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 .נוף ותרבות בשטחים הפתוחים, מחקר יישומי ועריכת סקרי הערכה של משאבי טבע
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  תקציר

יס בסוסקר זה נועד לספק את , דרומיהירדן של הניקוז האגן בימים אלו מקודמת תוכנית אב ל

 , בעשרות השנים האחרונות תהליכי פיתוח מואציםהסקר עבראזור  .לתוכניתאקולוגי המידע ה

ם מזיהו, מיהםהטיית מי, המעיינותתפיסת מי הירדן ו: בפגיעה קשה במקורות המים והנחלים שלוו

 שטחים פתוחים טבעיים רבים המהווים חלק ממסדרון גם. תהום עקב שאיבת יתרהוהמלחת מי 

נפגעו ולא מקיימים עוד מערכות אקולוגיות כפי  –חשוב המחבר בין הבקעה לגליל והגולן אקולוגי 

 ולשקם נעשה מאמץ לשמר ,בחבל ארץ זההקשה במערכות האקולוגיות שלנוכח הפגיעה  .שהיו בעבר

 תהרחב ושמורות טבעהכרזה על , הקצאות מים לנחלים :נותרועוד שחלק מהשטחים לפחות 

מנוע  ול,להבטיח רצף של שטחים פתוחים, ים הגידול הייחודייתדו לשמור על בנוע, שמורות קיימות

  .ובעלי חייםם צמחים נדירימיני , אובדן של ערכי טבע ייחודיים

יערות : גם אם השטחים היו מופרים, התמקד בשטחים שבהם צומח טבעיסקר הבוטאני ה

ות מוברים ובריכות דגים שטחי חקלא, תעלות ניקוז והשקיה, ערוצים מוסדרים, קליפטוסיא

.  מפורטים תרשימי צומח200 -ונערכו כ,  יחידות צומח ותכסית1274בסקר מופו כ "סה. מיובשות

 ערכיותם האקולוגית של כל טיפוסי ובוצעה הערכת,  טיפוסי צומח22-יחידות הצומח קובצו ל

אותרו , בנוסף. מופרותמגוון ביולוגי ו, ייחודיות, ייצוגיות, הצומח על סמך מדדים כמו ראשוניות

 .או ריכוזים של מינים חשובים/שבהם מינים נדירים ו,  אתרים בוטאניים חשובים34בשטח הסקר 

בתי הגידול החשובים ביותר שנמצאו בסקר היו רצועת הבתרונות של חוואר הלשון שבין כיכר הירדן 

, רוצי נחלים ותעלות ניקוזע,  מעיינות–ומגוון בתי הגידול הלחים , )הזור(לגאון הירדן ) ור'הע(

יערות הפתוחים דמויי בתי גידול חשובים נוספים הם ה. ואף בריכות דגים ומאגרי מים, מלחות

 במקומות –וכן בתות העשבוניים , הזקום המצריו השיטה המלבינה , השיזף המצוי שלהסוואנה

  .שפחות מופרים

, שלא בתחום שמורות טבע(טורית שאינם מוגדרים סטטואתרים רק בהסקר ההידרוביולוגי התמקד 

הסקר בוצע בשני  . המערכתגדרממזרח לשלא נסקרו נקודות המצויות ו ,)גנים לאומיים ויישובים

מקיף שכלל  וסקר הידרוביולוגי, הנביעה ומצבו של בית הגידולמקום לאיתור ראשוני סקר : שלבים

 ואיסוף דגימות לימנולוגיאפיון , )מאפיינים בוטאניים ופעילות אנושית, המורפולוגי(תיאור האתר 

 מהם מזרחית 5 (מעיינות 76 -נחלים ו 9 נבחנו במהלך הסקר המקדים .של חסרי חוליות אקוואטיים

לאחר איחוד ). אתרים אלו לא אופיינו בסקר.  נוספים בשמורות טבע מוצעות5-ו, לגדר המערכת

 אתרים נמצאה מערכת 28 -שמהם ב,  אתרים53כ "אופיינו סה, נקודות השייכות לאותו אתר

פארק ( האתרים האחרים הייתה המערכת האקולוגית פגועה 25 -וב, אקולוגית אקוואטית פעילה

 מבין ).הקרקע או התייבשות המעיין-איחוז המים בתת(או שלא הייתה קיימת , )בריכות דגים, מים

שמורות מוכרזות  אתרים מוגנים ב20, האתרים שבהם נמצאה מערכת אקולוגית אקוואטית פעילה

 שאינם מוגנים בשטחים פתוחיםנמצאו  אתרים 4 -ו, אתר אחד נמצא בתוך ישוב, או מוצעות

 בסקר ההידרוביולוגי .צמד ועין נזם-מעיין עין, מעיין המסיל, עיינות חסידה עליונים: סטטוטורית

 3, )תבור ואבוקה, איתן( נחלים 3:  אתרים9-ב) ג"חח(ת חסרי החוליות הגדולים וחבר המלא אופיינו

 בתי גידול לחים בהם לא ברור מקור 2, ) ועיינות חסידה עליונים49נקודת זיהוי , עין נזם(נביעות 

דרגת  נמצאהכל האתרים  ב. עמק המעיינות.א.סמוך למתעלת בטון ו, )נחל דשן ונווה אור(המים 

הרכב כי  נמצא ,בבחינת האסופות.  מהמוליכות החשמלית של מי כנרת2-9פי , מליחות גבוהה

תעלת הבטון ונחל , עין נזם, נחל אבוקה, נות חסידהיעי, נחל איתן(החברות שבבתי הגידול האיתנים 
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מעלה שמורת גאון , נחל תבור, נווה אור(שונה מזה שבבתי הגידול שמתייבשים בקיץ , )הקיבוצים

לי ערכיות גבוהה  מהם כבע5נמצאו , בבחינת הערכיות האקולוגית של האתרים). הירדן ונחל דשן

והמעיינות המזינים (נחל אבוקה , נחל איתן, עיינות חסידה, נחל תבור: וחשיבות גבוהה לשימור

  .ועין נזם, ) מעיין המסיל ועין צמד–אותו 

 253תועדו  .מסלולים רכובים בלילה 3-וביום מסלולי הליכה רגליים  6-  הזוחלים נעשה בסקר

 6 –לטאות ;  מין אחד–צבים ;  מינים3 –דוחיים :  מינים13 שבהן זוהו, תצפיות בזוחלים ודוחיים

נמצא כי בית , בתי הגידול בחלוקה לקטגוריות התפלגות התצפיותב . מינים3 –נחשים ו; מינים

 37" (חקלאות"ומיד אחריו , ) מינים9,  תצפיות35" (חוואר-טבעי"הגידול העשיר והשופע ביותר היה 

 17(היה עושר מינים גבוה אך מעט תצפיות " מופר"בקטגוריה , לעומת זאת).  מינים6, תצפיות

בין . שלושת מיני הדוחיים וצב ביצות:  מינים4בבתי הגידול הלחים נמצאו רק ).  מינים9, תצפיות

שלושת מיני הדוחיים נכללים ברשימת המינים הנמצאים בסכנת רק , המינים שנמצאו בסקר זה

, כחי זוחלים הנמצאים ברשימת המינים שבסכנת הכחדהאף על פי שלא נמצאו בסקר הנו. הכחדה

  .ברשימת המינים הפוטנציאליים להימצאות באזורכאלו ישנם שישה מינים 

מבוסס על מגוון בתי ה, קיים עושר מיני עופות גבוה יחסית לאזורים אחרים בישראלסקר באזור ה

חורשות , גידולי שדה,  עשבוניותתבתו, שיחיות, )מעיינות ובריכות דגים, נחלים( שטחים לחים :גידול

גן עדן "-להאזור הפכו את , והגיאוגרפייםביוטיים -הא ,הביוטייםשילוב בין הגורמים . ומטעים

-עופות הנודדים בין אירו מיני 400 -כ באביב ובסתיו משמש העמק כציר נדידה מרכזי ל:"לעופות

, מינים מקייצים רבים –ץ  ובקי; בחורף מאכלס העמק מגוון עופות חורפים;אסיה ואפריקה

מספר , בין המינים הנמצאים בעמק .במקביל לעופות היציבים, המקננים במגוון גדול של אתרי קינון

לכן מוגדר שטח הסקר כאזור חשוב לעופות בקנה ו ,גדול של מינים הנמצאים על סף הכחדה עולמית

תצפיות שנותח מבוסס על  המידעו, יעודיילצורך עבודה זו לא בוצע סקר עופות . מידה עולמי

בסקרים  .ומידע אישי של צפרים מהאזור) ט"חלה(מרכז הצפרות , ג" של רטוסקרים קודמים

מוגדרים כמינים הנמצאים  מינים 116 כםמתוש , מיני עופות222מתועדים באזור הסקר  השונים

גם  מינים 6 -ו ,)CR, EN, VU ( הקטגוריות החמורות3 -נמצאים באחת מם ה מ15. נת הכחדהבסכ

ובכל אזור תפוצה אופיינו בתי הגידול ,  אזורי תפוצה7 -שטח הסקר חולק ל. בסיכון עולמימוגדרים 

, סוואנה ויער פארק, בתה עשבונית, מקווי מים ונופי ביצה, נחלי אכזב ותעלות, נחלי איתן: לעופות

ייחודיות בית ם ל אורניתולוגית בהתאת ערכיותת גידול קיבל הערכיבכל . גידולי שדה ומטעים

בהתאם .  שנמצאים בומגוון המינים המיוחדיםו, הכללי שאופייני לומגוון המינים , הגידול

 אזורים החשובים 9שבה אותרו , ערכיות אורניתולוגית תהוכנה מפ, של השטחים השוניםלערכיותם 

נחל ,  בית שאןמדרון, ב"בריכות עין הנצי, סובב גני חוגה, ירדןלנחל תבור  שפך: במיוחד לעופות

  .סובב שדה אליהוו, מצפה נוף הירדן, שמורת תל סהרון, תל רחוב, אבוקה

 מיני 19 : כאחדבבתי הגידול האקוואטים והיבשתיים – קיים עושר מיני יונקים גבוה באזור הסקר

 – צבוע מפוספס ;בסכנת הכחדה חמורה –לוטרה : מוגדרים כמינים בסיכוןש 8מהם , יונקים גדולים

עתידם  ש–קרקל וצבי ישראלי , חתול ביצות, חתול בר, סמור,  זאב: מינים6 ;דה הכחבסכנת

אגן הירדן ,  הלוטרהעבור .הוא מין פולש –נוטריה ,  ומין אחד; מינים אינם בסכנה10 ;בסכנה

 גידול המועדף עלבית ה. קטנה אוכלוסיה עדיין מקייםש ארץבמי הוא אחד המקומות היחידים הדרו

המסדרון המקשר בין . בסמוך לסבך צמחייה, איתנים ונחלים קווי מים מתוקים הוא מהלוטרה

,  אוכלוסיית הלוטרות באגן הירדןלחיבורהינו בעל חשיבות רבה , עמק חרוד ועמק יזרעאל, הירדן
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למדו לנצל את המשאבים , והנמיה, התן, כמו השועל המצוי, חלק מהיונקים. לזו שבמערב ישראל

 ,הנוטרייה. ואוכלוסיותיהם גדלו, ובפסולת חקלאית, באשפה, ם חקלאיים בגידולי–שיצר האדם 

וגורמת , במאגרי המים השוניםגם היא  צהנפו, פולש בישראלמכרסם דרום אמריקאי שהפך למין 

, יזנוב קטן: וביניהם, לאורך הבקעה גם מינים רבים של עטלפי חרקים. נזק לגדות הערוצים ולצומח

חלקם , עטלפים רבים. שוליים-אשף מצוי ועטלפון לבן, פרספון, גמדיפרסף , לילן, אשמן גדול

 הנתונים בעבודה זו .ירדן-מוצבים הנטושים לאורך גבול ישראלמאכלסים את ה, ממינים נדירים

מרכז שעורך שנתיים סקרי עטלפים קיים מוכן על מידע , מתבססים על סקר עטלפים שנערך באזור

והנתונים , ליונקים גדולים לא נערך סקר ייעודי עבור עבודה זו. םוממחקרים אחרי ,)ט"חלה (יונקים

והיוועצות בפקחי , ג"מתוך מאגרי נתונים של מרכז יונקים ושל רטשעובדו מתבססים על מידע קיים 

 אתרי לינה של עטלפים באזור 7 -ב מיני עטלפים 11בסקר תועדה פעילותם של  . מהאזורג"טר

סביר להניח כי קיימים אתרי לינה נוספים . ל נטושים"ם מוצבי צה ה4מהם  ,שמנהריים ועד ירדנה

נמצאים  מינים 8,  שנמצאוחרקיםהעטלפי מבין .  ולכן אינם נגישיםנמצאים מעבר לגדר המערכתש

פרסף גדול ועטלפון סאבי ; אוזן שנמצא בסכנת הכחדה חמורה- נשפון פגום: בסכנת הכחדה בישראל

 שעתידם –פרסף גמדי ונשפון גדות , פרספון, יזנוב קטן, וליזנוב גד; שנמצאים בסכנת הכחדה

  .שוליים שנמצא בסיכון נמוך-ועטלפון לבן; בסכנה

  :כפי שעולות מממצאי הסקר הן, עיקר ההמלצות

בית הגידול : דרום-עיקריים בכיוון צפוןהאקולוגיים המסדרונות השני  של להגןור שממוצע ל •

עשבוניות והחורשות הפתוחות של השיזפים  והבתות ה;הלח של נהר הירדן וסביבתו

כל יובלי  שלאורך רוחבייםהאקולוגיים המסדרונות קיים צורך להגן על ה, בנוסף. שבחווארים

לאפשר התפתחות ו, מכל גדה ' מ50רצועת חיץ ברוחב של להגדיר  מוצע .הירדן המגיעים ממערב

במקומות שבהם נדרשת  .םסביב בריכות ומאגריגם כמו , ברצועת החיץ וסבך ות גדייתצמח

ג לרשות " בהתאם להנחיות מפת ההסכמה המתגבשת בין רטלפעולמוצע , תחזוקת הגדות

 ).יולי- אפריל( בעונת הקינון כיסוח מולהימנע, הניקוז

ולכוונו לאזורים מופרים או אזורים , מומלץ להימנע מפיתוח עתידי בשטחים הטבעיים •

הפתוחים וזהירות יתרה בכל הנוגע לפיתוח באזורי תוך שמירה על רציפות השטחים , חקלאיים

לתנועת בעלי " צווארי בקבוק" יש לתת תשומת לב מיוחדת לאזורים שהם .מעיינות ונחלים

 לתכנן כתמי צומח טבעי או נטוע חשוב, באזורים מופרים נרחבים .ולהימנע מחסימתם, חיים

הרחוקים הטבעיים אזורים  בין הכאבני קפיצה לבעלי חיים שישמשו, )מקומייםמינים ב(

אב ה תוכנית עם  מתואמותיהיובאזור פיתוח ה תותוכנימומלץ כי , בכל מקרה .והמנותקים

ולהגן , את הוצאת תכנית האב אל הפועללקדם להמשיך , עמק בית שאןלפיתוח אתרי צפרות ב

 . אתרי הצפרות החשובים שהוגדרו בסקר זה9סטטוטורית על 

יים טבעמהווים המשך של השטחים ה לשטחים הפתוחים מוכיםשוליים החקלאיים הסה •

 . מומלץ לשמר את קיומם.ומרחיבים את המסדרונות הטבעיים באזור

של יונקים  גידול יתמומלץ למזער את ההשפעה הפוטנציאלית של גידור מטעים על קיטוע ב •

 מעברי הם ב להקיםשניתןגדר המערכת בין ישראל לירדן מוצע לאתר מקומות ב,  כמו כן.גדולים

"L "כפי שמתבצע כיום לאורך גדר ההפרדה שבין ישראל לרשות הפלסטינית, לבעלי חיים. 
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" נקודות חמות" מהווים ,תמידרדרהולכת ו ואיכותם הולך וקטןמספרם ש ,לחיםהגידול הבתי  •

חשוב לשמר מספר גדול ככל הניתן של בתי גידול . מגוון אורגניזמים מכל הרמות הטרופיותל

מומלץ לפעול לחיזוק . ולהימנע מכל פיתוח של בית גידול לח שעדיין לא פותח, רלחים באזו

עין , עיינות חסידה עליונים :ההגנה הסטטוטורית על בתי הגידול הלחים שאינם מוגנים כיום

 גידול לחים באמצעות ניתן לשחזר בתיניתן גם  . כולל מעיין המסיל ועין צמד–ונחל אבוקה , נזם

 .לשוב ולתפוס את המים במורד –ובמידת הצורך , אוחזיםממעיינות שחרור 

 ובעיקר, ל הנטושים לאורך הגבול מהווים אתרי לינה חשובים למגוון רחב של מינים"מוצבי צה •

יש לשמר מוצבים . בירים ביולוגיים חשוביםד שהם מ,חלקם בסכנת הכחדה, עטלפי חרקיםל

  יש.העטלפים את אחיזתם בתקרה על על מנת להקלבתקרות המוצבים " שדרוג"לערוך ו ,אלו

מוצב , מוצב צופייה(המשכן המשמשים כאתרי לינה חשובים לעטלפים  אתרי 3את לנסות ולצרף 

ובכך לתת להם את , )דוגמת שמורות טבע( לאזורים מוגנים סמוכים ,)קרן ומוצב ישמעאל

  אוכלוסיותהטיפול הנדרש בכדי לשמור עלאת והסטטוטורית המקסימאלית האפשרית ההגנה 

צריך להגדיר , הללומוצבים ה במידה ולא תהיה אפשרות מלהימנע מפגיעה בשלושת .העטלפים

.  נובמבר לפני אפריל או אחרי–האתר ריק מעטלפים בה שמועד הפעולה חייב להיות בתקופה ש

 בכדי למנוע , באופן הרמטייםמוצבההפתחים של כל את יש לחסום , במידה ולא מתאפשר הדבר

 .מוצביםאת ה הרוסבה מתכננים לשקום לפני התקופה בות של מושבות רבייה במהתייש

בשיתוף עם חקלאי , בחקלאותהשימוש ברעלים ובחומרי הדברה מומלץ לקדם תכנית למזעור  •

 ). כדוגמאקיבוץ שדה אליהו(האזור 

מתקיימות  כןבכל מקרה שו ,בקנה מידה גדול באזור גאון הירדןמומלץ להימנע מנטיעות  •

מהאוכלוסייה כאשר מקור השתילים ,  מינים מקומיים בלבדת יש לקדם נטיע,תויענט

 .המקומית

 תוכנית חינוכית הכיןלו, מומלץ לבצע ממשק לדילול אוכלוסיות החתולים והכלבים המשוטטים •

ומהם האמצעים שיש לנקוט על מנת , לציבור שתעלה את המודעות לנזק שאלו גורמים לטבע

המינים ולטפל בבעיית , לווסת את גדלי אוכלוסיות המינים המתפרציםיש ,  כמו כן.לצמצמו

מקור -כסוף, דררה(עופות , )Tarebia granifera -  וThiara scarba( חלזונות, צומח –הפולשים 

 ).נוטריה(ויונקים , )הודי

 מודל ויצירת, פיקוחהאכיפה וה הגברת יעל יד, בעיקר במשקי המדגה, ציידלמניעת יש לפעול  •

 .שיתוף פעולה עם החקלאיםשל 

לפעול לצמצום , בתי גידול פגועיםם קלש, מומלץ לשמור על איכות מים גבוהה בערוצי הנחלים •

ח יהבטלו ,)יםבקר לגדות הנחלעדרי  כולל מניעת הגישה של(  המוזרמים לנחליםמקורות הזיהום

 ).מי מקור –בשאיפה (ספקת מים בכמות ובאיכות גבוהה א

 ובבתי הגידול פיתוח בטיפוסי הצומח השונים/יפיות לגבי עדיפות לשימורהוגדרו המלצות ספצ •

מוצע לדייק את גבולות המסדרונות האקולוגיים על בסיס , כמו כן. הלחים שנדגמו בסקר

במקומות שבהם נמצאים טיפוסי צומח איכותיים שמחוץ לתחומי , ממצאי הסקר הבוטאני

 .המסדרון האקולוגי
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 בסוף –בסקרי דוחיים  ;באתרים שלא נדגמוקרים הידרוביולוגיים מוצע להשלים ידע חסר בס •

-וסקרים ייעודיים שיתמקדו במיני הזוחלים ה,  בעונת האביב–בסקרי זוחלים ; החורף

ובסקרי ; 90ור עד כביש ' במדרגת הע– בין נחל תבור לנחל חרוד –בסקרי עופות ; "אדומים"

 . להשלים סקר חורף–עטלפים 

ולהציב מתקנים חדשים , כנגד התחשמלות עופותקיימים ִמתקני חשמל  וןמיג להמשיך במוצע •

  .קרקעבחשמל ה קווי היא להטמנתעדיפות ה, במידת האפשר. ממוגנים מלכתחילה
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  רקע 1.1
עשרות השנים האחרונות תהליכי פיתוח אזור הירדן הדרומי ועמק בית שאן עברו במהלך 

הקמת , סלילת כבישים, מואצים שהתבטאו בהקמת יישובים לאורך הירדן ובעמק בית שאן

תהליכים אלו מלווים בתפיסת מי נהר . מפעלים והפיכת שטחים טבעיים לשטחים חקלאיים

,  מי הירדןהטיית, השקיה ושימושי תעשייה שונים, הירדן ומי המעיינות לטובת צריכה ביתית

שטחים פתוחים טבעיים רבים , כמו כן. אגירת מי מעיינות והמלחת מי תהום עקב שאיבת יתר

נפגעו ולא מקיימים  –המהווים חלק ממסדרון אקולוגי חשוב המחבר בין הבקעה לגליל והגולן 

  .עוד מערכות אקולוגיות כפי שהיו בעבר

מפעלי המים של . רות המים והנחלים מקוואאחד מערכי הטבע שנפגעו ביותר לאורך השנים ה

 כמו גם הקמת המוביל , שכללו את סכירת הכינרת במוצאה הדרומי אל הירדן,ישראל וירדן

שינו ,  והסורים על ידי הירדנים ויובליוהקמת מפעל החשמל בנהריים וסכירת הירמוך, הארצי

אליו זוהמו עקב הירדן והנחלים הזורמים . בצורה משמעותית את משטר הזרימה בנהר הגדול

מפעל המים בעמק בית . חומרי דישון ומים בלתי מטוהרים מבריכות הדגים, הזרמת ביוב

 במערכת האקולוגית  גם הוא פגע, שכלל הקמה של מערכת תעלות והטיית אפיקי נחלים,שאן

הבארות ומי התהום , הידלדלו מי המעיינותכתוצאה משאיבת יתר . העדינה הקיימת באזור

 במקורות מים אלו לרמה שגורמת למים מלוחים  ירדהמפלס ו,ם האחרונותבמהלך השני

 מתרחשים ,עקב כך. מלחיםת ומשם אל המעיינות והבארות שהולכים ומ,לחדור אל האקוויפר

ים בסביבה י החוחסרי חוליותדגים ( המלווים בפגיעה בחי ,םישינויים בבתי הגידול האקווטי

 במקום )חובבת מליחות(הלופילית  על ידי צמחייה ת הנשלט,הצומחחברת ובהרכב ) המימית

  .  שהולכת ונעלמת הקודמתהצמחייה הטבעיתעל ידי 

 חלק  נעשה מאמץ לשמר,לנוכח הפגיעה הקשה במערכות האקולוגיות הקיימות בחבל ארץ זה

 מתוך כוונה לאפשר ,תרבותית- בעלי חשיבות אקולוגית והיסטוריתשהם, מהשטחים הנותרים

כמויות מים . ל האזור ושל המערכות המימיות ההולכות ונעלמות מנוף ארצנואת שיקומו ש

המוקצות לטובת הנחלים והמעיינות מונעות את התייבשותם ומאפשרות את קיומה של 

בין נהריים  – בתחום הירדן הדרומי ,בנוסף לכך.  גם אם באופן חלקי,תהמערכת האקולוגי

 שמורות טבע וגן לאומי אחד המשתרעים על 11 קיימות היום ,90ממזרח לכביש , לנחל בזק

קטנות שהוכרזו " עציץ"שמורות הן שמורות החלק מ, למרות זאת.  דונם4,167שטח כולל של 

 הקטן חושף אותן לפגיעה שמקורה בשינויים סביבתיים ןעל מנת לשמר ערך טבע ייחודי וגודל

פעולות אלו . שמורות קיימותהרחבה של לקיימות תוכניות לשמורות נוספות ו, כמו כן. שונים

להבטיח רצף של , נועדו לשמור על בית הגידול המימי הייחודי הקיים באגן הניקוז של הירדן

 ולמנוע אובדן ,שטחים פתוחים שיאפשר מעבר בעלי חיים לאורך הבקעה ומשם לצפון הארץ

 שיטה מלבינה תדוגמ(צמחים נדירים מיני אובדן של , )לדוגמה מלחות(של ערכי טבע ייחודיים 

– Faidherbia albida ( והכחדה של בעלי חיים)הדג בינון דורי כגון – Nemacheilus dori.(  

 מטרת הסקר 1.2
הסקר האקולוגי נועד להוות בסיס מידע אקולוגי לתוכנית אב עבור אגן ניקוז ירדן דרומי 

  .בגבולות הסקר
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  )1.1מפה  (גבולות הסקר 1.3

 .צומת מנחמיה: גבול צפוני •

 .90כביש : גבול מערבי •

  . ערוץ נהר הירדן–' שלב ב.  כביש המערכת–' שלב א: גבול מזרחי •

 ,למעבר הבקעהועד הירדן ישראל לרשות הפלסטינית מגדר ההפרדה בין : גבול דרומי •

 .לאורך נחל בזק

  ביוטיים-מאפיינים א 1.4
שהנה חלק מתוך מרחב הבקע , תוואי אפיק הירדן הדרומי נתון בתחומה של בקעת הירדן

בתחומה של : ומוגבלת ממזרח וממערב ברכסי הרים, הבקעה צרה וארוכה. אפריקאי- יהסור

וממערב ;  בהרי אדום–ודרומה יותר ,  בהרי מואב–הממלכה הירדנית ממזרח לנהר הירדן 

וברכסי יהודה , שאן-בפתחת עמק בית, גובלת בקעת הירדן במורדות המזרחיים של הגליל

כאשר מוצאו של נהר הירדן בדרומה , נושק לבקעת כינרותגבולה הצפוני של הבקעה . ושומרון

  . של הכינרת

  סקירה גיאולוגית 1.4.1

, אפריקאי-הנה חלק ממערכת העתקי הבקע הסורי,  נהר הירדןתוואיבה נתון , בקעת הירדן

הבקע החל ). 1.2מפה (שבמזרח אפריקה , המשתרע בין צפון סוריה לבין אזור נהר הזמבזי

לאורך אזור , כתוצאה מתנועות טקטוניות אנכיות ואופקיות,  שנה מיליון25להתהוות לפני 

ביחס לחלקו , בחלקו המזרחי של הבקע חלה הסטה כלפי צפון. תפר בין שני לוחות טקטוניים

  . הבאה לביטוי באי התאמה גיאולוגית משני צדי קו ההסטה, המערבי

חל , ואילך) מיליון שנה 1.75מלפני (מתקופת הפלייסטוקן , לאורך ההיסטוריה הגיאולוגית

מרחב בקעת הירדן , כתוצאה מכך. שהביא עימו כמות משקעים גדולה, שינוי אקלימי אזורי

האירוע המשמעותי שיצר את גופי . התאפיין בפלייסטוקן בגופי מים שהיו מצויים לאורכו

כתוצאה מעליית .  שנה60,000-לפני כ, התרחש בסוף הפליסטוקן, המים לאורכה של הבקעה

. ויצרה גוף מים גדול, דרך עמק יזרעאל, חדרה לשון ים אל הבקעה, הים התיכוןמי פלס מ

. המכונה בשם ימת הלשון, מאוחר יותר התנתקה לשון הים מהים התיכון והתעצבה לימה

 -השתרעה לאורך כ, )סוף תקופת הפלייסטוקן( שנה 15,000 -שהתקיימה עד לפני כ, ימה זאת

, ימת הלשון גרמה להשקעת מלחים. צפון ועד לאזור חצבה בדרוםמדרום הכינרת ב, מ" ק230

משקעיה של ימת הלשון יצרו חתך . שהיוותה את קרקעיתה, גיר וגבס לאורכה של הבקעה

). 'חוואר הלשון'מכונה גם ה(חוואר מ מורכבשבעיקרו ', תצורת הלשון'משקעים עבה המכונה 

. בפני השטח ברוב שטחה של הבקעהבתשתית הקיימת ביותר תצורה זאת הנה המשמעותית 

מעל מפלס ים '  מ230 -כ(מתחת לפני הים '  מ180מפלס ימת הלשון הגיע בשיאו לגובה של 

  ). המלח כיום

תהווה ניתוק בין ימת הלשון ה,  שנים25,000 -כתוצאה מפעילות טקטונית בתקופה שלפני כ

ההתייבשות  תהליך . החלה ימת הלשון להתייבש ולהצטמק,כתוצאה מכך. ים התיכוןל

תוך שהוא ,  שנה15,000 -כ שנה ועד לפני 17,000 -כלפני מ התרחש המשמעותי של ימת הלשון

,  המתאפיין במים מתוקים– אגם הכינרת: מותיר אחריו שני שרידים מרכזיים לאורך הבקעה

 גרמה להיווצרות מדרגות קעהפעילות טקטונית לאורך הב. שהנו ימה מלוחה – וים המלח
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ניתן לאפיין שלוש , בתחום הסקר של הירדן הדרומי). דרום- צפון(ביל לציר הבקעה במק

) ב(; )המכונה בערבית זור(שהוא פשט ההצפה של נהר הירדן , גאון הירדן) א: (מדרגות ברורות

) ג(; שהוא במפלס הגבוה יותר מגאון הירדן, )ור' ע–המכונה בערבית (מישור כיכר הירדן 

איור (כר הירדן יה בשוליים של בקעת הירדן ובמפלס גבוה יותר מכ הנרא–המפלס העליון 

ציר ניקוז מהכינרת אל ים כנוצר נהר הירדן כקו מקשר ו, לאחר התייבשות ימת הלשון). 1.1

  .תוך שהוא מתחתר בשכבות המשקעים של ימת הלשון, המלח

בל ממערב גו, בצד הישראלי, חלקו של ככר הירדן המצוי מעברו המערבי של נהר הירדן

מתלולים אלו ). בחלקו הדרומי(שומרון הוהרי ) בחלקו הצפוני(במתלולי הרי הגליל התחתון 

 –בעיקר מתקופת הניאוגן (בנויים ממסלע גירני ובזלתי מתקופות הקדומות לפלייסטוקן 

אלא , התשתית הגיאולוגית הבונה רכסים אלו אינה אחידה, כלפי צפון).  מיליון שנה23מלפני 

רכסים אלו הם למעשה מערכת של בלוקים . בין שכבות בזלתיות עבות לסלעים גירנייםשילוב 

רוחב אזור ההעתקים בגבול המערבי של . שהם תוצר של מערכות העתקים קטנות, נטויים

מופע דומה של . ' מ500 -כאשר ההעתקה האנכית היא של כ, מ" ק3 -עמק הירדן מגיע ל

כל המרחב שבין רכסי ההרים ממערב . י של נהר הירדןרכסים הרריים נמצא גם מצידו המזרח

עם היווצרות ,  אגן שהתמלא בשכבת משקעים אגמיים ואלוביאלייםההיוו, וממזרח לירדן

, שבמהותם הם חוואריים והיוו את קרקעיתה של ימת הלשון, משקעים אלו. ימת הלשון

 מבחינת כאשר השקעה זאת נחשבת צעירה, מגיעים בעוביים למספר מאות מטרים

 ועבות יותר כלפי ,שכבות אלו דקות יחסית בצפון בקעת הירדן. ההיסטוריה הגיאולוגית

שהם ) קירטון גבסי(במספר מוקדים בעמק ישנם תצבירים שכבתיים של משקעי גבס . דרום

כתוצאה מעלייה בריכוזי המלחים והשקעתם תוך כדי , למעשה תוצר של השקעה בימת הלשון

  .התייבשות הימה

קו הצפוני של העמק ישנם שטחים בזלתיים שמקורם בפעילות וולקנית במורדות בחל

 מיליון 5.5 ועד 25.5 - מ(המיוקן : מקור הבזלת משתי תקופות שונות. המזרחיים של הגליל

מקור הבזלת ככול הנראה ).  שנה10,000 מיליון שנה ועד לפני 1.75 -מ(יסטוקן יומהפל) שנה

במורדות הגליל . במקביל לתנועות הטקטוניות שחלו באזור, במספר התפרצויות וולקניות

כאשר היא מצויה מעל סלעי משקע , ' מ50 -התחתון המזרחי מגיעה עובי שכבת הבזלת לכ

כדוגמת שפך , הבזלת המצויה במישורי העמק).  מיליון שנה23.5מלפני (מתקופת הניאוגן 

יל של כמה עשרות אלפי שנים ככול הנראה בג, היא בזלת מאוחרת, הירמוך ואזור נהריים

  ).1.3מפה (הבזלת במישורי העמק מכוסה בחלקה במשקעי אגם הלשון . בלבד

  חתך רוחב באזור הירדן הדרומי: 1.1איור 
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  . במערב90 נהר הירדן במזרח לכביש ובין, מנהריים בצפון עד נחל בזק בדרום  –הירדן וסביבותיו גבולות סקר נהר   :1.1 מפה
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צים העבים מראים את כיוון יהח. )1986 ,גרפונקל(אפריקנית -מערכת הבקעים הסורית  :1.2 מפה
 אזור . יחידת שטח בעל קרום אוקיאני צעיר–שטח מנוקד . התנועה היחסית של הלוחות

  .הסקר מסומן באדום
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  פה גיאולוגית של אזור הסקרמ  :1.3 מפה
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   ורגישות סיסמיתטקטוניתפעילות  1.4.2

ת שני עברי השבר כאשר תזוז, אפריקאי פעיל גם כיום מבחינה טקטונית-השבר הסורי

). שבר שמאלי(מ אחד בשנה בממוצע "הסטה קבועה של הצד המזרחי כלפי צפון בס: נמשכת

לו באזור פעולות טקטוניות לא ח, חשוב לציין שמאז התייבשות אגם הלשון, עם זאת

מהווה הבקע לכל אורכו , בשל התזוזה המתמשכת של הלוחות הטקטוניים. משמעותיות

אחת למספר .  נמוכהעוצמהאך ב, השכיחות של הרעידות היא גבוהה. מקור לרעידות אדמה

ישנו תיעוד . אך רעידה הרסנית היא די נדירה, שנים מתקבלת רעידה משמעותית יותר

אשר גרמה ,  לספירה749ביניהן אחת שהתקיימה בשנת , ל מספר רעידות הרסניותהיסטורי ש

 1546בשנת . שאן- ובייחוד להרס כמעט מוחלט של בית,לנזקים כבדים בישובים לאורך הבקע

 בים יצונאמאשר גרמה לאירוע , התרחשה רעידה חזקה כשהמוקד שלה היה באזור גשר אדם

 6.25דרגה  והיא הגיעה ל,ה שמוקדה היה בבקע התרחשה רעידה חזק1927בשנת . המלח

  . פצועים בישראל ובירדן700 -  מיותר הרוגים ול500 -כ גרמה לרעידה זו. בסולם ריכטר

  

 מאפיינים אקלימיים 1.5

 מאפייני הגשמים 1.5.1

מ " מ400 -מ, דרום- כמות הגשם הממוצעת באזור הירדן הדרומי משתנה בגרדיאנט צפון

). 1995, שחר(מ מדרום לטירת צבי " מ250 -ועד ל, ותשנתי באזור בקעת כנר-בממוצע רב

 כמות הגשם מתקבלת בין ית מרבכאשר, אפריללהגשמים מתקבלים בין החודשים אוקטובר 

נמצא בגבול האזור ומאחר  .)1.1-1.3טבלאות  (ינוארכמותי בעם שיא , דצמבר למרץ

הישנות של (בקטיביים ישנה שכיחות גבוהה של גשמים קונ, בייחוד בחלקו הדרומי, הצחיחות

אפייני הקרקע בנוסף על מ, עובדה זאת. )אירועי גשם בעלי עוצמה גבוהה ובפרקי זמן קצרים

, אשבל(טפונות באזור י תורמת לשכיחות הגבוהה של אירועי הש,הייחודיים של הבקעה

1951.(  

בשל התרוממות הרכסים הגובלים בבקעה , גשםהחשוב לציין שבקעת הירדן מצויה בצל 

ממטרי , כיוון שכך. יחד מהווים מחסום אורוגרפיבש, מערב והירידה החריפה אל הבקעמ

הכמות , כך לדוגמה. של ממלכת ירדן ושל סוריה ןבשטח, הגשם מתקבלים יותר מזרחה

הדבר . מ" מ600 - מגיעה ל, ממזרח לנהר הירדן, השנתית הממוצעת המתקבלת בהרי הגלעד

ממזרח המתנקזים אל נהר הירדן שכן אלו , רי הירדןניכר היטב במערכות הנחלים משני עב

לכך ישנן השפעות . ממערבשמתנקזים אליו הם בעלי ספיקה גבוהה הרבה יותר ביחס לאלו 

נרות מתקבלות כמויות גשם יבאזור בקעת כ.  בפרק הבאומורפולוגיות ונופיות שיפורט

, ם עמוק יותר מערבההתחתון מהוות מחסום גש-הגלילמזרח כיוון שרמות מ ,גבוהות יותר

הגשמים מתחילים להתקבל , לכן. כינרתשהשפעתו כמעט אינה מורגשת באזור דרום ה

כפי שמתרחש בדרום בקעת , ולא נדחקים מזרחה יותר, בסמיכות למורדותיהם המזרחיים

  .הירדן
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השירות ( )0195-1921(שנתי באזור בית שאן -רב ממוצע משקעים חודשי  :1.1 טבלה
  )יהמטאורולוג

 שנתי מאי אפריל  מרץ פברואר ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר  ספטמבר  תחנה

 320 3.2 14.2 33.2 67.8 84.3 68.5 37.4 10.9 0.6 בית שאן

 295 5.7 14.6 30.7 58.7 75.6 63.6 35.2 10.2  0.4  נווה איתן

 294 8.2 15.1 32.5 58.1 76.8 57.8 37.1 8.3 0.1  כפר רופין

 297 5.7 13.3 31.9 62.9 74 60.9 36.7 10.1 1.5  שדה אליהו

 288 9.8 12.7 27.5 61.9 65.6 62.5 37.2 10.3 0.5  טירת צבי

  

  )יהשירות המטאורולוג() 2000-1971(משקעים בתחנת שדה אליהו ממוצע   :2.1 טבלה

 שנתי מאי אפריל  מרץ פברואר ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר  ספטמבר 
 291.1 3.1 13.7 42.9 52.6 70.1 59.7 39.6 9.2 0.2  גשםמ"מ

  1 5  15 18 24 21 14 3 0   מהשנתי%

  100 99 94 79 61 37 17 3 0   מצטבר%

  

  )יהשירות המטאורולוג ()2008-2007(משקעים בתחנת שדה אליהו    :3.1 טבלה

 שנתי מאי אפריל  מרץ פברואר ינואר דצמבר במברנו אוקטובר  ספטמבר 

 161.1 6.8 0 5.8 33.9 56.7 23.8 33.6 0.5 0 מ"מ

  4 0 4 21 35 15 21 0 0   מהשנתי%

  100 96 96 92 71 36 21 0 0   מצטבר%

  

  הטמפרטורותיינימאפ 1.5.2

הטמפרטורה השנתית הממוצעת עומדת על . חם מאוד ויבשהוא האקלים לאורך בקעת הירדן 

 הממוצעת המתקבלת לאורך מישור רטורהשהיא גבוהה במספר מעלות ביחס לטמפ, צ" מ24

. ינואר-הטמפרטורה היממתית הממוצעת הנמוכה מתקבלת בחודשים דצמבר. החוף

עם ממוצע , אוגוסט-יולי, כאשר השיא הוא בחודשי הקיץ, צ" מ15 סביב טמפרטורה זו נעה

בעוד שככל ,  היא גורם ממתן מבחינה אקלימית, המצויה בצפון האזורכינרתה. צ" מ30של 

  .)1.4טבלה  (האקלים הופך ליובשני קיצוני יותר, דרימיםשמ

  )יהשירות המטאורולוג ()2000-1981( בתחנת טירת צבי )צ"מ (נתוני טמפרטורה  :4.1טבלה 
 'צמד 'נוב 'אוק 'ספט 'אוג ייול ייונ מאי 'אפר מרץ 'פבר 'ינו  חודש
 מירבית חודשית' טמפ

 )צ"מ (ממוצעת

18 19.6 23.2 28.8 33.1 36.2 37.6 37.7 36.1 32.5 26.1 19.9 

 תמינימלי חודשית 'טמפ

  )צ"מ (ממוצעת

6.9 7.6 9.4 12.6 15.8 19 21.8 22.5 20.7 17.5 12.6 18.9 

  
ת הקיץ בעוד שבמהלך עונ, צ" מ20 - המתקבלות בחורף מגיעות לרביות יהמטמפרטורות ה

טמפרטורות המינימום בעונת הקיץ אינן . צ ויותר" מ38 -יכולות הטמפרטורות להגיע ל

יכולות הטמפרטורות לרדת אל , במהלך עונת החורף, לעומת זאת. צ" מ20 -יורדות מתחת ל

שכן , גם כאן קיים הבדל בין אזור בקעת כנרות לבין מרכז בקעת הירדן. צ" מ0 - מתחת ל

, בחלקה התיכון של הבקעה ובדרומה, לעומת זאת. רידת הטמפרטורות ממתנת את יכינרתה

סכנת . בייחוד בתקופה שבין דצמבר לפברואר, קיימת שכיחות הולכת וגדלה של לילות קרה
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הקרה גוברת ככל שהשטח מרוחק יותר משני מתלולי הרכסים התוחמים את הבקעה ממערב 

  .וממזרח

, )הזור(מפרטורות המינימום בין שטח גאון הירדן תופעה מיוחדת הראויה לציון היא הפרשי ט

האוויר הקר נוטה להתרכז בתוך שטח העמק החתור של נהר ). ור'עה(לבין שטח כיכר הירדן 

והטמפרטורות אירועי הקרה בשטח כיכר הירדן קיצוניים יותר , ובאופן בלתי מוסבר, הירדן

  .דים בשטח גאון הירדן מאלו הנמדצ בממוצע" מ2 - בהנמדדות באירועים אלו נמוכה 

  

 לחות יחסית 1.5.3

בחודשי . 58% -בית שאן היא כעמק  באזור הירדן הדרומי והממוצעת היחסיתהלחות 

 - הלחות היחסית הממוצעת היא הגבוהה ביותר ומגיעה לשיאה עם כ,ינואר ופברואר –החורף

 50% - הלחות היחסית הממוצעת היא כ,יולי ואוגוסט –בחודשי הקיץ .  בפברואר70%

 –לחות יחסית ממוצעת נמוכה נרשמת בחודשי האביב  .25% -והמינימום הממוצע הוא כ

במהלך ימי שרב קיצוניים בחודשים אלו . )51%באוקטובר עד ( והסתיו ,)48%במאי עד (

  .15% - ל5% הלחות היחסית לערכים הנעים בין לעתיםצונחת 

  

 פוטנציאל האידוי 1.5.4

 והעובדה שהאזור מצוי ברובו ,באופן יחסי באזורבעקבות הטמפרטורות הממוצעות הגבוהות 

ערכי פוטנציאל האידוי . בייחוד בחודשי הקיץ, נוצרים באזור תנאי יובש קיצוניים, גשםהבצל 

מ " מ250 -כ(מ ליממה " מ7 הממוצע השנתי עומד על :באזור הבקעה הם מהגבוהים בארץ

 המקסימום מתקבלים כאשר ערכי, מינימום פוטנציאל האידוי מתקבל בחורף). לשנה

  .בהתאמה לעליית הטמפרטורות, אוגוסט-בחודשים יולי

  

 משטר הרוחות 1.5.5

המבנה הטופוגרפי של  – האחד.  משני גורמים משמעותייםמושפע באזור זה הרוחותמשטר 

הגורם הטופוגרפי תורם לעוצמתן של הרוחות . כינרתמצאותה של היה – והשני ,האזור

שני גורמים .  גורמת ליצירת מערכת רוחות מקומיתכינרת ה.התיכון-שמקורן בים, המערביות

  . ופחות בחודשי החורף,אלו באים לידי ביטוי בחודשי הקיץ

. מתלול הרכסים התוחם את הבקעה ממערב גורם לרוחות הקיץ המגיעות ממערב להתייבש

תיכונית מתפוגגת -השפעת הרוח הים.  גובר פוטנציאל האידוי בכל המרחב,כתוצאה מכך

בעונות המעבר .  ובמקומה מתחילה השפעה של מערכת רוחות מקומית,הלך שעות הלילהבמ

 הרוחות ,במהלך עונת החורף. ישנה שכיחות גבוהה באזור של רוחות מזרחיות חמות ויבשות

, כאשר באירועי גשם מתקבלות רוחות עם רכיב דרומי, השולטות הן בעיקר מערביות

מנשבות בעונת החורף רוחות מזרחיות , בנוסף. מערבי עד מערבי-המשתנה לרוב לדרום

 הלילה ושעות הבוקר בשעותבמיוחד , יבשות ובעוצמה גבוהה, המתאפיינות כקרות, )'שרקיה'(

  .המוקדמות

 והיא יוצרת מערכת הרוחות , הנה גורם ממתן באזור מבחינה אקלימיתכינרתה, כאמור

. ת הטמפרטורות הגבוהותתוך שהיא ממתנת א, המקומית המביאה להקלה בימות הקיץ

  . הולכת ופוחתת לאורך הבקעה כלפי דרוםכינרתהשפעת ה
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 סקירה גיאומורפולוגית 1.6

 המבנה הפיסי של מרחב הסקר והחטיבות המורפולוגיות העיקריות 1.6.1

ניתן לחלוקה ראשית לתאים , המכונה גם עמק הירדן התיכון, מרחב הירדן הדרומי

בחתך הרוחב של בקעת .  בקעת הירדןהיווצרותהמוכתבת מתהליכי , מורפולוגיים עיקריים

  :הירדן ניתן לאפיין מספר יחידות מובחנות

 והוא המפלס הנמוך ,של נהר הירדן) floodplain( פשט ההצפה :)הזור(גאון הירדן  •

, הפשט חתור בתשתית חוואר הלשון, כאמור בסקירה הגיאולוגית. במרחב הירדן הדרומי

רוחבו .  ונותרה לאחר התייבשותה,הלשוןת שהיא התצורה שהושקעה בתחתית ימ

כשבמקומות רבים לאורכו הוא מצטמצם , 'מ 1,200 -הממוצע של גאון הירדן הוא כ

-התפתחות אפיק הירדן החתור היא תוצר תהליכים הידרו. למאות מטרים בודדים

 .מורפולוגיים צעירים בני מספר אלפי שנים בלבד

מפריד שטח מדרוני , בצדו המערבי של הירדן, ור' בין מפלס הזור למפלס הע:הבתרונות •

 בחלקו ' מ12-25כאשר הפרש הגבהים בין שני המפלסים נע בין , חווארי מבותר ותלול

רוחב .  ויותר' מ40 -עד ל, הפרש גובה זה הולך וגדל כלפי דרום. הצפוני של הירדן הדרומי

בסמוך לשפך נחל (דן מ במרכז בקעת היר" ק3מ בצפון ועד " ק1רצועת הבתרונות נע בין 

כתוצאה ,  פעילות אירוזיבית בגדה המזרחיתקיימתלאורך אפיקו של הירדן ). יבוק

כתוצאה ). רוט בפרק ההידרולוגיהיפ(מדחיקת תוואי האורך של הירדן כלפי מערב 

כאשר , )עד כמעט שיפוע אנכי( נוצרו מתלולים בעלי שיפוע גדול ,רוזיבית זאתימפעילות א

ההתחתרות בבתרונות החוואר גברה . ת עמוקה במדרונות אלומתקיימת התחתרו

 ככל הנראה כתוצאה מזרימת עודפי מי השקיה ממישורי ,בעשרות השנים האחרונות

 .כיכר הירדן

מפלס זה קיים משני עבריו . המפלס התיכון המצוי מעל לגאון הירדן :)ור'הע(כיכר הירדן  •

היווה את , שכאמור, זהו מישור. כאשר בצידו המזרחי הוא רחב יותר, של הירדן

 נע שאן-בית ובאזור בקעת כינרתהגובה של מישור זה מדרום ל. קרקעיתה של ימת הלשון

כאשר דרומה יותר המישור משתפל למפלסים נמוכים , מתחת לפני הים' מ 200 - ל 190בין 

וכן  , ישנו כיסוי של אלוביוםיהכאשר מעל, התשתית הגיאולוגית הנה חוואר הלשון. יותר

 . של הירדןלאורכו והושקע , ומהרכסים הסמוכיםכינרתסחף שהוסע מה

מפלס . כריאך לא לאורך כל גבולה של הכ, כר הירדןי מעל למפלס כנמצא :המפלס העליון •

לבין , )ור'הע(כר הירדן יבין מפלס כ. שאן- זה מתקבל בעיקר בפיתחה של בקעת בית

 .נמוכותמפרידה תצורה של גבעות קרטון , המפלס העליון

מתרוממים המדרונות המזרחיים של ) ור'הע(כר הירדן יממערב למפלס כ :גבולות הבקעה •

כאשר , ) מעלות בממוצע4(השיפועים לרוב מתונים . הרי השומרון –ודרומה יותר , הגליל

קו הרכס של מורדות הרי הגליל .  מעל פני הים'מ 500 - ל400שיאי הרכסים נעים בין 

כתוצאה מהנחלים החוצים אותו ומתנקזים , תחות כלפי מערביהתחתון נקטע במספר פ

-ואדי אל(ונחל יששכר , )ואדי בירה(נחל תבור , )אס'ואדי פג(נחל יבנאל : אל נהר הירדן

. נחצה באופן דומה רכס השומרון על ידי נחל בזק, שאן-ביתעת קמדרום לב). אישה
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יים כלפי מזרח הם לרוב המורדות ההרר. הנחלים מתחתרים בעמקים תלולים ומקבילים

מתמזג עמק הירדן עם עמק חרוד , במרכז אזור הסקר. סלעיים וחשופים ללא כיסוי קרקע

 .ואין גבול ברור ביניהם, הרחב

 סקר קרקעות 1.6.2

מצאותה יה, כאמור. הקרקעות לאורך הירדן הדרומי הן תוצר עיקרי של משקעי ימת הלשון

שקעת סדימנטים קירטוניים גבסיים הביאה לה, של הימה באזור בתקופת הפלייסטוקן

סדימנטים קלאסטיים של חלוקים מאותה התקופה או . המכונים חוואר הלשון, חוואריים

חוואר . שאן- וכן בדרום עמק בית,מצויים בשולי העמק בצפון, אפילו מתקופה קדומה יותר

דרוני כאשר המדרגות העליונות מושפעות מסחף מ, הלשון בונה את רוב שטח התחום הנסקר

  .)1.4מפה  (עובי כיסוי סחף זה הולך ופוחת ממערב למזרח. וכן סחף אלוביאלי) קולוביום(

היו עד , ובייחוד אלו מדרום לחמדיה, חשוב לציין שחלקים נרחבים בקרקעות עמק הירדן

עודפי המים מהמעיינות הרבים . שטחי ביצות – של המאה הקודמת 40 -תחילת שנות ה

הביאו להתפתחות , ייני החידור הנמוכים של הקרקעות ומישוריותןבנוסף על מאפ, במרחב

בייחוד בעקבות שימוש רב במי המעיינות ו, עם התבססות היישוב היהודי במרחב. ביצות

 הידרומורפיותהמשארי הביצות ניכרים עדיין בתכונות . נוקזו ויובשו ביצות אלו, לצרכי מדגה

קרקעות .  גשם קיצונייםיטפונות באירועי ואף שהמייצרות נגר עילי רב, הקרקעות באזורשל 

 בשל היותן דקות גרגר ובעלות שיעור גבוה של ,אלו מתאפיינות במוליכות הידראולית נמוכה

במקומות רבים ניתן להבחין בתנאי חיזור בקרקע כתוצאה מתכונת . חרסיות

 ליחידות ההתייחסות להרכב הקרקעות בבקעת הירדן הדרומי היא בהתאם .ההידרומורפיות

  :המורפולוגיות הראשיות

מרחב זה מתאפיין בקרקע אלוביאלית שהיא תוצר הסחף מהנחלים  :)הזור(גאון הירדן  •

, כינרת וכן סחף שהגיע בזרימות הירדן עצמו מהירמוך ומה,המזינים את נהר הירדן

ברצועה זאת מצוי מגוון טיפוסי . בעיקר טרום הקמתו של סכר דגניה וסכירת הירמוך

בהכללה ניתן להגדיר קרקעות אלו . המחליפים זה את זה במרחקים קטנים, קרקע

החומר .  חוואר הלשוןבמשקעישמקורן העיקרי הוא , חומות-קולוביות אפורות-כאלוביות

בעיקר בתהליך התפוררותו , הבונה קרקעות אלו הוא תוצר הבלייה של חוואר הלשון

עות אלו יש ריכוזים גבוהים ומשתנים בקרק). קרקעות המכונות גם סירוזיומים גיריים(

בעיקר בשכבות המעבר לחוואר הבלתי בלוי , ההולכים וגדלים עם העומק, של גיר וגבס

  ).חומר האב(בעומק 

כאשר במקומות שונים הן , הקרקעות ברצועת הזור הן בלתי מפותחות מבחינה פדוגנית

והן הסובלות , יק טובשהניקוז בהן לא מספ, קרקעות מלוחות(אקים 'מוגדרות כסולונצ

 .רוב הקרקעות הללו נוצרו מאלוביום או ישירות מחוואר הלשון). ממי תהום מלוחים

בעלות , הסחף המגיע עם מי נהר הירדן מושקע לאורך גדותיו ויוצר קרקעות אלוביות

במקומות . קרקעות אלו מכילות כמויות בינוניות עד גבוהות של גיר. סילטי-מאפיין סייני

נוצרות קרקעות מלוחות בריכוזים משתנים , תהום קרובים לפני השטחבהם מי ה

  .במרחב
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, ור למפלס העליון'והן בין הע, ור'הן בין רצועת הזור לע,  הבתרונות:רצועות הבתרונות •

אלו . המוגדרות כליתוסולים ורגוסולים, מתאפיינות כקרקעות רדודות ובלתי מפותחות

ולכן אין בהם תהליכים , בליה והסרה מתמדתהעוברים , למעשה מחשופי חוואר הלשון

קרקעות אלו עשירות .  פרופיל קרקע עמוקהתפתחותפדוגניים ארוכי טווח המאפשרים 

 .לכן אינן ראויות לעיבוד חקלאי כלשהוו, עם ריכוזי מלחים גבוהים, בגיר ובגבס

 :יםהבתרונות התוחמים את פשט ההצפה של הירדן בתחום גאון הירדן נחלקים לשני סוג

ואלו  ;אלו הפעילים כתוצאה מהקרבה אל הנהר עצמו ונתונים להשפעות ארוזיביות

  .שהפכו ברבות השנים למתונים בתלילותם,  הירדן הזורםמתוואיהמרוחקים 

רוב בין תצורת חוואר הלשון לבין יור הן ע'הקרקעות ברצועת הע :)ור'הע(ככר הירדן  •

 לעתים ו, מכסה את חוואר הלשוןתיםלעחומר הסחף . הסחף המגיע מהמתלולים במערב

עיקר הכיסוי . בעיקר הודות לעיבוד חקלאי אינטנסיבי, מעורבב בו בעומק עמודת הקרקע

 מקור חומר .ור' הלשון מצוי בשוליים המערביים של העחווארשל עמודת הסחף על פני 

 בהתאם, הוא בזלתי וגירני, הסחף בתחום שבין צפון הבקעה ועד אזור חמדיה בדרום

, כתוצאה מתשומות עיתיות של סחף. למבנה סלעי האב המצויים במתלולים שממערב

, של קרקעקבורות ניתן לזהות כאן מספר שכבות , )במניפות סחף(בעיקר אלוביאלי 

קרקעות אלו ). מוסוליםומוגדר באופן כללי כגר(ברמות התפתחות פדוגנית שונות 

שיעור הגיר . בען נע בין חום לחום כההוצ, סילטיות חרסיתיות, מתאפיינות כדקות גרגר

  . כשיתרת החומר היא ברובה חרסית, 50% - ל25%בקרקעות נע בין 

חלקו הדרומי מושפע , ור מושפעות מסחף בזלתי'בעוד שהקרקעות בחלק הצפוני של הע

. הן מרכס הגלבוע הקרוב והן מרכסים גירניים מערביים יותר, מסחף גירני בלבד

ור חמדיה הן קומפלקס הכולל קרקעות חומות אלוביאליות הקרקעות שמדרום לאז

רכיב . וורותיוורות וקרקעות אפורות וחומות חיקרקעות אלוביום חומות ח, עמוקות

- והחומותבהירותקרקעות האלוביום החומות . חוואר הלשון בקרקעות אלו הוא גדול

המצויות , וניותאפורות מהוות מעין מעבר בין קרקעות אלו לבין הקרקעות החומות אבנ

  .בבסיס המדרונות במערב

המוליכות . ור כבינוניות עד כבדות'ניתן להגדיר את הקרקעות במרחב הע ,בהכללה

דבר המסביר התפתחות אירועים , ההידראולית המאפיינת קרקעות אלו היא נמוכה

מאפיין זה מסביר את קיומם של מעיינות רבים , כמו כן. שיטפוניים בתדירות גבוהה

החוצים , הנחלים הפעילים.  לגאון הירדן הירדן לאורך התפר בין כיכרבתרונותי הבשול

תוך , יוצרים התחתרות עמוקה בקרקעות הסחף, ור ממערב למזרח'את רצועת הע

הקרקעות . השטחפני על שהמצויה מתחת לקרקעות , התחתרות בתשתית חוואר הלשון

ז המלחים עולה מצפון כלפי כאשר ריכו, שמקורן בימת הלשון מתאפיינות כמלוחות

  . דרום
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, שאן-בפתחת עמק בית,  כיכר הירדן למפלס הגבוה יותרשביןבמעבר  :המפלס העליון •

המפלס העליון מתאפיין בקרקע סחף עמוקה חומה כהה . השטח בדרך כלל גבנוני ומבותר

אשר , לרגלי הגלבוע ובצידי ואדי מליחה מצויות מדרגות אבנוניות רחבות. עד בהירה

, חלק ניכר ממדרגות נחלים אלו. ור'גובהן מגיע לכמה עשרות מטרים מעל פני מישור הע

קרקע חרסיתית גירנית דקת (ה עבה 'מכוסה בקרום קאליצ, שאן-בעיקר במזרח עמק בית

גילן של ).  מוגדרת גם כסוליה גירנית–בעלת ריכוז גבוה של מלחים , גרגר מהודקת

  .תר מזה של חוואר הלשוןמדרגות אבנוניות אלו הוא קדום יו

כאשר מערבה ,  בין קרקעות גירניות לבין חוואריםעירובהקרקעות במפלס העליון הן 

למרחב זה ישנן תשומות . דזינהנישנה תחלופה בקרקעות ר, שאן-ביתלפנים עמק , יותר

, הקרקעות מוגדרות כחומות אבנוניות. של סחף אלוביאלי מהנחלים העוברים בשטח

חומר המקור מתערבב עם התשתית . הוסע מאזור גשום יותר במערבשמקורן בסחף ש

קרקעות אלו נפוצות במדרגות הגבוהות של הנחלים הגדולים . החווארית המקומית

קרקעות אלו נתונות ברובן על בסיס . שאן-בחלקיו הדרומיים של עמק ביתו, בשולי העמק

ולים יותר בחלקו כאשר השיפועים מתונים והופכים לתל, המדרונות ממערב לעמק

  .מזרחי של תחום הסקר-הדרום

 המערכות ההידרולוגיות 1.7
מאז ראשית המאה הקודמת חלו שינויים מרחיקי לכת בנוף תרבות האדם במרחב הירדן 

שינויים אלו התרחשו בעיקר הודות להתיישבות היהודית . ביחס לנוף הטבעי הקדום, הדרומי

ובעקבותיו יישוב עברו , בי של נהר הירדןשאן מעברו המער-לאורך בקעת הירדן ועמק בית

:  זה בא לידי ביטוי בשני מרכיבים השלובים זה בזהנופישינוי . בתחום ממלכת ירדן, המזרחי

 שינו ,אלו האחרונים. שימוש חקלאי מקסימאלי ברוב שטחי בקעת הירדן והקמת מפעלי מים

הירדן וכן את הירדן  ההידרולוגית של הנחלים המזינים את נהר המהותית את הדינאמיק

  .עצמו

  נהר הירדן הדרומי 1.7.1

אך , וזורם באזור הנוטה לצחיחות, הירדן הדרומי מחבר בין אגן הכינרת לאגן ים המלח

יחס הפיתולים .  מכיוון שמקורותיו הם באזורים לחיםרציפההוא בעל זרימה , למרות זאת

שהוא , 1:1.86 הוא )ילאורכו בקו אווירבמציאות היחס בין אורך האפיק (של אפיק הירדן 

השיפוע ). 1.2איור ) (1:1.5המתאפיינים ביחס של (יחס גבוה יחסית לנהרות מפותלים בעולם 

שנייה ובעת / מטר1.37כאשר מהירות הזרימה בו בעת שפל היא , 0.8%הכללי של הירדן הוא 

דות הרוחב בג. ' מ3 - ל1עומק החתך ההידראולי של האפיק נע בין . שנייה/ מטר1.7גאות 

'  מ40הרוחב מגיע עד , כאשר בכמה מקומות לאורכו של האפיק',  מ35 -  ל22מלאות נע בין 

  .הודות למי השיטפונות המתנקזים אליו, ספיקת המים משתנה בין החורף לאביב. ויותר
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   של אזור הסקרמפה ליתולוגית  :2.1 מפה
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  )1989 ,ניר (1962-1941דושן -ינויים באפיק הירדן באזור ירדנה ש:2.1איור 
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לאורך תקצר מולך ו הסתבר שאורכו הכולל של הירדן הדרומי ה1945  שנתבמעקב מאז

שינוי משמעותי זה חל כתוצאה מהתערבות .  ליחסו כיום2.4 -פחת מ יחס הפיתולים. השנים

תה משמעותית בספיקת המים למורד הפח, האחד:  שבאה לידי ביטוי בשני אופנים,האדם

הגורם השני נבע . בעיקר על ידי ייצוב הגדות, התערבות בתוואי הנחל, השניו ;)פרוט בהמשך(

נדידתו של תוואי . במקורו מהרצון של ישראל וירדן לשמר את מיקום קו הגבול המדיני

הסכמים קבע בנהאפיק באופן טבעי גרמה לגריעה או להוספת שטחים שהם מעבר לגבול ש

אינטרס נוסף בייצוב הגדות הוא הרצון לנצל באופן מקסימאלי את שטח . הבינלאומיים

ישנו גורם נוסף . מבלי שאלו ייסחפו כתוצאה משינויים בתוואי הנהר, הקרקעות לחקלאות

ים המלח מהווה את בסיס הסחיפה של . שמשפיע על אופי הזרימה של הנהר והוא השיפוע

משתנה פרופיל האורך של , רד באופן מהיר בעשרות השנים האחרונותומכיוון שזה יו, הירדן

  .הנהר ושיפועו הכללי עולה בהתמדה

שינה באופן ,  והירמוךכינרת ה–ניתוקו החלקי של הירדן הדרומי ממקורותיו הראשיים 

חלה , מאז סכירת המים בירמוך. משמעותי גם את מקורות הסחף ותפוקתו לאורך הנהר

כך שכיום מקור הסחף העיקרי הוא בהתחתרות בגדות , תפוקת הסחףהפחתה משמעותית ב

ההקטנה . עם תשומה לא גדולה מהנחלים המתנקזים אל הירדן ממערב, הנהר עצמן

 וכן את ,רוזיבי במיםיהגדילה את הפוטנציאל הא, המשמעותית של טעונת הסחף במים

 הגדלת השיפוע של .למרות שגם כמותם פחתה משמעותית לאורך השנים, מהירות זרימתם

גורמים עם הזמן לקיצור , עם טעונת סחף נמוכהיחד , פרופיל האורך ועליית מהירות הזרימה

כלל השינויים  .להקטנת רדיוסי הפיתולים הפעילים ואף לנטישתם, מהלכו של תוואי האפיק

 הביאו להפרה בשיווי המשקל ההידרולוגי של הירדן, בפרמטרים ההידרולוגיים שצוינו לעיל

  . בתחילת המאה הקודמתשהיהולעיצוב נוף אחר ביחס לזה 

 1,200 - בכ20 -נאמדה בתחילת המאה ה,  דרומהכינרתמה, הספיקה הטבעית של הירדן

הספיקה האפקטיבית שהיא פוטנציאלית להשפעה על שינויים . 1שנתי-ק בממוצע רב"מלמ

 -לאת גדות העומדת על כהיא ספיקה מ, במהלכו של הנהר ועל שינויים מורפולוגיים בחתכיו

מביאות , ספיקות העולות מעל סף זה).  שנים3 עד 2בתקופת חזרה של (ה ישני/ק" מ300

  ).הצפת קרקעות גאון הירדן(להצפת הפשט לאורכו של הירדן התחתון 

פחתה באופן מאוד משמעותי כמות המים הזורמת בירדן , 1932 -מאז הקמתו של סכר דגניה ב

,  נדירותלעתיםכש,  הנם מי תמלחות בלבדכינרת הזורמים ממוצא ההמים). 1996, קליין(

אל זרימת מים אלו מתווספת זרימה רפה . משוחררים עודפים של מים שפירים מסכר דגניה

 כינרתהקמת סכר דגניה נועדה לניצול מי ה. שגם הוא נסכר לצורך ניצול המים, מהירמוך

. 1964בשנת הושלמה שבנייתו , ארציתוך הטיית המים באמצעות המוביל ה, במפלס גבוה

ור הירדנית אשר הובילה את מי הירמוך לבקעת הירדן 'באותה השנה החלה לפעול תעלת הע

פירוט (הסורים הקימו מערך של מאגרים כדי לנצל את מי הירמוך , נוסף על כך. הירדנית

 הירדן  אלכינרתכלל המפעלים הללו הביאו לירידה חדה בספיקת המים מדרום ה). בהמשך

,  לאורכו של הירדן הדרומיכינרתשכן זרימת מי ה, ההשפעה ניכרת גם על ים המלח. הדרומי

                                            

נתון זה אינו . 1956 - ל1921בין השנים ,  שנים8 במשך, המדידות בוצעו במוצא הירדן הדרומי על ידי גורמים שונים1

  .אלא נותן אומדן בלבד, שנתית-מספק בקביעת ספיקה רב
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ההזנה העיקרית של זרימת הירדן כיום היא ממי . הייתה המקור העיקרי שהזין את ים המלח

וכן עודפי ניקוז , )שאן-בעיקר מעמק בית(הדגים כות יברמ מסוחרריםמי ניקוז , שפכים

  .דישון ומלחים, המהולים בעודפי חומרי הדברה, השקיית שדות

גרמו לירידה ניכרת בדינאמיות ההידרולוגית , ניצול המים ממקורות ההזנה של נהר הירדן

עם תנודתיות , רוביק בק" מלמ150שכן הספיקה הממוצעת השנתית עומדת על , לאורכו

ק " מלמ647 של ומקסימום, 1990/91ק בשנת " מלמ25 -מינימום של כ(גבוהה משנה לשנה 

המוזרמים , ק הם מי המוביל המלוח" מלמ20 -כ, מסך הספיקה הכוללת). 1991/92בשנת 

ישנה כוונה להתפיל מים , בתוכניות של רשות המים. כינרתלירדן הדרומי ישירות מדרום ה

חשוב לציין שהספיקה הממוצעת בירדן הנה הרבה מתחת לספיקה ). 1999, קליין(אלו ולנצלם 

   .מורפולוגית על תוואי הנהר ומהלכו-לית בעלת ההשפעה ההידרוהפוטנציא

 – תוואי אפיק נהר הירדן עובר בתוך פשט ההצפה שלו :גיאומטריים-משתנים הידרו •

 שני שליש מרוחבו ,בממוצע( המערבי לגבולוקרוב , באופן לא סימטרי –גאון הירדן 

מצאותם של יעוצה בההסיבה לכך נ).  ושליש בגדה המערבית,מצויים בגדה המזרחית

הזורמים ביחס לגודלם הקטן של הנחלים , נחלים גדולים הזורמים ממזרח אל הירדן

תפוקות הסחף הגדולות של הנחלים ממזרח גרמו לדחיקת מהלכו של הירדן . ממערבאליו 

  .מערבה

.  שנים2-3מתקבלת בירדן הדרומי בתקופת חזרה של , זרימה המוגדרת כמלאת גדות

גם אם , בר לסכר דגניה אינן הגורם המשמעותי התורם לזרימות הירדןגלישות מים מע

 לכל שנייה/ק" מ150במצב זה יכולה להגיע הספיקה למקסימום של . יהיה פתוח במלואו

עיקר התרומה . שנייה/ק" מ300 -בעוד שספיקה מלאת גדות בנהר מגיעה כאמור ל, היותר

כאשר אלו ממזרח הם , וממערבלזרימות בירדן הן הנחלים המתנקזים אליו ממזרח 

 70% - להסך כל תרומת הנגר מהנחלים באגן הירדן הדרומי מגיע. הדומיננטיים

טפוני הגדול ביותר י הירמוך הוא המקור השכאשר, מהספיקה השנתית הכוללת בנהר

שהוקם ( עיקר הזרימה בירדן מקורה במי המוביל המלוח ,בשנות בצורת. המזין את הנהר

בעמק הירדן ( וכן מי ניקוז מהמדגה ,ומי ניקוז חקלאיים שאריתיים,  ביובמי, )1967בשנת 

היחס המשתנה משנה לשנה בין מקורות אלו למקורות המים השפירים ). שאן- ובעמק בית

ריכוז המזהמים עולה . משפיע במישרין על איכות המים בנהר, במקורם בנגר עילי

. נתרן וחנקות, כלור: ים בין היתרהמזהמים כולל. בהתאמה הפוכה לספיקת המים בירדן

ספיקות . ליטר/ג" מ2,000 -קבוע ועומד על כ ואהריכוז הכלור במי המוביל המלוח 

  .מביאות למיהול עד סדר גודל אחד, הירדןממוצעות ומעלה המתקבלות בנהר 

הגורם לייצובן , הזרימות הנמוכות לאורכו של הירדן הביאו להתבססות צומח גדות צפוף

הן הירדנים והן הישראלים מנצלים מזה מספר עשורים את , בנוסף לכך. קיבאופן חל

. תוך התערבות מאסיבית בפני השטח של הפשט, לגידולים חקלאייםההצפה מרחב פשט 

עיבוד חקלאי זה מפר את האיזון בפשט ומגדיל את תפוקות הסחף ממנו לכיוון מורד 

לאות חושף את הגידולים לסכנת ניצול הקרקע לחק, כמו כן. הירדן בעיתות של הצפות

 רחשי שהתשיטפונבאירוע ה, כך לדוגמא. וכתוצאה מכך לנזקים כלכליים, נזקי הצפות

כאשר הנזקים  -הן בשטח הישראלי והן בירדני  –היתה הצפה נרחבת , 1983במרץ 

  ).2000, קליין(נגרמה סחיפה של גדר הגבול במספר קטעים , נוסףב. לחקלאות היו גדולים
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ניהול נהר הירדן  : בעיות בניהול הירדן הדרומי והצורך בשיתוף פעולה בילטראלימכלול •

אחד האמצעים הננקטים . ירדןללמטרת מניעת הצפות מחייב שיתוף פעולה בין ישראל 

הירדנים נוהגים לייצב את הגדות בעזרת . הוא ייצוב הגדות משני עבריו של הנהר

 ,)המערבית( בגדה הימנית הרסמומנט של יוצרים ה ,אמצעים קשיחים כגון קירות אבן

  .ותורמת לדחיקת תוואי הנהר מערבה

ות שיטפונהייתכנות ניתן לנקוט במשותף על מנת להפחית את בהם האמצעים ש

 ;רם למיתון ספיקות התכן בנהרותה,  בירמוךבעיקר,  איגום עודפי מים:ההרסניים הם

 פיסית בחתך ותהתערבו ;מח שוניםכגון מיני צו, לייצוב הגדות" רכים" באמצעים שימוש

בעשרות השנים האחרונות . על ידי הרחבתו ומיתון שיפועי גדותיו, ההידראולי של הירדן

על מנת להגדיל את שיפוע , קיים במקומות שונים בעולם נוהג לחתוך פיתולי נחלים

התערבות זאת במהלכו של נהר היא . האורך שלו ובכך להאיץ את מהירות הזרימה

כיוון שההידראוליקה בנחל תחזור למצבה הפיתולי , ית וחסרת הגיון הידרולוגיאגרסיב

  . בייחוד כאשר מדובר בתשתית מאוד רכה בחוואר הלשון, הקודם

נושא אחר המחייב שיתוף פעולה אזורי הוא הטיפול המתחייב באיכות הירודה של מי 

לוגי ובבתי הגידול הזרמת השפכים וריכוז המלחים הגבוה פוגעים במרקם האקו. הירדן

הן אקולוגי , גם הן מהוות מפגע –הספיקות הנמוכות כיום בנהר . לאורכו של תוואי הנהר

בייחוד ,  ולכן יש הכרח לבחון מקורות אספקת מים להזרמה במורד,והן הידרולוגי

  .בזרימות השפל בעתות הקיץ

  

