקרים / ניטור אחרים בצפון הנגב

                                                      מקור המידעמשפחהמחלקה: סדרה: 

מין 

חי
וכ

ר נ
סק

20
13

רג 
מא

ר 
טו

ני

20
14

רג 
מא

ר 
טו

ני

20
10

ש 
ב״

ב 
וב

ס

20
10

ה 
מש

יר 
ר נ

יע

״כ
סה

300003קרפדה ירוקה Bufo viridis דו-חיים: חסרי זנב

0103812צב-יבשה מצוי Testudo graecaצבי יבשהזוחלים: צבים:

75119250120חרדון מצוי דרומי Laudakia stellio brachydactylaמשפ׳ חרדונייםזוחלים: לטאות:

Laudakia stellio stellio 000055חרדון מצוי צפוני

Trapelus pallidus 231208חרדון מדבר

012003זיקית Chamaeleo chamaeleon משפ׳ זיקיתיים

26056510106שממית בתים Hemidactylus turcicusמשפ׳ שממיתיים

 Ptyodactylus guttatus 123152270מניפנית מצויה

 Stenodactylus sthenodactylus 3309015ישימונית מצויה

202004כוח אפור Varanus griseus משפ׳ כוחיים

001102חומט מנומר  Eumeces schneideriמשפ׳ חומטיים

Mabuya vittata 04101419חומט פסים

Chalcides ocellatus 6289660145נחושית עינונית

 Sphenops sepsoides 100001נחושית חולות

551310087עינחש Ophisops elegansמשפ׳ לטאיים

Acanthodactylus beershebensis 390230062שנונית באר-שבע

Acanthodactylus boskianus 004004שנונית נחלים

Acanthodactylus scutellatus 800008שנונית חולות

 Acanthodactylus schreiberi 80001422שנונית שפלה

 Mesalina guttulata 18567280109מדברית עינונית

Mesalina olivieri 301004מדברית פסים

000606נחשיל חד-ראש Typhlops simoniמשפ׳ נחשילייםזוחלים: נחשים:

000101חנק Eryx jaculusמשפ׳ חנקיים

300003שחור ראש Rhynchocalamus melanocephalusמשפ׳ זעמניים

Eirenis coronelloides 100708שלון אזורים

Platyceps rogersi 400206זעמן אוכפים

 Dolichophis jugularis 000011זעמן שחור

Malpolon monspessulanus 440008תלום-קשקשים מצוי

Psammophis schokari 210104ארבע-קו מובהק

100001פתן שחור Walterinnesia aegyptiusמשפ׳ פתניים

סה״כ תצפיות )הערכים המסכמים את מספר הפרטים  
332969726854847כוללים פגרים, נשלים ומקבצי ביצים שזוהו ברמת מין(:

21121414730עושר מינים: 
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תמונות 14-16: שלושה מיני לטאיים מתוך אלו החיים בצפון הנגב. לעין בלתי מיומנת או מנוסה קשה מאד להבדיל ביניהן, ולעתים גם לסוקר 
מנוסה נדרש מאמץ וזמן לכך. צילם: בעז שחם. 

תמונה 14:
 שנונית באר-שבע

)Acanthodactylus beershebensis( 
פרט מתבגר, פארק הלס 01/07/2014

תמונה 15:
)Ophisops elegans( עינחש 

זכר בוגר, ליד חורה, 10/09/2014

תמונה 16:
)Mesalina olivieri( מדברית פסים 
אבקוע, פארק הלס 01/07/2014
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11.2 סקר פרוקי-רגליים בצפון הנגב בדגש שטחי הלס – דוח מסכם

Graphipterus multiguttatus
מין חדש לארץ. פארק הלס מהווה גבול תפוצה צפוני עולמי למין זה. צילום: עוז ריטנר

מחקרי המעבדה האנטומולוגית לניטור אקולוגי מתרכזים בתחום שמירת הטבע:
בחינת מערכות בשיקום, הערכת השפעות ממשק בשמורות טבע ובמערכות חקלאיות, 
ניטור בתי גידול מופרים ומינים ייחודיים. מטרתנו המרכזית היא לספק אמצעי יעיל ורגיש 

להבנת תהליכים במערכות אקולוגיות כחלק ממאמצי שמירת הטבע בישראל.
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11.2.1 תקציר
• מישורי הלס של צפון הנגב נתונים ללחצי פיתוח כבדים, וקיים צורך בתיעדוף שטחים לשימור.	

• הלס. 	 במרחבי  הצומח(,  בפרק  ר׳  הבוטני,  בסקר  שהוגדרו  )כפי  אקולוגיים  טיפוסים  דירוג  היא  המרכזית  הסקר  מטרת 
הטיפוסים האקולוגיים בסקר פרוקי הרגליים מוכללים יחסית לאלו שתוארו בפרק הצומח.

• פרוקי-רגליים קרקעיים מהווים כלי רגיש ויעיל לאפיון ערכיות אקולוגית.	

• בסקר זה נדגמו פרוקי-רגליים בשבעה טיפוסים אקולוגיים, ארבע חלקות בכל טיפוס, שלושים מלכודות נפילה יבשות בכל חלקה.	

• לצורך דירוג הטיפוסים האקולוגיים נעשה שימוש בתשעה מדדי ערכיות שונים.	

• הטיפוס האקולוגי ‘מישור ללא מרעה׳ שבבסיס נבטים דורג כבעל הערכיות הגבוהה ביותר ובהפרש ניכר משאר הטיפוסים.	

• הטיפוסים האקולוגיים ‘נטיעות קציר נגר׳ ו׳מדרון׳ דורגו במקום השני בערכיות.	

• הטיפוס האקולוגי ‘מטעי הזיתים׳ דורג שלישי בערכיות.	

• הטיפוסים האקולוגיים ‘שדה׳, ‘מדרון׳ ו׳ערוץ׳ דורגו יחד כטיפוסים בעלי הערכיות הנמוכה ביותר. 	

11.2.2 רקע
מערכת פרוקי-הרגליים היא הקבוצה המיוצגת על-ידי מגוון המינים ומספר הפרטים הגדול ביותר מבין האורגניזמים, ומהווה 
את רוב ביומסת הפאונה בכל בית-גידול יבשתי. בני המערכה מאכלסים כמעט כל גומחה אקולוגית ומיוצגים בכל הגילדות 
הטרופיות. על כן, לקבוצה זו השפעה ישירה או עקיפה על כל מרכיב במערכת האקולוגית. פרוקי-הרגליים, לאחר הצמחים, 

מצויים בבסיס מארג המזון, ועל-כן מערכת אקולוגית עשירה ומגוונת בפרוקים מהווה בסיס למארג רחב עשיר ומורכב.

זו מתאפיינים ברגישות גבוהה לתנאי סביבה מסוימים וכאשר מתרחשים שינויים בתנאים, גדלי  מינים רבים בקרב מערכה 
זיהוי שינויים סביבתיים גם  האוכלוסיות של מינים אלה משתנים באופן משמעותי ובתוך זמן קצר. תכונות אלו מאפשרות 
בשטח מצומצם בגודלו ובזמן קצר מרגע השינוי. עושר המינים ושפע הפרטים הגדול מאפשר שימוש במגוון רחב של ניתוחים 

לשם השוואה בין יחידות הדיגום ובחינה סטטיסטית מעמיקה.

11.2.3 מטרות הסקר
1. דירוג הערכיות של הטיפוסים האקולוגיים השונים במרחבי הלס של צפון הנגב.

2. אפיון הרכב חברות פרוקי-הרגליים בבתי הגידול השונים כבסיס להבנת המערכת האקולוגית באזור וכבסיס לניטור עתידי.
3. יצירת רשימת מינים )Species checklist( של פרוקי-הרגליים בשטח הסקר.

4. הרחבת הידע על תפוצת מינים נדירים בארץ וגילוי מינים חדשים לארץ ולמדע.

11.2.4 שיטות
מערך הדיגום

הטיפוסים  בסיס  על  הנגב,  בצפון  שונים  אתרים  בשלושה  )מוכללים(  אקולוגיים  טיפוסים  שבעה  נדגמו   2015 אביב  במהלך 
דיגום  אתרי   :25 מס׳  ובמפה  למטה   16 בטבלה  ר׳  האקולוגיים  הטיפוסים  )פירוט  דש״א  מכון  על-ידי  שנקבעו  האקולוגיים 
פרוקי-רגליים, שבעמוד הבא. לפירוט נקודות ציון, תאור וצילומי החלקות – ר׳ נספח 1 לפרק זה(. בכל טיפוס אקולוגי מוקמו 
ארבע חלקות, בכל חלקה נחפרו 30 מלכודות נפילה בנפח ליטר ללא חומר ממית, אשר הושארו פתוחות בשטח למשך 48 שעות 
יועברו לאחר קטלוג לאוסף החרקים הלאומי  נפילה בשטח(. כל הפרטים שהומתו לצורך תהליך המיון וההגדרה,  )מלכודת 

שבמוזיאון לטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטת תל-אביב11.

טבלה 16: טיפוסים אקולוגיים שנדגמו )לרשימת נקודות הציון וצילומי החלקות ר׳ נספח 1 לפרק זה(.

הערותתאריכי דיגוםהטיפוס האקולוגיאתרי דיגום

17-18.3.2015נטיעות קציר נגראופקים

17-18.3.2015מרעה מנוהל

22-23.3.2015מדרון צפוניאל-אטרש מזרח

22-13.3.2015שדות חקלאות אקסטנסיבית

חלק מהמלכודות נפגעו 14-15.04.15מטעי זיתים

14-15.04.15ערוץ מסדר גודל רביעי )בינוני(

20-21.4.2015מישור ללא מרעהבסיס נבטים

11. איסוף פרוקי-רגליים נעשה עם היתר מטעם רשות הטבע והגנים: 2014/40503
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בעיות בדיגום

ניכר מהמלכודות בחלקות מטעי הזיתים הוצאו ממקומן על-ידי עוברי אורח. המלכודות שנותרו נאספו ועברו את כל  חלק 
תהליך המיון. בחלקה 1 נשארו 11 מלכודות, חלקה 2 נהרסה כליל, בחלקה 3 נשארו 9 מלכודות, בחלקה 4 נותרו 28 מלכודות. 
להיות  עשויה  השונה  הדיגום  למאמץ  בהם  במדדים  הנוף  יחידות  משאר  בנפרד  נעשה  הזיתים  מטעי  עבור  הנתונים  ניתוח 

השפעה על התוצאה הכללית.

ניתוח הנתונים
לאור מטרת הסקר המרכזית, דירוג ערכיות הטיפוסים האקולוגיים השונים במרחבי הלס של צפון הנגב, יוצגו מדדים שונים 
שמטרתם דירוג מאפיינים אקולוגיים של חברות פרוקי-הרגליים בטיפוסים אלה. לשם הנוחות, דירוג הערכיות האקולוגית 
של הטיפוסים האקולוגיים על פי כל מדד, יוצג בפרק תוצאות לאחר תוצאות כל מדד לחוד. טבלה מסכמת של דירוג ערכיות 

הטיפוסים האקולוגיים תוצג בסוף הפרק. 

ניתוח סטטיסטי
כיוון שהתפלגות הנתונים אינה תואמת להתפלגות נורמאלית בשל מספר חזרות מצומצם )4n=(, קביעת המובהקות בין הקבוצות 
השונות בוצעה על ידי מבחן with Bonferroni correction for ties( Kruskal-Wallis followed by Mann-Whitney( באמצעות 

.)Hammer et al., 2001(י PAST ver. 2.17c תוכנת

אורדינציה
על מנת לאפיין את מידת הדמיון בהרכב המינים בין חלקות הדיגום השונות בין כל הטיפוסים האקולוגיים ובין טיפוס אחד 
  PAST ver. 2.17c באמצעות תוכנת Bray-Curtis על בסיס מדד הדמיון nMDS לשני בוצעה אנליזת אורדינציה דו-ממדית מסוג
Hammer et al., 2001(. אנליזה זו מציגה את הטיפוסים האקולוגיים ויחידות הדיגום על סקלה מרחבית כאשר המרחק בין 
הנקודות שקול למידת הדמיון )או השונות( בין האתרים. כך למשל, ככל ששתי דגימות קרובות זו לזו באיור, כך דומות יחידות 
הנוף או החלקות מבחינת הרכבן. מבחן )ANOSIM )analysis of similarity המבוסס על מדד הדמיון Bray-Curtis שימש להשוואת 

חלקות הדיגום השונות.

)Box plot( תרשימי קופסה
תוצאות מדדים 6-1 מוצגות בעזרת תרשימי Box-plot )ר׳ איורים 8-13(, כאשר הגבול התחתון של הקופסה הינו האחוזון ה-25 ואילו 
העליון הינו האחוזון ה-75 )רבע עליון(. אורך הקופסה מבטא את התחום הבין רבעוני שהוא ההפרש בין האחוזון ה-75 לאחוזון 
)Wishker lines )Median(. הקווים האנכיים החיצונים לקופסה )נקראים גם   ה-25. הקו האופקי בתוך הקופסה הוא החציון 
מבטאים עבור הקו העליון, את החיבור בין ערך האחוזון העליון למכפלת התחום הבין רבעוני ב-1.5, או לחילופין עבור הקו 
 ,R ver. 3.0 התחתון, את חיסור האחוזון התחתון ממכפלת התחום הבין רבעוני ב- 1.5. תרשימי הקופסה הופקו באמצעות תוכנת

.)Team, 2013(י graphic חבילת

להלן תאור תמציתי של תשעת מדדי המגוון המקומי )alpha diversity( על-פיהם דורגו הטיפוסים האקולוגיים השונים: 

1. עושר המינים )Species richness-S(: מספר המינים שנדגמו בכל יחידת שטח או דגימה.

2. מספר הפרטים )No. of specimens(: מספר הפרטים שנדגמו בכל יחידת שטח או דגימה.

Fisher-a )Fisher et al., 1943(3 .3: מדד זה מתבסס על ההשערה ששפע הפרטים מתאים לתפוצה על פי מודלים של סדרות 
לוגריתמיות. היתרון במדד פישר אלפא הוא בכך שהוא מושפע מעט מקיומם של מינים נדירים וממינים שכיחים, מתייחס 
לשניהם באותה מידה, ועורך תיקון למספר הפרטים לכל מין בעזרת סדרות לוגריתמיות )Rosenzweig, 1995(. ערך פישר 
אלפא גבוה מעיד על מגוון גבוה שבו הוספת פרטים לחברה תגדיל באופן ישיר את מספר המינים. ערכים נמוכים )1< × <0( 

או שליליים מצביעים על מגוון נמוך. 

Warwick & Clarke המדד המוצג כאן מתבסס על הרעיון שהציעו ובחנו :)Taxonomic diversity index( 4. מדד המגוון הטקסונומי 
)1994(. מדד זה מתייחס למגוון הפונקציונאלי )Functional diversity( של הרכב חברת פרוקי-הרגליים במערכת הנמדדת, 
כל טקסון מקבל ערך קבוע המוכפל במספר הטקסונים השונים  בחישוב המדד,  לפחות.  בין שתי חברות  ונועד להשוות 
השייכים לאותה הרמה הטקסונומית. הערך הנקבע גבוה יותר ככל שהרמה הטקסונית גבוהה יותר. ציון המדד הסופי הוא 
יותר,  גבוהה  ומכאן המשקל הגדל ככל שהרמה הטקסונית  סכום סך הערכים המוכפלים. הרעיון העומד מאחורי המדד, 
נועד לייצג את התפקוד האקולוגי השונה של כל טקסון. שני מינים השייכים לאותו הסוג, לרוב, חיים בבית-גידול דומה, 
ניזונים ממזון דומה, משפיעים על המערכת ומושפעים מהמערכת האקולוגית בצורה דומה. למשל, נטרפים על-ידי טורפים 
מינים  שני  בין  משמעותית  גדול  במערכת  התפקודי  ההבדל  הלאה.  וכן  מסנני-קרקע  מאביקים,  מחילות,  יוצרים  דומים, 
השייכים לשתי סדרות שונות בהשוואה לשני מינים השייכים לאותו הסוג. חברת פרוקי-רגליים המיוצגת על-ידי מגוון רחב 
של טקסונים ברמות הגבוהות מעידה על מערכת אקולוגית הטרוגנית ומורכבת יותר בהשוואה למערכת עשירה במינים 
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ממספר טקסונים נמוך. מערכות מורכבות נחשבות למערכות יציבות ועמידות יחסית בפני שינויים, ועל כן מדד זה מאפשר 
.)Warwick and Clarke, 1994; Tilman, 2001; Desrochers and Anand, 2004( בחינה מעמיקה של איכות בית הגידול הנדגם

5. מדד הדומיננטיות ׳Berger and Parker, 1970) Berger and Parker D(: מדד זה משקלל את היחס בין מספר הפרטים במין 
הנפוץ ביותר בחברה, לסה״כ מספר הפרטים באותה החברה. מדד זה מהווה כלי יעיל לניטור מגוון מינים באזורים מופרים 
)Caruso et al., 2007( ולניטור מגוון פרוקי-רגליים באופן כללי )Southwood et al., 1982; Roth et al., 2013(. אזורים מופרים 
מאופיינים לרוב בחברות לא שוויוניות, בהן הרכב המינים הוא כזה שמספר מינים בודדים הינם דומיננטיים ומהווים את 
מרבית הפרטים באוכלוסייה )Caruso and Migliorini, 2006; Williams et al., 2012; Magurran, 2013(. אי לכך, חברות שכאלו 

יאופיינו על ידי ערך דומיננטיות גבוה. הנוסחה:

D‘=Nmax / N
Nmax - מספר הפרטים במין הנפוץ ביותר בחברה

N- סך הפרטים בחברה

D'/1- ההופכי של מדד הדומיננטיות, ככל שערכו גדל כך החברה מגוונת יותר ומידת הדומיננטיות קטנה. 

6. מדד האחידות: Pielou, 1966( Pielou's evenness )J'(i(: מדד זה מבטא את דרגת האחידות בחברה, כך שעבור מספר מסויים 
נגזר  זה  מדד   .)J'=1( האפשר  ככל  אחידה  בצורה  המינים  בין  מפוזרים  הפרטים  כאשר  מקסימלי  יהיה  המגוון  מינים,  של 
ממדד שנון-וויבר )Shannon and Weaver, 1949( שהינו מדד לאי-וודאות בחברה )=שונות רבה,,Entropy( ומחשב את סכום 
השכיחויות היחסיות של המינים בקבוצה. ערך גבוה יותר מעיד על חברה מגוונת ואחידה יותר בפיזור המינים ביחס למספר 
;Wang et al., 2007:הפרטים. במדד זה נעשה שימוש במחקרים קודמים לאיפיון המגוון הביולוגי בעזרת פרוקי-רגליים )לדוגמא 

Sakchoowong et al., 2008; Clough et al., 2014(. הנוסחא:

'H- ערך מדד שאנון-ויבר

 .H' הערך המקסימאלי - תיאורטי של - Hmax

7. מספר מינים ייחודי: המדד מציג את מספר המינים שנדגם רק בטיפוס אקולוגי אחד, ולא נמצא בטיפוסים אקולוגיים אחרים. 
הייחודי  מין  האחרים,  האקולוגיים  לטיפוסים  ביחס  האקולוגיים  מהטיפוסים  אחד  כל  ערכיות  את  לאפיין  מניסיון  כחלק 

לטיפוס אקולוגי אחד מעלה את ערכו.

8. מידת הייחודיות היחסית: משקלל את מידת ייחוד הרכב המינים בטיפוס אקולוגי. כל מין מקבל ערך השווה למספר הטיפוסים 
האקולוגיים שבהם נדגם. לדוגמא, מין שנדגם רק בטיפוס אקולוגי אחד מקבל את הערך 1 ומין שנדגם בכל הטיפוסים האקולוגיים 
טיפוס אקולוגי מחולק בערך  בכל  נירמול מספר המינים  ולשם  טיפוס אקולוגי  לכל  7. סך הערכים מחושב  מקבל את הערך 

שהתקבל. הערך הסופי נע בין 0 ל-1, ככל שהערך קרוב ל-1, הייחודיות היחסית של הטיפוס האקולוגי גדולה יותר.

9. שכיחות מינים מצטברת )Cumulative abundance curves(: בהסתמך על הכלל האקולוגי, על פיו חברה מורכבת ממינים נפוצים 
בודדים ומינים נדירים רבים )Warwick and Clarke, 1994; McGill et al., 2007(, עקומת המינים מאפשרת לבחון את יחס המינים 
הדומיננטיים למינים הנדירים בחברה ואת רמת ההטרוגניות שלה. ככלל, ככל שישנם מינים דומיננטיים רבים יותר, כך החברה 
.)Tilman, 2001; Magurran, 2004( נוטה לשוויונית גבוהה והטרוגניות גבוהה, ונמצאת ביחס ישיר למורכבות וליציבות החברה

 ,MA=מרעה מנוהל ,NGP=מטעמי נוחות, שמות יחידות הנוף בטקסט ובגרפים הם מקוצרים. להלן הבהרות: מישור ללא מרעה
נטיעות קציר נגר=RHP, ערוץ = ערוץ בינוני.
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11.2.5 תוצאות
במהלך הדיגום נאספו 8,772 פרטים המייצגים 218 מינים ו- RTU* מ- 21 סדרות שונות. הסדרה העשירה ביותר היא סדרת 

החיפושיות )Coleoptera(, בה הוגדרו 116 מינים מ- 15 משפחות שונות.

בכדי לבחון האם הטיפוסים האקולוגיים שהוגדרו על-ידי מכון דש״א אכן מייצגים מאפיינים מרחביים אקולוגיים שונים זה 
מזה, נבדקה מידת דמיון הרכב חברות פרוקי-הרגליים בין כל 28 חלקות הדיגום )איור 7(. האורדינציה מלמדת על השפעת 
המיקום הגיאוגרפי של כל חלקת דיגום על הרכב החברה: בניתוח, נבדלות שבע חברות פרוקי-רגליים שונות המוגדרות על 
פי שבעת הטיפוסים האקולוגיים השונים שנבחרו. ישנה חפיפה וקרבה בדמיון החברות בין טיפוסים אקולוגיים המשתייכים 
לאותו אתר )לדוג׳ מרעה מנוהל ונטיעות קציר נגר, טבלה 16(. עם זאת, הרכב החברה שונה בצורה מובהקת אחד מן השני 

.)ANOSIM:R=0.947, p > 0.001(

איור 7: אורדינציית nDMS למידת דמיון בין חלקות דיגום פרוקי-רגליים

מקרא:
NGP= מישור ללא מרעה

MA= מרעה מנוהל
RHP= נטיעות קציר נגר

Wadi= ערוץ בינוני
Slope= מדרון

Field= שדה

כל  בין  מובהק  הבדל  נמצא  השונות.  הדיגום  חלקות  בין  פרוקי-הרגליים  חברת  בהרכב  הדמיון  מידת   :nMDS אורדינציית 
הטיפוסים האקולוגיים )ANOSIM:R=0.947, p > 0.001(. ערכי R ו-p. value עבור כל השוואת זוגות יחידות הדיגום מצורפים 

בנספח 2 לפרק זה.