  נחלים מרכזיים  1.7.2

, ולים יותר ביחס לאלו ממערבגדהם הנחלים הזורמים אל נהר הירדן ממזרח , כאמור

הם מסיעים כמויות גדולות יותר של סחף אל עבר פשט . והשפעתם המורפולוגית רבה יותר

מתקיימת דחיקה של תוואי הירדן לכיוון מערב ורוחב , כתוצאה מכךו ,ההצפה של הירדן

בעוד שבצד המערבי מתרחשים כל העת תהליכי התחתרות , הפשט בצד המזרחי רחב יותר

  .)1.5מפה  (רונות גאון הירדןבמד

עוברים מתשתית סלעית בחלקו העליון של , כל הנחלים החוצים את המרחב ממערב למזרח

כתוצאה . בעיקרה חווארים ורנדזינות, אל תשתית מורפולוגית רכה, אגני הניקוז שלהם

אחד הגורמים המשפיעים ביותר , כאמור.  התחתוניםבמפלסיםחלה התחתרות , ממעבר זה

. ור'בעיקר ברצועת הע, א ההתערבות במערכת הניקוז הטבעיתו התמורפולוגי-ינה הידרומבח

הכר בלי לרשת הניקוז השתנתה . מזרח- תוואי רשת הניקוז היה מערב19 -עד סוף המאה ה

טו את מי הנחלים לכל עבר יעם הקמת תעלות ההשקיה שה,  של המאה שעברה40 -בשנות ה

לא ניתן כמעט להבחין ביובלים הטבעיים של הנחלים כיום כבר . בעמק לצורכי השקיה

  .ור'הראשיים לאורך רצועת הע

כיוון שהם עוברים בשטחים נרחבים , הנחלים ממערב מובילים כמות גדולה של סחף קרקעות

אך גם , סחיפה זאת גורמת להידלדלות הקרקעות במעלה האגנים מחד. המעובדים לחקלאות

רוב הקרקעות ממערב לירדן הן קרקעות מאחר ש. םהילהשקעת סחף במורד הנחלים בשפכ

 גם תדירות הספיקות בנחלים – ובהתאמה חיובית ,אירועי הנגר הם רבים, כבדות

 במתלולים עמוקים בתוואי המתבטאת חלה התחתרות במישורים ,כתוצאה מכך. יהןועוצמות
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תהליך ה). דושןדוגמת ההתחתרות בנחל ( ובמפלסי קרקע גבוהים יותר ,ור'הנחלים במרחב הע

 .ולהידלדלותן) אובדן קרקעות(לסחיפת קרקעות הראויות לעיבוד חקלאי גורם בסופו של דבר 

  :מורפולוגית במרחב הסקר-ורהנחלים העיקריים המשפיעים מבחינה היד

אך השפעתו , ממזרחו של נהר הירדן,  אמנם הירמוך מצוי מחוץ לתחומי הסקר:הירמוך •

זורם אל האיתן נחל  זהו. ר ולכן הוא נזכר בסקירה זאתעל המרחב היא משמעותית ביות

. לאזור החורן והבשן מצפון, כאשר הוא עובר בין הרי הגלעד מדרום, הירדן ממזרח

הוא ניזון בעיקר ממי נחלים . בל דרוז'שולי הר החרמון וג, ראשיתו בבקעת דמשק

 בדרום תחומה של ,הנחל זורם במרחב החורן. הגלעד והגולן, המתנקזים אליו מהרי הבשן

גבול בינלאומי בין ירדן כ משמשהירמוך תוואי . כששפכו לירדן הוא בנהריים, סוריה

 . בין ירדן לישראל –בהמשך ו, סוריהל

קלבו (ר " קמ7,247כשאגן הניקוז שלו משתרע על פני , מ" ק177 -אורכו של הירמוך הוא כ

 460 - כ,ובספיקה שנתית ,ק לשנייה" מ14.5  היאממוצעתה תוספיק). 2005, צבי-ובן

בשפך הירמוך . ות החורףשיטפונ שיעור משמעותי מכמות זאת הם מי .ק בשנה"מלמ

הכולל את סכר נהריים על , 1930לירדן הוקם מפעל החשמל על ידי פנחס רוטנברג בשנת 

הקמת הסכר הביאה לניתוק חלקי של זרימת הירמוך הישירה אל . שפכו של הירמוך

ות בירמוך אל שיטפונ זרמו מי ה2006עד לשנת . בגודל הספיקותתוך הפחתה , הירדן

, בשטח הסורי, במעלה הירמוך" האחדות"בשנה זאת הושלמה הקמתו של סכר . הירדן

כיום רוב מי הירמוך נאגרים בשטחה של סוריה ורק . אשר עוצר את רוב מי הגאויות

, ם בין מדינות האזורניצול מי הנהר עוגן בהסכמי. חלקם הקטן מועבר לירדן ולישראל

תעלת (" מערבית לחמת גדר ,כאשר הירדנים היטו חלק ממי הירמוך באמצעות מנהרה

 300 -התעלה מטה כ. שמטרתה לספק מים לשתיה ולחקלאות בבקעה הירדנית, ")ור'הע

 ,ק מתוך ספיקת הירמוך" מלמ40 -ישראל מקבלת כ. ק בשנה מסך זרימת הירמוך"מלמ

 ההביא, תפיסת מי הירמוך בתחומה של סוריה. שאן-עמק ביתהמוזרמים לעמק הירדן ו

).  באמצעות סכר דגניהכינרתבנוסף להשפעת סכירת ה(להתייבשותו של הירדן הדרומי 

. דלדלות אספקת המים בירמוך ישנה גם השפעה ניכרת על מערכת הסעת הסחף בירדןילה

קעו בשפך ויצרו דלתה הוש,  בעבר הירמוך אל נהר הירדןשהוליךכמויות הסחף הגדולות 

 .מובהקת

נחל איתן שמוצאו במורדות המערביים של הר כסולות  :)בירה-ואדי אל(נחל תבור  •

מ " ק2 -כ, שפכו של התבור לירדן נמצא ליד תל שושן. שבהרי נצרת בגליל התחתון

שלו שטח אגן הניקוז ו, מ" ק31 -אורכו של נחל תבור הוא כ. מזרחית לקיבוץ גשר-דרומית

באביב . ק" מלמ6.18הספיקה השנתית הממוצעת שלו עומדת על . ר" קמ208 -הוא כ

 5 - ובמהלך חודשי הסתיו פוחתת הזרימה לכ, שעה/ק" מ10 -זרימת המים מוערכת בכ

כאשר הזרימה הקבועה בו , ותשיטפונרוב המים הזורמים בו הם מי .  בלבדעהש/ק"מ

זאת כתוצאה מתפיסת חלק מופע הזרימה אינו רציף בשנים האחרונות ו. היא מעטה

,  בית קשת–זרימת האיתן באפיק הנחל מתחילה באזור מאגר דברת . מהמים לאורכו

. במיקום זה נתפסים המים על ידי קיבוץ גשר. ונמשכת עד למפגש עם נחל כוכב במורד

וביוב מהישובים באגן  ןקולחי מתווספת אל זרימת הבסיס זרימה של עודפי לעתים

וזאת כיוון , במימי מעיינות מליחים ומי נקז חקלאיא והת הבסיס מקור זרימ. הניקוז
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במהלך חודשי הקיץ והסתיו אין זרימה רציפה עד .  מאוחזיםבמעלהשכל מימי המעיינות 

 ).2010, רשות הטבע והגנים(לנהר הירדן 

הנחל איתן ברוב . מנקז את רמות יששכרה, ר" קמ103 אגן ניקוז בגודל של :נחל יששכר •

 .הודות לנביעות המצויות במעלה הנחל ,בחלקיו העליוניםה ימות השנ

את בקעת , את עמק חרודמנקז ו, ר" קמ182אגן הניקוז של הנחל הוא בהיקף  :נחל חרוד •

תוואי הנחל . מ" ק32 -הנחל איתן וזורם לאורך כ. שאן ואת ההרים הסובבים אותם-בית

מ מצפון לקיבוץ " ק2 -ן כ ומתנקז אל הירדשאן-ביתממשיך לעמק , חוצה את עמק חרוד

לנחל אופי . ות חורףשיטפונ וכן מ,הנחל מוזן ממי מעיינות המצויים לאורכו. מעוז חיים

 ,הוא מתחתר וזורם במתינות, בחלקו המערבי, כאשר במעלה, לאורכונה תשהמזרימה 

 1992משנת ". קניון הבזלת"בעיקר בקטע המכונה , במורד הוא גולש בסדרת מפליםו

 הזורמתלאורך השנים פחתה מאוד כמות המים . ל באמצעות מנהלת נחלמנוהל הנח

 של המאה החמישיםמשנות , כמו כן. עלה בהתמדה ריכוז המלחים, ובהתאמה, בנחל

 הוזרמו אל הנחל שפכים ומי ניקוז משדות חקלאיים ומברכות דגים , ואילךהקודמת

ולכן רק ,  היובליםטפונות נתפסים במאגרים במעלהיחלק ממי הש. המצויות לאורכו

כל אלו יחד גרמו . בשנים מאוד גשומות מתקבלת זרימת עודפי נגר עילי לכיוון מורד הנחל

 ).2002, גלזמן וחובריו( הנחל וסביבתו חמורה במצבדרדרות ילה

 ומהווה גבול גיאוגרפי בין ,הנחל נמצא בגבולו הדרומי של הסקר :)ואדי שובאש(נחל בזק  •

 ,העובר בין השומרון המזרחי לרכס הגלבוע, נחל אכזבהוא  חלהנ. הרי השומרוןלהגלבוע 

 20 - ככואור. שאן-בית וחלק מבקעת ,מזרח השומרון-ומנקז את הר הגלבוע והרי צפון

השפך של נחל בזק אל הירדן הוא . ר" קמ163 -  ואגן הניקוז שלו משתרע על פני כ,מ"ק

  ". קו הירוק"בסמיכות ל, בדרום תחום הסקר
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   בתחום הסקרנחלים עיקריים :5.1 מפה
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  האקוויפרים 1.7.3

מחבורת (אקוויפר זה הנו אקוויפר אזורי . תחום הסקר מצוי מעל אגן אקוויפר ההר המזרחי

מצויים מספר , כמו כן. שהוא מקור המים העיקרי באזור, )טורון- קנומןהיהודה מגיל 

אגן ההר המזרחי כולל . )1.6מפה  (קוורטרהניאוגן וה, איאוקןה איאקוויפרים מקומיים מגיל

ולות גב. את אגני מי התהום המתנקזים מאזור שדרת ההר המרכזית לכוון מזרח ולצפון מזרח

לאורך בקעת  –במזרח ; בבקעת יבנאל –מצויים בצפון  ,שהם מעבר לתחום הסקר, האגן

, רמאללה, חברון: לאורך צירי הקמרים – ובמערב ;בנחל חימר –בדרום ; הירדן וים המלח

הם הוא יניכשהעיקרי שב, בתחום האגן חמישה אקוויפרים משניים. י קער השומרוןושול

האקוויפרים . טורוןהאלביאן עד ה אימגיל, אקוויפר חבורת יהודה הבנוי גיר ודולומיט

איאוקן באזור קער הרטון מגיל יאקוויפר חבורת עבדת הבנוי גיר וק: הםהנוספים המשניים 

אקוויפר מילוי , קוורטר באזור הגליל התחתון- ניאוגןהאקוויפר בזלת מגיל , השומרון

. יוראהואקוויפר גירי מגיל , שאן ובקעת הירדן-קוורטר באזור בית-ניאוגןהאלוביאלי מגיל 

 ומתנקזים ,הקרקע בעיקר לכיוון מזרח-זורמים בתת, הניזונים ממי הגשמים, מי התהום

מליחות גבוהה : ופעה בולטתאקוויפר ההר המזרחי מתאפיין בת. באופן טבעי כמעיינות

טווח המליחות הוא . הן אלו הנשאבים והן אלו השופעים במעיינות –של מי התהום יחסית 

ל " מגכ800סביב , במעיינות במורד הגלבוע) גרם כלור לליטרילימ(ל " מגכ550 -נע מו ,רחב

מת  ומשתנה בהתאם לר,קצב ההמלחה רגיש. ל בבקעת הירדן" מגכ2,000 ועד ,חרוד-בעמק

ניצול לא  בואשל שפכים  ישנם זיהומים שמקורם בסילוק ,בנוסף. פריסה במרחבלהשאיבה ו

ריכוז החנקות הממוצע הכללי באקוויפר ההר המזרחי אינו . וכן נקז חקלאי,שלהםמבוקר 

  :תתי האקוויפרים בתחום הסקר .גרם לליטר ברוב תאי האגןילי מ40עולה על 

טורון בגלבוע ובשומרון -אקוויפר הקנומן :)גלבוע-שומרון-חבורת יהודה (6.5אגן -תת •

תא . 650-655המחולקים לשישה תאי דיווח , פריאטי וכלוא: אקוויפרים-כולל שני תת

. ומוסבר בנפרד בהמשך, יוראהכולל סלעים מגיל , אגן זה- שבתוך תת656דיווח 

 בקער  ומדליפה מאקוויפר האיאוקן,האקוויפר ניזון ממילוי טבעי על פני מחשופיו

האקוויפר . השברים לאורך ,באזור הגלבוע קיימת כניסת מים מלוחים מהעומק. שומרון

 שאן-ביתוזרימה לאקוויפר המילוי ב, שפיעת מעיינות,  שאיבה בקידוחיםל ידימנוקז ע

סביב ואל בדרום -אזור המילוי של אקוויפר זה משתרע מהרי בית. ובבקעת הירדן

, הקרקע צפונה-ומשם המים זורמים בתת, שומרוןהמזרחיים של קער -השוליים הדרום

  .שאן-ביתאל מעיינות עמק 

 ,עמל ושוקק נובעים מהמילוי בקרבת מחשופי חבורת עבדת, מגדל, מעיינות חומה

,  יחד עם מעיינות מודע ורוויה,מעיינות אלו. הם מחבורת יהודהיומקבלים את רוב מימ

 - לכ2005/6מעיינות אלו הגיעה בשנת השפיעה הכוללת של . 650מיוחסים למאזן של תא 

חלה דעיכה ניכרת בשפיעת מעיינות , כתוצאה מהגברת התפוקה הכוללת. ק" מלמ55

 המייצג אקוויפר מגיל 656 כולל גם את תא 655שטח תא . 650ושוקק בתא , מודע, רוויה

 ששפיעתו משתנה בהתאם לתנודות, מחשופי אקוויפר זה מזינים מעיין חם ומליח. יוראה

  .במשקעים
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   אקוותה- אקוויפר ההר המזרחי וחלוקה לתאי דיווח המציינים את תת  :6.1 מפה
  .ירוקאזור הסקר מסומן במלבן . )דרולוגיירות ההימבוסס על מפת הש(
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רטון יאגן כולל את אקוויפר הגיר והקה- תת:)קער השומרון-חבורת עבדת (6.4אגן -תת •

האקוויפר מתנקז ממרכז השומרון . שומרוןהבקער שאיאוקן העבדת מגיל של חבורת 

דרך ההעתקים שלרגלי , הקרקע-כאשר לתחום הסקר הוא זורם בתת, במספר כיוונים

, האקוויפר הוא פריאטי וניזון מגשם על גבי מחשופיו. אלפא-לכיוון שוקק ובית, הגלבוע

אגן כולל שלושה תאי ה-תת. ימהוכן אקוויפר שעון המצוי על חבורת הר הצופים האט

  .642, 641, 640: דיווח

 האקוויפר של חבורת טבריה משפיע על :)אקוויפר הבזלת-חבורת טבריה (6.2אגן -תת •

סלעי אקוויפר . בייחוד בעמקים של נחל יששכר ונחל תבור, המרחב הצפוני של הסקר

אלו נחשפים בפני סלעים . קוורטר-ניאוגןה איהנם מגיל, הבונים את שלד האגן, הבזלת

 ומתנקז בנביעות במזרח האגן ,האקוויפר מנוצל בקידוחים. האגן-השטח בכל מרחב תת

 בלתיסילוק . 640 ועד 620 - מ: האגן חמישה תאי דיווח-בתת. ובזרימה לבקעת הירדן

 וכן עיבוד שטחים חקלאיים נרחבים בעמק ,)באזור יבנאל(מבוקר של שפכים בצפון האגן 

  . לייה בריכוז הכלוריד במי האקוויפרגרמו לע, יזרעאל

שאן -ובית) 673 עד 670: תאים( אקוויפר המילוי בבקעת הירדן :6.3 - ו6.7אגנים -תת •

אגנים -עיקר ההזנה בתת. קוורטרהמורכב ממשקעי מילוי אלוביאליים מגיל , )631תא (

ים המחלחל, אלא מעודפי מים באקוויפרים שכנים במערב, אלו הוא לא מירידת גשמים

 .הקרקע אל האקוויפרים המזרחיים-בתת

  

   המעיינות 1.7.4

רובם בתחום השטח של אגן נחל , )1.8.2נספח  ( מעיינות70 -במרחב הסקר ישנם למעלה מ

רות י מעיינות הנבדקים בקביעות על ידי הש28מתוכם . במרחב הירדן התחתון, חרוד

ם פחתה שפיעת לאורך השני. ואילךהעשרים מאה החמישים של המשנות , ההידרולוגי

שנתנה ביטוייה בעיקר , כאשר ברוב המעיינות חלה הרעה באיכות המים, המעיינות באזור

יתר של מים בקידוחי שאיבה - תולדה של הפקתיאהרעה זאת ה. ת ריכוז הכלורידיבעלי

 הוחל בהתקנת , של המאה הקודמת60 -משנות ה). יורחב בהמשך(במעלה אגני האקוויפרים 

 ישנה מגמה מתמשכת של ,כתוצאה מכך. ם באזורי ההזנה של האקוותקידוחי הפקה רבי

ניתן לבחון את , כדי להמחיש זאת. הפחתה בספיקת המעיינות במוצא הטבעי של האקוויפרים

 בשנות החמישים :)1.8.1נספח (השינויים שחלו לאורך השנים בשפיעה הכוללת של המעיינות 

 45 -כיום הספיקה עומדת על כ. ק לשנה"מ מל120 - על כהשפיעה של המאה הקודמת עמדה 

חזים ומרבית המעיינות הגדולים השופעים במרחב זה מא). 37% -כ(שנה  לק"מלמ

. ורק חלק קטן משפיעתם נותר לזרימה באפיק הטבעי של הנחלים במרחב, במקורותיהם

כליל חלק מן המעיינות יבשו , כתוצאה מהפקת מי האקוויפרים באמצעות קידוחי שאיבה

את המעיינות במרחב ניתן לחלק למספר .  של המאה הקודמת70 - וה60 -ר בשנות הכב

  :קבוצות עיקריות
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, אלו הם מעיינות העתק. מצויים במפלס העליון מעיינות אלו :המעיינות לרגלי הגלבוע •

 וכן ,שמקור הזנתם הוא במערכת ההעתקים המצויים במרחב הגבוה של הגלבוע

מעיינות אלו . ות את התשתית הגיאולוגית באזור זההמערכות הקארסטיות המאפיינ

והם נתונים פחות לתנודות בכמויות , מתאפיינים בשפיעה גבוהה ללא שיא עונתי מובהק

ככל ,  בשנים האחרונות חלה ירידה בספיקת מעיינות אלו.הגשם השנתיות משנה לשנה

 ניזונים המשפיעה על מפלסי מי התהום שמהם, הנראה בגלל שאיבת יתר מקידוחים

  .המעיינות

במרחב המעבר שבין המפלס העליון  מעיינות אלו נובעים :מעיינות מפלס הביניים •

, לעומת יציבות השפיעה המאפיינת את מעיינות המפלס העליון. למרחב כיכר הירדן

המגיבים מיידית , במעיינות במפלס הביניים קיימים שיאי ספיקה מובהקים וקצרים

  . אופי שפיעה זה נובע מהיותם מעיינות שכבה רדודים.לאחר רדת הגשמים באזור

ת של וספיקהגם . מרחב כיכר הירדן מעיינות אלו נובעים ב:מעיינות המפלס התיכון •

זאת הודות להיותם מעיינות . בין שנה לשנהמעיינות אלו אינן יציבות במהלך השנה ו

. הגשם בכל שנה באופן ישיר במילוי החוזר של ות תלוייהןתושספיק, שעונים רדודים

הנם יוצאי דופן ביחס , מצאותם בקבוצת מעיינות זאתילמרות ה, מעיינות עין חוגה

 האקוויפר .המצויים בקו שבר, למעיינות האחרים וזאת בשל היותם מעיינות העתק

 – מעיינות המפלס התיכון אקוויפר ולכן אינו מושפע כ,המזין מעיינות אלו עמוק יותר

  .וד יותר הנמצא קרוב לפני השטחהנשענים על אקוויפר רד

, המצויים לכל אורכו של החלק המזרחי של המפלס התיכון מעיינות :מעיינות קטנים •

נביעות אלו מתהוות ככל הנראה מניקוז . ור לזור'במתלול החווארי המפריד בין הע

לנביעות אלו אין מדידות . בעיקר הודות לחקלאות השלחין, במרחב כיכר הירדןשהשדות 

 שכיח עבקנה דוגמת , על פי צומח טיפוסי לסביבה לחהןאך ניתן להבחין בה, הספיק

)Arundo donax( ,ששורשיו ניזונים ממימיהן.  

  

  תכולת המינרלים במעיינות  1.7.5

, שאן-ביתובייחוד במרחב עמק , אחד המאפיינים הייחודיים לחלק מהמעיינות בתחום הסקר

מקורם של מינרלים אלו בסלעים . יד וסידןבייחוד כלור, א התכולה הגבוהה של המינרליםוה

לאורך קווי שבר והעתקים הקשורים , כמו כן. הבונים את שלד האקוויפר של המעיינות

ככול הנראה הודות ללחץ , עולות תמלחות לאורך ההעתקים, בהתהוותו של בקע הירדן

המתוקים עמודת המים ). 1980, רוזנטל(הדוחק את המים המלוחים כלפי מעלה , הידרוסטטי

המונע את פריצת התמלחות מן המעמקים אל , יוצרת לחץ נגדי, המצויה באקוויפרים השונים

מתקיימת , כתוצאה מהפקת מים באמצעות קידוחי שאיבה רבים במרחב. מימיי המעיינות

וזאת ככל הנראה הסיבה העיקרית , במהלך שנות השאיבה הפחתה בעומד המים המתוקים

אחת הבעיות ,  כאמור.שיעורי תכולת המלחים במי המעיינותלתהליך מתמשך של עליית 

היא רמת מליחות ,  התמודדו מתיישבי העמק לאורך ההיסטוריהההמשמעותיות שאית

שבו נמהלו מים , בעיה זאת נפתרה עם הקמת מפעל המיהול. המשתנה ממעיין למעיין, המים

ציין שהשקיית הקרקעות חשוב ל. מליחים במים שפירים ממעיינות עם תכולת מלחים נמוכה

באזורים  –דבר שגרם , ןהלהרס חלק מו יהןלשינוי תכונותבאזור במים מליחים גרמה 

אזורים   להיווצרות– וכתוצאה מכך ,יכולת של הקרקע לספוג מים-בין היתר לאי –מסוימים 
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התקדמות הטכנולוגית בתחום לנוסף , מפעל המיהול הפחית משמעותית את הבעיה. ביצתיים

 הקרקע באמצעות מים שפירים ודחיקת ת כגון שטיפנוספיםהביאה פתרונות ש ,אותהחקל

מעניין לציין שקיים מתאם . כך שלא יפגעו בגידולים החקלאיים, המלחים לעומק הקרקע

  .לצפוניותו של המעיין במרחב, חיובי בין שיעורי הכלור במי המעיינות

, יר הגבוהה המצויה במי המעיינותמאפיין נוסף המיוחד למעיינות האזור הוא תכולת הג

). נקרא גם סינטר או טרוורטין(המוגדרים כטוף גירני , הגורמת להצטברות משקעים גירניים

) סידן הפחמתי(משקעים אלו הם תוצר המופרש מתוך מי המעיינות ומתלכד לגבישי סלע גירי 

סלעיים המקיפים את ישנם קירות , במעיינות דוגמת עין מגדל או עין עמל. שאינו מסיס במים

בייחוד , י מצוי באופן לא אחיד במרחב הסקרנהטוף הגיר. העשויים טרוורטין, המעיינות

ומהווה שכבה המצויה מתחת לשכבת הסחף האלוביאלי , בקרבת חלק מן המעיינות

חשוב לציין . בעיקר ברצועת כיכר הירדן, והקולוביאלי הבונה את רוב הקרקעות בפני השטח

סבלו ,  הפתוחותהנחת מערכות הצנרת הראשונות באזור כתחליף לתעלותעם , כי בעבר

  .ינהמתיישבים מסתימת הצנרת כתוצאה מהצטברות מתמדת של הטוף הגיר

  

  סטוריים בניהול המיםיבטים היה 1.7.6

 500אלו שספיקתם הטבעית הייתה בעבר בין , המעיינות הגדולים במרחב הסקר ומחוצה לו

עם . עיקר התצרוכת של היישוב הערבי טרום המנדט הבריטיסיפקו את , שעה/ק" מ2,500 -ל

 80% -מעיינות למעלה מסיפקו ה, עמק הירדןב ושאן-ביתבקעת ההתיישבות היהודית ב

חשוב להדגיש שדווקא המעיינות הקטנים מצטיינים בחלקם באיכות מים גבוהה . מהתצרוכת

מצאותם של יה. היימי שתכ ולכן שימשו לאורך ההיסטוריה ,)רמות מליחות נמוכות(

אפשרה עוד , שאן-ביתבחלק הגבוה של עמק הירדן ובקעת , המעיינות הגדולים במערב

עם הקמת , יתר על כן. מקדמת דנא את ההשקיה במרחב באמצעות תעלות בגרביטציה

ערבוב מי (שכלל מערכת מיהול , הוקם מפעל המים האזורי, ההתיישבות היהודית במרחב

בתקופת ההתיישבות . והובלתם אל כלל המרחב בגרביטציה, )שונותמעיינות ברמות מליחות 

, העברת המים לצורך השקיית השטחים החקלאיים, טרום המנדט הבריטי, הערבית במרחב

לא פעם נהרסו או מאחר ש, תעלות אלו חייבו תחזוקה שותפת. נעשתה באמצעות תעלות עפר

הביא לחידוש בחלוקת המים , 1966שבנייתו הושלמה בשנת , מפעל המים. נסתמו בשל סחף

בכך . בפריסה מרחבית מאוד משמעותית, שכן תעלות העפר הוחלפו בתעלות מבוטנות, במרחב

ת שיעור איבוד המים הגבוה בשל אידוי ינותרה בעי, אך יחד עם זאת, נפתרה בעיית התחזוקה

 מערכת  הוחל בהתקנת,לערךשל המאה העשרים  70 -רק בשנות ה. לאורך התעלות הפתוחות

ועד היום עדיין מזרימים מים לשימוש , קרקעיים להעברת המים-נורות תתיחלופית של צ

מעבר להתפתחות החי והצומח . כות הדגיםיבעיקר למילוי בר, בחלק מתעלות הבטון חקלאי

מהוות אלו כיום תזכורת היסטורית למפעל ההתיישבות , לאורך התעלות כבית גידול לחש

  . באזור

קע  מאפייני הקרבשל ,ביצות היוחלקים נרחבים באזור ,  למנדט הבריטיבתקופה שקדמה

שינוי ניהול המים באמצעות מפעל המיהול וההולכה . עודפי מים וחוסר ידע בניהולם ,הכבדה

כיוון ששיאי . שהפך עם השנים לנוף חקלאי, הביא לייבוש נוף הביצות, בתעלות מבוטנות

החקלאות של ההתיישבות הערבית , ת החורףהספיקה הטבעיים של המעיינות הם בעונ

שכן נבנה מערך , גם בכך היה שינוי עם הקמת מפעל המים האזורי. התרכזה בעונה זאת
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ללא תלות בתנודות הספיקה של , מאגרי מים שאפשרו אספקת מים במהלך כל השנה

  . המעיינות

מערכת  שניתן לומר, ם תרומת התפתחות ניהול המים במרחב לאחר קום המדינהוכילס

שטחי חקלאות ונופי ביצות מ. המיהול ואספקת המים הביאה לשינוי משמעותי בנוף האזור

התרחב העיבוד , שאפיינו את המרחב עד לתום המנדט הבריטי ,ושביו הערבייםת שלקטנים 

בכלל זה פותח ו, החקלאי לרוב הקרקעות המצויות במרחב באמצעות ההתיישבות היהודית

והחליף במידת מה את נופי , קיים קודם לכןאלמנט נופי שלא היה  – ענף בריכות הדגים

חל גם מהפך תודעתי ביחס , בד בבד עם השינוי המשמעותי שחל בנוף. הביצות שקדמו לו

הרי , בהואף פגעהחקלאות את האם בעבר מליחות המים הגבילה . למגבלת המים באזור

טיב הקרקע  הפכה להיותהמגבלה , שלאחר הקמת מפעל המים ותשתית אספקתם במרחב

  . והאמצעים הטכנולוגיים המשמשים לעיבודה
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  ' אים לפרקנספח 1.8

   שנים50תכולת כלור במהלך ב בספיקת מעיינות ויםשינוי 1.8.1

שם המעיין  'מס 2008שנת  1957שנת 
  )תעברי(

שם המעיין 
 )תערבי(

רשת ישראל . (צ.נ
 )החדשה

ספיקה 
 ממוצעת

תכולת 
 כלור

ספיקה 
 ממוצעת

כולת ת
 כלור

 הערות

   X Y )ק"מלמ /
  )שנה

/ ג"מ(
 )ליטר

/ ק"מלמ(
 )שנה

/ ג"מ(
 )ליטר

 

 מעיין שהתייבש 0 0 105 0.6 711530 252500    אבו לביד 1

 מעיין שהתייבש 0 0 90 1.7 700710 249700   אברהם 2

 מעיין שהתייבש 0 0 441 0.8 710400 248800 מנשיה איתן 3

 מעיין שהתייבש  0 0 440 10.2 711200 248760 פלוס-אום אשתורי 4

 מעיין שהתייבש 0 0 597 6.9 708530 248820 דוריים דורנית 5

   118 3.53 1105 12.2 713840 250670 סודה עינות חוגה 6

   599 1458 160 2.2 705900 248300   חישה 7

   122 2.36 2600 2.8 713500 251500   עינות חסידה 8

אין  1157 1.2 708130 249130   טיון 9
 נתונים

אין 
 נתונים
  

   1056 0.9 670 1.8 708640 247560 עמוד יהודה 10

 מעיין שהתייבש 0 0 - 0.0 707450 249100   כפתור 11

 מעיין שהתייבש 0 0 - 0.0 701300 246480   מלקוח 12

   607 1.8 281 2.8 707000 247600 רידה'ע מרחב 13

   223 0.99 182 1.3 704300 248540 חונייזיר נזם 14

   1615 0.3 878 1.8 710120 252200 בלה נמרוד 15

   1053 1.5 516 1.9 708300 247400 נוסרה נפתלי 16

אין  422 0.8 707580 247340 נישבי נשב 17
 נתונים

אין 
 נתונים
  

אין  598 3.5 706300 251400 מוחמד-'שיח סהרון 18
 נתונים

אין 
 נתונים
  

אין  - 0.0 701813 251024   עינות מחצצים 19
 נתונים

אין 
 נתונים
  

אין  804 6.3 713000 250300 ספספה-אום עינות עפרוני 20
 נתונים

אין 
 נתונים
  

   1250 0.14 233 0.3 703980 249520 דה'פ פדות 21

 מעיין שהתייבש 0 0 - 0.0 707140 249680   פרח 22

   878 0.69 571 0.8 708280 247690 סבחה צבי 23

   894 3.14 550 8.1 709260 249240 סמד צמד 24

 מעיין שהתייבש 0 0 - 0.0 708200 249400   סופספה 25

   1020 0.5 190 0.7 703550 249460 'פרג-אבו קרניים 26

אין  250 7.3 705050 248550 רועיין רועה 27
 נתונים

אין 
 נתונים
  

   541 0.15 134 0.4 706760 247690 ויבדי רחוב 28
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  באזור הסקר) ונקודות דיגום(רשימת מעיינות  1.8.2

  המידעמקור  שם  X  Y  ד"מס

 חרודנחל סקר אקולוגי   נות חוגהיעי  713800  250700  1

 חרודנחל סקר אקולוגי   נחל חרוד גשר כביש המערכת  713500  251700  2

 שריג גפני  נהר הירדן  725556  253257  3

 ותנ סקר ייתכ-מנחם גורן ומירי טאוב   חל אבוקהנ  709300  249200  4

  יום ד3חוליה , סקר חווארי הירדן  ללא שם  704500  252400  5

 סקר חווארי הירדן  עין אברהם  700800  249600  6

 סקר חווארי הירדן  עין אום סדרה  703600  251500  7

 סקר חווארי הירדן  צפוח-עין א  701500  250100  8

 סקר חווארי הירדן  נות חסידה תחתוניםעיי  713700  251500  9

 סקר חווארי הירדן  עיינות חסידה עליונים  713300  251300  10

 חרודנחל סקר אקולוגי   נחל חרוד מורד עין חוגה  713000  250600  11

 סקר בינון דורי  עין מלקוח  700300  246800  12

 ותנ סקר ייתכ-מנחם גורן ומירי טאוב   עין סהרון  706300  251500  13

 ותנ סקר ייתכ-מנחם גורן ומירי טאוב   עין טיון  708200  249300  14

 ותנ סקר ייתכ-מנחם גורן ומירי טאוב   נין נזם  704500  248500  15

 ותנ סקר ייתכ-מנחם גורן ומירי טאוב   עין יהודה  708700  247500  16

 1:50000ש "מפת סמ  עיינות חסידה  713668.6  251503.3  17

 1:50000ש "מפת סמ  עיינות חסידה  713605.1  251458.8  18

 1:50000ש "מפת סמ  עיינות חסידה  713592.4  251535  19

 1:50000ש "מפת סמ  עיינות חסידה  713522.5  251496.9  20

 1:50000ש "מפת סמ  עיינות חסידה  713852.7  251230.2  21

 1:50000ש "מפת סמ  עיינות חסידה  713789.2  251242.9  22

 1:50000ש "מפת סמ  עין חוגה  713884.5  250614.3  23

 1:50000ש "מפת סמ  עין חוגה  713909.9  250671.4  24

 1:50000ש "מפת סמ  עין עפרוני  712995.5  250214.2  25

 1:50000ש "מפת סמ  עין עפרוני  713020.9  250328.5  26

 1:50000ש "מפת סמ  עין עפרוני  713027.2  250417.4  27

 1:50000ש "מפת סמ  בו לבידא  711541.3  252538.3  28

 1:50000ש "מפת סמ  עין אשתורי  711122.2  248550.5  29

 1:50000ש "מפת סמ  עין איתן  710372.9  248868  30

 1:50000ש "מפת סמ  עין יהודה  708633  247591.7  31

 1:50000ש "מפת סמ  עין צבי  708239.3  247712.3  32

 1:50000 ש"מפת סמ  עין דורנית  708271.1  248798.2  33

 1:50000ש "מפת סמ  עין טיון  708106  249280.8  34

 1:50000ש "מפת סמ  עין צמר  709255.3  249255.4  35

 1:50000ש "מפת סמ  עין נפתלי  708258.4  247401.2  36

 1:50000ש "מפת סמ  עין נשב  707572.6  247356.7  37

 1:50000ש "מפת סמ  עין מרחב  706982  247598  38

 1:50000ש "מפת סמ  ללא שם  707477.3  247636.1  39

 1:50000ש "מפת סמ  עין רחוב  706759.8  247706  40

 1:50000ש "מפת סמ  עין חישה  705896.2  248315.6  41

 1:50000ש "מפת סמ  ללא שם  705762.8  248474.3  42

 1:50000ש "מפת סמ  עין כפתור  707420.2  249109.3  43

 1:50000ש "מפת סמ  ללא שם  707610.7  249172.8  44

 1:50000ש "מפת סמ  עין פרה  707147.1  249668.1  45

 1:50000ש "מפת סמ  עין מלקוח  701317.8  246512.2  46

 1:50000ש "מפת סמ  עין אברהם  700778.1  249699.9  47
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  המידעמקור  שם  X  Y  ד"מס

 1:50000ש "מפת סמ  צפוח-עין א  701482.9  251046.1  48

 1:50000ש "מפת סמ  ללא שם  701254.3  251230.2  49

 1:50000ש "מפת סמ  עינות מחצצים  701844.9  251033.4  50

 1:50000ש "מפת סמ  ללא שם  701787.7  252608.2  51

 1:50000ש "מפת סמ  ללא שם  702029  252716.1  52

 1:50000ש "מפת סמ  ללא שם  702098.9  252589.1  53

 1:50000ש "מפת סמ  ללא שם  702206.8  252455.8  54

 1:50000ש "מפת סמ  שםללא   702727.5  252227.2  55

 1:50000ש "מפת סמ  ללא שם  702752.9  252157.3  56

 1:50000ש "מפת סמ  ללא שם  702886.3  252062.1  57

 1:50000ש "מפת סמ  ללא שם  703026  252030.3  58

 1:50000ש "מפת סמ  דהני'עין ג  703248.2  251922.4  59

 1:50000ש "מפת סמ  צעיר-עין א  703921.3  251998.6  60

 1:50000ש "מפת סמ  עין אום סדרה  703705.4  251547.7  61

 1:50000ש "מפת סמ  עין קרניים  703610.2  249503  62

 1:50000ש "מפת סמ  עין פדות  703991.2  249528.4  63

 1:50000ש "מפת סמ  עיון אל סדר  704264.2  251255.6  64

 1:50000ש "מפת סמ  עיון אל סדר  704289.6  251198.5  65

 1:50000ש "מפת סמ  ללא שם  704638.9  249287.1  66

 1:50000ש "מפת סמ  עין רועה  704994.5  248601.3  67

 1:50000ש "מפת סמ  ללא שם  704492.8  252322.4  68

 1:50000ש "מפת סמ  ללא שם  704448.4  252328.8  69

 1:50000ש "מפת סמ  ללא שם  704365.8  252309.7  70

 1:50000ש "פת סממ  ללא שם  704276.9  252189.1  71

 1:50000ש "מפת סמ  תין-עין א  704899.2  252430.4  72

 1:50000ש "מפת סמ  תין-עין א  704835.7  252424  73

 1:50000ש "מפת סמ  ללא שם  705534.2  252398.6  74

 1:50000ש "מפת סמ  שייח מוחמד  706353.4  251331.8  75

 1:50000ש "מפת סמ  עין נמרוד  710195.1  252258.9  76

 1:50000ש "מפת סמ  ברכה  724381.1  251992.2  77

 1:50000ש "מפת סמ  ללא שם  707204.5  247188.4  78

 1:50000ש "מפת סמ  ללא שם  700883.6  251487.9  79

 1:50000ש "מפת סמ  ללא שם  700828.1  251517  80

 1:50000ש "מפת סמ  ללא שם  703553.3  251747.2  81

   גפנישריג  ללא שם  711480  254337  82
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  )2008נובמבר (התייחסות של מאיר גוטמן מאפיקי מים למצב המעיינות  1.8.3

  ספיקה  שם המעיין  ד"מס
  )ש"מק(

  מליחות
  )ל"מגכ(

  טמפרטורה
  )צ"מ(

  הערות

  עיינות חסידה  1
  

יש התנגדות , כיום לא שואבים, יש כוונה לשאוב, לא שואבים      
  .כמות יפה שזורמת לירדן, ג להשתמש"של רט

    21.8  1550  354  )סודה(וגה עין ח  2
  .היתה נביעה ולא זורמת, לא קיים בדרך לעין חוגה         עין עפרוני  3
 נקווים על ידי ברכה ממנה יוצאים המים. קיים כיום סכר    2021  70  ) בלה(נמרוד   4

הכניסה דרך בית . ללא הסכר היה המעיין מזרזף, בצינור
  .הקברות של מעוז חיים

    22.2  854  365  ) מסיל(עין צמד   5
סופספה   8

  )כנראה דורנית(
46  665      

סכר שמאגם את המים ומשם  קיים. משמש את אגודת המים    996  102  יהודה   9
  .מובלים המים מצינור להשקיה

קיים סכר שמאגם את המים ומשם . משמש את אגודת המים  22.0  925  74  צבי   10
  .מובלים המים מצינור להשקיה

קיים סכר שמאגם את המים ומשם . משמש את אגודת המים  22.0  947  160  נפתלי   11
  .מובלים המים מצינור להשקיה

  . המים מאוחזים כבר באדמה. משמש להשקיה  21.8  638  179  נשב   12
  .המים מאוחזים כבר באדמה. משמש להשקיה    566  183  מרחב   13
  .המים מאוחזים כבר באדמה. משמש להשקיה    516  34  רחוב   14
  .מאוחז בתוך האדמה  22.4  511  194  חישה   15
  מאוחז מהאדמה בתוך קיבוץ שדה אליהו  22.0  742  34  עין רועה   16
כיום . לא הסכר לא היתה מופיעה על פני הקרקעלנביעה ש  22.2  873  112  נזם   17

  . משאבה שואבת את המים
  .מאוחז בתוך האדמה  21.7  1093  18  ) פידה(פדות   18
  . מובל בצינור.לא נראה בשטח  21.8  1461  87  קרניים   19
  .רק לאחר יציאת המים מהשמורה מאוחזים המים    1288  59  סהרון  20
  .שמורת טבע        עין מלקוח  21
  ממוקם בתוך בריכת דגים של מעלה גלבוע  22.8  893  60  עין אברהם   22
. עכיום אין סימנים על פני הקרק. בזמנו היטו את המעיין    1225  32  מחצצים   23

את המים שואבים . המעיין מתחת לבריכות דגים של עין הנציב
  .לבריכות דגים

מעיין שנגרם כי מפלס המים ירד ולפני מספר שנים שפע מחוץ         מעיין חיים   45
  .לתחום

  .צינור שמנקז את המים להשקיה        עין דורנית  25

  

  :הערות

   .2006משנת ', טמפ/רוב נתוני ספיקה .1

  .1994שנת ,דידה אצל צרכני המים בסמוך למעיינותפ מ"ע' נתוני טמפ .2

  



 

 

  

 'פרק ב

  צומח
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  רקע 2.1
  :מספר גורמים מעצבים את אפיו של הצומח בתחום הסקר

, מתחת לפני הים'  מ250-300כחלק מבקע ים המלח שגבהו הממוצע : מקומו הגיאוגרפי •

  .)מ גשם" מ250-300ממוצע שנתי של (ומכאן נובע אקלימו החם והיובשני למדי 

 –מעורבת באזורים מסוימים עם אדמת סחף (שהיא ברובה חוואר הלשון : התשתית •

אטימה ,  חרסיתית–היא קרקע בעלת תכונות מאד ייחודיות , )אלוביום שמקורה בהרים

  .פריכה ומליחה, למדי למים

הנובעים , שמקורותיו במעיינות רבים שמימיהם בעלי רמות מליחות שונות: שפע המים •

וכן מים שמביאים אליו הנחלים הגדולים המנקזים אזורים במזרח , שוליובלב האזור וב

  . צפון מזרח השומרון–עמק חרוד והגלבוע , הגליל התחתון

. המתקיימת באזור מזה אלפי שנים ברמות משתנות של אינטנסיביות: תרבות האדם •

ור או שהגיע והתבסס באז, הצומח המצוי היום באזור הוא זה ששרד את פעילות האדם

  . בעקבות פעילות האדם

  שיטת העבודה 2.2
  :סקר הצומח נערך בשלושה שלבים

  .של אזור הסקר ליחידות צומח ותכסית ודיגומן:  חלוקה מרחבית–' שלב א •

  .של אופי הצומח ביחידות השונות וקביעת טיפוסי צומח:  ניתוח ראשוני–' שלב ב •

  .כללית ופרטנית של יחידות הצומח:  הערכה–' שלב ג •

בשלב . אשון חולק כל שטח הסקר ליחידות בהן אופי התכסית ואופי הצומח דומיםבשלב הר

ובין השאר נדגמו אחוזי כיסוי הצומח על פי חלוקה לעצים , זה נאסף מידע רב מהשטח הכולל

וכן מיני , עשבוניים ועצים נטע אדם או זריעים שלהם, בני שיח, שיחים ומטפסים, טבעיים

 ,במקביל). 2.1מפה (מינים נלווים ומינים מיוחדים ,  שליטיםהצמחים על פי חלוקה למינים

מיפוי יחידות הצומח ). 2.2 מפה(בעלי חשיבות בוטאנית מיוחדת אתרים נקודתיים גם  תועדו

, בשל אילוצים שונים. עדכניים) אורתופוטו(והתכסית נעשה על גבי תצלומי אוויר מיושרים 

טח ובחלק מיחידות הצומח נאסף מידע חלקי לא התאפשר מאמץ דיגום אחיד על פני כל הש

תרשימי  200 - נערכו כו , יחידות צומח ותכסית1274בסך הכל מופו במהלך הסקר . בלבד

על ,  דונם10 -יחידת השטח הקטנה ביותר שהוגדרה עבור שטח פתוח לדיגום הייתה כ. צומח

. מפורט של השטחאך מאידך יאפשר ניתוח , מנת להימנע מפירוט יתר שיפגע במאמץ הדיגום

הן הוכנסו למצאי הסקר , כאשר נמצאו תופעות משמעותיות ששטחן קטן מהסף שנקבע

  .כאתרים נקודתיים

קבוצות אלה נקראות . בשלב השני קובצו יחידות הצומח לקבוצות בעלות מאפיינים דומים

כ "סה. והן משמשות ככלי בסיסי לסיווג והערכה של הצומח בהמשך הסקר, טיפוסי צומח

  ).2.1טבלה  ( טיפוסי צומח 22וגדרו בסקר ה

 – למערכת האקולוגית הכוללת תרומתה לגביבשלב השלישי הוערכה כל יחידת צומח ותכסית 

ההערכה בוצעה  .בעלי חייםכבית גידול ל מהמקוו, השתלבותה בפסיפס חברות הצומח

כגון , יםתוך שילוב ותוספת מידע ממקורות נוספ,  שהוערכו בסקרים שוניםדדבהתאם למ
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של השיקולים לקביעת דרגת הערכיות . סקר מינים אדומים שנערך באזור וסקרים קודמים

  :יחידות הצומח הם

ניקוד גבוה ניתן ליחידות צומח . עד כמה נמצאת יחידת הצומח במצבה הטבעי: ראשוניות •

רד והניקוד הולך ויו, )שמורות טבע או שטח טבעי בלתי מופר שאינו שמורה(שאינן מופרות 

, )מטעים/ש"גד, שלחין/בעל(חקלאות שטח פתוח ומאפייניה : ככל שגוברת השפעת האדם

רמת , מוסדר/טבעי(נחלים ותעלות ניקוז , )אינטנסיביות/אקסטנסיביות(בריכות דגים 

ושטחים מבונים ומאפייניהם , )ללא התערבות/ריסוס/ כיסוח–התחזוקה של הגדות 

 ).'וכד,  ישובים כפרייםשטחי, חממות/בתי רשת/חקלאות במבנים(

ניקוד גבוה ניתן . אזורהאופייני לצומח עד כמה מייצגת יחידת הצומח את ה :ייצוגיות •

בחלקו הצפוני של : ליחידות שהצומח בהן הוא אופייני לאזור הפיטוגיאוגרפי המתאים

ערבי -  לחבל הסהרו–המתחלף בהדרגה עם הירידה דרומה , טורני-  החבל האירנו–הסקר 

 ).1991, ויזל(

בעיקר מדובר בבתי גידול . בקנה מידה ארצייוצאת דופן היחידה עד כמה  :ייחודיות •

 .נחלים ומלחות, מעיינות:  בתי הגידול הלחים–שהולכים ונעלמים בארץ 

, ) כתמיות–הטרוגניות גבוהה (עד כמה מגוונת יחידת הצומח בבתי גידול  :מגוון ביולוגי •

ניקוד גבוה ניתן ליחידות שבהן גיוון בתי גידול . ועד כמה עשירה חברת הצומח במינים

והניקוד הולך ויורד עם העלייה ברמת ההומוגניות של , ועושר גבוה של מיני צמחים

 .והירידה במספר המינים, השטח

 .סגטלית ופולשת על שטח יחידת הצומח, ליתאצמחייה רודרת שתלטעד כמה מ: מופרות •

והניקוד , פולשים/סגטלים/עוט של מינים רודראליםניקוד גבוה ניתן ליחידה שבה קיים מי

 .הולך ויורד ככל שמשתלטים מינים אלו על חברת הצומח

  תוצאות 2.3

  אפיון השטחים הטבעיים בתחום הסקר 2.3.1

המאפיינים הנופיים והתרבותיים המשמעותיים ביותר בתחום הסקר הם , כאמור

 גם פרדסים וכרמי  בעיקר תמרים אך–מטעים : ההתיישבות הכפרית והחקלאות לסוגיה

הרבה בריכות , חממות, שטחים נרחבים של גידולי שדה, )האחרונים צעירים ברובם(זיתים 

  . חלקות מרעה–ומעט יחסית , דגים

 –גם אם הוא משולב , הגדרנו את כל השטחים שקיים בהם צומח טבעי" שטחים טבעיים"-כ

וגם אם התשתית היא , טוסקליפיכגון יערות א,  על ידי צומח נטע אדם–או אפילו נשלט 

שטחי חקלאות , תעלות ניקוז והשקייה, ערוצים מוסדרים בשיטות שונות: מלאכותית כגון

התמקד סקר , "שטחים טבעיים ממש"- כמו גם ב, באלה. מוברים או בריכות דגים מיובשות

ופזורים , מערב של תחום הסקר ובמזרחו-שטחים טבעיים כאלו מצויים בשולי צפון. הצומח

  : בין השטחים החקלאיים, תמים או רצועות על פני כל האזורככ

עובר ,  ועד נחל תבור– הקצה הצפוני של תחום הסקר –בקטע מנהריים : מערב-שולי צפון •

משום כך נכללות ). יבנאל( בתחתית המדרונות המזרחיים של רמת סירין 90כביש 
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צרות ומבותרות על שלוחות אלה הן . השלוחות של מרגלות המדרון הזה בתחום הסקר

. והצומח שבהן נותר טבעי, ולכן כמעט שאין עליהן שטחים חקלאיים, ידי ערוצונים

קשה להגדיר , מכיוון שתשתיתן קירטונית. השלוחות מגיעות עד סמוך מאד לגאון הירדן

לחוואר הלשון של כיכר , בעין את הגבול בין הקירטונים של מרגלות הגליל התחתון

, חוצה הכביש קצה שלוחה של רמת צבאים, נחל דושן לקיבוץ חמדיהבקטע שבין . הירדן

אולם בחלקו הצפוני רעיית לחץ , גם בקצה שלוחה זו הצומח טבעי. שתשתיתה בזלתית

  .ומכלאת בקר

רצועה של שולי מדרגת , משתרעת לכל ארכו מצפון עד דרום: במזרח תחום הסקר •

 – גאון הירדן – המדרגה התחתונה והירידה ממנה אל, ור' הע– כיכר הירדן –הביניים 

ברצועה זו נחשפת תשתית חוואר הלשון והנוף האפייני הוא של מצוקים ובתרונות . הזור

זהו השטח הטבעי , למעט הפסקות קטנות.  משתנים–תלילות ופיתוליות , רוחב, בגובה

. שבו בית הגידול ייחודי ואופייני לבקעת הירדן, הרציף הגדול ביותר בתחום הסקר

בלי .  מתקיים לאורכו גרדיאנט בגלל כמות המשקעים הפוחתת והולכת מצפון דרומה

בכמות ,  כתמי נביעות המשתנים בגודלם–יש במקומות אחדים לארכו , קשר לגרדיאנט

  .וכנראה גם במליחותם, המים הנובעים בהם

 היא מתחילה. ור מהווה את מרביתו של שטח הסקר' הע–כיכר הירדן : מדרגת הביניים •

תשתיתה היא חוואר . ובדרום תוחמת את הסקר גדר ההפרדה, בגשר הישנה, בצפון

בדרום מכוסה חוואר הלשון במניפת סחף קדומה של . ועליה קרקע אלוביום, הלשון

רוב שטחה מעובד עיבוד . בכיכר הירדן בנויים הישובים הכפריים. אדמה חומה אדומה

ו טבעיים כאן הם תלים ארכיאולוגיים השטחים שנותר. חקלאי ורבות בה בריכות הדגים

 תעלות הניקוז – הטבעיים והמלאכותיים –וכן נתיבי המים הרבים , וסביבתם הקרובה

ראויים לציון מיוחד מספר שטחים שנותרו טבעיים ). לא תמיד ההבדלה ביניהם ברורה(

 :במדרגה זו

  .אזור המעיינות כפתור ופרח והמלחה שמצפון להם. 1

  .עין צמד. 2

  .מלחת אבוקה. 3

  .עין מלקוח. 4

ושני האחרונים מוגדרים כשמורות , בשני הראשונים מתקיימת רעייה לא מבוקרת דייה

יער "תוכנית מסגרת  ב,עין כפתור מיועדת להיות שמורה הכוללת גם את עין טיון .טבע

  .ל" של קק"בית שאן דרום

ק הירדן ממדרגת רוחבה משתנה בהתאם למרח.  הזור–גאון הירדן : המדרגה התחתונה •

רוב השטח שבידינו . ובסקר שלנו נקטע הרצף שלה על ידי תוואי גדר המערכת, ור'הע

, השטחים המעטים הטבעיים הם שולי שדות. מעובד בגידולים חקלאיים ובריכות דגים

 מצוי ממזרח – צומח גדות הנהר –מיטבו של גאון הירדן . חלקות מוברות ונתיבי המים

  .)'פרק ט (המצורף כנספח לסקר זה, בסקר מאוחר יותרונסקר המערכת לגדר 
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  אפיון הצומח 2.3.2

עם גרדיאנטים מתונים , התשתית היא בעלת תכונות דומות למדי, בגלל שבכל תחום הסקר

גם בצומח נמצאו מרכיבים , )גם בבתי הגידול הפתוחים וגם בלחים(של התייבשות והתמלחות 

המעברים בין טיפוסי הצומח . שוניםרבים המשותפים לתצורות צומח וטיפוסי צומח 

אפילו לשני מקבצי העל של .  שרירותית–הדרגתיים והחציצה היא לעתים בלית ברירה 

. מספר מרכיבים חשובים משותפים, צומח שטחים פתוחים וצומח בתי גידול לחים: טיפוסים

  :רנדגים זאת באמצעות תיאור תפוצתם של מספר מינים אופייניים וחשובים בתחום הסק

עץ סודני . הוא העץ הנפוץ ביותר בתחום הסקר: )christi-Ziziphus spina(שיזף מצוי  •

ופרטים שלו מצויים גם , הנפוץ לאורך כל הבקע עד בקעת דן ומורדות הגולן, במקורו

סיפורי ראשית ההתיישבות . היה כנראה נפוץ הרבה יותר בעבר. במישור החוף ובשפלה

 בית שאן שזורים בתיאורי המאבק לברוא והכשרת השטחים לחקלאות בבקעת

כיום פזורים . שבגלל שורשיהן העמוקים נחשבו לאויב מר ועיקש במיוחד, הסדריות

 –יותר במערב כיכר הירדן ובדרומה , פרטים בודדים שלו ביחידות שונות ברחבי הסקר

וכמעט שלא נמצא בבתרונות חוואר , באזור האדמה החומה של מניפות הסחף הקדומות

ביחידות מעטות בשטחים פתוחים עולה אחוז הכיסוי .  הזור–לשון ובמדרגה התחתונה ה

מופיע שיזף מצוי גם , בנוסף לכך. והוא יוצר תצורת יער פתוח דמוי סוואנה, 10%שלו על 

סבך : ואף שותף בהגדרת אחד מטיפוסי בית הגידול הלח, ביחידות של בתי גידול לחים

  .קנה מצוי ושיזף מצוי

סודני במקורו ונפוץ , היא מין עץ נדיר בארצנו: )Faidherbia albida(לבינה שיטה מ •

  :שתי תכונות מייחדות אותה. בסוואנות של מזרח אפריקה

, )נחל האלה(בשפלה ,  כתמי אוכלוסיות במישור החוף–דגם תפוצה ייחודי בארץ   .1

  . נחל תבור-ובמורדות רמת כוכב ) מרגלות תל שמרון(בעמק יזרעאל 

כל האוכלוסיות הקיימות .  באמצעות נביטת זרעים–היעדר מוחלט של רביה מינית   .2

  .בארץ מתרבות אך ורק וגטטיבית

שתי תכונות אלה יחד מרמזות על כך שהאוכלוסיות הקיימות הן שרידים לתקופה בה 

. שררו בארץ תנאים טרופיים שאפשרו למין להתפשט ברצף על פני שטחים נרחבים

, האחת לאורך קטע בנחל תבור: עה השיטה המלבינה בשתי יחידותבתחום הסקר מופי

, בשתי היחידות מתקיימת סמיכות לבית הגידול הלח. והשנייה מדרום לקטע בנחל איתן

ממערב לתחום הסקר משתרעת אוכלוסיה של שיטה מלבינה על . אך לא תלות ישירה בו

מזרחי של רמת -ן הצפוני במדרו–לאורך קטע של נחל תבור ומדרום לו , שטח נרחב מאד

יש יסוד סביר להניח שהיחידה שלאורך נחל תבור בתחום הסקר שלנו היא כתם . כוכב

  .  מ" ק3 -גם אם כיום מפרידים ביניהן כ, קצה מזרחי של אותה אוכלוסיה

 Salix(וערבה מחודדת ) Populus euphratica(צפצפת הפרת : מיני עצי בר נוספים •

acmophylla(,שמעבר לגדר – נפוצים בסבך הקנה והאשל של גדות הירדן מצויים ואף 

זקום מצרי . בתחום הסקר הם מצויים רק באתרים נקודתיים בבתי גידול לחים. המערכת

)Balanites aegyptiaca( ,מין עץ שמוצאו סודני ובארץ הוא עולה לאורך הבקע מופיע ,
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ים הנחשבים לגבול מעוז חי-בתחום הסקר בשני אתרים נקודתיים באזור כפר רופין

מין מדברי נוסף שאזור כפר רופין הוא גבול תפוצתו הצפוני הוא הטפיל . תפוצתו הצפוני

  . )Plicosepalus acaciae(הרנוג השיטים למחצה 

מופיע במעיינות ובמלחות ולא ניתן ): Phoenix dactylifera (תמר מצוי: עצים אחרים •

או פליטי תרבות ובראשם מיני /טע האדם ועצים נ. נטוע או זריע, לדעת אם מקורו טבעי

גם הם יוצרים טיפוסי צומח גם בבתי הגידול , ).Eucalyptus spp (האקליפטוס

  .וגם בבית הגידול הלח, הפתוחים

  :שיח-שיחים ובני •

o שיזף השיח) Ziziphus lotus( :באחדות . הוא השיח הנפוץ בשטחים הפתוחים

ובשאר האזור הוא , של שיחיה דלילהמהשלוחות הצפון מערביות הוא יוצר תצורה 

אך מופיע שוב , השיח כמעט שאינו גדל בבתרונות החוואר. מופיע כפרטים פזורים

  .על האדמה הכהה, באזור נחל בזק, בדרום

o אטד ערבי) Lycium shawii( : מלווה את שיזף השיח או שמופיע פה ושם ביחידות

  .בעיקר במפנים צפוניים, שאינן קשורות אליו

o  קיפחמלוח) Atriplex halimus( : הוא השיח השולט בשיחיות ובטיפוס הכתמי בבית

הוא מרכיב חשוב , בנוסף לכך. הגידול הפתוח של בתרונות ומצוקי חוואר הלשון

  ".אשל ומלוח קיפח, סבך לח קנה מצוי: "בנפוץ מבין טיפוסי בית הגידול הלח

o ינבוט השדה) Prosopis farcta( :הוא . ותר בתחום הסקרהשיח הנפוץ בי-הוא בן

נפוץ בשטחים הרודראלים בכיכר הירדן ובמדרגה , מצוי בשטחים הפתוחים למיניהם

. בעיקר בדרום, ומלווה את המלחית האשונה בבתרונות חוואר הלשון, התחתונה

  .הוא נפוץ גם ברבים מבתי הגידול הלחים, בנוסף לכך

o מלחית אשונה) Salsola vermiculata :(בשונה . ב ואפייני לאזורשיח חשו-היא בן

שולט , הוא נאמן לבית הגידול של בתרונות חוואר הלשון, מכל המינים שנמנו עד כה

ומלווה חשוב בשיחיה של מלוח קיפח ובטיפוסים הכתמיים בבית , בבתה הדלילה שם

  .הגידול הזה

o  צלף סיצילי)Capparis sicula:(המצוי ,שיח אופייני ונפוץ למדי באזור- הוא בן 

  .י הגידול הרודראלים ובבתרונות חוואר הלשוןבבת

 Avena(שועל מתפרקת -ושיבולת) Avena sterilis(שועל נפוצה -שיבולת: עשבוניים •

barbata ( הם המינים העשבוניים הנפוצים בכל טיפוסי הצומח של השטחים הפתוחים

, ומחראוי לציין שהצומח העשבוני הוא מרכיב חשוב ומשמעותי בכל טיפוסי הצ. שבסקר

בשיחיה , ביער הפתוח: ובכל תצורות הצומח של השטחים הפתוחים בתחום הסקר

, בשונה מצורות החיים האחרות. בבתה הדלילה וכמובן בתצורה העשבונית, הדלילה

, הצומח העשבוני מצטיין במגוון מינים רחב, שמספר המינים שלהן בשטחנו מצומצם

המלווה החשוב של , צפון ומערב האזורב. ומהווה אחד מנכסי הטבע החשובים של האזור
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חיטת ובמקומות אחדים , )Hordeum spontaneum (שעורת התבורשועל הוא -שיבולת

במזרח ). Hordeum bulbosum (שעורת הבולבוסיןאו ) Triticum dicoccoides (הבר

המעבר ). Stipa capensis (מלעניאל מצויהמלווה העשבוני החשוב הוא , ובדרום האזור

אך שני הטיפוסים הם ,  יש צורות ביניים–כלומר , שני הטיפוסים הללו הוא הדרגתיבין 

דוגמה למגוון המינים (ולכן נחשבים איכותיים , טבעיים ובעלי מגוון מינים עשיר למדי

 רשימת מינים שרשמו שני חברי האזור איתן – 2.6.2העשבוניים ניתן לראות בנספח 

בעיקר בין השטחים החקלאיים ובמדרונות תילים , לעומת זאת). שפירא ושאול אביאל

שהנפוצים , ניכרת השתלטות של מינים רודראליים על הצומח העשבוני, ששמשו כמוצבים

ברקן , )Silybum marianum (גדילן מצוי, )Lavatera cretica (מעוג כרתי: שבהם הם

 ית עטורהוחרצ) Centaurea hyalolepis (דרדר קרומי, )Notobasis syriaca (סורי

)Chrysanthemum coronarium .(מגוון , ביחידות בהן אלה המלווים העיקריים

ניתן למצוא קשת של ,  הרודראליות–גם ברמת המופרות . המינים נמוך וערכיותם נמוכה

  .צורות ביניים

, הוא המין השולט במרבית בתי הגידול הלחים: )Phragmites australis (קנה מצוי •

המלווה העצי . )Arundo donax(עבקנה שכיח רים נלווה אליו כאשר במקומות ספו

   )..Tamarix spp(אשל הנפוץ ביותר בבתי גידול הלחים הוא 

במעט יחידות מצטרף . המלווה השיחי הנפוץ ביותר בבתי הגידול הלחים הוא מלוח קיפח •

וביחידות אחדות מופיע , כמרכיב חשוב בסבך) Rubus sanguineus(פטל קדוש אליו 

 סמר חדביחידות מגוונות יותר מהווה ). Cynanchum acutum (חנק מחודדהמטפס 

)Juncus acutus (גומא ארוךוכן , מרכיב חשוב) Cyperus longus (וסוף מצוי) Typha 

domingensis.(  

  טיפוסי הצומח 2.3.3

ברבים מהם המעבר מטיפוס אחד למשנהו , כאמור.  טיפוסי צומח22הוגדרו בתחום הסקר 

אחדים , מאידך.  ולגבי יחידות מסוימות קיימת התלבטות לאיזה טיפוס ישויכואיננו חד

אותם קיבצנו יחד על מנת לשמור על , מהטיפוסים מייצגים קשת די נרחבת של הרכבי צומח

מיקומן בשטח ,  תיאורן–להלן פירוט מאפייני יחידות הצומח שהוגדרו . רמת פירוט סבירה

  :והערכה של ערכיותן האקולוגית

   שיזף מצוי–יער פתוח . 1

, 90% - ל80%כיסוי העשבוניים נע בין . 20% -  ל10%אחוז כיסוי העצים נע בין : תיאור •

בין העשבוניים פזורים לעתים גם בני . הרכבו מאד רודראלי ובכל היחידות בתחום הסקר

  .ינבוט השדה וצלף סיצילי: שיח

אך , בעיים בתחום הסקר עצי שיזף מצוי פזורים בצורה דלילה בשטחים הט:מיקום •

יחידות מטיפוס זה מופיעות . של יער פתוח הם די נדירים, ולו קטנה ביותר, כיחידה

  .לאורך ערוצים יבשים וליד נביעות בכיכר הירדן, בברכות דגים שיובשו לפני שנים
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בעיקר אם הם עצים ותיקים ,  העצים מעניקים לטיפוס ערכיות גבוהה:4 –הערכת ערכיות •

. במיוחד בגלל היותם כנראה שריד לטיפוס צומח שהיה נפוץ יותר בעמק בעברומפותחים ו

  .ההרכב הרודראלי של הצומח העשבוני מוריד את דירוג הערכיות

   שיטה מלבינה–יער פתוח . 2

מלווה את נחל תבור , האחת.  טיפוס זה כולל שתי יחידות בתחום הסקר:תיאור ומיקום •

הכיסוי . מזרחה לגשר הרכבת'  מ300 - ועד כ90 משני צידיו בכתמים בקטע שבין כביש

מלווים אותה עצי איקליפטוס . 40% - ל30%של שיטה מלבינה ביחידה זאת נע בין 

 25% -עבקנה שכיח בכיסוי של כ, 10% -עצי שיזף מצוי בכיסוי של כ, 25% - בכיסוי של כ

מזרחית לתל -דרומית, מדרום לנחל איתן, היחידה השנייה. ומיני עשבוניים רודראליים

שיזף מצוי : המינים המלווים. 70% -כיסוי השיטה המלבינה ביחידה זאת הוא כ. נישא

  ). Urtica pilulifera(מעוג כרתי וסרפד הכדורים , צלף סיצילי, )פרטים בודדים(

 השיטה המלבינה מוגדרת כמין נדיר ובעל עניין וחשיבות מיוחדת :5 –הערכת ערכיות  •

  . לשימור בצמחית הארץ

  שועל נפוצה- שיזף השיח ושיבולת–שיחיה דלילה . 3

במקומות אחדים נלווים אל השיזף אטד . 20% - ל10% כיסוי שיזף השיח נע בין :תיאור •

מיני . שנתי-וברובו חד, מגוון, בין השיחים כיסוי עשבוני צפוף. ערבי ושיחי צלף קוצני

, מגוון מיני פרפרנים, שעורת התבור, שועל נפוצה-העשבוניים השולטים הם שיבולת

  .מצליבים ומורכבים

בצפון ,  טיפוס זה מאפיין בעיקר את השלוחות של שולי מזרח הגליל התחתון:מיקום •

 מגלה שבחלק ניכר מהם שולט 90מבט אל המדרונות שממערב לכביש . מערב אזור הסקר

  . טיפוס זה

מופרת אך מעט (טבעית ,  בגלל היותו צורת חיים אופיינית לאזור:4 –הערכת ערכיות  •

  .ובעלת מגוון מינים עשבוניים גדול) יחסית

   שיזף השיח וגדילן מצוי–שיחייה דלילה . 4

המלווים העשבוניים .  כיסוי שיזף השיח ומלוויו השיחיים דומה לטיפוס הקודם:תיאור •

  .מעוג כרתי ואחרים, גדילן מצוי: הם ברובם מינים רודראליים

ביחידות , בצפון מערב תחום הסקר, יל התחתון השלוחות המזרחיות של הגל:מיקום •

  .הסובלות מרעיית יתר או מהפרות אחרות

  . בגלל האיכות הירודה והמגוון הנמוך של המלווים העשבוניים:3 –הערכת ערכיות  •

  שועל נפוצה ומלעניאל מצוי -שיבולת, מלחית אשונה,  מלוח קיפח–שיחיה דלילה . 5

 - ל5%כיסוי מלחית אשונה נע בין . 15% - ל10% כיסוי המלוח הקיפח נע בין :תיאור •

-שועל נפוצה ושיבולת-שנתיים בשלטון שיבולת-ביניהם נתן למצוא עשבוניים חד. 10%
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קיים הבדל ניכר באחוז כיסוי העשבוניים בין . 90% עד 80%שועל מתפרקת בכיסוי של 

  .שנים ברוכות משקעים לבין שנים שחונות

ולעיתים מחליף את , ור על תשתית חוואר הלשון'רגת הע עיקר תפוצתו בכתפי מד:מיקום •

שועל נפוצה ומלעניאל מצוי - שיבולת,  מלחית אשונה–טיפוס הצומח של בתה דלילה 

  ). 2.3.3.6טיפוס צומח (

 –וטבעי , ייחודי בקנה מידה ארצי,  בגלל היותו טיפוס אופייני לאזור:4 –הערכת ערכיות  •

  . אם בכלל, מופר אך מעט

  שועל נפוצה ומלעניאל מצוי-שיבולת,  מלחית אשונה–לילה בתה ד. 6

, ביחידות אחדות בעיקר בדרום. 20% -  ל10% כיסוי המלחית האשונה נע בין :תיאור •

 ינבוט –שיח נוסף -נלווה אליה בן, )מניפות הסחף העתיקות(באזור האדמה הכהה יותר 

-או שיבולת,  נפוצהשועל-שנתיים עונתיים בשלטון שיבולת-אליהם נלווים חד. השדה

חברת העשבוניים מגוונת במינים וכוללת ביחידות . שועל מתפרקת ומלעניאל מצוי

ואהל מצוי ) Limonium lobatum(עדעד המדבר : אחדות מינים חובבי מלח כגון

)Mesembryanthemum nodiflorum .(אחוז הכיסוי של הצומח העשבוני יכול להגיע ל- 

ישנם כתמים יותר , בעיקר בסביבות מוצבים נטושים, פה ושם.  בשנה ברוכה60-80%

 Malva(פרחים - רודראלים שבהם מידלדל המגוון ומתבלטים דרדר קרומי וחלמית קטנת

parviflora.(  

  . ור' טיפוס זה הוא הנפוץ והאפייני ביותר לרצועת מדרגת הע:מיקום •

ובגלל , חסית בארץ בגלל היותו טיפוס אפייני לבית הגידול הנדיר י:4 –הערכת ערכיות  •

  .הפרות מקומיות,  מופר אך מעט–היותו טבעי 

  קנה מצוי ומלעניאל מצוי, מלחית אשונה,  מלוח קיפח–שיחייה דלילה עם כתמים לחים . 7

 שיחיה –בגב השלוחות ובמדרונותיהם : בעל דגם החוזר על עצמו,  טיפוס כתמי:תיאור •

ואילו בערוצונים , ן עשבונייםדלילה של מלוח קיפח בלוויית מלחית אשונה ומגוו

כתמי צומח של בתי גידול לחים בשלטון קנה , ובמרגלות המדרון המזרחי הפונה אל הזור

  .מצוי ואשל

  . ור' טיפוס זה מופיע בבתרונות חוואר הלשון במדרגת הע:מיקום •

  .בתי הגידול- בגלל הכתמיות ומגוון תת:5 –הערכת ערכיות  •

  שועל נפוצה-מלעניאל מצוי ושיבולת, לוח קיפחמ,  מלחית אשונה–בתה דלילה . 8

, לעיתים.  טיפוס כתמי בעל דגם החוזר על עצמו על גב השלוחה ובמפנה הדרומי:תיאור •

, במפנה הדרומי ניתן למצוא רק צומח עשבוני בשלטון מלעניאל מצוי עם כתמי מלוח

 שיחיית במפנים הצפוניים ולמרגלות המדרון המזרחי. כתמי עדעד המדבר ואהל מצוי

  .מלוח קיפח

  .ור על תשתית חוואר הלשון' טיפוס זה נמנה עם טיפוסי בתרונות מדרגת הע:מיקום •

  בתי הגידול-בגלל הכיתמיות ומגוון תת: 5 –הערכת ערכיות  •
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  שועל נפוצה ושעורת התבור- שיבולת–עשבוני . 9

עשיר בהרכב , לפחות בשנים גשומות, 100% - צומח עשבוני בכיסוי המתקרב ל:תיאור •

שיח או שיחים -פה ושם מופיעים בני. תיכוניים- או ספר ים, תיכוניים-ומגוון של מינים ים

אך , )אטד ערבי, ינבוט השדה, צלף סיצילי, Capparis zoharyi –צלף קוצני , שיזף השיח(

-הוא שיבולת) בסוף האביב(המין השולט על פי רוב . 5%הכיסוי שלהם אינו עולה על 

וה החשוב במקומות אחדים הוא שעורת התבור ובמקומות אחרים המלו. שועל נפוצה

 מיעוט של –בטיפוס צומח זה . שעורת הבולבוסין ועוד, חיטת הבר: מינים אחרים כגון

  . מינים רודראלים

ובמפנים צפוניים אחדים ,  הטיפוס מופיע בשלוחות של שולי מרגלות רמת סירין:מיקום •

  . ור'במדרגת הע

  .אם בכלל,  מיעוט הפרות–הודות למגוון המינים העשיר והטבעיות  :4 –הערכת ערכיות  •

  שועל נפוצה וגדילן מצוי- שיבולת–עשבוני . 10

בלוויית , שועל מתפרקת-שועל נפוצה ושיבולת- צומח עשבוני בשלטון שיבולת:תיאור •

 Centaurea(דרדר מצוי , מעוג כרתי, ברקן סורי, גדילן מצוי: מינים רודראליים כגון

iberica (צלף סיצילי וינבוט , צלף קוצני: שיח דוגמת-בני. או דרדר קרומי וחרצית עטורה

שאחוז הכיסוי שלהם בדרך כלל אינו עולה , פזורים בטיפוס זה כפרטים בודדים, השדה

  . 5%על 

בחלקות ,  גאון הירדן– כיכר הירדן ובמדרגה התחתונה – מצוי במדרגת הביניים :מיקום •

במדרונות של תלים , שולי בריכות דגים, שולי שדות, דותשטחים בין ש, מוברות

  . ל הישנים"ארכיאולוגיים ולעיתים סביב מוצבי צה

  . מינים בעלי ערך ירוד ורמת מופרות גבוהה,  בגלל מגוון מינים נמוך:2 –הערכת ערכיות  •

  שועל נפוצה ומלעניאל מצוי- שיבולת–עשבוני . 11

שועל מתפרקת ומלעניאל -שיבולת, שועל נפוצה- צומח עשבוני בשלטון שיבולת:תיאור •

אחוז כיסוי הצומח משתנה בהתאם לכמות ופיזור . מלווה במגוון מינים עשבוניים, מצוי

  . 100% ועד לכיסוי מלא של 50%כיסוי הצומח נע בין . המשקעים על פני העונה

 ניתן ,כמו כן. ור' יחידות מטיפוס זה מופיעות על חוואר הלשון שבמדרגת הע:מיקום •

  . למצוא טיפוס זה על מדרונות של אחדים מהתלים הארכיאולוגיים

אפייניות לבית הגידול הייחודי ומופרות , בגלל מגוון מינים גבוה: 4 –הערכת ערכיות  •

  .מינימאלית

   איקליפטוס ונשרן צפוף–יער צפוף . 12

ר מצוי ברובו היע- תת. 85%כיסוי העצים בו מגיע לכדי .  יער נטע אדם ותיק וצפוף:תיאור •

 Piptatherum(המין המלווה העיקרי הוא נשרן צפוף . בצל האיקליפטוסים ולכן די דליל

thomasii .(  
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יער איקליפטוס ותיק ממזרח , האחת.  טיפוס זה כולל בתחום הסקר שתי יחידות:מיקום •

בהם . ביער זה יש מספר כתמי רטיבות ואף ערוצון זרימה. מצפון לעין פדות, לשדה אליהו

מלוח קיפח ואף פלגית , קנה מצוי: ומסביבם מתפתח צומח של בתי גידול לחים הכולל

אלה מעלים את ). Lythrum salicaria(ושנית גדולה ) Pluchea dioscoridis(שיחנית 

  .  יער איקליפטוס במדרון הדרומי של נחל חרוד–היחידה השנייה .  ערכה של היחידה

  . מגוון המינים הטבעיים הדלאדם ו-זר נטעשלטון מין  בשל :3 –הערכת ערכיות  •

  שועל נפוצה- איקליפטוס ושיבולת–יער בצפיפות בינונית . 13

, המין העיקרי הנטוע הוא איקליפטוס. 30-60% יער נטע אדם בו כיסוי העצים :תיאור •

. ברושים ושיטות אוסטרליות, אך בטיפוס זה כלולות גם חלקות נטועות של אורנים

יער עשבוני -מותירים מקום ודי אור להתפתחות תת, ם וקרחות יערהמרווח בין העצי

שועל נפוצה והוא מלווה במגוון מינים מלווים שמשתנה -המין השולט הוא שיבולת. מגוון

  . ממקום למקום

בתרונות חוואר / יערות האיקליפטוס הגדולים מטיפוס זה מופיעים בגבעות:מיקום •

 עין הנציב –דרגת הטוף הגירי ממזרח לבית שאן על מ. הלשון שממזרח לקיבוץ מעוז חיים

חלקות אורנים וחלקות שיטה , חלקות ברושים, נטועות חלקות איקליפטוסים

להיות מוגדרות כשמורות טבע או מוצעות חלקן (כולן מוכללות בטיפוס זה , אוסטרלית

אך כרגע החלקות , המרשימים) טרוורטין(בגלל מחשופי הטוף הגירי שמורות טבע

  ).עות לשמורות אינן מקודמותהמוצ

אדם מורידה את - היות המין השליט נטע:  שקלול של שני נימוקים:3 –הערכת ערכיות  •

  .היער מעלה את הערכיות-הצומח העשבוני הטבעי המגוון של תת. הערכיות

   איקליפטוס וגדילן מצוי–יער פתוח . 14

אך משולבים בנטיעות , סהעץ העיקרי הנטוע הוא איקליפטו.  יער פתוח נטע אדם:תיאור •

. בין העצים שפע אור וצומח עשבוני צפוף. גם שיטים אוסטרליות ומיני ברושים שונים

  .סרפד כדורי וכדומה, דרדר מצוי, הצומח העשבוני מאד רודראלי ושולטים בו מעוג כרתי

דוגמת סמיכות למרכז המזון של ,  שטחים מופרים על ידי גורמים מסוגים שונים:מיקום  •

  . קיבוץ גשררפת

וגם ) אדם-נטע/פולשים/מינים זרים(  גם המינים העציים השליטים :2 –הערכת ערכיות  •

  .בעלי ערכיות נמוכה) רודראלי(הצומח העשבוני המלווה 

   קנה מצוי ואיקליפטוס–סבך לח . 15

 - ל30%אדם או פליטי תרבות נע בין - ערוצים שבהם כיסוי העצים נטע:תיאור ומיקום •

 והם משולבים 80% - ל20%או עבקנה שכיח נע בין / סבך הקנה המצוי וכיסוי, 80%

אך כלולות בו יחידות שבהן , גם בטיפוס זה מין העץ העיקרי הוא איקליפטוס. יחדיו

או פרקינסוניה שיכנית \ו) Acacia farnesiana(המרכיב העצי הוא שיטת המשוכות 
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)Parkinsonia aculeata( ,אלה - מויוביחידה אחת גם פלפלון ד)Schinus 

terebinthifolius.(  

,  דל–מגוון המינים של בית הגידול הלח ,  ברוב היחידות מטיפוס זה:3 –הערכת ערכיות  •

אך יש יחידות יוצאות . )אדם- נטע/פולשים/מינים זרים (והמלווה העצי בעל ערכיות נמוכה

עשיר ומיוחד בהן הודות למגוון , כגון קטע בנחל תבור וקטע בנחל אבוקה, מן הכלל

  .מוקפצת הערכיות מעלה

  או עבקנה שכיח ושיזף מצוי / קנה מצוי ו–סבך לח . 16

ברוב . או עבקנה שכיח\ עצי שיזף מצוי משתלבים או סמוכים לסבך קנה מצוי ו:תיאור •

כיסוי השיזף . ולפעמים בעלי ממדים מרשימים, היחידות מדובר בעצים גדולים למדי

  .90% - ל50%העשבוניים נע בין וכיסוי סבך , 10-20%המצוי 

  .ובבריכות דגים נטושות,  ערוצים בין שטחים חקלאיים בכיכר הירדן:מיקום •

שחשיבותו כעץ הבר האפייני ביותר לאזור כבר ,  עץ השיזף המצוי:4 –הערכת ערכיות  •

  .מעלה את ערכיותו של הסבך שמטבעו בדרך כלל דל במינים, הוזכרה לעיל

    אשל ומלוח קיפח,  קנה מצוי–סבך לח . 17

 יוצרים יחדיו סבך גבוה ובדרך –אשל ומלוח קיפח , קנה מצוי:  שלושת המרכיבים:תיאור •

ולעתים בצורת חיגור שבליבו , כאשר המינים מעורבבים לעתים זה בזה, כלל בלתי עביר

היחסים . ומשני עבריו חגורות של מלוח קיפח, סבך הקנה עם כתמי אשל בגדלים שונים

נוכחות של כל .  בין שלושת המינים הללו שונים מאד בין יחידה אחת לרעותההכמותיים

ביחידות אחדות .  כיסוי לבין שליטה ביחידה0%אחד מהשלושה יכולה להיות בין כמעט 

  .או ינבוט השדה/או חנק מחודד ו/נוסף לסבך של שלושת המינים הללו פטל קדוש ו

הוא מופיע ברבים . חים בתחום הסקר זהו הטיפוס הנפוץ בין בתי הגידול הל:מיקום •

בבריכות דגים נטושות ובכתמים לחים בכיכר הירדן , סביב בריכות דגים, מנתיבי הניקוז

כחלק מפסיפס יחד עם טיפוס , ובמדרגה המבותרת שביניהם, )זור(בגאון הירדן , )ור'ע(

י קנה מצו, מלחית אשונה,  מלוח קיפח–הצומח של שיחייה דלילה עם כתמים לחים 

  ).2.3.3.7טיפוס צומח (ומלעניאל מצוי 

 סבך המינים השתלטניים בדרך כלל אינו מותיר מקום למינים :3 –הערכת ערכיות  •

  .ולכן הטיפוס מאופיין במגוון מינים מהדלים בין טיפוסי בית הגידול הלח, עדינים יותר

   קנה מצוי ועשבוניים עונתיים–סבך לח . 18

" מוצאים חסות"בשולי הסבך .  משטח היחידה60-90% סבך הקנה המצוי מכסה :תיאור •

דגניים ומורכבים שבוראו מהשטחים החקלאיים , פרפרניים, שנתיים-מינים עשבוניים חד

  .שמסביב

  . טיפוס זה מופיע באחדות מתעלות הניקוז:מיקום •

אך בסך ,  מגוון המינים העשבוניים העונתיים מעשיר מעט את הסבך:3 –הערכת ערכיות  •

  . טיפוס צומח מאד מונוטיפי בכל הנוגע למיני בית גידול לחהכל זהו
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  מעוג כרתי וצומח רודראלי,  קנה מצוי–סבך לח . 19

, מעוג כרתי:  בשולי סבך הקנה המצוי מוצאים חסות מינים רודראלים דוגמת:תיאור •

  .חרצית עטורה ואחרים, )Sinapis alba(חרדל לבן 

  .הניקוז טיפוס זה מופיע באחדות מתעלות :מיקום •

אך .  הערכיות כולה נובעת מהיות הטיפוס צומח של בית גידול לח:3 –הערכת ערכיות  •

  . ומעט המינים העונתיים המשתלבים בו גם הם בעלי ערך נמוך, מגוון המינים דל ביותר

  לח מרוסס. 20

הצומח ברובו . 20% - כיסוי הצומח מגיע עד לכ,  בתעלות ניקוז שרוססו:תיאור ומיקום •

, הרכב המינים כולל בעיקר מינים רודראלים או פולשים. שנתי- שנתי או רב- חד– עשבוני

  .אך לפעמים גם פרטים בודדים של מינים איכותיים של בית גידול לח

  . אחת מצורות ההפרה היותר אלימות :2 –הערכת ערכיות  •

) Cynodon dactylon(יבלית מצויה , )Apium nodiflorum( כרפס הביצות –עשבוני לח . 21

  )Lotus palustris(ולוטוס הביצות 

היא מלווה במגוון מינים עשבוניים .  המין השולט בטיפוס זה הוא יבלית מצויה:תיאור •

לוטוס הביצות ומינים רבים של בית גידול פתוח , של בית גידול לח דוגמת כרפס הביצות

לחך מצוי שועל נפוצה ו-שיבולת, מיני מורכבים, תלתנים ופרפרנים נוספים: כגון

)Plantago lagopus.(  

) נראה שבעבר הוסדרו(בקטע ערוץ שגדותיו ,  טיפוס זה מופיע ביחידה אחת בלבד:מיקום •

  ).15%-10%(ובעלות שיפוע מתון מאד ) ' מ10-20(רחבות מאד 

והמגוון העשיר והמרשים של מיני ,  בגלל הייחודיות של הטיפוס:5 –הערכת ערכיות  •

  . לח ופתוח כאחדעשבוניים של בית גידול 

  קנה מצוי וסמר ערבי,  תמר מצוי–מעיינות ומלחות . 22

ולכן ההבדלים בין ,  בטיפוס זה מוכללות יחידות מטווח רחב של בתי גידול לחים:תיאור •

גם , כבכל טיפוסי בית הגידול הלח בתחום הסקר: אך רב המשותף להן, היחידות גדולים

ברוב . ת אחדים מלווה אותו עבקנה שכיחובמקומו, כאן המין השולט הוא קנה מצוי

.  גם פטל קדוש–ובמקומות אחדים , מלוח קיפח וינבוט השדה, היחידות יהיו גם אשל

המבדיל טיפוס זה מקודמיו הוא מגוון מינים של בית גידול לח העשיר בהרבה מזה של 

אליו נלווים . סמר חד הוא מרכיב חשוב ואפייני לטיפוס זה. הטיפוסים הקודמים

תמר ). Typha angustifolia –עלים -אולי סוף צר(ביחידות אחדות גומא ארוך וסוף מצוי 

אל אלה נלווים . מצוי נוכח כמעט בכל היחידות הללו כפרטים בודדים או כיער פתוח

, )Cirsium alatum(קוצן מכונף : ברבות מהיחידות גם מינים נדירים לאזור או לארץ כגון

, )Suaeda aegyptiaca(אוכם מצרי : ובמלחות, )Samolus valerandi(ערידת הביצות 

  ).Aeluropus littoralis(חתול שרועה -וכף) Limonium lobatum(עדעד הביצות 
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 טיפוס זה מתקיים במעיינות שמתקיימת בהם זרימה או שקיימת בהם נוכחות :מיקום •

  .ומלחות שנותרו במצבן הטבעי יחסית, קבועה או עונתית של מים

 טיפוס זה הוא המיוחד והרגיש מבין טיפוסי בית הגידול הלח ומכלל :5 –ערכיות הערכת  •

ומצטיין במגוון מיני , )משתנה מיחידה ליחידה( מופר אך מעט –הוא טבעי . טיפוסי הסקר

בגלל .  וכל זה על אחוז זעיר מכלל שטח הסקר–מהם נדירים ואף אדומים , בית גידול לח

 .יוחדתכל אלה הוא ראוי לתשומת לב מ

  הערכיות האקולוגית והשיקולים לקביעתה,  טיפוסי צומח באזור הסקר:2.1 טבלה
  ערכיות   אקולוגיתערכיותקביעת שיקולים ל  טיפוס צומח  ד"מס
 שריד לטיפוס צומח שהיה ,עצים ותיקים ומפותחים  יער פתוח שיזף מצוי  1

ההרכב הרודראלי של הצומח העשבוני . נפוץ בעבר
  .ערכיותמוריד את דירוג ה

4  

  5  חשיבות מיוחדת לשימורמין נדיר בעל   יער פתוח שיטה מלבינה  2
  4   עשבוניים של מגוון גדול , אופייני לאזורטבעי טיפוס  שיזף השיח ושיבולת שועל נפוצה –יחיה דלילה ש  3
  3  עשבונייםאיכות ירודה ומגוון נמוך של    שיזף השיח וגדילן מצוי–שיחייה דלילה   4
, מלחית אשונה, מלוח קיפח –לילה שיחיה ד  5

  שיבולת שועל נפוצה ומלעניאל מצוי 
, ייחודי בקנה מידה ארצי, אופייני לאזורטבעי טיפוס 

  הפרות מעטות
4  

שיבולת שועל נפוצה ,  מלחית אשונה–בתה דלילה   6
  ומלעניאל מצוי

  4  הפרות מעטות, אופייני לאזורנדיר ו, טבעיטיפוס 

, מלוח קיפח –ים לחים שיחייה דלילה עם כתמ  7
  קנה מצוי ומלעניאל מצוי, מלחית אשונה

  5  גידולבתי -תתגדול של ומגוון גבוהה כתמיות 

מלעניאל , מלוח קיפח,  מלחית אשונה–בתה דלילה   8
  שועל נפוצה-מצוי ושיבולת

  5  גידולבתי -תתגדול של ומגוון גבוהה כתמיות 

  4   מעטות הפרות,מינים עשיר וטבעימגוון     שיבולת שועל נפוצה ושעורת התבור–עשבוני   9
 מינים בעלי ערך ירוד ורמת מופרות, מגוון מינים נמוך  וגדילן מצוי שיבולת שועל נפוצה –שבוני ע  10

  גבוהה
2  

 ,גידול הייחודיהבית ל יפיינואומגוון מינים גבוה    שיבולת שועל נפוצה ומלעניאל מצוי–עשבוני   11
  מעטותפרות ה

4  

  3  מינים טבעיים של  דלאדם ומגוון -שלטון מין זר נטע   איקליפטוס ונשרן–פוף יער צ  12
  3  מגווןהצומח העשבוני הטבעי  ,אדם-המין השליט נטע   איקליפטוס ושיבולת שועל–ער בצפיפות בינונית י  13
, אדם-נטע/פולשים/המינים העציים השליטים זרים   איקליפטוס וגדילן–יער פתוח   14

  י המלווה רודראליהצומח העשבונ
2  

 מגוון מינים דל והמלווה העצי בעל ערכיות נמוכה   קנה מצוי ואיקליפטוס–סבך לח   15
  )אדם-נטע/פולשים/זרים(

3  

 סבך ,פייני ביותר לאזורומצוי כעץ הבר האשיזף   או עבקנה שכיח ושיזף מצוי / קנה מצוי ו–סבך לח   16
  דל במיניםהקנה 

4  

  3  דלמגוון מינים , שתלטנייםמינים     של ומלוח קיפחא,  קנה מצוי–סבך לח   17
 מעט יםהעשבוניים העונתיים מעשיר, מונוטיפי צומח   קנה מצוי ועשבוניים עונתיים–סבך לח   18

  מגוון המיניםאת 
3  

  3  מעט מינים עונתיים בעלי ערך נמוך, מגוון מינים דל  )ליאוצומח רודר( קנה מצוי ומעוג כרתי –סבך לח   19
  2  פולשים/בעיקר מינים רודראליים, כיסוי צומח נמוך  לח מרוסס  20
יבלית מצויה ולוטוס ,  כרפס הביצות–עשבוני לח   21

  הביצות
עשיר של מיני עשבוניים של בית מגוון ,  ייחודיטיפוס

  פתוחבית גידול גידול לח ו
5  

 טיפוסי בית הגידול הלח ומכלל המיוחד והרגיש מבין  קנה מצוי וסמר ערבי, תמר מצוי – מעיינות ומלחות  22
ומצטיין במגוון מיני בית גידול , טבעי. טיפוסי הסקר

  מהם נדירים ואף אדומים, לח

5  
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   מפת טיפוסי צומח באזור הסקר:2.1מפה 
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  בוטאניים חשוביםאתרים  2.4
  ):2.2 ומפה 2.2טבלה  ( חשוביםנייםא אתרים בוט34במהלך הסקר אותרו 

עץ מוגן שאופייני לבתי גידול , ערבה מחודדתאו ריכוזים של עצי נמצ) 12, 1(בשני אתרים  •

 .לחים

שנתי נדיר למדי הגדל בשדות ובשולי -עשבוני חד, עפעפית שרועהנמצאה ) 2(באתר אחד  •

 .דרכים

בקצה גבול , מין נדיר בארץ, שיטה מלבינהנמצאות חורשות של עצי ) 7, 3(בשני אתרים  •

 .ה בארץ רק בצורה וגטטיביתשמתרב, התפוצה הצפוני העולמי שלו

 .שנתי נדיר למדי הגדל בבתי גידול לחים-עשבוני חד, זנבה נטויהנמצאה ) 4(באתר אחד  •

והיה , שיח נדיר הגדל בבתי גידול לחים- בן, שוש קרחנמצא ) 16, 10, 5(בשלושה אתרים  •

 .נפוץ בעבר בעמק בית שאן

הגדל בבתי , נתי נדיר למדיש-מטפס רב, אספרג ארצישראלינמצא ) 11, 6(בשני אתרים  •

 .גידול לחים

 .שזהו גבול התפוצה הצפוני העולמי שלו, זקום מצרינמצא מקבץ של עצי ) 8(באתר אחד  •

הגדל בבתי גידול , שנתי נדיר למדי- עשבוני רב, ערידת הביצותנמצאה ) 9(באזור אחד  •

 .לחים

, מצא על סף הכחדההנ" אדום"מין , שנתי- עשבוני רב, קוצן מכונףנמצא ) 13(באתר אחד  •

 עין מלקוחולשמורות תל סהרון ג "י רט"ע בהצלחה תקהועו בעין טיון מחדשהתגלה ש

 ).פ"בע, יפתח סיני(

עץ נדיר למדי , צפצפת הפרתנמצאו ריכוזים של עצי ) 24, 23, 18, 15, 14(בחמישה אתרים  •

 .הגדל בבתי גידול לחים

צה שזהו גבול התפוצה הצפוני למח- צמח טפיל, הרנוג השיטיםנמצא ) 17(באתר אחד  •

 .העולמי שלו

 .שנתי נדיר למדי הגדל בבתי גידול לחים-עשבוני רב, גומא צפוףנמצא ) 19(באתר אחד  •

שנתי נדיר למדי הגדל בבתי גידול -עשבוני רב, חומעה מגובבתנמצאה ) 20(באתר אחד  •

 .לחים

הגדל בחורש , דההנמצא על סף הכח" אדום"שיח , פואת הצבעיםנמצאה ) 21(באתר אחד  •

 .תיכוני-הים

שנתי שהוא מין פולש הגדל בשדות -עשבוני חד, שלשי רגלנינמצא ) 22(באתר אחד  •

 .שלחין

הגדל בבתי גידול של , שנתי נדיר למדי-עשבוני רב, אפזרית מלוחהנמצאה ) 25(באתר אחד  •

 .מלחות

הגדל בבתי , שנתי נדיר למדי-עשבוני חד, שיבולית-ברומית קצרתנמצאה ) 26(באתר אחד  •

 .גידול לחים

הגדל בבתי גידול של , שנתי נדיר מאד-עשבוני חד, ילקוטון שרוענמצא ) 27(באתר אחד  •

 .מלחות
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הגדל בבתי גידול של , שנתי נדיר למדי-עשבוני חד, יתדן מפושקנמצא ) 28(באתר אחד  •

 .מלחות

בבתי גידול הגדל , שנתי נדיר-עשב רב/שיח- בן, חתול שרועה-כףנמצאה ) 29(באתר אחד  •

 .של מלחות

 .הגדל בבתי גידול של מלחות, שנתי נדיר-עשבוני רב, לחך המלחותנמצא ) 30(באתר אחד  •

 .הגדל בבתי גידול לחים, שנתי נדיר מאד-עשבוני רב, סמר מרצענינמצא ) 31(באתר אחד  •

הגדל בבתי גידול , שנתי נדיר למדי-עשבוני חד ,פרחים-ערבז דקנמצא ) 32(באתר אחד  •

 .ם ובבתותלחי

הגדל בשדות ובבתי , שנתי נדיר למדי-עשבוני חד, לשישית הבוציןנמצאה ) 33(באתר אחד  •

 .גידול מופרים

הגדל בצל סלעים , נדיר למדי שנתי- עשבוני חד, פעמונית משוננתנמצאה ) 34(באתר אחד  •

  .ובבתי גידול לחים

   .אתרים בוטאניים חשובים בתחום הסקר  :2.2טבלה 

  ; נדיר למדי– R;  מצוי– C;  נפוץ– F): 1999(י פרגמן וחובריו "פדרגת הנדירות ע

RP –נדיר  ;RR –נדיר מאד  ;O –י שמידע "עפ" מין אדום"הגדרת .  על סף הכחדה
  ).2011(ושמידע וחובריו , )2007(ופולק 

 הערות נדירות מין ד"מס

 עץ מוגן של בתי גידול לחים C ערבה מחודדת 1

 ש של שדות ושולי דרכים"ני חעשבו R עפעפית שרועה 2

 חורשה בת עשרות פרטים RP שיטה מלבינה 3

 ש של בתי גידול לחים"עשבוני ח R זנבה נטויה 4

 היה בעבר נפוץ בבקעת בית שאן, בן שיח של בתי גידול לחים-עשבוני RP שוש קרח 5

 ש של בתי גידול לחים"מטפס ר R אספרג ארצישראלי 6

 ה בת עשרות פרטיםחורש RP שיטה מלבינה 7

 גבול צפוני של תפוצת המין F זקום מצרי 8

 מופיע מעין צמד עד עין מסיל לפחות , ש של בתי גידול לחים"עשבוני ר R ערידת הביצות 9

 היה בעבר נפוץ בבקעת בית שאן, בן שיח של בתי גידול לחים-עשבוני RP שוש קרח 10

 ול לחיםש של בתי גיד"מטפס ר R אספרג ארצישראלי 11

 עץ מוגן של בתי גידול לחים C ערבה מחודדת 12

 המעין נתון ללחץ רעייה והמין בסכנה O קוצן מכונף 13

 עץ מוגן של בתי גידול לחים עם דגם תפוצה מעניין R צפצפת הפרת 14

 עץ מוגן של בתי גידול לחים עם דגם תפוצה מעניין R צפצפת הפרת 15

 היה בעבר נפוץ בבקעת בית שאן, ח של בתי גידול לחיםבן שי-עשבוני RP שוש קרח 16

 גבול צפוני של תפוצת המין F הרנוג השיטים 17

 עץ מוגן של בתי גידול לחים עם דגם תפוצה מעניין R צפצפת הפרת 18

 ש של בתי גידול לחים"עשבוני ר R גומא צפוף 19

 ול לחיםהמיקריפטופיט של בתי גיד, ש "עשבוני ר R חומעה מגובבת 20

 תעלה ובה מקבץ מינים נדירים O פואת הצבעים 21

 עשב רע בשדות שלחין, גר, ש"עשבוני ח RP שלשי רגלני 22

 עץ מוגן של בתי גידול לחים עם דגם תפוצה מעניין R צפצפת הפרת 23

 עץ מוגן של בתי גידול לחים עם דגם תפוצה מעניין R צפצפת הפרת 24

 חשובה לשימור עם מקבץ מינים נדיריםמלחה  R מלוחהאפזרית  25

 מלחה חשובה לשימור עם מקבץ מינים נדירים R שיבולית-ברומית קצרת 26

 מלחה חשובה לשימור עם מקבץ מינים נדירים RR ילקוטון שרוע 27

 ש של מלחות"עשבוני ח R יתדן מפושק 28

 מלחה חשובה לשימור עם מקבץ מינים נדירים RP חתול שרועה-כף 29

 מלחה חשובה לשימור עם מקבץ מינים נדירים RP לחך המלחות 30

 מלחה חשובה לשימור עם מקבץ מינים נדירים RR סמר מרצעני 31

 מלחה חשובה לשימור עם מקבץ מינים נדירים R פרחים-ערבז דק 32

 ש של שדות ובתי גידול מופרעים"עשבוני ח R לשישית הבוצין 33

 צל סלעים ובתי גידול לחים, ש"י חעשבונ R פעמונית משוננת 34
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   צומח– אתרים מיוחדים :2.2מפה 
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  סיכום ודיון 2.5
 מאופיין על ידי ההתיישבות –בבקעת בית שאן וסביבתה עיקר צביונו של תחום הסקר, כאמור

השטחים הטבעיים במובן הרחב והכולל ביותר של המילה . הכפרית והשטחים החקלאיים

  .אבל דווקא משום כך הם ראויים לתשומת לב מיוחדת,  מהשטח15%מגיעים לכדי 

השטח הטבעי הרציף המשמעותי ביותר בתחום הסקר הוא רצועת בתרונות חוואר הלשון 

חשיבותו . )' בפרק א1.4, 1.3מפות  ( הזור–לגאון הירדן , ור' הע–במדרגה שבין כיכר הירדן 

ואר הלשון היא תצורה גיאולוגית חו(גדולה בגלל היותו בית גידול ייחודי בקנה מידה עולמי 

בגלל מגוון ,  מיובשני ועד לח–בגלל מגוון תת בתי הגידול המשובץ בו , )מקומית ייחודית

ובעיקר בגלל היותו שטח טבעי רציף עם ,  המתקיים בו– בעיקר של עשבוניים –המינים הגבוה 

  .הפרות מעטות יחסית

ומי רבים , ת החדשה יובשו ונוקזולמרות שהביצות שהתקיימו כאן עד ראשית ההתיישבו

מתברכת הבקעה , מהמעיינות הנובעים בה נתפסים וכמעט ואין זכר למימיהם על פני השטח

, שולי בריכות דגים, רשת תעלות המובילות מים מסוגים שונים: בשפע של בתי גידול לחים

ימיהם מעיינות ברמות מליחות שונות שמ, מוסדרים ברמות שונות/ערוצי נחלים טבעיים

לכל בתי הגידול הלחים ערכיות . ומלחות, זורמים לפחות קטע בטרם יתפסו לצרכים שונים

ובשל היותם מעברים טבעיים פחות או יותר בין שמורות , מעצם נדירותם בנוף ארצנו: גבוהה

אך חשיבות ורגישות . מזרח הגליל התחתון לשמורות בתרונות חוואר הלשון וגאון הירדן

בגלל , בגלל היותן יותר טבעיות, "מלחות ומעיינות"דות הכלולות בטיפוס מיוחדת יש ליחי

ובגלל היותן שריד קטן לבית גידול שכנראה תפס שטח נרחב , מגוון המינים הגדול המצוי בהן

  .הרבה יותר בעבר

יערות השיזף המצוי שכנראה היו : חשיבות רבה ישנה גם ליערות הפתוחים דמויי הסוואנה

אתרי , יערות השיטה המלבינה שהיא מין נדיר וקוריוזי, רבה יותר בעברנפוצים באזור ה

וכן אתר המין הטפיל למחצה הרנוג , הזקום המצרי המהווים גבול תפוצה צפוני למין

הצומח העשבוני המלווה את העצים בסוואנות הללו הוא מאד , למרבה הצער. השיטים

  .רודראלי

הוא מנכסי , בבתות ובשיחיות הדלילות, שבונייםהצומח העשבוני המיוצג בטיפוסי הצומח הע

אך , ואפיו דל ורודראלי, ביחידות רבות השטח מופר. הצומח החשובים באזור הסקר

  . מגוון מיני הצומח העשבוני מגוון ועשיר–במקומות שבהם השטח פחות מופר 

פח  נסקר בסקר משלים המצורף כנס–הנמצא ממזרח לגדר המערכת , הצומח של גדות הירדן

  .לסקר זה
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  'נספחים לפרק ב 2.6

  ג באזור הסקר"מאגר נתוני רטצמחים מתוך מיני תצפיות של רשימת  2.6.1

  . יחד עם תוצרי העבודה, ויועבר רק על גבי תקליטור, ח המודפס"נספח זה לא יופיע בדו
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  2010-ע"סקר צמחים בעמק בית שאן תש 2.6.2

  .איתן שפירא, שאול אביאל: סוקרים

-מול ומדרום לתל, וני במעבר מן המפלס העליון למפלס התיכון של העמקמתלול צפ: מיקום הסקר

   .246970/706820): רשת ישראל חדשה(צ "נ.  רחוב

  .  מטר150מינוס : רום

  . רנדזינה של העמקים: סוג הקרקע

  . צומח ערבתי. חברת שיזף השיח: חברת הצמחים

  .מ לשנה" מ300 -כ: משקעים

  .ר" מ225: גודל החלקה

  .2.12.2009: קרהתחלת הס

  .מידי שבוע; בעונת שיא הפריחה. מדי שבועיים: תכיפות הביקורים

  .25: 2010.98. עד לתאריך מספר הביקורים בחלקה

  . מינים בשולי החלקה מחוץ לסימון3כולל , 54: מספר מיני הצמחים שזוהו

  ).פרוט בהמשך (22 :מספר המשפחות להן נציגים בחלקת הסקר

שביל שעובר קרוב " נכבש"לאחר מכן . סומנה החלקה בסרט סימון צהובתחילה : תיאור השיטה

הרעיון היה להיצמד לשביל כדי לא . לשולי החלקה וכן בתוכה בזיגזוג שמאפשר לראות כמעט כל פינה

עם ההתעוררות האביבית נערכה בחינה מדוקדקת גם , מדי פעם. לרמוס צמחים אופציונאליים

צמח קטן וחבוי שנתגלה רק בזכות .  למשל ערבז דק הפרחיםכך נמצאו. בתחתית עשביה גבוהה

  .הפריחה שבצבצה

הצמרנית ועוד שפשוט נעלמו לאחר , הבצלציה(על מנת למנוע את המשך איבוד הצמחים , מאוחר יותר

אליו הוצמד סרט צהוב ) ציוד מקובל במשתלות(סומנו כמה מהם עם מקל פיברגלס עגול ) תצפית אחת

  .זה עזר לאתר הצמחים לאחר הפריחה ולעקוב אחר החנטה והפרי. עליו נכתב שם הצמח

הבאנו , בעיקר דגניים, צמחים קשים לזיהוי.  מן הצמחים בחלקה99%לטענת הסוקרים יש איתור של 

  . משך זמן הדיגום כחצי שעה נטו בממוצע. לסיורי רתם לצורך זיהוי סופי

  . דקות10 -עורך כאוגוסט וספטמבר הדיגום , יולי, יוני, בחודשי הקיץ

  :חלוקת המינים שנסקרו לצורות חיים

  הערות  מינים' מס  צורת חיים
  .בסמוך לחלקה ניצב שיזף מצוי 0  עץ

  .שיזף השיח 1  שיח

   0  צמח מטפס ,שיח

  .צמרנית הסלעים, צלף סיצילי, ינבוט השדה 3  בן שיח

  .דבקה זיפנית 1   צמח מטפס,בן שיח

  .נורית אסיה, כלנית מצויה, צויחצב מ, י"בצלציה א 4  גיאופיט

   0  צמח מטפס, גיאופיט

  .לשון הפר הסמורה, קיפודן מצוי, כלך מצוי 3  שנתי-עשב רב

  ).פירוט בהמשך( מהסך 78% 42  חד שנתי
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  2009/10ע "תש, מפנה צפוני, הרכס, סקר צמחים
התחלת   צורת חיים  משפחה  שם הצמח

  פריחה
אמצע 
  פריחה

מספר   התחלת פרי  סוף פריחה
  בטופס

 32 21.5.2010  21.5.2010 27.4.2010  שיח  אשחריים  שיזף השיח
 15 15.6.2011 25.6.2010 15.6.2011   שיח-בן  מימוזיים  ינבוט השדה
 14 21.5.2010 7.7.2010 21.5.2010 27.4.2010  שיח-בן  צלפיים  צלף סיצילי

 37      שיח-בן  מורכבים  צמרנית הסלעים
 43 15.3.2010     מטפס ,שיח-בן  פואתיים  דבקה זיפנית

 29    3.1.2010  גיאופיט  שושניים  בצלציה ארצישראלית
 18      גיאופיט  שושניים  חצב מצוי

 1 4.1.2010  14.1.2010 15.12.2009  גיאופיט  נוריתיים  כלנית מצויה
 2 16.2.2010 4.3.2010 9.2.2010 29.1.2010  גיאופיט  נוריתיים  נורית אסיה

 3 15.3.2010 15.3.2010 4.3.2010 16.2.2010  עשב רב שנתי  ככייםסו  כלך מצוי
 8 9.2.2010 27.4.2010 9.2.2010 29.1.2010  עשב רב שנתי  זיפניים  לשון הפר הסמורה

 44 15.3.2010 13.4.2010  22.2.2010  חד שנתי  מורכבים  אזנב מצוי
 4 2.6.2010 15.6.2010 21.5.2010 27.4.2010  עשב רב שנתי  מורכבים  קיפודן מצוי
 31 4.3.2010   16.2.2010  חד שנתי  פרפרניים  בקיה מצויה

 23 22.2.2010 4.3.2010 12.2.2010 9.2.2010  חד שנתי  פרפרניים  בקיה תרבותית
 36 15.3.2010   4.3.2010  חד שנתי  דגניים  ברומית ספרדית

 49      חד שנתי  דגניים  ברומית המטאטא
 9 4.3.2010 26.3.2010 4.3.2010 22.2.2010  יחד שנת  מורכבים  ברקן סורי

 5 29.1.10 26.3.2010 9.2.2010 14.1.2010  חד שנתי  גרניים  גרניון רך
 27 16.2.2010 4.3.2010 9.2.2010 14.1.2010  חד שנתי  חלבלוביים  חלבלוב השמש

 7 9.2.2010 4.4.2010 26.3.2010 3.1.2010  חד שנתי  מצליבים  חרדל לבן
 13 4.3.2010 27.4.2010 4.3.2010 12.2.2010  חד שנתי  מורכבים  חרצית עטורה

 6 22.2.2010 26.3.2010 4.3.2010 9.2.2010  חד שנתי  פרפרניים  טופח מצוי
 10 16.2.2010 4.3.2010  9.2.2010  חד שנתי  טרשניתיים  טרשנית שרועה

 20 22.2.2010 19.4.2010 4.3.2010 16.2.2010  חד שנתי  פרפרניים  לוטוס מצוי
 25 16.2.2010 13.4.2010 22.2.2010 14.1.2010  חד שנתי  זיפניים  לשון פר מצרית
 57 27.4.2010 21.5.2010 13.4.2010   חד שנתי  מורכבים  *מוצית קוצנית

 41 15.3.2010 4.4.2010    חד שנתי  דגניים  מלעניאל
 38 22.2.2010 26.3.2010    חד שנתי  גרניים  מקור חסידה גדול

 28 4.3.2010 27.4.2010 4.3.2010 16.2.2010  חד שנתי  גרניים  סידה חלמיתימקור ח
 16 22.2.2010 4.3.2010  14.1.2010  חד שנתי  גרניים  מקור חסידה מצוי

 42 15.3.2010 13.4.2010 15.3.2010 4.3.2010  חד שנתי  רקפתיים  מרגנית השדה
 24 15.3.2010 13.4.2010  16.2.2010  חד שנתי  מורכבים  מרור הגינה

 26 16.2.2010  15.3.2010 3.1.2010  חד שנתי  חלבלוביים  מרקולית מצויה
 12 26.3.2010 13.4.2010 15.3.2010 4.3.2010  חד שנתי  סוככיים  סלסילה מצויה
 12 4.3.2010 13.4.2010 15.3.2010 16.2.2010  חד שנתי  סרפדיים  *סרפד הכדורים

 17 4.3.2010 26.3.2010 4.3.2010 4.3.2010  חד שנתי  זיפניים  עכנאי יהודה
 48 15.3.2010 19.4.2010 26.3.2010 4.3.2010  חד שנתי  ערבזיים  ערבז דק פרחים

 51 13.4.2010 13.4.2010    חד שנתי  פרגיים  פרג אגסני
 30 15.3.2010  15.3.2010 4.3.2010  חד שנתי  פשתיים  פשתת המכבד

 33 16.2.2010 4.3.2010 12.2.2010 12.2.2010  חד שנתי  מורכבים  צפרני חתול מצויות
 48 22.2.2010 15.3.2010  12.2.2010  חד שנתי  פרפרניים  *קדד האנקולים

 40 13.4.2010 13.4.2010 15.3.2010 4.3.2010  חד שנתי  מורכבים  קחוון מצוי
 22 4.3.2010 4.3.2010  16.2.2010  חד שנתי  ציפורניים  פרי מצוי-רב

 46 15.3.2010  15.3.2010 4.3.2010  חד שנתי  םפרפרניי  שברק נטוי
 37 26.3.2010 26.3.2010 15.3.2010 22.2.2010  חד שנתי  פרפרניים  שברק סיצילי

 11 15.3.2010 4.4.2010  9.2.2010  חד שנתי  דגניים  שועל נפוצה-שיבולת
 35 15.3.2010 13.4.2010  4.3.2010  חד שנתי  דגניים  שעורת התבור

 21 4.3.2010  12.2.2010 9.2.2010  חד שנתי  וככייםס  שערור שעיר
 19 15.3.2010 19.4.2010 4.3.2010 22.2.2010  חד שנתי  פרפרניים  תלתן הארגמן
 39 15.3.2010 4.4.2010 15.3.2010 4.3.2010  חד שנתי  פרפרניים  תלתן חקלאי

 47 15.3.2010 13.4.2010    חד שנתי  פרפרניים  תלתן לביד
 50   13.4.2010 26.3.2010  חד שנתי  רפרנייםפ  תלתן קיפודי

 45 4.4.2010 19.4.2010 15.3.2010 4.3.2010  חד שנתי  שלמוניים  תגית ארצישראלית



 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 'פרק ג

  הידרוביולוגיה
  

  



 

70 - 70 - 

  רקע 3.1
מומלץ . עקב תקופת הדיגום הקצרה קיימת סבירות גבוהה לייצוג חסר של מגוון המינים

 יש לחזור ולבצע סקר מפורט במספר רב יותר של ,א לנכון יימצםאפוא כי במקומות בה

 על מנת לייצג בצורה הטובה ביותר את מגוון המינים של מאכלסי ,אתרים ובעונות שונות

האחוז הגבוה של האתרים בשמורות טבע אינו מעיד בהכרח על מספר רב של אתרים . המים

. ום מערכת אקולוגית אקוואטית אלא על מספר רב של מעיינות שבהם פוטנציאל לקי,מוגנים

על מנת לקבל .  בסקר הנוכחיללות לא נבדקו האתרים היובשל שיקולים של סדרי עדיפו

 יש לבצע סקר מקיף באתרים ,תמונה מלאה על מצב המעיינות המוגנים והמאוימים באזור

  .אלו בעתיד

  

  שיטות עבודה 3.2

  סקרי שדהשלבי  3.2.1

  :הסקר כלל שני שלבים

  נערך ( של בית הגידול ור הנביעה ולקביעת מצבואית סקר ל:סקר מקדים •

 נקודות שונות הידועות היסטורית 59במהלך הסקר המקדים נבדקו ). 14-15.5.2010 -ב

הסקר כלל רק נקודות בשטחים פתוחים שאינם מוגדרים . כנביעות או מעיינות

קרו לא נס, כמו כן). יישוביםגנים לאומיים ו, שמורות טבעשלא בתחום (סטטוטורית 

 . מזרח לכביש המערכת בשל קושי בתיאום ביטחונימנקודות המצויות 

). 11.6.2010 -נערך ב(של בתי הגידול הקיימים הידרוביולוגי מלא  סקר :סקר מפורט •

כל אתר . נחלים ותעלות, בחלק זה של הסקר נדגמו בתי גידול לחים הכוללים מעיינות

עומק , רוחב אפיק הזרימה(וגית המקטע  מורפול:כללש ,)3.6.1נספח (מקיף באופן  תואר

, )צמחיית גדות ונוכחות צמחיה הידרופילית (בוטאנייםמאפיינים , )אופי התשתית, המים

 נבחרים על בסיס אופי לבתי גידולחולק אתר הדיגום , במקרה הצורך. ופעילות אנושית

ינו מדדים בכל בית גידול אופי.  סוג הצמחייה ואופי התשתית,נוכחות צמחייה, הזרימה

מוליכות - טמפרטורה ומוליכות חשמלית באמצעות מד חמצן,  ריכוז חמצן:לימנולוגיים

YSI-556 .טיים באמצעות אמכל בית גידול נדגמה אסופה מייצגת של חסרי חוליות אקוו

חסרי החוליות הנאספים בשיטה זו משתייכים לקטגוריה ).  ננומטר420גודל נקבים (רשת 

הדיגום בוצע בשיטה סטנדארטית ונשמר מאמץ ). ג"חח" (יםחוליות גדול-חסרי"של 

בעלי החיים ). רבייאיסוף דגימות עד לקבלת עושר מינים מ(דיגום אחיד בכל האתרים 

בשלב זה נערך . כאשר היצורים עדיין חיים, שונים נבדקו בשטחהשנדגמו בבתי הגידול 

טגוריאלית לשפע של כל ובוצעה הערכה ק, )יחידות מיון(רישום ראשוני של הטקסונים 

באתנול ( שומרו ,בעלי חיים שהיה קושי בהגדרתם בשטח לרמת המין. טקסון באסופה

הגדרת מיני חלזונות מים בוצעה בעזרתו של מר . ונלקחו להמשך הגדרה במעבדה) 70%

חסרי (מידע נוסף על מאכלסי בתי הגידול הלחים . אביב-אוניברסיטת תלמהנק מיניס 

  .  עבודות קודמות שנעשו באזור הסקראזור הסקר הושלם בנתונים מב) חוליות ודגים
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 הנתוניםניתוח  3.2.2

וכן נתונים מסקרים , מבוסס על נתונים שנאספו בסקר השדה הנוכחיניתוח הממצאים 

קודמים שבהם בוצעו הדיגום ההידרוביולוגי והגדרת המינים על ידי עורכי סקר זה ולא על ידי 

  :בשל הטעמים הבאים, אחרים

על אופי ייצוג ) זמן הדיגוםוגודל השטח הנדגם  (השפעת מאמץ הדיגום: אמץ הדיגוםמ •

לא ניתן , היות וקיים קשר בין מאמץ הדיגום לעושר המינים הנדגם). אסופה( המינים

 .לבצע השוואה של אתרים שנדגמו במאמץ דיגום שונה

. ן בתי הגידול בנחלהבדלים באסופות עשויים לנבוע גם מהיעדר ייצוג של מגוו :ייצוגיות •

להם העדפות לבית גידול ייחודי עשויים שלא להיות מיוצגים במקרה שמינים , במקרה זה

 . ולא נדגם) או לא היה קיים במקום הסקר(שבית גידול זה לא זוהה 

ח הנוכחי מוגדרים "בעוד שבדו,  כך למשל:הבדלים במידת ההגדרה הסיסטמתית •

 ,)שחריר חלק ושחריר יריחו(סיסטמתית של מינים חלזונות מהסוג שחריר הנחלים לרמה 

הוגדרו שפיריות , באופן דומה). 2009, פרלברג וחובריו(חות אחרים מצוין הסוג בלבד "בדו

ח הנוכחי הוגדרו " בעוד שבדו,סדרות בלבד- לרמה של תתעבודות קודמותושפריריות ב

המשמעות . גהשפיראים במרבית המקרים לפחות לרמה סיסטמתית של משפחה או סו

למשל סדרות ולא (היא כי במקרים בהם מוגדרים המינים לרמה סיסטמטית גבוהה יותר 

 .עשויה הערכת עושר המינים המקומי להיות נמוכה יותר, )משפחות

 גם כתוצאה מהבדלים במועד יםהבדלים בהרכב האוכלוסיות צפוי :מועד הדיגום •

הפסקת ההזרמה של שפכים , צורתשנות ב( בשנים שונות תנאי הסביבה שונים .הדיגום

 יכולים –  תחילת הקיץ לעומת סוף הקיץ–התנאים בעונות הדיגום השונות  ו,)'לנחל וכד

 .להשפיע גם כן על אסופת המינים

 ,ניתוח ממצאי הסקר התבסס על הרכב אסופות חסרי החוליות שנמצאו באתרים השונים

 :כלל את המדדים הבאיםו

מגוון הביולוגי הרב קיום הות את מקווי המים התומכים ב על מנת לזה:עושר הטקסונים •

  .ביותר

מדד זה מבוסס על . בתי הגידול הייחודייםאת  בין האתרים על מנת לזהות :מידת הדמיון •

מבחן זה מציג את ). Bray-Curtis analysis( של מבחן דמיון אסופות NMDSאנליזת 

או (ות שקול למידת הדמיון  כאשר המרחק בין האסופ,בתי הגידול על סקלה מרחבית

שתי  ות דומ–ככל ששתי דגימות קרובות זו לזו באיור , כך. בין האתרים) השונות

  .ן מבחינת הרכבותהאסופ

 על מנת לבחון את רגישותם האקולוגית של האתרים השונים :מידת רגישות להפרעות •

של שונים  השתמשנו במדד ביוטי המבוסס על מידת רגישות טקסונים, וחשיבותם לשימור

 נעים מדדערכי ה. )CSI – Community Sensitivity Index(חסרי חוליות לאיכות המים 

חלזונות זימים כגון , כך למשל). רגישות גבוהה לזיהום (10ועד ) עמיד ביותר לזיהום (1בין 

נחשבים כרגישים לזיהום משום שהם מוגבלים לבתי , שחריר הנחלים וסהרונית הירדן
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למשל זחלי (בעוד שחרקים נושמי חמצן אטמוספרי , וז החמצן גבוהגידול בהם ריכ

באסופות שבהן היו מינים אלו  מדדוערך ה –לזיהום ייחשבו כעמידים , )יתושים

 כאשר ערכים נמוכים , לקטגוריותמדדמקובל לחלק את ערכי ה. יהיה נמוך –דומיננטיים 

 מוגדרת החברה 5 - ל4בין בערכים הנעים .  מייצגים חברה עמידה יחסית להפרעה3 -מ

 נחשבים כמייצגים חברה רגישה 5 - גבוהים ממדדערכי ו ,כבעלת רגישות בינונית להפרעה

 .יחסית

התרשמות כללית והבנה של ,  הערכה זו התבססה על בסיס מידע קיים:הערכת מומחה •

 ערכיות אקולוגית מדד"לשם ביסוס הערכה זו חושב . כל הגורמים והשיקולים במערכת

 ומדדעושר הטקסונים :  משלב שלושה מדדי אסופהמדדה. של מקווה המים" סיתיח

 המשלב ,)Shannon Index( מגוון המינים מדד וכן ,שנזכרו לעיל) CSI(רגישות החברה 

 הערכיות האקולוגית מדד. שפיעותם היחסית של הפרטים באסופהלמינים הבין מספר 

בכל אחד משלושת , כלומר. תר האפשריהיחסית מבוסס על העיקרון של הערך הגבוה ביו

 ויתר האתרים דורגו ,)100% (1 -לו הערך הגבוה ביותר כשדורג בית הגידול , המדדים

 ערך מדד , בהתאם. בית הגידול חושב כסכום של שלושת מדדי האסופהמדד. ביחס אליו

ת  הערכיות האקולוגית היחסית מייצג אמדד. 3בית הגידול הגבוה ביותר האפשרי הוא 

 . בית הגידול המיטבי האפשרימדד בהשוואה ל,של כל בית גידול) באחוזים(הערך היחסי 

 

  תוצאות 3.3
 הממצאים את עיקרי, )3.3.1סעיף (פרק זה מציג את ממצאי הסקר המקדים שבוצע במעיינות 

 ,)3.3.2סעיף (במעיינות ובנחלים המקיימים בית גידול לח מהסקר המפורט ביולוגיים הידרוה

שנדגמו  של האתרים מלאתיאור ). 3.3.3סעיף (יחסית האקולוגית הערכיות ה דדמוחישוב 

מצורף משתני איכות מים לימנולוגיים וממצאים ביולוגיים , )מעיינות ונחלים(בסקר המפורט 

  .3.6.1 כנספח

  מצב קיימות בתי גידול לחים במורד הנביעות 3.3.1

 על רשימת מעיינות שהוכנה על אפיון המעיינות בסקר המקדים ובסקר ההידרוביולוגי מבוסס

ונקודות נוספות שלא נדגמו , סמך סקרים הידרואקולוגיים קודמים שנערכו במרחב הסקר

 הושם דגש על הללומבין המעיינות , כאמור. 1:50,000 מתוך מפת סימון שבילים –בעבר 

 שאינם מוגניםואתרים שנמצאים בשטחים פתוחים  –כלומר , "שעתידם אינו ברור"אתרים 

  ).אינם בשטח שמורת טבע או שאינם בשטח יישוב(סטטוטורית 

 מעיינות ואתר 75,  נחלים9: בית גידול לחקיימו עבר ידוע כי בהם שב  אתרים85בסקר נבחנו 

 פעמים רבות ישנו ,עם זאת. )' בפרק א1.8.2נספח  ו3.1מפה (אחד שמקור נביעתו לא ברור 

נות יבעיכולן  ממוקמות 20 - ו19, 18, 17, 9קודות נ, כך למשל. יותר מייצוג יחיד לאתר מסוים

 מעיינותחמישה מה.  אתרים59נותרו  ,לאחר איחוד חלק מנקודות הציון. חסידה תחתונים

.  ולכן לא נבדקו בסקר הנוכחי,מצויים מזרחית לכביש המערכת) 60 - ו54 ,53, 52, 51נקודות (

  נמצאת60ונקודה , "ינדה'עין ג" נמצאות בתחום ההרחבה המוצעת לשמורת 51-54נקודות 

  ."כפר רופין"המוצעת  השמורה םבתחו
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   מפת המעיינות שבתחום הסקר:1.3מפה 
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 מהם 28 -ב.  אתרים53נותרו , מקור המים אינו ברורם  ש,"נווה אור"להוציא את אתר 

המערכת האקולוגית פגועה  –  האתרים25ביתר ו , מערכת אקולוגית אקוואטיתתקיימתמ

אינה קיימת ש או ,")עינות חוגה"כבריכות דגים או כפארק מים במי המעיינות  שימוש למשל(

 קיימת מערכת ם מבין האתרים בה.)הקרקע או התייבשות של הנביעה-איחוז בתת(עוד 

 שמורות טבע( ממוקמים בשטח מוגן סטטוטורית 22, אחד לא אופיין, אקולוגית אקוואטית

אתרים  4 – והיתר ,)ב"עין יהודה בקיבוץ עין הנצי (ישוב תוך באתר אחד, )מוצעות/מוכרזות

  . שאינם מוגנים סטטוטוריתבשטחים פתוחים, בלבד

 אינו מעיד בהכרח על מספר רב של ,בשמורות טבעהנמצאים האחוז הגבוה של האתרים 

 לקיום מערכת אקולוגית פוטנציאל אלא על מספר רב של מעיינות שבהם ,אתרים מוגנים

על .  בסקר הנוכחיללו לא נבדקו האתרים ה,תיול שיקולים של סדרי עדיפובש. אקוואטית

 יש לבצע סקר מקיף ,מנת לקבל תמונה מלאה על מצב המעיינות המוגנים והמאוימים באזור

  . באתרים אלו בעתיד

נות יעי:  בית גידול לח בשטחים פתוחיםים נמצאו ארבעה מעיינות המקיימ,הנוכחי בסקר

בכל המעיינות קיימת פעילות . צמד ועין נזם-מעיין עין, יין המסילמע, חסידה עליונים

בו ש "גני חוגה"מים נות חסידה עליונים נובעים וזורמים בתוך שטח פארק יעי: אנושית

במעיין המסיל קיימת שאיבה של מים ופעילות ;  אינטנסיביתמתקיימת פעילות פנאי ונופש

האחרון ). 2007, גורן וטאוב(יום כשמורת טבע המוצע כ,  וכך גם בעין נזם,אנושית של רחצה

 שאינו מהווה חלק ממערכת נחל המקיימת ,ינבדל מהראשונים בהיותו בית גידול בריכת

  .זרימה של מים

  ממצאי הסקר 3.3.2

שלושה נחלים : הסקר הנוכחי כלל אפיון של חברת חסרי החוליות הגדולים בתשעה אתרים

שני , ) ועיינות חסידה עליונים49נקודת זיהוי , נזםעין (שלוש נביעות , )תבור ואבוקה, איתן(

 וכן תעלת בטון בסמוך ,)נחל דשן ונווה אור(בתי גידול לחים בהם לא ברור מקור המים 

הנתונים מהסקר הנוכחי הושוו לנתונים שנאספו בנחל . אזורית עמק המעיינותהלמועצה 

ס בשל מאפייניו הדומים לחלק נחל זה נבחר כאתר ייחו). 2007, גזית והרשקוביץ(הקיבוצים 

  ). מים צלולים ואיכות גבוהה, נביעה מליחה(מבתי הגידול הלחים שבסקר הנוכחי 

,  טקסונים של חסרי חוליות38סך הכל  תועדו ,)נחלים ומעיינות(בכל אתרי הדיגום יחד 

שמונה מינים המשתייכים לחמש (חלזונות , )שני טקסונים(מרביתם חרקים והיתר סרטנים 

נמצאו , מבין החרקים. זיפית-ותולעת דל) טקסון אחד(עלוקה , )מין אחד(צדפה , )פחותמש

חמש (שפיראים , )שלושה סוגים המשתייכים לשתי משפחות(נציגים מהסדרות בריומאים 

תשעה טקסונים (זבובאים , )שלושה סוגים המשתייכים לשתי משפחות(פישפשאים , )משפחות

שתי (וחיפושיות ) שני סוגים השייכים לשתי משפחות( כנף שעירי, )המשתייכים לשש משפחות

  .3.6.3סיכום מאספי אתרי הדיגום מופיע כנספח  ).משפחות

פי שתיים עד ,  בדרגת מליחות גבוההמאופייניםמנתוני השדה עולה כי כל האתרים שנסקרו 

µS cm, 25 1,000( פי תשע מהמוליכות החשמלית של מי כנרת
o
C .(ת מליחות המים נחשב

 ובמיוחד על חברת ,כמאפיין סביבתי דומיננטי בעל השפעה שלילית על הרכב מאכלסי המים

, עושר המינים הטבעי בנחלים מליחים, לפיכך). Williams & Williams, 1998(החרקים 
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למרות ). 2005, דוד-בן(יותר " מתוקים"נמוך לרוב בהשוואה לנחלים דומים בהם המים 

לא נמצא קשר בין מליחות המים לבין עושר הטקסונים בכל אתר בסקר הנוכחי , האמור לעיל

)P>0.05 .(2,800 -המוליכות החשמלית בנחל הקיבוצים הייתה כ, כך למשל µS cm, 25
o
C 

 3,700 -כ(בעוד שבנחל תבור נמדדה מוליכות חשמלית גבוהה יותר , 16ועושר הטקסונים היה 

µS cm, 25
o
C( , ועושר הטקסונים היה דומה)בנחל ,  זאתומתעל ).3.1איור ; קסונים ט15

7,000µS cm, 25 -כ(איתן בו נמדדה מוליכות חשמלית גבוהה 
o
C( ,לא נמצאו כלל חרקי מים, 

  .מלבד זחלי שפריריות

בהשוואה לנחל , עושר הטקסונים הכולל באתרי הדיגום הכלולים בסקר  :1.3איור 
  )2007, גזית והרשקוביץ(הקיבוצים 
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מניבה תוצאות חד , )מקור מים איתן לעומת אכזב(קביעות המים ההפרדה על בסיס 

ניתן להבחין בחלוקה לשני )  Bray-Curtis analysis(במבחן דמיון אסופות  .משמעיות יותר

, נחל איתן(מקורות האיתן בהם זורמים מים מליחים במשך כל חודשי השנה : מקבצים

 ומקורות האכזב אשר ;)נחל הקיבוציםתעלת הבטון ו, עין נזם, נחל אבוקה, נות חסידהיעי

) מעלה שמורת גאון הירדן ונחל דשן, נחל תבור, נווה אור(חלקם מתייבשים בתקופת הקיץ 

 אך חווה תהליך התייבשות בשל תפיסת מימיו ,נחל תבור אינו מתייבש לחלוטין. )3.2איור (

במקורות המים  מקורה בעובדה כי ,הסיבה לחלוקה זו). 2010, פרלברג וחובריו(במעלה 

עושר , לדוגמה. הרכיכות והסרטנים הם אלו המהווים את עיקר הפרטים באסופה –האיתנים 

אינם ) 55% (17מהם ,  טקסונים31המינים של חסרי חוליות בכל מקורות האיתן יחד היה 

מרביתם ו , טקסונים21 בעוד שבמקורות האכזב נמצאו בסך הכול ,)רכיכות וסרטנים(חרקים 

  ).3.3איור ( חרקים )90%, 19(
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המציגה את מידת הדמיון שבין אתרי הסקר על סמך ההרכב  NMDS אנליזת  :2.3איור 

גזית (בהשוואה לנחל הקיבוצים ) Bray-Curtis analysis(הביולוגי בכל אתר 
  .)2007, והרשקוביץ

Canal
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Hamesil spring
Avuka stream
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Neve Ur
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Stress: .01

  
  

רכיכות וחרקים בבתי גידול איתנים , מספר הטקסונים הכולל של סרטנים  :3.3איור 
  .ואכזביים
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אשר להם שלב בוגר בעל יכולת תעופה והפצה מרחבית גבוהה בין בתי , בניגוד לחרקי המים

האחרונים תלויים במינים אחרים כגון . הרכיכות והסרטנים מוגבלים בתנועתם במרחב, גידול

במקווי מים המתייבשים מידי עונה , בשל כך. עופות מים לשם הפצה בין בתי גידול שונים

כאשר קצב . חל תהליך אכלוס מחדש עם ההתמלאות המחודשת של המים, )בייםאכז(

 וחברת חסרי , מבית הגידולאלויעדרו , ההתייבשות מהיר מקצב האכלוס על ידי רכיכות
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כגון חלזונות הריאה , ישנם מספר מינים של רכיכות, עם זאת. שלט על ידי חרקיםיהחוליות ת

 כאשר הם מחופרים ,שרוד תקופות יובש ממושכותאשר ביכולתם ל, )למשל בועונית חדה(

  . בקרקע היבשה

 באה לידי ביטוי גם בערך מדד רגישות , הגבוהה של הרכיכות להפרעה ולזיהוםןרגישות

עיינות , עין נזם, נחל אבוקה, מעין המסיל(כולם איתנים , ארבעה אתרים). CSI(החברה 

ערכיות אקולוגית בעלי לכן כ ו,ת נמצאו כתומכים בחברה רגישה יחסית להפרעו,)חסידה

 ;)נחל איתן ונחל תבור, תעלת הבטון(כבעלי רגישות בינונית נמצאו  שלושה ;)CSI < 6(גבוהה 

ערכיות אקולוגית נמוכה בעלי לכן כ ו,ושלושה נוספים כבעלי עמידות יחסית גבוהה להפרעות

  ).3.4איור ( )נחל דשן ומעלה שמורת גאון הירדן, נווה אור(

, שנחשבים רגישים להפרעות,  בבתי גידול איתנים בהם דומיננטיות של חלזונות מים,כאמור

באסופה  ה נמצא,בבתי גידול המופרים עקב התייבשות, בניגוד לכך. נמדדה הערכיות הגבוהה

 הערכיות נמוכה – ובהתאם ,הרגישים פחות להפרעות –של חרקים יותר  ה גבוהפרופורציה

 נמצא ,)3.4איור  (בערך גבוה של מדד רגישות החברההמתאפיין , ם בעין נז, זאתלמרות. יותר

שחריר נחלים (שניהם חלזונות הרגישים להפרעה , )שני טקסונים(עושר טקסונים נמוך 

 ת אך כבי,נוכחות החלזונות מצביעה על מקור מים איתן ובעל איכות מים גבוהה). וסהרונית

איתן ( יש לציין כי בנוסף לקביעות מקור המים . הוא אינו תומך בחברה עשירה ומגוונת,גידול

 מושפע הרכב אסופות חסרי החוליות גם מהבדלים במורכבות בית הגידול ,)או אכזב

  .הבדלים באיכות המיםמו

בהשוואה לנחל , ערכי מדד רגישות החברה באתרים שנדגמו בסקר הנוכחי  :4.3איור 
רה רגישה יחסית לזיהום בהם החבש אתרים ).2007, גזית והרשקוביץ(הקיבוצים 

  . וחברה עמידה להפרעות באדום,רגישות בינונית בכתום, מסומנים בירוק

1.3

2.0

2.8

3.4

4.0

4.1

4.4

5.0

5.7

5.7

5.9

6.0

1.001.502.002.503.003.504.004.505.005.506.00

נווה אור

נחל דשן (מורד)

מעלה שמורת גאון הירדן 

נחל תבור (גשר הרכבת)

נחל איתן (סמוך לבריכות הדגים)

נחל איתן (מעלה)

תעלת בטון

מעיין המסיל

עינות חסידה (גני חוגה)

נחל אבוקה (מורד עין צמד)

נחל הקיבוצים

עין נזם

Community Sensitivity Index
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  ערכיות אקולוגית יחסית 3.3.3

, נות חסידהיעי (75% - ל,)מורד בריכות הדגים, נחל איתן (27%ערכי המדד נעו בטווח שבין 

כיות אקולוגית התקבל ערך מדד ער, שצורף כבסיס להשוואה, חל הקיבוציםנב). 3.5איור 

 יש לקחת בחשבון כי התרומה ,היות ומדובר במדד משולב). 81%(יחסית הגבוה ביותר 

עושר המינים הגבוה , כך למשל. היחסית של כל מדד עשויה להיות שונה באתרים שונים

   .דווקא בעין נזםהגבוה ביותר היה  אך מדד הרגישות ,ביותר נמצא בנחל הקיבוצים

  "ערכיות אקולוגית יחסית"שולב מדד מערך   :5.3איור 
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 סיכום 3.4

מבין עשרות או אפילו מאות בתי הגידול הלחים שהיו קיימים בעבר באזור עמק בית שאן 

 אך ,הסיבות לכך מגוונות.  אינם קיימים עוד כיום40% - למעלה מ,")עמק המעיינות("

כות דגים ברי, השקיה, שתייה(במרבית המקרים הסיבה היא תפיסת המים לשימושי אדם 

 - ב(מעיינות  36 נספרו בסקר הנוכחי ,מבין המעיינות בהם קיימת נביעה ).ופעילות פנאי ונופש

מעיינות אלו מייצגים אתרים . מוצעות/ מוכרזות שמורות טבעיבשטחהנמצאים )  אתרים22

למשל עין ( יש לציין כי השטח של חלק מהשמורות קטן מאוד ,אך עם זאת, מוגנים יחסית

). 2007, גורן וטאוב;  דונם52 : שמורת נחל אבוקה; דונם55 : עין סהרון; דונם בלבד7: מלקוח

 ,) בינון דורי בעין מלקוח:למשל(ח ייחודי "תפקידן של השמורות הקטנות הוא לשמר מין בע

בחלק מהמקרים ממוקמת ). שמורת נחל אבוקהמלחה ב :למשל(או בית גידול ייחודי 

 ממוקמת "נחל אבוקה"שמורת הטבע , כך למשל. יתטאהשמורה במורד המערכת האקוו

 ,מקרה זה טומן בחובו סכנה. ממנו קיימת שאיבה של מים, במורד עין צמד ומעיין המסיל

בחלק מהשמורות קיימת סכנה . שכן מקורות המים של השמורה אינם בהכרח בטוחים

ות זיהום מקור(גם משום סמיכותן לאזורים חקלאיים , האקולוגיותת ולבריאות המערכ

 של פעילות אדםבשל התרת ו, בלתי מבוקרתרעייה בשל חשיפתן ל, )בדשנים וחומרי הדברה

שאינם נמצאים נשארו כיום רק ארבעה אתרים " עמק המעיינות"בכל  .פנאי ונופש בשטחיהן

ינות חסידה יע:  המקיימים מערכת אקולוגית אקוואטית טבעית,בתחומי שמורות טבע

  ). 3.2מפה (עין צמד ועין נזם , מעיין המסיל, עליונים
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  ) 2011, ג"רט(על רקע שכבת מסדרונות אקולוגיים ארצית , אזורים אקוואטיים בעלי חשיבות גבוהה לשימור  :2.3מפה 
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 נותר ,מבין בתי הגידול הקיימים בשטח הסקר ".כחול"מצבם של הנחלים אף הוא אינו מנבא עתיד 

זרימה איתנה של מים באיכות טובה מספיק על מנת לקיים מספר קטן בלבד של נחלים המקיימים 

נדירותם של בתי גידול ). 3.2מפה (נחל תבור תחתון ונחל אבוקה , מעלה נחל איתן: חברת חי מגוונת

שמירה על משטר זרימה איתן בכל צורך במקנה משנה תוקף ל, אלו באזור העמק החם והיבש

  חשיבות רבה ביותר להגנה עלקיימת, שעדיין נותרומערכות הנחלים מבין  .תוכנית עתידית באזור

כיחידה אורכית בעלת איכות גבוהה  ,ין המסילימע-נחל אבוקה-עין צמד המערכת האקולוגית של

 -כ(מדובר בשמורה קטנה , ")אבוקה("למרות שבמורד אפיק נחל אבוקה קיימת שמורת טבע . ונדירה

נחל אבוקה הוא , לעומת זאת. בתוך שטח חקלאי מלחה  המשמרת בית גידול בעל אופי של,) דונם56

וחסרי חוליות ) 2007גורן וטאוב (מיני דגים מספר מערכת אקולוגית אקוואטית זורמת ואיתנה ובה 

 מערכת זו עדיין שומרת ,למרות הפיתוח החקלאי סביבה). כפי שנמצא בסקר הנוכחי(שונים ורגישים 

 ,)riffle(ספר בתי גידול בהם זרימה על אבנים מקטע הנחל שנסקר מקיים מ. על צביונה הטבעי

קיימת סכנה , מציינים שלמרות ייחודה של מערכת זו) 2007(גורן וטאוב . שכמעט ואינו קיים באזור

הדברה ( יםריסוסב עיקר בשל השימוש ב,לבריאות מאכלסי הנחל גם משום קרבתו לשטחי חקלאות

  .ותנועה של כלי רכב) ודישון
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  ' גים לפרקנספח 3.5

ממצאים לימנולוגיים כולל , הנחלים והתעלות, המעיינותמפורט של יאור ת 3.5.1

  קודמים םומסקרי מהסקר הנוכחי וביולוגיים

  מעיינות

  ) במפה24, 23, 1' נק(גני חוגה  •

גני חוגה משמש כפארק מים ובו פעילות פנאי אינטנסיבית הכוללת גם  :תיאור האתר

נות נתפסים בשטח הפארק במורד מי המעיי. לינה בקמפינג ואירועים בשטח הפארק

אורכם של האפיקים .  ומובלים באפיקים מוסדרים ובתעלות לבריכות שכשוך,הנביעה

 ללא ,הזרימה בהם רדודה על פני תשתית אבנית, מספר מטרים –המוסדרים והתעלות 

התעלות מיוצבות בגדות באמצעות אבנים גדולות . צמחיית מים או צמחיית גדות

נידוף  – קיימת הכלרה ובמורדה ,ההזרמה של המים לבריכות השכשוךטרם ). בולדרים(

  ). מדרגות(הכלור באמצעות הזרמה של המים דרך רצף מפלונים קטנים 

לא בוצע דיגום , עקב הימצאותו של המעיין באתר מוסדר ומופר :דיגום הידרוביולוגי

  . הידרוביולוגי

   ) במפה4' נק (מעיין המסיל •

מים צלולים נאספים לבריכת אבן . פע במורד לעין צמדמעיין שו: תיאור האתר

בבריכה .  ושאריתם זורמים אל אפיק טבעי,מהבריכה נשאבים חלק מהמים. מלאכותית

דיגום הידרוביולוגי בוצע . ללא צמחיה הידרופילית או צמחיית גדות, תשתית אבנית

רוחב ). riffle (ג אבנים" היוצר בית גידול של זרימה רדודה ע,במוצא הבריכה אל הנחל

במרכז האפיק עומדים בודדים . מ" ס15-30 :ועומק המים, ' מ3-5 :האפיק באתר הדיגום

 ' מ20 -כ.  המצלה על כמחצית האפיק,בגדות צמחייה של קנה ופטל קדוש. של קנה

 היוצרת בית גידול מטיפוס ,)מ" ס50 - כ( מקטע של זרימה חזקה ועמוקה ישנו, במורד

Run .רחצה בבריכה והליכה הכוללת קיימת באתר גם פעילות אדם ,יםפרט לשאיבת המ 

  .במורד האפיק

על  מעידה ,פי ארבע ממי כנרת כ–גבוהה המלית המוליכות החש :מדדים לימנולוגיים

  . )3.1טבלה  ( מים באיכות גבוהה יחסית מעידים עלים חמצן גבוהיריכוז. מים מליחים

  )12:00שעה ב, 11.06.10 -נמדד ב(יל  מדדים לימנולוגיים במעיין המס:3.1טבלה 
 ערך יחידות  מדד