RTU*I (Recognizable Taxonomic Units): יחידת המיון הטקסונית הנמוכה ביותר אליה מסוגל להגיע ממיין החומר. המיון 

נעשה על בסיס אפיון מורפולוגי של הפרטים. הגדרה ודאית לרמת המין אפשרית, לעיתים, על ידי מומחה לקבוצה הספציפית 
פרטים.  אלפי  למיון  היחידה  המעשית  הדרך  ולמעשה  יחסי,  באופן  מהיר  מיון  מאפשרת   RTU עם  העבודה  שיטת  בלבד. 
.(Ward and Stanley, 2004 :זניח בהקשר של שאלות אקולוגיות )לדוגמא RTU -מחקרים מצאו כי אבדן המידע במיון לרמת ה
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הרכב החברות ומדדי איכות

בסעיף זה יוצגו מדדים שונים שמטרתם בחינת מאפיינים אקולוגיים של חברות פרוקי-הרגליים שנדגמו בטיפוסים האקולוגיים 
השונים. לשם הנוחות, מצורפת טבלת דירוג ערכיות הטיפוסים האקולוגיים לאחר כל מדד. עבור כל מדד חושבה טבלת דירוג 
הערכיות בנפרד באופן הבא: ההפרש בין הערך העליון לתחתון של כל מדד קבע את תחום המדד. התחום חולק בחמש )5-1 

רמות הדירוג( ומיקום הדירוג של כל טיפוס אקולוגי נקבע באופן יחסי למיקום הערך שהתקבל בתחום שהוגדר. 

מניתוח תוצאות כלל המדדים עולה כי הטיפוס האקולוגי ‘מישור ללא מרעה׳ מציג את ערכי המדדים הגבוהים ביותר מבין 
 שבעת הטיפוסים האקולוגיים שנדגמו במסגרת המחקר הנוכחי. יוצא דופן הוא מדד האחידות ׳Pielou's evenness J )איור 13(,
בו הערכים הגבוהים ביותר התקבלו בטיפוס האקולוגי ‘מדרון׳ )Slope(. לאחר הטיפוס האקולוגי ‘מישור ללא מרעה׳, ערכי 
הטיפוסים  לעומתם,  )לסירוגין(.  ו׳מדרון׳  מנוהל׳  ‘מרעה  נגר׳,  קציר  ‘נטיעות  בטיפוסים:  התקבלו  ביותר  הגבוהים  המגוון 

האקולוגיים ‘ערוץ׳ ו-׳שדה׳, קיבלו במרבית מדדי המגוון את הערכים הנמוכים ביותר. 

ברוב המקרים מיקום הטיפוס האקולוגי בדירוג דומה בין המדדים השונים. כך למשל, בטיפוס האקולוגי ‘מרעה מנוהל׳ המדדים 
fisher-a )איור 10( מדד הדומיננטיות )איור 12( ומדד  המצביעים על מגוון ושוויוניות החברה )עושר המינים )איור 8((, ערכי 
האחידות )איור 13( נמוכים במיוחד. תוצאות אלו עולות בקנה אחד עם מספר המינים הדומיננטיים המצטברים ל- 90% מכלל 
הפרטים בכל אחד מהטיפוסים האקולוגיים )איור 16, טבלה 25(. כך, בטיפוס האקולוגי ‘מרעה מנוהל׳, רק 10 מינים מהווים 
90% מכלל הפרטים, לעומת 24 ו-19 מינים בטיפוסים האקולוגיים ‘מישור ללא מרעה׳ ו-׳מדרון׳ )בעלי ערכי מדדי מגוון גבוהים 
בין   )16 )איור  המצטברת  המינים  שכיחות  עקומות  של  השונות  למגמות  גם  תואמות  אלו  תוצאות  בהתאמה.  יחסי(,  באופן 

הטיפוסים האקולוגיים השונים. 

מספר המינים הייחודי )איור 14( הגבוה ביותר נמצא בטיפוס האקולוגי ‘מישור ללא מרעה׳ )43 מינים(, לאחר מכן ב׳נטיעות 
קציר נגר׳ ו-׳מרעה מנוהל׳ )17 מינים(, ‘מדרון׳ )15 מינים(, ‘שדה׳ )12 מינים( ואילו מספר המינים הייחודי הנמוך ביותר נמצא 
ב-׳ערוץ׳ )6 מינים(. עבור כל מדדי המגוון )איורים 13-8( בהם ניתן היה לבצע מבחני שונות, נמצאו הבדלים מובהקים בממוצעי 

ערכי המדדים של הטיפוסים האקולוגיים השונים. קבוצות המובהקות מצוינות על גבי תרשימי הקופסה. 
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:)Richness-S'I( 1. עושר המינים

איור 8: ממוצע עושר המינים )Richness( בטיפוסים אקולוגיים שונים. )*( הבדל מובהק בין טיפוסים אקולוגיים.
Kruskal-Wallis followed by Mann-Whitney, H=16.14, p < 0.01

מקרא:
NGP= מישור ללא מרעה

MA= מרעה מנוהל
RHP= נטיעות קציר נגר

Wadi= ערוץ בינוני
Slope= מדרון

Field= שדה

טבלה 17: דירוג הטיפוסים האקולוגיים על פי מדד עושר המינים

22-2829-3536-4243-4950-56טווח ערכים

12345ציון יחידה

טיפוסים 
אקולוגיים

ערוץ
מדרון
שדה

מישור ללא מרעהנטיעות קציר נגרמרעה מנוהל
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2. מספר פרטים:

איור 9: ממוצע מספר הפרטים בטיפוסים אקולוגיים שונים. )*( הבדל מובהק בין טיפוסים אקולוגיים.
 Kruskal-Wallis followed by Mann-Whitney , H=19.01, p < 0.05

מקרא:
NGP= מישור ללא מרעה

MA= מרעה מנוהל
RHP= נטיעות קציר נגר

Wadi= ערוץ בינוני
Slope= מדרון

Field= שדה

טבלה 18: דירוג הטיפוסים האקולוגיים על פי מדד מספר הפרטים.

143-228229-314315-400401-486487-572טווח ערכים

12345ציון טיפוס 

טיפוסים 
אקולוגיים

ערוץ 
מדרון

מרעה מנוהל
מישור ללא מרעהנטיעות קציר נגרשדה
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:Fisher's alpha index .3

איור 10: ממוצע ערכי Fisher-a לטיפוסים אקולוגיים שונים. )*( הבדל מובהק בין טיפוסים אקולוגיים.
Kruskal-Wallis followed by Mann- Whitney , .H=11.47, p < 0.05

מקרא:
NGP= מישור ללא מרעה

MA= מרעה מנוהל
RHP= נטיעות קציר נגר

Wadi= ערוץ בינוני
Slope= מדרון

Field= שדה

 Fisher-a טבלה 19: דירוג הטיפוסים האקולוגיים על פי מדד

3-56-78-1011-1314-16טווח ערכים

12345ציון טיפוס

טיפוסים 
ערוץשדהאקולוגיים

מדרון
נטיעות קציר נגר

מרעה מנוהל
מישור ללא מרעה
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:)Taxonomic diversity index( 4. מדד המגוון הטקסונומי

איור 11 : ממוצע מדד המגוון הטקסונומי בטיפוסים האקולוגיים. )*( הבדל מובהק בין טיפוסים אקולוגיים. 
Kruskal-Wallis followed by Mann- Whitney, H=16.94, p < 0.01

מקרא:
NGP= מישור ללא מרעה

MA= מרעה מנוהל
RHP= נטיעות קציר נגר

Wadi= ערוץ בינוני
Slope= מדרון

Field= שדה

טבלה 20: דירוג הטיפוסים אקולוגיים על פי מדד המגוון הטקסונומי

185-223224-262263-301302-340341-379טווח ערכים

12345ציון טיפוס

טיפוסים 
אקולוגיים

מדרון
שדה
ערוץ

נטיעות קציר נגר
מישור ללא מרעהמרעה מנוהל
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 :)Berger and Parker, 1970(צBerger and Parker )D'(D5. מדד הדומיננטיות

איור 12: ממוצע מדד הדומיננטיותBerger and Parker (D')D בטיפוסים אקולוגיים שונים. )*( הבדל מובהק בין טיפוסים אקולוגיים.
.Kruskal-Wallis followed by Mann-Whitney, H=16.46, p < 0.01

מקרא:
NGP= מישור ללא מרעה

MA= מרעה מנוהל
RHP= נטיעות קציר נגר

Wadi= ערוץ בינוני
Slope= מדרון

Field= שדה

טבלה 21: דירוג הטיפוסים האקולוגיים על פי מדד הדומיננטיות

0.42-1.470.36-0.410.30-0.350.24-0.290.18-0.23טווח ערכים

12345ציון טיפוס

טיפוסים 
אקולוגיים

מרעה מנוהל
מישור ללא מרעהנטיעות קציר נגרמדרוןשדהערוץ
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)Pielou, 1966( יPielou's evenness )J6. מדד האחידות )׳

איור 13: ממוצע מדד האחידות Pielou's evenness (J')י בטיפוסים אקולוגיים שונים. )*( הבדל מובהק בין טיפוסים אקולוגיים.
.Kruskal-Wallis followed by Mann-Whitney, H=12.99, p < 0.05

מקרא:
NGP= מישור ללא מרעה

MA= מרעה מנוהל
RHP= נטיעות קציר נגר

Wadi= ערוץ בינוני
Slope= מדרון

Field= שדה

טבלה 22: דירוג הטיפוסים האקולוגיים על פי מדד האחידות

0.58-0.600.61-0.630.64-0.660.67-0.690.70-0.72טווח ערכים

12345ציון טיפוס

טיפוסים 
אקולוגיים

שדהמרעה מנוהל
ערוץ

מדרון
נטיעות קציר נגר
מישור ללא מרעה
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7. מספר מינים ייחודי:

איור 14: מספר מינים ייחודי עבור כל טיפוס אקולוגי

מקרא:
NGP= מישור ללא מרעה

MA= מרעה מנוהל
RHP= נטיעות קציר נגר

Wadi= ערוץ בינוני
Slope= מדרון

Field= שדה

טבלה 23: דירוג הטיפוסים האקולוגיים על פי מספר המינים הייחודי לכל טיפוס

6-1314-2122-2930-3738-45טווח ערכים

12345ציון טיפוס

טיפוסים 
אקולוגיים

שדה
זיתים
ערוץ

מרעה מנוהל
נטיעות קציר נגר

מדרון
מישור ללא מרעה

8. מידת הייחודיות היחסית:

איור 15: מידת הייחודיות היחסית עבור כל טיפוס אקולוגי

מקרא:
NGP= מישור ללא מרעה

MA= מרעה מנוהל
RHP= נטיעות קציר נגר

Wadi= ערוץ בינוני
Slope= מדרון

Field= שדה

טבלה 24: דירוג הטיפוסים האקולוגיים על-פי מידת הייחודיות היחסית

0.23-0.250.26-0.280.29-0.310.31-0.330.33-0.35טווח ערכים

12345ציון טיפוס

טיפוסים 
אקולוגיים

זיתים
ערוץ

שדה
מדרון

מרעה מנוהל
מישור ללא מרעהנטיעות קציר נגר
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 :)Cumulative abundance curves( 9. שכיחות מינים מצטברת

איור 16: עקומת מינים מצטברת עבור הטיפוסים האקולוגיים השונים

מקרא:
NGP= מישור ללא מרעה

MA= מרעה מנוהל
RHP= נטיעות קציר נגר

Wadi= ערוץ בינוני
Slope= מדרון

Field= שדה

טבלה 25: מספר המינים הדומיננטיים המצטברים ל- 90% מכלל הפרטים בכל אחד מהטיפוסים האקולוגיים

מספר המינים הדומיננטיים הטיפוס האקולוגי
המצטברים ל-90% מהפרטים

13שדה

24מישור ללא מרעה

10מרעה מנוהל

18זיתים

18נטיעות קציר נגר

19מדרון

14ערוץ בינוני

טבלה 26: דירוג הטיפוסים האקולוגיים על פי מספר המינים הדומיננטיים המצטברים ל- 90% מכלל הפרטים

10-1213-1516-1819-2122-24טווח ערכים

12345ציון טיפוס

טיפוסים 
אקולוגיים

מרעה מנוהל
נטיעות קציר נגרשדהערוץ

מישור ללא מרעהמדרוןזיתים
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11.2.6 דיון
איכות )Quality(, ערכיות )Value( או שלמות אקולוגית )Integrity( הם מונחים מקובלים כיום בתחום המתרחב של הערכת בית-

גידול )Habitat assessment(. ריבוי המונחים מעיד על הקושי הקיים בהגדרה הבסיסית של מהי מערכת אקולוגית ״טובה״. 
קיימת הבנה מוגבלת בלבד של מערכות אקולוגיות טבעיות, של השפעת הפרעות על המערכת ושל מה ניתן לדגום בשטח 
דירוג ערכי של  וסקרים שמטרתם הסופית היא  שייצג היטב את ״מצב״ המערכת. מגבלות אלו מקשות מאוד על מחקרים 

מערכות אקולוגיות. 

בסקר זה השתמשנו בפרוקי-רגליים החיים על הקרקע לשם דירוג הערכיות האקולוגית של הטיפוסים האקולוגיים השונים. 
מספרם העצום, מגוון המינים הגדול וההשפעה הישירה או העקיפה של כל מרכיב ביוטי או א-ביוטי ביחידות הדיגום על מגוון 
המינים, התבטא היטב בנתונים שהתקבלו מהשטח. לניתוח הנתונים בררנו תשעה מדדים שונים מתוך מבחר רחב של מדדים 
מקובלים. מדדים אלה לטעמנו הם המתאימים ביותר לביטוי ערכיות המערכת האקולוגית בשטחי הלס. לכל מדד יתרונות 
וחסרונות, אך עיבוד תוצאות המדדים יחד מאפשר בחינה מקיפה של מאפיינים שונים במערכת. מיקום הדירוג הסופי של 
חלק מהטיפוסים האקולוגיים שנדגמו לא תאם את הציפיות המוקדמות איתן ירדנו לשטח, אך בחינה מחודשת של הגורמים 

הסביבתיים, העלתה תובנות משמעותיות לגבי השטח.

דירוג הטיפוסים האקולוגיים

קביעת דירוג הטיפוסים האקולוגיים שוקללה על-פי תוצאות המדדים השונים ובאופן יחסי לתוצאות שאר הטיפוסים שנדגמו 
)טבלה 28 וטבלה 29, בהמשך(. להתרשמות מוחשית יותר מההבדלים שבין הטיפוסים ר׳ גם נספח 3 לפרק זה – עשרת המינים 
בכל  בית-הגידול  הגורמים הסביבתיים אשר מאפיינים את  להלן מוצעים  בכל אחד מהטיפוסים האקולוגיים(.  הדומיננטיים 

טיפוס אקולוגי ושעשויים להסביר את מיקומו של כל טיפוס בדירוג.

מישור ללא מרעה, דירוג – 5: בכל המדדים, ללא יוצא מן הכלל, בטיפוס האקולוגי ‘מישור ללא מרעה׳ נמצאו הערכים הגבוהים ביותר 
ולרוב בהפרש ניכר מערכי שאר הטיפוסים האקולוגיים. ניתן להעריך כי הגורמים הסביבתיים המאפשרים את המגוון בטיפוס זה 
הם: הטיפוס האקולוגי ממוקם בשטח בסיס חיל האוויר ומוגן מרעייה מזה למעלה משלושים שנה. זו החלקה היחידה שנדגמה אשר 
בוודאות לא מתקיימת בה כל רעיית צאן )קיימת פעילות צבאים בתוך השטח, כך שמתקיימת בו רעייה מתונה(. חלקות הדיגום אופיינו 
במגוון של תת-בתי גידול; מישור, מדרון, ערוצונים, צמחים עשבוניים ושיחים מעוצים. כמו כן, על הקרקע ישנן אבנים בגדלים שונים.

הטיפוסים  מבין  הגבוה  השני  המשוקלל  הציון  את  קיבל  נגר׳  קציר  ‘נטיעות  אקולוגי  טיפוס   :3  – דירוג  נגר,  קציר  נטיעות 
הפרודוקטיביות  את  להגדיל  במטרה  קק״ל  על-ידי  שנעשה  מלאכותי  עיצוב  של  תוצר  הינו  זה  טיפוס  שנדגמו.  האקולוגיים 
כתוצאה  מים בקרקע  יחסי של  עושר  מיטיבים:  גורמים סביבתיים  הנגב.  צפון  כחלק מתכנית הסוואניזציה של  של השטח, 
מסכירה חלקית של המדרונות ושבירת קרומי הקרקע. מאפיינים אלו מאפשרים קיום עושר יחסי של צומח הכולל עשבוניים 
פני השטח: סוללת עפר, מישור. לעצים השתולים עשויה להיות השפעה חיובית על מגוון  יחסית של  ומעוצים. הטרוגניות 

פרוקי-הרגליים. להתייחסות להקשר הביוגיאוגרפי של הרכב המינים ביחידה זו ר׳ סעיף נפרד בסוף הדיון.

מדרון, דירוג – 3: הטיפוס האקולוגי ‘מדרון׳ דורג במקום השלישי ובצמוד לטיפוס האקולוגי ‘נטיעות קציר נגר׳. טיפוס זה מצוי 
במרחק של כמה מאות מ׳ ממגורי בדואים. גורמים סביבתיים מיטיבים: עושר יחסי של צומח מעוצה וגיאופיטים. אבנים במגוון גדלים 
על פני הקרקע. תנאים מגבילים: קרקע רדודה, משטחי סלע רבים, קיבולת המים של הקרקע נמוכה מאוד, צומח עשבוני דליל.

גורמים סביבתיים מיטיבים: עושר  1: השטח אופיין בעושר של עשבוניים בפריחה בתקופת הדיגום.   – דירוג  מרעה מנוהל, 
בעשבוניים, לחות גבוהה בקרקע. תנאים מגבילים: בעבר השטח סבל מרעייה אינטנסיבית, וייתכן כי בשל כך הקרקע עשירה 

מאוד בחנקן. כיום עדיין מתקיימת בשטח רעייה, אך פחותה. נוף מישורי, הומוגני. 

שדה, דירוג – 1: מדרון מתון יחסית שנחרש באופן רדוד, מסוקל חלקית. גורמים סביבתיים מגבילים: השטח הומוגני, מועט 
באבנים. מתקיימת רעייה בשטח השדה בחלק מעונות השנה. החריש מתבצע כל שנה לאחר הגשמים הראשונים )מידע בע״פ, 

אורי מינצקר(, וייתכן שבכך פוגע משמעותית בביצים, בגלמים ובבוגרים של פרוקי-רגליים בקרקע.

ערוץ בינוני, דירוג – 1: הערוץ ממוקם בקרבה גדולה למגורי בדואים. גורמים סביבתיים מיטיבים: הטרוגניות גבוהה; קרקע 
הערוץ, קירות הערוץ, שטח הפשט, ערוצונים המתחתרים בלס אל הערוץ המרכזי. בנוסף, בשל עושר המים בקרקע, הערוץ 
מאופיין בשיחים רבים ובעשבוניים. גורמים מגבילים: ניתן להתרשם מהמרעולים והגללים כי הערוץ וגדותיו מהווים מסלול 

קבוע, ייתכן שעל בסיס יומי, של עדרי הצאן. 

מטעי זיתים, דירוג – 2/3: המלכודות בטיפוס אקולוגי זה נפגעו בשטח בזמן הדיגום ועל-כן ניתוח הנתונים ויכולת ההשוואה 
לשאר הטיפוסים מוגבלת. הדירוג נעשה על בסיס ערכי המדדים שהתקבלו, תוך התחשבות ככל האפשר במגבלות הנתונים. 
גלי אבנים  יחסי במים בקרקע. הטרוגניות; סוללות עפר,  אורגני, עושר  יחסי בחומר  צל, עושר  גורמים סביבתיים מיטיבים: 

ומישור מעובד. גורמים מגבילים: בשטח הזיתים ישנה רעייה חזקה.
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רעייה

לאור תוצאות הסקר, נראה כי לרעייה ישנה השפעה משמעותית על חברת פרוקי-הרגליים בשטח. הטיפוס האקולוגי היחיד 
שבו לא מתקיימת רעייה, ‘מישור ללא מרעה׳, קיבל את הערכים הגבוהים ביותר, בעוד שהטיפוס האקולוגי שככל הנראה נחשף 
ללחץ הרעייה החזק ביותר, ‘ערוץ׳, קיבל את הציון הנמוך ביותר. יש להדגיש שהטיפוס האקולוגי ‘ערוץ׳ נראה כבעל פוטנציאל 

גבוה במיוחד למגוון פרוקי-רגליים גדול בשל ההטרוגניות ועושר המים שבו. 

בחינת מוצא ביוגיאוגרפי של המינים הדומיננטיים בטיפוס האקולוגי נטיעות קציר נגר

מסקרי הצומח שנערכו בטיפוס האקולוגי ‘נטיעות קציר נגר׳, עולה כי חלק מהמינים שנדגמו בחלקות הם ממוצא ים-תיכוני. 
תוצאות אלו ניתנות להסבר בעליית כמות המים בקרקע בעקבות יצירת השיח׳ים וסוללות העפר בחלקה, וכתוצאה מפגיעה 
בקרומי הקרקע המאפשרת חילחול. בבחינת פרוקי-הרגליים בטיפוס האקולוגי ‘נטיעות קציר נגר׳, המינים הדומיננטיים ביותר 
הם מינים מדבריים אשר נדגמו גם בטיפוסים האקולוגיים האחרים בסקר )ר׳ טבלה 27(. המינים אשר הופיעו בטיפוס האקולוגי 
‘נטיעות קציר נגר׳ במספרים יחסית גבוהים לטיפוסים האחרים, הם מינים מדבריים בעלי זיקה לסביבה לחה, ומין אחד של 
‘מרעה מנוהל׳, המאופיין בלחות  גם בטיפוס האקולוגי  פירוט בהמשך(. מינים אלו ברובם הופיעו  )ר׳  ים-תיכונית  חיפושית 
ניתן לאפיין את חברת פרוקי-הרגליים בטיפוס האקולוגי  זה,  נושא  קרקע גבוהה יחסית בזכות העשבייה הגבוהה. לסיכום 
‘נטיעות קציר נגר׳ כחברה מדברית עם נציגים בעלי זיקה גבוהה לסביבות מדבריות לחות. לא מזוהה חדירה משמעותית של 

מינים ים-תיכוניים ליחידה זו.

Broscus Laevigatus, מין חיפושית ממשפחת הרצניתיים. המין נפוץ מאוד בטיפוס האקולוגי ‘נטיעות קציר נגר׳ ונעדר כמעט 

וסוריה.  תוניס  לוב,  בעיקרה: מצרים,  היא מדברית  לחלוטין משאר הטיפוסים האקולוגיים שנדגמו. תפוצת המין העולמית 
בישראל נפוץ ברוב חלקי הארץ. המין מתקיים בייחוד באזורים עם לחות קרקע גבוהה יחסית )צ׳יקטונוב, 2007 ; ידע אישי(.

רצה סגלגלה )Carabus impressus(, מין חיפושית ממשפחת הרצניתיים. נפוץ בטיפוס האקולוגי ‘נטיעות קציר נגר׳, בטיפוס 
ים-תיכונית: טורקיה,  ב-׳ערוץ׳. תפוצת המין העולמית היא בעיקרה מזרח  נדגמו  בודדים  ופרטים  ‘מרעה מנוהל׳  האקולוגי 

סוריה, לבנון וירדן. בארץ המין נפוץ בחבל הים-תיכוני ובצפון הנגב. קיימת זיקה גבוהה של המין לסביבות לחות.

Graphipterus multiguttatus, מין חיפושית ממשפחת הרצניתיים. המין נפוץ למדי בטיפוס האקולוגי ‘נטיעות קציר נגר׳, נפוץ 

מאוד בטיפוס האקולוגי ‘מרעה מנוהל׳ הנמצא בסמוך לו, אך לא נדגם באף טיפוס אקולוגי אחר בסקר. המין מתקיים בבתי-
גידול לחים יחסית בסביבה המדברית בירדן, בסיני ובישראל. בישראל קיים בנגב המערבי ובמישור ימין, עם זיקה גבוהה ללס 

והעדפה לפעילות בסביבה עם קרקע לחה ועשירה בצומח עשבוני )איתי רנן, מידע אישי(.