 82.2   רוויה%  חמצן מומס
  6.84  ליטר/ג"מ  חמצן מומס

o  טמפרטורת מים
C 26.1  

µS, 25  מוליכות חשמלית
o
C 3,260  

  ppt  1.7  מליחות

  pH 7.06  הגבה

  
ע קרק: נאספה משלושה בתי גידול נבחריםהחוליות אסופת חסרי  : הידרוביולוגידיגום

בנוסף . )3.2טבלה  ()riffle(אזור זרימה רדודה על גבי אבנים ו ,צמחיה טבולה, חולית

ניהם ימב. גם חברת חסרי החוליות מעידה על איכות מים טובה, לריכוז החמצן הגבוה

וסהרונית הירדן ) Melanopsis ceritiopsis( שחריר יריחו :ראוי לציין את חלזונות המים
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)Theodoxus  michonii(,כנף הרשת - וכן את שעיר)Hydropsyche sp.(, הנחשבים 

נמצא בדיגום הנוכחי באזור הקרקע ) .Caenis sp(בריום הצניס   .כרגישים לזיהום

 השפרירית ,בניגוד לכך. אולם נעדר מאזור הזרימה על פני תשתית אבנים, החולית

ו של בתי גידול העדפה ז. צמחייההנמצאה רק בין סבך ) .Platycnemis sp(הרגל -שטוחת

  .מורפולוגית של בית הגידול לעושר המיניםהמורכבות החשיבות של המעידה על 

   מדדים הידרוביולוגיים במעיין המסיל :3.2טבלה 
קרקעית  

 חולית
זרימה  צמחיה

רדודה 
על מצע 

 אבני

  

  חסרי חוליות גדולים
  חלזונות

Neritidae Neritinae Theodoxus michonii  + + + ת הירדןסהרוני 

Melanopsidae Melanopsis ceritiopsis + + + שחריר יריחו 

  סרטנים

Gammaridae Echinogammarus veneris  +  + סרטן שטצד 

  חרקים

Caenidae Caenis sp.  +   בריום צניס 

Baetidae Baetis sp.  + + + בריום באטיס 

Platycnemididae Platycnemis sp.      +  טוחת רגלשפרירית ש  

Anisoptera Gomphidae Gomphus sp. +   שפירית 

Mesoveliidae Mesoveliinae Mesovelia sp.   +  פשפשי מים 

Dixidae Dixa sp.   +  זבובאים 

Simullidae       + + ישחוריים 

Hydropsychidae Hydropsychinae Hydropsyche sp. + + + כנף הרשת-שעיר 

  

  ) במפה47 ,6 'נק (עין אברהם •

באתר קיים מבנה משאבות . שלם-עין אברהם ממוקם צפונית מזרחית לתל :תיאור האתר

בסיור לא נמצאה הנביעה או זרימה . נטוש וסמוך אליו בריכת מים שנראית כבריכת דגים

 הנביעה מזינה את בריכות הדגים של עין ,)2008(על פי אפיקי מים . של מים על פני השטח

 לא בוצע אפיון האתר ולא נלקחו מדדים – 2002ם שנערך בשנת  בדיגו.הגלבוע

 3, חיטחביים, זיפיות- בדיגום ההידרוביולוגי נמצאו תולעים רב). 2005, סיני(לימנולוגיים 

חיפושיות ( טקסונים של חרקים 2, )צדפוניות ודפנאים, שטצדאים(טקסונים של סרטנים 

  ).יתבועונ(וטקסון אחד של רכיכות , )מים וימשושים

  ) במפה61, 7' נק (עין אום סדרה •

סבך קנה  –בגדות . הנדי'גאפיק זרימה במעלה ובשטח שמורת טבע עין  :תיאור האתר

אפיק הזרימה .  אך נשמעה זרימה של מים,ופטל שאינם מאפשרים גישה לאפיק הנחל

בדיגום שנערך . סמוך לבריכות הדגים של קיבוץ טירת צביב, חוצה שטחים חקלאיים

בדיגום ). 2005, סיני( לא בוצע אפיון האתר ולא נלקחו מדדים לימנולוגיים – 2002בשנת 

 טקסונים של סרטנאים 5, זיפיות-ההידרוביולוגי נמצאו טקסון אחד של תולעים רב

, פשפשאים( טקסונים של חרקים 5, ) מיני דפניות2- ו, צדפוניות, שטרגליים, שטצדאים(

ביטיניה , מגדלון( טקסונים של רכיכות 3וכן , )מינים 2 –זבובאים ,  מינים2 –חיפושיות 

  ).ובועונית
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  ) במפה48, 8' נק (צפוח-עין א •

האפיק . בין בריכות הדגים של קיבוץ טירת צבי, ממוקם באזור חקלאי: תיאור האתר

 בדיגום שנערך בשנת .לא נראו מים על פני השטח. מכוסה בצמחיית קנה סבוכה ואשלים

בדיגום ). 2005, סיני(ון האתר ולא נלקחו מדדים לימנולוגיים  לא בוצע אפי– 2002

שני טקסונים של סרטנאים , זיפיות-ההידרוביולוגי נמצאו טקסון אחד של תולעים רב

רצי (מתוכם טקסון אחד של פשפשאים ,  טקסונים של חרקים12, )שטצדאים וצדפוניות(

בטיס (קסונים של בריומאים  ט2, )כנף הרשת-שעיר(טקסון אחד של שעירי כנף , )נחלים

 5-ו, )חיפושית מים ודוגנית( טקסונים של חיפושיות 2, טקסון אחד של פרפראים, )וצניס

עכביש , )טיפוליים וכולכיתיים, יתושעשיים, יבחושיים, ימשושיים(טקסונים של זבובאים 

 Melanopsis - שחריר נחלים (ייתכן שבזיהוי שגוי , וכן מין אחד של חלזון, אחד

praemorsa.(  

 ) במפה20, 19, 18, 17, 9' נק(עיינות חסידה תחתונים  •

 בדיגום .ולא נדגמו בסקר הנוכחי, " חמדיה–גאון הירדן "נמצאים בשמורת המעיינות 

). 2005, סיני( לא בוצע אפיון האתר ולא נלקחו מדדים לימנולוגיים – 2002שנערך בשנת 

טקסון , )שטצדאים וצדפוניות( סרטנים בדיגום ההידרוביולוגי נמצאו שני טקסונים של

,  מיני שחריר נחלים2( טקסונים של רכיכות 5-ו, ) רץ נחלים–פשפשאים (אחד של חרקים 

 ממצאי האסופה דומים לאלו שהתקבלו מדיגום עיינות ).מגדלון וביטיניה, סהרונית

 ).ראו להלן(חסידה עליונים 

  ) במפה11' נק (עין סודה •

בצד הכביש נראה איגום מים . ליים של כביש הגישה לגני חוגהממוקם בשו :תיאור האתר

מצדו השני של הכביש . של חברת מקורות") סודה("בשטח מגודר המשמש כתחנת שאיבה 

מליחות , ש" מק354 שפיעת המעיין היא ,)2008(על פי נתוני אפיקי מים . זורם נחל חרוד

  . 21.8°Cל כלור וטמפרטורת המים " מג1,550המים היא 

  ) במפה15' נק (עין נזם •

 ויוצרת בית גידול ,נביעה דרומית לשדה אליהו המתנקזת לבריכה גדולה :תיאור האתר

 היקוות המים היא תוצאה של ,)2008(פ אפיקי מים "ע. ארכתובריכתי בצורה של לגונה מ

ומעט , ) במרכז הבריכה' מ1 -למעלה מ(המים עמוקים . סכר שבמורדו קיימת משאבה

באתר קיימת .  אך הבריכה נעדרת צמחיית מים טבולה,דות צמחיית קנהבג. עכורים

  .  רחצהאדם הכוללתפעילות 

 מעידה על מקור מים , ממי כנרת3פי כ – הגבוההמוליכות המים  :מדדים לימנולוגיים

 ריכוזי ,למרות גוון ירקרק של המים המעיד על נוכחות אצות פלנקטוניות. מליחים

 אינם מעידים על פריחת ולכן, רוויה-צהרי היום אינם בעלוהים שנמדדו בהחמצן הגב

  . )3.3טבלה  (אצות או העשרה של המים בחומרי הזנה

 .דיגום של חסרי חוליות גדולים בוצע בשולי בית הגידול הבריכתי :הידרוביולוגי דיגום

טבלה ;  מינים של חלזונות מים בלבד2(בעין נזם בולט מיעוט מינים של חסרי חוליות 

 והמורכבות ,ניתן לייחס את עושר המינים הנמוך לאופי בית הגידול הבריכתי). 3.4
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.  בעין נזם קיים קושי טכני לבצע את איסוף חסרי החוליות,כמו כן. המבנית הנמוכה

בשונה מחסרי . חלזונות המים שנמצאו מעידים שניהם על איכות מים גבוהה, מאידך

בין הגורמים המסכנים ). 2007, גורן וטאוב(גים על שישה מיני דבעין נזם  דווח ,החוליות

גורן (טיפול בבריכת האחיזה וזיהום משטחים חקלאיים סמוכים , ריסוסים: את המעיין

  ). 2007, וטאוב

שעה ב, 11.06.10 -נמדד ב(ף מים מרכזי בעין נזם ו בגלימנולוגייםמדדים   :3.3 טבלה
14:00(  

 ערך יחידות  מדד

 82.2   רוויה%  חמצן מומס
  6.84  ליטר/ג"מ  חמצן מומס

o  טמפרטורת מים
C 26.1  

µS, 25  מוליכות חשמלית
o
C 3,260  

  ppt  1.7  מליחות

  pH  7.06  הגבה

  
רשימת טקסונים שנדגמו בסקר הנוכחי בשולי בריכה בעין נזם ורשימת דגים    :3.4טבלה 

  )2007(על פי גורן וטאוב 
  חסרי חוליות גדולים 

  חלזונות

Neritidae Neritinae Theodoxus michonii  סהרונית הירדן 

Melanopsidae Melanopsis ceritiopsis  יריחושחריר 

  )2007, גורן וטאוב(דגים 

Astatotilapia flaviijoseph  אמנונית יוסף  

Apahnius mento  שלוחה מזרחית מבודדת(נאוית כחולה(  

Gambusia afinnis גמבוזיה  

Tilapia zillii בסקר הנוכחי נראו הטלות על קרקע בוצית(י אמנון מצו(  

Garra rufa  באזור סלעי בשלוחה מזרחית מבודדת(עגלסת הירדן(  

  

  ) במפה22, 21' נק (נות חסידה עליוניםיעי •

המים . "גני חוגה"המים במורדה נמצאים בשטח פארק שהנביעה והזרימה  :תיאור האתר

 על גבי תשתית חול ', מ2 - ק שרוחבו כבאפי, )מ" ס10 -כ(זרימת המים רדודה , צלולים

 20-30% -בשולי האפיק ובתוכו קיימת צמחיית קנה המכסה כ. ומעט אבנים פזורות

 ).75-100%(צמחיית קנה סבוכה ומעט אשלים המצלים על המים ישנה בגדות . מהמים

במועד . דשדוש ורחצה, הכוללת טבילהאינטנסיבית פעילות אנושית מתקיימת באתר 

נראו (קיימת רעייה של חמורים מת ,כמו כן. הגדות נמצאו מזוהמות בפסולתהדיגום 

ברשות המים נידונה בקשה של גני חוגה להטות את המים לטובת ). גללים בגדות ובמים

  . ג מתנגדת להטייה"רט. פארק המים

. נות חסידה עליונים מעיד על איכות מים טובהיריכוז החמצן בעי :מדדים לימנולוגיים

  ממי כנרת5.5כפי  –בוהה יחסית לשאר המקומות שנבדקו המליחות במקום ג, עם זאת

  ).3.5טבלה (

שעה ב, 11.06.10 -נמדד ב( נות חסידה עליוניםימדדים לימנולוגיים בעי  :3.5טבלה 
16:00(  

 ערך יחידות  מדד

 81   רוויה%  חמצן מומס
  6.72  ליטר/ג"מ  חמצן מומס

o  טמפרטורת מים
C 23.8  

µS, 25  ליתמוליכות חשמ
o
C 5,500  

  ppt  2.98  מליחות

  pH 7.5  הגבה
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באזור , אסופה של חסרי חוליות גדולים נאספה במרכז האפיק :הידרוביולוגי דיגום

נמצאו ,  טקסונים של חסרי חוליות12מתוך  .זרימה על פני תשתית אבנים ודטריטוס

בדיגום שנערך . )3.6טבלה  (נות חסידה עליונים חמישה מינים של חלזונות מיםיבעי

נמצאו טקסון אחד של תולעים ): 2005, סיני(עלו ממצאים דומים , 2002במעיינות בשנת 

 מיני 2( טקסונים של חלזונות מים 5-ו, )שטצדאים(טקסון אחד של סרטנים , זיפיות-רב

דומיננטיות של חלזונות באסופה צפויה ). ופיטיה, ביטיניה, סהרונית, שחריר הנחלים

חלזונות המים שנמצאו ). 2005, בן דוד(לחים בהם מליחות מים גבוהה בבתי גידול 

וסהרונית הירדן ) Melanopsis( ובעיקר מיני שחריר הנחלים ,נות חסידהיבעי

)Theodoxus  michonii(, נחשבים כרגישים לאיכות המים ומעידים לכן על איכות מים 

 Thiaridae Thiara ון המיםת את הדעת לנוכחות של חלזמבין החלזונות כדאי לת. טובה

scarabייתכן שקיימת . בן משפחתו של המגדלון המגבושש המקומי,  שהוא מין פולש

בדיגום הנוכחי הייתה ). פ"מידע בע, הנק מיניס(דחיקה של המין המקומי על ידי הפולש 

 אך נציגים של מין זה נמצאו גם במקומות נוספים ,)פרטים בודדים(שפיעותו עדיין נמוכה 

)Mienis 2008a, 2008b, Mienis et al. 2009.(  

בסקר בעיינות חסידה עליונים טקסונים של חסרי חוליות גדולים שנאספו   :3.6טבלה 
  )2007(ודגים על פי גורן וטאוב , הנוכחי

  חסרי חוליות גדולים 
  תולעים

Oligochaeta  זיפית-דלתולעת 
  חלזונות

Thiaridae Thiara scarba  מין פולש 

Neritidae Neritinae Theodoxus michonii  סהרונית הירדן 

Melanopsidae Melanopsis buccinoidea שחריר הנחלים החלק 

Melanopsidae Melanopsis ceritiopsis  יריחושחריר 

Thiaridae Melanoides tuberculata  מגדלון מגובשש 
  סרטנים

Gammaridae Echinogammarus veneris   שטצד–סרטן  
  חרקים

Zygoptera Coenagrionidae      שפרירית 

Anisoptera Gomphidae Gomphus sp.  שפירית 

Mesoveliidae Mesoveliinae Mesovelia sp.  פשפשי מים 

Tabanidae      זבובאים 

Chironomidae Orthocladiinae   משפחת המישושיים(זבובאים( 
  )  *2007, גורן וטאוב(דגים 

Clarias gariepinus  שפמנון  

   ומדובר על תצפית בלבד,לא בוצע דיגום לאפיון אוכלוסיית דגים* 

  ) במפה27, 26, 25' נק (עין עפרוני •

קיימים שני . סמוך לכביש הגישה לפארק המים, ממוקם דרומית לגני חוגה: תיאור האתר

. בר נחל חרודשבהם ככל הנראה זרמו בעבר המים מהנביעה לע, אפיקי נחלים יבשים

ללא סימנים המעידים על קיום ,  בעת ביצוע הסקריבשהנמצאה אפיקים בקרקע ה

גני "המעיינות מאוחזים ומשמשים את פארק המים , )ג"רט(י הילל גלזמן " עפ.הנביעה

  ".חוגה
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  ) במפה28' נק (אבו לביד •

שה במערב החור. ממוקם מזרחית למעוז חיים בתוך חורשת איקליפטוס :תיאור האתר

בשטח החורשה נמצאו על הקרקע . הקרקע יבשה. כתם גדול של צמחיית קנה ואשלים

  . שרידים של קונכיות שחריר הנחלים המעידות כי בעבר התקיים בו בית גידול לח

  ) במפה29' נק (עין אשתורי •

באתר אזור עירוני מגונן . 7079ממוקם בעיר בית שאן בשוליים של כביש  :תיאור האתר

  .א נמצאו עדויות למים גבוהים או לקרקע לחהל). מדשאה(

  ) במפה30' נק (עין איתן •

נמצאה תעלה מבוטנת בסקר . דרומית לתל נישא, ממוקם בשדה לא מעובד :תיאור האתר

עשיר בצמחיה של  –אפיק זרימה במורד לתעלה . המשמשת להסדרה של זרימה שטפונית

  .לא נמצאו עדויות למים על פני השטח. קנה סבוך

  ) במפה33' נק ( דורניתעין •

האתר . ש"הגובל מצפון בשדה גד, ממוקם בשטח לא מעובד באזור חקלאי :תיאור האתר

על פי אפיקי . לחות בקרקעללא נמצאו עדויות לרטיבות או בסקר . נראה כשקע בקרקע

  . קיים צינור המנקז את המים להשקיה,)2008(מים 

  ) במפה35' נק (עין צמד •

. סביב הנביעה צמחייה סבוכה של קנים. פע המזין את נחל אבוקהמעיין שו :תיאור האתר

באפיק , בוצע דיגום הידרוביולוגי במורד הנביעה, עדר אפשרות לחדור את סבך הקניםיבה

  . נחל אבוקה

  ) במפה42-37' נק (עין רחוב ועין חישה, עין מרחב, עין נשב •

ניתן להניח כי . הקרקע- תאולם המים נתפסים בת, מעיינות שעדיין שופעים :תיאור האתר

 שכן במורד הנביעות ניכרים ,טיים עשיריםאבעבר תמכו מעיינות אלו בבתי גידול אקוו

ומעידים על , צמחי הקנה חיוניים וסבוכים. עדיין אפיקי הזרימה בעומדים של קנה סבוך

על פני הקרקע בעין חישה נמצאו שרידים של חלזון המים .  גבוהים באתרתהום-מי

 המעידים גם הם כי בעבר התקיים בית גידול לח ובו מים באיכות גבוהה ,חליםשחריר הנ

קיימים . הקרקע-אולם המים נתפסים בתת, מעיין עין נשב שופע). 2001, מילשטיין(

 נראה ,משום רוחבו של האפיק והעדר צמחייה במרכז הערוץ. קידוחים לכל אורך האפיק

פעילות ).  נמצאו קוצים של דרבנים(חיים כי הוא יכול לשמש כמסדרון אקולוגי לבעלי 

  .באתר כליאת המים מתקיימת רחצה: אנושית

  49נקודת זיהוי  •

קיימת זרימה רדודה .  טירת צבי– אפיק נחל במעלה שמורת החוף השקט :תיאור האתר

נדגם קטע נחל בריכתי . הקרקעית בוצית ויציבה יחסית. של מים צלולים עם גוון צהבהב

במים גושים . בין השאר קנה וגמאים מסוגים שונים, יק צמחיה עשירהבאפ. ' מ7×20של 

  ). 2005, סיני(אך הנתונים לא עובדו ,  נדגם האתר2002 בשנת .Charaשל האצה 
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מליחות . )3.7טבלה  (מדדי איכות המים מעידים על איכות טובה :מדדים לימנולוגיים

  .בית שאןאופיינית לאזור עמק ,  ממי כנרת5י פכ –המים הגבוהה 

החוף  – הירדן ןמעלה שמורת גאו, 49מדדים לימנולוגיים בנקודת זיהוי   :3.7 טבלה
  )12:30שעה ב, 11.06.10- נמדד  ב ( השקט

 ערך יחידות  מדד

 74   רוויה%  חמצן מומס
  6  ליטר/ג"מ  חמצן מומס

o  טמפרטורת מים
C 24.8  

µS, 25  מוליכות חשמלית
o
C 4,750  

  ppt  2.5  מליחות

  
היו  מהם 10 , טקסונים שנדגמו11מבין  .הדיגום בוצע באזור ברכתי :הידרוביולוגי דיגום

עדרם יאסופה זו שונה מאסופות אחרות בדומיננטיות של החרקים וה. )3.8טבלה  (חרקים

  .יכול להעיד על זמניותו של בית הגידולש ממצא, של חלזונות המים

   49 זיהויים שנצפו בנקודת חי-טקסונים של חסרי חוליות גדולים ודו  :3.8טבלה 
  חסרי חוליות גדולים

  סרטנים

Ostracoda צדפוניות 

  חרקים

Baetidae  Cloeon  sp.  בריום 

Zygoptera Coenagrionidae      שפרירית 

Anisoptera Libellulidae      שפירית 

Mesoveliidae Mesoveliinae Mesovelia  sp.  פשפשי מים 

Corixidae  Micronecta  sp.  פשפשי מים 

Stratiomyidae      זבובאים 

Chironomidae Chironominae Chironomus  sp.   ימשושיים(זבובאים( 

Culicidae Culex sp.  יתושים(זבובאים( 

Hydrophilidae   חובבת מים(חיפושיות ( 

Dytiscidae   שחייניות(חיפושיות( 

  דו חיים

Hylidae Hyla savignyi שנים של אילנית מצויה בשלבים שונים של רא
  הגלגול

Ranidae Rana levantina ראשן-צפרדע נחלים   

  

  ) במפה50' נק (נות מחצציםיעי •

ינות מחצצים נובע בשטח של ינראה כי ע, על פי אורתופוטו וסיור השדה :תיאור האתר

, אפיקי מים( המים הנובעים מנוקזים לבריכות הדגים ,ככל הנראה. בריכת דגים גדולה

 לחה ולעיתים תעלותהקרקע ב.  בצמחיית קנהות עשירתעלות –בין בריכות הדגים ). 2008

, סיני(אך הנתונים לא עובדו ,  נדגם האתר2002בשנת  .ניכרים מעט מים על פני השטח

2005 .(  

  ) במפה62' נק (עין קרניים •

 עשיר , גדולנראה ככתם. ממוקם בכניסה הדרומית לקיבוץ טירת צבי :תיאור האתר

הקרקע -הקנים מעידים על נוכחות מים גבוהים בתת. בצמחיית קנה חיונית וסבוכה

 או ,יתכן שהאזור מוצף עונתית. אולם לא נמצאו עדויות למים על פני השטח, באתר

 קיימת שאיבה של מי ,)2008(על פי אפיקי מים . הקרקע-שמקיים מים גבוהים בתת

  . הקרקע- בתתהמעיין והטייתם באמצעות צינור 
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  ) במפה63' נק (עין פדות •

כביש (עין פדות ממוקם על הכביש המוביל בין שדה אליהו לטירת צבי  :תיאור האתר

לא נמצאה עדות למים גלויים על פני . באתר שקע קרקע במרכז שדה לא מעובד). 6678

. ' מ2 - עומד של קנה ירוק ברדיוס של כ–בשקע . וככל הנראה הנביעה יבשה, השטח

על פני הקרקע . רטיבות עונתיתעל הקרקע או -נוכחות הקנה מעידה על מים גבוהים בתת

המעידים כי בעבר התקיים במקום ,  שחריר הנחלים–נמצאו שרידים של חלזון המים 

 קיימת שאיבה של מי ,)2008(על פי אפיקי מים  .בית גידול לח עם איכות מים טובה

  .קרקעה- המעיין והטייתם באמצעות צינור בתת

 ) במפה65, 64' נק(ברך -עין אל •

  . הקרקע-המים נתפסים בתת. זוג מעיינות הממוקמים בתוך מטע תמרים :תיאור האתר

  66נקודת זיהוי  •

אתר הנביעה ממוקם על פי אורתופוטו בשטח של . הנביעה לא נמצאה :תיאור האתר

  . בין בריכות דגים, חורשת איקליפטוס

  71נקודת זיהוי  •

שרוחבו מטרים , נמצא אפיק נחל יבש. מוקם באזור קרקע בלתי מעובדתמ :תיאור האתר

נוכחות הקנה יכולה להעיד על נוכחות . האפיק עשיר בצמחיית קנה סבוך וירוק. ספורים

  .הקרקע-של מים גבוהים בתת

  ) במפה73, 72' נק (תין-עין א •

 חוצה את במורד. שבו צמחיה סבוכה של קנה, באתר זוהה אפיק נחל יבש :תיאור האתר

  .ותחתיו מוביל מים שנראה כמנקז זרימה שטפונית, האפיק שביל

 74נקודת זיהוי  •

בין . בו בריכות דגים רבותש באזור ,ממוקם סמוך למאגר של כפר רופין :תיאור האתר

  .  אולם לא זוהתה נביעה, בצמחיית קנהות עשירישנן תעלותבריכות הדגים 

  ) במפה76' נק (עין נמרוד •

באתר הנביעה נשאבים . דרומית לקיבוץ מעוז חיים בלב שדות חקלאיים :תיאור האתר

  .הקרקע-המים בתת

  78נקודת זיהוי  •

במועד . נביעה שמסומנת במפת סימון שבילים בצדו הצפוני של תל רחוב :תיאור האתר

נראתה . לא נמצאה עדות לנוכחות לחות בקרקע. הסקר היה תל רחוב לאחר שריפה

  . תהום גבוהים-נוכחות מיעל מעידה על לחות בקרקע או נביטה צעירה של קנה ש

  )226577/251952. צ.נ. לא מסומנת במפה, חדשה' נק (נווה אור •

צפונית , חלחול של מים מבריכות דגיםב מדובר בנביעה או , ככל הנראה:תיאור האתר

באפיק צר ) סנטימטרים בודדים(זרימה רדודה נראית על פני השטח . לקיבוץ נווה אור

במורד האפיק נראה כי קיימת התחפרות .  ועשיר בצמחיית קנה,מ" ס15 - רוחבו כש

  . חדשה של המים באפיק חדש ללא צמחיה
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באתר בולטת , מאידך.  ריכוז חמצן גבוה מעיד על איכות מים טובה:מדדים לימנולוגיים

ם  משאר האתרי5 עד פי 3מוליכות חשמלית גבוהה כפי (מליחות גבוהה במיוחד של המים 

  .)3.9טבלה  ()שאופיינו בסקר הנוכחי

  )7:30שעה ב, 15.05.10 -נאסף ב(מדדים לימנולוגיים בנווה אור   :3.9טבלה 
 ערך יחידות  מדד

 91.7   רוויה%  חמצן מומס
  8.16  ליטר/ג"מ  חמצן מומס

o  טמפרטורת מים
C 18.1  

mS, 25  מוליכות חשמלית
o
C 16.74  

  ppt  10  מליחות

  

ניכר כי מממצאי הדיגום .  בוצע בין סבך קנה באזור זרימה רדודה:ביולוגיהידרודיגום 

שבעיקרו מיני חרקים וסרטן המייצגים מיני בעלי חיים  , מדובר בעושר מינים נמוך

בולט היעדרם של , יתרה מכך. המאכלסים גם מקווי מים שאינם קבועים, מזדמנים

טבלה  (חדששהוא שנה או התומך בהשערה כי מקור המים לא קבוע כל ה, חלזונות המים

יתכן כי לא מדובר בנביעה קבועה כי אם בחלחול מים שמקורו בבריכות , בהתאם. )3.10

 נדרשת אנליזה ,את מקור המיםברמה גבוהה יותר של וודאות על מנת לאפיין . דגים

  .מלאה יותר של ההרכב הכימי

 צר סמוך לנווה טקסונים של חסרי חוליות גדולים שנמצאו באפיק זרימה :3.10טבלה 
  אור

  חסרי חוליות גדולים
  סרטנים

Ostracoda  צדפוניות-סרטן  
  חרקים

Anisoptera Libellulidae      שפירית 

Chironomidae Chironominae Chironomus  sp.   ימשושיים(זבובאים( 

Culicidae Anopheles sp.  אנופלס–יתושים (זבובאים ( 

  נחלים ותעלות

, יששכר, תבור, חגל:  ממערב למזרח לכיוון הירדן90חלים החוצים את כביש נסקרו כל הנ

,  ביוני11(היו יבשים במועד הסקר  –) במעלה(יששכר ודשן , הנחלים חגל. איתן ואבוקה, דשן

 ובוצע דיגום ,הייתה זרימה –איתן ואבוקה , )במורד (דשן, בנחלים תבור, מאידך). 2010

סמוך לבניין המועצה האזורית עמק הנמצאת צע גם בתעלה  בונוסףדיגום . הידרוביולוגי

הנתונים שיוצגו להלן מבוססים על נתונים שנאספו בסקר הנוכחי ובסקרים . המעיינות

  .אחרים שנערכו באזור

  נחל מנתה •

 קיימים נתונים ,מאידך.  היה נחל מנתה יבש,)2010יוני (בעת ביצוע הסקר הנוכחי 

אתר הדיגום ). 2009, פרלברג וחובריו (2009לספטמבר ים שנאספו בין אוגוסט יביולוג

הוא מקטע נחל במורד גאון הירדן סמוך לבריכות הדגים של נווה ) 721197/253507. צ.נ(

המים היו עכורים ). מ" ס5-10( וזרימת המים רדודה ,)מ" ס50(ערוץ הזרימה צר . אור

משום שהנחל נדגם  .גדותדווח על סבך קנה צפוף וגבוה ב. במידה מעטה וזרימתם איטית

 של בשלבבעת הדיגום  היהניתן להניח כי הנחל , )2009טמבר ספ- אוגוסט(בסוף הקיץ 

נחלי אכזב נעדרים מיני חלזונות ).  היה הנחל יבש כבר ביוני2010 - ב, כאמור(התייבשות 

 העמידים םמיניבהם ומשגשגים , )כדוגמת השחריר והסהרונית(האופייניים לנחלי איתן 
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 ,כך למשל. )3.11טבלה  (או כאלו היכולים להגר כאשר המקום מתייבש,  התייבשותבפני

 ,יכול לעבור תקופות יובש ממושכות סגור בתוך הקונכייה, בועוניתמהסוג חלזון המים 

סרטני השטרגלאיים נפוצים בבתי גידול זמניים בשל יכולתם , בדומה. עד להרטבה מחדש

  . להתרבות באמצעות ביצי קיימא

  )2009, פרלברג וחובריו( טקסונים של חסרי חוליות שנדגמו בנחל מנטה :3.11 להטב
  חסרי חוליות גדולים

  חלזונות

Physidae Haitia acuta בועונית חדה  
  תולעים

Nematoda נמטודות, תולעים נימיות  

  סרטנים

Calanoidea Arcotodiaptomus sp. שטרגל 

  חרקים

Odonata Anisoptera שפירית 

Diptera Chironimidae ימשוש  

  

  נחל יששכר •

 היה מקטע נחל יששכר ,)2010יוני (בעת ביצוע הסקר הנוכחי . נחל יששכר הוא נחל אכזב

). 2009, פרלברג וחובריו(קטע זה מיועד לשמש כפשט הצפה .  יבש– 90שממזרח לכביש 

כנראה , פוניתניכר כי בנחל חלפה זרימה שט, צמחי על פני הגשרסחף  הצטברות של בשל

נחל יששכר קיימים בפרלברג וחובריו סביבות נתונים ביולוגיים על  .בחורף האחרון

הנמצאת , )717697/252597. צ.נ(בתעלת בית יוסף שנעשה מדיגום ביולוגי , )2009(

ומשמשת כיובל של נחל , בסמיכות לבריכות החמצון של המושבים בית יוסף וירדנה

כן דווח . מ" ס5-10מ ועומק המים היה בין " ס30-40וא בין רוחב האפיק שנדגם ה. יששכר

קרקעית האפיק בוצית . וזרימת המים הייתה איטית, כי למים הייתה עכירות בינונית

, ט בעלי חייםוהדיגום מעיד על מיע. ' מ3 -ונמצאה צמחייה סבוכה של קנה שגובהו מעל ל

 לכל ,כמו כן. )3.12טבלה  (נתייםמאפיינים גם בתי גידול עווכל המינים אופורטוניסטים 

 ולכן נחשבים ,המינים הללו יכולת להתמודד עם ריכוזים נמוכים של חמצן מומס במים

נוכחותם נובעת מביצוע הדיגום במהלך שלב שיתכן . כעמידים לאיכויות מים נמוכות

אפשרות נוספת היא כי מקור המים הוא בבריכות החמצון . התייבשות הנחל האכזב

  ).פ"מידע בע, פרלברג(

  )2009, פרלברג וחובריו( טקסונים של חסרי חוליות שנדגמו בנחל יששכר :3.12טבלה 
  חסרי חוליות גדולים

  סרטנים

Calanoidea Arcotodiaptomus sp. סרטן שטרגל  

  חרקים

Chironomidae  זחל ימשוש  

Culicidae Culex perexiguus זחלים  וגלמים של כולכית 

  

  נחל דשן •

 היה אפיק נחל דשן יבש ,)2010יוני (בעת ביצוע הסקר הנוכחי .  דשן הוא נחל אכזבנחל

סמוך לבריכות הדגים של חמדיה נמצא בית ,  במורד הנחל,עם זאת. 90בסמוך לכביש 

  . גידול בריכתי

המתאפיין במים צלולים , במורד נחל דשן התקיים בית גידול ברכתי :תיאור האתר

טבולה או , באתר לא קיימת צמחית מים צפה. ובקרקעית בוצית) מ" ס5-10 -כ(ורדודים 
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וצמחיית קנה סבוכה המצלה על ) 30% -כיסוי של עד כ(במים אצות , מאידך. מזדקרת

אך ייתכן שמשמש , לא ניכר כי קיימת פעילות אדם באזור. 75-100%המים בשיעור של 

  . כמרבץ לחזירים

  )09:30שעה ב, 11.06.10 -נאסף ב( נחל דשןב מדדים לימנולוגיים :3.13טבלה 
 ערך יחידות  מדד

 70   רוויה%  חמצן מומס
  5.56  ליטר/ג"מ  חמצן מומס

o  טמפרטורת מים
C 25.7  

µS, 25  מוליכות חשמלית
o
C 6,460  

  ppt  3.51  מליחות

  pH 7.88  הגבה

  
קיימים נתונים , בנוסף לכך. דיגום בוצע בבית הגידול הברכתיה :ביולוגיהידרודיגום 

. צ.נ (2009אוקטובר - בחודשים ספטמבר, יולוגים שנאספו בנחל דשן באותו אתרב

פרלברג וחובריו מתארים אפיק זרימה רחב ). 2009, פרלברג וחובריו, 715811/252429

  .עכירות המים הייתה נמוכה וזרימתם איטית. מ" ס10-30ועומק המים בין ) ' מ5(יחסית 

) 2010דיגום יוני ( שנדגמו בנחל דשן בסקר הנוכחיטקסונים של חסרי חוליות   :3.14 טבלה
  )2009, 'אוק-'דיגום ספט (2009, ומדווחים בפרלברג וחובריו

דיגום יוני  
2010  

-'דיגום ספט
  2009 'אוק

 

 חסרי חוליות גדולים
 תולעים

Nematoda   +  תולעים נימיות 

 חלזונות

Hydrobiidae  Heleobia (Texadina)  contempta  +    רוביההיד  

 סרטנים

Ostracoda +    צדפוניות 

 חרקים

Chironomidae   +  ימשושים 

Baetidae  Cloeon  sp.  +    בריום 

Anisoptera Libellulidae      +    שפירית 

Corixidae Corixinae Sigara  sp.  +    פשפשי מים 

Corixidae  Micronecta  sp.  +    פשפשי מים 

  

  נחל חרוד •

 מדי פעם ,יתרה מכך.  נחל מזוהם במי בריכות דגים ובקולחים עירונייםנחל חרוד מייצג

, פרלברג וחובריו(קיימת הזרמה של שפכים כתוצאה מתקלות של מערכת הולכת הביוב 

  .בכלל זה הסרה של המזהמיםו, מנהלת נחל חרוד פועלת כיום לשיקום של הנחל). 2009

והנתונים הלימנולוגיים המוצגים , חינחל חרוד לא נדגם כחלק מהסקר הנוכ :אפיון הנחל

נתונים אלו מציגים את מצב ). 2003, גזית וחובריו(לעיל מבוססים על נתונים מהספרות 

אינם משקפים נאמנה את איכות המים הזורמת שולכן יתכן , הנחל טרם פעולות ההסדרה

ים מדדה.  אתרים לאורך קטע הנחל התיכון8 נדגמו גזית וחובריובסקר . יוםכבנחל 

מורד פארק בית (נאספו בנקודת הדיגום המזרחית ביותר להלן  המתואריםלימנולוגיים ה

רוחב . 2003,  באפריל30 -האתר נדגם ב. משום סמיכותה לאזור הסקר הנוכחי, )שאן

וצבע המים , זרימת המים בינונית, התשתית סלעית. ' מ3הערוץ במועד הדיגום היה עד 

  .חום-ירוק
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כ בפעילות "קשורים בד, )100%>(ריכוזי חמצן הגבוהים מרוויה  :מדדים לימנולוגיים

התפתחות ביומסת אצות במים . )3.15טבלה  (הטמעה מוגברת של אצות פלנקטוניות

שדות (ממקור חקלאי ) בעיקר חנקן וזרחן(נובעת לרוב מנוכחות גבוהה של חומרי דשן 

  . ולחים וכן מתוצרי פירוק של חומרים אורגאניים בק,)ובריכות דגים

, מתוך גזית וחובריו, 30.04.03 -נאסף ב(  מדדים לימנולוגיים בנחל חרוד:3.15טבלה 
2003(  

 ערך יחידות  מדד

 105   רוויה%  חמצן מומס
 8.8  ליטר/ג"מ  חמצן מומס

o  טמפרטורת מים
C 23.2 

µS, 25  מוליכות חשמלית
o
C 3,460 

 ppt  3.5  מליחות

  
 כיער, כך למשל. )3.16טבלה  ( מעיד על זיהום בנחלאפיון כימי של המים :מדדים כימיים

חורגים מערכי  –והזרחן ) (SSהמוצקים המרחפים , )BOD(החומר האורגאני הזמין  

, ליטר/ג" מ1 - ו10, 10( עבור קולחים המתאימים להזרמה לנחלים "תקן ענבר"

ור  מרמזים כי מק,עדר אמוניהינוכחות ריכוזים גבוהים של ניטראט וה). בהתאמה

  .  הזיהום הוא בבריכות דגים

פ בדיקות שנערכו במעבדת "ע )30.04.03( אפיון כימי של מי נחל חרוד :3.16טבלה 
  )2003, מתוך גזית וחובריו(בקטוכם 

 ערך יחידות מדד

BOD mg/l 12.9 

SS 105 mg/l 128 

Cl- mg/l 1776 

NH4 mg/l <0.05 

P mg/l 4 

PO4 mg/l 7.1 

Detergents mg/l 0.18 

NO3 mg/l 40.1 

Chlorophyll mg/l  0.1 

  
דיגום ). 2003, גזית וחובריו (מורד פארק בית שאןב בוצע 2003 דיגום :ביולוגיהידרודיגום 

, פרלברג וחובריו; 712878/244934. צ.נ( סמוך לגשר הקנטרה 2009 בשנת נוסף בוצע

 ועכירות בינונית של מ" ס30-50בה עומק מים של , מתואר כבריכת מפלזה אתר ). 2009

ראוי לציין כי בדיגום . 3.17טבלה ב מוצגים ללוטקסונים שנדגמו בשני הסקרים ה. המים

גם באתרים הממוקמים ( תועדו לאורך הנחל ,)2003(י גזית וחובריו "נחל חרוד שבוצע ע

מרבית הטקסונים .  טקסונים של חסרי חוליות23כ "סה) במעלה לאזור הסקר הנוכחי

, עם זאת. נות הדיגום לאורך הנחל נחשבים כעמידים יחסית לזיהום אורגאנישנצפו בתח

סרטני ). Gammaridae תמשפח(סרטן שטצד הבמורד פארק בית שאן בולטת נוכחותו של 

, חיים-דוהבנוסף לחסרי החוליות ו. ניאהשטצד ידועים כרגישים יחסית לזיהום אורג

ן ומגו). Mauremys caspica rivulata( באתרים שונים לאורך הנחל גם צב ביצות הנצפ

  .בעיקר כתוצאה מזיהום המים, המינים מעיד על בית גידול מופרע
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 שנדגמו בנחל חרוד מתוך גזית דגים ודוחיים,  טקסונים של חסרי חוליות:3.17טבלה 
  .)2009( ופרלברג וחובריו )2003(וחובריו 

  ) 2009(פרלברג וחובריו  ) 2003(גזית וחובריו  

רי חוליות גדוליםחס  
 סרטנים

Echinogammarus +   שטצד-סרטנים  

Atyidaephyra desmarestii + + קפיצון האגמים 

 חרקים
)1מין (שפירית  +    

)2מין (שפירית  +    

Simullidae +  ישחור 

Chironomus sp. +  ימשוש 

)2009, פרלברג וחובריו(דגים   

Gambusia afinnis  + גמבוזיה 

Tilapia zilli  + אמנון מצוי 

)2003, גזית וחובריו(דו חיים   

Rana ridibunda +  צפרדע נחלים 

Bufo viridis +  קרפדה ירוקה 

  

  נחל איתן  •

 מעלה נחל איתן סמוך לכביש בין , הראשון:נחל איתן נבחן בדיגום הנוכחי בשני מקטעים

. המים צלולים וזורמים על מצע בוץ. ' מ3 -רוחבו של אפיק הנחל כ. מעוז חיים לכפר רופין

, באפיק התפתחות עומדים של קנה. מ" ס20-30 -עומק המים כ. זרימת המים איטית

צמחיית הגדות . סמר וגומא, נצפו מלוח, כמו כן. ובגדות דומיננטיות של קנה ואשלים

המקטע ; לא ניכרת פעילות אדם באזור.  על אפיק הזרימה25%יוצרת הצללה של עד 

. סמוך לבריכות הדגים,  בחלקו המזרחי של הנחל,במורד נחל איתןנדגם נמצא שהשני 

וזרימת המים מהירה , מ" ס20 -עומק המים כ, )' מ0.5-1(אפיק הנחל צר מאשר במעלה 

אפיק הנחל חסר צמחייה . תשתית האפיק טין קשה וטרברטין). שנייה/' מ0.5 -כ(יותר 

. אשלים וחנק מחודד, פר מיני שיטהמס, בגדות הנחל איקליפטוסים. הידרופילית

ובחלק מהמקטעים קיימת חשיפה , הצמחייה אינה מצלה על אפיק הנחל באופן רצוף

לא . 75-100%במקטע שנדגם מצלה צמחיית הגדות בשיעור של , מאידך. מלאה לשמש

אולם קיימת פעילות אינטנסיבית של בקר הפוגע גם , ניכר כי קיימת פעילות אדם באזור

נחל ה והפרשות בתוך אפיק ,נחל כתוצאה מרמיסה ורעייה של צומח הגדותבאפיק ה

יתכן שקיימת הזרמה שמקורה בניקוז . המים עכוריםשנדגם בקטע הנחל . ובסביבתו

אולם נדרש אפיון כימי מפורט יותר של המים על מנת לקבוע אם הנחל , בריכות דגים

  .ומהו מקור הזיהום, מזוהם

ואינו מעיד על זיהום ) קרוב לרוויה(ז החמצן היה גבוה ריכו :מדדים לימנולוגיים

טבלה  ( מזו שבמי כנרת8כפי  –ות החשמלית של המים הייתה גבוהה המוליכ. אורגאני

מליח או שמדובר בהזרמה של רכז עשיר וראוי לבדוק האם מקור המים טבעי ). 3.18

  . במלחים
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) 10:00שעה ב(במעלה נחל איתן ) 11.06.10 - נאספו ב(  מדדים לימנולוגיים:3.18 טבלה
  )10:30שעה ב(ובמורדו 

   מורד– נחל איתן  מעלה –נחל איתן  יחידות  מדד
  80.6  86.6   רוויה%  חמצן מומס
  6.7  6.9  ליטר/ג"מ  חמצן מומס

o  טמפרטורת מים
C 25.7  23.5  

µS, 25  מוליכות חשמלית
o
C 7,900  7,600  

  ppt  4.38  4.20  מליחות

  pH 7.0  8.39  הגבה

  
 :דיגום במעלה נחל איתן בוצע בשלושה בתי גידול עיקרייםה :ביולוגיהידרויגום ד

ועל פני קיר האבן של , אזור זרימה רדודה בסמוך לצמחיית גדות, הקרקעית הבוצית

במורד נחל איתן נדגמו שני בתי . כפר רופין-מוביל מים הזורם מתחת לכביש מעוז חיים

קיימים נתונים , בנוסף לכך. זור של זרימה איטית אזור זרימה מהירה וא:גידול עיקריים

. צ.נ( 2009בשנת מקטע הנחל שנדגם ). 2009, פרלברג וחובריו (2009מדיגום שבוצע בשנת 

 ,רוחב ערוץ הזרימה כמטר אחדדווח כי . ממוקם מזרחית למעוז חיים) 710205/252208

דש של קנה בשתי ודווח על צימוח מתח, המים היו צלולים. מ" ס10 - ועומק המים כ

, מאידך. בנחל איתן בולט מיעוט מספר המינים של בעלי החיים .הגדות לאחר כיסוח

שני מיני חלזון , )Theodoxus  michonii(נוכחות מיני חלזונות מים כסהרונית הירדן 

ומגדלון ) Melanopsis ceritiopsis - וMelanopsis buccinoidea(סוג שחריר הנחלים המ

)Melanoides  tuberculata (מן הראוי לציין כי זה האתר . מעידים על איכות מים טובה

בולט . )Corbiculidae Corbicula fluminalis(היחיד בו נמצא גם הצדפה קורביקולה 

, בן דויד, mS 7 <(גבוהה של המים המליחות ה שבשליתכן ,  מהאסופההעדר חרקים

2005(  

 מורד נחל איתןבבמעלה וו בסקר הנוכחי  טקסונים של חסרי חוליות שנדגמ:3.19טבלה 
  )2009( ודגים מתוך פרלברג וחובריו ,)2009( ובפרלברג וחובריו ,)2010דיגום (

  הסקר הנוכחי 

 –נחל איתן    מעלה– נחל איתן 
 מורד

 

דופן קיר  קרקעית 
במוביל 
 המים 

צמחיית 
 גדות

זרימה 
  מהירה

זרימה 
 איטית

דיגום 
2009 

פרלברג (
)וחובריו   

  חסרי חוליות גדולים
  תולעים שטוחות

Dugesiidae Dugesia sp.   +       דוגזיה 

  רכיכות

Corbiculidae Corbicula fluminalis      +     סלסילה-צדפה   

Neritidae Neritinae Theodoxus 

michonii  

 סהרונית הירדן  +      + 

Melanopsidae Melanopsis buccinoidea   +      שחריר חלק 

Melanopsidae Melanopsis ceritiopsis + +      

+  

 שחריר  יריחו

Bithynidae Bithynia sp.         +  בטיניה  

Thiaridae Melanoides tuberculata  +       +  מגדלון מגובשש 

  סרטנים

Gammaridae Echinogammarus veneris  + + + +  +     גמרוס-סרטן  

  חרקים

Zygoptera Coenagrionidae       +      +  שפרירית 

  דגים

Gambusia afinnis        +  גמבוזיה  

Tilapia zilli        +  אמנון מצוי  

  



 

95 - 95 - 

  נחל אבוקה •

הדיגום בוצע במקטע . שמקורו במעיין עין צמד ומעיין המסיל, נחל אבוקה הוא נחל איתן

  . צפונית לתל צמד, הנחל

על , )שנייה/מ" ס20 - כ (זרימת המים איטית יחסית, המים בנחל צלולים :תיאור האתר

היוצרים , ערבה ואשלים, בגדות צמחייה סבוכה של קנה. פני תשתית שבעיקרה חולית

במקטע הנחל שנדגם קיימת עדות לפעילות אדם הכוללת  .50-70% -הצללה בשיעור של כ

  .רחצה

. )3.20טבלה  (רוויה- אולם אינם בעל,ריכוזי חמצן יחסית גבוהים :מדדים לימנולוגיים

ונים אלו מעידים כי המים אינם מועשרים בחומר אורגאני הגורם לצריכה מוגברת של נת

גם אינם מועשרים בחומרי הזנה המתבטאים בהתפתחות מסיבית של  – ומאידך ,חמצן

אופייני , מעידה על מקור מים מליחו,  ממי כנרת3המוליכות החשמלית גבוהה כפי . אצות

  .לאזור

  )13:00שעה ב, 11.06.10 -נאספו ב( נחל אבוקהבים  מדדים לימנולוגי:3.20טבלה 
 ערך יחידות  מדד

 74.2   רוויה%  חמצן מומס
  6.2  ליטר/ג"מ  חמצן מומס

o  טמפרטורת מים
C 24  

µS, 25  מוליכות חשמלית
o
C 3,264  

  ppt  1.7  מליחות

  pH 6.92  הגבה

  
) נית לתל צמדצפו(במקטע נחל אבוקה בוצע הנוכחי בסקר דיגום ה :ביולוגיהידרודיגום 

קיימים , כמו כן. מ" ס40 -ועומק המים כ, ' מ2 -רוחב מקטע הנחל שנדגם כ. בין סבך קנה

 ממוקם 2009אתר הדיגום בסקר ). 2009, פרלברג וחובריו (2009נתונים שנאספו בשנת 

, ' מ1.5-2בין נע רוחב הזרימה של הערוץ ). 707472/251542. צ.נ( מערבית לכפר רופין

דווח כי הייתה במים עכירות בינונית וצמחיית קנה לאורך . מ" ס20 - כועומק המים

בהשוואה לשלושה ,  טקסונים של חסרי חוליות10במהלך הסקר הנוכחי תועדו  .הגדות

הבדלים אלו יכולים לנבוע . )3.21טבלה  (2009בלבד המדווחים בסקר שבוצע בשנת 

אמצע ( או במועד הדיגום ,ימותבהבדלים במיקום איסוף הדג, ממאמץ דיגום שאינו זהה

מתקיימים בנחל אבוקה גם בעלי , מבין מיני חסרי החוליות). בהתאמה, סוף אוגוסטויוני 

, למשל החלזונות סהרונית ושחריר הנחלים(חיים הנחשבים רגישים לאיכות המים 

, תועדו בנחל שישה מינים של דגים, בנוסף לחסרי חוליות). כנף הרשת-והחרק שעיר

  . קשקש-זה מינים נדירים כגון בינית גדולתובכלל 
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 ,)2010דיגום ( טקסונים של חסרי חוליות שנדגמו בנחל אבוקה בסקר הנוכחי :3.21טבלה 
  )2007( ודגים מתוך גורן וטאוב ,)2009(ובפרלברג וחובריו 

הסקר  
  הנוכחי

פרלברג וחובריו 
)2009(  

  

  חסרי חוליות גדולים
  חלזונות

Neritidae Neritinae  Theodoxus  michonii +    סהרונית הירדן 

Melanopsidae  Melanopsis ceritiopsis +  +  שחריר הנחלים 

  סרטנים

Gammaridae  Echinogammarus  veneris +  +  שטצד 

Potamonidae Potamon potamios +  +  סרטן נחלים  

  חרקים

Baetidae  Baetis  sp. +    בריום 

Platycnemididae  Platycnemis  sp. +  +  שפירירית שטוחת רגל 

Mesoveliidae Mesoveliinae Mesovelia  sp. +    פשפשי מים 

Tabanidae +    זבובאים 

Chironomidae Orthocladiinae +     ימשושיים(זבובאים( 

Dixidae  Dixa  sp. +    זבובאים 

Hydropsychidae Hydropsychinae 

Hydropsyche  sp. 

 שעירי כנף    +

  )2007, גורן וטאוב(דגים 

Gambusia afinnis     גמבוזיה  

Barbus canis     בינית גדולת קשקשים  

Acanthobrama lissneri     לבנון ליסנר  

Sarotherodon galilaeus     אמנון גליל  

Tilapia zillii     אמנון מצוי  

Astatotilapia flaviijosephi     אמנונית יוסף  

  

  נחל תבור •

 ןשאליהן מתווספים לעיתים עודפים של מי קולחי, נותנביעות איתמ יזוןננחל תבור 

ספיקת המעיינות השנתית באגן נחל תבור ). 2009, פרלברג וחובריו(מישובי הסביבה 

קיימת תפיסה ושאיבה של חלק ,  מאידך.)1975, אורטל וזק(ק " מלמ5.5 - הוערכה בכ

נחל תבור נדגם ). 2010, 2009, חובריופרלברג ו(מהמים על ידי הקיבוצים גשר ונווה אור 

נערך סקר מפורט בנחל , )7.7.10(כחודש לאחר מכן . 2010,  ביוני11 -סקר הנוכחי בב

 כחלק מבחינת ההשלכות האקולוגיות של הזזת המיקום של נקודת תפיסת המים ,תבור

  . )2010, פרלברג וחובריו (למורד הנחל

, התורכי החוצה את נחל תבורהרכבת  אפיון הנחל בוצע מתחת לגשר :תיאור האתר

בעת ). 2009, פרלברג וחובריו(קטע זה מיועד לשמש כפשט הצפה . 90מזרחית לכביש 

 וניכר ,הביקור במקום נצפתה זרימה איטית ורדודה של מים על גבי תשתית חול ואבנים

 –ספירוגירה (באצות חוטיות ) 90% - כ(האפיק מכוסה במרביתו . כי הנחל מתייבש

Spirogyraו - Chara .(באפיק מעט קנה מצוי , כמו כן. חלק מהאצות בשלב של התייבשות

בגדות הנחל הקנה .  כתמים קטנים של גרגר הנחלים–וסמוך לגדות , טורי- ופספלון דו

צמחיית הגדות מצלה באופן . ערבה ואיקליפטוס, שיח אברהם, ומלווה בגומא, דומיננטי

דול עיקריים במקטע בוצע בשני בתי גיר הנוכחי הדיגום בסק .חלקי על אפיק הזרימה

, )' מ1.5-3(ורחב ) מ" ס10-15(עמוק יחסית ) מים מתחלפים( אזור בריכתי ,הראשון. הנחל

בקטע זה רוחב ). riffle( אזור זרימה רדודה על גבי תשתית אבנית –השני ו ;בין אצות

  ).מ" ס5 -כ(והמים רדודים יותר , )' מ0.5(האפיק צר יותר 
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, ריכוז החמצן בשעות הבוקר המוקדמות הוא לרוב הנמוך ביותר :דים לימנולוגייםמד

בטרם העשרת המים בחמצן תוצר , עקב תהליכי נשימה של צמחים ואצות במים

אך לא מתחת לערכי הסף ,  ריכוז החמצן היה נמוך עד בינונישנמדדר באת. פוטוסינתזה

ל "ג מ2 -ניכר הבדל של כ, עם זאת). ל"ג מ2(המהווים גורם מגביל לנשימה של בעלי חיים 

ככל . בלבד'  מ5 -על אף שהמרחק בניהם הוא כ, קטע הזרימהבין בית הגידול הבריכתי ל

העלייה בריכוז החמצן באזור הזרימה קשורה באוורור המים בעת תנועתם על , הנראה

ים לא ניכרו הבדלים במדדים הלימנולוגי, מלבד ריכוז החמצן המומס. גבי האבנים

  .)3.22טבלה  (והם העידו על קיומם של מים מליחים, בתחנה זו

  )07:00שעה ב, 11.06.10 -נאספו ב( נחל תבורב מדדים לימנולוגיים :3.22טבלה 
 בית גידול ברכתי עשיר באצות  זרימה רדודה על תשתית אבנית יחידות  מדד

 43  66.8   רוויה%  חמצן מומס
  3.74  5.8  ליטר/ג"מ  חמצן מומס

o  טורת מיםטמפר
C 21.8  21.8  

µS, 25  מוליכות חשמלית
o
C 3,716  3,720  

  ppt  1.96  1.97  מליחות

  pH 8.44  8.64  הגבה

  
בסקר הנוכחי נדגמו שתי אסופות של חסרי חוליות מבתי הגידול  :ביולוגיהידרודיגום 

, פרלברג וחובריו (2009מוצגים נתונים מסקר שנערך בספטמבר , כמו כן. שתוארו לעיל

בקטע ). 723402/252046. צ.נ( שטח של הסקר הנוכחי באותוממוקם  2009דיגום ). 2009

המים היו , מ" ס5-10עומק המים , ' מ0.2-1רוחב ערוץ הזרימה היה בין , 2009-שנדגם ב

כ "בנחל תבור נמצאו סה .)3.23טבלה  (הזרימה איטית והיו אצות חוטיות במים, צלולים

 7 דווח על 2009ובסקר ,  טקסונים16בסקר הנוכחי זוהו .  טקסונים של חסרי חוליות23

מוזכר בשני ) Melanopsis(הסוג שחריר הנחלים , מבין חלזונות המים. טקסונים נוספים

לא קיימת התייחסות למין השחריר ) 2009, פרלברג וחובריו (2009 בסקר אם כי, חות"הדו

 כוללים זיהוי חילזון המים הבדלים אחרים). Melanopsis ceritiopsis :קרוב לוודאי(

)Haitia acuta (ונוכחות חילזון המים , 2009ח "ח הנוכחי והיעדרו בדו"בדו)Bithynia 

sp. (בסקר הנוכחי זוהו בנוסף שני סוגים של שעירי .  והיעדרו בדיגום הנוכחי2009ח "בדו

גימות רכב האוכלוסייה בין הדההבדלים ב). .Hydroptila sp - ו.Hydropsyche sp(כנף 

 אז , בוצע הדיגום בסוף הקיץ של שנת בצורת2009 בשנת :יכולים לנבוע ממועד הדיגום

 יתכן כי בשני המועדים ,בנוסף. סביר כי כמות המים שזרמה בנחל הייתה דלילה יותר

 2010יולי שנערך בבסקר .  המשקפים הבדלים באוכלוסייה,נדגמו בתי גידול שונים

 טקסונים 26 – לירדן 90או לאורך מקטע הנחל שבין כביש נמצ, )2010, פרלברג וחובריו(

מבין חסרי החוליות ראוי לציון ). בינון וחפף(ונצפו שני מיני דגים , של חסרי חוליות

 ,Calopteryx syriaca Rambur (מיוחד הימצאותם של זחלים מהמין שפרירית סורית

 ומוגדר על ידי הארגון ,)מזרח הים התיכון( אנדמי לאזור הלבנט ואמין זה ה. )1842

). Endangered – EN(בסכנת הכחדה שנמצא כמין ) IUCN(הבינלאומי לשמירת טבע 

  . היא להקים אזורים מוגנים במטרה לשמר את המיןIUCN - התהמלצ ,עקב כך
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 ,)2010סקר (  טקסונים של חסרי חוליות שנדגמו בנחל תבור בסקר הנוכחי:3.23טבלה 
  )2009(ובפרלברג וחובריו 

בית גידול  
 עם ברכתי

  אצות
 )2010סקר (

זרימה רדודה 
  על ריפל

 )2010סקר (

  זרימה רדודה 
פרלברג (

 ,וחובריו
2009(  

  

  חסרי חוליות גדולים
  חלזונות

Melanopsidae Melanopsis ceritiopsis  + (*) +   שחריר יריחו 

Physidae Haitia  acuta  + +   בועונית חדה 

Bithyniae Bithynia sp.   +   בטיניה  

  תולעים

Hirudinida   +  עלוקות  

  סרטנים

Ostracoda +     צדפוניות-סרטן  

  חרקים

Caenidae Caenis  sp.   +   בריום 

Baetidae Cloeon  sp.  +    בריום 

Zygoptera Coenagrionidae      +    שפרירית 

Euphaeidae Epallage fatime   + +  שפרירית שלפוחיות 

Anisoptera Libellulidae      + +   שפירית 

Chironomidae Orthocladiinae  +     זבובאים 

Chironomidae Chironominae 

Chironomus  sp.  

 זבובאים    + 

Chironomidae Tanypodinae      +   זבובאים 

Hydropsychidae Hydropsychinae 

Hydropsyche sp.  

 שעירי כנף   + 

Hydroptilidae Hydroptilinae 

Hydroptila sp.  

 שעירי כנף   + 

Hydrophilidae  +     שעירי כנף 

Dytiscidae Laccophilinae 

Laccophilus sp.  

 חיפושיות   + +

Gyrinidae Gynirus sp.   +  חיפושית סביבונית  

Corixidae Micronecta sp.  + +   פשפשי מים 

Corixidae Corixa sp.   +  פשפש חותר  

Notonectidae 

Notonecta sp. 

  פשפש שטגב  +  

Hyrometridae   +  פשפש מודד מים  

Geridae   +  פשפש רץ מים  

  דו חיים 

Rana ridibunda   +   צפרדע נחלים  

  )2009, פרלברג וחובריו(דגים 

Gambusia afinnis   +  גמבוזיה  

Ortharias sp.   +  בינון  

  רמת המיןהוגדר בלא *  

  

  קנחל בז •

קטע הנחל מזרחית לכביש . היה אפיק הנחל יבש) 2010,  ביוני11(במועד הסקר . נחל אכזב

, פרלברג וחובריו( כפשט הצפה – לניקוז ונחלים 3/ב/34א "מוגדר בתמ) אזור הסקר (90

2009 .(  

  נהר הירדן •

 2010י שריג גפני בשנת " אך קיימים נתונים מסקר שנערך ע, בסקר הנוכחינדגםהירדן לא 

)Ya'ari, 2010(,גשר נהריים וגשר :  הכוללים שני אתרים הנמצאים בשטח הסקר הנוכחי

גשר נהריים מתואר כבית אתר . 2009יולי ב באפריל ונדגמושני האתרים . חוסיין' שיח
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אבנים גדולות מורכבת מתשתית ה. ' מ25 -היה כ) 2009ביולי (רוחב האפיק . גידול בריכתי

 'גשר שיח. מ ביולי" ס150 - מ באפריל ל" ס180 בין :סימאליעומק מק. וקטנות) בולדרים(

 47 -רוחב האפיק ביולי כ. חוסיין מתואר כבית גידול בריכתי עם תשתית של חול וחרסית

  .מ ביולי" ס119 -מ באפריל ל" ס166עומק ממוצע נע בין . 'מ

היה יין חוס' ריכוז החמצן בגשר שיח, 2010 יוליבדיגום שבוצע ב :מדדים לימנולוגיים

ערך זה מעיד על פעילות פוטוסינטטית משמעותית שמקורה ). 250%מעל (רוויה -בעל

רוויה -קשור ריכוז חמצן בעל, לרוב. )3.24טבלה  (בביומסה גבוהה במיוחד של אצות

שמקורם בחומרי ) בעיקר חנקן וזרחן( לזיהום המים מחומרי הזנה –והתרבות אצות 

  .  עירונייםןפירוק חומר אורגאני שמקורו בקולחימ או/ניקוז בריכות דגים וב, ןןשיד

  )ari'Ya ,2010(שנמדדו בירדן  מדדים לימנולוגיים :3.24טבלה 
 2010יולי   2010אפריל  יחידות  מדד

גשר     
  נהריים

' גשר שיח
  חוסיין

גשר 
 נהריים

גשר שיח 
 חוסיין

 261 90  41  60.4   רוויה%  חמצן מומס
  18.34  6.28  3.44  4.47  ליטר/ג"מ  חמצן מומס

  oC 23.4  22.6  31.4  31.2  טמפרטורת מים

  µS, 25oC 7130  6230  7890  6460  מוליכות חשמלית

  ppt  3.9  3.4  4.3  3.5  מליחות

  

). Ya'ari, 2010 (שפורטו לעילדיגום בוצע בנחל הירדן באתרים ה :ביולוגיהידרודיגום 

, מעלה אזור הסקר הנוכחיב (90מוצגים נתונים שנאספו בנהר הירדן בסכר כביש , כמו כן

 אפיק הזרימה צר מאשר ,בתחנה זו). 2006, גזית והרשקוביץ, 0203615/4228700. צ.נ

בולדרים ואבנים ( אבנים –הזרימה חזקה והתשתית , )' מ7 -כ(באתרי הדיגום הקודמים 

 ובשוליים, בגדות דומיננטיות של קנה מצוי. riffleהמצע האבני יוצר תנאים של ). בינוניות

עושר הטקסונים ניתן לומר כי , כללכ. אצות אפיליטות על גבי אבניםשל ניכרה התפתחות 

הימצאותם של החלזונות . של חסרי חוליות גבוה מהצפוי באיכות המים הירודה שבירדן

לא ,  מצביעה על כך שלמרות ההעשרה במזינים ופריחת האצות,סהרונית ושחריר הנחלים

  .)3.25טבלה  (קיימים במים מזהמים רעילים
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י גזית " עירדןהטקסונים של חסרי חוליות שנדגמו באתרים שונים בנחל  :3.25טבלה 

  )2010 (Ya'ari -ו) 2006(והרשקוביץ 
  Ya'ari, 2010 

  גשר נהריים
Ya'ari, 2010 

  חוסיין' שיח גשר
גזית והרשקוביץ 

2006  
  

 חסרי חוליות גדולים
 תולעים

 Nematoda    +  +  מיותינ
  טבעתיות

  לשול צינורותש
+  +    Tubidicidae 

 סרטנים
  –סרטנים ירודים 

  צדפוניות
+    +  Ostracoda 

  Heterpctpris salina    +  +  סרטנים ירודים
 Mesocyclops leuckarti    +  +  סרטנים ירודים

 Echinogammarus veneris  +  +  +  שטצד
 Atyephyra desmarestii    +  +  אמפיפוד

 Potamon potamios    +    סרטן נחלים
 חרקים

 Gerris paludum    +  +  רץ נחלים
 Hydrometra stagnorum    +    מודד מים

 Crocothemis erythrea    +  +  שפירית אדומה
 Brachytemis teucostita      +  שפירית הדרכים

 Culicidae    +    יתוש כולכית
 Chironomidae  +  +  +  ימשושים

 Ephydrirae  +      זבובחופיים
 Simulidae    +    ישחורים
  Spercheus ceriisyi    +    חיפושית 
 .Helochares sp    +    חיפושית 

 חלזונות
 Melanoides tuberuculata  +  +  +  מגדלון מגובשש
 Theodoxux jordani      +  סהרונית הירדן

 Melanopsis costata      +  שחריר יריחו
 Physella acuta  +    +  בועונית חדה

  

   אזורית עמק המעיינות מערבית למועצה–תעלה  •

קרקעית . סמוך ומערבית למועצה האזורית עמק המעיינות, תעלה מאבן :תיאור האתר

אין בתעלה . המים הזורמים בתעלה צלולים וזרימת המים חזקה. התעלה אבנים גדולות

  .קיימת בתעלה פעילות אנושית של דשדוש ורחצה, כמו כן. צמחיית מים או צומח גדות

מוליכות . ריכוז חמצן גבוה במי התעלה מעיד על איכות מים טובה :ייםמדדים לימנולוג

  .)3.26טבלה  ( מעידה על מקור של מים מליחים, ממי כנרת3.4כפי  – החשמלית גבוה

שעה ב, 11.06.10 -נאסף ב( מתעלת המועצה האזורית מדדים לימנולוגיים :3.26טבלה 
17:00(  

  ערכים יחידות  מדד

  86.4   רוויה%  חמצן מומס
  6.73  ליטר/ג"מ  חמצן מומס

  oC 27.7  טמפרטורת מים

  µS, 25oC 3,469  מוליכות חשמלית

  ppt  1.81  מליחות

  pH 8.06  הגבה

  
החסר צומח , למרות היותה של התעלה בית גידול מלאכותי :ביולוגיהידרודיגום 

בלה ט (מחציתם חלזונות,  טקסונים של חסרי חוליות10 נמצאו ,טי או צומח גדותאאקוו

 הם מינים פולשים Tarebia granifera - ו  Thiara scarbaהחלזונות, ניהםימב. )3.27

ת לנוכחות החלזונות הפולשים התקבלה עדו). Mienis et al., 2009(אגרסיביים 
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רובם מעמק בין , מאז הצטרפו דיווחים נוספיםו ,)Ben-Ami, 2006 (2006 -לראשונה ב

יש לציין כי ). Mienis, 2008; Mienis & Mienis, 2008 a,b; Mienis et al., 2009(שאן 

 ,.Mienis et al, שמורת תל סהרון(נוכחות שני המינים יחד דווחה רק במקרה יחיד קודם 

). פ"מידע בע, מיניס (Melanoidesדוחקים את המין המקומי  הללו החלזונות). 2009

 מאות פרטים חיים של בדיגום נאספוו מאחר ,יתכן שהדחיקה קיימת גם בתעלה שנדגמה

 בדיגום ,יתרה מכך.  בעוד שמהמין המקומי נאספו פרטים חיים בודדים,המינים הפולשים

שרידים אלו יכולים להעיד כי .  צעירות למראה של המין המקומיקונכיות רבותגם נמצאו 

 נמצאו שרידים של ,כמו כן. שפיעותו של המין המקומי בתעלה הייתה בעבר גבוהה יותר

היבט זה של המינים הפולשים ). Melanopsis buccinoidea( המים שחריר חלק חלזון

 אך טרם נעשתה כל פעולה על מנת לנסות ולמגר את ,בעמק בית שאן ידוע זה מכבר

סביב לכנרת מידוע כי אחד המינים שולט כיום למעשה בכל החופים החוליים ש. התופעה

)Mienis & Mienis, 2008b(,יתכן שלא . שטות מהיר בנחלי האזור ומצוי בתהליך התפ

 . המלח ונחלי החוף-ר לעצור את התפשטותו גם לנחלי יםמאוח

  ת המועצה האזורית טקסונים של חסרי חוליות שנדגמו בתעל:3.27טבלה 
  חסרי חוליות גדולים

  תולעים

Oligochaeta זיפית-תולעת דל 

Glossiphoniidae Haementeriinae Helobdella  sp.  ה עלוק 
  חלזונות

Thiaridae Thiara scarba  מין פולש 

Thiaridae Tarebia granifera מין פולש 

Neritidae Neritinae  Theodoxus  michonii  סהרונית הירדן 

Melanopsidae  Melanopsis ceritiopsis שחריר יריחו 

Thiaridae  Melanoides  tuberculata  מגדלון מגובשש 
  ניםסרט

Gammaridae  Echinogammarus  veneris   שטצד-סרטן  
  חרקים

Simullidae       ישחוריים-זבובאים  

Hydropsychidae Hydropsychinae Hydropsyche  sp.  כנף הרשת-שעיר 
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מספר מזהה , שמות המעיינות :תיאור המעיינות שנסקרו בסקר הנוכחי :3.28טבלה 
נוכחות זרימה על פני /היעדר (עה מצב קיימות הנבי, )3.1מפה  (מפהב

בסקר /סקר מקדים( ואופן ביצוע האפיון בסקר ,שימוש כיום, )השטח
  )מפורט

  אפיון בסקר נוכחי  שימוש כיום  מצב קיימות  מספר מזהה  שם האתר
  סקר מקדים  פארק מים מלאכותי   לא קיימת/מערכת אקולוגית פגועה  24, 23, 1  ינות חוגהיע

 מערכת אקולוגית מקיים   4  מעיין המסיל
  אקוואטית

, חקלאי/אזור טבעי
קיימת פעילות של רחצה 

  בלתי מוסדרת

דיגום 
  הידרוביולוגי

 –שמורת גאון הירדן     5  ללא שם
  כפר רופין

  לא אופיין

נאסף לבריכות דגים של   לא קיימת/מערכת אקולוגית פגועה  47, 6  עין אברהם
אפיקי (מעלה הגלבוע 

  )2008, מים

  סקר מקדים

מקיים מערכת אקולוגית   61 , 7   אום סדרהעין
  אקוואטית

  סקר מקדים  ינדה'שמורת עין ג

בין שדות חקלאיים   לא קיימת/מערכת אקולוגית פגועה  48, 8  צפוח-עין א
  ובריכות דגים

  סקר מקדים

עינות חסידה 
  תחתונים

9 ,17 ,18 ,
19 ,20  

 – שמורת גאון הירדן  
  חמדיה

  לא אופיין

  סקר מקדים  י מקורות"שאיבה ע  לא קיימת/אקולוגית פגועהמערכת   11  עין סודה
  עין מלקוח