Lixus ascanii, מין חיפושית ממשפחת החידקוניתיים )Curculionidae(, נפוץ למדי בטיפוס האקולוגי ‘נטיעות קציר נגר׳ ונעדר 

קדמת  אירופה,  בדרום  למחצה  צחיחים  באזורים  העולמית  תפוצתו  שנדגמו.  האקולוגיים  הטיפוסים  משאר  לחלוטין  כמעט 
אסיה, מרוקו ואלג׳יר. מין זה נפוץ בכל הארץ )ליאוניד פרידמן, מידע בע״פ(.
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טבלה 27: המינים הדומיננטיים בטיפוס האקולוגי ‘נטיעות קציר נגר׳ ומספר הפרטים שנדגמו בכל החלקות

טיפוס אקולוגי/שם המין נטיעות 
קציר נגר

שדה מישור ללא 
מרעה

מרעה 
מנוהל

זיתים מדרון ערוץ

Pimelia mittrei 386 21 5 1014 1 29 14

Messor ebeninus 252 22 331 243 50 9 254

pheidole jordanica 152 0 130 23 25 5 10

Erodius BD 100 0 0 93 7 0 7

Adesmia metallica 88 378 3 251 20 165 84

Gonocephalum sp. 80 112 10 64 75 9 71

Broscus Laevigatus 76 0 2 3 0 0 0

Messor arenarius 49 129 22 17 40 2 75

Zophozis punctata 47 74 370 7 1 2 22

Graphipterus multiguttatus 28 0 0 142 0 0 0

Amnoeidis sp. 23 45 9 0 11 6 10

Carabus impresus 21 0 1 15 1 2 4

Scleron sp. 19 0 0 8 0 0 1

Lixus ascanii 19 1 0 0 0 0 0

טבלה 28: דירוג מסכם של ערכיות הטיפוסים האקולוגיים על פי מדדי המגוון השונים

נטיעות קציר מדרוןערוץ טיפוס אקולוגי\ מדד
מישורמרעה מנוהלנגר

שדהללא מרעה

113252מספר פרטים

143251מספר מינים

Fisher's alpha233351

112251מגוון טקסונומי

 Berger-Parker134152

Pielou's evenness455154

122251מינים ייחודים

123352ייחודיות יחסית

143152עקומת מינים מצטברת

153152מס׳ מינים דומיננטיים

143031185018סיכום דירוג

133151דירוג סופי

טבלה 29: סיכום דירוג הטיפוסים האקולוגיים

דירוגטיפוס אקולוגי

5מישור ללא מרעה

3נטיעות קציר נגר

3מדרון

1מרעה מנוהל

1שדה

1ערוץ
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11.2.7 סיכום
בדירוג ערכיות שבעת הטיפוסים האקולוגיים שנדגמו בסקר זה, נמצא כי לטיפוס ‘מישור ללא מרעה׳, שבבסיס נבטים, רמת 
הערכיות הגבוהה ביותר. טיפוס אקולוגי זה דורג בערך 5, כאשר הטיפוסים האחרים דורגו בערך שלוש ומטה. מכיוון שהדירוג 
הסתמך על סך הערכים שהתקבלו מתשעה מדדים שונים והינו יחסי, ההבדל בדירוג מעיד על הערכיות היחסית הגבוהה של 
)ׂשיח׳ים  נגר׳  ‘נטיעות קציר  ו-׳מדרון׳. בטיפוס  נגר׳  ‘נטיעות קציר  דורגו הטיפוסים האקולוגיים   3 זה. בערך  טיפוס אקולוגי 
שעוצבו על-ידי קק״ל(, בשונה מממצאי סקרי הצומח, לא נמצאו אלמנטים ים-תיכוניים משמעותיים. אחריהן, בין 2 ל- 3 דורגו 
ישנה השפעה  כי לרעייה  ו-׳ערוץ׳. מן התוצאות עולה  ‘מדרון׳  ‘שדה׳,  דורגו הטיפוסים  ביותר  ובערך הנמוך  ‘מטעי הזיתים׳, 
שלילית משמעותית על ערכיות הטיפוסים האקולוגיים שנדגמו. בנוסף, נראה כי להטרוגניות השטח ומידת הלחות בקרקע יש 

השפעה חיובית על ערכיות הטיפוסים האקולוגיים. 

תודות
צוות השטח: עמרי שליו, שחר ארגמן, טל שגיא, גל שריג.

צוות המעבדה: נועה נבו, אחיקם גרא.

אוסף החרקים הלאומי, אוניברסיטת תל-אביב: ליאוניד פרידמן, עוז ריטנר, ארמין יונסקו, תרצה שטרן.

מכון דש״א: אורי רמון, גיא רותם.

המכונים לחקר המדבר: יורם אייל.
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11.2.8 נספחים

נספח 1: אתרי הדיגום, הטיפוסים האקולוגיים, נקודות ציון ותצלומי חלקות הדיגום.

מספר תאריך דיגוםאתר
חלקה

תמונהנ.צטיפוס אקולוגי

31.261697/מרעה מנוהל17/3/20151אופקים
34.614385

31.261503/מרעה מנוהל17/3/20152אופקים
34.613316

31.261662/מרעה מנוהל17/3/20153אופקים
34.611895

31.263209/מרעה מנוהל17/3/20154אופקים
34.610073
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מספר תאריך דיגוםאתר
תמונהנ.צטיפוס אקולוגיחלקה

נטיעות קציר 17/3/20151אופקים
נגר

/31.272141
34.646821

נטיעות קציר 17/3/20152אופקים
נגר

/31.271883
34.646678

נטיעות קציר 17/3/20153אופקים
נגר

/31.27157
34.650913

נטיעות קציר 17/3/20154אופקים
נגר

/31.271799
34.650198
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מספר תאריך דיגוםאתר
תמונהנ.צטיפוס אקולוגיחלקה

31.260239/מדרון22/3/20151אל-אטרש מזרח
35.001906

31.259965/מדרון22/3/20152אל-אטרש מזרח
35.002678

31.260679/מדרון22/3/20153אל-אטרש מזרח
35.001845

31.260868/מדרון22/3/20154אל-אטרש מזרח
35.000654
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מספר תאריך דיגוםאתר
תמונהנ.צטיפוס אקולוגיחלקה

31.260352/שדה22/3/20151אל-אטרש מזרח
35.000918

31.259591/שדה22/3/20152אל-אטרש מזרח
35.001421

31.260394/שדה22/3/20153אל-אטרש מזרח
35.000345

31.260746/שדה22/3/20154אל-אטרש מזרח
34.999201
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מספר תאריך דיגוםאתר
תמונהנ.צטיפוס אקולוגיחלקה

31.258904/ערוץ 14/04/151אל-אטרש מזרח
34.999432

31.261578/ערוץ14/04/152אל-אטרש מזרח
34.999964

31.262715/ערוץ 14/04/153אל-אטרש מזרח
35.001808

31.261859/ערוץ 14/04/154אל-אטרש מזרח
35.004618
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מספר תאריך דיגוםאתר
חלקה

תמונהנ.צטיפוס אקולוגי

מישור ללא 20/04/151נבטים
מרעה

/31.218060
35.030430

מישור ללא 20/04/152נבטים
מרעה

/31.218264
35.032627

מישור ללא 20/04/153נבטים
מרעה

/31.218231
35.033245

מישור ללא 20/04/154נבטים
מרעה

/31.218201
35.035317
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מספר תאריך דיגוםאתר
תמונהנ.צטיפוס אקולוגיחלקה

/31.251967זיתים14/04/151אל-אטרש מזרח
34.975438

/31.250607זיתים14/04/152אל-אטרש מזרח
34.974001

/31.251598זיתים14/04/153אל-אטרש מזרח
34.972582

/31.252120זיתים14/04/154אל-אטרש מזרח
34.971736
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נספח 2: מבחן ANOSIM, ערכי p .value לבחינת מידת הדימיון של חברת פרוקי-הרגליים בין הטיפוסים האקולוגיים השונים.
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נספח 3: עשרת המינים הדומיננטיים בכל אחד מהטיפוסים האקולוגיים
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נספח 4: רשימת המינים והסוגים שנדגמו והוגדרו במהלך הסקר
האוסף המלא שמור כאוסף רפרנס באוסף החרקים הלאומי באוניברסיטת תל אביב.
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11.3 סקר ירבוע גדול
ייחודו של אזור הלס נובע לא רק מתנאיו הא-ביוטיים )היסטוריה פדולוגית וגיאומורפולוגיה( אלא גם בזכות מאפייניו הביוטיים 
– צמחים ובע״ח השייכים לאזורים ביו-גיאוגרפיים שונים ובעיקר צמחים ובע״ח המותאמים לתנאים ייחודיים אלו. אחד מבע״ח 

המאכלס את אזור צפון הנגב, והלס נחשב כבית גידולו העיקרי, הוא הירבוע הגדול. 

ממשפחת  בינוני  מכרסם  הינו   ,Jaculus orientalis )Erxleben, 1777( גדול,  ירבוע 
זוג  אורך  בין  גדול  בהבדל  מאופיינים  זו  ממשפחה  המינים  כל   .Dipodidae ה- 
 )Bi-pedal( דו-רגלית  תנועה  המאפשר  האחוריות,  של  לזה  הקדמיות  הרגליים 
ותנועה מהירה על פני מרחבים גדולים. בארץ היה מקובל עד לאחרונה להתייחס 
 J. לשני מינים – 1( ירבוע גדול;  2( ירבוע מצוי )J. jaculus( עם שני תתי-מין --  
J. j. vocator. עבודה טקסונומית של השנים האחרונות ע״י פרופ׳  ו-   j. schluteri

של  תתי-המין  שני  את  מגדירה  קרסנוב  בוריס  ופרופ׳  )יורה(  שנברוט  גאורגי 
שנברוט(.  ג.  עם  )שיחות  בהתאמה   ,J. hirtipes ו-   J. jaculus כ-  המצוי  הירבוע 
בכל מקרה, ההבדל בין ירבוע גדול לבין המינים האחרים ברור. המסה של הירבוע 
הגדול גדולה פי שלוש לערך מזו של המינים האחרים – 140 גר׳ ו- 164 גר׳ לזכרים 
בהתאמה  ונקבות,  לזכרים  מ״מ   156 ו-  מ״מ   155 גופו  ואורך  בהתאמה,  ונקבות, 
בעיקר  כולל  הגדול  הירבוע  של  מזונו   .)Mendelssohn and Yom-Tov, 1999(
ונחשב  מזון  מחפש  כשהוא  ולקפוץ  לרוץ  מרבה  הוא  עסיסיים.  וצמחים  זרעים 
אחרים. מדבריים  מכרסמים  למיני  יחסית  מטריפה  להתחמק  גבוהה  יכולת  כבעל 

תפוצה בעולם: צפון אפריקה – ממרוקו ועד מצריים, ומזרחה עד סיני ודרום ישראל 
.)Mendelssohn and Yom-Tov, 1999(

יהודה,  מדבר  ומערב  הנגב  צפון  של  לס  משטחי  על  בעיקר  מצוי  בארץ:  תפוצה 
)איור  מ״מ   200-300 של  ממוצעת  שנתית  גשמים  בכמות  ערד,  בבקעת  בעיקר 
הלס  של  הגידול  בבית  פגיעה  עקב  בישראל  הכחדה  בסכנת  נחשב  המין   .)17
באר- ובקעת  ערד  בקעת  מאזור  מגיעות  זה  מין  על  התצפיות  רוב  הנגב.  בצפון 

 2006 בשנת  הנגב.  צפון  של  המיוצב  החול  מאזור  מגיעות  נוספות  תצפיות  שבע; 
התגלתה אוכלוסייה קטנה בנחלים חוליים שטוחים בדרום הערבה )שלמון, 2015(. 
הירבוע  מיני  נמצאים  נודד,  חול  כמו  יציבות,  לא  בקרקעות  כי  לחשוב  מקובל 

בישראל גדול  ירבוע  תפוצת   :17 איור  המצוי ולא הירבוע הגדול.       

11.3.1 מטרת הסקר
לאמוד את פיזור אוכלוסיית הירבוע הגדול וכימות גודל האוכלוסייה בצפון הנגב. 

11.3.2 הכנה לסקר
כהכנה לסקר הסתמכנו על ידע קיים וניסיון של אנשי טבע וערכנו שיחות עם זואולוגים המתמחים במכרסמים ומכירים היטב את 
אזור הסקר, בעיקר פרופ׳ יורה שנברוט ועזיז סובח. שניהם ציינו כי הזמנים הטובים לתצפיות על ירבועים גדולים הם מאפריל ועד 
נובמבר, כאשר חודשי הקיץ הם האופטימליים. שעות הפעילות של הירבועים הגדולים בחודשים אלו כוללות את כל הלילה. שני 
המומחים ציינו את אזורי החולות המיוצבים של נחל סכר ואזורי הבקעות של רכס חלוקים ובוקר כאזורים בהם מוכרת פעילות 

רבה של ירבוע גדול. בהקשר לדרך האיתור, שני המומחים המליצו על נסיעה איטית בשטח וסקירה שיטתית ע״י זרקור.

לעריכת הסקר נבחרו נועה ליאור ואליסף פרימן, תלמידי המחלקות לגיאולוגיה ולמדעי החיים. תלמידים אלו הינם אנשי שטח 
אשר עבדו במעבדתו של ירון זיו כבר מספר שנים, ולהם ניסיון רב עם זיהוי והגדרת מכרסמים. למען הסר ספק, רעננו הסוקרים 

את ידיעותיהם עם זהבה סיגל בעזרת מגדירים ואוספים במחלקה למדעי החיים.

בהינתן הנתונים הנ״ל וידע קודם )י.ז.(, הודרכו שני הסוקרים לערוך את הסקר ע״י נסיעה בשטח בשעות הלילה )20:00-02:00( 
בנסיעה איטית )עד 20 קמ״ש(, תוך סריקה של השטח ע״י זרקור.

לאור הידע על מציאות ירבוע גדול באזורי לס של בקעת באר-שבע רבתי, ולאור תחום הסקר, התמקדו הסיורים במרחב זה, 
תוך ניסיון לדגום שטחים שונים בכל סיור )ר׳ טבלה 30 ומפה מס׳ 26(. באופן זה ייסקר שטח רב ככל הניתן מתחום הסקר.

11.3.3 מהלך הסקר
הסקר כלל 10 סיורים ליליים רכובים כאשר נשמר מרחק גדול מ- 1 ק״מ בין מסלולי הנסיעה. מיפוי הנסיעה בוצע באמצעות 

מכשירים סלולריים תוך שימוש באפליקציית ‘עמוד ענן׳. אורך המסלולים עמד על 38 ק״מ בממוצע.
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בצורה  תועדו  אשר  חיים  בעלי  של  אחרים  מינים  נצפו  אולם  ירבועים,  כלל  נצפו  לא   )1-7( הראשונים  מהסיורים  אחד  באף 
שיטתית החל מהסיור השני והלאה )ר׳ טבלה 31(. 

11.3.4 הערות
• הסוקרים השתמשו בשיטה מקובלת, זיהו מיני בע״ח קטנים, אולם לא זיהו אף לא ירבוע אחד.	

• חשוב לציין כי בסיורים 1, 2, 3, 4, 6, ו-9 )בחלקו שמחוץ לבסיס נבטים(, חלק ניכר מהמסלול עובר בתחום יישובים ושטחי 	
חקלאות של הפזורה הבדואית, כך שכמעט ולא קיימים אזורים טבעיים בכל האזור הזה. במילים אחרות, חלקים נרחבים 
מהשטח סובלים מהפרעה רבה ומפגיעה מסיבית בבית-הגידול, ואין בהם שטחים רציפים שבהם ניתן לנסוע ללא נוכחות 
אדם או השפעה אנתרופוגנית אחרת )חקלאות קלה, פחונים ומחסנים, ערמות זבל ופסולת בניין, וכו׳(. מסלולי סיורים 5, 
7 ו-10 עברו באזורים פתוחים יותר מבחינת התיישבות ומבנים )בחלקם דרך שטחים טבעיים או על גבול שטחים טבעיים 

רצופים( אך עדיין חלק ניכר מאורך המסלול היה בשטחים חקלאיים או נטועים.

• לאור העובדה שלא נצפו ירבועים כלל בסיורים 1-7 והחשש שהסקר אינו נערך כיאות, ערכו הסוקרים סיור נוסף עם פרופ׳ 	
גיאורגי שנברוט באזור נחל סכר )סיור 8, אינו מופיע במפה מס׳ 26(, בנתיב המוכר לו והנחקר על ידו כבר שנים רבות, שם 
נצפו ונלכדו ירבועים בעבר. הסיור התבצע בשיטה המקובלת, כפי שנערך בסיורים הקודמים. בסיור זה נצפו, באופן ברור 
ומיידי, כ- 9 ירבועים, מהם כ- 7 ירבועים מצויים משני המינים J. jaculus ו-J. hirtipes. חלק מהירבועים נלכדו למטרות זיהוי 
ושוחררו מיד במקום. במהלך הסיור הצביע פרופ׳ שנברוט בשני מקרים על ירבוע במרחק מן הרכב כירבוע גדול. אף ירבוע 
גדול לא נלכד והוגדר ידנית. תוצאות סיור זה מעידות כי שיטת הסקירה המקובלת אכן נכונה, וכי לא היה ספק שאם היו 

נוכחים ירבועים בסיורים האחרים, הם היו נצפים, נרשמים ומוגדרים.

• לאור הידיעות כי ירבועים נצפים באזור הסגור של בסיס חה״א בנבטים ולאור העובדה שאזור זה יכול להוות ״קבוצת ביקורת״ 	
לאזורים הקרובים, המופרים ע״י התיישבות בדואית, נערך סיור 9 הן בתוך בסיס נבטים והן מחוצה לו ע״י השיטה המקובלת 
)נסיעה איטית וסקירה שיטתית של השטח ע״י זרקור(. נצפו כ-12 ירבועים מצויים מהמין J. hirtipes )חלק מהפרטים נלכד 
והוגדר ידנית ולאחר מכן שוחרר(. לא נצפה אף פרט של ירבוע גדול. בהמשך הסיור שנערך מחוץ לבסיס נבטים, באזורים 

מופרים ע״י התיישבות בדואית, שוב לא נצפה אף פרט של ירבוע מכל מין.

• סיור 10 נערך באזור הצפוני-מערבי של תחום סקר הלס, בעיקר באזורים נטועים וחקלאיים וגם בו לא נצפו ירבועים, אולם 	
נצפו בע״ח אחרים.

 
טבלה 30: סקר ירבוע גדול – איסוף הנתונים

מספר תאריך
סיור

מספר מקטעים אזור
למסלול

אורך המסלול
)ק״מ(

תצפיות אחרותתצפיות ירבועים
)פירוט בטבלה 31(

לא נרשםאין136נבטים דרום-מערב3/6/151

ישאין140נבטים דרום-מזרח8/6/152

ישאין240ערד17/6/153

ישאין442נבטים צפון10/8/154

ישאין141אופקים מערב11/8/155

ישאין132גבעות גורל12/8/156

ישאין232בארי13/8/157

 סיור עם גאורגי שנברוט.8/9/158
מחוץ למרחב הסקר

ירבוע מצוי – כ-7ללא
ירבוע גדול – 2

לא נרשם

ישירבוע מצוי - 13912בסיס נבטים9/9/159

ישאין140בית קמה16/9/1510

 

מפה מס’ 26: מסלולי סיור סקר מכרסמים
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טבלה 31: תצפיות במינים אחרים

מספר תאריך
סיור

מספר תצפיתאזור
פרטים

מרחק מהשבילכיווןגובהאורךרוחב 

איןאין 1557471197805521צבינבטים דרום08/06/20152

איןאין 1556146197669615ארנבתנבטים דרום08/06/20152

איןאין 1556731197281535קיפוד מדברנבטים דרום08/06/20152

20אין 2557469197030517שועלנבטים דרום08/06/20152

איןאין 1558934196415488שועלנבטים דרום08/06/20152

156013419595548800קיפוד מדברנבטים דרום08/06/20152

30אין 1561501196285472שועלנבטים דרום08/06/20152

256348719595643500דורבןנבטים דרום08/06/20152

איןאין 1563553195934430שועלנבטים דרום08/06/20152

20אין 1563577195925430שועלנבטים דרום08/06/20152

אין15648971948743900קיפוד מצוינבטים דרום08/06/20152

7אין 1564192194733403כוס חורבותנבטים דרום08/06/20152

20אין 1561485194214455קיפוד מדברנבטים דרום08/06/20152

40דרום1562027192243420שועלנבטים דרום08/06/20152

157830020865454500שועלערד17/06/20153

157417721534453232010שועלערד17/06/20153

157488121360751300גרביל סלעיםערד17/06/20153

157637621433353500קיפוד מדברערד17/06/20153

15755642165465013505קיפוד מדברערד17/06/20153

15746052164375399020קיפודערד17/06/20153

15741102170835453501שועלערד17/06/20153

15752252188326051051שועלערד17/06/20153

15731811914343531002קיפוד מדברנבטים צפון10/08/20154

157203920217744800קיפוד מדברנבטים צפון10/08/20154

157064119998342020015כוס נבטים צפון10/08/20154

157071419955142020020כרוון נבטים צפון10/08/20154

15708811979494211805כוס נבטים צפון10/08/20154

15700611974933951403גרביל אלנבינבטים צפון10/08/20154

257396016021015600תנשמתאופקים מערב11/08/20155

157821716242016600שועלאופקים מערב11/08/20155

157882616237015500גרבילאופקים מערב11/08/20155

157901916085614400גרבילאופקים מערב11/08/20155

איןאין 1577831160389149תנשמתאופקים מערב11/08/20155

157457715949914900גרבילאופקים מערב11/08/20155

157302615991916200מריון אופקים מערב11/08/20155

157279615971215700מריוןאופקים מערב11/08/20155

157264015959415900גרבילאופקים מערב11/08/20155

157247815944815800גרבילאופקים מערב11/08/20155

257240115937815900גרבילאופקים מערב11/08/20155

איןאין 1571926158942161תנשמתאופקים מערב11/08/20155

157159015861815400גרבילאופקים מערב11/08/20155
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מספר תאריך
סיור

מספר תצפיתאזור
פרטים

מרחק מהשבילכיווןגובהאורךרוחב 

157131015833815300גרביל אופקים מערב11/08/20155

איןאין 1571117158158151תנשמתאופקים מערב11/08/20155

157089315796415000גרבילאופקים מערב11/08/20155

איןאין 2571527156528148גרבילאופקים מערב11/08/20155

157233815655314300גרבילאופקים מערב11/08/20155

157273115672413900גרבילאופקים מערב11/08/20155

157282115694213900גרבילאופקים מערב11/08/20155

157281715701613800גרבילאופקים מערב11/08/20155

איןאין 1572811157068139גרבילאופקים מערב11/08/20155

157280815710714200גרבילאופקים מערב11/08/20155

157290215708114100גרבילאופקים מערב11/08/20155

15733141571511372607תנשמת אופקים מערב11/08/20155

15735261569401363404כרוון אופקים מערב11/08/20155

157355515669313800גרבילאופקים מערב11/08/20155

157400315724213500גרבילאופקים מערב11/08/20155

157436815767913800מריוןאופקים מערב11/08/20155

15745701576951341105תנשמתאופקים מערב11/08/20155

157643715802713500מריוןאופקים מערב11/08/20155

158034718146036813020שועל גבעות גורל12/08/20156

158230718416751113020ארנבת גבעות גורל12/08/20156

איןאין 1584153182252339שועל גבעות גורל12/08/20156

158503018389938333050שועל גבעות גורל12/08/20156

15879361510996800תנשמתבארי13/08/20157

15889161498436200ארנבתבארי13/08/20157

איןאין 159622115047583מכרסם קטןבארי13/08/20157

איןאין 259605715033784גרבילבארי13/08/20157

159409615206811900ארנבתבארי13/08/20157

159409615206811900דורבןבארי13/08/20157

15944821478247416020שועל בארי13/08/20157

15931991473554310015שועלבארי13/08/20157

15917851478098035040שועל בארי13/08/20157

איןאין 159111014934985מכרסם קטןבארי13/08/20157

איןאין 1565634202583441ירבוע מצויבסיס נבטים09/09/20159

איןאין 1567069201476431ירבוע מצויבסיס נבטים09/09/20159

איןאין 1567101201133427קיפוד מדברבסיס נבטים09/09/20159

15696112027264123020תנשמת בסיס נבטים09/09/20159

איןאין 3568570205340442 זאבבסיס נבטים09/09/20159

איןאין 2568437205411439ירבוע מצויבסיס נבטים09/09/20159

איןאין 1568342205462444ירבוע מצויבסיס נבטים09/09/20159

15679152056504458020שועל בסיס נבטים09/09/20159

איןאין 1567618205898456כוסבסיס נבטים09/09/20159

איןאין 2567773206103453ירבוע מצויבסיס נבטים09/09/20159
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מספר תאריך
סיור

מספר תצפיתאזור
פרטים

מרחק מהשבילכיווןגובהאורךרוחב 

156765220659145700קיפוד מדבר בסיס נבטים09/09/20159

איןאין 2568002206256453ירבוע מצויבסיס נבטים09/09/20159

איןאין 2568126206031449ירבוע מצויבסיס נבטים09/09/20159

איןאין 1567963205913448ירבוע מצויבסיס נבטים09/09/20159

איןאין 1568042205956449ירבוע מצויבסיס נבטים09/09/20159

15683522064204423550שועל בסיס נבטים09/09/20159

15670092066774712570שועל בסיס נבטים09/09/20159

156740020554944616010קיפוד בסיס נבטים09/09/20159

איןאין 1597047167921196תנשמתבית קמה16/09/201510

איןאין 1596146171713200שועלבית קמה16/09/201510

איןאין 1596146171713200תנשמתבית קמה16/09/201510

איןאין 1596366172988212גרבילבית קמה16/09/201510

איןאין 1597245173148227תנשמתבית קמה16/09/201510

159790017319721819070שועל בית קמה16/09/201510

איןאין 1597355176506236גרבילבית קמה16/09/201510

איןאין 1596545176646237גרבילבית קמה16/09/201510

159600117660223334030ארנבת בית קמה16/09/201510

איןאין 1597117177683233גרבילבית קמה16/09/201510

איןאין 1598741177584216גרבילבית קמה16/09/201510

איןאין 1599637177107205גרבילבית קמה16/09/201510

איןאין 1600373178237205שועלבית קמה16/09/201510

איןאין 1599948178956211שועלבית קמה16/09/201510

159838817863122700גרבילבית קמה16/09/201510

איןאין 1597622178511216תןבית קמה16/09/201510

איןאין 1595666177861249מכרסם קטןבית קמה16/09/201510
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11.3.5 מסקנות
מהלך הסיורים ותצפיות בירבועים בשני סיורים – בחולות סכר ובאזור הסגור של בסיס נבטים – מעידים על כך ששיטת הסריקה 

שיושמה וזמני העבודה בכל הסיורים אכן התבצעו באופן המשקף נאמנה את הנוכחות של הירבוע הגדול בשטח הסקר. 