  
מקיים מערכת אקולוגית    46 ,  12

  )2007, גורן וטאוב(אקוואטית 
  לא אופיין  שמורת עין מלקוח

מקיים מערכת אקולוגית   13  עין סהרון
  )2007, גורן וטאוב(אקוואטית 

  שמורת תל סהרון
) 2008(פ אפיקי מים "ע

  ים במורדהמים נתפס

  לא אופיין

מקיים מערכת אקולוגית   34 , 14  עין טיון
  )2007, גורן וטאוב(אקוואטית 

  לא אופיין  ת עין טיוןשמור

מקיים מערכת אקולוגית   15  עין נזם
  )2009, קרוטמן(אקוואטית 

  מוצע כשמורה
  קיים תיק ממשק

 דיגום
  הידרוביולוגי

  עין יהודה
  )עין הנציב(

 בשטח קיבוץ עין מעיין ובריכה  31 , 16
  ב"הנצי

) 2008(על פי אפיקי מים 
קיים סכר שאוגם את 
המים ומשם נשאבים 
  המים בצינור להשקיה

  לא אופיין

עינות חסידה 
  עליונים

מקיים מערכת אקולוגית   22, 21
  אקוואטית

בשטח פארק המים 
  עינות חוגה

 דיגום
  הידרוביולוגי

, שטח שאינו מעובד לא קיימת/מערכת אקולוגית פגועה  27, 26, 25  עין עפרוני
  כנראה יבש

  סקר מקדים

  סקר מקדים  קליפטוסיבתוך חורשת א לא קיימת/מערכת אקולוגית פגועה  28  אבו לביד
פארק ציבורי בבית שאן  לא קיימת/מערכת אקולוגית פגועה  29  עין אשתורי

  )7079שולים כביש (
  סקר מקדים

  סקר מקדים  ככל הנראה יבש תלא קיימ/מערכת אקולוגית פגועה  30  עין איתן
) 2008(פ אפיקי מים "ע  ב" עין הנציקיבוץבשטח   32  עין צבי

לאחר איגום המים הם 
נשאבים ומשמשים 

  להשקיה

  לא אופיין

הקרקע -מנוקז בתת  לא קיימת/מערכת אקולוגית פגועה  33  עין דורנית
  להשקיה

  סקר מקדים

מקיים מערכת אקולוגית   35   צמדעין
  אקוואטית 

דיגום   חקלאי/ר טבעיאזו
הידרוביולוגי 

 –במורד המעיין 
  נחל אבוקה

מקיים מערכת אקולוגית   36  עין נפתלי
  אקוואטית

פ "ע. שמורת עין יהודה
) 2008(אפיקי מים 

במורד הנביעה קיימת 
שאיבה של המים 

  להשקיה

  לא אופיין

במרכז שטח שאינו  לא קיימת/מערכת אקולוגית פגועה  39 , 37  עין נשב
המים נתפסים . דמעוב
פ אפיקי "ע. הקרקע-בתת
משמשים ) 2008(מים 

  המים להשקיה

  סקר מקדים

-מים נתפסים בתת לא קיימת/מערכת אקולוגית פגועה  38  עין מרחב
פ אפיקי מים "ע. הקרקע

משמשים המים ) 2008(
  להשקיה

 סקר מקדים



 

103 - 103 - 

  אפיון בסקר נוכחי  שימוש כיום  מצב קיימות  מספר מזהה  שם האתר
-מים נתפסים בתת לא קיימת/מערכת אקולוגית פגועה  40  עין רחוב

פ אפיקי מים "ע. הקרקע
המים משמשים ) 2008(

  להשקיה

 סקר מקדים

-מים נתפסים בתת לא קיימת/מערכת אקולוגית פגועה  42, 41  עין חישה
, אפיקי מים(הקרקע 

2008(  

  סקר מקדים

  לא אופיין  עין כפתורשמורת     43  עין כפתור
  לא אופיין  עין כפתורשמורת     44  ללא שם

   אופייןלא  עין כפתורשמורת     45  חעין פר
מקיים מערכת אקולוגית   49  ללא שם

  אקוואטית
 מעלה שמורת גאון הירדן

טירת ( החוף השקט –
  )צבי

 דיגום
  הידרוביולוגי

הנביעה מוסטת לבריכות   לא קיימת/מערכת אקולוגית פגועה  50  עינות מחצצים
ב "דגים של עין הנצי

  )2008, אפיקי מים(

  סקר מקדים

  לא אופיין  ינדה'שמורת עין ג    51  ללא שם
מזרחית לכביש (

  )המערכת
  לא אופיין  ינדה'שמורת עין ג    52 ללא שם
  לא אופיין ינדה'שמורת עין ג    53 ללא שם

מזרחית לכביש (
  )המערכת

  לא אופיין ינדה'שמורת עין ג    54 ללא שם
מזרחית לכביש (

  )המערכת
,55,56,57,58 ללא שם

59  
  לא אופיין ינדה'שמורת עין ג  

  לא אופיין  שמורת כפר רופין    60  צעיר-עין א
מזרחית לכביש (

  )המערכת
אפיקי (מובל בצינור  לא קיימת/מערכת אקולוגית פגועה  62  עין קרניים

  )2008, מים
  סקר מקדים

אפיקי (המעיין תפוס  לא קיימת/מערכת אקולוגית פגועה  63  עין פדות
  )2008, מים

  סקר מקדים

-תפיסת המים בתת לא קיימת/גועהמערכת אקולוגית פ  65, 64  ברך-עין אל
  הקרקע

  סקר מקדים

  סקר מקדים  נביעה יבשה לא קיימת/מערכת אקולוגית פגועה  66  ללא שם
  לא אופיין    בשטח קיבוץ שדה אליהו  67  עין רועה
 –שמורת גאון הירדן     68,69,70  ללא שם

  כפר רופין
  לא אופיין

  סקר מקדים  ראה נביעה יבשהככל הנ לא קיימת/מערכת אקולוגית פגועה  71  ללא שם
  תין-עין א

  
ככל הנראה הנביעה  לא קיימת/מערכת אקולוגית פגועה  73, 72

  יבשה
  סקר מקדים

ככל הנראה ניקוז  לא קיימת/מערכת אקולוגית פגועה  74  ללא שם
  לבריכות דגים

  סקר מקדים

מקיים מערכת אקולוגית   75   מוחמד'שיח
  אקוואטית

פ "ע. שמורת תל סהרון
המים ) 2008( מים אפיקי

  נתפסים במורד

  לא אופיין

-המים נתפסים בתת  לא קיימת/מערכת אקולוגית פגועה  76  עין נמרוד
  הקרקע

  סקר מקדים

  לא אופיין      77  כהיבר
  סקר מקדים  ככל הנראה יבש  לא קיימת/מערכת אקולוגית פגועה  78  ללא שם
 –שמורת גאון הירדן     79,80  ללא שם

  החוף השקט 
  ןלא אופיי

  לא אופיין  ינדה'שמורת עין ג    81  ללא שם
מקיים מערכת אקולוגית   נקודה חדשה  נווה אור

  אקוואטית 
 דיגום  שטח לא מעובד 

  הידרוביולוגי
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  דגים ודוחיים בחלוקה לאתרי הדיגום, ג" מאספי חח–טבלה מסכמת  3.5.2

    
מעיין 
 המסיל

עין 
 נזם

עיינות 
חסידה 
עליונים 

 49' נק
נווה 
 אור

נחל 
 המנת

נחל 
 יששכר

נחל 
 דשן

נחל 
 חרוד

נחל 
 איתן

נחל 
 אבוקה

נחל 
 תבור

נהר 
 הירדן

תעלת 
 .א.מ

כ "סה
  אתרים

  חסרי חוליות גדולים

  תולעים

Oligochaeta 2 +                     +     זיפית-תולעת דל 

Nematoda 3   +         +   +           תולעים נימיות 

Platyhelminthes ותתולעים שטוח                              

Dugesiidae                                

Dugesia sp.                     +         1 

Tubidicidae 1   +                         תולעים טבעתיות 

Hirudinida 1     +                       עלוקות 

Glossiphoniidae עלוקות                              

Haementeriinae                                

Helobdella sp.                             + 1 

  רכיכות

Corbiculidae   סלסילה-צדפה                               

Corbicula fluminalis                     +         1 

Neritidae ת הירדןסהרוני                              

Neritinae                                

Theodoxus michonii    + + +             + +   + + 7 

Melanopsidae שחריר יריחו                       +      

Melanopsis ceritiopsis   + + +             + +   + + 8 

Melanopsidae שחריר חלק                              

Melanopsis buccinoidea       +             +         2 

Thiaridae מגדלון מגובשש                              

Melanoides tuberculata        +             +     + + 4 

Thiaridae  מין פולש(מגדלון(                              

Thiara scarba        +                     + 2 

Thiaridae  מין פולש(מגדלון(                              

Tarebia granifera                             + 1 

Physidae בועונית חדה                              

Haitia acuta             +           + +   3 

Bithynidae ביטיניה                              

Bithynia sp.                     +   +     2 
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מעיין 
 המסיל

עין 
 נזם

עיינות 
חסידה 
עליונים 

 49' נק
נווה 
 אור

נחל 
 המנת

נחל 
 יששכר

נחל 
 דשן

נחל 
 חרוד

נחל 
 איתן

נחל 
 אבוקה

נחל 
 תבור

נהר 
 הירדן

תעלת 
 .א.מ

כ "סה
  אתרים

Hydrobiidae 1             +               הידרוביה 

Heleobia contempta                                

  סרטנים

Gammaridae סרטן שטצד                              

Echinogammarus veneris   +   +           + + +   + + 7 

Potamonidae סרטן נחלים                              

Potamon potamios                       +   +   2 

Ostracoda 5   + +       +     + +       צדפוניות 

Heterpctpris salina 1   +                         סרטנים ירודים 

Mesocyclops leuckarti 1   +                         סרטנים ירודים 

Calanoidea שטרגל                              

Arcotodiaptomus sp.             + +               2 

Atyidaephyra desmarestii 2   +       +                 קפיצון האגמים 

  חרקים

Caenidae בריום צניס                              

Caenis sp.    +                     +     2 

Baetidae בריום באטיס                              

Baetis sp.    +                   +       2 

Baetidae בריום קלואאון                              

Cloeon sp.          +       +       +     3 

Zygoptera שפרירית                              

Coenagrionidae       + +           +   +     4 

Platycnemididae שפירירית שטוחת רגל                              

Platycnemis sp.       +                   +       2 

Euphaeidae שפרירית שלפוחיות                              

Epallage fatime                          +     1 

Anisoptera 2           +     +           שפירית 

Gomphidae                                

Gomphus sp.    +   +                       2 

Anisoptera 2           + +               שפירית 

Libellulidae         + +             +     3 

Crocothemis erythrea 1   +                         שפירית אדומה 

Brachytemis teucostita 1   +                         שפירית הדרכים 

Mesoveliidae פשפשי מים                              
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מעיין 
 המסיל

עין 
 נזם

עיינות 
חסידה 
עליונים 

 49' נק
נווה 
 אור

נחל 
 המנת

נחל 
 יששכר

נחל 
 דשן

נחל 
 חרוד

נחל 
 איתן

נחל 
 אבוקה

נחל 
 תבור

נהר 
 הירדן

תעלת 
 .א.מ

כ "סה
  אתרים

Mesoveliinae                                

Mesovelia sp.    +   + +             +       4 

Corixidae  חותרנית(חותרניים(                              

Micronecta sp.         +       +       +     3 

Corixidae  תלומית(חותרניים(                              

Corixinae                                

Sigara sp.                  +             1 

Corixidae  חותרן(חותרניים(                              

Corixa sp.                         +     1 

Notonectidae פשפש שטגב                              

Notonecta sp.                         +     1 

Hyrometridae 1     +                       פשפש מודד מים 

Hydrometra stagnorum                           +   1 

Geridae 1     +                       פשפש רץ נחלים 

Gerris paludum                           +   1 

Dixidae זבובאים                              

Dixa sp.    +                   +       2 

Tabanidae      2       +               +     זבובאים 

Stratiomyidae      1                     +       זבובאים 

Chironomidae  ימשושיים(זבובאים(                              

Orthocladiinae        +               + +     3 

Chironomidae  4   +         + + +           )ימשושיים(זבובאים 

Chironominae                                

Chironomus sp.         + +       +     +     4 

Chironomidae  ימשושיים(זבובאים(                              

Tanypodinae                             +     1 

Culicidae  1   +                         ) קולקס-יתושים (זבובאים 

Culex sp.         +     +               2 

Culicidae  אנופלס–יתושים (זבובאים (                              

Anopheles sp.           +                   1 

Simullidae       4 + +       +               + )ישחוריים(זבובאים 

Ephydrirae 1   +                         זבובחופיים 

Hydrophilidae   2     +               +       )חובבי מים(חיפושיות 

Hydropsychidae רשתשעיר כנף ה                              
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מעיין 
 המסיל

עין 
 נזם

עיינות 
חסידה 
עליונים 

 49' נק
נווה 
 אור

נחל 
 המנת

נחל 
 יששכר

נחל 
 דשן

נחל 
 חרוד

נחל 
 איתן

נחל 
 אבוקה

נחל 
 תבור

נהר 
 הירדן

תעלת 
 .א.מ

כ "סה
  אתרים

Hydropsychinae                                

Hydropsyche sp.    +                   + +   + 4 

Hydroptilidae שעירי כנף                              

Hydroptilinae                                

Hydroptila sp.                          +     1 

Spercheus ceriisyi 1   +                         חיפושיות 

Helochares sp. 1   +                         חיפושיות 

Dytiscidae   1                     +       )שחייניות(חיפושיות 

Laccophilinae                                

Laccophilus sp.                          +     1 

Gyrinidae חיפושית סביבונית                              

Gynirus sp.                         +     1 

  דגים

Astatotilapia flaviijoseph  2       +                 +   אמנונית יוסף 

Apahnius mento 1                         +   נאוית כחולה 

Gambusia afinnis 5     + + + +             +   גמבוזיה 

Tilapia zillii 4       + + +             +   אמנון מצוי 

Garra rufa 1                         +   עגלסת הירדן 

Clarias gariepinus   1                       +     שפמנון 

Barbus canis 1       +                     בינית גדולת קשקשים 

Acanthobrama lissneri 1       +                     לבנון ליסנר 

Sarotherodon galilaeus 1       +                     אמנון גליל 

Ortharias sp. 1     +                       בינון 

  דו חיים

Hyla savignyi 1                     ראשנים       אילנית מצויה 

Rana levantina 3     +     +         ראשנים       צפרדע נחלים 

Bufo viridis 1           +                 קרפדה ירוקה 

   10 22 26 17 11 10 8 3 5 4 13 13 7 11 כ טקסונים"סה

 

  



 

 

  

  

  

 'פרק ד

 זוחלים

  ודוחיים



 

109 - 109 - 

  רקע 4.1

" שמצליחים) "סודנית(מבין מחלקת הזוחלים ידועים מינים בעלי תפוצה אפריקאית 

 המגיעים עד ,כשהבולטים ביניהם הם שרף עין גדי ואפעה מגוון, הירדןלהתקדם לאורך בקע 

הקיים , כל בני משפחת השרפיים פרט לשרף עין גדי. הגלבוע ודרומו של עמק בית שאן

, בערבה, המין נפוץ בישראל במרכז הנגב. הטרופית ודרום ערבנפוצים באפריקה , בישראל

האי -חצי, סיני, תפוצת האפעה מוגבלת למצרים.  בבקעת הירדן ובגלבוע,המלח-בכיכר ים

 והוא מתפשט צפונה עד ,במדבר יהודהובנגב ,  נחש זה נפוץ בערבה,בארץ. ירדן וישראל, ערב

חתול -ין אפריקאי נוסף הוא הנחש עיןמ. שומרון והגלבועההמורדות המזרחיים של הרי 

 נחש זה נפוץ ,בישראל. עד מצרים וסיניו שנפוץ לאורך יבשת אפריקה ממאוריטניה ,אדמדם

. בגלבוע ובדרום בקעת הירדן, המלח-  בכיכר ים,בבתי גידול מדבריים ונאות מדבר בנגב

 – נימון דק ;ראש-חדנחשיל נחשיל מצוי ו: נחשים נוספים הקיימים באזור בקעת הירדן הם

 ; חנק משריץ;שנפוץ באזורים מדבריים אך נמצא גם בדרום בקעת הירדן ורמות יששכר

 וצפע ;)נחש מים ועוד, זעמן זיתני, זעמן שחור(מינים שונים בני משפחת הזעמניים 

שממית : ביניהןו ,סדרת הלטאות מיוצגת על ידי מינים ממשפחות שונות-תת. ארצישראלי

 ;)משפחת החרדוניים( חרדון מצוי ;)משפחת השממיתיים(מניפנית שממית עצים ו, בתים

 ;)משפחת הלטאיים( לטאה זריזה ולטאת עינחש ;)הזיקיתייםמשפחת (זיקית מובהקת 

סדרת הצביים . )משפחת החומטיים(חומט מנומר וחומט גמד , נחושית עינונית, וחומט פסים

. רבים ממקווי המים במערכת הירדןהנפוץ ב – היבשה המצוי וצב הביצה-מיוצגת על ידי צב

  .קרפדה ירוקה ואילנית מצויה, צפרדע הנחלים: מבין הדוחיים ידועים שלושה
  

  שיטת העבודה 4.2

. יעה עם רכבססקר הזוחלים נעשה תוך כדי שילוב בין מסלולי הליכה רגליים למסלולי נ

בשני המועדים ). 4.1טבלה  (2010 ביוני בשנת 19-  וב, במאי31 - ו14, 6התצפיות נאספו בימים 

  :הראשונים השתמשנו בשיטות המקובלות בסקרי זוחלים

  .חיים פעילים-סקר רגלי לחיפוש בעלי •

  ).גללים, נשלים(הפיכת אבנים וחפצים שונים בשטח וחיפוש שרידים וסימנים  •

 .חיים בעת הדילוג מאתר לאתר-תצפית רכובה בבעלי •

 . ריםסקר רכוב בשעות החשיכה תוך סריקה באמצעות זרקו •

הערות הערות התנהגותיות ו, זוויג, מין, שעת התצפית, GPS לפי .צ. נ:תועדכל ממצא עבור 

 תוך ,צע חיפוש רכוב על כבישים ודרכי עפרובשני המועדים המאוחרים ב .מורפולוגיות

ם יתמחממתוכם שניים ה,  סוקרים2-3בסקר נכחו .  בלילההסתייעות בתאורת זרקור

  .זוחליםב
  ץ דיגום הזוחלים מאמ:4.1 טבלה
 )דקות(זמן  שעות דיגום צ התחלה"נ )כללי(מיקום  סוג סקר תאריך מקטע

 132 09:35-11:47 252677/726362 ליד גשר יום-רגלי 06/05/10 1

 15 12:21-12:36 252624/724919 סמוך לנהריים יום-רגלי 06/05/10 2

 31 13:11-13:42 253187/723473 לי נטוש"מוצב צה יום-רגלי 06/05/10 3

 124 07:20-09:24 250517/713003 סמוך לעינות חוגה יום-רגלי 14/05/10 4

 73 09:57-11:10 248196/710192 אזור חירבת צמד יום-רגלי 14/05/10 5

J1 31/05/10 120 20:00-22:00 253740/724753 כביש המערכת לילה-רכוב 

J2 31/05/10 120 22:10-00:10 249040/712567 כביש לעינות חוגה לילה-רכוב 

 55 19:20-20:15 248814/711007 למועצה אזורית' תעלה דר יום-רגלי 19/06/10 6

J3 19/06/10  220  20:20-00:00 248814/711007  כביש מערכת, חקלאות לילה-רכוב 



 

110 - 110 - 

  תוצאות 4.3
  שרידי זוחלים דרוסים3,  תצפיות ישירות240( תצפיות בזוחלים ודוחיים 253 תועדובסקר 

 – דוחיים : מינים13בהן זוהו ש, ) קולות דוחיים3,  נשלים5,  עקבות1,  מקבץ ביצים1, בכביש

זמני החיפוש ). 4.2טבלה ( מינים 3 –נחשים ;  מינים6 –לטאות ;  אחדמין –צבים ;  מינים3

אינם מאפשרים ו, מפורטים גם לפי החלוקה של שטח הסקר למקטעי הליכה או נסיעה

צפיפות אבנים , בשל הבדלים במרחקי דגימה(אמצי החיפוש בפועל השוואה ישירה של מ

מינים (התצפיות ). 4.2טבלה ( אולם בהמשך ניתנת השוואה איכותית במסגרת הדיון ,)וכדומה

 התייחסות עם, )4.3טבלה  (לפי בתי גידול כפי שנרשמו תוך כדי הסקרפולחו ) וכמויות

  :בחלוקה לקטגוריות הבאות בתי הגידול הוגדרו .השוואתית במסגרת הדיון

  . מישורים וערוצים, כולל גבעות,  טבעי על תשתית חווארידולגית  ב:חוואר-טבעי •

  .גבולה לאורך גדרבשוליים של כביש המערכת ) בעיקר קנה( סבך :סבך-טבעי •

  . כרמים ושוליהם,מטעים,  שדות חקלאיים:חקלאות •

טיה למי מעיינות ותעלות כולל תעלות ה,  בתי גידול לחים מלאכותיים:תעלות מים •

  . ניקוז

  . גדות ותעלות ניקוז של בריכות דגים פעילות+  כולל גוף המים עצמו :בריכות דגים •

  . בתי גידול לחים טבעיים של ערוצי נחלים זורמים:נחל-טבעי •

  .מתקני צבא נטושיםומבנים , מזבלות, כולל מעזבות,  בתי גידול מופרים:מופר •

  )2010יוני -מאי(לים חווארי ירדן דרומי תצפיות סקר זוח: 4.2טבלה 
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 Bufo viridis(  0 0 0 1 0 0 1 0 0 101 103(קרפדה ירוקה 

 Hyla savignyi(  0 0 0 0 0 0 1 0 0 11 12(אילנית מצויה 

 Rana levantina(  0 20 0 0 0 1 3 0 0 0 24(צפרדע נחלים 

 Mauremys caspica(  0 0 0 0 0 0 4 2 0 16 22(צב ביצות 

 Chamaeleo chamaeleon recticrista(  0 0 0 0 0 7 16 0 22 0 45(תיכונית -זיקית ים

 Laudakia stellio stellio(  2 0 1 0 4 0 0 0 0 1 8(חרדון מצוי צפוני 

 Hemidactylus turcicus(  2 0 0 0 1 0 5 4 1 2 15(שממית בתים 

 Ptyodactylus guttatus( 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 4(מניפנית מצויה 

 Chalcides ocellatus( 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 7(נחושית עינונית 

 Mabuya vittata( 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2(חומט פסים 

 Scincidae sp. 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 מ "חומטיים ב

 Eryx jaculus( 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2(חנק 

 Malpolon monspessulanus( 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2(קשקשים מצוי -תלום

 Vipera palaestinae( 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2(צפע מצוי 

 Ophidia sp. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2מ "נחשים ב

 253 134 24 8 30 8 10 7 5 20 7 :כ תצפיות"סה

 15 8 3 4 6 2 3 6 3 1 5 :עושר מינים

 ... ... 220 55 120 120 73 124 31 15 132 )דקות(זמן חיפוש 
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   פילוח תצפיות סקר זוחלים חווארי ירדן דרומי לפי בתי גידול:4.3 טבלה
**  בית גידול

 מין
-טבעי

 חוואר
-טבעי
 סבך

 חקלאות
תעלות 

 מים
בריכות 

 דגים
-טבעי
 נחל

 כ"סה מופר

 103 1 100 0 0 2 0 0 קרפדה ירוקה

 12 0 10 0 0 2 0 0 אילנית מצויה

 24 0 0 20 4 0 0 0 צפרדע נחלים

 22 0 6 10 6 0 0 0 צב ביצות

 45 0 0 0 0 22 8 15 תיכונית-זיקית ים

 8 2 0 0 0 0 0 6 חרדון מצוי צפוני

 15 4 0 0 0 9 0 2 שממית בתים

 4 3 0 0 0 1 0 0 מניפנית מצויה

 7 2 0 0 0 1 0 4 נחושית עינונית

 2 1 0 0 0 0 0 1 חומט פסים

 3 0 0 0 0 0 0 3 מ"חומטיים ב

 2 1 0 0 0 0 0 1 חנק

 2 1 0 0 0 0 0 1 קשקשים מצוי-תלום

 2 2 0 0 0 0 0 0 צפע מצוי

 2 0 0 0 0 0 0 2 מ"נחשים ב

 253 17 116 30 10 37 8 35 :כ תצפיות"סה

 15 9 3 2 2 6 1 9 :עושר מינים

   

  דיון 4.4

  ת כללית ומצאי הזוחליםהתרשמו 4.4.1

למרות שמבחינה . הנופים ובתי הגידול במרחב הסקר מתאימים למגוון רחב של מיני זוחלים

של אזורים והשילוב , טופוגרפיותהתצורות ה ן מגוו,בוטאנית בתי הגידול אינם מאד מגוונים

 ,בעייםאזורים חקלאיים ושטחים ט, אזורים יבשים, )מעיינות ובריכות דגים, נחלים(לחים 

מועד עריכת . יוצרים פסיפס שתומך במגוון רחב של בעלי חיים מכל הקבוצות הטקסונומיות

 ,)שנתי-גם הקרקע וגם הצומח החד(השטח כבר היה יבש : הסקר לא היה מיטבי

רשימת המצאי למרחב זה , עקב כך. יוני-כצפוי לחודשים מאי, והטמפרטורות גבוהות יחסית

התייחסות לרשימת המצאי האזורית המבוססת על מקורות ובהמשך ניתנת , היא חלקית

  . מידע שונים

בפרט מקבץ של תצפיות , עקב הכללת תצפיות בדוחיים" אינפלציה"מצאי הזוחלים עבר 

 10+  קרפדות ירוקות 100(בפרטים צעירים שנצפו באחד היובלים של הנחלים ) מזדמנות(

 -שהם למעלה מ, )כולל קולות שנשמעו(יים  תצפיות בדוח139כ נרשמו "בסה). אילניות מצויות

בהמשך ישנה התייחסות להשוואה בין . המדווחות בסקר זה) 253( מכלל התצפיות 50%

  .  תוך השמטה חלקית של נתונים מנופחים אלה,מקטעי ההליכה ומקטעי הסקר הרכוב

 בשטח צפויים להימצא, בצפון בקעת הירדן ועל פי הידוע מהספרותשנערכו ם מי קודמסקרים

אותם ניתן יהיה למצוא בעתיד במידה ויערך סקר השלמה בתקופה , מינים רבים שלא נמצאו

 Eumeces schneideri(חומט מנומר צפוני  –למשל הלטאה , חלקם נפוצים למדי. המתאימה

pavimentatus ( זעמן זיתני –והנחש )Coluber rubriceps( ,שניהם נמצאו במסגרת מחנה ש

אחרים מינים ). 2003, שחם (2002הטבע והגנים בשמורות גאון הירדן בשנת אקולוגי של רשות 

שנצפה בשנים ) Micrelaps muelleri( דוגונילמשל מחרוזן , נדירים או ספוראדיים בהופעתם

, שחם(למשל ברמת סירין , האחרונות במקומות שונים בגליל התחתון ובשיפולי עמק הירדן

שם עברי " (האוכפים"ר האם קיים באזור הנחש מחרוזן לבר, למשל, יהיה מעניין). 'ב2005
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 ומוכר ,)Werner et al., 2006(שהוא מין יחסית חדש למדע , )Micrelaps tchernovi; זמני

 ,"עמק המעיינות" - יתכן שמגיע גם ל.)משני עברי הגבול עם ירדן(בינתיים רק מעמק הירדן 

 העשויים להימצא באזור 32נים מתוך  מי13בסך הכול נמצאו  .אך מדובר בספקולציה בלבד

רשימה מלאה של המינים המוכרים מחבל ארץ זה . ) מיני דוחיים3הכוללת (לפי רשימה זו 

  .תוך השוואה לממצאי הסקר הנוכחי, 4.4מובאת בטבלה 

  השוואה בין מקטעי ההליכה 4.4.2

השוואה בין המסלולים הרגליים השונים שנסקרו אפשרית לגבי שלושה מקטעים שבהם 

סמוך לעינות  (4מקטע , ) דקות132, ליד גשר (1 מקטע –עשה מאמץ דיגום רציף וארוך יחסית נ

בשני המקטעים הראשונים שהיו ).  דקות73, אזור חירבת צמד (5 ומקטע ,) דקות124, חוגה

 7(עושר יחסית גבוה , מעט תצפיות: היו ממצאים דומים, בשטחים טבעיים כמעט ללא הפרה

 שהתבצע 5במקטע , לעומתם). 3 מינים במקטע 6,  תצפיות7; 1מקטע  מינים ב5, תצפיות

 10(נמוך מינים  אך עושר ,היו יחסית הרבה תצפיות, )מטמנה ישנה(באזור של חורבה ומעזבה 

 היה זמן החיפוש כמחצית מזמני החיפוש בשני 5כי במקטע יש לציין ).  מינים3, תצפיות

: ים יחסית קצרים שהניבו תוצאות סבירותבשני מקרים בוצעו מקטע. המקטעים האחרים

תעלת מים  (6 ומקטע ,) מינים3( תצפיות 5שבו היו )  דקות31, לי נטוש"מוצב צה (3מקטע 

המתאם בין משך ).  מינים4( תצפיות 8שבו היו )  דקות55,  למועצה האזוריתםדרומ ,ושוליה

קטעי ההליכה אינם  שממכיוון, החיפוש לכמות התצפיות ועושר המינים הוא חלקי בלבד

השוואה יותר נכונה היא לגבי הבדלים בין . אחידים במגוון הנופים ובתי הגידול שהם מכילים

  . כמפורט בהמשך, בתי הגידול

  )לילה(השוואה בין מקטעי הסקר הרכוב  4.4.3

 :בהם בוצעו סקרים אלהששוו שני התאריכים וה, בכדי להשוות בין מקטעי הסקירה הרכובה

 מול ,) דקות240כ "סה, 31/5/2010 -שנערכו ב, 1J + 2J(ים הראשונים שני הסקרים הרכוב

מאחר שתצפיות של התאריך ).  דקות220, 19/6/2010 -נערך ב, 3J(הסקר הרכוב השלישי 

שנערך באותה תעלה שנסרקה ) סריקה בעזרת פנס(על חיפוש רגלי גם בססו התהראשון 

עם אלו של סקר )  דקות55 (6ת מקטע ו תצפיומסכנ, )6כמקטע (בהליכה גם בתאריך השני 

 6( תצפיות בזוחלים ודוחיים 38כ " יוצא שבתאריך הראשון נרשמו סה,בסיכום. 3Jרכוב 

למרות שאין חפיפה מלאה ברשימת . בתאריך השני)  מינים6( תצפיות 32 לעומת ,)מינים

תר בסקרי המין הבולט ביו. נראה שהדיגום הניב תוצאות מאד דומות בשני הלילות, המינים

, פרטים 45כ "סה, )Chamaeleo chamaeleo recticrista(תיכונית - היה זיקית יםהלילה

 דיגום מתבצעדיגום אם -לגביו יהיה תתשמין ( בסקרים הרגליים שנערכו ביום שלא נמצא כלל

  . ) בלבדשעות היוםבזוחלים 

  השוואה בין בתי הגידול 4.4.4

, )4.3הערה לטבלה (גוריות של בתי הגידול חלוקה לקטבבחינת התפלגות התצפיות בזוחלים ב

 ומיד ,) מינים9,  תצפיות35" (חוואר-טבעי" בית הגידול העשיר והשופע ביותר היה נמצא כי

מינים היה עושר " מופר"בקטגוריה , לעומת זאת).  מינים6,  תצפיות37" (חקלאות"אחריו 

בסיכום ( מינים 4ים נמצאו רק בבתי הגידול הלח).  מינים9,  תצפיות17(גבוה אך מעט תצפיות 

כולם מינים , )Mauremys caspica(וצב ביצות   שלושת מיני הדוחיים:) קטגוריות שונות3של 
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הנתונים בבתי הגידול הלחים מוטים מבחינה כמותית בשל . שבדרך כלל נצפים בסביבת מים

גידול  בתי האת. בכמה מן המקטעים הללו, צעירים ובוגרים, תצפיות בעשרות דוחיים

-טבעי" + "חוואר-טבעי" ("יםטבעי" בתי גידול :"על-קטגוריות"שתי לחלק להיבשתיים ניתן 

דווקא בבתי הגידול המופרעים . לצורכי השוואה") מופר" + "חקלאות" ("מופרע "-ו ,")סבך

 בתי הגידוללבהשוואה הממצאים יותר עשירים ומגוונים היו  ,) מינים11,  תצפיות54(

מעט מאד אבנים ומקומות מסתור טבעיים  חווארהשטחי ב).  מינים9, פיות תצ43(הטבעיים 

מזבלות וכן , מעזבות, שולי חקלאות(יותר זוחלים באזורים מופרעים ולכן יימצאו  ,אחרים

ההבדל בין שתי , בכל מקרה.  קל יותר לצפות בזוחלים, מבחינה מתודית,שבהם ,)הלאה

דיגום בגלל האיחור בעונה שבה -קיים מצב של תתועדיין , אינו גדול הקטגוריות המוכללות

  .נערך הסקר בפועל

  מצאי דוחיים באתרים הנדגמים 4.4.5

על . נצפה במהלך הסקר) אבל גם בוגרים, בעיקר צעירים שהשלימו גלגול(מצאי רב של דוחיים 

 לבדוק בעונת הרבייה של יש ,לקבל תמונה מלאה יותר של מצב מיני הדוחיים במרחבמנת 

, גבים, מעיינות(השונים מים הראשנים ובוגרים בגופי , נוכחות של ביציםה אתדוחיים ה

  .)בורות מים וגתות

  "הספר האדום"מינים מרשימת  4.4.6

הנמצאים שלושת מיני הדוחיים נכללים ברשימת המינים , מצאו בסקר זהנבין המינים ש

  ירוקהקרפדה): 2002, גפני(ישראל החולייתנים בשל " הספר האדום" לפי ת הכחדהבסכנ

)Bufo viridis(  בסכנת הכחדה "בקטגורייתהמוגדרת) "EN( , צפרדע נחלים)Rana 

levantina ( בסיכון נמוך "בקטגורייתהמוגדרת) "NT ( ואילנית מצויה)Hyla savignyi( ,

אף על פי שלא נמצאו בסקר הנוכחי זוחלים ). VU" (עתידו בסכנה" בקטגורייתהמוגדרת 

להימצאות ברשימת המינים הפוטנציאליים , בסכנת הכחדההמינים שהנמצאים ברשימת 

   ).2002, בוסקילה( הנכללים בספר ם שישה מינינםיש, )4.4טבלה (באזור 
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  למידע קודם) 2010יוני - מאי( השוואת ממצאי סקר חווארי ירדן דרומי :4.4 טבלה

 species  מין
סקר 
 נוכחי

נחל יששכר 
2003 

גאון הירדן 
2002 

חגל ' נ
2008-2009 

מאגר 
 ג"רט

ספר 
 אדום

 Bufo viridis + +     EN קרפדה ירוקה

 Rana levantina +   +    NT צפרדע נחלים

 Hyla savignyi +       VU אילנית מצויה

 Mauremys caspica +   +   + LC צב ביצות

 Testudo graeca     +  VU יבשה מצוי-צב

 Chamaeleo chamaeleon recticrista +   + + + LC זיקית ים תיכונית

 Laudakia stellio stellio +   + +  LC חרדון מצוי צפוני

 Lacerta laevis    +    LC לטאה זריזה

 Hemidactylus turcicus + + + +  LC שממית בתים

 Ptyodactylus guttatus +   + +  LC מניפנית מצויה

 Ophisaurus apodus       + NT קמטן

 Ablepharus rueppellii  + + +  LC חומט גמד

 Chalcides ocellatus +   + +  LC נחושית עינונית

 Chalcides guentheri  + + +  VU נחושית נחשונית

 Mabuya vittata + + + +  LC  חומט פסים

 Eumeces schneideri pavimentatus  + + +  LC חומט מנומר צפוני

 Leptotyphlops macrorhynchus     +  LC נימון דק

 Typhlops simoni        LC ראש-נחשיל חד

 Eryx jaculus +   +   + LC חנק

 Natrix tessellata       + NT נחש מים

 Rhynchocalamus melanocephalus        LC שחור ראש

 Eirenis rothi        LC ראש-שלון טלוא

 Eirenis coronella     +  LC שלון כתמים

 Coluber rubriceps    +    LC זעמן זיתני

 Coluber jugularis       + LC זעמן שחור

 Coluber nummifer        LC זעמן מטבעות

 Telescopus fallax     +  LC עין חתול חברבר

 Psammophis schokari        LC קו מובהק-ארבע

 Malpolon monspessulanus +      + LC קשקשים מצוי-תלום

 Micrelaps muelleri        VU דוגונימחרוזן 

 ???        Micrelaps tchernovi "האוכפים" מחרוזן

 Vipera palaestinae +   +   + LC צפע מצוי

  8 13 15 6 13  ) בפוטנציה32מתוך (כ מינים "סה 
אמורים שנוספים פוטנציאליים ינים ממידע על . סקר/נמצאו באותו מקור (+) -מינים אשר מסומנים ב, בכל טור

, מאגר המידע של מרכז זוחלים ודוחייםהמתועדות בתצפיות , )בעז שחם (על תצפיות אישיותמתבסס להימצא באזור 
  ). 2001, אמתי ובוסקילה: לדוגמה(תצפיות של עמיתים וספרות הרפטולוגית זמינה 
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  ' דים לפרקנספח 4.5

  ג"נתוני זוחלים בבסיס המידע של רט 4.5.1

 תאריך אתר התצפית ורהמשם הש צופה Y X שם לטיני  עברישם

 20/09/2006 200כביש    יוסף-רועי בן Natrix tessellata tessellata 711180 248900 נחש מים

 23/01/2003 עין כפתור   יוסף-רועי בן Chamaeleo chamaeleon 707470 249070 זיקית

 21/04/2006 71כביש    יוסף-רועי בן Mauremys caspica rivulata 712300 249100 צב ביצות

 16/02/2007 גן השלושה הסחנה   יוסף-רועי בן Mauremys caspica rivulata 711620 249420 צב ביצות

 23/10/1998 תל שלם   אקשטיין שירי Chamaeleo chamaeleon 701100 249500 זיקית

 23/01/2003 עין כפתור   יוסף-י בןרוע Chamaeleo chamaeleon 707250 249650 זיקית

 06/10/2006 אזור פיקוח   יוסף רועי-בן Ophisaurus apodus 710000 250000 קמטן

 09/04/1985 נוה איתן )אל עזאויה(גאון הירדן  מעוז חיים  חכם עדנה Mauremys caspica rivulata 712000 250000 צב ביצות

 09/04/1985 נוה איתן )אל עזאויה(גאון הירדן  מעוז חיים  חכם עדנה Mauremys caspica rivulata 712000 250000 צב ביצות

 29/07/1999  שקטסמוך לחוף ה, תל מרקט   רויטמברג דותן Chamaeleo chamaeleon 700500 250500 זיקית

 29/07/1999 סמוך לחוף השקט, ל מרקטת   רויטמברג דותן Chamaeleo chamaeleon 700500 250500 זיקית

 26/06/1985 עמק בית שאן   לכמן אברי Coluber jugularis asianus 708100 251000 זעמן שחור

 27/02/1999 תל סהרון תל סהרון אקשטיין שירי Chamaeleo chamaeleon 706200 251300 זיקית

 29/07/2007 חווארי כפר רופין   יוסף-רועי בן Vipera palaestinae 706490 252420 צפע מצוי

 12/01/2000 כפר רופין   רויטמברג דותן Mauremys caspica rivulata 705500 252500 צב ביצות

 09/06/2008 בריכות חמדיה   יוסף-רועי בן Natrix tessellata tessellata 714800 252500 נחש מים

 26/07/2007 פיןכפר רו, חווארי   יוסף-רועי בן Eryx jaculus turcicus 707260 252630 חנק

 26/07/2007 כפר רופין, חווארי   יוסף-רועי בן Malpolon monspessulanus insignitus 709870 252840 קשקשים מצוי-תלום

 11/06/1997 כפר רופין כפר רופין, חורשת זקום ציון משה-הר Mauremys caspica rivulata 707300 253200 צב ביצות

 11/06/1997 כפר רופין כפר רופין, חורשת זקום ציון משה-הר Mauremys caspica rivulata 707300 253200 צב ביצות
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  ני זוחלים שנאספו בסקר הנוכחינתו 4.5.2

 סביבה מקטע תאריך צופה Y X שם לטיני שם עברי ד"מס

 חקלאות J2 31/05/2010 בעז שחם Bufo viridis 706942 251087 קרפדה ירוקה 1

 חקלאות מקרי 06/05/2010 בעז שחם Bufo viridis 721426 253286 קרפדה ירוקה 2

 חקלאות 6 19/06/2010 בעז שחם Chalcides ocellatus 710787 248802 נחושית עינונית 3

 חקלאות J2 31/05/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 706589 251150 תיכונית-זיקית ים 4

 חקלאות J2 31/05/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 708026 250917 תיכונית-זיקית ים 5

 חקלאות J3 19/06/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 709928 249417 תיכונית-זיקית ים 6

 ותחקלא J3 19/06/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 709928 249417 תיכונית-זיקית ים 7

 חקלאות J3 19/06/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 709928 249417 תיכונית-זיקית ים 8

 חקלאות J3 19/06/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 706512 252027 תיכונית-זיקית ים 9

 חקלאות J3 19/06/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 706408 251292 תיכונית-זיקית ים 10

 חקלאות J3 19/06/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 706408 251292 תיכונית-זיקית ים 11

 חקלאות J3 19/06/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 706251 251180 תיכונית-זיקית ים 12

 חקלאות J3 19/06/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 706251 251180 תיכונית-זיקית ים 13

 חקלאות J3 19/06/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 706181 251186 תיכונית-זיקית ים 14

 חקלאות J3 19/06/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 706154 251375 תיכונית-זיקית ים 15

 חקלאות J3 19/06/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 706099 251440 תיכונית-זיקית ים 16

 חקלאות J3 19/06/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 708030 248317 תיכונית-זיקית ים 17

 חקלאות J3 19/06/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 708030 248317 תיכונית-זיקית ים 18

 חקלאות J3 19/06/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 708488 248282 תיכונית-זיקית ים 19

 חקלאות J3 19/06/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 708488 248282 תיכונית-זיקית ים 20

 חקלאות J3 19/06/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 709532 248428 יתתיכונ-זיקית ים 21

 חקלאות J3 19/06/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 707828 252305 תיכונית-זיקית ים 22

 חקלאות J3 19/06/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 707828 252305 תיכונית-זיקית ים 23

 חקלאות J3 19/06/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 707740 252245 תיכונית-זיקית ים 24

 חקלאות 6 19/06/2010 בעז שחם Hemidactylus turcicus 710607 248695 שממית בתים 25

 חקלאות 6 19/06/2010 בעז שחם Hemidactylus turcicus 710421 248584 שממית בתים 26

 חקלאות 6 19/06/2010 בעז שחם Hemidactylus turcicus 710149 248549 שממית בתים 27

 חקלאות J2 31/05/2010 בעז שחם Hemidactylus turcicus 710571 248642 שממית בתים 28

 חקלאות J2 31/05/2010 בעז שחם Hemidactylus turcicus 710504 248599 שממית בתים 29

 חקלאות J2 31/05/2010 בעז שחם Hemidactylus turcicus 707901 250827 שממית בתים 30

 חקלאות J2 31/05/2010 בעז שחם Hemidactylus turcicus 707989 250844 שממית בתים 31

 חקלאות J2 31/05/2010 בעז שחם Hyla savignyi 707901 250827 אילנית מצויה 32

 חקלאות מקרי 06/05/2010 בעז שחם Hyla savignyi 719613 252688 אילנית מצויה 33

 חקלאות 6 19/06/2010 בעז שחם Ptyodactylus guttatus 710149 248549 מניפנית מצויה 34

 תעלת מים 6 19/06/2010 בעז שחם Mauremys caspica 711007 248814 צב ביצות 35
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 סביבה מקטע תאריך צופה Y X שם לטיני שם עברי ד"מס

 תעלת מים 6 19/06/2010  שחםבעז Mauremys caspica 710627 248707 צב ביצות 36

 תעלת מים J2 31/05/2010 בעז שחם Mauremys caspica 710698 248757 צב ביצות 37

 תעלת מים J2 31/05/2010 בעז שחם Rana levantina 710605 248670 צפרדע נחלים 38

 תעלת מים J2 31/05/2010 בעז שחם Rana levantina 710571 248642 צפרדע נחלים 39

 תעלת מים J1 31/05/2010 בעז שחם Rana levantina 721996 254318 צפרדע נחלים 40

 בריכת דגים מקרי 06/05/2010 בעז שחם Mauremys caspica 722944 252700 צב ביצות 41

 בריכת דגים מקרי 06/05/2010 בעז שחם Mauremys caspica 722848 252909 צב ביצות 42

 בריכת דגים מקרי 06/05/2010 בעז שחם Mauremys caspica 722817 252975 צב ביצות 43

 בריכת דגים מקרי 06/05/2010 בעז שחם Mauremys caspica 722499 253410 צב ביצות 44

 בריכת דגים מקרי 06/05/2010 בעז שחם Mauremys caspica 722499 253410 צב ביצות 45

 בריכת דגים 2 06/05/2010 בעז שחם Rana levantina 724900 252722 צפרדע נחלים 46

 חוואר 4 14/05/2010 בעז שחם Chalcides ocellatus 712890 250112 נחושית עינונית 47

 חוואר 5 14/05/2010 בעז שחם Chalcides ocellatus 710024 248062 נחושית עינונית 48

 חוואר 5 14/05/2010 בעז שחם Chalcides ocellatus 709799 247943 נחושית עינונית 49

 חוואר 5 14/05/2010 בעז שחם Chalcides ocellatus 709697 247920 נחושית עינונית 50

 חוואר 1 06/05/2010 בעז שחם Chalcides sp. 726437 252487 מ"נחושית ב 51

 חוואר 4 14/05/2010 בעז שחם Chalcides sp. 712845 250105 מ"נחושית ב 52

 חוואר J2 31/05/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 712637 249133 יתתיכונ-זיקית ים 53

 חוואר J2 31/05/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 712757 249178 תיכונית-זיקית ים 54

 חוואר J2 31/05/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 712900 249341 תיכונית-זיקית ים 55

 חוואר J2 31/05/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 712885 249387 תיכונית-זיקית ים 56

 חוואר J2 31/05/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 712731 249745 תיכונית-זיקית ים 57

 חוואר J2 31/05/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 712739 249802 תיכונית-זיקית ים 58

 חוואר J2 31/05/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 712867 249900 תיכונית-זיקית ים 59

 חוואר J2 31/05/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 712966 250087 תיכונית-זיקית ים 60

 חוואר J2 31/05/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 713026 250239 יתתיכונ-זיקית ים 61

 חוואר J2 31/05/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 713037 250508 תיכונית-זיקית ים 62

 חוואר J2 31/05/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 712567 249040 תיכונית-זיקית ים 63

 חוואר J3 19/06/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 727815 253036 תיכונית-זיקית ים 64

 חוואר 4 14/05/2010 בעז שחם Eryx jaculus 713004 250237 חנק 65

 חוואר 1 06/05/2010 בעז שחם Hemidactylus turcicus 726795 252526 שממית בתים 66

 חוואר 1 06/05/2010 בעז שחם Hemidactylus turcicus 726938 252400 מית בתיםשמ 67

 חוואר 5 14/05/2010 בעז שחם Laudakia stellio stellio 709903 248004 חרדון מצוי צפוני 68

 חוואר 5 14/05/2010 בעז שחם Laudakia stellio stellio 709879 248004 חרדון מצוי צפוני 69

 חוואר 5 14/05/2010 בעז שחם Laudakia stellio stellio 709666 247893 מצוי צפוניחרדון  70

 חוואר 1 06/05/2010 בעז שחם Laudakia stellio stellio 726631 252508 חרדון מצוי צפוני 71

 חוואר 1 06/05/2010 בעז שחם Laudakia stellio stellio 726676 252518 חרדון מצוי צפוני 72
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 סביבה מקטע תאריך צופה Y X שם לטיני שם עברי ד"מס

 חוואר 1 06/05/2010 בעז שחם Mabuya vittata 726579 252494 ומט פסיםח 73

 חוואר 4 14/05/2010 בעז שחם Malpolon monspessulanus 712828 250427 קשקשים מצוי-תלום 74

 חוואר 1 06/05/2010 בעז שחם Ophidia sp. 726262 252569 מ"נחש ב 75

 חוואר 4 14/05/2010 ז שחםבע Ophidia sp. 712758 250217 מ"נחש ב 76

 חוואר 4 14/05/2010 בעז שחם Scincidae sp. 712970 250150 מ"חומטיים ב 77

 תעלת מים 4 14/05/2010 בעז שחם Bufo viridis 713007 250189 קרפדה ירוקה 78

 מזבלה 5 14/05/2010 בעז שחם Chalcides ocellatus 710040 248055 נחושית עינונית 79

 מזבלה 5 14/05/2010 בעז שחם Chalcides ocellatus 710104 248091 שית עינוניתנחו 80

 כביש מקרי 14/05/2010 בעז שחם Eryx jaculus 711295 249494 חנק 81

 מבנה J3 19/06/2010 בעז שחם Hemidactylus turcicus 725564 253037 שממית בתים 82

 מבנה מקרי 06/05/2010 בעז שחם Hemidactylus turcicus 724943 252867 שממית בתים 83

 מזבלה 5 14/05/2010 בעז שחם Hemidactylus turcicus 710104 248091 שממית בתים 84

 ערימת אשפה מקרי 06/05/2010 בעז שחם Hemidactylus turcicus 721422 253118 שממית בתים 85

 מבנה 3 06/05/2010 בעז שחם Laudakia stellio stellio 723473 253187 חרדון מצוי צפוני 86

 מבנה מקרי 06/05/2010 בעז שחם Laudakia stellio stellio 724943 252867 חרדון מצוי צפוני 87

 מופר 3 06/05/2010 בעז שחם Mabuya vittata 723474 253209 חומט פסים 88

 כביש מקרי 06/05/2010 םבעז שח Malpolon monspessulanus 716724 250767 קשקשים מצוי-תלום 89

 מבנה 3 06/05/2010 בעז שחם Ptyodactylus guttatus 723474 253203 מניפנית מצויה 90

 מבנה 3 06/05/2010 בעז שחם Ptyodactylus guttatus 723474 253209 מניפנית מצויה 91

 כביש J3 19/06/2010 בעז שחם Vipera palaestinae 708240 248318 צפע מצוי 92

 ערימת אשפה מקרי 06/05/2010 בעז שחם Vipera palaestinae 721417 253098 צפע מצוי 93

 ערוץ נחל מקרי 06/05/2010 בעז שחם Bufo viridis 723376 252417 קרפדה ירוקה 94

 ערוץ נחל מקרי 06/05/2010 בעז שחם Hyla savignyi 723376 252417 אילנית מצויה 95

 ערוץ נחל מקרי 14/05/2010 בעז שחם Mauremys caspica 712761 250273 צב ביצות 96

 סבך J1 31/05/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 722455 253471 תיכונית-זיקית ים 97

 סבך J1 31/05/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 722440 253683 תיכונית-זיקית ים 98

 סבך J1 31/05/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 722093 254377 תיכונית-זיקית ים 99

 סבך J1 31/05/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 720696 254372 תיכונית-זיקית ים 100

 סבך J1 31/05/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 717618 254298 תיכונית-זיקית ים 101

 סבך J1 31/05/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 717428 253405 תיכונית-זיקית ים 102

 סבך J3 19/06/2010 בעז שחם Chamaeleo chamaeleon recticrista 728269 253828 תיכונית-זיקית ים 103
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  )ג"סיס המידע של רטבסקר נוכחי ו(ודוחיים מפת תצפיות זוחלים  :4.1מפה 
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  רקע 5.1
 קיים עושר מיני עופות גבוה ,אפריקאי-חלק מהשבר הסוריהמהווה , ירדן הדרומיבאזור ה

 הכוללים שטחים לחים , זה מבוסס על מגוון בתי גידולעושר. יחסית לאזורים אחרים בישראל

, בתות, )דולי שדהיטבעיים וג(עשבוניים שטחים , )נות ובריכות דגיםימעי, כמו נהר הירדן(

הגורמים הביוטיים ומיקומו , ביוטיים-שילוב בין הגורמים הא.  חורשות ומטעים,שיחיות

ציר נדידה כהעמק משמש , באביב ובסתיו". גן עדן לעופות"-הפכו אותו ל, המרחבי של העמק

בחורף מאכלס העמק ).  מינים400 -כ(אסיה ואפריקה -מרכזי לעופות רבים הנודדים בין אירו

 ,אתרי קינוןגדול של מגוון המקננים ב,  רביםמינים מקייצים– ובקיץ ,ן עופות חורפיםומגו

  .במקביל לעופות היציבים

על סף הכחדה ם הנמצאי של מינים  ייצוג למספר גדול יש,בין המינים הנמצאים בעמק

 Important Birds( כאזור חשוב לעופות בקנה מידה עולמי הסקרמוגדר שטח , לכן. עולמית

Area ( הבינלאומי הצפרות על ידי ארגוןBirdLife International (1994)  .  

כיוון שלא נערך לאחרונה סקר . המידע שמוצג בפרק זה מבוסס על תצפיות וסקרים קודמים

רוב האתרים . ח זה כאל מידע כללי"יש להתייחס לנתונים המוצגים בדו, עופות מקיף באזור

אתרים אלו נתונים לשינויים , עם זאת. החשובים לעופות מוכרים ברובם והמידע לגביהם רב

  .רבים יחד עם שינויים בתפוצת העופות ושכיחותם

  שיטת העבודה 5.2

  מקורות מידע 5.2.1

  : ורות זה מבוסס על נתונים ממספר מקפרקהמידע המוצג ב

של רשות הטבע הממוחשב נתונים המאגר : שני מאגרי מידע :רשות הטבע והגנים •

נתונים ממפקד עופות מים ו ;1980-2009כלל נתונים על עופות בין השנים ש ,והגנים

נתונים עברו סינון ועריכה על ה. 1985-2009 בין השנים ,שנה בחודש ינוארבשנערך פעם 

 ).למשל מינים שאינם מוכרים באזור(טעויות מנת להוציא תצפיות לא ברורות ו

נאספו במסגרת תוכנית לפיתוח שכולל נתונים המידע  מאגר :החברה להגנת הטבע •

נתונים  ה).2001-2002פרויקט עמק הירדן ( לאורך עמק הירדן ושימור של אתרי צפרות

 של אזור שכלל את עמק , שנהשנערך במשךסקר בנאספו בשיטות סטנדרטיות ומדעיות 

מטרת הסקר הייתה לאפשר קבלת . עד לעמק החולה – וצפונה ,עמק הירדן, בית שאן

 73-השטח חולק ל. המגוון והשפע של מיני העופות באזור, תמונה מפורטת על התפוצה

מצאי העופות במשך ספירה של ובוצעה , ) למשבצתר" קמ3 -כבשטח של (משבצות גריד 

 שעות בכל 3-6היה התצפית זמן . משבצתכל בתוך  קבועותתצפית נקודות מ , דקות10

). בחורף ובאביב, בסתיו(במהלך השנה  פעמים 3 ,בכל משבצת צפו שני סוקרים. משבצת

ת  סביב כל נקוד' מ50 בתי הגידול ברדיוס של אופיינו גם, בנוסף לתצפיות על עופות

גרת במס ,2010מסקר מצומצם של עופות שנערך באביב נוספים התקבלו נתונים . תצפית

. )2009, פרלברג וחובריו (הערכת רגישות נחלים עבור רשות ניקוז ירדן דרומילפרויקט 

הסקר בוצע בשעות הבוקר המוקדמות . 7/5 - ו4/7, 9/4:  ימי תצפית3 כו נער2010באביב 

). Bibby et al., 1992" (שיטת החתך "יתהשיטת הסקר הי). 11:00מאור ראשון עד (

תוך רישום כל ,  בצעידה לצד התעלה– ' מ100 לאורך חתך של בשיטה זו כל דיגום מבוצע
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חוץ מ, בתוך התעלה:  בהתאם למיקומםוהעופות נרשמ. מיני העופות הנראים או נשמעים

 על , מקטעים המפוזרים בכל השטח19 -נערך דיגום ב. ועפים) ממנה'  מ200עד (תעלה ל

 .בשטחים השוניםהמינים מנת לבדוק את מגוון 

מנהל מרכז הצפרות הבינלאומי ( נתונים ומידע אישי מאנשים כמו דוד גלזנר :מידע אישי •

 ).מתכנן וצפר חובב(ובצלאל רינות ) בעמק בית שאן

  אפיון אורניתולוגי של אזור הסקר 5.2.2

מנצלים , עופות הם היצורים הניידים ביותר על פני הגלובוס: חלוקה לאזורי תפוצה •

ים שונים בהתאם לשילוב בין מאפיינים  ועוברים בין שטח,שטחים נרחבים למחייתם

אופיינו בסקר , בהתאם לקריטריונים האקולוגיים. אקולוגיים ומאפיינים אבולוציוניים

  ). 5.1מפה (זה שבעה אזורי תפוצה 

בית גידול היא יחידת . כל אזור תפוצה מורכב ממספר בתי גידול: חלוקה לבתי גידול •

, בית גידול לח, לדוגמה.  ביוטיים דומיםביוטיים ומאפיינים- שטח בעלת מאפיינים א

. 5.3.2ראה סעיף (בתי גידול טיפוסים של  שבעה אופיינובאזור הסקר . אזורי בתה וכדומה

  ). 5.1טבלה להלן ו

כל אחד משבעת בתי הגידול קיבל הערכה אורניתולוגית בהתאם  :הערכה אקולוגית •

מגוון המינים , בבית הגידולמגוון המינים , ייחודיות בית הגידול: לפרמטרים דוגמת

הוכנה מפה המחלקת ,  על בסיס חלוקה זו).5.1טבלה (המיוחדים בבית הגידול וכדומה 

 ).5.2מפה ( בהתאם לערכיותם האקולוגית לעופות –את אזור הסקר לשטחים 

  תוצאות 5.3

   אפיון אזורי התפוצה 5.3.1

, ת עליונה לשימורעם ציון אתרי הצפרות שלהם חשיבו, אזורי התפוצה שאופיינו בשטח הסקר

  :ומיני העופות האופייניים בכל אחד מהם

קירות , )בית גידול לח (האזור מאופיין בצומח גדות :)1אזור  (מנהריים עד נחל תבור •

 ידוע שהוא,  זהזורלמרות המידע החסר על א. מטעי נשיריםופרדסים , זקופים רבים

, )מצוי וירוק( מיני השרקרק בקירות בדרך לנהריים מקננים שני. מהווה אתר קינון חשוב

אליהם  כו אגם וביצות שימשיוקמו ,מתוכנןה "שלוםהפארק "-וב ;כוס ולבן חזה, כחל

 ).Gafny et al., 2010(ציפורים 

. אזור של בתרונות וצומח בתה: )2אזור  ( מנחל תבור עד נחל חרוד,גאון הירדן הצפוני •

האזור מתאים לדוגרי . ות נחליםת גדיסבך אשלים ושיזפים וצמחי – הירדן אורך גדותל

בעונות המעבר . דרור ספרדיוכחול חזה , קורמורן גמד : באזורצפיםבחורף נ. קירות

בקיץ מקננים באזור . חנקן ערבותוזמיר ירדן , כחל, שרקרקים, נחליאלי צהוב :נצפים

של קינון גם ייתכן . זנב-דרור ירדן וחמריה חלודת, כחל, אוח עיטי, שרקרקים, כוס

 .בעונת הקינוןבארץ  מצוי שאינומין שהוא , מקור-וצרן שחורחצ

 גידולי שדה אזור פסיפס הכולל חקלאות: )3אזור  (90מגאון הירדן הצפוני ועד כביש  •

בעיקר  (ויערות נטע אדם)  קיבוץ גשרהדגים שלבריכות (גופי מים , ומטעי תמרים
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אך חסר , ו המיוחד והמגווןבעל חשיבות לעופות בגלל הרכב זה הוא אזור. )איקליפטוסים

 .אודותיו מידע

בשטח צומח גדות נחלים  :)4אזור  (שפך נחל חרוד ובריכות הדגים של נווה איתן וחמדיה •

 – בחורף :מיני העופות הנצפים בוהאזור עשיר במיוחד ב. מאגרים ותעלות, לאורך בריכות

, עקב עיטי, עקב חורף, עיט גמדי, שלך, עיט צפרדעים, חופזי זהוב, זרון תכול, זרון שדות

קורמורן , לבנית גדולה, אנפה אפורה, חסידה לבנה, חסידה שחורה, לוחם, קיוית מצויצת

קנית , זנב-חמריה חלודת, מקננים באזור דרור ירדן, בקיץ.  ומגוון גדול של ברווזים,גדול

 .פרנקולין וכרוון ,חנקן גדול, צטיה, שיחנית קטנה, קנית אפריקאית, קטנה

של שילוב : אזור מגוון מאוד בהרכבו הביוטי :)5אזור  ( לבית שאן ועד גאון הירדןמזרחית •

 ושדות גידולי שדה שונים, מטעי תמרים, חקלאות מגוונת הכוללת מטעי זיתים צעירים

צמחי מים תאנה ו,  אשל,שיזף, עצי תמר יחד עם שטחים הטבעיים הכוללים ,מרעה

גם גופי המים באזור . עיריות ומרווה, נוריות, פריחה עשירה של כלניות –בחורף . ומלחה

דוגמת עין לל מעיינות ש – ומצד שני , ומאגרי מים קולחיןימאגר – מצד אחד :מגוונים

 –  בחורף :מגוון העופות באזור מרשים. עין דורנית ועין צמד, עין טיון, עין פרח, כפתור

עיט , זרון תכול, סוףזרוני של  לינה במושבות ,ניתן לצפות במספר שיא של שלכים

מגוון גדול של   הכולליםעופות מים במספרים גדולים ,בז נודד ונץ מצוי, צפרדעים

שחף , צולל חלודי, צולל מצויץ, מצח-ברווז צהוב, זנב-ברווז חד,  טדורנה:דוגמת ,ברווזים

שחף  ,מקור- שחף צר, )במספרים גדולים(שחף עיטי , שחף שחור, רגל-שחף צהוב, ארמני

עצי האיקליפטוס משמשים כאתרי לינה . קורמורן גדול וקורמורן קטן, אגמים

, קיוית להקנית, קיוית מצויצת באזור נצפים ,מבין החופמאים. לנחליאלים לבנים

סיפנים וחופזי , תמירונים, לוחמים, מקור-שיחנית צרת, לימוזה מצויה, חרמשון, חופיות

כאשר (תן לצפות בברודית קטנה בבריכה קטנה מצפון למאגר שדה אליהו ני. מנומר

בקיץ . )פ"מידע בע,  רינותבצלאל(במקום נצפה גם זוג צוללי ביצות ). הבריכה מלאה

חנקן , פרנקולינים, כרוונים, חוגלות, עפרוני מצויץ, כנף-מקננים באזור שדמית אדומת

 .קנית אפריקאית ודרור ירדן, קנית קטנה, גדול

את אזור הכולל את הבתרונות ו :)6אזור  (נחל בזקמנחל חרוד עד , גאון הירדן הדרומי •

פזורים ה, אשל וזקום, שיזף בעצי מאופייןהצומח באזור . דגים של כפר רופיןהבריכות 

 ומשמש כאזור ,האזור עשיר במיוחד בדורסים, בחורף. תרונות הירדןבדלילות בין ב

, זרון שדות, ון תכולזר, בין המינים ניתן לצפות בזרון סוף. התכנסות לטרום לינה ולינה

השרקרק , הכחל, ירדןהלאורך הירדן ניתן למצוא את דרור . דיה שחורה ושלך, עקב חורף

 מנושני האחרונים דוגרים באזור ונודדים מ. שרקרק גמד ויתכן גם שרקרק ירוק, המצוי

 ,גם השדות החקלאיים ובריכות הדגים מהווים אתר פעילות למגוון עופות. לאחר הקינון

חסידות , את האזור כאתר לינה" אימצו"-ש, הם חסידות שחורות בכמויות גדולותנייבו

בסמוך לגדר הגבול ניתן לראות בקיץ את . לבניות גדולות ואנפות אפורות, לבנות

, שרקרק מצוי ,שרקרק גמד, שרקרק ירוק, ירדןהדרור , אנפת לילה, הקורמורן הגמד

קיים ו ,השדמיות באות לשתות בבריכות. חנקן גדולחוגלות ו, פרנקולין, כרוון, כחלים

 .שהן גם מקננות באזורסיכוי 
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אזור זה כולל את בריכות הדגים הדרומיות  :)7אזור  (90כביש לגאון הירדן הדרומי מ •

בריכות באזורים בניגוד להרבה .  שדות חקלאיים–בחלקו המערבי . באזור הסקר

הבריכות מלאות , בחורף. כמעט ללא צומח סביבן – באזור זההבריכות , הצפוניים

, מינים בולטים באתר כוללים את הצולל החלודי. שחפים ושחפיות, חופמאים, בברווזים

קיימות , בנוסף). מין נדיר(זנב ונטה -ברווז חד, ברווז אפור, מצח-ברווז צהוב, צולל מצויץ

 ,מגוון ביצניות, )במספרים גדולים(סיפנים , חופמי ערבה, תצפיות גם על חרמשית

 נצפים ,מבין הדורסים. לחי-שחף גמדי ומרומית לבנת, שחף עיטי, לימוזה מצויה, לוחמים

, עיט ניצי, לעתים נצפים גם עיט שמשו ,עיט צפרדעיםו, דיה שחורה, שלך, זרון סוףבאזור 

פיפיון מים , בין הבריכות ניתן לראות את הנחליאלי הזנבתן. בז נודד ובז גמד, עיט גמדי

עגורים , בעונות המעבר בולטות להקות של חסידות לבנות. לי לימונינחליאגם ולעתים 

,  שלווים ניתן למצואבשדות. ירונה לגמ שהרכב המיניםבשדות החקלאיים . ואיות צרעים

, אגמית: בעונת הקיץ ניתן לצפות במינים המיוחדים הבאים. חנקנים שונים וכחל

דרור , )נדיר(צולל ביצות , ית גמדיתאנפ, אנפה ארגמנית, אנפית סוף, )מעט(קורמורן גמד 

 .קנית אפריקאית וצטיה, קנית גדולה, ירדן

  אפיון בתי הגידול 5.3.2

או עומדים /מאופיין בערוץ מים זורמים וגידול הבית  :)ירדן, חרוד, תבור(נחלי איתן  •

השטח .  יש בדרך כלל צמחיה מפותחת הכוללת עציםיםעל גדות הנחל. במשך כל השנה

משתמשים בסבך הצומח העשיר ה, ם ומזון למגוון גדול של בעלי חייםמהווה מקור של מי

, בחלק מהאזורים חוצים נחלי האיתן שטחים פתוחים יבשים. צל ורבייה, לצורך מסתור

מהווים מסדרונות אקולוגיים השומרים על רצף  ובכך ,שדות חקלאיים ויישובים

 כוס ושלושה דוגמת ,יםבצוקים של גאון הירדן מקננים מינים רב .השטחים הפתוחים

שלאורך העצים .  האזור הצפוני ביותר בו מקנן שרקרק גמדיוזה. מינים של שרקרקים

 .קורמורנים גמדיםגם של  ללינה וקינון של אנפות ולפעמים  משמשיםגדותה

 צמחיה בהםו, למרות שמדובר בנחלים שאינם זורמים כל השנה :נחלי אכזב ותעלות •

 בין ההרים והרמות במזרח יםאקולוגיכמסדרונות ות גדולה  להם חשיביש, נמוכה יחסית

, לאורך נחלים אלה עשויים להתפתח תנאי חיים ייחודיים, כמו כן. נהר הירדןלאפיק 

מיני עופות הנמצאים בבית גידול . חיים-חורף המאפשרות רבייה של דו-דוגמת שלוליות

עופות כמו גם  ,שוניםחנית קטנה וחנקנים יש, זה כוללים ציפורי סבך כמו חמרייה

 עם תנהנים משטח פתוח יחסיה ,עקב עיטי ודורסי לילה, חיוויאי,  בז מצוידוגמתדורסים 

 .טרףגבוהה של צפיפות 

בריכות עונתיות , בריכות דגים, בית גידול זה כולל מעיינות :מקווי מים ונופי ביצה •

טיים אלי חיים אקוובע:  המזוןמארגכל הרבדים של בבעל חשיבות עליונה ו, ומאגרי מים

סבך הגדות והמים יוצרים .  וטורפי העל, הניזונים מהםטורפים, החיים במים עצמם

סביב מקווי המים . חיים ועופות-דו, אקלים ייחודי המאפשר רבייה של חרקים-מיקרו

כולל  – המשמשים כמסתור למגוון של עופות ,נוצר לעתים סבך גדות נרחב וחישות קנים

קנים מקננים מיני ביצות כמו קנית חישות בגדות של . ו אנפות ודורסיםעופות גדולים כמ
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ממשק כיסוח הגדות של . נדירים כמו חרגולן זמירימינים ו, אפריקאיתקנית קטנה ו

 .ם לעופותי חשוב ביותר לשיפור התנאים האקולוגי–הבריכות 

פות משתנה בית גידול זה כולל שטחים פתוחים ועשבוניים עם צפי :שטחי בתה עשבונית •

אזורי הבתה . נופי הבתה מופיעים במדרונות תלולים ובאזורי מצוקים. של שיחים

שטחי ציד לטורפים ולעופות דורסים , משמשים כרי מרעה לבקר ולאוכלי עשב שונים

החובבים מקומות חיות  –יונקים ועופות , ושטחי מחייה למינים רבים של זוחלים

הם מנוצלים , כלל פתוחים ומישורייםבגלל ששטחי הבתה הם בדרך . פתוחים

וחיות הבר המאפיינות אותם הולכות , התיישבות ופיתוח, באינטנסיביות לצורכי חקלאות

, חנקן גדול, חוגלה, חיוויאי, בז מצוי,  עקב עיטי:מיני עופות טיפוסים כוללים. ומתמעטות

 .פשוש ותפר, סלעית קיץ

בית .  ונמצא רק במדרונות הגבוהים, נדיר בשטח בית גידול זה:סוואנה ויער פארק •

דומה מבחינת התנאים האקולוגיים ו , בצומח עשבוני עם עצים פזוריםן מאופייהגידול

מאפשרים קינון של עופות אלו  . עצים ושיחיםבתוספת, לבתי הגידול של שטחי הבתה

זו של  להמינים דומרשימת ה . וכן נקודות תצפית לחנקנים,נקרים ודרורים, דורסים

 ,)חיוויאי ועקב עיטי( דורסים :עציםעל ה פים עליה מינים המקנניםנוס ו,בתהינים בהמ

 ).וארוןומצוי וצ(ותורים , בולבול,  נקר סורי: כמוהאופייניים לחורש םומיני

המהווים בית , מרבית השטחים החקלאיים בתחום הסקר הם גידולי שדה :גידולי שדה •

בית גידול זה מתאים במיוחד לרבייה . קיץ בהגידוליםעד עקב השקיית -גידול לח וירוק

ניתן לצפות גם במקבצים , בעקבותיהם).  חקלאייםמזיקיםחלקם (של חרקים ומכרסמים 

בשטחים . אנפות ואוכלי חרקים,  חסידות,דורסים עופות –הניזונים מהם של טורפים 

ת המשפיעו, המזיקים החקלאייםפעולות הדברה כנגד לעתים תכופות אלו מבוצעות 

 ).ראה בהמשך, כנף-  שדמית אדומתדוגמת(באופן דרמטי על המערכת האקולוגית כולה 

 מטעי תמרים מרביתםאך , נמצאים בתחום הסקרשונים  עם גידוליםמטעים  :מטעים •

 ,מטעיםהפיכת שדות חקלאיים לבשנים האחרונות קיימת באזור מגמה של . וכרמי זיתים

 למטעים נמשכים מינים המותאמים :עתידהעופות במיני שעלולה להשפיע על מגוון 

המינים הנצפים כיום מ גדולחלק בעוד ש, י יערות כדוגמת עורבנים ושחרוריםלאזור

שאוכלוסיותיהם עלולות להיפגע עם , )שדותבתה ו(מינים של שטחים פתוחים  הם בעמק

 .ש במטעים"החלפת שטחי הגד

  . ונימוקים לקביעתן הסקרתחוםבעופות דרגות הערכיות האקולוגית של בתי הגידול ל :5.1 טבלה
 ונימוקיםערכיות  בית הגידול

 . ערכיות מרבית בגלל ייחוד ארצי של בית גידול זה– 5 נחלי איתן
נחלי אכזב ותעלות משמשים כמסדרונות אקולוגיים ונתיבים .  ערכיות גבוהה– 4 נחלי אכזב ותעלות

 קיום עבור המערכת המחברים בין אזורים טבעיים ומהווים מקור לגורמי
 .ערכיות זו תלוית ממשק. האקולוגית

 .ערכיות זו תלוית ממשק.  ערכיות מרבית בגלל ייחוד ארצי של בית גידול זה– 5 מקווי מים ונופי ביצה
אם זאת יש , מגוון המינים בבתה יחסית נמוך, מצד אחד.  ערכיות גבוהה מאוד– 4 שטחי בתה

 .ם משמשת הבתה כבית גידול יחידיהנמצאים בסכנת הכחדה לה, מינים
מספר מצומצם של בתי גידול אלו ברחבי תחום הסקר .  ערכיות גבוהה מאוד– 4 סוואנה ויער פארק

 .הופכים בית גידול זה לייחודי
אחר  שיחור ,אזורים פתוחים נרחבים המשמשים כאתרי לינה. בינונית ערכיות – 3 גידולי שדה

 . גרי קרקעדועופות מזון וקינון למגוון 
,  כתוצאה משימוש בחקלאות אינטנסיבית ביותר הכוללת ריסוסיםנמוכה ערכיות – 2 מטעים

 .חומרי הדברה ושינוי אופי בית הגידול הטבעי
  



 

 - 126 - 

   הסקרתחום תפוצה של העופות ביאזורחלוקה ל :5.1מפה 
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  ).2011, ג"רט(ות אקולוגיים ארצית על רקע שכבת מסדרונ, עופותתחום הסקר עבור  של ערכיות אקולוגית :5.2מפה 
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  מצאי העופות 5.3.3

 2/3-שהם כ, )5.3 ומפה 5.4.1נספח ( מיני עופות 222 מתועדים בסקרים השוניםבסקר 

רשימות מרכז הצפרות ב. אזור כפר רופיןהידועה מ תרשימת המינים הפוטנציאלימ

 םמיניהמתוך . ת מיני עופו331עמק בית שאן  באזור מתועדים ,)2000(הבינלאומי בעמקים 

מוגדרים בספר האדום של החולייתנים בישראל כמינים ) 52% -כ (116, שנצפו בסקר

 -כ( מינים 15, זומתוך רשימה ). 2008 , אלון ופרלמן;2002 ,אלוןומירוז (הנמצאים בסיכון 

גם ) 5% -כ( ושישה מינים ,)CR, EN, VU ( הקטגוריות החמורות3-נמצאים באחת מ) 13%

  ). VU, NT) (IUCN, 2010(יכון עולמי בסמוגדרים 

  מינים בעלי חשיבות גבוהה לשימור 5.3.4

). Vulnerable" (עתידו בסכנה"מוגדר הקורמורן הגמד ברמת סיכון , בארץ: קורמורן גמד •

בשנים ). Near Threatened" (בסיכון נמוך"מוגדר הקורמורן הגמד ברמת סיכון , בעולם

לעתים נדירות ניתן . עיקר בסתיו ובחורףבנצפים גמדיים הקורמורנים ההאחרונות 

ספירות של רשות הטבע הגנים מלמדות על תנודתיות במספר . למצוא קינון לאורך הירדן

ננו י ק2003 ועד שנת  90 - משנות ה). 5.1איור (הקורמורנים הגמדיים הנספרים 

 על הקורמורנים הגמדיים במושבות של אנפות בסמוך לבריכות דגים בעיקר בגאון הירדן

 - הגיע מספר הזוגות המקננים לשיא של כ1999בשנת . יד כפר רופין וגם בקיבוץ מסילות

רשו אותם החקלאים והם עברו לקנן בעיקר י ג,ג"עקב החלטה של רט). 5.2איור ( זוגות 80

 של המספר הגדול ביותר.  בארץבכנרת שתומכת עד היום בעיקר האוכלוסייה המקננת

 בסתיו בין ספטמבר  שנצפו פרטים500 - היה כ במהלך הסקרקורמורנים גמדיים שנצפה 

  . עדיין קיים– מדגה בעמקהאנשי הקונפליקט בין שמירת טבע לולכן , נובמברל

 2008-2004מספר קורמורנים גמדיים בספירות חודשיות לפי אזורים בין השנים  :5.1 איור
  )2009 ,ארצי וחובריה(
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ג "רט (2003-1998בעונת הקינון לפי אזורים בין השנים מספר קורמורנים גמדיים  :5.2 איור
2004(  

  
  

 אוכלוסיית הקורמורן 2005מנתוני מפקד עופות המים עולה שמשנת  :קורמורן גדול •

באזור הסקר .  פרטים18,000 - הגדול בכל רחבי הארץ מתייצבת על סדר גודל של כ

  ).5.2טבלה (האוכלוסייה בארץ מ 11% - חורפים בממוצע כ

2003- בשנים הסקר בתחום מספר קורמורנים גדולים בספירות חורף לפי אזורים :5.2 טבלה
  )ג"רט, יפעת ארצי( 2010

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 שנה/אתר לינה

 0 0 150 200 400 817 670 660 חמת גדר
 100 406       נהריים

 390 2,000 600 1,300 1,700 500 100 38 מעוז  חיים-חוגה 
 160        גשר שייך חוסיין

 100      0 310 רופין-כפר
 50 0 1,000 800     )ליד מאגר ירמוכים(ירמוך 
 150     825 67 524 צבי-טירת

 60      257   גשר–חמדיה 

 1,010 2,406 1,750 2,300 2,100 2,142 1,094 1,532 כ ירדן דרומי"סה

  

אבל היום ישנם פרטים שנשארים כל ,  המעברבעונותקר מין זה נמצא בעי :חסידה לבנה •

-הסורי שממוקם בתוך השבר ,הסקר תחוםמסלול הנדידה המרכזי עובר מעל . השנה

 מסך 60% -  כשהן,  חסידות300,000 -  ל200,000כל סתיו עוברות בין . הגדולאפריקאי 

ות ונחות במגוון בזמן הנדידה נוחתות להק). Alon et al., 2004(ארץ בהפרטים שעוברים 

מזון בשדות החקלאיים אחר ניתן לצפות בחסידות משחרות . בתי גידול באזור הסקר

, לעתים. בחורשות האיקליפטוסים ניתן לצפות בלינה של החסידות. ובבריכות הדגים

  .  פרטים100,000 -ניתן לצפות בלהקות המונות כ

). ,LC ,IUCN, 2010(מי נמוך מין שנודד וחורף בארץ ומוגדר בסיכון עול :שחורה חסידה •

 בעיקר באזורי , הסקרתחום בעושה זאתחלק משמעותי מהאוכלוסייה החורפת בארץ 

 חסידות 1000 - נצפו כל שנה כ,2002-2009מים בין השנים הבמפקד עופות . 4-7תפוצה 
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נתוני מפקד עופות ( פרטים 2060 שהגיעה לשיא של ,2005-2007 עם עליה בשנים ,שחורות

  . המין נמצא בעיקר בבריכות דגים ולן במושבות גדולות).ניםגבע והטשות הר, מים

 נשאר ת ומספר גדול יחסי,דיות שחורות עוברות בעמק כל שנה בנדידת סתיו :דיה שחורה •

 פרטים 2,480 -  ו1,832 - וצפה ב,דוב ערך סקר חורף במהלך שנתיים-עמיר בן. כל החורף

 לנות במושבות גדולות בחורשות איקליפטוס וגם הדיות).  בהתאמה2008 - ו2007בשנים (

 .  בשדות על קווי נוע

 קנים י על הקרקע באזורבלהקות מתכנסים ללינה ולפעמים ,נמצאים רק בחורף :זרון סוף •

  . זרונים בלינה בשדות של מעוז חיים174 - נצפו כ2005בשנת . ההאו חיטה גבו

 - נצפו כ2003באפריל .  נדידת סתיוניתן לצפות בבזים האדומים בלינה ובזמן :בז אדום •

בין זוג לשניים מקננים . טהי רויה מזרחה מהשתבמחצבמקננים  זוגות 30 -כ.  פרטים300

  . ופעם נצפה קינון על עצי תמר באותו קיבוץ,גם בתל רחוב על יד שדה אליהו

רק בעמק כיום  ומקנן ,מין זה נמצא בסכנת הכחדה חמורה בישראל: כנף-שדמית אדומת •

 נצפו כעשרה זוגות בשדה 2006בשנת ). 2002 ,מירוז ואלון(בגולן ובעמק בית שאן , ולההח

 ערך אבנר רינות 2009-2010 יםבשנ).  לא פורסם,לבינגרזאב (אספסת על יד נחל אבוקה 

אבל ,  פרטים לאזור100 -הגיעו כ) אפריל( שבתחילת העונה היותוצאותיו . סקר מסודר

 נמצאו כשבעה זוגות עם 2009בשנת .  פרטים בלבד30 עד 20 -במאי ויוני ירד המספר לכ

 : נצפו תוצאות דומות2010בשנת ו ,שלושה פירחונים בשדה אספסת ליד נחל אבוקה

נראה כי בעמק בית שאן נמשכות  .)5.1תמונה  ( פרחונים בשדה צמוד4-5 -כשבעה זוגות ו

ימים חרקים רבים השדמיות בעיקר לגידולי שדה נמוכים כמו אספסת וסיטריה שמקי

 ולכן אין לשדמיות הרבה אזורי קינון ,עטים בחודשים אלווהגידולים מ. בחודשי הקיץ

 ,ניתן למצוא שדמיות גם ליד בריכות הדגים בעיקר בסוף עונת הקינון. פוטנציאליים

  .כאשר הן בקבוצות של בוגרים ופרחונים

 אבנר :צילום( פרחון בשדה אספסת בעמק בית שאן כנף עם-שדמית אדומת :1.5תמונה 
  )רינות
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אך האוכלוסייה בעמק בית שאן גדלה עקב , מין זה מקנן באזור באופן טבעי :תנשמת •

הפרויקט כולל הצבת . פרויקט הדברה ביולוגית של מכרסמים באמצעות תנשמות ובזים

גדל  – וכתוצאה מכך  המגדילות את האוכלוסייה באזור,תיבות קינון באזורים חקלאיים

השותפים . לחץ הטריפה על אוכלוסיות מכרסמים מזיקים שונים כדוגמת נברן השדות

משרד , אוניברסיטת תל אביב, המרכזיים בפרויקט זה הם החברה להגנת הטבע

 תיבות קינון ושיעור 150 - בשטח הפרויקט ישנן כ. החקלאות והמשרד להגנת הסביבה

  . 45% -השימוש השנתי הממוצע הוא כ

. ערבהבבנגב והוא שלו העיקרי אזור הקינון ש ,)VU(מין בסיכון בינוני בארץ  :רץ מדבר •

 ןעיקר התצפיות ה.  הסקר מייצגות את גבול תפוצתו הצפוניתחוםתצפיות של מין זה ב

י מגיעים אחרש או ,לא ידוע האם הם מקננים באזור. שדה אליהולבשדות בין כפר רופין 

  . צעיריםנצפו באזור 2004 אבל בשנת ,הקינון
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  )5.4.2לטבלת התצפיות ראה נספח . ג"בסיס המידע של רטט ומ"נתונים מסקרי עופות חלה(בעופות בתחום הסקר  מפת תצפיות :5.3מפה 
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  ' הים לפרקנספח 5.4

  אזוריםל בחלוקה סקר התחוםציפורים בבתצפיות פירוט מיקומי  5.4.1

הערכת הסיכון  .בצהובמסומנים נמצאים בסיכון המינים ).  שנערכו באזורנתונים מכל הסקריםה(

ועדכון רשימת הסיכון לציפורים ) 2002, מירוז ואלון(מתוך הספר האדום של החולייתנים בישראל 

  .5.1י מפה "חלוקת אזורי התפוצה עפ). 2008, אלון ופרלמן(

 אזורים הערכת סיכון  
 7 6 5 4 3 2 1 עולם ישראל שם מדעי שם המין

 + + + + + +  Fulica atra  NT NE אגמיה

 +  + +      Erithacus rubecula אדום חזה

      +    Anser anser אווז אפור

      +    Anser albifrons מצח-אווז לבן

     +   Bubo bubo  NT NE אוח

 +  +  +  +   Pernis apivorus איית צרעים

   +       Pernis ptilorhynchus איית צרעים מצויצת

 + + + + + + + Ardea cinerea  RE NE אנפה אפורה

 +   + + + + Ardea purpurea  NT NE אנפה ארגמנית

 +   +      Botaurus stellaris אנפה משורטטת

 + + + + +   Bubulcus ibis  LC NE אנפית בקר

 +   +  +  Ixobrychos minutus  NT NE אנפית גמדית

 + + + + +  + Ardeola ralloides  NT NE אנפית סוף

 + + + + +  + Nycticorax nycticorax  LC NE אנפת לילה

 + + + + + +  Pychnonotus xanthopygos  LC NE בולבול

 + +      Falco naumanni  EN VU בז אדום

 + +        Falco columbarius בז גמדי

 +       Falco pelegrinoides   NT NE בז מדברי 

 + + + + + +  Falco tinnunculus  LC NE בז מצוי

 +       Falco peregrinus  RE NE בז נודד

   +     Serinus serinus  DD NE בזבוז אירופי

 + + + +  +    Tringa erythropus ביצנית אדומת רגל

  + + +      Tringa nebularia ביצנית ירוקת רגל

 + + + +  +    Actitis hypoleucos ביצנית לבנת בטן

 + + + +  +    Tringa totanus ביצנית לבנת כנף

 +  + +      Tringa glareola ביצנית מנומרת

 + + + +      Tringa stagnatilis ביצנית עדינה

    +      Tringa flavipes רגל-ביצנית צהובת

 + + + + +     Tringa ochropus ביצנית שחורת כנף

   + +  +    Cygnus olor ברבור מצוי

  +        Porzana parva ברודית קטנה

 + + + +  +  Marmaronetta angostirostris  CR VU ברווז משויש

 +  + +  +    Anas strepera ברוז אפור

 + +  +      Anas acuta ברוז חד זנב

 +  + +  +    Anas penelope ברוז צהוב מצח

 + + + + + +  Anas platyrhynchos  NT NE יהברכי

 +  +   +  Emberiza caesia  NT NE מקור-גבתון אדום

          Emberiza pusilla גבתון גמדי

 + + +  + +  Emberiza hortulana  LC NE גבתון גנים

 +       Miliaria calandra  LC NE גבתון עפרוני

   +       Elanus caeruleus כתף-דאה שחורת

   +       Saxicola rubetra דוחל חום גרון

   +       Saxicola torquata maura דוחל מזרחי

 + + + +  +    Saxicola torquata דוחל שחור גרון

 +  + + +   Upupa epops  NT NE דוכיפת

 + + + + + +  Milvus migrans  RE NE דיה מצויה

 + + + + + +  Passer domesticus  LC NE דרור הבית

 +      +   Passer montanus דרור הרים
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 אזורים הערכת סיכון  
 7 6 5 4 3 2 1 עולם ישראל שם מדעי שם המין

 + + + + + + + Passer moabiticus LC NE דרור ירדן

 + + + +  +  Passer hispaniolensis  LC NE דרור ספרדי

 +  +  +   Psittacula krameri  LC NE דררה

 + +      Oriolus oriolus  NT NE זהבן מחלל

        Luscinia megarhynchos  DD NE  הירדןזמיר

 +         Luscinia luscinia זמיר מנומר

     +     Luscinia megarhynchos זמיר רונן

 + + + + + +  Circus aeruginosus  RE NE זרון סוף

 + +  + + +    Circus macrourus זרון שדות

 + +  +      Circus cyaneus זרון תכול

 +       Sturnus roseus  LC NE זרזיר ארבה

    +      Sturnus vulgaris זרזיר מצוי

 +   + +     Alauda arvensis זרעית

      +    Otis tarda חובה קטנה

 +   +      Otus scops חובה גדולה

 + + + + + + + Alectoris chukar  NT NE חוגלה

 + + +  + +  Carduelis carduelis  NT NE חוחית

      +    Pluvialis squatarola חופזי זהוב

  +        Podiceps auritus חופזי מנומר

   + +      Calidris alpina חופית אלפינית

 +  + +      Calidris temminckii חופית טמינק

      +    Calidris melanotos חזה-חופית כהת

 + + + +  +    Calidris minuta חופית קטנה

 +  +     Charadrius alexandrinus  CR NE חופמי אלכסנדרי

 +  + + + +  Charadrius dubius  CR NE חופמי גדות

 + + + +  +    Charadrius hiaticula חופמי צוארון

 + +  + +   Circaetus gallicus  LC NE חיויאי

      +  Phoenicurus ochruros  LC NE חכלילית סלעים

 +         Phoenicurus phoenicurus חכלילית עצים

 + + + + + +  Cercotrchas galactotes  NT NE חמריה

    +    Lanius collurio  NT NE חנקן אדום גב

 +    +   Lanius senator  NT NE חנקן אדום ראש

 + + +  + +  Lanius excubitor  LC NE חנקן גדול

 +  +   +  Lanius nubicus  NT NE חנקן נובי

    +      Lanius isabellinus חנקן ערבות

 + + + + + + + Ciconia ciconia  NT NE חסידה לבנה

 + + + + + + + Ciconia nigra  LC חסידה שחורה

 +     +  Rhodospiza obsoleta  LC NE מקור-חצוצרן שחור

 + + + + + +    Gallinago gallinago חרטומית ביצות

    +      Lymnocryptes minimus חרטומית גמדית

 +         Gallinago stenure זנב-חרטומית חדת

    +      Scolopax rusticola חרטומן היערות

 + + + +  +  Podiceps nigricollis  DD NE טבלן בינוני

 + + + + + +  Tachybaptus ruficollis  NT NE טבלן גמד

 +  +     Podiceps cristatus  RE NE טבלן מצויץ

 + + + + + +    Tadorna tadorna טדורנה

 +         Columba oenas יונת עצים

     +     Columba palumbus יונת ענק

 +       Asio otus  LC NE ינשוף עצים

  +  + + +  Asio flammeus  DD NE ינשוף שדות

 +  + + + +  Parus major  LC NE ירגזי מצוי

 +     +  Carduelis chloris  LC NE ירקון

 +  + + + + + Riparia riparia  LC NE כוכית גדות

 + + + +    Athene noctua  NT NE כוס החורבות

 + + + + + +    Luscinia svecica כחול חזה
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 אזורים הערכת סיכון  
 7 6 5 4 3 2 1 עולם ישראל שם מדעי שם המין

 +  +   +  Coracias garrulus  NT NE כחל

 + + + +  +    Lonchura malabarica דיכסוף מקור הו

 + + + + + + +   Platalea leucorodia כפן

 + + + + + +  Burhinus oedicnemus  NT NE כרוון

 + + + +  + + Halcyon smyrnensis NT NE לבן חזה

 + + + + + +    Egretta alba לבנית גדולה

 + + + + + + + Egretta garzetta  LC NE לבנית קטנה

 +         Philomachus pugnax לוחם

 + +  +    Strix aluco  NT NE לילית

 + + + +      Limosa limosa לימוזה מצויה

      +  Plegadis falcinellus  LC NE מגלן חום

   +       Pluvialis squatarola חופזי זהוב

 +         Geronticus eremita מגלן מצויץ

 +   +    Crex crex  LC יו חלודימלכישל

  +        Mergellus albellus מרגון גמדי

          Chlidonias leucopterus מרומית לבנת כנף

 + + + + + +    Chlidonias hybridus מרומית לבנת לחי

 +  +     Chlidonias niger  RE NE מרומית שחורה

 + + + +    Anas clypaeta  LC NE מרית

 + + +       Motacilla cinerea נחליאלי זנבתן

 + +  +    Motacilla alba  NT NE נחליאלי לבן

          Motacilla citreola נחליאלי לימוני 

 +       Motacilla flava  CR NE נחליאלי צהוב

 +         Netta rufina נטה

    +  +    Accipiter badius נץ כספי

  +      Accipiter nisus  LC NE נץ מצוי

 +  +     Dendrocopos syriacus  LC NE נקר סורי

 + + +  +   Sylvia curruca  LC NE סבכי טוחנים

 +    + +  Sylvia communis  LC NE סבכי קוצים

 + + + + + +  Sylvia atricapilla  DD NE סבכי שחור כיפה

 +  +  + +  Sylvia melanocephala  LC NE סבכי שחור ראש

 + + + +  +  Gallinula chloropus  LC NE סופית

 + + + + + + + Recurvirostra avosetta  NT NE סייפן

      +  Apus apus  LC NE סיס חומות

 +  +     Vanellus spinosus   LC NE סיקסק

 + + +  +   Oenanthe oenanthe  NT NE סלעית אירופית

 + + + + + +  Oenanthe isabellina  LC NE ערבותסלעית 

 +   +    Hirundo duarica  LC NE סנונית המערות

 + +  + +   Hirundo rustica  LC NE סנונית הרפתות

     +     Grus grus עגור אפור

   +     Corvus corone  LC NE עורב אפור

 +  +  +   Garrulus glandarius  LC NE עורבני

  +    +  Aegypius monachus  RE LR עזניה שחורה

 +  +       Hieraaetus pennatus עיט גמדי

 +   +    Aquila pomarina  LC עיט חורש

  +      Hieraatus fasciatus  EN NE עיט ניצי 

 + + + + + +  Aquila  clanga  RE VU עיט צפרדעים

 +       Aquila heliaca  VU עיט שמש

    +  +  Haliaeetus albicilla  RE NT זנב-עיטם לבן

 + + + + + +    Phylloscopus collybita עלוית חורף

 +         Phylloscopus humei )לבנת גבות(עלוית מזרחית 

 + + + + + + + Galerida cristata  NT NE עפרוני מצויץ

 + + + + + +  Buteo buteo  NT NE עקב חורף

 + +   +     Buteo buteo vulpinus קב מזרחיע

 + + + + + +  Buteo rufinus  NT NE עקב עיטי
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 אזורים הערכת סיכון  
 7 6 5 4 3 2 1 עולם ישראל שם מדעי שם המין

  +        Porphyrio porphyrio פורפיריה כחולה

 +   +      Anthus cervinus פיפיון אדום גרון

 + +  +      Anthus spinoletta פיפיון מים

 + +        Anthus trivialis פיפיון עצים

 +     +    Anthus pratensis פיפיון שדות

 + + + + +     Phoenicopterus ruber פלמינגו

 +   + + +    Fringilla coelebs פרוש מצוי

 + + + + + + + Francolinus francolinus  VU NE פרנקולין

 + + + + + + + Ceryle rudis  LC NE פרפור עקוד

 + + + + + + + Prinia gracilis  LC NE פשוש

 + +  +    Aythya nyroca  CR NT צולל ִּבצות

 + + + +      Aythya ferina צולל חלודי

 +         Aythya marila צולל ימי

 + + + + + +    Aythya fuligula צולל מצויץ

 +  + +    Nectarinia osea  LC NE צופית

 + + + + +     Streptopelia senegalensis צוצלת

 + + + + + +  Cettia cetti  LC NE צטיה

 +  + +    Corvus monedula  LC NE קאק

  + +   +  Clamator glandarius  LC NE קוקיה מצויצת

 + + + + + + +   Phalacrocorax carbo קורמורן גדול

 + + + + + + + Phalacrocorax pygmeus  VU LC קורמורן גמד

 + + + +  +  Tadorna ferruginea  DD NE קזרקה

          Vanellus gregarius קיוית להקנית

 + + + +  +  Vanellus vanellus  LC NE קיוית מצויצת

   +  +     Turdus philomelos קיכלי רונן

  +  +    Acrocephalus arundinceus  CR NE קנית אירופית

 + + + + + + + Acrocephalus stentoreus  NT NE קנית אפריקנית

     +    Acrocephalus schoenobaenus קנית פסים

 + + + + + +  Acrocephalus scirpaceus  LC NE קנית קטנה 

   + +    Anas querquedula  LC NE קרקיר

   +       Remiz pendulinus רמית

  + +     Cursorius cursor  VU NE רץ מדבר

      +  Glareola pratincola   CR NE כנף-שדמית אדומת

    +      Glareola nordmanni כנף-שדמית שחורת

 + + + +  +    Larus ridibundus שחף אגמים

          Larus audouinii מקור-שחף אדום

   +       Larus canus שחף אפרורי

 + + + +  + +   Larus armenicus שחף ארמני 

 + + + +  +   Larus cachinnanus x armenicus ארמני/רגל-שחף צהוב

 +        Larus cachinnanus/michahellis .מ.שחף ב

  +  +      Larus minutus שחף גמדי

 + + + +  +    Larus argentatus שחף כספי

   +       Larus ichthyaetus שחף עיטי

      +  Larus cachinans  CR NE *רגל-שחף צהוב

   +   +    Larus genei שחף צר מקור

 + + + +      Larus fuscus שחף שחור

 +  + + +   Turdus merula  LC NE שחרור 

 + + +  + + + Hippolais pallida  LC NE שיחנית קטנה

 + + + +  +    Alcedo atthis שלדג גמדי

 +   +    Coturnix coturnix   NT NE שליו 

 + + + + + +    Pandion haliaetus שלך

 +       Otus scops  LC NE שעיר מצוי

 + + + + + +    Pelecanus onocrotalus שקנאי מצוי

  +     + Merops orientalis  LC NE שרקרק גמדי

  + + +    Merops persicus  VU NE שרקרק ירוק
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 אזורים הערכת סיכון  
 7 6 5 4 3 2 1 עולם ישראל שם מדעי שם המין

 + + + + + +  Merops apiaster  VU NE שרקרק מצוי

 + + + +  +    Anas crecca שרשיר

 + + + + + + + Streptopelia turtur  NT NE תור מצוי

 + + + + + + + Streptopelia decaocto  LC NE תור צווארון

 + +      Oena capensis  LC NE תורית זנבנית

 + + + + + +  Himantopus himantopus  LC NE תמירון

 + +   +  + Tyto alba  NT NE תנשמת

   +     Carduelis cannabina  NT NE תפוחית מצויה

 +   + +   Cisticola juncidis  NT NE תפר

 161 115 129 127 84 103 28   לאזורעושר מינים 

 222 מינים כל הסך 
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  .5.3 ראה מפה ,)נתוני כל הסקרים(טבלת התצפיות בציפורים  5.4.2

 מספר מינים X Y מינים תצפית' נק

 1 706910 246325 שרשיר 1

 1 701200 246900 דרור ספרדי 2

 1 707193 246925 חזה-לבן 3

 2 707800 247200 סיקסק, חזה-לבן 4

 2 708300 247500 סנונית רפתות, סיקסק 5

 1 701750 247840 זהבן מחלל 6

 1 703974 248162 עגור אפור 7

 1 709390 248470 קורמורן גדול 8

 1 707600 248500 עיםעיט צפרד 9

 1 708723 248740 זרון סוף 10

, מגלן, לבנית קטנה, חסידה שחורה, ברכייה, כנף-ביצנית לבנת, אנפה אפורה 11
 רגל-שחף צהוב, קיווית מצויצת, סיקסק, נחליאלי לבן

248960 706400 10 

 1 706643 248988 חזה-לבן 12

 1 705889 248994 מגלן חום 13

 2 706000 249000 לבנית קטנה, אנפית בקר 14

 1 706700 249000 שלך 15

 3 708000 249000 שלדג גמדי, פיפיון מים, דרור הירדן 16

 1 705207 249259 אנפה ארגמנית 17

 1 704767 249270 אנפת לילה 18

 1 708534 249295 שקנאי מצוי 19

 4 704500 249300 לבנית קטנה, אנפת לילה, אנפית סוף, אנפית בקר 20

 1 712125 249322 תמירון 21

 1 712511 249488 רגל-צהוב\שחף ארמני 22

 1 712530 249495 כפן לבן 23

 1 712518 249498 שרשיר 24

 1 703200 249500 לבנית קטנה 25

 2 704500 249500 כפן לבן, ברווז משויש 26

 1 712546 249528 טבלן גמדי 27

 1 708530 249611 שקנאי מצוי 28

 1 704442 249634 שלך 29

 1 712505 249662 תמירון 30

 1 712500 249671 כנף-ביצנית לבנת 31

 1 706401 249717 קיוית מצויצת 32

 1 712459 249720 סייפן 33

 1 712468 249724 לוחם 34

 1 712458 249727 שרשיר 35

 1 704376 249747 קורמורן גמדי 36

 1 708209 249766 שלך 37

 1 708847 249779 שקנאי מצוי 38

 2 700900 249800 אנפית גמדית, אנפה מסורטטת 39

 1 704359 249898 עיט צפרדעים 40

 1 713300 249900 חזה-לבן 41

 1 701000 250000 חסידה שחורה 42

 1 701500 250000 זרון סוף 43

 4 703000 250000 מדקורמורן ג, כנף-מרומית לבנת, טבלן גמד, זנב-ברווז חד 44

 2 704000 250000 לוחם, חסידה לבנה 45

 1 706000 250000 נחליאלי צהוב 46

 1 710000 250000 חסידה לבנה 47

 1 711000 250000 נחליאלי לבן 48

 7 712000 250000 שקנאי מצוי, שלך, קרקיר, טדורנה, דרור הירדן, ברבור מצוי, אנפית סוף 49

 1 713300 250000 חסידה לבנה 50

 1 704457 250050 לבנית גדולה 51

 1 704500 250100 זרון סוף 52

 1 701346 250138 קיוית מצויצת 53

 1 712137 250141 קרקיר 54

 1 700571 250224  שרשיר 55



 

 
- 139 - 

 מספר מינים X Y מינים תצפית' נק

 2 705030 250250 שלך, עגור אפור 56

 1 704436 250293 חסידה לבנה 57

 1 712451 250318 קרקיר 58

 1 712462 250325 מירוןת 59

 1 701380 250330 חסידה לבנה 60

 1 704444 250338 חסידה שחורה 61

 1 701348 250339 צולל מצויץ 62

 1 708235 250383 חסידה לבנה 63

 1 704500 250400 נחליאלי צהוב 64

 2 700100 250500 כפן לבן, חסידה שחורה 65

 1 700500 250500 סיקסק 66

 2 702000 250500 פלמינגו מצוי, הטדורנ 67

 1 712776 250514 חזה-לבן 68

 1 712685 250538 חסידה שחורה 69

 1 711600 250600 פלמינגו מצוי 70

 1 712111 250641 לימוזה מצויה 71

 1 712151 250651 עיט צפרדעים 72

 1 700602 250659 כנף-מרומית לבנת 73

 1 703151 250750 חזה-לבן 74

 1 707984 250804 פרפור עקוד 75

 1 700980 250817 אנפה אפורה 76

 1 700967 250843 חסידה שחורה 77

 1 700551 250867 חסידה שחורה 78

 1 700548 250869 לבנית גדולה 79

 1 700552 250870 אנפה אפורה 80

 1 703212 250952 אנפה ארגמנית 81

 6 707000 251000 סיקסק, נחליאלי צהוב, נחליאלי לבן,  קטנהלבנית, חרטומית ביצות, אנפה אפורה 82

 1 711000 251000 קזרקה 83

, קזרקה, פלמינגו מצוי, סיקסק, לבנית קטנה, לבנית גדולה, טדורנה, אנפה אפורה 84
 תמירון, שחף אגמים, קיווית מצויצת

251000 712000 10 

 1 713000 251000 לבנית קטנה 85

 1 708200 251010 נינחליאלי לימו 86

 1 702448 251049 שלך 87

 1 706322 251075 חסידה לבנה 88

 1 701807 251109 שרשיר 89

 1 716032 251146 שקנאי מצוי 90

 2 706200 251190 עגור אפור, דרור הירדן 91

 4 706300 251200 קנית קטנה, קורמורן גמד, עלווית חורף, דרור ספרדי 92

 1 703172 251230 מרית 93

 1 712448 251269 זרון סוף 94

 1 702382 251324 עיט צפרדעים 95

 1 712398 251374 שרשיר 96

 1 702443 251376 זרון סוף 97

, נחליאלי לבן, לבנית גדולה, חסידה לבנה, דרור ספרדי, ברכייה, אנפית בקר 98
 קנית קטנה, קורמורן גמד, סיקסק, סופית

251400 706300 10 

 1 716543 251406 שקנאי מצוי 99

, פלמינגו מצוי, סיקסק, מרית, חזה-לבן, טדורנה, טבלן גמד, זרון סוף, ברכייה 100
 שלך, שליו, קורמורן גדול, צולל מצויץ

251450 717530 12 

 1 705422 251479 חסידה לבנה 101

 1 706307 251486 אנפת לילה 102

 2 706268 251491 אנפת לילה, אנפה אפורה 103

 1 706000 251500 עגור אפור 104

 1 706100 251500 שלדג גמדי 105

 1 706300 251500 קורמורן גמד 106

חופמי , חופית קטנה, ברכייה, כנף-ביצנית לבנת, בטן-ביצנית לבנת, אנפה אפורה 107
-מרומית לבנת, לבנית קטנה, לבנית גדולה, חסידה שחורה, חסידה לבנה, צווארון

שחף , קיווית מצויצת, צולל ביצות, סנונית רפתות, סיקסק, סופית, מרית, לחי
 תמירון, שרשיר, כספי

251500 708500 20 

 1 706298 251507 קורמורן גמדי 108
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 מספר מינים X Y מינים תצפית' נק

 1 705045 251513 שלך 109

 1 704796 251520 חסידה לבנה 110

 1 706158 251548 קורמורן גמדי 111

 1 712414 251563 שלך 112

 1 723921 251572 שקנאי מצוי 113

 1 706203 251626 שלך 114

 1 703121 251636 לבנית גדולה 115

 1 707423 251677 פרפור עקוד 116

 1 713198 251687 עיט צפרדעים 117

 1 699800 251700 קורמורן גדול 118

 1 716812 251744 שקנאי מצוי 119

 1 702699 251752 עיט צפרדעים 120

 1 703500 251800 חליאלי לבןנ 121

 1 712400 251800 קורמורן גמד 122

 1 711964 251821 סנונית הרפתות 123

 1 705275 251909 קיוית מצויצת 124

 1 705279 251909 שלך 125

 1 705748 251922 קיוית מצויצת 126

 1 707240 251950 נחליאלי לבן 127

 1 714566 251965 שקנאי מצוי 128

 1 705300 251969 קיוית מצויצת 129

 1 702436 251974 זרון שדות 130

 1 702475 251982 חסידה שחורה 131

 1 702472 251987 קיוית מצויצת 132

 1 703200 252000 קורמורן גמד 133

 1 705000 252000 פלמינגו מצוי 134

 4 705500 252000 קורמורן גמד, לבנית קטנה, אנפת לילה, אנפית בקר 135

 1 707000 252000 פלמינגו מצוי 136

 1 710300 252000 חסידה לבנה 137

 1 715000 252000 שלך 138

-ביצנית שחורת, אנפת לילה, אנפית סוף, אנפה ארגמנית, אנפה אפורה, אגמייה 139
, לבנית קטנה, חזה-לבן, חרטומית ביצות, חסידה לבנה, חופמי גדות, ברכייה, כנף

, קורמורן גמד, פרפור עקוד, סנונית רפתות, סנונית מערות, סיקסק, סופית, לוחם
 תמירון

252000 716000 20 

 2 717300 252000 חסידה שחורה, זרון סוף 140

 1 717400 252000 שקנאי מצוי 141

 1 722500 252000 חסידה שחורה 142

 1 706110 252127 זרון סוף 143

 1 715556 252144 סיקסק 144

 1 714678 252156 שקנאי מצוי 145

 1 715143 252156 שלך 146

 1 715153 252169 שלך 147

 1 715195 252180 זנב-ברווז חד 148

 1 715197 252182 חסידה שחורה 149

 1 714911 252192 עיט צפרדעים 150

 1 715841 252197 עגור אפור 151

 1 715205 252201 אנפה אפורה 152

 1 714777 252235 זרון סוף 153

 1 715050 252235 טדורנה 154

 1 715049 252239 שלך 155

 1 715123 252239 טדורנה 156

 1 723036 252273 שקנאי מצוי 157

 1 714902 252281 שקנאי מצוי 158

 1 723048 252284 עיט צפרדעים 159

 1 705010 252296 שלך 160

 1 723569 252296 טבלן גמדי 161

 1 705670 252299 שלך 162

 1 705000 252300 קזרקה 163
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 מספר מינים X Y מינים תצפית' נק

 5 705500 252300 רגל-שחף צהוב, שחף אגמים, קנית קטנה, סיקסק, חזה-לבן 164

 1 720600 252300 זרון שדות 165

 1 722967 252305 עיט צפרדעים 166

 1 705335 252309 טבלן מצויץ 167

 1 704697 252348 פרפור עקוד 168

 1 705915 252349 גמניתאנפה אר 169

 1 715629 252381 קיוית מצויצת 170

 1 715664 252381 תמירון 171

 1 714979 252394 שקנאי מצוי 172

 1 715540 252404 שרשיר 173

 1 705989 252406 קורמורן גמדי 174

 1 715603 252408 טדורנה 175

 1 715695 252408 סייפן 176

 1 715240 252410 זנב-עיטם לבן 177

 1 715203 252442 לבנית גדולה 178

 1 715463 252460 אנפה אפורה 179

 1 715095 252466 אגמייה 180

 1 715578 252477 שרשיר 181

, סופית, כנף-מרומית לבנת, לבנית קטנה, חזה-לבן, דרור הירדן, אנפת לילה 182
 פרפור עקוד, סיקסק

252500 704500 8 

 1 704600 252500 קורמורן גמד 183

 1 704700 252500 קורמורן גמד 184

 1 704800 252500 קורמורן גמד 185

 1 715780 252520 אנפית גמדית 186

 1 704787 252528 חזה-לבן 187

 1 705334 252544 חסידה שחורה 188

 1 715700 252600 שקנאי מצוי 189

 1 715222 252623 אנפית גמדית 190

 1 715296 252643 יקורמורן גמד 191

 1 722919 252671 לבנית גדולה 192

 1 705165 252675 פרפור עקוד 193

 1 724338 252677 קורמורן גמדי 194

 1 724576 252680 קורמורן גדול 195

 1 715309 252682 כפן לבן 196

 1 723815 252684 קורמורן גמדי 197

 1 724757 252689 אנפת לילה 198

 1 723822 252692 שחורהחסידה  199

 1 724897 252712 אנפית סוף 200

 1 705017 252719 לוחם 201

 1 724744 252735 קורמורן גמדי 202

 1 724745 252736 אנפה ארגמנית 203

 1 704989 252737 חסידה שחורה 204

 1 722914 252742 חסידה שחורה 205

 1 727649 252784 שקנאי מסולסל 206

 1 724546 252795  ארגמניתאנפה 207

 1 722881 252799 לבנית גדולה 208

, סופית, לבנית קטנה, לבנית גדולה, זרון תכול, זרון שדות, זרון סוף, אגמייה 209
 שחף אגמים, קיווית מצויצת

252800 707000 9 

 1 715600 252800 קורמורן גמד 210

 1 725200 252800 אנפית סוף 211

 1 715164 252804 חסידה שחורה 212

 1 722956 252872 כפן לבן 213

 2 705500 252900 לבנית קטנה, אנפת לילה 214

 2 722900 252900 סופית, אנפית גמדית 215

 1 725300 252900 אנפה ארגמנית 216

 1 724339 252946 קורמורן גדול 217

 1 705802 252968 חסידה שחורה 218

 1 722794 252992 שלך 219
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 מספר מינים X Y מינים תצפית' נק

 1 706600 253000 חסידה שחורה 220

 1 707100 253000 זנב-עיטם לבן 221

 1 707200 253000 זנב-עיטם לבן 222

 1 707500 253000 סופית 223

 5 707900 253000 לבנית קטנה, אנפת לילה, אנפית סוף, אנפית גמדית, אנפית בקר 224

 2 711500 253000 פרפור עקוד, חזה-לבן 225

 4 722500 253000 שלך, חופמי גדות, חופזי מנומר, ארגמניתאנפה  226

 3 725000 253000 סיקסק, אנפת לילה, אנפה אפורה 227

 1 722785 253003 שלך 228

 1 724316 253003 חסידה שחורה 229

 1 705641 253004 חסידה לבנה 230

 4 705600 253100 קורמורן גמד, לבנית קטנה, אנפת לילה, אנפית סוף 231

 1 725053 253152 קיוית להקנית 232

 1 705220 253173 מרית 233

 1 724648 253196 שקנאי מצוי 234

עיטם , סיקסק, לבנית קטנה, חזה-לבן, אנפת לילה, אנפה ארגמנית, אנפה אפורה 235
 קורמורן גדול, פרפור עקוד, זנב-לבן

253200 707300 9 

 1 711500 253200 ברבור מצוי 236

 1 723500 253200 קורמורן גמד 237

 1 725000 253200 קורמורן גמד 238

 1 704963 253201 חזה-לבן 239

 1 721922 253230 דרור הירדן 240

 1 725106 253243 שקנאי מצוי 241

 1 711753 253267 זרון סוף 242

 1 722688 253269 חסידה שחורה 243

 1 724913 253326 שלך 244

 1 724233 253417 גדולהלבנית  245

 1 724251 253421 חסידה שחורה 246

 1 723968 253437 חסידה שחורה 247

 1 721167 253440 שקנאי מצוי 248

 1 724116 253446 שקנאי מצוי 249

 1 727500 253500 חסידה לבנה 250

 1 721556 253593 זרון סוף 251

 4 711300 253800  גדולקורמורן, סיקסק, אנפית בקר, אנפה אפורה 252

 1 719916 254091 עגור אפור 253

 1 721245 254127 שלך 254

 1 721297 254159 בטן-ביצנית לבנת 255

 1 721302 254186 קיוית מצויצת 256

 1 721900 254200 קורמורן גמד 257
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  ג" בבסיס המידע של רטעופותנתוני  5.4.3

  .יחד עם תוצרי העבודה, ק על גבי תקליטורויועבר ר, ח המודפס"נספח זה לא יופיע בדו
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  רקע 6.1
אזור בקעת הירדן הוא אחד מארבעת הצירים המרכזיים המשמשים כמסדרון אקולוגי 

. המאפשר מעבר של בעלי חיים בין השטחים הטבעיים הפתוחים שעדיין קיימים בישראל

 ומשם ,ת הגבוהות של הגליל המזרחילאזור הרמו –אזור זה מחבר בין השומרון והגלבוע 

 בנוסף לייחודיות החי המתקיים ,זאת.  ומכאן חשיבותו הרבה,גולןללגליל העליון ו –צפונה 

  .   עולמימהווה הבקעה גבול תפוצה – שעבור חלקם , המשלב מינים מאזורי תפוצה שונים,בו

 למצוא בבתי הגידול  אותם ניתן,לאורך נהר הירדן ויובליו קיים עושר מיני יונקים גבוה

 קיימים מינים נדירים כגון ,מבין סדרת הטורפים היבשתיים. האקוואטים והיבשתיים

. היא נמצאת ם שאגן הירדן הדרומי הוא אחד המקומות היחידים כיום בישראל בה,הלוטרה

 , נפגע בצורה קשה לאורך השנים,הנמצא בסכנת הכחדה חמורה בישראל, יונק ייחודי זה

כמו . ווי מים טבעייםק זיהום נחלים ופגיעה במ,קיטוע בתי גידול לחים, דריסותבעיקר עקב 

 מתוך הנחה , בדרך כלל בסמוך לבריכות דגים,יד בלתי חוקייצמנפגעו בעבר לוטרות , כן

בית הגידול המועדף עליה הוא סביבת מקווי מים מתוקים . שהלוטרה גורמת לנזקים לענף זה

כיום ניתן למצוא לוטרות .  בסמוך לסבך צמחייה,מתם קבועה ונחלים שזרי,המאכלסים דגים

בעמק .  וגם בעמק בית שאן ועמק חרוד,באגן הירדן בסמוך לבריכות דגים ומאגרי מים

ולא ברור שיש שם אוכלוסיה , יזרעאל תועדה פעילות ספוראדית למשך מספר שנים בלבד

דרך עמק חרוד ועמק , הירדןהמסדרון היבשתי המקשר בין . )2010, גוטר וחובריו (יציבה

 הינו בעל חשיבות רבה כמסדרון פוטנציאלי המחבר בין אוכלוסיית הלוטרות באגן ,יזרעאל

  .  לזו שהייתה קיימת במערב ישראל,הירדן

 , עליו מתקבלות מידי פעם תצפיות מקומיות,טורף נוסף שהוא יחסית נדיר באזור הוא הצבוע

טורפים נוספים שנצפו באזור הירדן הדרומי .  והגלבועעמק בית שאן, בעיקר מאזור נחל תבור

 .חתול ביצות וקרקל, חתול בר, שועל מצוי, תן, זאב, סמור, דלק, גירית מצויה, נמיה: הם

שפן , ארנבת השדה, מיני עטלפי חרקים שונים: יונקים נוספים הקיימים באזור זה הם

 חזיר הבר ציםן הפרסתנים נפוומבי, מיני מכרסמים שונים עליהם נמנה גם הדרבן, סלעים

  .   וצבי ישראלי

 ועבור חלקם השפעה זו ,מיני יונקים מסוימים הושפעו מאוד מנוכחות האדם באזור הבקעה

 ,והתןהמצוי מבין מינים אלו ניתן למנות את השועל . הובילה לעלייה באוכלוסיותיהםאף 

 ובהשלכת פסולת וקיותח שמקורו במזבלות בלתי ,שמנצלים את שפע המזון העומד לרשותם

 שבית הגידול המועדף עליה הוא בסבכי ,גם הנמייה. חקלאית ופגרי עופות שמקורם בלולים

 מנצלת את בריכות הדגים ושטחי , מים ובאזורים מושקיםותבקרבת מקורשצומח 

יונק נוסף .  וניתן למצוא אותה בשולי יישובים חקלאיים ובסמוך לבריכות הדגים,החקלאות

היא מכרסם הנוטרייה . גרי המים השונים היא הנוטרייה שהיא מין פולש בישראלהנפוץ במא

 על מנת ,בין היתר לכפר רופין, בתחילת שנות החמישיםלארץ מדרום אמריקה הובא גדול ש

 לא התפתחה פרוות הנוטריות והעסק ,עקב האקלים החם. לתעשיית הבגדיםלנצל את פרוותו 

אף  וחלקן ,ריות ברחו והתרבו במקורות המים השוניםחלק מהנוט. חסר ערך כלכלינמצא כ

התפשטה במהרה . שוחררו בצורה מכוונת בבריכות הדגים כדי לדלל את צמחיית הסוף והקנה

  . הפכה למין פולש הגיעה גם לנחלי החוף, אוכלוסיית הנוטריות ברחבי הארץ
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, אשמן גדול,  קטןיזנוב: ביניהםו ,לאורך הבקעה קיימים גם מינים רבים של עטלפי חרקים

ממחקר שנעשה בשנים האחרונות . שוליים-אשף מצוי ועטלפון לבן, פרספון, פרסף גמדי, לילן

פרסף בהיר , פרספון, אוזן-נשפון פגום:  חלקם ממינים נדירים כגון,נמצא שעטלפים רבים

העטלפים מצאו .  מאכלסים את המוצבים הנטושים לאורך גבול ישראל ירדן,ופרסף גדול

 הסמוך למקורות מזון בשטחים ,קרים הנטושים מקום מוגן עם טמפרטורות נוחותבבונ

  .)2010, דולב וחובריו (החקלאיים שמסביב

  ת העבודהושיט 6.2

  עטלפים 6.2.1

הסקר בוצע בסוף חודש מאי וראשית . סקר העטלפים התבסס על סקר אקוסטי וסקר אכלוס

וממחקרים , )ט"חלה(נקים שולבו תוצאות מבסיס המידע של מרכז יו, כמו כן. 2010יוני 

הסקר בוצע באמצעות ביקור . הכוללים נתונים ממרחב זה בשנים האחרונות, הנעשים באזור

באתרי משכן מוכרים באזור בתקופה בה מגיעים העטלפים לקראת יצירת מושבות רבייה 

 לילות 7 לתקופה של  ANABAT-CFנעשה שימוש בגלאי עטלפים מסוג, במקביל. בקיץ

הגלאי . מזון במרחב בעונה זואחר  לאפיון המינים המשחרים ,תחילת יוני-ף מאירצופים בסו

 וכולל מים פתוחים בעלי זרימה איטית ,הוצב בבית גידול לח המאפיין את הירדן הדרומי

  .וצמחיית גדות

  יונקים גדולים 6.2.2

 והיוועצות ,ג" של מרכז יונקים ושל רטםסקירה זו כללה איסוף מידע מתוך מאגרי נתוני

והתבססה אך ורק על , סקירה זו לא כללה דיגום בשדה. מהאזור פקחי רשות הטבע והגניםב

  .ידע קודם

  תוצאות 6.3

  עטלפים 6.3.1

לחלק  ).6.1טבלה ( אתרי לינה של עטלפים באזור שמנהריים ועד ירדנה 7בסקר אותרו 

ולכן , מהאתרים הפוטנציאליים לא ניתן היה להגיע היות והם נמצאים מעבר לגדר המערכת

סקר תועדה פעילותם הבמהלך .  נוספים שאינם מוכרים לנו לינהם אתרי כי קיימי להניחירסב

נמצאים בסכנת  העטלפי חרקיםשל  מינים 8שמתוכם , )6.2טבלה ( מיני עטלפים 11של 

  . הכחדה בישראל 

  . שנצפו בהם עטלפיםבאזור הסקר רשימת אתרי לינה שמוכרים לנו :6.1 טבלה
 X Y שם אתר

 725259 253016 גשרמשטרת  1
 721700 253784 מוצב צופייה 2
 720100 253350  מוצב קרן 3
 717660 252862 מוצב ישמעאל צפון 4
 717300 252700 מוצב ישמעאל דרום 5
 716250 253050 תחנת שאיבה 6

 726400 253900 )י מייקין"עפ(מבנה בנהריים  7
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דרגת הסיכון  .2010יוני - ור הסקר בחודשים מאימגוון מיני העטלפים שתועדו באז :6.2 טבלה
  ).2002(י שלמון "האזורי להכחדה עפ

 אתר לינה נקלט בגלאי נצפה בעין סיכון אזורי שם לטיני מין
 Rousettus aegyptiacus NT +  1 פירות מצוי-עטלף

  +  Rhinopoma microphyllum VU יזנוב גדול
 Rhinopoma cytops VU + + 1 יזנוב קטן

 Asellia tridens VU +  1,3,4,5,6,7 פרספון

  +  Tadarida teniotis NT אשף מצוי
 Rhinolophus ferrumequinum EN + + 5 פרסף גדול

 Rhinolophus hipposideros VU + + 2 פרסף גמדי

 Myotis amerginatus CR + + 2,1 אוזן-נשפון פגום

  + + Myotis capaccinii VU נשפון גדות
  +  Hypsugo savii EN טלפון סאביע

 Pipistrellus kuhli NT + + 1 שוליים-עטלפון לבן

  +   .Myotis sp מ"נשפון ב

  
  :דרומיהירדן ה אזורשנצפו בהעטלפים ריכוז הידע אודות מיני 

ומרבית קבצי הקול , Anabat המין הנפוץ ביותר בהקלטות גלאי :שוליים-עטלפון לבן •

אלא רק שמין זה , אין זה מעיד על גודל האוכלוסייה שלו.  זהשנקלטו שייכים למין

 וניזון ,נרליסט בתזונתו' ג,תיכוני טיפוסי-זהו מין ים. משחר בעיקר בסביבת גדות ומים

 וכמעט ,מין זה משתכן בעיקר בסדקים בבניינים ובישובים. בחרקים מעופפים קטנים

עד שהתקיימה  עטלפי פירות לכן גם לא נפגע בפעילות להדברתו, במערותנמצא לא ש

אנו מעריכים את האוכלוסייה של .  שכללה איוד מערות,20- של המאה ה80-סוף שנות ה

מין זה . יוני-ההמלטות מתרחשות בחודשים מאי. מין זה באזור בעשרות אלפי פרטים

בבדיקת חומרי הדברה שביצענו בעטלפונים . גם בחורף, מצוי באזור במשך כל השנה

 ,DDTהתגלו כמויות זעירות של שרידי , )2011, לוין (2007 באזור זה בשנת לבני שוליים

אנו לא חושבים שלאיכות המים או . ולא התגלו שרידים של חומרי הדברה אחרים

מתצפית ישירה . ם יש השפעה ישירה על העטלפים באזור זהילקרבה לשדות חקלאי

 עצומות הכוללות לעיתים  ניכר שמין זה משחר בלהקות,במין זה באתרי שיחור מזון

 אך הפעילות נמשכת בכל ,עוצמת הפעילות המרבית היא בתחילת הלילה, מאות פרטים

נראה שבתי הגידול המועדפים לשיחור . גם בלילות בהם רוח חזקה יחסית, שעות הלילה

אך עוצמת פעילות גבוהה ,  שם נראה כי הוא ניזון בנחילי ימשושים,הם בתי גידול לחים

נרליסט 'בשל הביומאסה הגבוהה של מין זה והיותו טורף ג.  מעל שדות בורנצפתה גם

 יש להניח כי הוא בעל חשיבות רבה כטורף של חרקים ,ב שעות הלילהורבהפעיל 

  . מעופפים

ובשנים האחרונות נלכד , תיכוני המוכר בארץ בעיקר מהחרמון- מין ים:עטלפון סאבי •

לא התקבל מידע על מין זה מאזור הירדן קודם לסקר זה . מספר פעמים בצפון הכנרת

אזור נראה שאכן מין זה מגיע גם ל, )Anabat( מתוך המידע האקוסטי ,עם זאת. הדרומי

  .המידע בלכידות של מין זהאת רצוי לבסס . דרומיהירדן ה

.  שני מיני הפרסף שנצפו באזור הם מינים חובבי מערות ממוצא אירופי:פרספים •

 גם ותוניתן למצוא או ,ליטרי יחסית בעל תפוצה רחבה הוא מין סוהפרסף הגמדי

אזור .  מין הקשור לנופים מיועריםא הוהפרסף הגדול. באזורים של מדבר קיצוני בארץ
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 וזהו האזור היחיד בעולם בו מין זה ,הדרומי  גבול תפוצתומהווה אתשדמות מחולה 

ים דומים בביולוגיה בעל מאפיינ(פוגש את פרסף הנגב הנחשב למין וויקארי שלו במדבר 

כאשר , שני מיני הפרסף מתרבים באזור זה). ובמורפולוגיה אך נבדל גיאוגרפית

 ,מינים אלו יציבים ופעילים כל השנה באזור. יוני- ההמלטות מתרחשות בחודשים מאי

גדלי אנו מעריכים את . וככל הנראה מדלגים בין מחסות שונים כתלות בעונת השנה

 מוכרות ,)חמת גדר(צפוני יותר באזור סמוך . אות בודדותאוכלוסיותיהם באזור במ

אליהן מתקבצים מאות פרספים גדולים ועשרות , מושבות רבייה גדולות של שני המינים

אנו מעריכים את מושבות . פרספים גמדיים באביב ובקיץ להמלטה וגידול צאצאים

 שיחור המזון של הירדן הדרומי מצוי בטווחואזור  ,חמת גדר כחשובות ביותר בישראל

  .מושבות אלו

אזור הסקר .  בגבול תפוצתו הצפוני הירדן הדרומי מין חובב חום המצוי באזור:פרספון •

הפרספונים . ובו מספר מושבות רבייה,  בית הגידול המועדף על מין זה בישראלואה

 וגידול הגורים ,ההמלטות מתרחשות בתחילת יולי, מופיעים באזור החל מסוף מאי

לטרף מין זה משחר .  עד נובמבר נעלמים הפרספונים מהאזור.  אמצע אוגוסטנמשך עד

, עמיחי (עיקר פעילות השיחור היא בתחילת הלילהו ,בסמוך לצמחיה ולפני הקרקע

קיים קושי רב לקלוט את הפרספון בגלאי העטלפים בשל התדר הגבוה מאוד בו ). 2010

אין הקלטות של , בשל כך .ובשל האלומה הצרה של הקול) 120KHz(הוא משתמש 

  .  בלבדת בעיןו תצפיעליו מתבסס על וכל המידע , פרספוניםקולות

 גבול תפוצתו מהווה את אשר עמק הירדן , מין חובב חוםוא היזנוב הגדול ה:יזנוב גדול •

אזור הכנרת והירדן הדרומי מאכלסים מספר מושבות רביה של נקבות . הצפוני בעולם

 ,הנקבות ממליטות ולד אחד בסוף יוני, ופיע באזור בסוף מאיהיזנוב הגדול מ. ממין זה

 חמות ,מערות רדודותבבעונה זו המושבות הן . והגורים פורחים בתחילת אוגוסט

היזנובים הגדולים עוזבים את האזור החל מאמצע אוגוסט ועד אמצע . ומוארות

 לאכילת קשורהה ,לפני עזיבתם אוגרים היזנובים כמויות שומן גדולות. אוקטובר

היזנוב . משפיעות גם על הרכב השומן בגוף העטלפיםש ,מלכות נמלים בכמויות גדולות

ב בקבוצות ולרמתבצע שיחור המזון . הגדול יוצר מושבות צפופות המונות מאות פרטים

 עם זאת הוא נוטה אך, מין זה אינו שותה מים. בשעות הראשונות של הלילה, ובגובה רב

אנו .  בבתי גידול אלוככל הנראה בשל ריבוי החרקים, ל לחיםלהימצא בקרבת בתי גידו

, האוכלוסייה של מין זה באזור הכנרת והירדן הדרומי בכמה אלפיםגודל מעריכים את 

סיכויי דבר המקטין את  –בלבד מושבות בודדות כמה  מרוכזים באך הפרטים

  .שרידותם

 ויוצר ,אך קטן ממנו בכחצי , היזנוב הקטן דומה במאפייניו ליזנוב הגדול:יזנוב קטן •

 ,בדרך כלל הוא מעדיף חללים קרירים יותר יחסית ליזנוב הגדול. מושבות קטנות ורבות

היזנוב הקטן מופיע באזור הסקר . ומספר מושבות של מין זה מוכרות מאזור הסקר

.  זכרים ונקבות יחדיו– המושבות הן מעורבות. החל מחודש מאי ושוהה בו עד נובמבר

 וניזון בחרקים ,בגובה של עד עשרות מטרים מעל הקרקעלטרף קטן משחר היזנוב ה

בסוף יולי צוברים עטלפים אלו . )חיפושיות ודבוראים, בעיקר פשפשאים(מעופפים 
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מספר מאות . עות להם לעבור את החורף ללא מזוןי המסי,כמויות גדולות של שומן

  . ברניקייזנובים קטנים וכמה עשרות יזנובים גדולים חורפים בהר

 שני מיני הנשפון שנצפו והוקלטו באזור זה הם מינים חובבי מערות ממוצא :נשפונים •

 מוכרת לנו בעונת גדותנשפון של מושבת חורף בת אלפים ספורים . אירופי/תיכוני- ים

אנו משערים .  ומושבת חורף נוספת מעמק יזרעאל,החורף בהר ברניקי הסמוך לטבריה

 כי לאזור הירדן הדרומי נראה ו,)גליל עליון(צת באזור ההר כי מדובר באוכלוסיה המקיי

כאשר הוא נצפה בתעופה אופיינית הנשפון . חשיבות רבה עבור מין זה בתקופת החורף

. בסמוך לפני המים תוך שהוא גורף ברגליו הגדולות חרקים מפני המיםלטרף משחר 

פשפשים , קר בימשושיםמבדיקת גללים מאזור עמק יזרעאל עולה כי עטלף זה ניזון בעי

,  נצפה בשתי מושבות באזור הסקראוזן-נשפון פגום. חותרנים ואף בדגיגי גמבוזיה

לא קיים . ה בה מאות רבות של פרטים מחמת גדרימוכרת מושבת רבי, כאשר בנוסף

 באירופה הוא נוהג להיכנס אך, מידע מישראל לגבי הביולוגיה והתזונה של מין זה

 – יזון מזבובים הישנים על תקרת המבנהה ול,ות בהמות ביתבלילה למחסות בהן ישנ

יוני וככל הנראה -שני המינים ממליטים בחודשים אפריל. כך מביא תועלת לאדםוב

יתכן בהחלט כי . אם כי מחליפים את מערות המשכן, מצויים באזור במשך כל השנה

ור במאות אנו מעריכים את גודל האוכלוסייה באז. חלק מהאוכלוסייה היא נודדת

  .בודדות של פרטים

 וחי ,בגובה רבלטרף תיכוני המשחר - עטלף ממוצא יםוא אשף מצוי ה:אשף מצוי •

. בזמן שיחור מזוןהאקוסטי בגלאי בסקר מין זה נקלט . בסדקים במצוקים ובבניינים

 האשף המצוי. עשרות קילומטריםפני  ומשתרע על , הוא רחב ביותרוטווח השיחור של

אם כי סביר להניח כי ,  באזורולא מוכרת מושבה של. שים מגביהי עוףניזון בעיקר בע

  .במאות פרטיםמוערך האוכלוסייה גודל . ההמלטות הן בחודש מאי. מצויה כזו

  :מינים נוספים אשר לא התגלו בסקר אך סביר כי מצויים באזור

 ת רבייה שלוו שמושב,מין מדברי חובב מערות: )Nycteris thebaica(לילן מצרי  •

סביר להניח כי ). ובעבר גם בארבל(אזור יריחו בת בעונת הקיץ באזור חמת גדר וומוכר

  .מדובר ככל הנראה בעשרות פרטים. הוא נמצא באזור הירדן הדרומי

. במיוחד בחורף,  מין זה מוכר מאזור חמת גדר:)Rhinolophus blasii(פרסף מצוי  •

פרטים ככל הנראה מדובר באך  ,ירדן הדרומיאזור הסביר להניח כי הוא מצוי גם ב

  .בודדים בלבד

קריאותיו .  מין זה מצוי בחורף באזור הכנרת:)Miniopterus schreibersii(כנפן  •

  ולא ניתן להבדיל ביניהם באמצעות גלאי עטלפים,דומות לאלו של הנשפונים הקטנים

  .אקוסטי

 ,בגובה רבלטרף  המשחר ,עטלף חרקים גדול:)Taphozous nudiventris(אשמן גדול  •

 כי להניח וסביר ,אזור הבקעהמאזור הכנרת ומ, מין מוכר מעמק יזרעאלה. סדקיםב וחי

כיום . בסקר זה לא נקלטו קריאות של מין זה בגלאי. באזור הירדן הדרומיגם הוא מצוי 

  .מוכרת בישראל מושבה אחת בלבד של מין זה
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  אתרי משכן

הם , )וצפונה עד צפון הגולן(המלח -  הירדן הדרומי ועד יםמאזורמרבית אתרי המשכן 

ומהווים כיום אתרי משכן , שננטשו מזה שנים לא מעטות, מוצבים הסמוכים לאפיק הירדן

ט "חלה, תצפיות שנערכו על ידי מרכז יונקים. מועדפים למיני עטלפים שונים בעונות השונות

ניכר שימוש של הראו שלמרות ש, )2010, דולב וחובריו; 2009, 2008, 2003, דולב ולוין(

 בעקבות .ייתכן שבמוצבים אלו קיים מחסור בנקודות אחיזה למנוחה עבורם, מינים רבים

 מגוון תנעשה על ידי מרכז יונקים פרויקט של בחינ) 2009-2010(בשנתיים האחרונות , כך

). מתוך הנחה שזה גורם מגביל(אפשרויות לשיפור נקודות האחיזה במוצבים נטושים 

, שימוש בנקודות האחיזה המלאכותיותב ניכרת ה על הגברתצביעומ זה תוצאות פרויקט

  .ניכר כי למינים שונים העדפות לחומרי אחיזה שונים. ביחס למקטעים ללא טיפול

  יונקים גדולים 6.3.2

 6.3טבלה ( מינים 19ריכוז המידע על יונקים גדולים מאזור זה כלל עדויות על פעילותם של 

 8, מבין מינים אלה. מכרסמים קטנים ואוכלי חרקים קטנים,  עטלפיםללו לא כ,)6.1ומפה 

מין , )לוטרה (בסכנת הכחדה חמורהמין אחד מוגדר ): 2002, שלמון(מוגדרים כמינים בסיכון 

, זאב" (עתידם בסכנה" מינים מוגדרים בקטגוריית 6, )צבוע מפוספס (בסכנת הכחדהאחד 

 הוא –ומין אחד ,  מינים אינם בסכנה10 ,)קרקל וצבי ישראלי, חתול ביצות, חתול בר, סמור

  . )נוטריה ( פולשמין

, חתול ביצות ונוטריה,  לוטרה:מינים קשורים קשר הדוק לבתי גידול לחיםהמתוך שלושה 

 ומינים אל. בקרבת בתי הגידול הלחיםש נצפה לרוב באזור סבכי הצומח ,מייהנ –ומין נוסף 

ונצפים לרוב גם , הם וסביבותייובליו,  הירדן ערוץ–מאפיינים את אזור הליבה של מרחב זה 

  .  שבאזורבבריכות הדגים ומאגרי המים

  .90ממזרח לכביש שדרומי הירדן ה מיני יונקים גדולים שתועדו באזור :6.3 טבלה

 שם מדעי ח"מין בע ד"מס
דרגת סיכון 

 אזורי
 בית גידול אופייני שכיחות

 ות ושטחים פתוחיםשד מצוי Eeinaceus concolor LC קיפוד מצוי 1

 שדות ושטחים פתוחים מצוי Lepus capensis LC ארנבת מצויה 2

 שדות ושטחים פתוחים שכיח Histrix indica LC דרבן 3

 מקווי מים ושוליהם שכיח מין פולש Myocastor coypu נוטריה 4

 שדות ושטחים פתוחים נדיר Canis lupus VU זאב 5

 דות ושטחים פתוחיםש שכיח Canis aureus LC תן 6

 שדות ושטחים פתוחים מצוי Vulpes vulpes LC שועל מצוי 7

 שדות ושטחים פתוחים מצוי Males males LC גירית מצויה 8

 שדות ושטחים פתוחים נדיר Vormela peregusna VU סמור 9

  חורש ומדרונות סלעיים  נדיר Martes foina LC  דלק  10

 מקווי מים ושוליהם וימצ Lutra lutra CR לוטרה 11

 סבכים בשולי מקווי מים שכיח Herpestes ichneumon LC נמיה 12

 שדות ושטחים פתוחים נדיר Hyaena hyaena EN צבוע מפוספס 13

 שדות ושטחים פתוחים שכיח Felis silvestris VU חתול בר 14

 מקווי מים ושוליהם מצוי Felis chaus VU חתול ביצות 15

 שדות ושטחים פתוחים נדיר Caracal caracal VU קרקל 16

 מסלעות בשולי שטחים נדיר Procavia capensis LC שפן סלעים 17

 סבכי צומח ושטחים פתוחים שכיח Sus scorfa LC חזיר בר 18

 שדות ושטחים פתוחים מצוי Gazella gazella VU צבי ישראלי 19
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  )2010-2009, ג"יד רט- נתוני מחשבי כף: יונקים גדולים; סקר נוכחי: עטלפים(באזור הסקר ריכוז תצפיות ביונקים גדולים    :6.1מפה 
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מצביע על עדויות ) 2010 ,גוטר וחובריומתוך  ,6.2מפה (האחרון סקר הלוטרות : לוטרות •

באזור בריכות הדגים של נווה  ,)סכר אלומות(לפעילות לוטרות במוצא הירדן מהכנרת 

אולם ,  תמונה זו מציגה קיטוע מרחבי בין האזורים,לכאורה .יןובאזור כפר רופ, אור

קושי היעדר הנתונים נובע מה וש,סביר להניח שהירדן הוא העורק הראשי המחבר אותם

עם .  שנמצא מעבר לגדר המערכת– הלוטרות בנהר הירדן עצמו לפעילותלמצוא עדויות 

 שכמות הפרטים , מסדרון צרחשוב לציין שהירדן וסביבותיו מהווים עבור הלוטרה, זאת

מסדרון זה הוא . ללא כל אפשרות להתפשט לצדדים, מוגבלתהיא שמסוגלת להיות בו 

. בית שאןבעמק עמק חרוד ואלו שבאזור הקשר היחידי בין אוכלוסיות צפון הארץ ל

 בריכות דגים –רי מזון פעילות של מין זה מצויים לרוב בסמיכות לאתרים עתימרכזי 

  . מת הבריכות של נווה אור וכפר רופיןדוג, ומאגרים

 אתרים שבהם –בכחול  .פיזור מרחבי של תוצאות דיגום אתרי הלוטרות שנבדקו   :6.2מפה 
  )2010 , גוטר וחובריו:מתוך(נמצא סימון של לוטרות 

 
  

 50%(בוצעה בחינה של מרכזי פעילות ) 2008(אלון -בעבודתה של גלס: חתולי ביצות •

תוצאות המעקב אחר . 1996-9ולי ביצות ממושדרים בשנים של חת) מתחום המחיה

 מצביעות על ריכוז 1997-8שנים בחתולים שמושדרו באזור בריכות הדגים באפיקים 



 

 - 153 - 

תוצאה זו ממחישה את . )6.3מפה ( הפעילות במרחב הקרוב לבריכות דגים ולערוץ הירדן

 חתולי הביצות אומנם .בתי הגידול החיוניים לפעילותו של מין זה במרחב הירדן הדרומי

בקרבת בתי מתמקדת  םאך עיקר פעילות,  מחוץ למיםם חלק לא מבוטל מטרפיםמשיג

  .ומועטה התנועה באזורים יובשניים, הגידול הלחים

של חתולי ביצות )  מתחום המחיה%50(תוצאות ניתוח טלמטרי של מרכזי פעילות   :6.3מפה 
  . אחדע מייצג מרכז פעילות של פרטכל צב). 2008 ,אלון- גלס:מתוך (1997-8בשנים 
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  :את המינים שפעילים בשטחים הפתוחים ניתן לחלק למספר קבוצות

 שפני סלע פעילים כמעט אך ורק בקרבת אזורים עתירי מסלעות :שוכני מסלעות •

 ,באזור הסקר מועטים האזורים בהם קיים בית גידול זה. המשמשים להם כמחסות

  .במרחבומכאן שמין זה איננו נפוץ 

תנים ,  חזירי בר:הםשכיחים באזור זה המינים ה :שוכני שדות ושטחים פתוחים •

שולי בריכות / בשדות חקלאייםמנצלים את שפע המזון הזמין להם ומינים אל. ודרבנים

, ריבוי פעילותם והנזקים הנגרמים בעטיים.  המהווים עבורם מקור מזון יציב,דגים

 והסבכים  החקלאייםשולי השטחים. חקלאותמקטלגת אותם במקרים רבים כמזיקי 

לקבוצה זו ניתן . מהווים אזור משכן מועדף למרביתם, בערוצי הנחלים הנשפכים לירדן

שטחים ב –אך לעומת זאת , לצרף גם את הארנבות אשר בשטחים מסוימים פעילות מאוד

ל לסוג הגידובין נוכחות הארנבות נראה כי קיים קשר .  לראותןנדיר יותראחרים 

חתול , הגירית המצויה, הקרקל, הצבוע,  הזאב:באזור זה הםנדירים  מינים ש.החקלאי

זאב , צבוע(החיות הגדולות מביניהן . שמספר התצפיות בהן מועט,  והדלק הסמור,הבר

אך נראה ,  ולכן עשויות לעבור באזור זה מעת לעת,בעלות טווחי תנועה גדוליםהן ) וקרקל

הגירית , הדלק, לגבי הסמור. ל ייחודיים החשובים לפעילותןכי אין במרחב זה בתי גידו

לקבוצה זו ניתן לשייך גם את  .המידע מועט ולא מאפשר תובנות ברורות, וחתול הבר

קיימים עדרים ספורים באזור אשדות .  שבמרבית המרחב לא ניתן למוצאם,הצבאים

סביר ו , מועטה90 נראה שמידת הקשר לאוכלוסיות שממערב לכביש. יעקב ובדרום האזור

  .שהדבר קשור לנטייתם שלא לחצות כבישים

  דיון 6.4

  עטלפים 6.4.1

בה מתקיימת מירב פעילות העטלפים , אותו ביצענו מתייחס לעונת הקיץהעטלפים סקר 

ברור לנו כי קיימת , מתוך ניסיון העשור האחרון). צבירת שומן, המלטות וגידול צאצאים(

חשוב להדגיש כי סביר ). בניגוד להערכות קודמות (פעילות שיחור מזון של עטלפים גם בחורף

  .  וכן גם אופי השימוש במרחב,שונהיהיה להניח שבחורף הרכב המינים 

 מתאימים במיוחד למיני עטלפים ,לוב עם מקורות המים הרביםיהאקלים החם והיבש בש

נם נציגיה הבולטים של קבוצה זו ה). עטלפי אזורים צחיחיםל דווקא וולא(חובבי חום 

אנו מעריכים את האוכלוסייה של מינים אלו באזור זה במספר . הפרספונים ושני מיני היזנוב

כאשר , עד אוקטוברושלושת המינים הללו מאכלסים את האזור מסוף מאי . אלפים מכל מין

הירדן הדרומי הוא אזור הרבייה אזור  ,ידוע לנוה ככל .בחודש יולימתרחשות ההמלטות 

 אולי המין הנפוץ באזור הואמעניין לציין כי אף על פי שהפרספון . ספון הפרשל היחיד בארץ