עשרת הסיורים, לאזורים שונים בתוך אזור הלס ומחוץ לו, כמו גם במצבים שונים של הפרעה )בתוך בסיס סגור ומחוץ לו( 
ירבוע בשני סיורים,  ובמיני  כי תצפיות בבע״ח אחרים  בנוגע למצבו של הירבוע הגדול. חשוב לציין  מאפשרים לתת תמונה 
מעידים כי הסיבה לחוסר תצפיות בירבועים ברוב הסיורים אינה נובעת מחוסר מיומנות או משיטת סריקה לקויה, ככתוב לעיל. 
לכן, ניתן לומר במידה רבה של ביטחון שאם היו ירבועים במהלך הסיורים בנתיבים שנסרקו, הם היו מאותרים ע״י הסוקרים.

רוב הסיורים התבצעו במקומות אשר ידועים מהעבר כמקומות מתאימים, התומכים באוכלוסיית ירבוע גדול סבירה )למשל, 
אזור תל קריות בבקעת ערד(. חוסר בתצפיות על ירבועים במקומות הללו מעיד על ירידה משמעותית בנוכחות ירבוע גדול 
בבית הגידול של הלס בצפון הנגב. תמיכה בדעה זו מתקבלת גם מחוות דעת של פרופ׳ שנברוט, אשר מציין כי להתרשמותו 
האזור  שכל  העובדה  לבאר-שבע.  שמדרום  באזורים  לא  אבל  ערד-דימונה  באזור  הגדול  הירבוע  באוכלוסיות  ירידה  קיימת 
מאוכלס ותפוס ע״י הפזורה הבדואית והשטח נתון תחת השפעה אנתרופוגנית גדולה מאוד )כמו פגיעה בבית-הגידול ע״י 
ייעור אינטנסיבי(, עם מעט מאוד שטחים טבעיים ורציפים זמינים, מציעה כי בית-הגידול של הלס בצפון הנגב מכיל, אם בכלל, 
אוכלוסייה דלילה של ירבוע גדול, וכי מין זה נפגע בשנים האחרונות באופן משמעותי. תמיכה במסקנה זו מגיעה מהעובדה 
שירבועים מצויים, שלא נראו כלל באזורים הפתוחים, נצפו ונלכדו בשטח הסגור של בסיס נבטים, אשר איננו סובל מהפרעה 
ישירה ועקיפה של הפזורה הבדואית. יחד עם זאת, גם בבסיס נבטים אף אחד מהירבועים שנצפו לא היה מהמין ירבוע גדול.

לגבי ירבוע גדול, הסיור עם פרופ׳ שנברוט לאזור חולות סכר, הנמצא מחוץ לאזור סקר הלס, מעיד כי באזורים אחרים נמצאים 
פרטים של ירבוע גדול בצפיפות מסוימת )ובסיור 8 חלקם היה 2/9 = 22%, מכלל הירבועים שנצפו(. יחד עם זאת, קשה לומר 
אם נוכחות ירבוע גדול באזור זה נובעת מקיום אוכלוסייה גדולה יותר אשר לא הייתה ידועה ממידע האוספים בידינו, יחסית 
לאוכלוסייה של בקעת ערד ובקעת באר-שבע, או בגלל היות השטח מופרע פחות מהשטחים הנ״ל. בכל מקרה, ניתן לומר כי, 
כפי שהיה ידוע גם בעבר, אוכלוסיות של ירבוע גדול מצויות גם בבתי הגידול של החולות היציבים ושם יתכן שנשמר מספרם 

)ראו הערתו של פרופ׳ שנברוט, מעלה(.

עניינו של סקר זה הוא תחום תפוצתו ודגם פיזורו של המין ירבוע גדול בבית-גידול הלס בצפון הנגב כפי שתוחם ע״י סקר הלס. 
על בסיס הסיורים ניתן לומר כי אוכלוסייתו של הירבוע הגדול ירדה באופן משמעותי באזור זה. הפגיעה בבית-הגידול הטבעי 
אינטנסיביות  ייעור  פעולות  עם  ביחד  זה,  במרחב  הבדואית  הפזורה  של  הנרחבת  מההתיישבות  כתוצאה  הנגרמת  הלס  של 
וחקלאות אינטנסיבית המשתרעת על פני שטחים נרחבים – הובילו כולם להיעלמות של שטחים טבעיים ורציפים והם כנראה 

אחראים לפגיעה הגדולה במין זה. 

11.3.6 הצעות להמשך
1. מומלץ להוסיף סיורים נוספים בתוך תחום סקר הלס. יש לבדוק בתי-גידול נוספים, כמו יערות נטע-אדם ואזורי חייץ חקלאיים.

2. יש לרכז איסוף נתונים מורחב מאוספים וחוקרים העוסקים במין זה בכלל אזור תפוצתו של המין, קרי, מבתי-גידול אחרים 
בצפון הנגב, כמו אזורי חולות, בקעות בין-רכסיות וגבעות גיר.

3. ניתן להציב מצלמות מעקב ליד מחילות המצויות באזורים בהם ידוע מהעבר על קיום אוכלוסיית ירבוע גדול.

4. חשוב לרכז מאמצים ולבצע סקרים באזורים מופרים פחות, כמו שטחי אש ואזורים סגורים, הן בתחום בית-הגידול של הלס 
והן מחוצה לו.
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12. ערכיות אקולוגית כוללת

12.1 שיטת החישוב: ערכיות אקולוגית כוללת

12.1.1 שינוי בערכיות האקולוגית של כמה מהטיפוסים האקולוגיים
הערכיות האקולוגית הכוללת חושבה לכל טיפוס אקולוגי, על בסיס הערכיות הבוטנית והערכיות שהתקבלה בסקר 
פרוקי-הרגליים ועל סמך תובנות מסקר הזוחלים. ערכיות פרוקי-הרגליים יכולה הייתה רק להעלות את הערכיות 
האקולוגית לעומת הערכיות הבוטנית, אולם לא להוריד אותה. יש לציין שסקר פרוקי-הרגליים התמקד בשישה 
רזולוציה  לרמות  הוביל  זה  15 טיפוסים. מצב  דגם במפורט  טיפוסים אקולוגיים מוכללים, בעוד שהסקר הבוטני 
שונות של הסקרים וחייב אותנו להפעיל שיקול דעת באשר לדרך התאמת הקטגוריות של הסקרים השונים. בסקר 
פרוקי-הרגליים נמצא שערכיות הערוצים איננה גבוהה, קיבלנו את הממצאים האלו אשר הוסברו בלחץ רעייה גבוה 
שהוביל לפגיעה בחברת פרוקי-הרגליים. אולם, ייתכן וזו הסטה מקומית אשר איננה מייצגת את כלל הערוצים, 
שכן, כפי שכתוב בסקר פרוקי-הרגליים, הערוצים נראים כבית-גידול עשיר, בעל פוטנציאל לקיום חברה עשירה 

ומגוונת בדומה למצב הבוטני. 

מסקר הזוחלים, שהתמקד בשנונית באר-שבע וניתח גם מגמות של תפוצתה מסקרים קודמים, עלה שהשטחים 
המאפשרים קיום לשנוניות הם שטחים טבעיים שאין בהם עיבוד )גם לא מסורתי(, ייעור או רעייה, או שיש בהם 

רעייה מועטה.

הממצאים והתובנות )לגבי הקשר ל״טיפוסים האקולוגיים״ בסקר הבוטני( מסקרי פרוקי-הרגליים והזוחלים, הביאו 
להעלאת הערכיות האקולוגית בדרגה אחת מעבר לערכיות הבוטנית, בשלושה מהטיפוסים האקולוגיים:

טבלה 32: טיפוסים אקולוגיים בהם הועלתה הערכיות בעקבות הממצאים הזואולוגיים

שינוי בעקבות סקרי ערכיות בוטניתהטיפוס האקולוגיקוד
בעלי החיים 

ערכיות אקולוגית 
כוללת

הסבר לשינוי 

A מדרון, ללא מרעה, לא
מעובד, רחוק מיישוב

פרוקי-רגליים וזוחלים 3+14

F מרעה מנוהל, לא
זוחלים4+15מעובד, רחוק מיישוב

Mפרוקי-רגליים וזוחלים 4 או 5 בהתאמה3+1 או 4מישור, ללא מרעה

)ר׳ לעיל בטבלה 5  הערכיות האקולוגית של שאר הטיפוסים האקולוגיים נשארה זהה לערכיות הבוטנית שלהם 
ובטבלה 6 בפרק הצומח(. עם זאת, כפי שיפורט בסעיף הבא, במספר אזורים הועלתה הערכיות האקולוגית לעומת 

הבוטנית עקב סיבות נוספות.

12.1.2 שינוי בערכיות האקולוגית באזורים ספציפיים
במהלך הכנת הסקר לא ערכנו סקר אורניתולוגי. יחד עם זאת, קיימנו התייעצויות עם אנשי מקצוע בתחום הצפרות, 
עובדי מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע: מידד גורן, אלי חביב ודן אלון. מהמידע שעלה התברר לנו ששטחים 
של  ארוכה  לשורה  ביותר  חשוב  משיכה  מוקד  מהווים  חקלאיים,  כשדות  כיום  המשמשים  הנגב  במערב  נרחבים 
)בסכנה  קיווית להקנית  )באיום(,  עיט שמש  דוגמת:  רבים  נדירים  מינים  ביניהם,  חורפים.  לעופות  ובפרט  עופות 

חמורה(, בז ציידים )בסכנה(, תור מצוי )באיום( ועוד )ר׳ מפה מס׳ 27, עמ' 257(.

בהתאם לכך, סימנו פוליגונים נרחבים בשטחים החקלאיים במערב הנגב, אשר למרות היות מרבית שטחם חקלאי 
אינטנסיבי, הוא בעל חשיבות אקולוגית רבה, ויש להגן עליו ולהשאירו כשטח פתוח )מסומנים במפה מס׳ 27, במפה 
מס׳ 28 ובמפה מס׳ 29, עמ' 257-265(. במקרה זה, עקב אופי השטח, גודלו ותפקודו, ציינו את הפוליגונים הללו 

כבעלי סוג נפרד של ערכיות: ״ערכיות עבור עופות חורפים״.

וממערב  גם החשיבות הרבה שיש לשטחי הלס הטבעיים מצפון  מהמידע שקיבלנו מאנשי מרכז הצפרות עולה 
לבאר-שבע. שטחים אלו משמשים כשטחי שיחור מזון למינים רבים של עופות החיים בעיר באר-שבע או בקרבתה. 
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דוגמה למין כזה הינו הבז האדום )עתידו בסכנה – VU(, אשר פרטים שלו מקננים בקרבת שכונת רמות וכביש עוקף 
באר-שבע הנמצאים בצפון העיר )ר׳ מפה מס׳ 27 בעמוד הבא(. בשטחים טבעיים הנמצאים ברדיוס של כקילומטר 

אחד מאזור הקינונים הללו, הועלתה הערכיות האקולוגית בדרגה אחת.

שטחי הלס של צפון הנגב היוו בעבר בית-גידול חשוב לדוגרי קרקע רבים דוגמת חוברה מדברית, רץ מדבר, מיני 
בנויים פגעה קשות במינים אלו.  יער ושטחים  והפיכתה לשטחים חקלאיים, שטחי  ועוד. הכשרת הקרקע  קטות 
למרות זאת, כמות ואיכות המידע שיש בידנו אודות מקומות בהם נוכחים מינים אלו, לא אפשרו לנו להעלות ערכיות 
של יחידות אקולוגיות על סמך מידע זה בלבד. יוצא מן הכלל הינו המידע הרב )יחסית( שיש על מיקומם של פרטים 
מהמין חוברה מדברית. בהתאם לכך, נוכחות של פרטים מהמין חוברה מדברית הוסיפו גם הם לערכיות האקולוגית 
מאוכלוסיית  מחצית  כי  מעריכים  חצרים.  בבסיס  הפתוחים  מהשטחים  חלקים  ובפרט  ספציפיים,  פוליגונים  של 
החוברות בישראל מבלה את הקיץ בשטחים אלה. רשימת התצפיות בה השתמשנו התקבלה מרשות הטבע והגנים 

וממרכז הצפרות )ר׳ מפה מס׳ 27(.

החוברה הינו העוף דוגר-הקרקע הגדול בארץ. גודלה 75-65 ס״מ ומשקלה עד 2.5 ק״ג, הזכרים גדולים בהרבה 
מהנקבות. מין זה הינו בעל תחום תפוצה עולמי רחב, וכולל את כל המרחב שבין חצי-האי סיני ועד מונגוליה. למרות 
זאת, אוכלוסיות המין נמצאות בירידה בכל מרחב תחום התפוצה והיא הוכרה כמין בסכנת הכחדה עולמית על ידי 
ה-IUCN. עד לפני כ-100 שנים הייתה החוברה מקננת שכיחה בנגב ובערבה, בבקעת הירדן, בשפלת יהודה עד אזור 
רמלה ובחולות מישור החוף הדרומי. לאחר קום המדינה נעלמו החוברות מבקעת הירדן ומשפלת יהודה. בשנות 
השבעים נרשמו תצפיות בודדות מצפון לבאר-שבע, ברמת מדבר יהודה, בבקעת ערד ולאורך הערבה, אזורים מהם 
הן נעלמו במרוצת שנות השמונים. בשנים האחרונות נראות חוברות רק בחלק מצומצם של אזור תפוצתן ההיסטורי 

– בשיפולים המערביים של הר הנגב ובדרום חולות מערב הנגב. 

על סמך נתוני ספירות החוברות שמבצעת רשות הטבע והגנים מדי שנה, הוגדרה החוברה בארץ כמין ש״עתידו 
בסכנה״, וגודל אוכלוסייתה מוערך בכ-400 פרטים לכל היותר )הדף לגבי חוברה מדברית באתר מרכז הצפרות(.

מלבד סיבות אורניתולוגיות, בחרנו להעלות ערכיות אקולוגית גם לשטח נחל הבשור. נחל הבשור הזורם בחלקו 
הסקר.  באזור  ייחודי  בית-גידול  מהווה  תדהר(,   – שרע  תל  באזור  גרר  נחל  של  המקטע  )וכן  הסקר  של  המערבי 
בתחום הנחל ושוליו ישנם מעיינות הנובעים כל השנה, קטעי צמחיית נחל ובתרונות לס נרחבים. צירוף זה הופך 
אותו למגוון יותר מהטיפוס האקולוגי ״מדרון לא מעובד )טבעי( עם מרעה, רחוק מיישוב״ שנדגם בסקר. מסיבה זו 
הועלתה ערכיותו האקולוגית לערכיות המירבית. הערכיות האקולוגית הועלתה באופן פרטני גם במספר מקטעים 

של נחלים ראשיים אחרים.

הערכיות האקולוגית הכוללת מוצגת במפה מס׳ 28 )עמ' 261(, שניתוחה מופיע בסעיף הבא.

http://www.birds.org.il/he/species-page.aspx?speciesId=151
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12.2 מפת ערכיות אקולוגית כוללת
הערכיות האקולוגית מבוססת על הערכיות הבוטנית שניתנה לטיפוסים האקולוגיים השונים, בתוספת ערכיות 
שניתנה  ערכיות  ובתוספת  ופרוקי-הרגליים,  הזוחלים  לסקרי  בהתאם  ספציפיים  אקולוגיים  לטיפוסים  שניתנה 
ייחוס ערכיות מיוחדת למקטעים של כמה מהנחלים  נוכחות מיני עופות בסיכון, או עקב  )עקב  לאזורים אחדים 
הראשיים(. לפיכך, ישנו דמיון כללי בין מפת הערכיות הבוטנית למפת הערכיות האקולוגית. ההבדלים העיקריים 

הם במקומות הבאים:

1. בתחומי בסיס חצרים ובסיס נבטים, בהם נפוצים הטיפוסים האקולוגיים M ו-A )‘מישור ללא מרעה׳ ו׳מדרון, ללא 
מרעה, לא מעובד, רחוק מיישוב׳(. 

F )‘מרעה מנוהל, לא מעובד,  2. בתחום פארק הלס שמדרום וממערב לבסיס חצרים, בו נפוץ הטיפוס האקולוגי 
רחוק מיישוב׳(.

3. באזור בסיס חצרים בו ישנו ריכוז תצפיות על חוברות.
4. בנחל הבשור, אשר עקב מרכזיותו וחשיבותו דורג בערכיות אקולוגית מירבית.

צפופה  צמחיה  ישנה  בהם  ראשיים  נחלים  קטעי  במספר  פרטני  באופן  האקולוגית  הערכיות  הועלתה  בנוסף,   .5
יחסית )גם אם חלקה נטועה(, ואשר יש להניח שהם מתפקדים כבית-גידול עבור מינים רבים של בעלי-חיים )והן 
כמסדרון אקולוגי עבורם(. העלאה כזו התבצעה בחלקים של הנחלים באר-שבע, גרר, פטיש ומלחתה. אזורים 
כאלו הם ארוכים וצרים ולרוב קשה לראותם בקנה המידה של מפת הערכיות האקולוגית, מכיוון שחלקם מוסתר 

על ידי קו סימול הנחל המופיע במפה(.

בשטחים  המתאפיין  הסקר,  של  המערבי  חלקו  רוב  הבאה:  התמונה  עולה  האקולוגית  הערכיות  במפת  מהסתכלות 
חקלאיים אינטנסיביים המשתרעים על פני שטחים נרחבים, דורג בערכיות אקולוגית נמוכה. חשוב להדגיש את חשיבות 
הערוצים המרכזיים החוצים את המערכת החקלאית האינטנסיבית של החלק המערבי: ערוצים דוגמת נחל גרר, נחל 
בוהו ועוד. ערוצים אלו מהווים את הרצועות הטבעיות או הטבעיות למחצה האחרונות שנשארו במרחב. הם עשויים 
לשמש כצירי תנועה לאורגניזמים שונים והם מהווים מערכת אקולוגית רגישה אשר יש חשיבות לשמור ולהגן עליה. 
בולט גם מיעוטם היחסי של כתמים טבעיים או טבעיים-למחצה במערכת החקלאית האינטנסיבית. דווקא מיעוט זה 

של מערכות טבעיות שנשארו כלואות בתוך המערכת החקלאית, מדגיש את החשיבות בהגנה ובשמירה עליהן. 

נציין כאן שוב את החשיבות האקולוגית הגבוהה של השטחים החקלאיים במערב הנגב באזור אורים. שטחים אלו 
משמשים מוקד משיכה חשוב מאד למינים רבים של עופות, בעיקר עופות חורפים, בהם גם מינים שנמצאים בסכנת 
הכחדה. בהתאם לכך, ועל אף שלא ערכנו סקר מסודר במרחב, החלטנו לציין בשטחים אלה ערכיות גבוהה מאד או 

גבוהה עבור עופות חורפים.

פארק הלס הינו שטח פתוח בעל אופי טבעי ומגוון מבחינת צומח וחי, ולכן )ר׳ לעיל לגבי טיפוס F( שטחו דורג בערכיות 
מירבית. ממזרח לקו רהט-חצרים מתמעטים שטחי החקלאות האינטנסיביים המאפיינים את חלקו המערבי של 
הנגב, ובהתאם לכך עולה רמת הערכיות האקולוגית. במזרח הסקר הגורמים המובילים לירידה בערכיות הם שטחי 
המרעה האינטנסיביים והבינוי המשמעותי של הפזורה הבדואית. כפי שניתן לראות מהמפה, המרחב שבין באר-
שבע - עומר לכסייפה מדורג ברובו בערכיות בינונית, וזאת מהסיבות שמנינו לעיל ובעיקר רעייה אינטנסיבית. ראוי 
לציין את הערכיות הגבוהה מאד של אזור רכס עירא/ענים מצפון-מערב לבסיס נבטים )עם זאת, חלק ניכר משטחו 
של אזור זה ושל האזורים ההרריים האחרים, כמו הרי דימונה, הוא בית גידול סלעי והלס בו מוגבל בעיקר לעמקים(. 
השטח בחלקו הדרומי של תחום הסקר, מדרום לכביש 25, מדורג אף הוא ברובו בערכיות גבוהה מאד או גבוהה.

הבדלים  קיימים  האקולוגית.  בערכיות  חשיבות  בהמשך(   14.3 בסעיף  נוסף  פירוט  )ר׳  האקולוגיים  למסדרונות 
גדולים ברזולוציה וברמת הדיוק בין שכבת הטיפוסים האקולוגיים ושכבת שימושי הקרקע שיצרנו במהלך הסקר 
לבין שכבת המסדרונות האקולוגיים של רט״ג. לפיכך, החלטנו שלא יהיה נכון לשלב את המסדרונות בתוך שכבת 
הערכיות האקולוגית, אלא להסתפק בהצגתם על גבי המפה )יוצאים מהכלל מספר מקרים שצוינו לעיל, שבהם 
גם חלק  והללו מהווים  בית-הגידול שבהם,  איכות  בגלל  בעיקר  ראשיים,  נחלים  הועלתה הערכיות של קטעי  כן 
ממסדרון אקולוגי(. אנחנו סבורים שמבחינה תכנונית עקרונית קיומו של מסדרון אקולוגי צריך להעלות את רמת 
הערכיות האקולוגית של השטח, ולו רק בכדי לשמור על שטחים פתוחים רציפים בתוך מערכת זו שהינה עמוסה 

מאוד בבנייה, בהתיישבות ובהשפעות אנתרופוגניות נוספות.
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13. הסתכלות משולבת על הערכיות הנופית והערכיות האקולוגית

13.1 רקע
הסתכלות כזו, המוצגת במפה מס׳ 29 להלן, מאפשרת לראות בו-זמנית אזורים שדורגו בתחום הגבוה של הערכיות 
הנופית-תרבותית )ערכיות גבוהה, גבוהה מאד או מירבית( על רקע הערכיות האקולוגית. הנדבך הנופי יכול להוות 
שיקול בהחלטות תכנוניות, כמו למשל בבחירה בין חלופות פיתוח במקרים שבהם הערכיות האקולוגית זהה, או 

בהגדרת מכלולים לשימור משילוב של שיקולים אקולוגיים ונופיים.

13.2 ניתוח המפה
ההצפה  בפשטי  וכן  במרכז,  באר-שבע  ובקעת  במזרח  ערד  בקעת   – הגדולות  הלס  בבקעות  הוא  הסקר  מוקד 
הקדומים של נחלי מערב הנגב. אזורים אלה נמצאים בשימוש אינטנסיבי של האדם מזה שנים רבות, וערכי הטבע 

והנוף שנשמרו בהם מצומצמים. 

במחצית הצפונית-מערבית של בקעת ערד בולט צירוף של שטחים גדולים יחסית שבהם גם הערכיות האקולוגית 
וגם הנופית, או לפחות אחת מהן, נמצאות בתחום הגבוה מאד )כלומר גבוהה מאד או מירבית(. אזור זה כולל את 

חלקו הצפוני של בסיס נבטים ויוצר רצף, גם מבחינת הערכיות, עם הר עמשא והרי עירא. 

בבקעת באר-שבע, שברוב שטחה חקלאות )מסורתית בעיקרה( והתיישבות פזורה בדואית, הערכיות האקולוגית 
היא לרוב בתחום הנמוך. הערכיות הנופית מדורגת כגבוהה בחלק שמדרום-מזרח לכביש מס׳ 60. 

לצירי הנחלים באזור הבקעות חשיבות מיוחדת מבחינה אקולוגית ונופית כאחת, ופוטנציאל שיקום משמעותי.

בפארק  חצרים,  בסיס  בתוך  יחסית, שאינם מעובדים, חלקם  גדולים  ישנם שטחים שמורים  לבאר-שבע  ממערב 
סיירת שקד שצמוד אליו מצפון, וב׳פארק הלס׳ שצמוד אליו מדרום וממערב. שטחים אלה, הנושקים גם לנחל באר-
שבע ונחל הבשור, יוצרים את המכלול השמור המשמעותי ביותר באזורי הלס. באזור זה יש גם מפגעים לא מעטים, 

אבל הוא כולל מגוון של בתי-גידול ונופים שניתן לשקמם. 

במישור חוף הנגב, אזור פשטי ההצפה של נחל הבשור ויובליו, נשמרו ערכי הטבע והנוף בעיקר בערוצי הנחלים 
ובסביבתם הקרובה. ראויים לציון מיוחד קטעים נרחבים של נחל הבשור וקטע נחל גרר סביב תל שרע. עם זאת, 
מרבית האזור נמצא תחת עיבוד חקלאי אינטנסיבי, כמעט ללא כתמים טבעיים גדולים )חשיבות השימור האקולוגי 
של כתמים כאלה הודגשה כבר בסעיפים קודמים(. הערכיות האקולוגית של שטחי החקלאות האינטנסיבית היא 
נמוכה, כאשר הערכיות הנופית בחלק מהשטח )אזורים גליים/מגוונים/נחלים ושוליהם( היא בתחום הגבוה. באזור 
רכס הכורכר במערב מופיע נוף מגוון וערכי, שמשולבים בו שטחים טבעיים, נטועים וחקלאיים. אזור זה לא נסקר 
ערכיות  עם  מכלול  הינו  זה  שטח  קודם.  מידע  על  מתבסס  בו  האקולוגית  הערכיות  ודירוג  זה,  בסקר  ביסודיות 

אקולוגית ו/או נופית בתחום הגבוה מאד. 

ביחידות הנוף הסובבות את בקעות הלס:

בחלק ניכר מאזורים אלה הערכיות האקולוגית גבוהה מאד, מדובר בשטחים טבעיים גבעיים וסלעיים ברובם. בהרי 
דימונה, רכס ירוחם, הרי עירא וענים ובחלק המזרחי של גבעות צאן – חצרים. שטחים טבעיים כאלה נמצאים בדרך 
כלל כחלק מפסיפס של שטחי חקלאות מסורתית )אשר ברובם הערכיות האקולוגית בינונית(. הערכיות הנופית 
באזורים אלה משתרעת על פני כל המנעד וההבדלים נובעים משוני בטופוגרפיה, בצפיפות ההתיישבות ובכמות 
ההפרות. בתחום הגבוה מאד של הערכיות הנופית נמצאים חלקים מצפון רכס ירוחם, החלק הגבוה של הרי דימונה 
ואזור כמריר-קינה, מערב רכס כידוד, חלקים מהרי עירא )ובפרט סביבת תל עירא( וחלק של גבעות צאן מדרום 

מזרח לשגב שלום. גם במזרח גבעות גורל ובאזור נחל עשן שמצפון לבסיס התחמושת התמונה דומה.

בגבעות צאן ממערב לכביש 40, ישנו אזור טבעי רצוף אשר דורג בערכיות אקולוגית גבוהה מאד. חלקים מתוכו – 
מאזור גבעת חבלנים לכיוון אזור החיבור של הנחלים סכר ובאר-שבע - דורגו גם בערכיות נופית גבוהה מאד.

בחלקים ניכרים מאזור שפלת יהודה הדרומית הנכללים בתחום הסקר, התבצעו בשנים האחרונות נטיעות נרחבות 
בשיטת קציר מי-נגר. בכל שטחי נטיעות אלו נגרמה פגיעה אקולוגית משמעותית בשל הכשרת הקרקע המסיבית 
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הנלווית להן, ובשל הנטיעות עצמן. מבחינת דירוג הערכיות הנופית ייחסנו לנטיעות אלה פגיעה נופית באזורים 
בהם הטופוגרפיה מתונה יותר. גם באזור מערב גבעות גורל לא ניתן להתעלם מהפגיעה הנופית שנוצרה בחלק 
משטחי הנטיעות, אך הותרנו את הערכיות הנופית בערכיות מירבית מכיוון שהגבעות ככלל מהוות אלמנט נופי 

בולט ומרשים.

באזורים צפוניים יותר של שפלת יהודה )ובפרט מקיבוץ דביר וצפונה(, וכן בחלק של מישור פלשת שבתחום הסקר, 
הערכיות האקולוגית מגוונת, בין השאר עקב מגוון התכסית הקיים על פני השטח. הערכיות הנופית דורגה כגבוהה 

מאד עקב שילוב של טופוגרפיה גלית, מיעוט הפרות ונחלים מרשימים.

בצד הניתוח ההשוואתי חשוב לזכור שעיקר אזור הסקר מציג מערכות אקולוגיות ונופיות פגועות, ורק חלק קטן 
ממנו מוגדר כשטח לשימור.

מפה מס’ 29: ערכיות נופית )חלקי( על רקע ערכיות אקולוגית
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14. רצף השטחים הפתוחים
הערכת רצף השטחים הפתוחים מהווה מימד מרחבי משלים להערכת משאבי הטבע והנוף.

פגיעה בשטחים פתוחים נגרמת הן בגלל צמצום השטח הפתוח והתמרתו לשטח בנוי, והן בעקבות קיטוע הרצף בקווי תשתית 
כגון כבישים, מסילות ברזל, צינורות וקווי חשמל. בנוסף להיבט הקיטוע, רוב האלמנטים המלאכותיים הללו יוצרים גם השפעה 

מפריעה על השטח הפתוח ועל הערכים הטבעיים הנמצאים לידם או מסביבם.

טווח השפעתה של הפרעה כזו – מרחבית או קווית – על שטח פתוח, תלוי בגורמים רבים: עוצמת הבינוי )גובה, צפיפות(, אורך 
הגבולות וצורתם, תבליט השטח )שיפוע, מיקום באגן הניקוז(, סוג וכמות המזהמים שנוצרים בשטח הבנוי, וכן דרך הטיפול )או אי-
הטיפול( בהם ועוד. טווח השפעתם של הכבישים )והפרעות קוויות אחרות( על רצף השטח הפתוח משתנה בהתאם לרוחב הכביש 
ועוצמת עבודות העפר )סוללות, קירות חצובים(, קיומן של מערכות תאורה ו/או גדרות הפרדה ותיחום, ובנפח התנועה בכביש.

במכון דש״א פותח מודל לבחינת רצף השטחים הפתוחים )Levin et al., 2007( שמעריך את השפעת התשתיות המרחביות 
והקוויות על כל תא שטח באזור הסקר. זאת, במטרה לתת מענה להערכת תפקודים מרחביים של שטחים פתוחים שאינה באה 

לידי ביטוי במפות ערכיות הטבע והנוף. תפקודים נוספים אלו הם:

• תפקוד חברתי )רקע לפעילות נופש וטיולים(: רצף הנוף הפתוח והטבעי מהווה מרכיב מרכזי בחוויית הטיול והנופש בחיק הטבע.	

• תפקודים מערכתיים: אזורי חייץ בקנה מידה מקומי וארצי בין גושים עירוניים וכפריים, שבהם נשמר המרחב הפתוח.	

• מרחב לתכנון עתידי: אזור פתוח רציף מותיר בידי הדורות הבאים מרחב תכנון גדול יותר, לצרכים אשר יתכן ובדור הנוכחי 	
אין כלל מודעות אליהם.

• תפקוד אקולוגי: לשטח פתוח רציף יש חשיבות רבה מבחינת קיום מערכות אקולוגיות ובתי-גידול מגוונים, שתומכים גם 	
ידיים. שטח פתוח רציף מאפשר גם תנועת אורגניזמים ברחבי תחום התפוצה  במינים שדורשים למחייתם שטחים רחבי 

שלהם, ושמירה על קשר גנטי בין תת-אוכלוסיות של אותו מין.

14.1. שיטת ההערכה 
לכל נקודה בשטח הסקר חושב ״ערך רצף״, על פי המרחק המשוקלל של אותה נקודה מיישובים, כבישים או שטחים בנויים 
אחרים )גם כאלו שנמצאים מחוץ לאזור הסקר, אך עלולים להשפיע עליו(. ככל שהמרחק מאלמנטים אלה גדול יותר, הוערך 
יותר. ראוי להדגיש שאין נתונים אלו מספיקים בכדי לקבוע בדיוק את מידת ההשפעה של השטח  השטח הפתוח כאיכותי 
הבנוי – השפעה זו תלויה בגורמים רבים ומורכבים שלא ניתן למפות במלואם. תחומי ההשפעה של שטחים מבונים, מתקני 
וכדומה(. לכל סוג שימוש-קרקע  ״כביש אזורי״  ״עיר״,  )למשל  וכבישים סווגו לקבוצות כלליות של שימושי-קרקע  תשתית 
מיוחסת   )100%( המקסימאלית  ההשפעה  הפרה״(.  )״משקל  הפתוח  השטח  על  השפעתו  מידת  של  יחסית  הערכה  בוצעה 
לאזורי תעשייה גדולים ולישובים עירוניים. מידת השפעתן של ״הפרות״ אחרות הוערכה כקטנה יותר ומוגדרת באחוזים מתוך 

ההשפעה המקסימאלית )ר׳ טבלה 33(.

טבלה 33: משקלי הפרה

הערות / דוגמאותמשקל הפרה יחסי )%( שימוש קרקע / תשתיות

 באר-שבע, אופקים100עיר

רמת חובב100אזור תעשייה גדול

כביש 6, כביש 10040כביש ראשי עם הפרדת מסלולים

חורה75יישוב פרברי גדול 

מסילה מקריית גת לבאר-שבע 75מסילת רכבת ראשית וסואנת

ישוב פרברי בינוני )כולל – במפה עם התכניות 
להבים, אבו-תלול )יישוב קבע בדואי מתוכנן(50העתידיות – חלק מיישובי הקבע הבדואים המתוכננים(

כביש 25, כביש 50312כביש אזורי

מחצבת ערוער50מחצבה פעילה

50גדר ההפרדה

אזור תעשייה עומר50אזור תעשייה מקומי

ברוש25ישוב כפרי



268

"ח מסכם ן הנגב – בדגש שטחי הלס דו סקר צפו

הערות / דוגמאותמשקל הפרה יחסי )%( שימוש קרקע / תשתיות

כביש 2560כביש אזורי )נפח תנועה נמוך(

20צבירי בתים של הפזורה הבדואית

שפכי פסולת בניין ממערב לבאר-שבע15שטחים מופרים שונים

כביש 334 )צומת שדה צבי- צומת איבים(10כביש מקומי

בהתאם לגודל הבסיס בסיס צבאי
עשוי להיות בין 25 ל-100והפעילות בו

לכל תא שטח בגודל 25X25 מ׳ )״פיקסל״ בחישובים( חושב המרחק המשוקלל המינימלי מההפרות השונות סביבו, על פי הנוסחה הבאה: 

התוצאות החישוב מוצגות במפה מס׳ 30: רצף שטחים פתוחים, מצב קיים.

איור 18 מתאר את התפלגות המרחקים במ׳ של כל תא שטח )פיקסל( בגודל של 10 מ׳ על 10 מ׳, מההפרה הקרובה אליו ביותר 
)על בסיס טבלה 33(. ציר ה-X מתאר את המרחק המשוקלל )שקלול ביחס להשפעתו של יישוב עירוני( המינימאלי. מרחק זה 
מכונה ״ערך הרצף״ של הפיקסל. ציר ה-Y הוא מספר הפיקסלים. באיור ניתן לראות כי ערך הרצף המקסימלי של שטח כלשהו 
בתחום בו בוצע החישוב הוא כ-26 ק״מ משוקלל. הקווים האנכיים באיור הם ערכי הגבול )במטר משוקלל( בין 5 קטגוריות 

מרחק שכל אחת מהן תופסת חמישית מהשטח שלגביו בוצע החישוב.

איור 18: התפלגות ערכי הרצף
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בהמשך, נאסף מידע לגבי תכניות קיימות להרחבת ישובים ואזורי תעשייה או לבנייתם של ישובים, אזורי תעשייה, מתקנים 
וכבישים חדשים. המקורות למידע היו שכבות התכניות והמגרשים של רשות מקרקעי ישראל, שכבות מידע של משרד הבינוי 
והשיכון ושל הרשות לפיתוח ויישוב הבדואים ושכבות תכניות שונות של משרד הפנים. התמקדנו בתכניות מאושרות בלבד, 
ובנוסף, מכיוון שמספר התכניות הוא רב ובחלקן הן חופפות, התמקדנו בתכניות עיקריות בעלות שטח נרחב יחסית, שהשפעתן 
על אופי השטח בעתיד היא משמעותית יותר.12 תכניות אלו שולבו יחדיו לצד השטחים הבנויים כיום, ומוצגות במפת התכניות 
העתידיות )ר׳ מפה מס׳ 31, עמ' 273(. בפועל, מכיוון שהכנת הסקר התפרשה על כשלוש שנים, חלק ממה שצוין כתכניות 

עתידיות כבר קיים בפועל או נמצא בשלבי ביצוע.

כיום, להפיק את מפת רצף השטחים  והכבישים הקיימים  לאחר מיפוי התכניות התאפשר, תוך שילובן עם מארג הישובים 
הפתוחים הצפויה לעתיד )ר׳ מפה מס׳ 32, עמ' 275(. זאת, אם וכאשר כל התוכניות המאושרות יוצאו מהכוח אל הפועל. 

יש לציין שקיימות רמות פירוט שונות בתכניות שנאספו )חלקן מפורטות וחלקן כלליות( ושקיימות גם תכניות נוספות, לא 
ניתן למנות הרחבה אפשרית של אופקים  בין האחרונות  זו.  מאושרות, שנמצאות בשלבי הכנה שונים, שלא הוכללו בהצגה 

ממזרח לנחל אופקים, תכנית לאתר כרייה בהרי ענים ותכנית לכריית פוספטים בשדה בריר דרומית לערד.

14.2. תוצאות
ערך הרצף מבוטא במפות )מפה מס׳ 30 – מצב קיים, ומפה מס׳ 32 – מצב עתידי עם תכניות( באמצעות סולם צבעים רציף 
של גווני ירוק. ירוק כהה יותר מציין ערכי רצף גבוהים יותר. עם זאת, במפות אלה ״מתיחת״ גווני הירוק נבחרה כך שתאפשר 
גם להבחין בערכי הרצף הנמוכים יחסית במזרח תחום הסקר )ר׳ להלן(, ולכן, הגוונים אינם מציינים דרגת ערכיות. בשתי מפות 

הרצף ההפרות השונות מתוארות על פי משקלן, בסולם צבעים של ורוד בהיר עד אדום כהה.

במזרחו.  מאשר  ניכרת  במידה  גבוהים  הרצף  ערכי  הסקר  שבמערב  העובדה  לעין  בולטת  הקיים  המצב  במפת  מהתבוננות 
הסיבה לכך נעוצה ביישובי הפזורה הרבים במזרח. במספר מקומות, אזורים בעלי ערכי רצף גבוהים מתחברים לאזורים דומים 
מחוץ לתחום הסקר )למשל נחל הבשור, האזור שמצפון לבית קמה ועוד(. למרות האמירה הכללית לגבי ההבדל בין מזרח אזור 
הסקר למערבו, ישנם מספר אזורים בעלי ערכי רצף גבוהים גם במזרח השטח. הבולט מהם הוא בצפון בקעת ערד, אזור שגם 
מתחבר להר עמשא שבו ערכי רצף גבוהים מאד. במערב תחום הסקר, האזורים בעלי ערכי הרצף הגבוהים במיוחד הם בעיקר 
אותם שטחי חקלאות אינטנסיבית המרוחקים מיישובים ומכבישים, אך נמצאים בהם גם מקטעים של נחל הבשור ונחל גרר.

מטרת מפת רצף השטחים הפתוחים – מצב מתוכנן היא התרשמות כללית מהשתנות רצף השטחים הפתוחים, הצפוי עם 
ירידת ערכי הרצף במספר אזורים  מימוש התכניות שנסקרו. בהשוואה בין מפת המצב הקיים למפת מצב המתוכנן נראית 
בדואיים  קבע  יישובי  מהקמת  בעיקר  נובע  זה  שינוי  שוקת(.  לצומת  מסביב  או  לערד  ממערב  )למשל  הסקר  תחום  במזרח 
חדשים, מהרחבת יישובים בדואיים קיימים, מהרחבת העיר ערד ואזור התעשייה שלה, ומבניית היישוב כרמית. בקרבת באר-
שבע השינוי העיקרי הוא מהרחבה גדולה של העיר בכיוון צפון-מערב ומסלילת הקטע הדרומי של כביש 6. השינויים במערב 
תחום הסקר הם קטנים יותר ונובעים בעיקר מהרחבות של הערים נתיבות ואופקים ושל כמה מהיישובים הכפריים. יש לציין 
שבשכבת ה״ההפרות העכשוויות + העתידיות״ נמצאות התכניות ליישובי הקבע הבדואיים אך הושארו צבירי הפזורה מסביבם. 

במצב אפשרי אחר, שבו צבירי הפזורה באזור של יישוב הקבע יתפנו, אפשרית דווקא עלייה מסויימת בערכי הרצף.

כמובן שאין ודאות שכל התכניות המאושרות ימומשו, אך מאידך ייתכן מימוש של תכניות אחרות שלא נכללו בחישוב – תכניות 
הנמצאות בהכנה, תכניות אפשריות של מתקנים ביטחוניים, ועוד.

12. כך למשל לא הוכללו כ -20 תכניות להקמת מתקנים פוטו-וולטאים במקומות שונים, רובן בנגב המערבי, תכניות ששטחן בין 100 ל -700 
דונם ושהשפעתן מחוץ לשוליהן )"משקל ההפרה"( קטנה יחסית, אם כי ברור שיש להן השפעה נופית מסויימת.
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14.3 חשיבותם של מסדרונות אקולוגיים
אקולוגיים.  מסדרונות  המהווים  פתוחים  שטחים  של  שמירתם  בחשיבות  עוסקת  הטבע  בשמירת  מרכזית  גישה 
מסדרונות אלו, בהם נעים בעלי חיים ומידע גנטי, חיוניים לקיומן של אוכלוסיות צמחים ובעלי חיים. ריבוי השטחים 
כך  ביניהם.  ומנתק  חוצץ  גם  למינים השונים, אלא  הזמינים  הגידול  בתי  רק מצמצם את  אינו  והכבישים  הבנויים 
מעבר  נמנע  כך,  על  נוסף  גדלים.  אקראיים  תהליכים  בשל  הכחדתן  וסיכויי  ומבודדות  קטנות  אוכלוסיות  נוצרות 
הסביבה בתנאי  לשינויים  התאמתן  ואת  הגנטי  המגוון  את  להקטין  שעלול  דבר  אוכלוסיות,  בין  גנטי  חומר   של 
)Meffe and Carroll, 1997(. לכן, למען שמירה על המגוון הביולוגי, דרוש יחד עם קיומן של שמורות טבע, גם רצף 
קרקעי המאפשר תנועה ביניהן, ״מסדרון״. מסדרון אקולוגי מוגדר כתוואי שטח קווי שאופיו שונה מהסביבה בה הוא 
נמצא, המחבר אזורים גדולים שמשמשים בית-גידול למספר מינים. המסדרון מאפשר קישוריות ודרכו בעלי חיים 
יכולים לעבור בין האזורים השמורים, וכך לאפשר את קיומן של אוכלוסיות-על גדולות מספיק )שקדי ושדות, 2000(.

בישראל, רשות הטבע והגנים פעלה להגדיר את צירי המסדרונות האקולוגיים המרכזיים אותם רצוי לשמר בכדי 
להגן על המגוון הביולוגי. כיוונם העיקרי של צירים אלו הוא צפון-דרום, ומעטים בלבד הינם רוחביים על ציר מזרח-
מערב )שקדי ושדות 2000(. באזור הסקר ישנם מספר מסדרונות צרים מהסוג השני, רוחביים, המקשרים בין פאתי 

דרום הר חברון ומדבר יהודה לבין מישור החוף הדרומי ואזור רצועת עזה )ר׳ מפה מס׳ 33 בעמוד הבא(. 