 הרגלי שיחור על ידוע מעט מאד ולכן ,הוא אינו נקלט בגלאי בקרבת המים, בתקופת הקיץ

  .והמזון של

 דולב ;2002 ,שלמון(אזור שנערכו בתוצאות סקרים ומחקרים קודמים בשילוב עם  ,סקר זה

 מצביעים על החשיבות הרבה של מבנים מלאכותיים כאתרי משכן ,)2009 ,2008, 2003 ,ולוין

מתוצאות אלה ניתן להעריך כי אתרי משכן מתאימים באזור . לעטלפים באזור הירדן הדרומי

 משמעות הדבר. כמו גם נקודות האחיזה בכל אתר שכזה, הירדן הדרומי מהווים גורם מגביל
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, נםנדרש שימור אתרי משכ, רקים אלה חעטלפי  שלצורך שמירה על קיומם של מיני היא

שלושת המינים המוזכרים מעלה . שחלקם מהווים אתרי רבייה עיקריים למספר מינים

אך כיום ,  עטלפים המאכלסים מערות באופן טבעיהם, )יזנוב גדול ויזנוב קטן, פרספון(

 נובער הדבשייתכן . מנצלים מבנים מעשה ידי אדם כגון מוצבים נטושים או בנינים ישנים

ולכן ,  כחלק מתהליכי התיישבות ופיתוח במרחב,עלמם של אתרי משכן טבעיים באזוריהמ

  . נאלצו העטלפים לאכלס אתרים מלאכותיים חלופיים

חשוב לציין דוגמא נוספת של אתר בעל חשיבות גבוהה מאוד למגוון גדול של עטלפי , במקביל

אולם ,  מחוץ לתחום האזור הנסקרשהינו, )ייתכן שזה האתר החשוב ביותר בארץ(חרקים 

גילינו , מלפני כארבע שנים). 2009, 2008 ,דולב ולוין( חמת גדר –באותו מרחב גיאוגרפי 

אף . שבניינים ומקלטים נטושים מהווים אתר משכן למושבות רבייה של מספר רב של מינים

 בקרבת יש חשיבות להתייחסות אליו משום שהוא, כי אתר זה מצוי מחוץ לתחומי הסקר

ירדן הסקר בבאזור לטרף ויהיה זה נכון להניח כי העטלפים ממושבות אלו משחרים , הירדן

  .הדרומי

 ואזור חשוב , כי לירדן הדרומי חשיבות כאזור קיוץ למינים חובבי חוםלומרניתן , לסיכום

רבים ממינים אלו הם . לקיומן של מושבות רבייה וגידול צאצאים למיני עטלפים רבים

עובדה .  ונמצאים באזור הירדן הדרומי בתקופת הקיץ לצורך המלטה וגידול צאצאים,נודדים

שיפור אתרי משכן במוצבים . מינים אלושל ם מקיולזו מדגישה את חשיבותו של אזור זה 

שאנו מקווים שיביא לעלייה בשימוש באתרים אלו על ידי ,  צעד חדש יחסיתואנטושים ה

 מקומות משכן עבור עטלפים הואהמגביל העיקרי באזור אנו מעריכים כי הגורם . עטלפים

למבנים נטושים ומוצבים ישנים באזור יש תפקיד חשוב כמקומות . חובבי מערות

  . לעטלפיםותםולכן יש לשמור על נגיש, מינים אלולים יאלטרנטיב

  יונקים גדולים 6.4.2

מרמז על כך , )90זרח לכביש ממ(דרומי הירדן הריכוז המידע אודות היונקים הגדולים במרחב 

. שזהו בית גידולםמינים קיומם של ה להחיוני ביותר המשאב הטבעי םבתי הגידול הלחים הש

 עבורם בין מרחב הכנרת ימהווה את הקשר היחיד – שלאורך הירדן ושוליוצר המסדרון ה

ניכר , כמו כן. וכל קיטוע או פגיעה בו יכולה להיות קריטית עבורם, למרחב עמק בין שאן

 תלויה רבות בנוכחותם ,ביצותהות של מינים כמו הלוטרה ובמידה מסוימת גם חתול שפעיל

 המהווים תחליף לבתי גידול טבעיים שהיו בעבר באזור, של דגים בבריכות דגים ומאגרי מים

. איחוז מי המעיינות ואיגום מי הנחלים, שאיבת מי התהום, ונעלמו ממנו עם ייבוש הביצות

שבהגנה " צוואר הבקבוק"ואת ,  בפעילות חקלאיתאלו נים של מימצב זה מדגיש את התלות

  . הםעלי

, בתי הגידול שכוללים בעיקר שטחים חקלאיים, עבור מרבית המינים של השטחים הפתוחים

ואולי אף פחותים (אך לרוב לא מהווים בתי גידול השונים במובהק , מהווים משאב לקיום

יוצאת מכלל זה החשיבות של . 90ערב לכביש הנמצאים ממ –הטבעיים יותר מאלה ) בטיבם

ובעלי חשיבות ,  מהווים מקומות מסתור ומנוחהוערוצים אל. ערוצי הנחלים הנשפכים לירדן

תנועה  לשטחי הבתה העשבוניתחשובים , בנוסף .רבה לכל המינים של השטחים הפתוחים

 .י הבתהוחשוב לשמר מסדרון אקולוגי בין כתמ, הישראליצבי ה עדרי ופעילות של
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  רציונל  7.1
 ,רקע לתוכנית האב לירדן שמתחילים בהכנתהכבסיס ולשמש כהסקר האקולוגי אמור 

אשר , ג לקדם את השמורות החדשות המוצעות לאורך הירדן"רטגם תמשיך שבעקבותיה ו

ה אשר המועצ ,בצביונה של בקעת בית שאן . שמורות הטבע הקיימותבין חברמתוכננות ל

התיישבות כפרית :  שני מרכיבים מרכזיים,"עמק המעיינות"האזורית השוכנת בה נקראת 

 – ועושר מעיינות ובתי גידול לחים אשר היו נחלת העמק בעבר, מחד –ושטחים חקלאיים 

התפתחות החקלאות והיישובים הביאה לצמצום ניכר בשטחים הטבעיים והמיוערים . מאידך

התמרת הקרקע שטח ללא ה מ15% -  רק כונותר, למשל בתחום הסקר. בעמק המעיינות

השיב לו ,"עמק המעיינות"השם המחייב  על מנת למלא בתוכן את . לבינויואפיתוח חקלאי ל

נקוט יש ל, התומך במגוון ביולוגי רב ומרשים, בית גידול לח ייחודי בארצנוכ ואת אופילעמק 

בדגש על ,  המעטים שנותרו השטחים הטבעייםשיקום ושחזור, רומישבמספר פעולות ל

   :שעדיין נובעים וערוצי הנחלים שאותם הם מזיניםהמעיינות 

   כללי–המלצות  7.2

  :מסדרונות אקולוגיים 7.2.1

אשר אמורים לחבר בין , דרום- בתחום הסקר שני מסדרונות אקולוגיים עיקריים בכיוון צפון

. ומרון בדרוםלבקעת הירדן והרי הגלבוע והש, בקעת כנרות והרי הגליל התחתון בצפון

 אזורי הבתות –והשני , המסדרון הראשון הוא בית הגידול הלח של נהר הירדן וסביבתו

כל יובלי הירדן המגיעים , בנוסף. השיזפים שבחוואריםהפתוחות של חורשות ההעשבוניות ו

עמק דרך ו, תיכוני במערב- אל החבל הים– מהווים כמסדרונות אקולוגיים רוחביים –ממערב 

 נמצא בדיוק –שבו נערך הסקר ,  אזור עמק בית שאן.ם אל רצועת נחלי החוף ג–חרוד 

ומכאן חשיבותו ,  בין המסדרונות האורכיים למסדרונות הרוחביים–בהצטלבות הדרכים 

להלן עיקרי ההמלצות הנוגעות לשימור אזור . הרבה לקיום החי והצומח בקנה המידה הארצי

פעולות ממשק שיאפשרו הגנה על בתי ם לנקיטת ג, ובמקרה הצורך ,זה כמסדרון אקולוגי

גם התייחסות אלה , שטחהיכללו לא רק הגנה על צריך שפעולות אלו . בושהגידול הלחים 

בכדי , יגדירו את כיווני הממשק העתידיים שמותר וצריך לנקוטו, לממשק החקלאי הנהוג בו

  :נות האקולוגיים של המסדרום חיוניותעללשמר 

). 15% -כ(אחוז השטח הטבעי באזור הסקר מצומצם ביותר : עייםטבהשטחים שימור ה •

ויש לשמר את , לרצף השטחים הפתוחים ולקישוריות ביניהם חשיבות אקולוגית רבה

ולכוונו לאזורים מופרים או , מומלץ להימנע מפיתוח עתידי בשטחים הטבעיים .ייחודם

הירות יתרה בכל הנוגע תוך שמירה על רציפות השטחים הפתוחים וז, אזורים חקלאיים

 .לפיתוח באזורי מעיינות ונחלים

 , הנחלים הזורמים ממערב לכיוון הירדןערוצי את לשמר מוצע: ממשק בתי גידול לחים •

 וסבך ות גדייתלאפשר התפתחות צמחו, ייםחלי  בעלתנועת כמסדרונות אקולוגיים

 גם סביב בריכות  וסבךות גדייתהתפתחות צמחלאפשור קיימת חשיבות ,  כמו כן.לאורכם

  .ומאגרים



 

 - 158 - 

. לשוליים החקלאיים הסמוכים לשטחים הפתוחים חשיבות רבה: שוליים חקלאיים •

מהווים שוליים אלו המשך של השטחים , בהםשלמרות הרכב מיני הצמחים הרודראליים 

 .יים ומרחיבים את המסדרונות הטבעיים באזורטבעה

 מרביתמסדרון חשוב לכ גידול והאזור היבש של החווארים משמש כבית: גידור מטעים •

 רבים מתמירים בעת האחרונה את השימוש החקלאי ישובים. אזורהיונקים הגדולים ב

ואז מגדרים את המטעים על מנת למנוע נזקי חיות בר , בשטח מגידולי שדה למטעים

, משמש כמחסום לתנועת היונקים הגדולים) שמלה, רשת ברזל(גידור החוסם ה. לעצים

ון באופן פרטני את ההשפעה של כל גידור כזה על פעילותם בטרם מבוצע ולכן יש לבח

 .הגידור

, ים חקלאימבנים, ל"מחנות צה, ישובים(בין השטחים המבונים : "צווארי בקבוק" •

בדרך כלל , של שטח פתוח בלתי מופרצרים " צווארי בקבוק" נותרו, )בריכות דגים

קרקע לא מתאימה , ונות תלוליםמדר(במקומות שבהם לא היה נוח לפתח את הקרקע 

יש לבחון את המשמעות של שימור המסדרונות האקולוגיים בכל כוונה ). 'לחקלאות וכד

   .לפיתוח בעתיד בצווארי הבקבוק הללו

  שימור המגוון הביולוגי 7.2.2

 המושכים ,)Hot spots" (נקודות חמות"בתי גידול לחים מהווים : בתי גידול לחים •

, יםיטאיצורים אקוו. מכל הרמות הטרופיות הקיימות באזוראליהם מגוון אורגניזמים 

 אשר , בבתי הגידול הלחים באזוררבעופות ויונקים עושים שימוש , זוחלים, חייםדו

סביב בתי גידול אלו מתפתח מארג מזון . עם השניםמידרדרת  מספרם יורד ואיכותם

תי גידול לחים  לשמר מספר גדול ככל הניתן של בחשוב.  כל השנהבמשךפעיל  השלם

יש לזכור שפיתוח של . להימנע מכל פיתוח של בית גידול לח שעדיין לא פותחו ,באזור

 – עליו היא יושבתשכורת את הגזע " לתיירות אקולוגית" אלו כתשתית אתרים

 לא יזכו לראות את ,לחהגידול ההמטיילים אשר יגיעו לחזות במגוון הביולוגי סביב בית 

מומלץ לפעול לחיזוק ההגנה הסטטוטורית על . ע כתוצאה מהפיתוחפג אם יי–אותו מגוון 

 .) להלן7.4ראה פירוט בסעיף (כפי שפורטו בסקר ,  כיוםמוגניםשאינם לחים הגידול הבתי 

ל הנטושים לאורך הגבול מהווים אתרי לינה "מוצבי צה: ל לאורך הגבול"מוצבי צה •

 .) לעיל7.7.1ראה הרחבה בסעיף ( יש לשמר מוצבים אלו. חשובים למגוון רחב של מינים

השימוש ברעלים ובחומרי הדברה גורם  :הפחתת השימוש ברעלים ובחומרי הדברה •

פגיעה בבתי , הרעלות משניות: לשורה של נזקים ישירים ועקיפים למערכת האקולוגית

, על מנת לצמצם את השימוש בהם. פגיעה במארג המזוןו, זיהום מקורות מים, גידול

 ליזום סדרת ימי עיון מעת לעת מוצע, מודעות החקלאים לנזקים הנגרמיםולהגביר את 

בימי עיון אלה יוצגו מחקרים מהעולם ופיתוחים חדשים בנושא . בנושא רעלים בחקלאות

וליצור , להגביר את האכיפה והפיקוחמוצע , במקביל. צמצום השימוש בחומרי הדברה

שנמצא ,  קיבוץ שדה אליהו).המדג המשקיבעיקר ב(מודל של שיתוף פעולה עם החקלאים 

והידע הרב שנצבר , מקיים עקרונות אלו הלכה למעשה כבר שנים רבות, בעמק בית שאן

  . שם יכול לשמש גם חקלאים אחרים המעוניינים להתחיל לפעול בנושא זה
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בכל מקרה .  גאון הירדןבאזורימנע מנטיעות נוספות בקנה מידה גדול  להמומלץ: נטיעות •

כאשר  , מינים מקומיים בלבד כדוגמת שיזף מצוי שלה נטיעקדםליש , ות יערתשל נטיע

  .מקור השתילים יהיה מהאוכלוסייה של אותו אזור

, לגידול חיות מחמד חשיבות רבה לבריאותם הנפשית והפיזית של בעליהם :חיות מחמד •

ובעיקר , חיות בית). Beck & Meyers, 1996(ולהתפתחות נפשית טובה של ילדים 

מועילות גם בסילוק מזיקים כמו ,  אצלם אינסטינקט הצייד נותר מפותח היטב–תולים ח

ריבוי חיות , עם זאת). Newsome, 1990( מקרבת הבית –חולדות ונחשים , עכברים

צייד , החתול.  עשוי להוות בעיה אקולוגית חמורה–אינן מתגוררות בבית שמבויתות 

מהווה אחד מהאיומים החמורים על , ך ביותומיומן שלא איבד את יצר הצייד שלו במהל

, יונקיםאלא גם מינים רבים של , וצד לא רק מזיקים, המגוון הביולוגי בעולם כיום

ונצפו , כלבים שהתפראו צדים בלהקות. )2010, בראון-בריקנר (זוחלים ודוחיים, ציפורים

מומלץ ). 2010 ,יום טוב(שפנים וארנבות , איילי כרמל, יחמורים, יעלים, צדים צבאים

, בנוסף. אוכלוסיות החתולים והכלבים המשוטטים באזור הסקרלבצע ממשק לדילול 

 ולחנך את הציבור לשמור את חיות המחמד ,ציבור הרחבללכתוב תוכנית חינוכית מוצע 

 .בתחום בתיהם או קשורים ברצועה בעת טיולים

ב יש להפנות לצייד את עיקר תשומת הל.  הנובע מציידלחץיש לפעול להפחתת : צייד •

 ויצירת מודל של שיתוף פעולה עם החקלאים , אכיפה ופיקוחהגברת יעל יד, חוקי-בלתי

 ).המדגמשקי הבעיקר ב(

פעול לתיקון המצב  ול, על איכות מים גבוהה בערוצי הנחליםלשמור מומלץ : המיםאיכות •

בלתי או שהם משמשים כאתרי אשפה , במקומות שבהם זורמים בערוצים מי קולחין

 ערוצים עם איכות מים גבוהה מאפשרים תשתית בריאה יותר ורחבה יותר .חוקיים

 . למארג המזון

ץ בין האזורים בשתי גדות הערוצים יוצר רצועת חיכיסוי הצומח הטבעי : רצועת חיץ •

יץ זו חשיבות עליונה בשימור מגוון המינים לרצועת ח. החקלאיים לאזורים הטבעיים

 השטיפה של חומרי הדברה ודשנים מהשטחים החקלאיים אל צוםובצמ, לאורך הערוצים

מוצע כי . את צימוחןולעודד  ,אלות צומח ו ברצועלהימנע מפגיעהמומלץ . ערוצי הנחלים

מומלץ להימנע , כמו כן.  לכל כיוון' מ50 רצועת חיץ ברוחב של בתחום הנחל תיכלל

 .בערוצי הנחליםש בצומח הטבעי מפגיעה

 כתמי צומח את השארתם של לתכנן חשוב, באזורים מופרים נרחבים : צומחכתמיפיתוח  •

כתמים אלו יאפשרו למינים רבים לעבור דרך השטחים ). מקומייםמינים ב(טבעי או נטוע 

הטבעיים  בין האזורים )stepping stones(כאבני קפיצה כשאלו משמשים , המופרים

 .הרחוקים והמנותקים

ם להנחיות לתחזוקת גדות נחלים במפת ההסכמה  בהתאלפעולמוצע  : ערוציםתחזוקת •

 ערוצי כיסוח מולהימנע, )2010, פרלברג וחובריו(ג לרשות הניקוז "המתגבשת בין רט

  ).יולי-אפריל(הנחלים בעונת הקינון 
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שגרמה לייבוש חלק  ,באזור המדגהבענף שנוצרה עקב המצוקה  :הוספת בתי גידול לחים •

ליים אוך בריכות נטושות לבתי גידול לחים אידיישנה הזדמנות להפ, מבריכות הדגים

  .ח בכלל ולעופות בפרט"לבע

גופי מים ל בסמוך שימוש בחומרי הדברה למנועמומלץ  : כימית וביולוגיתהדברה •

, חומרים המותריםבשימוש בהדברה כימית ולוודא שימוש נכון את הלהפחית , ותעלות

בזים ודיות בשדות ,  תנשמות:מוכשימוש במדבירים ביולוגים את הלעודד  –ובמקביל 

 . חקלאיים

   בוטאניקה–המלצות  7.3
שאר השטח . מסוגים שוניםם שטחי חקלאות שבתחום הסקר ה ים הפתוחיםשטחה מ85% -כ

בגלל , לכן. )במובן הרחב והכולל ביותר של המלה(טבעיים  הם שטחים 15% -כ, הפתוח

ככל , כולל תיירותי, וח נוסףחשוב לכוון פית. הם ראויים לתשומת לב מיוחדת, נדירותם

.  ולא לשטחים הטבעיים המעטים שנותרו,מופרים וחקלאיים, האפשר לשטחים בנויים

,  מפורטת הערכיות האקולוגית של כל אחד מטיפוסי הצומח שהוגדרו בסקר7.1בטבלה 

  .וההמלצות המתאימות באשר לרמת הפיתוח המומלצת בכל אחד מהם

 יחידות הצומח למפת המסדרונות האקולוגיים הארצית בבחינת ההתאמה בין רמת ערכיות

ניתן לראות כי כמעט כל השטחים המוגדרים בשתי דרגות , )7.1מפה ) (2011(ג "של רט

הדבר איננו . נכללים בתחומי המסדרונות האקולוגיים, )5, 4(הערכיות הגבוהות ביותר 

ולפיכך , חקלאיים כאחד הטבעיים וה–היות ומפה זו מבוססת על השטחים הפתוחים , מפתיע

 כלולים בתחומי –שהם בדרך כלל שטחים טבעיים ,  השטחים בעלי הערכיות הגבוהה ביותר–

, במספר מקומות קיימים שטחים בעלי ערכיות גבוהה, עם זאת. המסדרונות האקולוגיים

 אזור הסבך הלח שבנחל –באזור נווה אור : שאינם נכללים בתחומי המסדרונות האקולוגיים

 אזור השיחייה –בין נחל דשן לחמדיה ; נחל מנתה והסבך שקרוב לגדר המערכת, ידהיד

 אזור הבתה –איתן לבית שאן -בין נווה; שועל נפוצה-הדלילה של שיזף השיח ושיבולת

 –וכן בשטח שממזרח לרחוב , ב למעיין עין דורנית"בין קיבוץ עין הנצי; נישא-הדלילה שבתל

 הבתה העשבונית שבתוואי ואדי –ובמורד שמורת עין מלקוח ; היער הפתוח של השיזף המצוי

כדאי לפיכך לשפר את גבולות המסדרונות האקולוגיים כך שייכללו גם את האזורים . מקיחז

  .הללו
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   פירוט המלצות לטיפוסי הצומח השונים בסקר:7.1טבלה 
  ערכיות  המלצה  טיפוס צומח

  4  .סוג שהואמומלץ לא לאפשר פיתוח מכל   יער פתוח שיזף מצוי
  5  .מומלץ לא לאפשר פיתוח מכל סוג שהוא  יער פתוח שיטה מלבינה

שיזף השיח  –יחיה דלילה ש
  ושיבולת שועל נפוצה

  4  .מומלץ לא לאפשר פיתוח מכל סוג שהוא

 שיזף השיח וגדילן –שיחיה דלילה 
  מצוי

ניתן לפתח אך יש לשים לב שלא נעשית פעולה הפוגעת בשיזפים 
רצוי לבדוק מדוע . גם אם מופר, השטח כשטח טבעיובתפקודו של 

  .מתפתחת בו צמחייה רודראלית ולבדוק אם ניתן לשקמו

3  

, מלוח קיפח –שיחיה דלילה 
שיבולת שועל נפוצה , מלחית אשונה

  ומלעניאל מצוי 

 בעיקר בגלל מיקומו הייחודי ,מומלץ לא לאפשר פיתוח מכל סוג שהוא
  .בו הוא מצוישהאזור ומגבלות יכולת שיקום מרחבי של 

4  

,  מלחית אשונה–בתה דלילה 
  שיבולת שועל נפוצה ומלעניאל מצוי

היותו טיפוס אפייני לבית  בגלל ,מומלץ לא לאפשר פיתוח מכל סוג שהוא
  .הגידול הנדיר יחסית בארץ

4  

 –שיחייה דלילה עם כתמים לחים 
קנה , מלחית אשונה, מלוח קיפח

  מצוי ומלעניאל מצוי

  5  . לאפשר פיתוח מכל סוג שהואמומלץ לא

מלוח ,  מלחית אשונה–בתה דלילה 
-מלעניאל מצוי ושיבולת, קיפח

  שועל נפוצה

  5  .מומלץ לא לאפשר פיתוח מכל סוג שהוא

 שיבולת שועל נפוצה –עשבוני 
   ושעורת התבור

 בעיקר בגלל מגבלות יכולת ,מומלץ לא לאפשר פיתוח מכל סוג שהוא
  .בו הוא מצויש שיקום מרחבי של האזור

4  

 שיבולת שועל נפוצה –שבוני ע
  וגדילן מצוי

 ובתנאי שלא יפגע ,ניתן לאפשר פיתוח המבוסס על סקר אקולוגי מפורט
רצוי לבדוק . גם אם מופר, בקישוריות האקולוגית ובתפקוד כשטח טבעי

  .מדוע מתפתחת בו צמחייה רודראלית ולבדוק אם ניתן לשקמו

2  

ל נפוצה  שיבולת שוע–עשבוני 
  ומלעניאל מצוי

היותו טיפוס אפייני לבית  בגלל ,מומלץ לא לאפשר פיתוח מכל סוג שהוא
  .הגידול הנדיר יחסית בארץ

4  

 ובתנאי שלא יפגע ,ניתן לאפשר פיתוח המבוסס על סקר אקולוגי מפורט   איקליפטוס ונשרן–יער צפוף 
  .בקישוריות האקולוגית

3  

וס  איקליפט–ער בצפיפות בינונית י
  ושיבולת שועל

  3  .ניתן לאפשר פיתוח המבוסס על סקר אקולוגי מפורט

  2  .ניתן לאפשר פיתוח המבוסס על סקר אקולוגי מפורט   איקליפטוס וגדילן–יער פתוח 
מומלץ לערוך סקר אקולוגי . ניתן לאפשר פיתוח בראייה אקולוגית   קנה מצוי ואיקליפטוס–סבך לח 

מומלץ לא לפגוע . נונית כלשהיאמפורט לפני יצירת פרוגרמה תכ
  .בקישוריות האקולוגית המבוססת על טיפוס זה

3  

או עבקנה / קנה מצוי ו–סבך לח 
  שכיח ושיזף מצוי 

  4  .ניתן לאפשר פיתוח – נטושותכאשר הטיפוס נמצא בבריכות דגים 

אשל ומלוח ,  קנה מצוי–סבך לח 
    קיפח

  3  .תן לאפשר פיתוחני – נטושותכאשר הטיפוס נמצא בבריכות דגים 

 קנה מצוי ועשבוניים –סבך לח 
  עונתיים

מומלץ לערוך סקר אקולוגי . ניתן לאפשר פיתוח בראייה אקולוגית
מומלץ לא לפגוע . מפורט לפני יצירת פרוגרמה תכנונית כלשהיא

  .בקישוריות האקולוגית המבוססת על טיפוס זה

3  

 קנה מצוי ומעוג כרתי –סבך לח 
  )ליאוצומח רודר(

מומלץ לערוך סקר אקולוגי . ניתן לאפשר פיתוח בראייה אקולוגית 
מומלץ לא לפגוע . מפורט לפני יצירת פרוגרמה תכנונית כלשהיא

  .בקישוריות האקולוגית המבוססת על טיפוס זה

3  

מומלץ לערוך סקר אקולוגי . ניתן לאפשר פיתוח בראייה אקולוגית  לח מרוסס
מומלץ לא לפגוע . ונית כלשהיאמפורט לפני יצירת פרוגרמה תכנ

  .בקישוריות האקולוגית המבוססת על טיפוס זה

2  

יבלית ,  כרפס הביצות–עשבוני לח 
  מצויה ולוטוס הביצות

  5  .מומלץ לא לאפשר פיתוח מכל סוג שהוא

קנה , תמר מצוי – מעיינות ומלחות
  מצוי וסמר ערבי

  5  .מומלץ לא לאפשר פיתוח מכל סוג שהוא
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  )2011, ג"רט(על רקע שכבת מסדרונות אקולוגיים ארצית ,  באזור הסקריחידות הצומחאקולוגית של ערכיות  :7.1 מפה
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   הידרוביולוגיה–המלצות  7.4

  שימור והגנה על הקיים 7.4.1

בעלי חיים רגישים , בו נוף טבעישהשתמרו נחל אבוקה הוא בית גידול : נחל אבוקה •

, "נחל אבוקה"נחל קיימת שמורת טבע הלמרות שבמורד . וזרימת מים צלולים כל השנה

מקטע , לעומת השמורה.  אופי של בריכה תחומהתבעל, מלחהמדובר בשמורה קטנה של 

.  באזורצים נפוםשאינ –הנחל שנסקר מקיים מספר בתי גידול בהם זרימה על אבנים 

גם את אפיק הזרימה אלא , לא רק את שמורת נחל אבוקה לשמר מומלץ, בהתאם לכך

דרך מעיין המסיל ועד לשמורה , החל מהנביעה בעין צמד, בנחל לכל אורכושמתקיים 

.  והשמורהלהבטיח כי מעיין המסיל ועין צמד ימשיכו לנבוע ולהזין את הנחלכך ו, במורדו

 ,יש לשמור על המצב הקיים בנחל,  איבוד מקורות המים של נחל אבוקהתבנוסף לסכנ

המסיל ן י או הגדלת מכסות השאיבה ממעי,)כגון פארק מים(ולמנוע פיתוח אינטנסיבי 

על סכנה לבריאות מאכלסי מתריעים גם ) 2007( גורן וטאוב .בכל תוכנית עתידית באזור

 . ותנועה של כלי רכביםהנחל משום קרבתו לשטחי חקלאות בהם קיימים ריסוס

י גנ"נות חסידה עליונים הזורם בשטח פארק המים ימקטע של עי: עיינות חסידה עליונים •

מקטע הזרימה אינו חלק מהמעיינות שנתפסו . שבו פעילות אדם אינטנסיבית ,"חוגה

, )זרימה של מים בין צמחיית גדות(מתאפיין במראה טבעי ו ,ומוטים לבריכות השכשוך

המקנים לכל האפיק דרגת , מיני חסרי חוליות הרגישים לאיכות מיםשל ובנוכחות 

ובכלל זה גם להגביל , נסות לשמרו ככל הניתןכדאי ל, בהתאם. ערכיות אקולוגית גבוהה

 .גישה של אנשים ובעלי חיים לתוך האפיק

סטטוטורית על אזורים רגישים ה את ההגנהיש לקדם ככל הניתן : הגנה סטטוטורית •

 בתי הגידול י לנסות להגדיל ולהרחיב את שטח,נות חסידה עליונים ועין נזםיכדוגמת עי

רגישותם להפרעות את על מנת לצמצם  –י הגידול הללו  וליצור קישוריות בין בת,הלחים

  . ולהגדיל את מגוון בתי הגידול,סביבתיות

  שיקום הפגוע 7.4.2

 ,למשל(שיקום בתי גידול פגועים כולל בעיקר צמצום מקורות זיהום המוזרמים לנחלים  •

מי ( והבטחה של הספקת מים בכמות ובאיכות גבוהה ,)קולחים מוניציפאליים וחקלאיים

 ).מקור

 יש לצמצם תנועת כלי רכב ,בבתי גידול לחים הממוקמים בסמיכות לאזורים חקלאיים •

 הדברה ומי יחומר,  דשניםכמו(ולמנוע שטיפת מזהמים , לבית הגידולחקלאיים בסמיכות 

 או תפיסה ,טיפול מקדים במים, שילוב אזורי חיץניתן לעשות זאת על ידי ). בריכות דגים

נבדק בסקר ש נחל איתן ,לדוגמה. למורד בית הגידולוהטיה של המים עם המזהמים 

סמוך (התחתון בחלקו ו) סמוך לכביש בין מעוז חיים לכפר רופין(הנוכחי בחלקו העליון 

נחל מייצג את האתר בו נמדדה הערכיות האקולוגית היחסית המורד ). לבריכות הדגים

, 7 -  ו2(מעלה בנחל נמוך מאשר הגם עושר הטקסונים במורד ). 27%(הנמוכה ביותר 

ערכים אלו נמוכים מהצפוי בבית גידול טבעי המקיים זרימה קבועה כל ). בהתאמה
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 מומלץ לבצע אנליזה כימית של המים ,בהתאם.  ויכולים להעיד על זיהום המים,השנה

 .ולטפל בהסרתם, זיהוםהלזיהוי מקורות 

ם לפגיעה בצומח  שכן הם גורמי,יםהבקר לגדות הנחלעדרי מומלץ לצמצם את הגישה של  •

ת  להעשרותורמגגדות ובתוך האפיק על ה והפרשותיהם ,הגדות כתוצאה מרמיסה ורעייה

  .  בחומר אורגאניהמים

  שחזור 7.4.3

 של המים מתבצע איחוזניתן לשחזר בתי גידול לחים באמצעות שחרור חלק מהמעיינות בהם 

 יתם של הטילמשל במקרי, במקרה זה ניתן לשוב ולתפוס את המים במורד. הקרקע-בתת

קיים הרווח , למרות החיסרון של איבוד חלק מהמים כתוצאה מנידוף. המים לבריכות דגים

להן שיש לציין כי בתי גידול לחים הם מערכות . של שחזור בית גידול לח שאינו קיים היום

החזרה של מקורות מים באיכות העם , יכולת להשתקם מהר יחסית לבתי גידול אחרים

 יבשהמעיין לאחרונה הוקצו מים לשחזור הנביעה בעין יזרעאל לאחר ש, הלדוגמ. המתאימה

על מנת להבטיח את . כתוצאה משאיבת יתר וירידת מפלס מי התהום, משך מספר שניםב

המותאמים  ,ובאיכות גבוההמספקת  יש לפעול להקצאת מים בכמות ,הצלחת השיקום

  .נון ממשק אקולוגיתוך ביצוע מעקב ותכ, מטרת השיקוםללתנאים המקומיים ו

בשלב זה לא ניתן להמליץ . הקרקע לשימושי אדם-מעיינות רבים בשטח הסקר אחוזים בתת

 בשטח קיבוץ ,כך למשל. ויש לבחון כל מקרה לגופו, מבין אלו שנסקרועל מעיין זה או אחר 

חלק מהמעיינות מראוי לבחון אפשרות כי לפחות . מספר מעיינותמאוחזים  שדה אליהו

ותפיסת המים לצרכי חקלאות ,  המים לזרימה חופשית באפיק קיים או מלאכותיישוחררו

 ניתן יהיה להרוויח בית גידול ,באופן זה. תתבצע ככל הניתן במורד) השקיה או בריכות דגים(

דוגמה לתוכנית מסוג זה  .פגוע בצרכי המים של חקלאי העמק מבלי ל,אקוואטי נוסף

 איכות מים בעל איתן נחל ואנחל זה ה. ל תבור תחתוןניתן למצוא בנח, המתגבשת לאחרונה

הימצאות מין המצוי בסכנת הכחדה בנחל .  אשר מרבית מימיו נתפסים בחלקו העליון,גבוהה

מעידה ,  במימיודגיםמספר מיני  ונוכחותם של ,)Calopteryx syriaca ,שפרירית סורית(זה 

בימים אלו מקודמת תוכנית להשבת ). 2010, פרלברג וחובריו(על חשיבותו האזורית של הנחל 

באופן שיאפשר למקטע ארוך , מים לנחל תבור על ידי העברת נקודת התפיסה למורד הנחל

פעולה זו תמהל את המים המליחים הזורמים כיום , מעבר לכך. יותר להחזיק מים כל השנה

יש לקוות כי . ודאי שתאפשר למינים נוספים להעשיר את המגוון הביולוגי שבוווקרוב ל, בנחל

תוכניות דומות המבוססות על עיקרון התפיסה במורד תיושמנה גם במעיינות ונחלים נוספים 

 לטובת הטבע ולרווחת –החייאתם של בתי גידול לחים שהיו ואינם עוד את ותאפשר , באזור

  .האדם

   והשלמת מידע חסרממשק 7.4.4

בשמורות שטיים אומומלץ לבצע סקר מפורט של בתי הגידול האקו :השלמת בסיס מידע •

גידול הטיפוסי בתי יגדיר מהם , ותשל השמורהאפקטיבי  ןאפיין את גודלשי ,הטבע

מגוון יתאר את ,  המזינים אותןמקורות המיםיאתר את ,  המיוצגים בהןטייםאאקווה

איומים על יאתר את ה ו,)כולל מינים ייחודיים או נדירים(המאכלסים אותן צומח החי וה

פרטני סקר מסוג זה יאפשר תכנון ממשק . ת המתקיימות בהן האקולוגיותוהמערכ
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 ,מתוך ראיה רחבה יותראך גם  , בנפרדבכל שמורההמותאם לתנאים המתקיימים 

  .הכוללת שימור מגוון מירבי של בתי גידול וחי בעמק כולו

נדרשת התייחסות מיוחדת לנוכחותם של מיני חלזונות פולשים  :מינים פולשיםטיפול ב •

)Thiara scarba ו- Tarebia granifera (על פי עדויות שהצטברו עד כה. בעמק בית שאן, 

נוכחותם עשויה להוות . נראה כי עמק בית שאן מהווה את מקור ההפצה של החלזונות

יתכן כי לא מאוחר . איום על מיני חלזונות מקומיים החולקים את אותה נישה ביולוגית

החלזונות ומניעת התפשטותם לאזורים  ממשק מתאים למיגור וציא לפועללהמדי 

למיני החלזונות הפולשים על יש השפעה שהלשם כך נדרש מחקר מקדים לבירור . אחרים

 .גידולה ובירור דפוס הפצתם בין בתי ,המינים המקומיים

  פיתוח/ערכיות אקולוגית של האתרים שנסקרו והמלצות לשימור 7.4.5

 סווגו ,)עונתיים או קבועים(לחים הגידול ה בתי שלאקולוגית הערכיות ה לצורך הערכת

אקולוגית כוללת בחינה הידרוביולוגית ובחינה הערכיות ה. האתרים לארבע רמות ערכיות

טית פעילה מעל פני א שגם אם לא נמצאו עדויות למערכת אקווכיוון מ,נית משותפתאבוט

פוטנציאל ניים באתר מהווים מדד טוב לאיכות בית הגידול הלח ולאנים הבוטיהמאפי, השטח

 רמות הערכיות וההמלצות לפעולה .)7.2טבלה  (ולכן ערכיותו האקולוגית עולה, שבו

  :המתאימות לכל אחת מהרמות

שיקולי השימור צריכים לקבל משקל מכריע בתכנון וניהול : אתר לשימור, 4דרגה  •

. קליטת קהל באתר וסביבותיו תתאפשר רק באופן שלא יפגע בתפקוד האקולוגי. האתר

גוף המים והדפנות , דהיינו, ן זה צריך לקחת בחשבון שאת הגלעין הטבעי של האתרתכנו

נקודתית טבעית של  בחלק מהמקומות ניתן לאפשר גישה. מומלץ לא לפתח, הטבעיות

 .גוף המים לאמטיילים 

אתר בעל ערכיות אקולוגית גבוהה מאד : גישה למטיילים+ אתר לשימור , 3דרגה  •

אבל העדיפות הכללית , פתח בו תשתית לניהול וקליטת קהלשאפשר ל, וחשוב לשימור

כל פיתוח מחייב תכנון מפורט . תהיה לשימור המערכת האקולוגית באתר וסביבתו

 .שמתבסס על תוכנית ממשק וניהול האתר

 ,יכולה להיות לקליטת קהל העדיפות ובאתרים אל :שימור+ גישה למטיילים , 2דרגה  •

 יש לתכנן את .ת אקולוגית גבוהה וחשיבות לשימורערכיו ואתרים אלללמרות שגם 

אתרים בלכן גם ו, הפיתוח כך שישמור על התפקודים העיקריים של המערכת האקולוגית

 .תפקודית-ית ממשק וניהול האתר בצורה רב תכנון מפורט שמתבסס על תוכנדרשנ ואל

במידת הצורך  .אתר בעל ערכיות אקולוגית בינונית או נמוכה :פיתוח וטיפוח, 1דרגה  •

לו פעולות ניתן לבצע באתרים יאיש לבדוק , במקביל. ניתן לפתח בו תשתית לקליטת קהל

  .להעלות את ערכם האקולוגי על מנת – ואל
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   . פירוט ההמלצות למעיינות ובתי גידול לחים בתחום הסקר:7.2טבלה 
  . לעיל7.4.5סעיף י "דרגת הערכיות עפ). 3.1מפה ( מספר האתר מתייחס למספר במפת המעיינות

 ערכיות המלצה תיאור מצב כיום מספר אתר אתרשם 

24, 23, 1  חוגהעיינות  2 .מומלץ ליצור מערכת מים סגורה עבור המים המוכלרים. ניתן להמשיך לפתח .פארק תיירותי 
.  גשר כביש המערכת,נחל חרוד. לא נבחן הידרולוגית 2 2נקודה 

 .חמדיה –ממוקם בשמורה מוכרזת גאון הירדן 
  4 

: מומלץ להכין תוכנית ממשק הכוללת התייחסות ל.  לאשר איחוזמומלץ לא –ערכיות גבוהה לשימור  .אטיתומעיין פעיל מקיים מערכת אקולוגית אקו 4 מעיין המסיל
, חיץ טבעי והפרדה מהשדות החקלאיים, מינים פולשים, שמירה על גוף המים והגדות הטבעיים

 .מבנה הערוץ וקליטת קהל, איכות המים,  לערוץתוכנית ריסוסים בסמוך

4 

68-70, 5 68-70, 5 ותנקוד ם בשמורת טבע מוצעת מיממוק.  הידרוביולוגיתנולא נבח 
 .כפר רופין –גאון הירדן 

: מומלץ להכין תוכנית ממשק הכוללת התייחסות ל.  לאשר איחוזמומלץ לא –ערכיות גבוהה לשימור 
, חיץ טבעי והפרדה מהשדות החקלאיים, מינים פולשים, טבעייםשמירה על גוף המים והגדות ה
  .מבנה הערוץ וקליטת קהל, איכות המים, תוכנית ריסוסים בסמוך לערוץ

4 

47, 6 עין אברהם בריכת מים נמצאת סמוך אליו ש ,מבנה משאבות נטוש 
 .שנראית כבריכת דגים

 1 . מוצע לבצע בדיקה פרטנית לגבי אפשרויות שיקום המעיין

61, 7 עין אום סדרה המים נתפסים . זוג מעיינות הממוקמים בתוך מטע תמרים 
ובשטח ממוקם בשמורת טבע מוכרזת עין . בתת הקרקע

 .ינדה'ג

לתפוס את המים במורד הערוץ ולשקם את בית הגידול הלח , מומלץ לשחרר את המים חזרה לטבע
 .הזורם

2 

48, 8 צפוח-עין א כות הדגים של קיבוץ טירת בין ברי, ממוקם באזור חקלאי 
 .האפיק מכוסה בצמחיית קנה סבוכה ואשלים. צבי

מומלץ לפעול . מוצע לא לאשר תחילת עבודות פיתוח כל שהן עד לבחינת המצאות מים במעיין
 .לפתיחת אזור הנביעה בדרכים אקולוגיות

2 

עיינות חסידה 
 תחתונים

9 ,17-20 כרזת גאון ממוקם בשמורת טבע מו. לא נבחן הידרולוגית 
מעיין פעיל המקיים מערכת אקולוגית . חמדיה –הירדן 

 . ומזין את נחל חרודאטיתואקו

: מומלץ להכין תוכנית ממשק הכוללת התייחסות ל.  מומלץ לא לאשר איחוז–ערכיות גבוהה לשימור 
, ץ טבעי והפרדה מהשדות החקלאייםחי, מינים פולשים, הגדות הטבעייםשמירה על גוף המים ו

 .מבנה הערוץ וקליטת קהל, איכות המים, נית ריסוסים בסמוך לערוץתוכ

4 

לתפוס את המים במורד הערוץ ולשקם את בית הגידול הלח , מומלץ לשחרר את המים חזרה לטבע .מעיין אחוז 11 עין סודה
 .הזורם

1 

46, 12 עין מלקוח ממוקם בשמורת טבע מוכרזת עין . ניאנערך רק סקר בוט 
 .מלקוח

  4 

ממוקם בשמורת טבע מוכרזת תל . ניאנערך רק סקר בוט 13 ין סהרוןע
 .סהרון

  4 

34, 14 עין טיון ממוקם בשמורת טבע מוצעת עין . ניאסקר בוטרק נערך  
 .טיון

: מומלץ להכין תוכנית ממשק הכוללת התייחסות ל.  מומלץ לא לאשר איחוז–ערכיות גבוהה לשימור 
, חיץ טבעי והפרדה מהשדות החקלאיים, מינים פולשים, יםשמירה על גוף המים והגדות הטבעי

 .מבנה הערוץ וקליטת קהל, איכות המים,  תוכנית ריסוסים בסמוך לערוץ

4 

: מומלץ להכין תוכנית ממשק הכוללת התייחסות ל.  מומלץ לא לאשר איחוז–ערכיות גבוהה לשימור  .אטיתומקיים מערכת אקולוגית אקו. מעיין פעיל 15 עין נזם
, חיץ טבעי והפרדה מהשדות החקלאיים, מינים פולשים, שמירה על גוף המים והגדות הטבעיים

 .מבנה הערוץ וקליטת קהל, איכות המים, תוכנית ריסוסים בסמוך לערוץ

4 

31, 16  עין יהודה בשטח , מעיין פעיל הנובע אל בריכה. לא נבחן הידרוביולוגית 
  .נשאב במורד להשקיה. ב"קיבוץ עין הנצי

ולשחרר את המים שנתפסים , מומלץ לאתר מקור מים חלופיים להשקיה. ערכיות גבוהה לשימור
  .כיום במורד

4 

עיינות חסידה 
 עליונים

21 ,22 מקיים מערכת ". גני חוגה"עובר בתחומי פארק . מעיין פעיל 
 .אטיתואקולוגית אקו

: ית ממשק הכוללת התייחסות למומלץ להכין תוכנ.  מומלץ לא לאשר איחוז–ערכיות גבוהה לשימור 
, חיץ טבעי והפרדה מהשדות החקלאיים, מינים פולשים, שמירה על גוף המים והגדות הטבעיים

 .מבנה הערוץ וקליטת קהל, איכות המים, תוכנית ריסוסים בסמוך לערוץ

4 
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 ערכיות המלצה תיאור מצב כיום מספר אתר אתרשם 
 המים נשאבים ומזינים את פארק .לא נראו סימני מים 25-27 עין עפרוני

 ".גני חוגה"המים 
 1 .ולשקם את בית הגידול הלח הזורםלטבע ומלץ לשחרר את המים חזרה מ

 1 . ההידרולוגיו ובחינת מצבן סקר אקולוגי יעודי למעיילבצעמומלץ  .לא נמצאו מים אך קיימים שרידים למים בעבר 28 אבו לביד
 1 .ולוגי יעודי למעיין ובחינת מצבו ההידרולוגי סקר אקלבצעמומלץ  . גבוהים או לקרקע לחה תהוםלא נמצאו עדויות למי 29 עין אשתורי

 1 . סקר אקולוגי יעודי למעיין ובחינת מצבו ההידרולוגי לפני קבלת החלטה בדבר פיתוחלבצעמומלץ  .לא נמצאו עדויות למים על פני השטח 30 עין איתן
: מומלץ להכין תוכנית ממשק הכוללת התייחסות ל.  מומלץ לא לאשר איחוז–שימור ערכיות גבוהה ל .ב"ממוקם בשטח קיבוץ עין הנצי. בוטאנינערך רק סקר  32 עין צבי

, חיץ טבעי והפרדה מהשדות החקלאיים, מינים פולשים, שמירה על גוף המים והגדות הטבעיים
 .מבנה הערוץ וקליטת קהל, איכות המים, תוכנית ריסוסים בסמוך לערוץ

4 

 . גבוהים או לקרקע לחהם תהולא נמצאו עדויות למי 33 עין דורנית
 .הקרקע ומשמש להשקייה-המעיין מאוחז בתת

לתפוס את המים במורד הערוץ ולשקם את בית הגידול הלח , מומלץ לשחרר את המים חזרה לטבע
 . הזורם

1 

: להכין תוכנית ממשק הכוללת התייחסות למומלץ .  מומלץ לא לאשר איחוז–ערכיות גבוהה לשימור  .טיתאמעיין פעיל שמקיים מערכת אקולוגית אקוו 35 עין צמד
, חיץ טבעי והפרדה מהשדות החקלאיים, מינים פולשים, שמירה על גוף המים והגדות הטבעיים

 .מבנה הערוץ וקליטת קהל, איכות המים, תוכנית ריסוסים בסמוך לערוץ

4 

ממוקם . לא נבחן הידרוביולוגית. נערך רק סקר בוטני 36 עין נפתלי
 . נשאב במורד להשקיה.מוכרזת עין יהודהבשמורת טבע 

ולשחרר את המים שנתפסים , מומלץ לאתר מקור מים חלופיים להשקיה .ערכיות גבוהה לשימור
שמירה על גוף המים והגדות :  מומלץ להכין תוכנית ממשק הכוללת התייחסות ל.כיום במורד

, נית ריסוסים בסמוך לערוץתוכ, חיץ טבעי והפרדה מהשדות החקלאיים, מינים פולשים, הטבעיים
 .מבנה הערוץ וקליטת קהל, איכות המים

4 

39, 37 עין נשב לתפוס את המים במורד הערוץ ולשקם את בית הגידול הלח , מומלץ לשחרר את המים חזרה לטבע .הקרקע-אולם המים נתפסים בתת, מעיין שעדיין שופע 
 . הזורם

2 

לתפוס את המים במורד הערוץ ולשקם את בית הגידול הלח , מומלץ לשחרר את המים חזרה לטבע .הקרקע-ם נתפסים בתתאולם המי, מעיין שעדיין שופע 38 עין מרחב
 .הזורם

2 

לתפוס את המים במורד הערוץ ולשקם את בית הגידול הלח , מומלץ לשחרר את המים חזרה לטבע .הקרקע-אולם המים נתפסים בתת, מעיין שעדיין שופע 40 עין רחוב
 .הזורם

2 

42, 41 עין חישה לתפוס את המים במורד הערוץ ולשקם את בית הגידול הלח , מומלץ לשחרר את המים חזרה לטבע .הקרקע-אולם המים נתפסים בתת, מעיין שעדיין שופע 
 .הזורם

2 

ממוקם . לא נבחן הידרוביולוגית. נערך רק סקר בוטני 43 עין כפתור
 .בשמורת טבע מוצעת עין כפתור

: מומלץ להכין תוכנית ממשק הכוללת התייחסות ל.  מומלץ לא לאשר איחוז–בוהה לשימור ערכיות ג
, חיץ טבעי והפרדה מהשדות החקלאיים, מינים פולשים, שמירה על גוף המים והגדות הטבעיים

 .מבנה הערוץ וקליטת קהל, איכות המים, תוכנית ריסוסים בסמוך לערוץ

4 

ממוקם בשמורת . ית ואין מידע בוטנילא נבחן הידרוביולוג 44 44נקודה 
 .טבע מוצעת עין כפתור

  4 

ממוקם . לא נבחן הידרוביולוגית. ניאנערך רק סקר בוט 45 עין פרח
 .בשמורת טבע מוצעת עין כפתור

: מומלץ להכין תוכנית ממשק הכוללת התייחסות ל.  מומלץ לא לאשר איחוז–ערכיות גבוהה לשימור 
, חיץ טבעי והפרדה מהשדות החקלאיים, מינים פולשים, ת הטבעייםשמירה על גוף המים והגדו

 .מבנה הערוץ וקליטת קהל, איכות המים, תוכנית ריסוסים בסמוך לערוץ

4 

. קיימת זרימה רדודה של מים צלולים עם גוון צהבהב 49 49 הנקוד
 .במעלה שמורת טבע מוכרזת גאון הירדן החוף השקט

 2 . למעיין ובחינת מצבו ההידרולוגי לפני קבלת החלטה בדבר הפיתוח סקר אקולוגי יעודילבצעמומלץ 

 2 . סקר אקולוגי יעודי למעיין ובחינת מצבו ההידרולוגילבצעמומלץ  .מעיין הנובע בשטח של בריכות דגים 50 עינות מחצצים
    .נו לא נבח–מערכת המחוץ לגדר  51-54 51-54 ותנקוד
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, 55-59ות נקוד

81 
55-59 ,81 ם מיממוק. ניא הידרוביולוגית ואין מידע בוטנו נבחלא 

 .ינדה'בשמורת טבע מוכרזת עין ג
: מומלץ להכין תוכנית ממשק הכוללת התייחסות ל.  מומלץ לא לאשר איחוז–ערכיות גבוהה לשימור 

, יםיץ טבעי והפרדה מהשדות החקלאיח, מינים פולשים, והגדות הטבעייםשמירה על גוף המים 
  .מבנה הערוץ וקליטת קהל,  איכות המים,ים בסמוך לערוץתוכנית ריסוס

4 

מחוץ לגדר המערכת ממוקם . לא נבחן הידרוביולוגית 60 צעיר-עין א
 .כפר רופין –גאון הירדן בשמורת טבע מוצעת 

  4 

- המים נתפסים בתת.לא נמצאו עדויות למים על פני השטח 62 עין קרניים
 .הקרקע

לתפוס את המים במורד הערוץ ולשקם את בית הגידול הלח , לטבעמומלץ לשחרר את המים חזרה 
 .הזורם

1 

- המים נתפסים בתת.תהום גבוהים-נמצאה עדות למי 63 עין פדות
 .הקרקע

לתפוס את המים במורד הערוץ ולשקם את בית הגידול הלח , מומלץ לשחרר את המים חזרה לטבע
  .הזורם

2 

65, 64 ברך-עין אל לתפוס את המים במורד הערוץ ולשקם את בית הגידול הלח , ץ לשחרר את המים חזרה לטבעמומל .המעיין מאוחז 
 .הזורם

2 

 1   .לא נמצאו עדויות למים 66 66נקודה 
     . בשטח קיבוץ שדה אליהוממוקם. לא נבחן הידרוביולוגית 67  עין רועה

 1 .ובחינת מצבו ההידרולוגי לפני קבלת החלטה בדבר פיתוח סקר אקולוגי יעודי למעיין לבצעמומלץ  .לא נמצאה נביעה 71 71 הנקוד
73, 72 תין-עין א ממוקם בשמורת טבע מוצעת חווארי . לא נמצאה נביעה 

 .מעוז חיים
 1 . סקר אקולוגי יעודי למעיין ובחינת מצבו ההידרולוגי לפני קבלת החלטה בדבר פיתוחלבצעמומלץ 

 1 . סקר אקולוגי יעודי למעיין ובחינת מצבו ההידרולוגי לפני קבלת החלטה בדבר פיתוחלבצעמומלץ  .לא נמצאה נביעה 74 74 הנקוד
ממוקם בשמורת טבע מוכרזת תל . נערך רק סקר בוטני 75  מוחמד'שיח

 .סהרון
  4 

קם בלב וממ. המים נשאבים באתר הנביעה בתת הקרקע 76 עין נמרוד
 .שדות חקלאיים

תפוס את המים במורד הערוץ ולשקם את בית הגידול הלח ל, מומלץ לשחרר את המים חזרה לטבע
 .הזורם

2 

     .לא נבחן הידרוביולוגית ואין מידע בוטני 77  77נקודה 
 1 . סקר אקולוגי יעודי למעיין ובחינת מצבו ההידרולוגי לפני קבלת החלטה בדבר פיתוחלבצעמומלץ  .לא נמצאה נביעה 78 78 הנקוד

80, 79  80, 79נקודות  וקם בשמורת ממ. בחן הידרוביולוגית ואין מידע בוטנילא נ 
  . החוף השקט–גאון הירדן טבע מוכרזת 

: מומלץ להכין תוכנית ממשק הכוללת התייחסות ל.  מומלץ לא לאשר איחוז–ערכיות גבוהה לשימור 
, םיץ טבעי והפרדה מהשדות החקלאייח, מינים פולשים, והגדות הטבעייםשמירה על גוף המים 

  .מבנה הערוץ וקליטת קהל, איכות המים,  ריסוסים בסמוך לערוץתוכנית

4 

ככל הנראה מדובר בנביעה או חלחול של מים מבריכות   נווה אור
דיגום הידרוביולוגי מלמד . צפונית לקיבוץ נווה אור, דגים

 .על איכות מים גבוהה עם מליחות גבוהה

  1 

: מומלץ להכין תוכנית ממשק הכוללת התייחסות ל.  מומלץ לא לאשר איחוז–ערכיות גבוהה לשימור  .ערוץ  זורם  נחל אבוקה
, םיץ טבעי והפרדה מהשדות החקלאייח, מינים פולשים, והגדות הטבעייםשמירה על גוף המים 

 .מבנה הערוץ וקליטת קהל, איכות המים, תוכנית ריסוסים בסמוך לערוץ

4 

: מומלץ להכין תוכנית ממשק הכוללת התייחסות ל. ומלץ לא לאשר איחוז מ–ערכיות גבוהה לשימור  .ערוץ זורם  נחל איתן
, םיץ טבעי והפרדה מהשדות החקלאייח, מינים פולשים, והגדות הטבעייםשמירה על גוף המים 

 .מבנה הערוץ וקליטת קהל, איכות המים, תוכנית ריסוסים בסמוך לערוץ

4 

מינים , שמירה על גוף המים והגדות הטבעיים: הכוללת התייחסות למומלץ לכתוב תוכנית ממשק  .טפוניינחל ש  נחל בזק
, איכות המים,  תוכנית ריסוסים בסמוך לערוץ, חייץ טבעי והפרדה מהשדות החקלאיים, פולשים

 .מבנה הערוץ וקליטת קהל

3 
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מינים , ת הטבעייםשמירה על גוף המים והגדו: מומלץ לכתוב תוכנית ממשק הכוללת התייחסות ל .נחל שיטפוני  נחל דשן

, איכות המים,  תוכנית ריסוסים בסמוך לערוץ, חייץ טבעי והפרדה מהשדות החקלאיים, פולשים
 .מבנה הערוץ וקליטת קהל

2 

מומלץ לכתוב תוכנית . מומלץ למנוע פיתוח במעיין המזין את הגנים. ניתן לפתח את אזור גני חוגה .נחל שיטפוני  נחל חרוד
חיץ טבעי , מינים פולשים, שמירה על גוף המים והגדות הטבעיים: ת לממשק הכוללת התייחסו

מבנה הערוץ וקליטת , איכות המים, תוכנית ריסוסים בסמוך לערוץ, והפרדה מהשדות החקלאיים
 .קהל

2/3 

ינים מ, שמירה על גוף המים והגדות הטבעיים: מומלץ לכתוב תוכנית ממשק הכוללת התייחסות ל .נחל שיטפוני  נחל יששכר
, איכות המים, תוכנית ריסוסים בסמוך לערוץ, חיץ טבעי והפרדה מהשדות החקלאיים, פולשים

 .מבנה הערוץ וקליטת קהל

2 

מינים , שמירה על גוף המים והגדות הטבעיים: מומלץ לכתוב תוכנית ממשק הכוללת התייחסות ל .קיימת זרימה עונתית  נחל מנתה
, איכות המים, תוכנית ריסוסים בסמוך לערוץ, החקלאייםחיץ טבעי והפרדה מהשדות , פולשים

 .מבנה הערוץ וקליטת קהל

2 

: מומלץ להכין תוכנית ממשק הכוללת התייחסות ל.  מומלץ לא לאשר איחוז–ערכיות גבוהה לשימור  .ערוץ זורם  נחל תבור תחתון
, דות החקלאייםחיץ טבעי והפרדה מהש, מינים פולשים, שמירה על גוף המים והגדות הטבעיים

 .מבנה הערוץ וקליטת קהל, איכות המים, תוכנית ריסוסים בסמוך לערוץ

4 
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   זוחלים–המלצות  7.5
משמש כשטח , וככזה, אזור הסקר מהווה פוטנציאל כבית גידול לכשליש מזוחלי ארצנו

כמו גם כמסדרון אקולוגי למעבר זוחלים , חשוב לשימור רבים מהמינים האופייניים בה

ומהרי הגלבוע והשומרון אל הרי הגליל , קעת הירדן אל בקעת הכנרת והגולןמאזור ב

  :המלצות הבאותהפי  על פעול יש ל,על מנת לשמר את חשיבות האזור גם בעתיד. התחתון

 : חסרהשלמת מידע 7.5.1

סקרים . השלמת רשימת המצאי של אזור הסקרלצורך  להמשיך לאסוף נתונים צעמו •

 ובמידת האפשר ,)אפריל- מרץ(באביב המוקדם עתידיים לזוחלים מומלץ לערוך 

 .העיתוי המדויק לפי הגשמים של אותה שנהאת להתאים 

שעיקר  לאיתור מינים , סקר לילי רכובגם מסלולימומלץ לשלב בסקרים עתידיים  •

 ).כגון זיקית(ים בממצאים מיוצגלהיות אלו שלא אחרת עלולים , פעילותם בלילה

, ")מינים אדומים("הנמצאים בסכנת הכחדה ם  מיניאמורים להיותבמרחב הסקר  •

יש לקיים סקרים .  לא אותרו במאמץ הדיגום שהוקדש לסקר זה–שבשל נדירותם 

ולפעול על מנת להגן , לאפיין את בתי הגידול שלהם, ממוקדים לאיתור מינים אלו

 .עליהם

 .בסוף החורף) ראשנים(מומלץ לערוך סקר דוחיים  •

 :מסדרונות אקולוגיים 7.5.2

טבעי ואזורי החוואר הגידול היבשתיים העשירים ביותר בזוחלים היו אזורי בתי ה •

תוצאות אלו מדגישות . אולם נמצא עושר מינים גבוה גם בשטחים מופרים, חקלאותה

 ובעיקר שמירה על השוליים של שטחי ,את החשיבות של שמירת רציפות השטחים

עבור בין השטחים ל –החקלאות המאפשרים למינים קטנים רבים ובהם זוחלים 

 . הטבעיים

יש ו ,מהווים בית גידול ערכי למגוון זוחלים, הלחים והיבשים –שולי ערוצי הנחלים  •

 .לא לפגוע בשוליים אלושלהקפיד 

   עופות–המלצות  7.6
 נםבעמק המעיינות יש.  נצפים באזור הסקר מכלל מיני העופות הידועים בארצנו40% -כ

על מנת . י הגידול הלחים שהיו נחלת ארצנו בעברשרידים חלקיים מאד לנוף הביצות ובת

  :המלצות הבאותיש לפעול על פי ה, לשמר ולשקם את מה שנותר מנופים אלו

 : חסרהשלמת מידע 7.6.1

בעל  זה הוא אזור: )5.1 במפה 3אזור  (90השטח שמגאון הירדן הצפוני ועד כביש  •

ולכן מומלץ , ואודותימידע אך חסר , חשיבות לעופות בגלל הרכבו המיוחד והמגוון

 . מפורט יותר בהמשךסקרבו לערוך 



 

-171- 

 :המלצות פרטניות 7.6.2

כנגד קיימים  של ִמתקני חשמל המיגוןיש להמשיך בפעולות  :מיגון עמודי חשמל •

יוצבו מלכתחילה עם מומלץ להקפיד ש, בתכנון קווי חשמל חדשים .התחשמלות עופות

  . קרקעבקווי חשמל אלו  להטמנת עדיפות קיימת, במידת האפשר. מתקני מיגון לעופות

אב לפיתוח ה תוכנית עם  מתואמותיהיובאזור פיתוח ה תותוכנימומלץ כי : פיתוח •

  . )2004(עמק בית שאן אתרי צפרות ב

 מועטיםעד היום רק חלקים  : בעמק בית שאןאב לפיתוח אתרי צפרותהתוכנית  •

 .תוכניתאת ה להמשיך ולקדם מומלץ. מתוכנית האב יושמו

השקיה בקווי השקיה נעים מעמיסה על השדות , והחורףנות הנדידה בעו: קווי נוע •

שימוש בממטרת . אנפות וחסידות הניזונות ממכרסמים, עשרות ומאות עופות דורסים

אשר מציפה את הקרקע גורמת למכרסמים לצאת ממחילותיהם ולהפוך " זילוף"

ת וי אוכלוסיבדרך זו ניתן לווסת את גדל. למטרה קלה עבור אותם טורפים

 .המכרסמים

 ,)פךיאו לה(ש למטע "מעבר מגד –כל שינוי בשימוש הקרקע  : קרקעבשימושישינוי  •

מינים  יש .ח שונים"י בע" בית הגידול ובאינטנסיביות ההפרעה עשלגורר שינוי מהותי 

המותאמים יותר לשטחי כאלו  ויש ,המותאמים יותר לשטחים פתוחים

 ולנסות ליצור גושים ,מושי קרקע קבועים לקבוע שימומלץ ,על כן. מטע/חורש/יער

יש לציין . ש ושטחי מטעים" שטחי גד–רציפים של קרקע חקלאית בעלת שימוש דומה 

 וחשיבותן ,פךיולה – חורשות נטועות מהוות תחלופה למטעים ,כי מבחינת בית הגידול

 החורשה: דוגמאות טובות לכך שיש לשמרן הן. גדולה כנקודות לינה לעופות דורסים

קיבוץ של הדגים סמוכה לבריכות הוהחורשה , )בסקר 6אזור (יד בית שאן במדרון של

 יערך סקר עופות ,שינוי שימושי הקרקעלפני כל ,  מומלץ שבכל מקרה.שדה אליהו

 .מקיף ומלא

  הסברה 7.6.3

להכרות עם האזור , סיור והדרכהלהדרכים והמתקנים בשטח מזמנים אפשרויות , האתרים

צפרות בכפר רופין הפועל מרכז , כיום. יים של העופות בפרטבכלל והתכנים הייחוד

מרכז זה הוא . באזורהעופות מגוון  לשמור על ומטרתו ,תיירות אקולוגית על שמבוסס

אחד הנושאים שעליו ניתן . דוגמה לשילוב בין פעולות שמירת טבע לחינוך לשמירת הטבע

עופות . גיים בשטחים חקלאייםהוא השימוש בעופות דורסים כמדבירים ביולו, דגש באזור

 ועל כן ניתן להשתמש בתוכנית , מהווים משאב תיירותי וחינוכי חשוב מאין כמותואלו

 .תיירותיוההדברה הביולוגית כמנוף כלכלי 

 אתרים בעלי חשיבות מיוחדת לציפורים 7.6.4

 אתרים שהם החשובים ביותר לתמיכה באוכלוסיות הציפורים 9בתחום הסקר אותרו 

בבחינת מיקומם של אתרים אלו על מפת ). 7.3טבלה (דות את האזור הרבות הפוק

נמצא כי מרבית האתרים אכן ממוקמים , )7.2מפה (המסדרונות האקולוגיים הארצית 



 

-172- 

:  אתרים אינם נכללים בתחומי המסדרונות3, עם זאת. בתחומי המסדרונות האקולוגיים

ון כיצד ניתן להגן על אתרים אלו  יש לבח.תל רחוב וסובב שדה אליהו, ב"בריכות עין הנצי

כך שיוכלו לקיים את אוכלוסיות הציפורים הגדולות , ) האתרים האחרים6כמו גם על (

  .המאכלסות אותם

   אתרי צפרות חשובים לשימור:7.3טבלה 
 תאור אתרשם  מספר אתר

 נחל שפך 1
 ירדןלתבור 

יער , צמחי נחל, םן בתי גידול הכולל בריכות דגיווירדן ישנו מגל נחל תבור שפךב
ניתן לראות מגוון מיני ציפורים מעופות מים באזור . אשלים וערבות בנהר הירדן

באזור . ניות לאזורי אופימושבות של דרור הירדן ודרור ספרדי. עד ציפורי שיר
 .תצפית מצוינת בעונות הנדידה

גני סובב  2
 חוגה

ולל מגוון סוגי בתי גידול אזור טבעי רחב שכהינו המפגש של נחל חרוד וגאון הירדן 
אזור מצוין לצפות . צמחי נחלאזור עם ואזורי בתה , יםעשבוניאזורים כמו 

, מושבות קינון של שרקרקיםת וקיימבגאון הירדן . בציפורי שיר ועופות דורסים
 .כחלים וכוסים

בריכות עין  3
 ב"הנצי

. ציפורים בעמקלתצפית בהטובות ביותר הבריכות ב הן בין "בריכות של עין הנציה
 .מיני ציפורים כולל עופות מים וחופמאים שוניםרב של ושר ניתן למצוא ע

מדרון בית  4
 שאן

קינון של ביער ניתן לראות . עמזרחה ישנו יער נטוועיר בית שאן הבמדרונות בין 
משמש היער בחורף . הגדול בארץלילה הדורס  –ניהם קינון של האוח יב ,דורסים

 .דיות שחורותשל ל נחליאלים לבנים ולפעמים גם גדול שאתר לינה כ

גם  יםעשיר ולכן , וביצותים גדות נחליתבצמחיעשירים חלקים של נחל אבוקה  נחל אבוקה 5
  .תקופה טובה לביקור היא בעונות הנדידה. ציפורי שירבבעיקר וציפורים ב

 מרכז הצפרות הבינלאומי בעמקים 6

כחלים , מושבת קינון של שרקרקים.  ועופות דורסיםתצפית יפה על שדות העמק תל רחוב 7
 .וכוסים

שמורת תל  8
 סהרון

 .כאן ישנה תחנת טיבוע ומצפורים של המרכז הבינלאומי לצפרות בעמקים

מצפה נוף  9
 הירדן

ניתן . על גאון הירדןמבט מרשים נותן . תייריםעבור ל "של עמדת צהמשופץ מצפה 
מקום מצוין לראות . קר בנדידה ובחורףגם לצפות בעופות מים ודורסים בעי

 .חסידות שחורות בלינה

סובב שדה  10
 אליהו

יער אקליפטוס ובוסתן , פינה מיוחדת שכוללת את כל האזור של בריכות הדגים
,  באזור. ציפורי שיר ועופות דורסים, שיר בעופות מיםע.  האזורנטוש בדרום

 .ותדיות שחור ולעיתים גם של מושבת קינון של אנפות
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  ).2011, ג"רט(על רקע שכבת מסדרונות אקולוגיים ארצית ,  באזור הסקרעופותאתרים חשובים ל מפת :7.2 מפה
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   יונקים–המלצות  7.7

  עטלפים 7.7.1

יש לערוך סקר עטלפים גם בתקופת החורף על מנת להשלים את : השלמת מידע חסר •

מנה יותר על ניצול יסקר זה יאפשר קבלת תמונה מה. תמונות מגוון המינים באזור הסקר

 .בתי הגידול בהם עושים העטלפים שימוש

אזורי כבתי הגידול הלחים באזור הסקר מהווים גורם משיכה  :מסדרונות אקולוגיים •

 .יש לשמרםו ,בים מאוד עבור אוכלוסיית העטלפיםשיחור מזון חשו

 :ל" צהם נטושים שלמוצבי •

o ומושבות רבייה מוצבים נטושים לאורך גדר המערכת מהווים אתרי לינה 

אזור זה . שמרביתן בסכנת הכחדה, עטלפי חרקיםשל  לאוכלוסיות נודדות ויציבות

,  העושים שימוש במרחב בחלק מעונות השנה,בעל חשיבות רבה למינים נודדיםהוא 

לאור הניסיון שהצטבר במרכז יונקים של החברה . ולכן קיימת חשיבות רבה לשמרם

בתקרות המוצבים הנטושים על מנת " שדרוג"ות מומלץ לערוך פעול, להגנת הטבע

 .להקל על מיני העטלפים השונים את אחיזתם בתקרה

o  יש לערוך סקר ) לדוגמה כמוזיאון(לשחזר את אחד המוצבים במידה ומעוניינים

  .מקדים ומקיף אשר יתעדף את ערכיותם האקולוגית של המוצבים עבור העטלפים

o וצבים הנטושים ממשרד הביטחון לידי בימים אלו מקודמות תכניות להשבת המ

 היא ביותראחת ההמלצות החשובות . שינוי ייעודם והריסתם, מנהל מקרקעי ישראל

מוצב (המשכן המשמשים כאתרי לינה חשובים לעטלפים  אתרי 3את לנסות ולצרף 

, )דוגמת שמורות טבע( לאזורים מוגנים סמוכים ,)מוצב קרן ומוצב ישמעאל, צופייה

הטיפול את והסטטוטורית המקסימאלית האפשרית הם את ההגנה ובכך לתת ל

יש לנסות ולצרף את ,  בעדיפות ראשונה. העטלפיםהנדרש בכדי לשמור על אוכלוסיות

המתפרשת לאורך תוואי נהר הירדן , "ה'גני חוג"המוצבים לשמורת טבע מוצעת 

. המוצבים 3בלבד מכל '  מ500-900ומרוחקת , משפך נחל תבור ועד שפך נחל חרוד

מוצע לנסות ולקדם את ההגנה הסטטוטורית על , במידה ולא ניתן יהיה לעשות זאת

י "שמקודמת כיום ע, מצפון לגני חוגהשאזור עמק הירדן המוצבים דרך תכנית האב ל

במידה וניתן . )או בסמיכות אליו(המוצבים נמצאים בתחום תכנית האב . ל"קק

כי אז , עבודות למועד מאוחר יותר בתהליך ולדחות את תחילת הולהחריג מוצבים אל

מאחר ומוצבים נטושים אלה .  להישמרו בתכנית האב ויוכלויש סיכוי שייכלל

 ללא שינוירצוי לנסות ולבקש ארכה ולהשאירם , נמצאים במצב זה כבר שנים רבות

  .עד לסוף תהליך תוכנית האב בכדי להימנע מפעולה שאיננה הפיכה

o  בשלב המיידי  (הללומוצבים המלהימנע מפגיעה בשלושת במידה ולא תהיה אפשרות

כי אז צריך להגדיר שמועד הפעולה חייב להיות , )אבהתכנית סיום הכנת או לאחר 

.  לפני חודש אפריל או אחרי חודש נובמבר–האתר ריק מעטלפים בה בתקופה ש

 , באופן הרמטייםמוצבההפתחים של כל את יש לחסום , במידה ולא מתאפשר הדבר
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בה מתכננים שקום לפני התקופה בכדי למנוע התיישבות של מושבות רבייה במ

 .מוצביםאת ה הרוסל

  יונקים גדולים 7.7.2

מכרסמים קטנים ואוכלי חרקים , לא כולל עטלפים(ארצנו ב ם הגדוליםיונקיה ממיני 25% -כ

על מנת לשמור על חשיבותו של השטח לחברת היונקים . פעילים באזור הסקר) קטנים

  :להמלצות הבאות בהתאם לפעול מוצע, םהגדולי

 :מסדרונות אקולוגיים •

o  ביניהםיש לשמר את בתי הגידול הלחים באזור הסקר ולשמור על קישוריות .