בבחינת אזור הסקר, עולה שהתיישבות הבדואים במרחב, לצד המרחב הבנוי של באר-שבע, מייצרת חייץ משמעותי 
החשיבות  רקע  על  הן  במיוחד  בולט  הדבר  צפון-דרום.  ציר  על  חיים  בעלי  מעבר  מונע  זה  חייץ  למערב.  ממזרח 
מדבר  בין  הגיאוגרפית  הקרבה  בשל  האזורית  החשיבות  רקע  על  והן  בישראל,  זה  מסוג  קישוריות  של  הארצית 
יהודה ודרום הר חברון מצפון לבין הנגב מדרום. במסגרת העבודה על סקר זה, אותר תוואי מוצע למסדרון אקולוגי 
הבנוי על ציר צפון-דרום, ותוואי נוסף על ציר מזרח-מערב. צירים מוצעים אלו יכולים לסייע בשמירה על קישוריות 
ומעבר בעלי-חיים בין חבלי ארץ אלו, להבטחת שלמות האוכלוסיות והמגוון הביולוגי. בנוסף, אנו ממליצים לעדכן 
את שכבת המסדרונות האקולוגיים הארצית, ולמחוק את המסדרונות שלמעשה כבר אינם כאלו עקב תהליכי בנייה 

והתיישבות מסיביים שהתקיימו בהם )ההצעות לשינויים בשכבת המסדרונות מופיעות גם הן במפה מס׳ 33(.

במפה מס׳ 34 )עמ' 281(, המציגה את המסדרונות האקולוגיים על רקע רצף השטחים הפתוחים, נראית חפיפה רבה 
בין המסדרונות לבין האזורים בהם ערכי הרצף גבוהים. חפיפה זו אינה מפתיעה, שכן גם בהגדרת המסדרונות וגם 
בחישוב ערכי הרצף הגבוהים קובע הגורם של המרחק מהפרות ומהפרעות אנושיות. עם זאת, שכבת המסדרונות 
מתבססת על אזורים טבעיים ונטועים נרחבים ועל חיבורים ביניהם דרך כתמים טבעיים, ערוצי נחלים וכו׳. לפיכך, 
אינם  לאורים(  אופקים  בין  )למשל  בלבד  אינטנסיבית  חקלאות  שטחי  שבהם  גבוהים  הרצף  ערכי  בהם  אזורים 
כמו אלו שנמצאים/מוצעים  באזורים מרובי הפרות,  בולטים כמה מסדרונות  כלולים בתחומי מסדרונות. מאידך, 
וברורה רגישותם הגבוהה של מסדרונות אלה. שכבת המסדרונות כוללת לעיתים מקטעי כבישים  בבקעת ערד, 
ראשיים )למשל מצפון לבית קמה(. זאת למרות שברור שהכביש מהווה גורם הפרה וחייץ. הכללתו במסדרון נובעת 
מהימצאות שטחים טבעיים ונטועים רבים משני צדדיו, ומדגישה את חשיבות האיפשור של חציית הכביש על ידי 

בעלי חיים – במעברים עיליים או תחתיים, בעיקר במקטעים כאלה.
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16. נספחים

נספח א׳: המלצות ראשוניות בעקבות הסקר 
יטפח, את ערכי הטבע, הנוף  ובמקרים מסוימים  לניהול השטח באופן שיישמר,  זה כולל המלצות כלליות  נספח 
נוספים.  ועל פי התייעצות עם הגורמים המזמינים ועם אנשי שטח  והמורשת שבו. זאת על פי השקפת מחבריו 
והמנהליים  הטכניים  התכנוניים,  הצעדים  את  מלא  באופן  מפרט  ואינו  בלבד,  כלליים  עקרונות  מתווה  הנספח 
אלו  צעדים  על  אנו מקווים שההחלטות  זה.  חורג ממסגרת סקר  גיבושם  ואשר  אלה,  למימוש מטרות  הדרושים 
תתקבלנה באופן מקצועי ושקול, ותוך שיתוף והסכמה בין הגורמים השונים המעורבים בניהול השטח, ובכללם 

תושבי האזור.

ההמלצות ברובן ניתנות בנפרד לכל אחת מחטיבות הנוף, הן בשל גודל השטח והן בשל האופי השונה של כל אחת 
מחטיבות הנוף.

)האותיות הלטיניות במפה  ייחוס לחלק מההמלצות המופיעות להלן  זה היא מפת  מפה מס׳ 35 שבסיום סעיף 
מתייחסות להמלצה התואמת(.

בקעת באר-שבע – ערד
מרחב תל ערד - ״בקעת קריות״ - ״בקעת מרעית״ - רכס עירא עד תל עירא. )רכס עירא נכלל בחטיבת נוף   .1
נפרדת( משמר מאפיינים אקולוגיים נדירים יחסית באזור הסקר, והוא בעל ייחוד נופי-תרבותי. יש לכן חשיבות 

.)A( לשימורו, גם כמרחב מייצג לנוף התרבות שנוצר באזור
.)B( 2. בשטח בסיס נבטים נותרו שטחים פתוחים טבעיים בהיקף משמעותי. יש לנהלם באופן שישמר את איכויותיהם
3. נחל באר-שבע הינו בעל חשיבות רבה כנחל פתוח המאפשר זרימת מים ומעבר מידע אקולוגי / גנטי. יש לשמר 

.)C( את הנחל עם שוליים רחבים ככל האפשר כמסדרון אקולוגי
4. השטחים הטבעיים שנותרו בבקעת באר-שבע – ערד הם קטנים ומקוטעים. חשוב לכן לשמרם קרוב ככל האפשר 
למצבם הטבעי, ולא לפתח בהם התיישבות, חקלאות או ייעור )חלקם בתחום A,C שהוזכרו לעיל, ואחרים מפוזרים 

במקומות שונים בבקעות(. 
5. כחלק ממכלול התהליכים שעוברת החברה הבדואית, ישנו מעבר מחקלאות מסורתית לחקלאות אינטנסיבית 
יותר. מניתוח ממצאי הסקר עולה שיש חשיבות אקולוגית, נופית ותרבותית לשטחי החקלאות המסורתיים, ולכן 

יש לשמר דפוס זה של עיבוד לפחות בחלק מהשטחים החקלאיים. 

מישור חוף הנגב
1. בתוך התווך החקלאי האינטנסיבי, עיקר הערכים האקולוגיים נמצאים לאורך צירי הנחלים. חשוב לכן לשמור על 
אפיקי הנחלים במצב קרוב לטבעי ככל האפשר, בכדי לאפשר זרימת מים ומעבר אורגניזמים על בסיס הנחלים. 
)או  טבעיים  הם  אלה  נחלים  בעמקי  ניכרים  קטעים  ושוליהם.  וגרר  בשור  מהנחלים  חלקים  נכללים   D בתיחום 
מיוערים( ובעלי רוחב של מאות מטרים. בקטעים אחרים )ובנחלים רבים נוספים( הרצועה הטבעית צרה מאד ויש 

צורך לעבותה על ידי יצירת אזורי חייץ )ר' להלן(. 
יופעלו  ערוצי הנחלים יש לקבוע תחום חייץ )באפר( משמעותי מגדות הערוץ. בשטחים אלו  2. בכדי לשמור על 

ממשקים משמרי קרקע, תמיכה ועידוד צומח מקומי ולא תתקיים פעילות חקלאית. 
יחסית. במהלך עבודת הסקר מיפינו  ומקוטעים  גם אם הם קטנים  משארי לס,  גדולה לשימור  ישנה חשיבות   .3
את משארי הלס )כתמים טבעיים( המצויים בשטח החקלאי )ראו פירוט במפת השטחים הטבעיים, עמ' 169 וכן 
 )E( 35 מספר משארים גדולים יחסית במישור חוף הנגב מופיעים גם במפה מס׳ .)בשכבות הממ״ג של הסקר

בחלקם גם נמצאים אתרים ארכיאולוגיים חשובים. 
בתכנון  זה  בגורם  להתחשב  יש  חורפים,  עופות  עבור  במיוחד  כערכיים  שהוגדרו  החקלאיים-ברובם  באזורים   .4

שטחים אלה ובניהולם )סימול תכלת במפה(.
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צאן-חצרים
אקולוגיות  איכויות  משמר  ושה  נבטים  עתודים,  פלט,  הנחלים  באגני  החקלאי/טבעי  הפתוח  המרחב  פסיפס   .1

 .)F( ונופיות – יש לפעול לשימור המרקם הפתוח באזור זה
עבור  חשוב  אזור  גם  מהווים  שרובם  משמעותי,  בהיקף  טבעיים  פתוחים  שטחים  נותרו  חצרים  בסיס  בשטח   .2
ולניהולם באופן שישמר את איכויותיהם )השטחים החשובים ביותר  החוברה המדברית. יש לפעול לשמירתם 

.)G כלולים בתיחום

שפלת יהודה הדרומית
1. השטח הפתוח מצפון לבאר-שבע )נחל עשן, נחל כובשים, שטחים פתוחים בתחום המרת״ח( מהווה גוש טבעי 
משמעותי, והוא גם בעל חשיבות בשמירה על רצף טבעי פתוח בין גבעות גורל לשטחים הטבעיים שבאזור צאן-

 .)H( חצרים. לפיכך יש חשיבות בשמירה ובהגנה על חלקים נרחבים ככל האפשר משטח זה
2. בתחום חטיבת נוף זו בוצעו נטיעות בשטחים נרחבים, שהותירו מעט שטחים טבעיים יחסית. ישנה לכן חשיבות 

.)I בשימורם, ללא הכשרת קרקע חדשה לנטיעות. )למשל
בין שטחים  לס טבעיים, המצויים  נותרו מעט משארי   ,40 לכביש  גבעות השפלה שממערב  הנמוך של  בחלק   .3
שרובם חקלאיים או נטועים. אמנם אין כתמים רבים כאלו )למשל – J בקטע מנחל דודאים( אולם אנו ממליצים 
על דיוק נוסף של המיפוי ועל מאמץ לשמירה על משארים טבעיים אלו. יש לציין שחשיבותם תעלה ככל שיורחב 

הפיתוח באזור שמצפון לבאר-שבע )ר׳ סעיף 1 לעיל(.
4. בחלק מאזור חוות המיכלים שמדרום לאתר דודאים ובסביבתו הקרובה, נותרו שטחים טבעיים ובהם גם מין צמח 

 .)K( יש לפעול לניהול השטח באופן שישמר איכויות אלה .)בסכנת הכחדה )שום קולמן

ענים-עירא
1. האזור הדרום-מזרחי של חטיבת הנוף ענים-עירא צריך לדעתנו להתחבר למכלול הנופי- תרבותי של תל-ערד-
מרעית )ר׳ המלצה מס׳ 1, בחטיבת הנוף בקעת באר-שבע - ערד, A(. יש לשמר את מאפייני הצומח והנוף הטבעיים, 

ללא פיתוח וללא נטיעות בשטחים הפתוחים. 

הר הנגב הצפוני ודרום מדבר יהודה
1. אזור זה נצפה למרחוק והוא בעל רגישות נופית גבוהה. בכדי להימנע ממפגעים נופיים אנו מציעים לצמצם את 
פעולות הפיתוח ואת פעולות החציבה באזור זה, ואת הפעולות ההכרחיות לבצע באופן שימזער את הפגיעה 

.)L דוגמא חלקית מאזור צפון רכס ירוחם בתיחום(

במפה מס׳ 35 מופיעים גם חלקים ממסדרון אקולוגי מוצע בחלק הדרום-מזרחי של תחום הסקר, המקשר בין הרי 
דימונה, הרי עירא וגבעות צאן, דרך בקעות ערד ובאר-שבע )ר׳ גם סעיף 14.3 חשיבותם של מסדרונות אקולוגיים, 

מפה מס׳ 33 ומפה מס׳ 34(. חלקים אלה של המסדרון צרים מאד ויש לעשות מאמץ לשמירת אופיים הפתוח.







295

"ח מסכם ן הנגב – בדגש שטחי הלס דו סקר צפו

נספח ב׳: טופס רישום נתוני צומח, כולל מאפייני בית גידול



296

"ח מסכם ן הנגב – בדגש שטחי הלס דו סקר צפו

נספח ג׳: רשימת מיני הצמחים שנמצאו בשטח הסקר
מקורות למאפייני הצמחים: הגדרות שכיחות ואנדמיות התבססו על פרגמן ועמיתיו )1999(, הגדרת ‘מספר אדום׳ התבססה 
גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים  )2011(. מין מוגן – כהגדרתו בחוק אכרזת  )2007( ושמידע ועמיתיו  ופולק  על שמידע 
לאומיים ואתרי הנצחה )ערכי טבע מוגנים(, התשס״ה-2005. הגדרת זר, נטוע, פולש, פליט-תרבות והגדרת בן חלוף/בן קיימא 
על פי מימי רון, הגדרת בית-גידול ותפוצה פיטוגיאוגרפית על פי דנין ודנין )2006 ואילך(. כל הנתונים עברו בדיקה ע״י מימי רון.

מקרא לעמודת שכיחות: O – על סף הכחדה בישראל )נמצא ב- 1-3 אתרים(; RR – נדיר מאד בישראל )נמצא ב- 4-30 אתרים(; 
RP נדיר בישראל )נמצא ב- 30-100 אתרים(; R – נדיר למדי בישראל )נמצא ביותר מ-100 אתרים(; F – תדיר; C – מצוי; CC – מצוי ביותר.

מקרא לעמודת אנדמיות: EI – אנדמי לישראל בלבד; EE – אנדמי לישראל וסיני; EL – אנדמי לישראל ולבנון; EP – אנדמי לישראל 
וירדן; ES – אנדמי לישראל, סוריה ולבנון; ET – אנדמי לישראל ודרום טורקיה.

המספר האדום: מספר 2.5 נחשב על סף איום )קטגוריית NT עפ״י דירוג IUCN(. מספר אדום מעל 2.5 נחשב בסכנת הכחדה. 
מספר אדום קטן מ-2.5 אינו נחשב בסכנה. ככל שהמספר גבוה יותר סכנת ההכחדה גדולה יותר.
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 עשבוני   Malabaila secaculFסוככייםאגורה מדברית
רב-שנתי

אירנו-טורניערבות-שיחיםחלוף

סהרו-ערבימדבר, קרקעות מלוחותקיימאבן-שיח   Suaeda asphalticaCEPירבוזייםאוכם מדברי

באזור Pinus halepensisF 1אורנייםאורן ירושלים
הסקר- 

נטוע

טבעי: חורש ויער ים-קיימאעץ
תיכוני. בתחום סקר זה 

- נטוע

ים-תיכוני

אירנו-טורנימחשופים של סלעים קשיםקיימאבן-שיח   Origanum dayiFEIשפתנייםאזובית המדבר

ים-תיכוני - בתותחלוףחד-שנתי   Urospermum picroidesCCמורכביםאזנב מצוי
אירנו-טורני

  קיימא שיח     סולנייםאטד ב.מ.

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Phleum subulatumCדגנייםאיטן מרצעני

אוסטרלי  קיימא עץנטוע    .Eucalyptus spהדסייםאיקליפטוס ב.מ.

ים-תיכוניבתותחלוףגיאופיט Iris palaestinaFES 1אירוסייםאירוס ארץ-ישראלי

אירנו-טורניבתותחלוףגיאופיט Iris atrofuscaRPEI4.21אירוסייםאירוס שחום

 עשבוני   Achillea santolinaCמורכביםאכילאה ערבתית
רב-שנתי

אירנו-טורניערבות-שיחיםחלוף

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדברקיימאבן-שיח   Achillea fragrantissimaCCמורכביםאכילאה ריחנית
סהרו-ערבי

ים-תיכוניחורש ויער ים-תיכוניקיימאעץ Pistacia palaestinaCC 1אלתייםאלה ארץ-ישראלית

ים-תיכוניבתותקיימאבן-שיח   Paronychia argenteaCCציפורנייםאלמוות הכסף

אירנו-טורנימחשופים של סלעים קשיםקיימאבן-שיח   Paronychia sinaicaFציפורנייםאלמוות סיני

סהרו-ערביחולותחלוףחד-שנתי   Paronychia fgfbtharabicaCציפורנייםאלמוות ערבי

אירנו-טורניערבות-שיחים, מדבר, חולותקיימאבן-שיח   Halothamnus lancifoliusCCירבוזייםאלניה אזמלנית

Halothamnus ירבוזייםאלניה נאה
hierochunticus

C   ערבות-שיחים, בתי-גידול חלוףחד-שנתי
מופרעים-מופרים

אירנו-טורני

ים-תיכוניבתותקיימאבן-שיח   Alkanna strigosaCETזיפנייםאלקנה סמורה

ים-תיכוניערבות-שיחים, מדבר, חולותחלוףחד-שנתי   Emex spinosaCCארכוביתייםאמיך קוצני

 שטחים מעובדיםחלוףחד-שנתי   Ammi majusCCסוככייםאמיתה גדולה
)עשבים רעים(, בתי-גידול 

מופרעים-מופרים

ים-תיכוני

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Medicago rigidulaCCקטניתייםאספסת אשונה

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Medicago coronataCקטניתייםאספסת הכתרים

סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Medicago laciniataCCקטניתייםאספסת מפוצלת

אירו-סיבירי בתותחלוףחד-שנתי   Medicago polymorphaCCקטניתייםאספסת מצויה
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Medicago truncatulaCקטניתייםאספסת קטועה

חולות, מחשופים של קיימאשיח   Asparagus horridusCאספרגייםאספרג ארוך-עלים
סלעים קשים

ים-תיכוני - 
סהרו-ערבי
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 עשבוני   Astomaea seselifoliumFסוככייםאסתום מצוי
רב-שנתי

ים-תיכוני - בתותחלוף
אירנו-טורני

אירנו-טורניבתותחלוףחד-שנתי   Pisum sativumFקטניתייםאפון נמוך

ערבות-שיחים, מדבר, חלוףחד-שנתי   Spergularia diandraCCציפורנייםאפזרית דו-אבקנית
קרקעות מלוחות, רודרליים

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני - 

סהרו-ערבי

 רב-שנתי    Spergularia salinaRציפורנייםאפזרית מלוחה
קצר-חיים

אירו-סיבירי קרקעות מלוחותחלוף
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני

 עשבוני   Persicaria lapathifoliaFארכוביתייםארכובית הכתמים
רב-שנתי

ים-תיכוני - בתי גידול לחיםקיימא
אירו-סיבירי

Polygonum ארכוביתייםארכובית שבטבטית
equisetiforme

CC   -עשבוני רב
שנתי

ים-תיכוני - בתותקיימא
אירנו-טורני

אין Arnebia decumbensזיפנייםארנבית שרועה
נתון

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   
סהרו-ערבי

סהרו-ערבימדבר, קרקעות מלוחותקיימאעץ Tamarix niloticaCC 1אשלייםאשל היאור

 * מוגן  * Tamarix aphyllaCאשלייםאשל הפרקים
מבאר-

שבע 
ודרומה

סודנימדבר, תרמופילייםקיימאעץ

קרקעות עשירות חלוףחד-שנתי Matricaria aureaF 1מורכביםבבונג זהוב
בנוטריינטים, רודרליים

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

Tripleurospermum מורכביםבבונגית אוזנית
auriculatum

F   אירנו-טורניערבות-שיחיםחלוףחד-שנתי

אירנו-טורניבתותקיימאבן-שיח   Verbascum jordanicumCEPלועניתייםבוצין הירדן

אין Verbascum eremobiumלועניתייםבוצין המדבר
נתון

EE   אירנו-טורניערבות-שיחיםקיימאבו-שיח

 עשבוני   Verbascum sinuatumCCלועניתייםבוצין מפורץ
רב-שנתי

ים-תיכוני - בתותקיימא
אירנו-טורני

אירנו-טורנימדבר, ערבות-שיחים, בתותקיימאבן-שיח   Verbascum fruticulosumCלועניתייםבוצין שיחני

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Gastrocotyle hispidaCזיפנייםבטנונית שעירה
סהרו-ערבי

ים-תיכוניחולותחלוףחד-שנתי   Aegilops longissimaFדגנייםבן-חיטה אריכא

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Aegilops peregrinaCCדגנייםבן-חיטה רב-אנפין

אירנו-טורניערבות-שיחים, מדברחלוףגיאופיט   Scilla hanburyiFאספרגייםבן-חצב מדברי

ים-תיכוניבתותחלוףגיאופיט   Scilla autumnalisCCאספרגייםבן-חצב סתווני

ים-תיכוני - ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Roemeria hybridaFפרגייםבן-פרג סגול
אירנו-טורני

סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Erucaria microcarpaCCמצליביםבן-שלח מנוצה

בתות, ערבות-חלוףחד-שנתי   Crithopsis delileanaCדגנייםבן-שעורה מצוי
שיחים, מדבר

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

ערבות-שיחים, מדבר, חלוףחד-שנתי   Bassia muricataCירבוזייםבסיה שיכנית
חולות, רודרליים

אירנו-טורני - 
סהרו-ערבי

ים-תיכוני - ערבות-שיחיםחלוףחד-שנתי   Vicia monanthaFקטניתייםבקיה מדורבנת
אירנו-טורני

ים-תיכוני - בתותחלוףחד-שנתי   Vicia peregrinaCCקטניתייםבקיה מצויה
אירנו-טורני

ים-תיכוניערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Vicia narbonensisCקטניתייםבקיה צרפתית

ים-תיכוניבתות, ערבות-שיחיםחלוףחד-שנתי   Vicia sativaCCקטניתייםבקיה תרבותית

סהרו-ערביחולותחלוףחד-שנתי   Consolida flavaRPנוריתייםבר-דורבן צהוב

ים-תיכוני - ערבות-שיחיםחלוףחד-שנתי   Ceratocephala falcataFנוריתייםבר-נורית חרמשי
אירנו-טורני

ים-תיכוני - בתותחלוףחד-שנתי   Bromus lanceolatusCדגנייםברומית אזמלנית
אירנו-טורני

ים-תיכוני - בתותחלוףחד-שנתי   Bromus scopariusCדגנייםברומית המטאטא
אירנו-טורני

בתות, ערבות-חלוףחד-שנתי   Bromus fasciculatusCCדגנייםברומית מאוגדת
שיחים, מדבר

ים-תיכוני

ים-תיכוני - בתותחלוףחד-שנתי   Bromus madritensisCדגנייםברומית ספרדית
אירנו-טורני

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Bromus rigidusCדגנייםברומית שעירה

בתות, בתי-גידול חלוףחד-שנתי   Notobasis syriacaCCמורכביםברקן סורי
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני
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 בת-חול
ארץ-ישראלית

ים-תיכוני - חולותחלוףחד-שנתי   Ammochloa palaestinaFדגניים
אירנו-טורני - 

סהרו-ערבי

ים-תיכוני - בתות, ערבות-שיחיםחלוףגיאופיט Fritillaria persicaF 1שושנייםגביעונית הלבנון
אירנו-טורני

אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים, מדברקיימאבן-שיח   Gypsophila capillarisCציפורנייםגבסנית ערבית

אירנו-טורניערבות-שיחיםחלוףחד-שנתי   Gypsophila pilosaRRציפורנייםגבסנית שעירה

קרקעות עשירות חלוףחד-שנתי   Silybum marianumCCמורכביםגדילן מצוי
בנוטריינטים, רודרליים

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

        Torilis sp. סוככייםגזיר ב.מ.

ים-תיכוני - בתותחלוףחד-שנתי   Torilis tenellaCCסוככייםגזיר דקיק
אירנו-טורני

אירו-סיבירי בתותחלוףחד-שנתי   Torilis nodosaCסוככייםגזיר המפרקים
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני

ים-תיכוני - בתותחלוףחד-שנתי   Torilis leptophyllaCCסוככייםגזיר צר-עלים
אירנו-טורני

בתות, בתי-גידול חלוףדו-שנתי   Daucus carotaCCסוככייםגזר קיפח
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני

 בתות, מחשופיםקיימאבן-שיח   Ballota undulataCשפתנייםגלונית מצויה
של סלעים קשים

ים-תיכוני

גלעינית זעירת-
פרחים

אין Buglossoides tenuifloraזיפניים
נתון

ים-תיכוני - ערבות-שיחיםחלוףחד-שנתי   
אירנו-טורני

ים-תיכוני - בתותקיימאבן-שיח   Teucrium capitatumCCשפתנייםגעדה מצויה
אירנו-טורני

סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Trigonella stellataCCקטניתייםגרגרנית כוכבנית

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Medicago monspeliacaCCקטניתייםגרגרנית מצויה

סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Trigonella arabicaCCקטניתייםגרגרנית ערבית

אירו-סיבירי בתותחלוףגיאופיט Geranium tuberosumF 1גרנייםגרניון הפקעות
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Galium muraleCפואתייםדבקת החומות

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Galium judaicumCCESפואתייםדבקת יהודה

ים-תיכוני - בתותחלוףחד-שנתי   Rostraria cristataCCדגנייםדגנין מצוי
אירנו-טורני

עשבוני רב-   Mandragora autumnalisCסולנייםדודא רפואי
שנתי

ים-תיכוניבתותחלוף

ערבות-שיחים, חלוףחד-שנתי   Spergula fallaxCציפורנייםדורית רפה
מדבר, קרקעות 

מלוחות, קרקעות עשירות 
בנוטריינטים, רודרליים

סהרו-ערבי

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Adonis dentataCנוריתייםדמומית משוננת
סהרו-ערבי

דמומית עבת-
שיבולת

שטחים מעובדים )עשבים חלוףחד-שנתי  Adonis aestivalisRR4.2נוריתיים
רעים(, בתי-גידול 
מופרעים-מופרים

אירו-סיבירי 
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני

ים-תיכוני - בתי גידול לחיםחלוףחד-שנתי   Parapholis incurvaFדגנייםדק-זנב קשתני
אירנו-טורני

ים-תיכוני - בתותחלוףחד-שנתי   Crupina crupinastrumCמורכביםדרדית מצויה
אירנו-טורני

אין Centaurea ascalonicaמורכביםדרדר אשקלון
נתון

EI4.21 עשבוני 
רב-שנתי

ים-תיכוניבתותחלוף

סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Centaurea pallescensCמורכביםדרדר המדבר

סהרו-ערביערבות-שיחיםחלוףחד-שנתי   Centaurea ammocyanusFמורכביםדרדר הערבות

בתי-גידול מופרעים-חלוףחד-שנתי   Centaurea ibericaCCמורכביםדרדר מצוי
מופרים

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

סהרו-ערביערבות-שיחיםקיימאבן-שיח   Centaurea aegyptiacaCמורכביםדרדר מצרי

ים-תיכוני - בתות, ערבות-שיחיםחלוףחד-שנתי   Centaurea hyalolepisCCמורכביםדרדר קרומי
אירנו-טורני

ים-תיכוני - ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Tordylium aegyptiacumCסוככייםדרכמונית מצרית
אירנו-טורני

 עשבוני   Herniaria hemistemonCציפורנייםדרכנית מקופחת
רב-שנתי

ערבות-שיחים, מדבר, קיימא
קרקעות מלוחות

סהרו-ערבי
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אירו-סיבירי ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Herniaria hirsutaFציפורנייםדרכנית שעירה
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני

 עשבוני   Alhagi graecorumCקטניתייםהגה מצויה
רב-שנתי

קרקעות מלוחות, בתי-קיימא
גידול מופרעים-מופרים

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

 עשבוני   Scorzonera papposaCמורכביםהרדופנין הציצית
רב-שנתי

אירנו-טורניבתותחלוף

 עשבוני   Scorzonera judaicaCמורכביםהרדופנין יהודה
רב-שנתי

אירנו-טורניערבות-שיחים, מדברחלוף

אירנו-טורניערבות-שיחיםחלוףחד-שנתי   Valerianella szovitsianaFיערתייםולריינית ערבתית

  חלוףגיאופיט     .Gagea spשושנייםזהבית ב.מ.

בתות, ערבות-חלוףחד-שנתי   Lolium rigidumCCדגנייםזון אשון
שיחים, מדבר

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברחלוףגיאופיט   Bellevalia eigiiFEEאספרגייםזמזומית איג

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדברחלוףגיאופיט   Bellevalia desertorumCCאספרגייםזמזומית המדבר
סהרו-ערבי

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Scorpiurus muricatusFקטניתייםזנב-עקרב שיכני

ים-תיכוני - בתותחלוףחד-שנתי   Geropogon hybridusCמורכביםזקן-סב מצוי
אירנו-טורני

Convolvulus חבלבלייםחבלבל המשי
stachydifolius

F   עשבוני 
רב-שנתי

 שטחים מעובדים חלוף
)עשבים רעים(, בתי-גידול 

מופרעים-מופרים

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

מחשופים של סלעים קיימאבן-שיח   Convolvulus oleifoliusCחבלבלייםחבלבל זיתני
קשים

ים-תיכוני

 עשבוני   Convolvulus althaeoidesFחבלבלייםחבלבל כפני
רב-שנתי

ים-תיכוניבתותחלוף

ים-תיכוניבתותקיימאבן-שיח   Ajuga ivaRשפתנייםחד-שפה תמים

ים-תיכוניצומח עשבוני ים-תיכוניחלוףחד-שנתי   Scolymus maculatusCCמורכביםחוח עקוד

Onopordum מורכביםחוחן אלכסנדרוני
alexandrinum

FEE   עשבוני 
רב-שנתי

אירנו-טורני - ערבות-שיחיםחלוף
סהרו-ערבי

אירנו-טורני - חולותחלוףחד-שנתי   Cutandia memphiticaCCדגנייםחולית מצרית
סהרו-ערבי

         .Rumex sp חומעה ב.מ.

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Atractylis cancellataFמורכביםחורשף השבכה

סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברקיימאבן-שיח   Atractylis phaeolepisFמורכביםחורשף חום-קשקשים

סהרו-ערביערבות-שיחיםחלוףחד-שנתי   Atractylis proliferaFמורכביםחורשף נאה

סהרו-ערביערבות-שיחיםקיימאבן-שיח   Atractylis serratuloidesFמורכביםחורשף קטן-קרקפות

 עשבוני   Alcea acaulisCחלמיתייםחטמית עין-הפרה
רב-שנתי

ים-תיכוניבתותקיימא

סהרו-ערביחולותחלוףחד-שנתי   Aizoon hispanicumCחיעדייםחייעד ספרדי

סודנימדבר, תרמופילייםחלוףחד-שנתי   Aizoon canarienseCחיעדייםחייעד קנרי

         .Euphorbia sp חלבלוב ב.מ.

ים-תיכוני - בתותחלוףחד-שנתי   Euphorbia falcataFחלבלובייםחלבלוב מגלי
אירנו-טורני

אירו-סיבירי בתותחלוףחד-שנתי   Euphorbia peplusCCחלבלובייםחלבלוב מצוי
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Euphorbia oxyodontaRחלבלובייםחלבלוב מרושת

Euphorbia חלבלובייםחלבלוב פעוט
chamaepeplus

C   אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי
סהרו-ערבי

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Thesium humileFסנטלייםחלוקה ננסית

בתות, ערבות-חלוףחד-שנתי   Malva sylvestrisFחלמיתייםחלמית גדולה
שיחים, מדבר

ים-תיכוני - 
אירו-סיבירי

קרקעות עשירות חלוףחד-שנתי   Malva nicaeensisCCחלמיתייםחלמית מצויה
בנוטריינטים, רודרליים

 ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Malva aegyptiaFחלמיתייםחלמית מצרית

קרקעות עשירות חלוףחד-שנתי   Malva parvifloraCCחלמיתייםחלמית קטנת-פרחים
בנוטריינטים, רודרליים

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, חולותקיימאבן-שיח   Haloxylon scopariumCCירבוזייםחמד המדבר
סהרו-ערבי
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פליט    Cicer arietinum קטניתייםחמצה תרבותית
תרבות

  חלוף חד-שנתי

         .Latuca spמורכביםחסה ב.מ.

 עשבוני   Lactuca tuberosaCמורכביםחסה כחולת-פרחים
רב-שנתי

ים-תיכוני - בתותחלוף
אירנו-טורני

בתות, ערבות-קיימאבן-שיח   Lactuca orientalisFמורכביםחסה מזרחית
שיחים, מדבר

אירנו-טורני

בתי-גידול מופרעים-חלוףחד-שנתי Lactuca serriolaCC  Fמורכביםחסת המצפן
מופרים, קרקעות עשירות 

בנוטריינטים, 

אירו-סיבירי 
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני

עשבוני רב-   Phalaris aquaticaFדגנייםחפורית הפקעים
שנתי

ים-תיכוניבתותקיימא

ים-תיכוני - בתותחלוףחד-שנתי   Phalaris paradoxaFדגנייםחפורית מוזרה
אירנו-טורני

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Phalaris brachystachysCדגנייםחפורית מצויה

 ים-תיכוני - ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Phalaris minorCCדגנייםחפורית קטנה
אירנו-טורני

סהרו-ערביערבות-שיחיםחלוףגיאופיט   Urginea undulataFאספרגייםחצב גלוני

ים-תיכוניבתותחלוףגיאופיט Urginea maritimaCC 1אספרגייםחצב מצוי

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Sinapis arvensisCCמצליביםחרדל השדה

קרקעות עשירות חלוףחד-שנתי   Sinapis albaCCמצליביםחרדל לבן
בנוטריינטים, רודרליים

אירו-סיבירי 
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני

 עשבוני   Eryngium glomeratumCסוככייםחרחבינה מגובבת
רב-שנתי

בתות, מחשופים של סלעים קיימא
קשים, בתות טרגקנטיות 

של הרים גבוהים

ים-תיכוני

 עשבוני   Eryngium creticumCCסוככייםחרחבינה מכחילה
רב-שנתי

ים-תיכוניבתותחלוף

Chrysanthemum מורכביםחרצית עטורה
coronarium

CC   קרקעות עשירות חלוףחד-שנתי
בנוטריינטים, רודרליים

ים-תיכוני

בתי-גידול מופרעים-קיימאעץפולש  Nicotiana glaucaCCסולנייםטבק השיח
מופרים

רב-אזורי - 
טרופי

ים-תיכוניערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Lathyrus pseudociceraFקטניתייםטופח אדום

אירו-סיבירי בתותחלוףחד-שנתי   Lathyrus aphacaCCקטניתייםטופח מצוי
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Lathyrus marmoratusFקטניתייםטופח נאה

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Diplotaxis erucoidesCמצליביםטוריים מצויים

חולות, בתי-גידול חלוףבן-שיחפולש  Heterotheca subaxillarisCמורכביםטיונית החולות
מופרעים-מופרים

אמריקני

עשבוני רב-   Cynodon dactylonCCדגנייםיבלית מצויה
שנתי

בתות, ערבות-קיימא
שיחים, מדבר

רב-אזורי - 
טרופי

בתות, בתי-גידול חלוףחד-שנתי   Capsella bursa-pastorisCCמצליביםילקוט הרועים
מופרעים-מופרים

רב-אזורי - 
טרופי

נטוע, Prosopis julifloraקטניתייםינבוט המסקיטו13
פולש

אמריקניקיימאעץ

סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברקיימאבן-שיח   Anabasis articulataCCירבוזייםיפרוק המדבר

עשבוני רב-   Anabasis syriacaFירבוזייםיפרוק תלת-כנפי
שנתי

אירנו-טורניערבות-שיחיםקיימא

 שטחים מעובדיםחלוףחד-שנתיפולש  Amaranthus blitoidesCCירבוזייםירבוז שרוע
)עשבים רעים(, בתי-גידול 

מופרעים-מופרים

אמריקני

 ים-תיכוני - מדבר, קרקעות מלוחותחלוףחד-שנתי   Sphenopus divaricatusR2.5דגנייםיתדן מפושק
אירנו-טורני - 

סהרו-ערבי

ים-תיכוני - בתותחלוףגיאופיט   Muscari neglectumFאספרגייםכדן אשכולי
אירנו-טורני

Asteriscus מורכביםכוכב ננסי
hierochunticus

CC   סהרו-ערבימדברחלוףחד-שנתי

בתי גידול לחים, שטחים חלוףחד-שנתי   Stellaria pallidaRציפורנייםכוכבית חיוורת
מעובדים )עשבים רעים(

 ים-תיכוני - 
אירו-סיבירי

ים-תיכוני - בתותחלוףחד-שנתי   Rhagadiolus stellatusCCמורכביםכוכבן מצוי
אירנו-טורני

בתות, ערבות-שיחים, בתות חלוףגיאופיט Ixiolirion tataricumF 1כחליתייםכחלית ההרים
טרגקנטיות של הרים גבוהים

אירנו-טורני

13. הגדרת מיני עצי הינבוט הזרים הנטועים בישראל היא קשה מאד והמינים גם מכליאים ביניהם )שמידע, 2016(
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Hymenocarpos קטניתייםכליינית מצויה
circinnatus

CC   ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי

ים-תיכוניבתות, ערבות-שיחיםחלוףגיאופיט Anemone coronariaCC 1נוריתייםכלנית מצויה

         .Pimpinella spסוככייםכמנון ב.מ.

 עשבוני   Pimpinella corymbosaRRסוככייםכמנון ענף
רב-שנתי

אירנו-טורניבתותחלוף

אין Pimpinella eriocarpaסוככייםכמנון שעיר
נתון

אירנו-טורניערבות-שיחיםחלוףחד-שנתי   

ערבות-שיחים, מדבר, חלוףחד-שנתי   Pteranthus dichotomusCCציפורנייםכנפן קוצני
קרקעות מלוחות

סהרו-ערבי

סהרו-ערביחולותקיימאבן-שיח   Argyrolobium uniflorumFקטניתייםכספסף חד-פרחי

בתי-גידול מופרעים-חלוףחד-שנתי   Chenopodium muraleCCירבוזייםכף-אווז האשפות
מופרים, קרקעות עשירות 

בנוטריינטים, רודרליים

רב-אזורי - 
טרופי

Chenopodium ירבוזייםכף-אווז הגינות
opulifolium

F   בתי-גידול מופרעים-חלוףחד-שנתי
מופרים, קרקעות עשירות 

בנוטריינטים, רודרליים

אירו-סיבירי 
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני

בתי-גידול מופרעים-חלוףחד-שנתי   Chenopodium albumCירבוזייםכף-אווז לבנה
מופרים

רב-אזורי - 
טרופי

סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Carrichtera annuaCמצליביםכפיות שעירות

אין Onobrychis crista-galliקטניתייםכרבולת התרנגול
נתון

סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Onobrychis squarrosaCקטניתייםכרבולת מצויה

ים-תיכוני - בתותחלוףגיאופיט   Bongardia chrysogonumFערטניתייםכרבולתן השדות
אירנו-טורני

ים-תיכוני - חולותחלוףחד-שנתי   Brassica tournefortiiCמצליביםכרוב החוף
סהרו-ערבי

 עשבוני   Carex pachystylisFגמאייםכריך הערבות
רב-שנתי

אירנו-טורניערבות-שיחים, מדברחלוף

  חלוף טפיל     .Cuscuta spחבלבלייםכשות ב.מ.

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Coronilla scorpioidesFקטניתייםכתרון עקרבי

ים-תיכוניחולותחלוףחד-שנתי   Lotus halophilusCקטניתייםלוטוס שעיר

ים-תיכוניבתות, חולותחלוףגיאופיט   Eminium spiculatumFלופייםלוליינית מעובה

סהרו-ערבימדבר, תרמופילייםקיימאחד-שנתי   Launaea nudicaulisCCמורכביםלוניאה שרועה

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Misopates orontiumCלועניתייםלועית קטנה

 עשבוני   Scrophularia peyroniiFלועניתייםלוענית מפושקת
רב-שנתי

ים-תיכוני - בתותקיימא
אירנו-טורני

Scrophularia לועניתייםלוענית מצויה
xanthoglossa

C   ים-תיכוני - בתותקיימאבן-שיח
אירנו-טורני

ים-תיכוני - בתותחלוףחד-שנתי   Plantago afraCCלחכייםלחך בלוטי
אירנו-טורני

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Plantago creticaCCלחכייםלחך כרתי

 עשבוני   Plantago albicansFלחכייםלחך מלבין
רב-שנתי

ים-תיכוני - חולותקיימא
סהרו-ערבי

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Plantago lagopusCCלחכייםלחך מצוי

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Plantago notataRלחכייםלחך משונן
סהרו-ערבי

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Plantago ovataCCלחכייםלחך סגלגל
סהרו-ערבי

אירו-סיבירי ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Plantago coronopusCלחכייםלחך שסוע
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני

 שטחים מעובדיםחלוףחד-שנתיפולש  Xanthium strumariumCמורכביםלכיד הנחלים
)עשבים רעים(, בתי-גידול 

מופרעים-מופרים

רב-אזורי - 
טרופי

 שטחים מעובדיםחלוףחד-שנתיפולש  Xanthium spinosumFמורכביםלכיד קוצני
)עשבים רעים(, בתי-גידול 

מופרעים-מופרים

רב-אזורי - 
טרופי

אירנו-טורניערבות-שיחיםקיימאבן-שיח   Artemisia sieberiCCמורכביםלענת המדבר

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Lappula spinocarposCCזיפנייםלפית שיכנית
סהרו-ערבי

בתות, בתי-גידול חלוףחד-שנתי   Hirschfeldia incanaCCמצליביםלפתית מצויה
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני
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בתות, ערבות-חלוףחד-שנתי   Anchusa aegyptiacaCCזיפנייםלשון-פר מצרית
שיחים, מדבר

סהרו-ערבי

 עשבוני   Anchusa strigosaCCזיפנייםלשון-פר סמורה
רב-שנתי

ים-תיכוני - בתותקיימא
אירנו-טורני

בתי-גידול מופרעים-קיימאחד-שנתיזר  Maireana brevifoliaFירבוזייםמאירית קצרת-עלים
מופרים

אוסטרלי

ים-תיכוני - ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Hypecoum pendulumRפרגייםמגלית משתלשלת
אירנו-טורני

 עשבוני   Pallenis spinosaCמורכביםמוצית קוצנית
רב-שנתי

ים-תיכוניבתותחלוף

סהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר, חולותחלוףחד-שנתי   Gymnarrhena micranthaCמורכביםמוצנית קטנת-פרחים

סהרו-ערביחולותחלוףחד-שנתי   Ifloga spicataCמורכביםמחטנית משובלת

Enarthrocarpus מצליביםמחרוזת משונצת
strangulatus

C   ערבות-שיחים, מדבר, חלוףחד-שנתי
קרקעות עשירות 

בנוטריינטים, רודרליים

סהרו-ערבי

         .Atriplex spירבוזייםמלוח ב.מ.

בתי-גידול מופרעים-קיימאחד-שנתיזר  Atriplex semibaccataFירבוזייםמלוח הענבות
מופרים

אוסטרלי

מדבר, קרקעות קיימאבן-שיח   Atriplex leucocladaCירבוזייםמלוח מלבין
מלוחות, בתי-גידול 

מופרעים-מופרים

אירנו-טורני - 
סהרו-ערבי

אוסטרלימדבר, רודרלייםחלוףחד-שנתיפולש  Atriplex holocarpaFירבוזייםמלוח ספוגי

ים-תיכוני - קרקעות מלוחותקיימאשיח   Atriplex halimusCירבוזייםמלוח קיפח
סהרו-ערבי

ערבות-שיחים, מדבר, קיימאבן-שיח   Salsola vermiculataCCירבוזייםמלחית אשונה
קרקעות מלוחות

אירנו-טורני - 
סהרו-ערבי

ערבות-שיחים, מדבר, חלוףחד-שנתי   Salsola tragusCירבוזייםמלחית אשלגנית
קרקעות מלוחות, אזור 

הרסס של חוף הים התיכון

רב-אזורי - 
טרופי

ערבות-שיחים, מדבר, חלוףחד-שנתי   Salsola inermisCCירבוזייםמלחית חומה
קרקעות מלוחות

סהרו-ערבי

 עשבוני   Stipa pellitaRPדגנייםמלעניאל ארוך
רב-שנתי

מחשופים של סלעים קיימא
קשים

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Stipa capensisCCדגנייםמלעניאל מצוי
סהרו-ערבי

עשבוני רב-   Stipa parvifloraFדגנייםמלעניאל קטן-פרחים
שנתי

בתות, מחשופים של קיימא
סלעים קשים

אירנו-טורני

אירנו-טורני - ערבות-שיחיםחלוףחד-שנתי   Malcolmia africanaFמצליביםמלקולמייה אפריקנית
סהרו-ערבי

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Malcolmia crenulataFמצליביםמלקולמייה חרוקה

סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Matthiola lividaCCמצליביםמנתור המדבר

סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Matthiola parvifloraFמצליביםמנתור קטן-פרחים

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Koelpinia linearisCמורכביםמסורן סרגלני
סהרו-ערבי

 מצילות
ארוכות-עוקץ

אירנו-טורני - ערבות-שיחיםחלוףגיאופיט   Leopoldia longipesRאספרגיים
סהרו-ערבי

         .Leopoldia spאספרגייםמצילות ב.מ.

ים-תיכוני - בתותחלוףגיאופיט   Leopoldia comosaCאספרגייםמצילות מצויצות
אירנו-טורני

ים-תיכוני - בתות, ערבות-שיחיםחלוףחד-שנתי   Biscutella didymaCCמצליביםמצלתיים מצויות
אירנו-טורני

ים-תיכוני - ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Erodium ciconiumFגרנייםמקור-חסידה ארוך
אירנו-טורני

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Erodium gruinumCCגרנייםמקור-חסידה גדול

מקור-חסידה 
חלמיתי

בתות, בתי-גידול חלוףחד-שנתי   Erodium malacoidesCCגרניים
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Erodium touchyanumFגרנייםמקור-חסידה מדברי

ים-תיכוניחולותחלוףחד-שנתי   Erodium laciniatumCגרנייםמקור-חסידה מפוצל

ים-תיכוני - בתותחלוףחד-שנתי   Erodium moschatumCCגרנייםמקור-חסידה מצוי
אירנו-טורני

סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברחלוףגיאופיט   Erodium crassifoliumCCגרנייםמקור-חסידה שעיר

אירו-סיבירי בתותחלוףחד-שנתי   Anagallis arvensisCCרקפתייםמרגנית השדה
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני
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ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Salvia viridisCCשפתנייםמרווה דגולה

סהרו-ערבימדבר, תרמופילייםקיימאבן-שיח   Salvia aegyptiacaCCשפתנייםמרווה מצרית

ים-תיכוני - ערבות-שיחיםקיימאבן-שיח   Salvia lanigeraFשפתנייםמרווה צמירה
סהרו-ערבי

 עשבוני   Salvia spinosaFשפתנייםמרווה קוצנית
רב-שנתי

אירנו-טורניערבות-שיחיםחלוף

ים-תיכוניבתותקיימאבן-שיח Salvia dominicaC 1שפתנייםמרווה ריחנית

 שטחים מעובדיםחלוףחד-שנתי   Sonchus oleraceusCCמורכביםמרור הגינות
)עשבים רעים(, בתי-גידול 

מופרעים-מופרים

אירו-סיבירי 
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני

קרקעות עשירות קיימאבן-שיח   Marrubium vulgareCשפתנייםמרמר מצוי
בנוטריינטים, רודרליים

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

אירנו-טורניערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Picris longirostrisFמורכביםמררית דמשקאית

ים-תיכוניחולות ובתותחלוףחד-שנתי   Picris amalecitanaFECמורכביםמררית החוף

סהרו-ערביחולותחלוףחד-שנתי   Picris asplenioidesFמורכביםמררית שסועה

Hedysarum קטניתייםמשנצת קוצנית
spinosissimum

F   ים-תיכונילס וחולותחלוףחד-שנתי

בתות, ערבות-חלוףחד-שנתי   Lamarckia aureaCCדגנייםמשערת זהובה
שיחים, מדבר

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

ים-תיכוני - בתותקיימאשיח   Thymelaea hirsutaCמתננייםמתנן שעיר
סהרו-ערבי

אירנו-טורניערבות-שיחיםקיימאבן-שיח   Noaea mucronataCירבוזייםנואית קוצנית

ים-תיכוני - בתותחלוףחד-שנתי   Nonea echioidesFזיפנייםנוניאה כרסנית
אירנו-טורני

אין Pterocephalus brevisיערתייםנוציץ עטוף
נתון

 ים-תיכוני - ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   
אירנו-טורני

ים-תיכוניבתותחלוףגיאופיט Ranunculus asiaticusCC 1נוריתייםנורית אסיה

ים-תיכוני - בתותחלוףחד-שנתי   Psilurus incurvusCדגנייםנימית ממולענת
אירנו-טורני

בתות, ערבות-חלוףחד-שנתי   Crepis sanctaCCמורכביםניסנית דו-קרנית
שיחים, מדבר

ים-תיכוני - 
סהרו-ערבי

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Crepis asperaCCמורכביםניסנית זיפנית

ים-תיכוני, חולותחלוףחד-שנתי   Crepis aculeataCEYמורכביםניסנית שיכנית
ערבות

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Ridolfia segetumCCסוככייםנירית הקמה

Ornithogalum אספרגייםנץ-חלב דק-עלים
trichophyllum

FEE   אירנו-טורני - ערבות-שיחיםחלוףגיאופיט
סהרו-ערבי

ים-תיכוני - בתותחלוףגיאופיט   Ornithogalum montanumFאספרגייםנץ-חלב הררי
אירנו-טורני

Ornithogalum אספרגייםנץ-חלב צרפתי
narbonense

C   ים-תיכוני - בתות, ערבות-שיחיםחלוףגיאופיט
אירנו-טורני

אירנו-טורניערבות-שיחיםחלוףחד-שנתי   Loliolum subulatumRRדגנייםנרדורית מזרחית

 שטחים מעובדיםחלוףחד-שנתי   Vaccaria hispanicaCציפורנייםסבונית השדות
)עשבים רעים(

ים-תיכוני

Senecio leucanthemifolius מורכביםסביון אביבי
subsp. Vernalis

CC   בתות, בתי-גידול חלוףחד-שנתי
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

.Senecio glaucus subsp מורכביםסביון הערבות
 coronopifolius

CC   אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי
סהרו-ערבי

 עשבוניפולש  Solanum elaeagnifoliumCסולנייםסולנום זיתני
רב-שנתי

שטחים מעובדים )עשבים חלוף
רעים(

אמריקני

 עשבוני   Onosma echinataRזיפנייםסומקן דוקרני
רב-שנתי

אירנו-טורניערבות-שיחיםחלוף

ים-תיכוני - בתותחלוףגיאופיט Gladiolus italicusF 1אירוסייםסייפן התבואה
אירנו-טורני

אירנו-טורניבתותחלוףגיאופיט Gladiolus atroviolaceusR 1אירוסייםסייפן סגול

אירנו-טורניערבות-שיחים, מדברחלוףאין נתון   Poa eigiiFדגנייםסיסנית איג

 עשבוני   Poa bulbosaCCדגנייםסיסנית הבולבוסין
רב-שנתי

אירו-סיבירי בתותחלוף
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Poa infirmaFדגנייםסיסנית הגינות

ים-תיכוניבתותקיימאבן-שיח   Sarcopoterium spinosumCCורדייםסירה קוצנית
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אירו-סיבירי בתות, קרקעות מלוחותחלוףחד-שנתי   Beta vulgarisCירבוזייםסלק מצוי
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני

ערבות-שיחים, מחשופים חלוףגיאופיט Colchicum ritchiiC 1שושנייםסתוונית הנגב
של סלעים קשים

סהרו-ערבי

ים-תיכוני - בתי גידול לחיםחלוףחד-שנתי   Polypogon monspeliensisCדגנייםעבדקן מצוי
אירנו-טורני - 

סהרו-ערבי

ערבות-שיחים, מדבר, חלוףחד-שנתי Limonium lobatumC 1עפריתייםעדעד המדבר
קרקעות מלוחות

סהרו-ערבי

ים-תיכוני - בתותחלוףחד-שנתי   Cichorium endiviaCCמורכביםעולש מצוי
אירנו-טורני

עוקץ-עקרב עגול-
עלים

Heliotropium זיפניים
rotundifolium

C   אירנו-טורניבתותקיימאבן-שיח

Brachypodium דגנייםעוקצר מצוי
distachyum

CC   בתות, ערבות-חלוףחד-שנתי
שיחים, מדבר

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

 ים-תיכוניבתות, ערבות-שיחיםחלוףגיאופיט   Asphodelus ramosusCCשושנייםעירית גדולה

 ים-תיכוניבתותחלוףגיאופיט   Asphodelus fistulosusFשושנייםעירית נבובה

סהרו-ערבי - ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Asphodelus tenuifoliusFשושנייםעירית צרת-עלים
סודני

עשבוני רב- Gundelia tournefortiiC 1מורכביםעכובית הגלגל
שנתי

אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחיםחלוף

בתות, ערבות-חלוףחד-שנתי   Echium judaeumCCESזיפנייםעכנאי יהודה
שיחים, מדבר

ים-תיכוני

ים-תיכוניבתותקיימאבן-שיח   Echium angustifoliumCCזיפנייםעכנאי שרוע

  חלוףטפיל     Orobanche sp. עלקתייםעלקת ב.מ.

ים-תיכוני - בתות, מדברקיימאבן-שיח   Kickxia aegyptiacaCלחכייםעפעפית מצרית
סהרו-ערבי

סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברקיימאבן-שיח   Kickxia floribundaCלחכייםעפעפית רבת-פרחים

ערבות-שיחים, מדבר, קיימאבן-שיח   Gymnocarpos decanderCCציפורנייםערטל מדברי
מחשופים של סלעים קשים

סהרו-ערבי

ים-תיכוניערבות-שיחיםחלוףגיאופיט   Leontice leontopetalumCערטניתייםערטנית השדות

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Fumaria densifloraCפרגייםעשנן צפוף

 אירו-סיבירי בתותחלוףחד-שנתי   Fumaria parvifloraCCפרגייםעשנן קטן
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני

סהרו-ערבימדברקיימאבן-שיח   Haplophyllum tuberculatumCפיגמייםפיגמית מגובששת

ים-תיכוני - בתותקיימאבן-שיח   Haplophyllum buxbaumiiFפיגמייםפיגמית מצויה
אירנו-טורני

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Filago desertorumCCמורכביםפילגון מדברי
סהרו-ערבי

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Filago pyramidataCCמורכביםפילגון מצוי

אירנו-טורני בתות, ערבות-שיחיםחלוףחד-שנתי   Filago contractaCמורכביםפילגון קפוץ

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Factorovskya aschersonianaFקטניתייםפקטורית אשרסון

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Papaver umbonatumCCפרגייםפרג אגסי

  חלוף     Papaver sp. פרגייםפרג ב.מ.

ים-תיכוני - בתותחלוףחד-שנתי   Papaver hybridumFפרגייםפרג זיפני
אירנו-טורני

סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Papaver humileCפרגייםפרג נחות

ים-תיכוני - ערבות-שיחיםחלוףחד-שנתי   Glaucium corniculatumRPפרגייםפרגה מקרינה
אירנו-טורני

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Hippocrepis unisiliquosaCCקטניתייםפרסה דלת-תרמילים

ים-תיכוני - חולותחלוףחד-שנתי   Hippocrepis areolataFקטניתייםפרסה מקרינה
סהרו-ערבי

 עשבוני   Hypericum triquetrifoliumCCפרעייםפרע מסולסל
רב-שנתי

ים-תיכוני - בתותחלוף
אירנו-טורני

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Linum strictumCCפשתייםפשתה אשונה

אירנו-טורניערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Linaria albifronsFלחכייםפשתנית מלבינה

סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Linaria haelavaCלחכייםפשתנית ססגונית
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אין נתוןחורש ויער ים-תיכוני, בתותחלוףגיאופיט Tulipa agenensisC 1שושנייםצבעוני ההרים

אירנו-טורניערבות-שיחיםחלוףגיאופיט Tulipa systolaFEE 1שושנייםצבעוני המדבר

בתות, ערבות-חלוףגיאופיט   Moraea sisyrinchiumCCאירוסייםצהרון מצוי
שיחים, מדבר

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

מחשופים של סלעים חלוףחד-שנתי   Sedum rubensRRטבוריתייםצורית בלוטית
קשים

ים-תיכוני - 
אירו-סיבירי

 עשבוני   Dactylis glomerataCCדגנייםציבורת ההרים
רב-שנתי

אירו-סיבירי בתותחלוף
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני

 עשבוני Dianthus monadelphusF 1ציפורנייםציפורן יהודה
רב-שנתי

אירנו-טורניערבות-שיחיםקיימא

 עשבוני   Dianthus strictusCציפורנייםציפורן נקוד
רב-שנתי

ים-תיכוניבתות, ערבות-שיחיםקיימא

ציפורני-חתול 
מצויות

בתות, ערבות-חלוףחד-שנתי   Calendula arvensisCCמורכבים
שיחים, מדבר

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

ציפורנית 
אלכסנדרונית

בתות, ערבות-חלוףחד-שנתי   Silene alexandrinaCציפורניים
שיחים, מדבר

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

        Silene sp. ציפורנייםציפורנית ב.מ.

ערבות-שיחים, מדבר, חלוףחד-שנתי   Silene linearisFציפורנייםציפורנית דקיקה
בתי-גידול מופרעים-מופרים

סודני

ים-תיכוניבתות, ערבות-שיחיםחלוףחד-שנתי   Silene colorataCCציפורנייםציפורנית מגוונת

ים-תיכוני - ערבות-שיחיםחלוףחד-שנתי   Silene conoideaRציפורנייםציפורנית מחורטת
אירנו-טורני

אירנו-טורניערבות-שיחיםחלוףחד-שנתי   Silene conifloraRציפורנייםציפורנית מעורקת

 עשבוני   Silene longipetalaFציפורנייםציפורנית מפושקת
רב-שנתי

ים-תיכוניבתותחלוף

בתות, ערבות-חלוףחד-שנתי   Silene decipiensCציפורנייםציפורנית מקופחת
שיחים, מדבר

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

אירנו-טורניערבות-שיחיםחלוףחד-שנתי   Silene tridentataRR2ציפורנייםציפורנית משוננת

צלבית ארוכת-
שיבולת

Crucianella פואתיים
macrostachya

CC   ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי

Crucianella פואתייםצלבית קרומית
membranacea

F   סהרו-ערביערבות-שיחיםחלוףחד-שנתי

אירנו-טורניתות, ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Minuartia pictaCציפורנייםצללית נאה

אין Bupleurum lancifoliumסוככייםצלע-שור אזמלנית
נתון

ים-תיכוני - בתותחלוףחד-שנתי   
אירנו-טורני

Bupleurum סוככייםצלע-שור ערבתית
semicompositum

F   ים-תיכוני - ערבות-שיחיםחלוףחד-שנתי
אירנו-טורני - 

סהרו-ערבי

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Bupleurum nodiflorumCסוככייםצלע-שור קטנה

 עשבוני   Eremostachys laciniataFשפתנייםצמר מפוצל
רב-שנתי

ים-תיכוני - בתותחלוף
אירנו-טורני

מחשופים של סלעים קיימאבן-שיח   Phagnalon rupestreCמורכביםצמרנית הסלעים
קשים

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

         .Astragalus spקטניתייםקדד ב.מ.

 עשבוני   Astragalus caprinusFקטניתייםקדד באר-שבע
רב-שנתי

סהרו-ערביערבות-שיחיםחלוף

Astragalus קטניתייםקדד בית-הלחמי
bethlehemiticus

F   אירנו-טורניבתותקיימאבן-שיח

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Astragalus hamosusCקטניתייםקדד האנקולים

סהרו-ערביחולותחלוףחד-שנתי   Astragalus peregrinusFקטניתייםקדד האצבעות

סהרו-ערביערבות-שיחיםחלוףחד-שנתי   Astragalus callichrousCקטניתייםקדד יפה

אירנו-טורניערבות-שיחיםחלוףחד-שנתי   Astragalus guttatusRR2.5קטניתייםקדד מכופל

ים-תיכוני - ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Astragalus asteriasFקטניתייםקדד מצליב
סהרו-ערבי

אירנו-טורניערבות-שיחים, מדברקיימאבן-שיח   Astragalus spinosusCקטניתייםקדד משולחף

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Astragalus boeticusFקטניתייםקדד ספרדי

אין Astragalus aleppicusקטניתייםקדד פיינברון
נתון

 עשבוני   
רב-שנתי

 אירנו-טורניערבות-שיחיםחלוף

אירנו-טורניערבות-שיחיםקיימאבן-שיח   Astragalus sanctusFקטניתייםקדד קדוש
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אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Astragalus tribuloidesCCקטניתייםקדד קוטבי
סהרו-ערבי

סהרו-ערביערבות-שיחיםחלוףחד-שנתי   Astragalus hispidulusFקטניתייםקדד שעיר

 בתי-גידולחלוףחד-שנתיפולש  Bassia indicaCירבוזייםקוכיה הודית
מופרעים-מופרים

אירנו-טורני - 
סהרו-ערבי

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Carthamus tenuisCCמורכביםקורטם דק

סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Carthamus nitidusCמורכביםקורטם מבריק

 ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Carthamus glaucusCמורכביםקורטם מכחיל

 ים-תיכוניבתותקיימאבן-שיח Coridothymus capitatusCC 1שפתנייםקורנית מקורקפת

Casuarina קזוארינייםקזוארינה דקיקה
 cunninghamiana

 אוסטרלי קיימא עץנטוע   

סהרו-ערביערבות-שיחיםקיימאבן-שיח   Deverra tortuosaCסוככייםקזוח עקום

         .Deverra spמורכביםקחוון ב.מ.

בתות, ערבות-חלוףחד-שנתי   Anthemis pseudocotulaCCמורכביםקחוון מצוי
שיחים, מדבר

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני - 

סהרו-ערבי

 בתי-גידולחלוףחד-שנתיפולש  Conyza albidaCמורכביםקייצת מלבינה
מופרעים-מופרים

אמריקני

 שטחים מעובדיםחלוףחד-שנתיפולש  Conyza bonariensisCCמורכביםקייצת מסולסלת
)עשבים רעים(, בתי-גידול 

מופרעים-מופרים

אמריקני

 שטחים מעובדיםחלוףחד-שנתיפולש  Conyza canadensisCמורכביםקייצת קנדית
)עשבים רעים(, בתי-גידול 

מופרעים-מופרים

אמריקני

 עשבוני   Echinops polycerasCCמורכביםקיפודן בלאנש
רב-שנתי

בתות, ערבות-שיחים, קיימא
מדבר, מחשופים של 

סלעים קשים

אירנו-טורני

 עשבוני   Carlina libanoticaCCמורכביםקיצנית צפופת-עלים
רב-שנתי

בתות, מחשופים של חלוף
סלעים קשים

ים-תיכוני

 אוסטרלי קיימא עץנטוע   Callitris verrucosברושייםקליטריס מיובל

אירו-סיבירי חולותחלוףחד-שנתי   Nigella arvensisCנוריתייםקצח השדה
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני

בתי-גידול מופרעים-חלוףחד-שנתי   Carduus argentatusCCמורכביםקרדה מכסיפה
מופרים

ים-תיכוני

 עשבוני   Cardaria drabaCCמצליביםקרדריה מצויה
רב-שנתי

ים-תיכוני - בתות, ערבות-שיחיםחלוף
אירנו-טורני

סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Carduus getulusFמורכביםקרדת המדבר

אירו-סיבירי בתותחלוףחד-שנתי   Cerastium glomeratumCCציפורנייםקרנונית דביקה
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני

מחשופים של סלעים חלוףחד-שנתי   Crassula alataFטבוריתייםקרסולה מכונפת
קשים

ים-תיכוני

 ים-תיכוני - בתות, ערבות-שיחיםחלוףחד-שנתי   Cnicus benedictusFמורכביםקרצף מבורך
אירנו-טורני

 עשבוני   Serratula pusillaRמורכביםקרקפן נמוך
רב-שנתי

אירנו-טורניבתותחלוף

 ים-תיכוני - אין נתוןחלוףחד-שנתי   Polycarpon tetraphyllumCCציפורנייםרב-פרי מצוי
אירו-סיבירי

סהרו-ערביחולות, מדברקיימאשיח Retama raetamCC 1קטניתייםרותם המדבר

 עשבוני   Reseda luteaFרכפתייםרכפה צהובה
רב-שנתי

אירו-סיבירי בתותחלוף
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני

אין Reseda decursivaרכפתייםרכפה קטנת-פרחים
נתון

סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   

אירו-סיבירי בתותחלוףחד שנתי   Reseda luteolaRR2.5רכפתייםרכפת הצבעים
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני

ים-תיכוני - בתותחלוףחד-שנתי   Neslia apiculataFמצליביםרשתון השדות
אירנו-טורני

 עשבוני   Peganum harmalaFזוגנייםשבר לבן
רב-שנתי

אירנו-טורני - ערבות-שיחיםקיימא
סהרו-ערבי

ים-תיכוני - בתותחלוףחד-שנתי   Ononis serrataFקטניתייםשברק משונן
סהרו-ערבי
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ים-תיכוני - בתותחלוףחד-שנתי   Ononis mollisFקטניתייםשברק נטוי
אירנו-טורני

ים-תיכוני - ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Ononis siculaCקטניתייםשברק סיצילי
אירנו-טורני - 

סהרו-ערבי

 עשבוני   Ononis spinosaCקטניתייםשברק קוצני
רב-שנתי

ים-תיכוני - בתותקיימא
אירנו-טורני

ים-תיכוני - בתותחלוףגיאופיט   Allium erdeliiFשושנייםשום ארדל
אירנו-טורני

אירנו-טורני ערבות-שיחים, מדברחלוףגיאופיט   Allium aschersonianumRPשושנייםשום אשרסון

  חלוףגיאופיט     .Allium spשושנייםשום ב.מ.

ים-תיכוני - ערבות-שיחים, מדברחלוףגיאופיט Allium ampeloprasumC 1שושנייםשום גבוה
אירנו-טורני

ים-תיכוני - בתות, ערבות-שיחיםחלוףגיאופיט   Allium daninianumCCשושנייםשום האבקנים
אירנו-טורני

אירנו-טורני ערבות-שיחיםחלוףגיאופיט   Allium artemisietorumCשושנייםשום הלענה

אירנו-טורני ערבות-שיחיםחלוףגיאופיט   Allium rothiiRשושנייםשום הנגב

ים-תיכוניבתותחלוףגיאופיט   Allium orientaleFשושנייםשום מזרחי

ים-תיכוניחורש ויער ים-תיכוניחלוףגיאופיט   Allium neapolitanumCשושנייםשום משולש

אירנו-טורניבתותחלוףגיאופיט   Allium qasyunenseRPESשושנייםשום קטן-פרחים

 עשבוני   Foeniculum vulgareCCסוככייםשומר פשוט
רב-שנתי

בתות, בתי-גידול קיימא
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Hedypnois rhagadioloidesCCמורכביםשופרית כרתית

  חלוף      .Avena spדגנייםשיבולת-שועל ב.מ.

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Avena barbataCCדגנייםשיבולת-שועל מתפרקת

ים-תיכוני - בתותחלוףחד-שנתי   Avena sterilisCCדגנייםשיבולת-שועל נפוצה
אירנו-טורני

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Avena wiestiiCדגנייםשיבולת-שועל ערבתית
סהרו-ערבי

ערבות-שיחים, מדבר, בתי קיימאעץ Ziziphus spina-christiCC 1אשחרייםשיזף מצוי
גידול לחים, צומח עשבוני 

ים-תיכוני, תרמופיליים

סודני

סודנימדבר, תרמופילייםקיימאעץ Acacia raddianaCC 1קטניתייםשיטה סלילנית

סודני-אפריקנימדבר, תרמופילייםקיימאעץ Acacia pachycerasF 1קטניתייםשיטת הנגב

נטוע,    Acacia victoraeקטניתייםשיטת ויקטוריה
פולש

 אוסטרלי  קיימא עץ

אירנו-טורנישטחים מעובדיםקיימאחד-שנתי   Hyoscyamus reticulatusFסולנייםשיכרון מרושת

סהרו-ערביבתותחלוףחד-שנתי   Trisetaria macrochaetaCדגנייםשילשון מדברי

אירנו-טורניבתותקיימאבן-שיח   Phlomis brachyodonCCEPשפתנייםשלהבית קצרת-שיניים

ערבות-שיחים, מחשופים קיימאבן-שיח   Andrachne telephioidesFחלבלובייםשלוחית קירחת
של סלעים קשים

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Erucaria rostrataCCמצליביםשלח הערבות

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Erucaria hispanicaCמצליביםשלח ספרדי

אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחיםקיימאבן-שיח   Helianthemum vesicariumFלוטמייםשמשון הדור

סהרו-ערביחולותקיימאבן-שיח   Helianthemum sessiliflorumFלוטמייםשמשון יושב

אירו-סיבירי בתות, ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Helianthemum salicifoliumCCלוטמייםשמשון מצוי
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני

ערבות-שיחים, מדבר, קיימאבן-שיח   Helianthemum kahiricumCלוטמייםשמשון קהירי
מחשופים של סלעים קשים

סהרו-ערבי

ים-תיכוניבתות, ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Helianthemum ledifoliumCלוטמייםשמשון ריסני

Helianthemum לוטמייםשמשון שעיר
lasiocarpum

אין 
נתון

אירו-סיבירי בתותחלוףחד-שנתי   
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Leontodon laciniatusFמורכביםשן-ארי שעירה
סהרו-ערבי

אירנו-טורניערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Neotorularia torulosaCמצליביםשנס המדבר

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Schismus arabicusCCדגנייםשסיע ערבי
סהרו-ערבי
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בן צורת חיים 
חלוף/  

בן 
קייימא 

תפוצה פיטו-בית גידול 
גיאוגרפית 

פליט   Hordeum vulgareדגנייםשעורה תרבותית
תרבות

 בתי-גידולחלוףחד-שנתי
מופרעים-מופרים

פליט תרבות

 עשבוני   Hordeum bulbosumCCדגנייםשעורת הבולבוסין
רב-שנתי

ים-תיכוני - בתותחלוף
אירנו-טורני

בתות, קרקעות עשירות חלוףחד-שנתי   Hordeum glaucumCCדגנייםשעורת העכבר
בנוטריינטים, רודרליים

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

ים-תיכוני - בתותחלוףחד-שנתי   Hordeum spontaneumCCדגנייםשעורת התבור
אירנו-טורני

Chaetosciadium סוככייםשערור שעיר
trichospermum

CCES   ים-תיכוניבתות, ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי

שרביט-שרביטן ריסני
ניים

Ephedra aphyllaC   חולות, מחשופים של קיימאשיח
סלעים קשים

סהרו-ערבי

סודניערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Caylusea hexagynaCרכפתייםששן מאפיר

Lomelosia יערתייםתגית ארגמנית
porphyroneura

F   אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי
סהרו-ערבי

קרקעות עשירות חלוףחד-שנתי   Sisymbrium irioCמצליביםתודרה סייגית
בנוטריינטים, רודרליים

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

         .Trifolium spקטניתייםתלתן ב.מ.

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Trifolium campestreCCקטניתייםתלתן חקלאי

אירו-סיבירי בתותחלוףחד-שנתי   Trifolium tomentosumCCקטניתייםתלתן לביד
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Trifolium dasyurumCקטניתייםתלתן נאה

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Trifolium eriosphaerumCESקטניתייםתלתן צמיר

ים-תיכוניבתותחלוףחד-שנתי   Reichardia intermediaRR2מורכביםתמריר בינוני

ים-תיכוני - ערבות-שיחים, מדברחלוףחד-שנתי   Reichardia tingitanaCCמורכביםתמריר מרוקני
אירנו-טורני