שעשויה ניהם הם אולי הדרך היחידה י והקישוריות בהללוגידול הבתי השמירה על 

  .צאת בסכנת הכחדה חמורהמהנ לאפשר את שרידותה של הלוטרה

o מהווים מקומות מסתור וערוצים אל. ים היורדים לירדן חשיבות רבהלערוצי הנחל 

יש לשמר ערוצים . ובעלי חשיבות רבה לכל המינים של השטחים הפתוחים, ומנוחה

 .אלו

o  גדר המערכת בין ישראל לירדן חוצה בתי גידול ומהווה מחסום פיזי בלתי עביר עבור

 יותר מצליחים לחצות אותה יונקים קטנים. היונקים הגדולים מגודל שועל ומעלה

 –במקומות שיאותרו כמתאימים לכך , מוצע להקים. דרך השבכות שבמעבירי המים

כפי שמתבצע כיום לאורך גדר ההפרדה שבין ישראל לרשות , בגדר" L"מעברי 

  .הפלסטינית
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משרד .  של נחל תבורבאגן ההיקוות) ביוב(סקר פוטנציאל זיהום . 1975. י, זקו.  ר, אורטל •

  .  השירות לשמירת איכות הסביבה–  נציבות המים ורשות שמורות הטבע– החקלאות

 . הוצאת עם עובד.בקעת הירדן ומדבר שומרון. 1973. צ, אילן •

החברה להגנת .  תמונת מצב–ציפורים בישראל בסכנת הכחדה . 2008. י, פרלמןו. ד, אלון •

 .מרכז צפרות, הטבע

 ,הוצאה לאור" כתר. "מדריך לזוחלים ודוחיים בישראל. 2001. ע, להובוסקי. פ, אמתי •

  .םרושליי

, אפיקי מים). בקעת בית שאן(רשימת המעיינות במפת המעיינות . 2008, אפיקי מים •

  . אגודת מים חקלאית שיתופית בבקעת בית שאן

  .ירושלים, ישראל לאזוריה-אקלים ארץ. 1951. ד, אשבל •

הספר האדום של , )עורכים. (א, ופרבולוצקי. ע, דולב:  בתוך.םזוחלי. 2002. ע, בוסקילה •

, "יפה נוף"מפעלות , רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע. החולייתנים בישראל

  .ירושלים

  . הוצאת הקיבוץ המאוחד. נגב כנרות–עמק הירדן התיכון . 1965. י, בן אריה •

עבודה לקבלת תואר .  להמלחהרגישות חסרי חוליות:  שיקום נחלים.2005. א, דוד- בן •

  . אוניברסיטת תל אביב.מוסמך

, אקולוגיה וסביבה. בר ושמירת טבע-בית על חיות- השפעת חתולי.2010. ע, בראון-בריקנר •

2 :57-64.  

הספר האדום של , )עורכים. (א, ופרבולוצקי. ע, דולב: בתוך. דוחיים. 2002. ש, גפני •

, "יפה נוף"מפעלות , החברה להגנת הטבערשות הטבע והגנים ו. החולייתנים בישראל

 .ירושלים

 יד . פרקים בהידרולוגיה ובמדעי הסביבה–משאבי המים בישראל . 2002. ח, גבירצמן •

  .ירושלים, צבי-יצחק בן

 ,החברה להגנת הטבע .2010סיכום סקר לוטרות לשנת . 2010. ע, ודולב. א, סגל, .ע, גוטר •

  .מרכז יונקים

- הוצאת אוניברסיטת בר. חקר ויישום, תצפיות–לים בישראל האק. 1998. י, גולדרייך •

  .רמת גן, אילן

 Nemacheilus(בחינת ייתכנות לאישוש אוכלוסיות בינון דורי . 2007.  מ,וטאוב. מ, גורן •

dori (הפקולטה למדעי החיים, המחלקה לזואולוגיה. במקווי מים בעמק בית שאן ,

  .גניםהוגש לרשות הטבע וה. אוניברסיטת תל אביב

יוסף -בחינת התאמת קולחי תנובה תל. 2003. ד, ומילשטיין.  י, הרשקוביץ,.א, גזית •

  .הוגש למנהלת נחל חרוד. 2003 אפריל –אפיון מצב הנחל . לשיקום נחל חרוד

  .הוגש לרשות ניקוז כנרת. סקר אקולוגי ירדן דרומי. 2006.  י,והרשקוביץ. א, גזית •
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, הוגש לרשות הטבע והגנים.  נחל הקיבוצים–ר אקולוגי סק. 2007.  י,הרשקוביץו.  א,גזית •

  .מחוז צפון

, ח מסכם"דו, 2002 –סקר אקולוגי נחל חרוד . 2002. ר, ואורטל. ה, לשנר, .ה, גלזמן •

  .רשות הטבע והגנים. המנהלה לשיקום נחלי ישראל

  .ירושלים,  מוסד ביאליק.הירדן. 1948. נ, גליק •

י אדם על האקולוגיה והגנטיקה של "גידול שנוצר עהשפעות בית . 2008. ל, אלון-גלס •

- אוניברסיטת תל. דוקטור לפילוסופיהעבודה לקבלת תואר ). Felis Chaos(חתול ביצה 

  .אביב

החברה להגנת . 2008סיכום סקר עטלפים בצפון ישראל לשנת . 2003. ע, ולוין. ע, דולב •

  .מרכז יונקים ,הטבע

החברה להגנת . 2008 עטלפים בצפון ישראל לשנת סיכום סקר. 2008. ע, ולוין. ע, דולב •

  .מרכז יונקים ,הטבע

החברה להגנת . 2008סיכום סקר עטלפים בצפון ישראל לשנת . 2009. ע, ולוין. ע, דולב •

  . מרכז יונקים ,הטבע

,  ולוין.ע, עמיחי, . י,טוב- יום, .י, כרמל, .כ, קורין, .ע, צברי, .א, צוער, .ב, שלמון, .ע, דולב •

 ,החברה להגנת הטבע. 2000-2010סיכום סקרי עטלפי חרקים בצפון ישראל . 2010. ע

 .מרכז יונקים

 המכון הוולקני למחקר .קרקעות עמק הירדן התיכון והתחתון. 1972. נ, ואלפרוביץ. י, דן •

  .694' ח מס"דו, בית דגן, המחלקה לקרקע ומים, חקלאי

משרד ,  רשות המים.2006/7 שנתון הידרולוגי לישראל. 2007. השרות ההידרולוגי •

  .התשתיות

החי והצומח של ארץ , )עורך. (ע, אלון: בתוך. הצומח של ארץ ישראל. 1991. י, ויזל •

,  ההוצאה לאור–משרד הבטחון ). 8כרך (אנציקלופדיה שימושית מאוירת . ישראל

 .והחברה להגנת הטבע

 .78-79: 2, אקולוגיה וסביבה.  תנו לחיות הבר לחיות.2010. י, טוב-יום •

 עבודה .היבטים בביולוגיה ובתזונה של מספר עטלפי חרקים בצפון ישראל. 2005. ע, לוין •

 . ת תל אביב אוניברסיט.לקבלת תואר מוסמך

של העטלף יזנוב גדול  היבטים אנרגטים בביולוגיה והאקולוגיה. 2011. ע, לוין •

)Rhinopoma microphyllum( . ת  אוניברסיט.יהדוקטור לפילוסופעבודה לקבלת תואר

  .תל אביב

סחף באגן -נגר-יחסי גש. 1979. ד, ורודריגז. ב, עצמון, .מ, אגסי, .א, מיכאלי, .י, מורין •

האגף לשימור ,  מינהל המחקר החקלאי.R-42' ח מחקר מס" דו.קוות של הכנרתיהה

  .משרד החקלאות, התחנה לחקר הסחף, הקרקע והניקוז

 כביואינדיקטור Melanopsisהמים שחריר הנחלים שימוש בחילזון  .2001. ד, מילשטיין •

  . אביב- אוניברסיטת תל.ת תואר מוסמךבללקה עבוד. לבחינה של איכות מים בנחלים
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הספר , )עורכים. (א, ופרבולוצקי. ע, דולב:  בתוך.ציפורים. 2002. ד, ואלון. א, מירוז •

מפעלות , בערשות הטבע והגנים והחברה להגנת הט. האדום של החולייתנים בישראל

 .ירושלים, "יפה נוף"

  . הוצאת הקיבוץ המאוחד. החבל ואתגריו על גבול המדבר–שאן - בקעת בית. 1989. ד, ניר •

, רשות הטבע והגנים). 2002 באפריל 10-11(סקר אזור חווארי גאון הירדן . 2005. י, סיני •
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ח החברה להגנת הטבע על מצב "דו, 2008מעיינות ונחלים בישראל . 2008. מ, פרלמוטר •
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  .ירושלים, המכון הגיאולוגי, הלאומיות
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  .22-27' עמ, 394, והשקיה

 אופקים .והשפעתם על שימושי הקרקע) הזור(שיטפונות בגאון הירדן . 2000. מ, קליין •
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 רקע  9.1

  סקר אקולוגי2010נערך בשנת , ברשות הניקוז והנחלים ירדן דרומי כרקע להכנת תכנית האב

באזור נחל  בין ישראל לרשות הפלסטינית גדר ההפרדה – בדרום ; נהריים– בצפון : היושגבולותיו

של י הגבול המלאכות. 90 כביש –  ובמערב;ירדן-שלאורך גבול ישראל גדר המערכת – במזרח ;בזק

של אגן גיאוגרפית ההתייחסות שלמה ליחידה  אינו מאפשר ,גדר המערכתעל ידי וצר נש, סקר זה

שנמצא רובו , נהר הירדן –שבאופן טבעי כוללת את בסיס הניקוז שלה , הניקוז של הירדן הדרומי

  . מחוץ לגבולות הסקר–ולכן , בר לגדר המערכתככולו מע

וליצור מסגרת , הסקר הקודםא להשלים את היממזרח לגדר המערכת הסקר הנוכחי מטרת 

שבתחומי רשות הניקוז  גיאוגרפית אחידה הכוללת את כל תחום אגן הניקוז של הירדן הדרומי

 גדר ההפרדה בין –מדרום ; ן שפך הירמוך אל הירד–מצפון : גבולות הסקר הנוכחי היו. והנחלים

 הגדה –ובמזרח ; ירדן- גדר המערכת שלאורך גבול ישראל–במערב ; ישראל לרשות הפלסטינית

והכניסה לשטח הצריכה תיאום , 2011יולי -הסקר נערך בחודשים אפריל. המזרחית של נהר הירדן

ושטחים רבים היות , עם הצבא שכלל ליווי של כח אבטחה וצוות הנדסה של החטיבה המרחבית

 נקודות אפשריות לחציית 15בסיור מקדים אותרו .  ממוקשים ולא ניתנים לגישה–לאורך הגדר 

מפה (אשר בהן בוצע הסקר ,  נקודות9-אולם בפועל התקבל אישור כניסה מהצבא רק ל, הגדר

גי דיגום לימנולו,  הנקודות9דיגום בוטאני ורישום סימני פעילות של יונקים בוצעו בכל ). 9.1

דיגום זוחלים ודיגום ,  נקודות7- במים בוצע ב) ג"חח(והידרואקולוגי של חסרי חוליות גדולים 

טבלה (עם השלמת דיגום העופות בסיור לאורך כל גדר המערכת ,  נקודות דיגום6-עופות בוצעו ב

9.1.(  

  מזרחית–של סקר הירדן הדרומי ) שערים בגדר המערכת(פירוט נקודות הדיגום   :9.1טבלה 
  .לגדר המערכת

רשת (שער . צ.נ
 )ישראל החדשה

תאריך  סקר
 דיגום

' נק
 דיגום

 יונקים עופות זוחלים הידרואקולוגי בוטאני אורך רוחב

 שפך הירמוך אל הירדן

4.4.11 1 723580 253590 + + + + + 

 2               

4.4.11 3 719890 253880 + + + + + 

 4               

4.4.11 5 716800 253000 + +    + 

 6               

 7               

2.5.11 8 712825 252115 + +   + + 

  חוסיין'גשר שיח

2.5.11 9 710000 253905 + +   + + 

 10               

12.6.11 11 707350 253770 + + +   + 
5.7.11 12 704230 252290 +   + + + 

 13               

12.6.11 14 702400 252420 + + +   + 

5.7.11 15 701410 252480 +   + + + 

  נחל בזק–גדר ההפרדה 

 9 6 6 7 9 :כ דיגומים"סה
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אבל אורכו , מ" ק29- בקו אווירי כהוא נסקר ארכו של קטע הנהר ש: הירדן הדרומי מפותל מאד

מתחת '  מ245הירדן מגובה של בקטע זה יורד  .)1:1.96יחס פיתולים של (מ " ק57-האמיתי הוא כ

כלומר ,  מתחת לפני הים באזור גדר ההפרדה' מ295 לגובה של ,אזור השפך של הירמוךלפני הים ב

'  מ1ירידה של (המעיד על השיפוע המתון מאד של הירדן באזור הסקר , ' מ50-הפרש גובה של כ

ואר אורך הסקר היא חוהתשתית לכל  .)0.88%שיפוע ממוצע של . מ אורך" ק1.14בגובה על כל 

בעיקר , אדמדמה- תן לזהות שכבות של אדמת סחף חומהבקטעים מסוימים ניאם כי , הלשון

: בולטת מאד בשטח צורת שתי מדרגות החווארת .בדלתה עתיקה של נחל בזק כנראה –בדרום 

ון  גא– והתחתונה ; המלווה את הנהר משני צידיו ממזרח וממערב)ור'עה(כר הירדן יכ –העליונה 

את נתיבו  ולעתים גם משנה , שבה מתפתל ערוץ הנהר בנפתולים רחבים מצד לצד)הזור(הירדן 

 המבותר על ידי ,מצוקנמצא בין שתי המדרגות . )"קוצרו"- ניתן לזהות בשטח נפתולים עתיקים ש(

  .ערוצונים מקומיים ועל ידי נחלים המגיעים ממרחקים שונים

 ,מביניהם.  ובזקחרוד, ריששכ, תבור: ן בתחום הסקר מגיעים אל הירדארבעה נחלים גדולים

אך בחלקו התחתון ,  שעיקרה מי בריכות דגיםאיתנהזרימה כיום לירדן בם ורזרק נחל חרוד 

נשפכים אל הירדן גם  , הנחלים הגדוליםמלבד. נות חסידהימצטרפים אליו גם מים צלולים מעי

מפה  (דרעה-צפוח וא-א, אום סידרה, תןאי, דושן, מנתה, אור, חגל: מספר נחלים קטנים יותר

ישירות  שמימיהן זורמים ,נביעות על קיר המצוקשבהם  ם אזורי,מאזור כפר רופין ודרומה). 9.1

  .נוצלים לבריכות הדגיםמש או ,אל הירדן

מטרים ספורים ועד מ – משתנה לאורך הקטע הנסקר  המערכתהמרחב שבין הנהר לגדר

ישנן מובלעות במקומות אחדים . צר הנהר נפתול כלפי מזרחבהם יושבמקומות , מאות מטריםל

במקומות . שטחים מעובדים או חלקות מוברות המשמשות למרעהשבהן , בין גדר המערכת לנהר

 , עולה גדר המערכת על המדרגה הגבוהה,ור'בהם מתקרב ערוץ הנהר למרגלות מצוק מדרגת הע

אמנם הסקר התמקד רק בגדה המערבית . רו' הסקר גם שלוחות של מדרגת העוכך נכללות בתחום

והרכב הקרקע תשתית כי ניתן לומר בהכללה ת עבר הגדה המזרחימתצפית גם ל אולם ,של הירדן

נהר ממזרח לשהעיבוד החקלאי אולם  ,גדה המערביתדומים מאד לאלו שבבגדה המזרחית  הצומח

  .הסקרי שטחומתקרב כמעט עד קו המים ברוב , יותרהרבה הירדן אינטנסיבי 
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  .ערוצי הנחלים ונקודות הדיגום המפורט, גבולות סקר ירדן דרומי מזרחית לגדר המערכת : 9.1מפה 
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 סקר בוטאני  9.2
  :עבודהשיטת ה  9.2.1

  :הסקר הבוטאני נערך בשתי רמות של פירוט

.  נקודות הדיגום שבהן ניתן היה לחצות את גדר המערכת9-ביצוע רישום צומח מפורט ב: סקר מפורט •

התמקד הסקר המפורט הנוכחי , היות ורצועת הצמחייה שבמדרון החוואר כבר נדגמה בסקר המלא

 שיח של בתי גידול לחים- בני/וחגורת השיחים, צמחיית סבך הגדות: בדיגום הרצועות הצמודות לנחל

 ).הזור(שעל מדרגת גאון הירדן 

הגדרת , הירדן וגדתו המערביתביצוע תצפית אל נהר , סיור רכוב לאורך גדר המערכת: סקר כללי •

ותיאור כללי מבחוץ , סימון גבולותיהן על גבי אורתופוטו, יחידות השונות זו מזו בהרכב הצומח שבהן

ורישום המינים , הערכת אחוז כיסוי השטח של המינים השליטים, הגדרת טיפוסי הצומח(של היחידות 

 .ום צומח מפורטמבלי לבצע בהן דיג, )המלווים העיקריים ומינים מיוחדים

 :הערכת ערכיות יחידות הצומח  9.2.2

השתלבותה בפסיפס חברות הצומח בהתאם ל, בוצעה הערכה של ערכיותה האקולוגיתכל יחידת צומח ב

  :הבאיםההערכה בוצעה בהתאם למדדים . מקומה כבית גידול לבעלי חייםו

תן ליחידות צומח שאינן ניקוד גבוה ני. עד כמה נמצאת יחידת הצומח במצבה הטבעי: ראשוניות •

  .והניקוד יורד ככל שגוברת השפעת האדם, מופרות

ניקוד גבוה ניתן ליחידות . עד כמה מייצגת יחידת הצומח את הצומח האופייני לאזור: ייצוגיות •

- החבל האירנו–בחלקו הצפוני של הסקר : שהצומח בהן הוא אופייני לאזור הפיטוגיאוגרפי המתאים

 ).1991, ויזל(ערבי -  לחבל הסהרו–ה עם הירידה דרומה המתחלף בהדרג, טורני

בעיקר מדובר בבתי גידול שהולכים . ארציהמידה העד כמה היחידה יוצאת דופן בקנה : ייחודיות •

 .ור'ובתרונות החוואר במדרגת הע, נחלים ומלחות, מעיינות:  בתי הגידול הלחים–ונעלמים בארץ 

ועד כמה עשירה , ) כתמיות–הטרוגניות גבוהה (צומח בבתי גידול עד כמה מגוונת יחידת ה: מגוון ביולוגי •

, ניקוד גבוה ניתן ליחידות שבהן גיוון בתי גידול ועושר גבוה של מיני צמחים. חברת הצומח במינים

 .והירידה במספר המינים, והניקוד הולך ויורד עם העלייה ברמת ההומוגניות של השטח

ניקוד גבוה . סגטלית ופולשת על שטח יחידת הצומח, ראליתעד כמה משתלטת צמחייה רוד: מופרות •

והניקוד הולך ויורד ככל , פולשים/סגטלים/ניתן ליחידה שבה קיים מיעוט של מינים רודראלים

  .שמשתלטים מינים אלו על חברת הצומח

  :אפיון טיפוסי הצומח  9.2.3

ווה לפיכך טיפוס צומח אחד של ומה, למדיסקר נושא אופי דומה אזור ההצומח לארכו של הרכב , למעשה

נכלל מזרחית לגדר גם טיפוס צומח נוסף שכבר , כאשר עולה גדר המערכת על מדרגת החוואר. גאון הירדן

ש "שדה גד).  בסקר הקודם5,8טיפוסי צומח (שיחיה דלילה על מדרון החוואר / בתה–הוגדר בסקר הקודם

 .וצמחיה טבולה הוגדרו כטיפוסי צומח נפרדים

משתרע , כאשר גדר המערכת עוברת בגאון הירדן למרגלות מדרגת החוואר :'גאון הירדן'ומח טיפוס צ •

שם מתקיים חיגור שנובע משני גורמים , המערכתגדר טיפוס הצומח של גאון הירדן בין גדת הנהר ל

פעולות ו; יורדת ככל שמתרחקים מהנהר ש–הלחות בקרקע : הפועלים בכיוונים הפוכים, עיקריים

 – )'חישוף מכאני וכד, כריתה, גיזום, כיסוח, ריסוס(שנעשות לאורך גדר המערכת נות הפרה שו

מתאפיין טיפוס הצומח העיקרי של הסקר בחיגור של , לפיכך. שהשפעתן יורדת ככל שמתרחקים מהגדר

 : רצועות2-4
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מכסה את הגדה , משתרעת משפת המיםהראשונה חגורה ה: חגורת סבך הגדות ופשט ההצפה  .א

ונמשכת משם ברוחב משתנה על פני , )60-80%שיפוע (ב המקומות היא מאד תלולה ופריכה שברו

כ כאשר נוצר בנהר נפתול כלפי "בד, במקומות שבהם מתרחב פשט ההצפה, ת גאון הירדןמדרג

וברוב השטח הגישה למים , סבוך וצפוף',  מ4-5 -תצורת הצומח היא סבך לח שגבהו מגיע ל. מזרח

, )הירדןאשל : ככל הנראה (אשלהמינים השולטים בה הם ). 9.8תמונה (רית קשה עד בלתי אפש

מין להנחשבת , צפצפת הפרת. כשהיחסים הכמותיים ביניהם משתנים, קנה מצוי ועבקנה שכיח

 ומופיעה ,מצויה למדי ברצועה זאת, ומוגן) 1999, י פרגמן וחובריו"עפ, Rבקטגוריית (נדיר למדי 

: מיני מטפסים מצויים ברצועה זאתמספר .  של כמה עשרות פרטיםכפרטים בודדים או בגושים

ומגיע כאן לממדים , )Rבקטגוריית ( הנחשב כמין נדיר למדי י"אספרג אהוא המצוי מביניהם 

, שמידע וחובריו" (אדום"המוגדרת כמין , פואת הצבעים. שאינם מוכרים באזורים אחרים בארץ

בהם ביקרנו מאזור שנמצאה בכל אתרי גדות הירדן , )Oבקטגוריית (בסכנת הכחדה שנמצא ) 2011

לא ניתן . )9.1ראה מפה , 11-14דיגום ' נק(למעט נקודת הדיגום הדרומית ביותר , כפר רופין ודרומה

-1דיגום ' נק( באתרים הצפוניים יותר ומר כי אך ניתן ל, הדרומיו גבול תפוצתלקבוע בוודאות מהו

אך ,  האדום מתואר תחום תפוצה הכולל גם את בקעת כנרותבספר. אותרו פרטים ממין זהלא ) 9

 חנק מחודד). 2011, שמידע חובריו(תצפיות במין זה דווחו רק מזרחית לכפר רופין ולטירת צבי 

 במקטעים רק נרשם פטל קדוש ו,לא נפוץהוא  אך , במקטעים שונים ברצועות חיגור שונותקיים

נוכחותו מעידה כנראה על מליחות , ליחות המיםהיות והפטל רגיש למ. בכמות קטנהבודדים ו

רק  נרשם נחש סורית-דלעתהעשבוני העונתי . נמוכה יחסית של המים במקומות שבהם הוא מופיע

 מפוזריםעצי אקליפטוס .  כי בהם ביקרנו בטרם התייבש והתפרקאולי, במקטעים הצפוניים

פרטים ששרדו כזריעים או ם כלעתי, עצים בודדיםכ לעתים, ת הירדןלאורך גדבמקומות רבים 

במפת ברצועה זאת מופיע  .שדרות נטועות לאורך כמה עשרות מטרים ויותרכים עת ול,שריפה

בתיעוד לפני בדרום אזור הסקר ) RRבקטגוריית נדירות ( שור דקיקה-צלעהמין המינים האדומים 

  .מין זה לא נמצא בסקר הנוכחי. 1965ואחרי 

: הםהמינים השולטים בה . ותפחות צפופה מחגורת סבך הגדך כלל בדר: שיח-בני/חגורת שיחיה  .ב

וכן ,  וביניהם עשבונים עונתיים בעיקר,עבקנה שכיח ולעתים גם גושי מלוח קיפח ,פלגית שיחנית

נע  חגורה זושנתיים ב-כיסוי הרב. בכתמים) RPבקטגוריית , מין נדיר( שוש קרח וינבוט השדה

 ואינה , משתלבת בשולי שכנותיהזוה חגורבמקטעים רבים . יים וביניהם עשבונים עונת40-70%בין

במפת המינים האדומים ברצועה זאת מופיע  .אינה קיימת כללשאו , מופיעה כרצועה בפני עצמה

מין זה לא נמצא . 1965בתיעוד לפני בצפון אזור הסקר ) RRבקטגוריית נדירות ( קוצן גירדוהמין 

  .בסקר הנוכחי

שעוברת , 'מ 5-20 ברוחב המערכת ישנה חגורת צומחסמוך לגדר : י רודראליחגורת צומח עשבונ  .ג

 מורכבת בעיקרוהיא , )'חישוף מכאני וכד, כריתה, גיזום, כיסוח, ריסוס(טיפולים שונים מידי פעם 

. הגה מצויהב וינבוט השדהבמקומות אחדים מלווה בש, חרדל לבןבעיקר , מעשבונים רודראלים

 בחגורה זו גם מינים פולשים רבים .כוכיה הודית שבהם פרטים רבים של צמוד לגדר ישנם כתמים

בעיקר במקומות )  ועודקיקיון מצוי, ושינגטוניה חסונה, פרקינסוניה שיכנית, שיטה כחלחלה(

). 'כפר רופין וכו, חוסיין' גשר שיח, כמו גשר הישנה(בהם קרובה גדר המערכת לשטחים מבונים 

  .ש המעובדים ולשוליהם"ת הגדטיפוס זה אופייני גם לשדו

 במקטעים :) בסקר הקודם5,8טיפוסי צומח ( במדרון החוואר שיחיה דלילה/ בתה–טיפוס צומח  •

שלוחה נמצאת מזרחית לגדר גם , ור'שבהם מתרחקת גדר המערכת מערוץ הירדן ועולה אל מדרגת הע
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בליווי מיני  ,לחית אשונהמ ומלוח קיפח של שיחיה דלילה/ובה מופיעה רצועת בתה, ור'של מדרגת הע

 .עשבוני מגווןצומח 

כאשר ,  בכמה מקומות שבהם מתרחקת גדר המערכת מנהר הירדן מערבה:ש" שדה גד– טיפוס צומח •

בשולי . קיימות מובלעות של גאון הירדן המשמשות לגידולי שדה חורפיים, הנהר יוצר נפתול מזרחה

מעוג כרתי וסרפד , מלוח מלבין, הגה מצויה, דההשדות הללו מתפתחת צמחיה רודראלית כמו ינבוט הש

  .ולעתים חודרת הצמחיה גם לשדה, כדוריםה

, )14אתר  (למעט באתר דיגום אחד, במים לא נמצאה צמחייה טבולה:  צמחייה טבולה–טיפוס צומח  •

במפת המינים האדומים  ).מצטלבת (מים מצליבה-עדשת – שם נמצא מין שנחשב כנכחד מישראל

מין . 1965בתיעוד לפני בצפון אזור הסקר ) RRבקטגוריית נדירות ( עלה משובל-אלףהמין מופיע במים 

  .זה לא נמצא בסקר הנוכחי

 :חלוקה למקטעים  9.2.4

 ופיהקיימים שינויים בא,  ולמרות שלא הצלחנו לזהות מגמת שינוי מוגדרת מצפון לדרום,למרות המשותף

 למקטעים וקהלבוצעה ח ,ל מנת לתאר זאת באופן מיטביע. נסקרש אזורהנהר ברצועת הצומח שלאורך של 

  : על פי הקריטריונים הבאים

  .שינויים ביחסים הכמותיים בין המינים השולטים  .א

עד כדי הנהר  התקרבות ,לדוגמא. גאון הירדןמקום הזרימה של הנהר בתחום בשינויים בצורה ו  .ב

כר שבתוכו מזרחה יצירת נפתול  תוך ור'ממדרגת הע או התרחקות, ור'ת למצוק מדרגת העצמדויה

  .ויים שלא ידענו להגדיר את סיבתםוכן שינ, סבך לחנרחב של 

הרכב המינים (לאופי הצומח שבהם , שאופיינו בהתאם לרוחבם, קטעים 61- כ חולק אזור הסקר ל"סה

חים חשובים ולמיני צמ, )מספר הרצועות ורוחב כל רצועה(לרצועות החיגור המופיעות בהם , )ואחוז הכיסוי

  ).9.2 וטבלה 9.2מפה (שמופיעים בכל אחד מהקטעים 

  :)9.2טבלה (הגדרת הערכיות של טיפוסי הצומח ורצועות החיגור   9.2.5

וערכיות כל קטע דיגום נקבעת מערכיות , מורכב משלוש רצועות החיגור: טיפוס צומח גאון הירדן •

 :ומהפרופורציות ביניהן, חגורות החיגור המרכיבות אותו

o בעוצמה   בארץושאין דומה ל בגלל היותו טיפוס צומח, 5 –הערכת ערכיות  :גדותחגורת סבך ה

, כאשר מתווספים אל החגורה מינים פולשים.  בטיפוס זה ובגלל שכיחות צפצפת הפרת,ובגודל

 .יורדת הערכת הערכיות בדרגה אחת

o 3 – הערכת ערכיות :בין סבך הגדות לרצועה הרודראלית הסמוכה לגדר שיח-בני/חגורת שיחיה ,

כאשר מתווספים . מליחים/בגלל מגוון מינים בינוני בשליטת מינים דומיננטיים של בתי גידול לחים

 הוכאשר מתווספים אלי; עולה הערכת הערכיות בדרגה אחת, חגורה זומינים חשובים או נדירים ל

 .יורדת הערכת הערכיות בדרגה אחת, מינים פולשים

o מינים בעלי ערך ירוד , בגלל מגוון מינים נמוך, 2 – הערכת ערכיות :ודראליחגורת צומח עשבוני ר

 כאשר מתווספים אל חגורת הצומח מינים .ורמת מופרות גבוהה) פולשים/רודראלים(

 .עולה הערכיות בדרגה אחת, מיוחדים/נדירים

 טיפוס וותבגלל הי ,4 –הערכת ערכיות  :ור'בתה עשבונית במדגרת הע/טיפוס צומח שיחייה דלילה •

 ותפרעם הטבעי השטח . ארציהמידה הבקנה ונדיר יחסית ייחודי בבית גידול , אופייני לאזורצומח 

-ומגוון גבוה של מינים עשבוניים חד, בתי גידול- ומאופיין בכתמיות רבה של תת,נקודתיות מעטות

 .שנתיים
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מינים בעלי ערך ירוד , מגוון מינים נמוךבגלל , 2 –הערכת ערכיות : ש" שדה גד– טיפוס צומח •

עולה , מיוחדים/ כאשר מתווספים אל טיפוס הצומח מינים נדירים.ורמת מופרות גבוהה) רודראלים(

 .הערכיות בדרגה אחת

. צפה/בגלל היעדר כמעט מוחלט של צמחייה טבולה, 2 –הערכת ערכיות  :צמחייה טבולהטיפוס צומח  •

 . בגלל הממצא המיוחד5רת הערכיות בדרגה מוגד, במקום שבו נמצאה עדשת המים שנחשבה כנכחדת

  :סקר בוטאני מפורט  9.2.6

בעזרת שימוש , )9.1מפה ( הנקודות שבהן ניתן היה לחצות את גדר המערכת 9-דיגום צומח מפורט נערך ב

 9תיאור להלן ). 9.9ראה נספח (א "בטופס רישום סטנדרטי של יחידות צומח המשמש בסקרי מכון דש

   :נקודות הדיגום

 ):253590/723580. צ.נ (1קודה נ •

 בשוליו מעט מלוח ,סבך קנה מצוי ואשל הירדן. ' מ10- כ:חבור. 'א6פוליגון :  סבך הגדותחגורת  .א

 .פחיק

כתם צפצפת ,  עשבוני בשלטון חרדל לבן.' מ20- כ:רוחב. 'ג6', ב6פוליגונים  :חגורת עשבוני רודראלי  .ב

 .מתחדשים משריפה,  פרטים קטנים15-פרת בן כ

ש נושק לרצועת "שדה גד. 'א14פוליגון  .בתחום שמורה מוצעת גני חוגה ):253880/719890. צ.נ (3דה נקו •

 .םכדוריה רצועה בשלטון מעוג כרתי וסרפד ,בין גאון הירדן לשדה. סבך עבקנה שכיח ואשל הירדן

 .בתחום שמורה מוצעת גני חוגה ):253000/716800. צ.נ( 5נקודה  •

 .קנה מצוי –סמוך למים ובשלטון אשל . ' מ20- כ:רוחב. 'א23ון פוליג:  סבך הגדותחגורת  .א

 .םיעשבוני –בקרחות שבסבך האשל . 'ב23פוליגון : מלחה/סבך לח חגורת  .ב

. בשלטון חרדל לבן, בין הגדר ותחילת הסבך ,' מ5 :רוחב. 'ג23פוליגון  :חגורת עשבוני רודראלי  .ג

 .כנראה עברה חישוף

אל (חלק מהקטע נמצא בתחום שמורה מוכרזת גאון הירדן מעוז חיים  ):252115/712825. צ.נ( 8נקודה  •

 ).עזאויה

 כיסוי .ואקליפטוס חנק מחודד , סבך קנה מצוי.'מ 10-  כ:רוחב. 'א34 פוליגון:  הגדותחגורת סבך  .א

 .75-95%צומח 

מתחדש ,  קיפחמלוחו סבך אשל .'מ 100- כ: רוחב.'א34 פוליגון :חגורת סבך לח על מדרגת הזור  .ב

 . שריפהאחרי

חלק ב . אשונהמלחית קיפח ו פסיפס מלוח:ור'מדרון מדרגת העשיחיה דלילה על /בתהחגורת   .ג

 . קיפחת מלוחי שיחי– תחתוןהחלק וב, בתת מלחית אשונה –עליון ה

 ):253905/710000. צ.נ( 9נקודה  •

 קנה מעטבלווית , שלטון עבקנה שכיח ואשל .' מ10-20 :רוחב .'א39פוליגון : חגורת סבך הגדות  .א

 .מצוי ואקליפטוסים בודדים

 בעיקר .םיינבוט השדה ועשבוני. 'מ 10 :רוחב. 'ב39פוליגון  : בין הסבך לגדרחגורת עשבוני רודראלי  .ב

 .אבקנית-חרדל לבן וברומית דו

 ".חווארי מעוז חיים"בתחום שמורה מוצעת  ):253770/707350. צ.נ( 11נקודה  •

צפצפת , )20%(אשל , )50%(שכיח  סבך עבקנה .'מ20- כ:רוחב. 'א47 פוליגון :חגורת סבך הגדות  .א

 .נוכחות פואת הצבעים. )10%(ומעט קנה מצוי ) 10%( פרת
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צמחים צעירים של צפצפת עשרות . הגדותסבך השדה כמעט נושק לחגורת  .'ב47פוליגון : שדה שלף  .ב

 גדותן השדה לסבך הברצועה הצרה שבי .כנראה תוצאה של רביה וגטטיבית, פרת מציצים בשדה

 .שולטים ינבוט השדה ושוש קרח

 ,)60%(אשל סבך  .תעלת ניקוז בריכות דגים הנשפכת לירדןלאורך . 'ג47פוליגון : סבך לחחגורת   .ג

 .ור'למרגלות מדרגת העקיפח ומלוח  )10%(שוש קרח , )20%(ינבוט השדה 

ממזרח למוצב , "ןן כפר רופיגאון הירד"מוצעת טבע שמורת בתחום  ):252290/704230. צ.נ( 12נקודה  •

כנראה לפני השריפה כיסוי . עצים שרופים רבים. מתחדש משריפה, כולל גדת הנהר, כל השטח ".למה"

 .30%העצים במדרון היה לפחות 

. 'מ 7-10 :גובהה מעל פני המים ,'מ 60-70: רוחב .גדה תלולה. 'א52פוליגון : סבך הגדותחגורת   .א

, )30%(פח ימלוח ק, )ים שרופים מתחדשים מלמטהעצ(אשל , פרתצפצפת , )40%( סבך קנה מצוי

 .ת מיני עשבוניים עונתייםי בלווי,)5-10%( פואת הצבעים –והמלווה החשוב , )20%( שוש קרח

, )20%( שוש קרח, )40%(  סבך מלוח קיפח.ור'עד למרגלות מדרגת הע. 'ב52פוליגון : סבך לחחגורת   .ב

אחדים מעצי השיזף המצוי . 10%ם עונתיים עשבונייו )10%( שיזף מצוי, )10%( ינבוט השדה

 .המתחדשים מהשריפה מכוסים בכשות

 הירדן מקיף שדה מובר  נפתול".ינדה'עין ג"מוצעת  השמורבתחום  ):252420/702400. צ.נ( 14נקודה  •

 יחד עם  לפני הכניסה לירדןת ומתפצלתעלת שדי תרומות ה ממערב מגיע. לבקרכחלקת מרעההמשמש 

 .נביעות מקומיות

 צפצפת פרת ,)50%( בשלטון אשל .מקו המים 'מ 5-10 :רוחב. 'א56פוליגון : סבך הגדותחגורת   .א

 ).5%(ופואת הצבעים ) 15%( קנה מצוי ,)25%(

) 20%(  השדהינבוט, )50%(קיפח  מלוח בשלטון. 'ב56פוליגון  :חגורת סבך לח על מדרגת הזור  .ב

 .)5%( שיזף מצויו

 .עשבונייםו מלוח מלבין) 30%( ינבוט. 'ד56פוליגון : שדה מובר  .ג

) 'מ 5 רוחב עד( צר , לפני כניסתו לירדןאפיק נחל בזק הישן. 'ה56פוליגון : תעלת שדי תרומותערוץ   .ד

 ).קרקע אלוביאלית (אדמדם- החתך כולו חרסיתי חום.'מ 5 בגובה עד  ובעל קירות זקופים,ועמוק

 . עדשת מים מצליבה–ל  נמצא במים המין שנחשב כנכחד מישרא:חגורת צמחייה טבולה  .ה

נפתול לכוון דרום  ,בו מתקיימת רעיית בקרש  מוברשולי שדה שלף ):252480/701410. צ.נ( 15נקודה  •

 .ינדה'בתחום שמורה מוצעת עין ג. ומעט מזרח

 . אשל וגושי עבקנה שכיח,קנה מצוי. 'א58פוליגון  :סבך גדותחגורת   .א

 ',מע- 'דרה ו'מז- 'דרה ותבפינ. ) כיסוי50-70%(מלוח קיפח ואשל . 'ב58פוליגון  :שיחיהחגורת   .ב

 . מלוח קיפח ומעט ינבוט השדה,מלחה של אשל/הרצועה מתרחבת לפשט הצפה

 .ועשבונים עונתיים קיצייםמצויה מעט הגה ,  כיסוי ינבוט השדה30%. 'ג58פוליגון  :שלףדה ש  .ג

 .ומעט בני שיחעשבוניים  90%. 'ד58פוליגון : רודראליעשבוני חגורת   .ד

  :רשימת מיני הצמחים שנצפו בסקר המפורט  9.2.7

 5,  מיני שיחים11,  מיני עצים5מהם ,  מיני צמחים136כוללת שנצפו בסקר המפורט  המלאה המיניםרשימת 

 מינים של 92, שנתיים-קצר/עשבוניים רבשל  מינים 20,  מינים של גיאופיטים3, שיח-מינים של בני

 מינים של 2נמצאו , מתוך המינים הללו). 9.3טבלה (ביצה / מיםומין אחד של צמח, שנתיים-עשבוניים חד

נמצא בנקודות (קרניים כרמלי -דל: סוריה ולבנון, שנתיים שהם אנדמיים לאזור ישראל-עשבוניים חד

": אדומים" מינים המוגדרים כמינים 2; )1,12נמצא בנקודות הדיגום (וקחוון הגליל ; )1,5,12,14הדיגום 
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) מצטלבת(מים מצליבה -ועדשת; 11,12,14שנמצאה בנקודות הדיגום ) Oוריית בקטג(פואת הצבעים 

 5נמצאו בסקר , נוסף על מינים אלו;  14שנמצאה במי הירדן בנקודת דיגום , )נחשבה כנכחדה מישראל(

אספרג , צפצפת הפרת, )RPקטגוריית (שוש קרח ): 1999, פרגמן וחובריו(מינים נוספים המוגדרים כנדירים 

 מינים של 9בסקר המפורט תועדו גם ). R בקטגוריית ארבעתם( וחומעה מגובבת פעמונית משוננת, י"א

  . מינים שלא תועדו בסקר הכללי7 מהם ,צמחים פולשים

נמצא כי היתה אמנם מגמה של עלייה במספר המינים בגרדיינט , בסיכום התצפיות בנקודות הדיגום

מספר מיני הצמחים הגבוה ביותר : ניות היו שונות ממגמה זואבל שתי נקודות הדיגום הקיצו, מצפון לדרום

ומספר המינים הנמוך ביותר היה בנקודת , ) נדירים3מהם ,  מינים61(היה בנקודת הדיגום הצפונית ביותר 

 יתכן כי מספר המינים הגבוה שנמצא ).9.1איור ) ( נדירים2מהם ,  מינים23(הדיגום הדרומית ביותר 

 ,נית ביותר נובע מכך שזהו הדיגום הראשון שנעשה בסקר ונערך בתחילת חודש אפרילבנקודת הדיגום הצפו

ביוני , )8,9נקודות דיגום (במאי  בדיגומים הבאים .שנתיים עוד היה במיטבו-החדהעשבוניים כשמגוון 

ולי לא או, ומתפרקכבר היה יבש חלק מהצומח העשבוני , )12,15נקודות דיגום (וביולי ) 11,14נקודות דיגום (

אין בכך כדי להסביר את הירידה החדה במספר המינים בין נקודה ,  עם זאת.ניתן היה לזהות מינים נוספים

וגם לא את מגמת העליה במספר המינים ,  שנדגמו כולן באותו היום3,5 נקודות דיגום –זו לסמוכות אליה 

  .נות מהאביב לקיץלמרות התקדמות העו, )מלבד הנקודה הדרומית ביותר(עם הירידה דרומה 

מספר . סיכום ממצאי הסקר הבוטאני המפורט בסקר הירדן הדרומי שממזרח לגדר המערכת  :9.1איור 
מספר המינים האדומים ומספר המינים . המינים הכללי בכל נקודת דיגום מצויין מעל העמודה

. ודהמספר המינים הנדירים מצויין משמאל לכל עמ. הפולשים מצויינים מימין לכל עמודה
 .מצויין בתוך כל עמודה) פולשים/אדומים/לא נדירים(מספר המינים האחרים 
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כאשר בקטע דיגום היה יותר מטיפוס צומח . ודירוג הערכיות האקולוגית שלהם, פירוט קטעי הדיגום הבוטאני בסקר הירדן הדרומי מזרחית לגדר המערכת  :9.2טבלה 
  .קיבל דרגת ערכיות אחת משקלול רצועות החיגור שלו' גאון הירדן'טיפוס צומח . דתקיבל כל טיפוס צומח דרגת ערכיות נפר, אחד

  הערות  דרגת ערכיות  מינים חשובים  ומלווים עיקריים,  שלהםכיסויהאחוזי שליטים ומינים , רצועות החיגור, טיפוסי צומח  תאור הקטע  קטע' מס
, צפצפת פרת, 20%אשל , 20%עבקנה שכיח , 30% מצויקנה : סבך גדות, גאון הירדן  ממפגש הירדן והירמוך דרומה  1

  .שיטה כחלחלה, אקליפטוס
    5  צפצפת פרת

, 30%אשל , 30% עבקנה שכיח, 30%  קנה מצוי.רצועה צרה מאד: סבך גדות, גאון הירדן
  .אקליפטוס

  ור 'הירדן זורם למרגלות מדרגת הע  2    4  

עשבוני , 10% מלוח קיפח, 10%  מלחית אשונה.ארוחוהמדרון ב :שיחיה דלילה/בתה
  .מגוון

  4    

  :גאון הירדן  ישנההמצפון לגשר   3

פרקינסוניה , אקליפטוס, 30% אשל, 30% עבקנה שכיח, 30% קנה מצוי: סבך גדות .א
 .שיכנית

, 10% מלוח קיפח, 20% פרקינסוניה שיכנית: יםמדרון יער פתוח עם שיחים ועשבוני  .ב
  .יםעשבוני, פטוסאקלי, שיטה כחלחלה, עבקנה שכיח, 5%אשל 

אקליפטוסים מתחדשים   3  
מינים י "מופר ע, משריפה
  .פולשים

  ישנההמדרום לגשר   4
  

  :גאון הירדן

  .30% אשל ,20% עבקנה שכיח, 40%  קנה מצוי.' מ30 - ברוחב כ:גדות סבך .א

  חרדל לבן,30%ינבוט השדה . 'מ 10 - ברוחב כ: פזוריםעציםעשבוני רודראלי עם   .ב
  .אקליפטוס, יתנבלוטנית אפריק, שיטה כחלחלה, ת אירופיזי, תמר מצוי. 30%

זית , תמר מצוי
  אירופי

  .מינים פולשיםי "מופר ע  3

ור 'ורם למרגלות מדרגת העהירדן ז  5
  .המזרחית

  

  :גאון הירדן

. עצי צפצפת פרת פזורים. 20%אשל , 20%  עבקנה שכיח,40%  קנה מצוי:סבך גדות .א
  .5% שוש קרח, 5% לוח קיפחמ, 5%  שיחי פלגית שיחנית:בשוליים

שיטה : פזורים. כוכיה הודית על הגדר,  חרדל לבן.סמוך לגדר :עשבוני רודראלי  .ב
  .קיקיון מצוי,  פלגית שיחנית,שיחהשיזף , פרקינסוניה שיכנית, כחלחלה

, צפצפת פרת
  שוש קרח

  .מינים פולשיםי "מופר ע  4

' מ 20-50במרחק  הירדן מתפתל קלות  6
  .מהגדר

  :ןגאון הירד

  ריכוז של עצי צפצפת פרת , אשל ועבקנה שכיח,  קנה מצוי.'מ 20 ברוחב עד :סבך גדות .א

, אשל, גושי עבקנה שכיח: 40% כיסוי השיחים עד .רצועה לא רציפה: בתה/שיחיה  .ב
  .ההגה מצוי, שוש קרח, י"אספרג א,  עצי קזוארינה5, פלגית שיחנית, פחימלוח ק

ינבוט , כוכיה הודית, אבקנית-ברומית דון ו חרדל לב.סמוך לגדר :עשבוני רודראלי  .ג
  .הגה מצויה, השדה

  ,צפצפת פרת
, י"אספרג א
  שוש קרח

  .1' נקודת דיגום צומח מפורט מס  5

תעלת . )מעבר קטף(מזרח לתל שושן   7  4    .5% םאקליפטוסים בודדי, 30%אשל , 60%  קנה מצוי:סבך גדות, גאון הירדן
רצועת סבך הגדות . ניקוז נכנסת לירדן

  מתרחבת
ינבוט השדה , מלחית אשונה. ור'מדרגת העקצה , החוואררון במד: בתה דלילה

  .םיועשבוני
  4  

  

הירדן זורם צמוד למרגלות מדרגת   8
  ור'הגדר על מדרגת הע .ור'הע

  :גאון הירדן

  . עבקנה שכיח ואשל.'מ 3 ברוחב עד :סבך גדות  .א

  .ור'מצוק מדרגת הע  .ב

ינבוט השדה ועשבוני , מלחית אשונה. 'מ 30חב עד ברו. במדרון החוואר: בתה דלילה  .ג
  .רודראלי

  3    

שפך נחל תבור לירדן בצפון . מעבר אור  9
  .ערוץ הירדן יוצר ברך מזרחה. הקטע

  :גאון הירדן

-'דרה בפינה, 10% אקליפטוס, 20%אשל , 70% קנה מצוי.  ברוחב משתנה:סבך גדות .א
  . ריכוז עצי צפצפת פרת'מז

  .טון חרדל לבן בשל:עשבוני רודראלי  .ב

, בתחום שמורה מוצעת גני חוגה  4  צפצפת פרת
  .למעט אזור שפך נחל תבור



 

 

- 194 - 

  הערות  דרגת ערכיות  מינים חשובים  ומלווים עיקריים,  שלהםכיסויהאחוזי שליטים ומינים , רצועות החיגור, טיפוסי צומח  תאור הקטע  קטע' מס
  :גאון הירדן  .ברך של ערוץ הירדן דרומה  10

בשולי . 10% אקליפטוס, 10% קנה מצוי, 20%אשל , 50% עבקנה שכיח: סבך גדות .א
  .פח וגושי עבקנה שכיחימלוח ק, שוש קרח,  פלגית שיחנית:הסבך

חרדל לבן : רודראלי וביניהם עשבוני ,ה ינבוט השדה והגה מצוי:אליעשבוני רודר  .ב
ומופיעים  ,פחימלוח קו של פלגית שיחניתפזורים שיחים בודדים . וכוכיה הודית

  .חנק מחודדו פרקינסוניה שיכנית

בתחום . מינים פולשיםי "מופר ע  4  שוש קרח
  .שמורה מוצעת גני חוגה

ר הגד ).מעבר כתן(ממזרח לתל כתן   11  4    .עבקנה שכיח, אקליפטוס, קנה מצוי: סבך גדות, גאון הירדן
  4    .ור'מרגלות מדרון מדרגת העל: בתה דלילה  .מהנהר' מ 20-50 במרחק

  .בתחום שמורה מוצעת גני חוגה

יבו מתקן בל. רודראלי, שטח מופר  12
  .שאיבה מוקף גדרות תלתלית

  :גאון הירדן

  . עבקנה שכיח:סבך גדות .א

  .יתנבלוטנית אפריק,  מספר שיחי שיזף השיח.נראה שעבר חישוף: דראליעשבוני רו  .ב

  .בתחום שמורה מוצעת גני חוגה  4  

  :גאון הירדן  .שפך נחל מנתה  13

  .5% אקליפטוס, 60% עבקנה שכיח, 30% אשל: סבך גדות  .א

, 5% ינבוט השדה, 5% פלגית שיחנית, שיח אברהם מצוי, פחימלוח ק: שיחיה דלילה  .ב
, יתנבלוטנית אפריק, שיטה כחלחלה, שוש קרח, ההגה מצוי, 5% צפצפת הפרת

  .כוכיה הודית ועשבוני רודראלי, )פולש(וס אבוטילון תיאופרסט

  , צפצפת הפרת
  שוש קרח

בתחום . מינים פולשיםי "מופר ע  4
  .שמורה מוצעת גני חוגה

  :גאון הירדן

 .5%אקליפטוס , 10%קנה מצוי , 50%אשל , 50% שכיח עבקנה: סבך גדות  .א

 .20%  אשל,30%  קנה מצוי. במרכז השדה: ניקוזתעלת  .ב

  יםשבוניע, 10%קנה , 50% אשל:  ושולי השדהת החווארמרגלות מדרגל :ניקוזערוץ   .ג

  4  

מעוג כרתי : רצועת  עשבוני רודראלי,  בינו ובין סבך הגדות,שדהה בשולי :ש" גדשדה
  .וסרפד כדורים

  2  

ערוץ הירדן יוצר ברך  . לירדנה'מז-'צפ  14
 'מע-'דרבקצה ה. גדולה לכוון מערב

מצטרף אליו תוואי לח המנקז את 
ביניהם שדה . ור'מרגלות מדרגת הע

  .ש רחב"גד

  4    .ים ועשבוני10%  מלחית אשונה.החווארמורדות מדרגת  :בתה דלילה

. 3' נקודת דיגום צומח מפורט מס
רצועת סבך הגדות בתחום שמורה 

  .מוצעת גני חוגה

  4    סבך גדות, גאון הירדן
  4    ור'מצוק מדרגת הע

ערוץ הנהר צמוד  .ח לירדנהממזר  15
מעליו מצוק  .ור'למרגלות מדרגת הע

בין ראש . את התצפית עליוהמקשה 
  .מדרגת החוואר רצועת – גדרהמצוק ל

  4     ועשבוני מגוון5% מלחית אשונה עד. במדרגת החוואר :בתה דלילה

  .בתחום שמורה מוצעת גני חוגה

16  
  

אך בקצה ,  וון זרימה כללי דרומהיכ
המקטע נפתול המטה את כוון הזרימה 

רצועת סבך הגדות מתרחבת  .צפונה
כיסוי . 'מ 10-50ומתכווצת חליפות בין 

  .מתחלףוהמינים השולטים כתמי 

  :גאון הירדן
שולטים בכתמים . 30% אשל, 30% קנה מצוי, 30%  עבקנה שכיח:סבך גדות. א

.  פזורות ובכתם אחד ריכוז המתפשט עד הגדר– 5%צפצפת פרת . מתחלפים
שיטה , צילייצלף ס, פלגית שיחנית, .מ.דטורה ב, קיקיון מצוי,  פזורים5%אקליפטוס 

  .כחלחלה
  10%ה הגה מצוי, 50% חרדל לבן, 50%  ינבוט השדה. סמוך לגדר:עשבוני רודראלי. ב

בתחום . מינים פולשיםי "מופר ע  4  צפצפת פרת
  .רה מוצעת גני חוגהשמו

 .הירדן זורם מערבה ומתעקל דרומה  17
 . נחל יששכר שפך– לקראת קצה הקטע

  .מהנהר'  מ10-20הגדר במרחק 

  :גאון הירדן
ה הג. שולטים בכתמים, 40%אשל , 40%עבקנה שכיח . 'מ 10 ברוחב עד :סבך גדות. א

שוש , 5% חנית פלגית שי,פרטים בודדים בשולי הרצועה –צפצפת פרת , 10%ה מצוי
  .קרח

  .40%חרדל לבן , 20%ה הגה מצוי, 60% ינבוט השדה . סמוך לגדר:עשבוני רודראלי.  ב

 , צפצפת פרת
  שוש קרח

, בתחום שמורה מוצעת גני חוגה  5
  .למעט אזור שפך נחל יששכר

  :גאון הירדן  'מ 100 -סבך הגדות מתרחב לרוחב של כ  18
 .שיטה כחלחלה, 15% אקליפטוס, 5% אשל, 70% קנה מצוי/ עבקנה שכיח:סבך גדות. א

  .כתם פטל קדוש, שוש קרח,  פלגית שיחנית :בשולי הסבך
, ברקן סורי, חסת המצפן, חרצית עטורה,  חרדל לבן. סמוך לגדר:עשבוני רודראלי. ב

  .ההגה מצוי, ינבוט השדה, .מ.קייצת ב
  .100%זקנן שעיר . בתוך קטע מגודר:  עשבוניתבתה. ג

ל פט, שוש קרח
  קדוש

מתחדש . מינים פולשיםי "מופר ע  4
זו כנראה הסיבה לריבוי . משריפה

לפני . הקנים ומיעוט העצים
יחסים ככל הנראה השריפה היו 

בתחום שמורה מוצעת גני . שונים
  .חוגה
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  הערות  דרגת ערכיות  מינים חשובים  ומלווים עיקריים,  שלהםכיסויהאחוזי שליטים ומינים , רצועות החיגור, טיפוסי צומח  תאור הקטע  קטע' מס
הקטע . מהנהר' מ 10-20הגדר במרחק   19

  )?חישוף(כמעט ללא עצים 
  :גאון הירדן

  .קר קנה מצוי בעי.'מ 3-5 ברוחב :סבך גדות. א
  .30% גדילן מצוי, 30% חרדל לבן, 70%  ינבוט השדה.לגדרסמוך : עשבוני רודראלי. ב

  .בתחום שמורה מוצעת גני חוגה  4  

רצועת סבך . הנהר מתרחק מהגדר  20
רצועת סבך נוספת , לאורך גדת הנהר

ר וביניהן שטח פתוח במקביל לגד
  .בתה/עשבוני

  :גאון הירדן
  .5% אשל, 5% קנה מצוי, 60% עבקנה שכיח, 30% וס אקליפט:סבך גדות. א
  .שטח פתוח: בתה עשבונית. ב
  .5% אשל, 5% קנה מצוי, 60% עבקנה שכיח, 30%  אקליפטוס: לחסבך. ג

  .בתחום שמורה מוצעת גני חוגה  4  

 ,וון הזרימה מעט מערבהי כ.נפתול  21
המינים שולטים  .כ בעיקר צפונה"ואח

  .  בכתמים,ירוגיןבה לס

  :ון הירדןגא
 20%שדרת אקליפטוס . 35% עבקנה שכיח, 35% אשל. 'מ 50 מתרחבת עד :סבך גדות. א

  .לאורך הערוץ
  .20% שוש קרח, 30%  פלגית שיחנית:רצועה שיחית מקוטעת. ב
.  ועשבוני רודראלי,60% ינבוט השדה. 'מ 20-30ברוחב . סמוך לגדר :עשבוני רודראלי. ג

  .קזוארינה, תמר מצוי, 10% לחלהשיטה כח: בין הרצועות פזורים

בתחום . מינים פולשיםי "מופר ע  4  שוש קרח
  .שמורה מוצעת גני חוגה

כוון זרימת הנהר מערבה ואחרי ברך   22
' מ 10-20הנהר במרחק  .חזרה דרומה

  .מהגדר

  :גאון הירדן
בשולי הסבך מעט פלגית . 40%קנה /עבקנה, 60%  אשל.'מ 5-10 ברוחב :סבך גדות .א

  .פרטים בודדים של צפצפת פרת .חנק מחודדופח ימלוח ק, תשיחני
 עצי 5. ינבוט השדה, כוכיה הודית, ההגה מצוי, גדילן מצוי, חרדל לבן: עשבוני רודראלי. ב

  .מקבץ עצי שיטה כחלחלה .פרקינסוניה שיכנית צעירים

בתחום . מינים פולשיםי "מופר ע  4  צפצפת פרת
  .שמורה מוצעת גני חוגה

 .ורם דרומה ואחר כך מערבההנהר ז  23
' מ 200רבי עד יהמשולש ברוחב מ

לאורך הגדר עשבוני  .מכוסה סבך אשלו
  .רודראלי

  :גאון הירדן
  .חנק מחודד, 40% עבקנה שכיח, 40% קנה מצוי: סבך גדות .א
  .60% אשל :המלח/סבך לח. ב
  .דרדר קרומי,  כרתיגמעו,  חרדל לבן. לאורך הגדר:עשבוני רודראלי. ג

. 5' קודת דיגום צומח מפורט מסנ  4  
  .בתחום שמורה מוצעת גני חוגה

  :גאון הירדן  .מהגדר' מ 20-הנהר במרחק כ  24
  .האשל בכתמים. 30% עבקנה שכיח, 30% אשל, 50% קנה מצוי: סבך גדות. א
  . לאורך הגדר:עשבוני רודראלי. ב

  .בתחום שמורה מוצעת גני חוגה  4  

הנהר . יהמאגר חמדודגים המול בריכות   25
ברך ופניה  .מהגדר' מ 40-50במרחק 
  שם נכנס לנהר נקז בריכות,מזרחה
רצועת סבך האשל מתרחבת ו ,הדגים

  .'מ 150לרוחב עד 

  :גאון הירדן
 –צפצפת פרת , 5% אשל, חנק מחודד, 30% עבקנה שכיח, 30% קנה מצוי: סבך גדות. א

סבך אשל  – כלפי מזרח בברך הערוץ .לאורך הגדה מקבצי אקליפטוס. פרטים בודדים
  .20% עבקנה/קנה, 70%

  .20% שוש קרח, פלגית שיחנית, 10% מלוח קיפח :שיחיה. ב
  .כוכיה הודית, ינבוט השדה. לאורך הגדר: עשבוני רודראלי. ג

  ,צפצפת פרת 
  שוש קרח

  .בתחום שמורה מוצעת גני חוגה  5

סמוך לגדה . 'מ 150סבך אשל ברוחב עד   26
  .יותר קנים

  :רדןגאון הי
 פלגית שיחנית, י"אספרג א, 20% אקליפטוס, 20%עבקנה /קנה, 70%אשל : גדותסבך . א

  .10% שוש קרח, 5%
  . לאורך הגדר: רודראליעשבוני. ב

, י"אספרג א
  שוש קרח

  .בתחום שמורה מוצעת גני חוגה  5

גדה ה. נהרמה' מ 10 במרחק עד הגדר  27
חישוף  .מחוזקת בסוללת בולדרים

  .םהמיקו כמעט עד 

  :גאון הירדן
  .מעט קנה ועבקנה, 15%אשל : סבך גדות. א
  .כוכיה הודית, ההגה מצוי, חרדל לבן,  ינבוט השדה: רודראליתבתה. ב

  .בתחום שמורה מוצעת גני חוגה  4  

  :גאון הירדן  .' מ250 עד גדותהתרחבות רצועת סבך ה  28
  .40%אקליפטוס , 50%אשל : סבך גדות. א
  .כוכיה הודית, חרדל לבן, ההגה מצוי,  ינבוט השדה. קבוע ברוחב: רודראליתבתה. ב

  .בתחום שמורה מוצעת גני חוגה  4  

 שדרת. מהגדר' מ 20-50הירדן במרחק   29
  .קליפטוס לאורך הנהרא

  :גאון הירדן
  .40% אקליפטוס, 60% אשל: סבך גדות. א
  . לאורך הגדררצועה צרה: בתה רודראלית. ב

  .גהבתחום שמורה מוצעת גני חו  4  
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  הערות  דרגת ערכיות  מינים חשובים  ומלווים עיקריים,  שלהםכיסויהאחוזי שליטים ומינים , רצועות החיגור, טיפוסי צומח  תאור הקטע  קטע' מס
30  

  
 שדרת. מהגדר' מ 50הירדן במרחק עד 

רצועת הגדות צרה . להיאקליפטוס דל
רצועה רחבה של שיחיה  .ודלילה
  .בתה ועשבוני רודראלי/דלילה

  :גאון הירדן
  .צפצפת פרת, 5% אקליפטוס, קנה מצוי, 25% עבקנה שכיח, 30%  אשל:סבך גדות. א
גדילן , 20%ינבוט השדה , 30% נהמלחית אשו, 5% פחימלוח ק:  דלילהשיחיה/בתה. ב

  .חרדל לבן, מצוי

  .בתחום שמורה מוצעת גני חוגה  5  צפצפת פרת

  :גאון הירדן  .מהנהר' מ 10הגדר במרחק עד   31
  .צפצפת פרת, 40%עבקנה שכיח /קנה מצוי, 40% אשל: סבך גדות. א
לף צ, ינבוט השדה, הגה מצויה, פלגית שיחנית, 30% מלוח קיפח: שיחיה דלילה. ב

  .סמוך לגדר כוכיה הודית. סיצילי

  .בתחום שמורה מוצעת גני חוגה  5  צפצפת פרת

  .נחל חרוד נשפך לירדן  32
הירדן זורם ממש למרגלות מדרגת 

  .ור'הע

  :גאון הירדן
, 90% עבקנה שכיח/קנה מצוי. מהנהר עד מרגלות המדרגה', מ 20- ברוחב כ:סבך גדות. א

  .מעט אשל ואקליפטוס מתחדשים משריפה
, כלך מצוי, גדילן מצוי: 50%ם יעשבוני, 5% אשל, 50%  מלוח קיפח:שיחיה סבוכה. ב

  .שועל מתפרקת-יבולתש

בגלל השריפה כיסוי כמעט מוחלט   4  
בתחום . של קנים ורק מעט עצים

שמורה מוכרזת גאון הירדן 
  .חמדיה

  :גאון הירדן  .לירדןלפני השפך  חרוד ערוץ נחל  33
תמר , אשל : מתחדשים משריפה.קנה מצוי ועבקנה שכיח. 'מ 3 ברוחב עד: סבך גדות. א

, כרפס ריחני, קנה מצוי: מתחת לגשר דרך המערכת. שיחהשיזף , אקליפטוס, מצוי
דרדר , .מ.קייצת ב, ארכובית שבטבטית, מלוח מפושק, אסתר מרצעני, שנית מתפתלת

  .גדילן מצוי, פרעושית משלשלת, קרומי
מתחדשים  .םי ועשבוני40% מלוח קיפח .'מ 20-30 ברוחב ,ץמשני צידי הערו: שיחיה. ב

  .שיחהשיזף , אקליפטוס, תמר מצוי, אשל :משריפה
  .'מ 70- ברוחב כ:יםעשבוני. ג

בתחום . 2010שריפה גדולה בקיץ   4  
שמורה מוכרזת גאון הירדן 

  .חמדיה

 שני נפתולים. מדרום לנחל חרוד  34
  .וון צפוןיעמוקים לכ

  :גאון הירדן
 ,על פני שטח נרחב של הנפתולים, מגדת הנחל ועל מדרגת הזור: סבך לח/בך גדותס. א

  .פחיסבך אשל ומלוח ק
פח ימלוח ק, מלחית אשונה .ור'מדרונות ומדרגת העעל : שיחיה דלילה/בתה. ב

  .םיועשבוני

. 8' נקודת דיגום צומח מפורט מס  5  
חלק מהקטע נמצא בתחום 

שמורה מוכרזת גאון הירדן מעוז 
  ).אל עזאויה(ם חיי

סבך הגדות .  למעוז חיים'מז-'צפ  35
ממרגלות ', מ 250-300 -מתרחב ל

  .גדות הנהרלעד וור 'מדרגת הע

  :גאון הירדן
  .15% אקליפטוס, 20%צפצפת פרת , 30%אשל , 60% קנה מצוי: סבך גדות. א
ה שיט, ינבוט השדה, מלוח קיפח: ור'מדרון מתון של מדרגת הע: שיחיה דלילה/בתה. ב

  .ההגה מצוי, )?(עלים-צרת

יער צפצפת פרת יפה ומפותח   5  צפצפת פרת
חלק .  בסבך הגדותבמיוחד

מהקטע נמצא בתחום שמורה 
מוכרזת גאון הירדן מעוז חיים 

  ).אל עזאויה(
הגדר .  חוסיין'שיחגשר מצפון למסוף   36

מרחק ( מהנהר' מ 20-100במרחק 
  ).מרביתו של השטח סבך גדות, משתנה

  :רדןגאון הי
 ,)כתמיםב (5% צפצפת פרת, )בכתמים (15% אשל, 70% קנה מצוי: סבך גדות. א

  ).כתם ופרטים בודדים (10% אקליפטוס
  )?(עלים-פרטים רבים של שיטה צרתעם  .לאורך הגדר: עשבוני רודראלי. ב

נראה . מינים פולשיםי "מופר ע  4  צפצפת פרת
  מתחדש משריפה ישנה

37  
  

הנהר במרחק . ןי חוסי'מדרום לגשר שיח
 .רוב המרחב סבך גדות. מהגדר' מ 20-40

  .לאורך הגדר קטע חשוף

  :גאון הירדן
פרטים  –צפצפת פרת , 15% עלים-שיטה צרת, 15% אשל, 70% קנה מצוי: סבך גדות. א

  .בודדים
  .חנק מחודד, ושינגטוניה,  בעיקר חרדל לבן. לאורך הגדר:עשבוני רודראלי. ב

  .ינים פולשיםמי "מופר ע  4  צפצפת פרת

רוב . מהנהר' מ 20הגדר במרחק עד   38
  .השטח סבך גדות

לאורך  (5% פטל קדוש :בשולי הסבך .חנק מחודד, 80% קנה מצוי: סבך גדות, גאון הירדן
  .10% שוש קרח, 5% פלגית שיחנית, )'מ 200-כ

שוש , פטל קדוש
  קרח

5    

  :גאון הירדן  .הגדר מתרחקת מהנהר  39
  .10% אקליפטוס, 40% אשל, 40% צויקנה מ: סבך גדות. א
גושי , ההגה מצוי, 40% ינבוט השדה, 30% מלוח קיפח, 20% פלגית שיחנית: שיחיה. ב

  .עבקנה שכיח

  .9' נקודת דיגום צומח מפורט מס  4  
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מגיע ', מ 50-100 ברוחב גדותסבך   40

בקטעים מסוימים עד לגדר וקוטע את 
 של המקטע 'מע-'בקצה הדר .רצועה ב

ערוץ המנקז נביעה בקיר מדרגת נכנס 
  .המרחיב את רצועת הסבך, ור'הע

  :גאון הירדן
 של פרטים פזורים .10% עבקנה שכיח, 10% קנה מצוי, 70% אשל: גדותסבך . א

  .י"אספרג א, שיטה כחלחלה, פרקינסוניה שיכנית, אקליפטוס
ינסוניה פרק,  אקליפטוסשל פרטים פזורים . מלוח קיפח. רצועה לא רציפה:שיחיה. ב

  .י"אספרג א, שיטה כחלחלה, שיכנית

  י"אספרג א
  

בתחום . מינים פולשיםי "מופר ע  4
  .שמורה מוצעת חווארי כפר רופין

ערוץ הירדן צמוד למרגלות מדרגת   41
  ור'הע

צפצפת , 5% אקליפטוס, 50% עבקנה שכיח/קנה מצוי, 50% אשל: סבך גדות, גאון הירדן
  .1% פרת

רה מוצעת חווארי בתחום שמו  5  צפצפת פרת
  .כפר רופין

כר בין ימעין חצי כ, וון מזרחינפתול לכ  42
  .גדרלהנהר 

  :גאון הירדן
  .15% אקליפטוס, 5% אשל, 60% קנה מצוי: סבך גדות. א
  .20% עבקנה שכיח, 70%אשל : סבך לח. ב
  .60%  עשבוני,10% שיזף מצוי, 10% מלוח קיפח, 20% אשל: שיחיה פתוחה. ג

ה מוצעת חווארי בתחום שמור  5  
' ברצועה גכל העצים . כפר רופין

  .מתחדשים משריפה

כל . זרח ודרוםמ, וון צפוןינפתול לכ  43
 בעל אופי אחיד השטח הכלוא בנפתול

  . מלחת אשל–למדי 

. עצים גדולים מתחדשים משריפה  5    .75%אשל : מלחה/סבך לח, גאון הירדן
בתחום שמורה מוצעת חווארי 

  .כפר רופין
נחל הוברי יוצר  .וון מזרחיול קטן לכנפת  44

רצועת צומח גדות נוספת לפני שנשפך 
  .לירדן ממערב

  :גאון הירדן
  .5% אקליפטוס, 30% אשל, 10% עבקנה שכיח, 50% קנה מצוי: תוסבך גד .א
  . מתחדש משריפה ועשבוני עונתי60%אשל : לחסבך . ב
  .20% אשל, 20% עבקנה שכיח, 60% קנה מצוי: נחל הוברי גדותסבך . ג
, 5% שיזף מצוי, 70% עשבוני, 10% מלחית אשונה, 15% פחימלוח ק: שיחיה דלילה. ד

  .תמר מצוי

בתחום שמורה מוצעת חווארי   5  
  .כפר רופין

מצפון לבריכה ,  לכפר רופין'מז-'מצפ  45
מרבית השטח סבך לח ובו  .הגדולה

לא לכתמים של שיחיה וכתמים של בתה 
  !חיגור

  :גאון הירדן
  .אשל, 30% עבקנה שכיח, 30% קנה מצוי: גדות סבך .א
  .)כתמים (10%  מלוח קיפח:השיחי. ב
 5%ה הגה מצוי, 5% שוש קרח, 5%   ינבוט השדה. לאורך הגדר:עשבוני רודראלי. ג

  .)כתמים(

בתחום שמורה . מתחדש משריפה  5  שוש קרח
מוצעת חווארי מעוז חיים 

ושמורה מוצעת חווארי כפר 
  .רופין

). פתוח דרומה (תול כפול לכוון צפוןנפ  46
  .מלוח/כל שטחו כנראה לח

, 20% מלוח קיפח, 10% עבקנה שכיח, 10% קנה מצוי, 60%אשל : סבך לח, גאון הירדן
  .10% עשבוני

בתחום שמורה מוצעת חווארי   5  
  .מעוז חיים

  :גאון הירדן
  .10%צפצפת פרת , 10% קנה מצוי, 20% אשל, 50% עבקנה שכיח: סבך גדות. א
 לאורך תעלת ניקוז בריכות ור' אשל ומעט קנה מצוי למרגלות מדרגת הע:סבך לח. ב

  .גיםד

 ,צפצפת פרת
, פואת הצבעים

  י"אספרג א

5  

  3    .שדה ושוליו: ש"גד

 .ש"מקיף שדה גד, נפתול לכוון מזרח  47
 התרחבות של 'מז-' ודר'מז-'בפינות צפ

עם ריכוז גדול של , ועת סבך הגדותרצ
ור רצועת 'למרגלות מדרגת הע. צפצפות
 לאורך תעלת ניקוז בריכות סבך לח

  4    .יםשונה ועשבונימלחית א, מלוח קיפח .ור'מדרון מדרגת העב :שיחיה דלילה  .דגים

' נקודת דיגום צומח מפורט מס
צמחים צעירים של צפצפת . 11

כנראה , פרת מציצים בשדה
. תוצאה של רביה וגטטיבית

בתחום שמורה מוצעת חווארי 
  .מעוז חיים

  :גאון הירדן  .מהנהר'  מ40 הגדר במרחק עד  48
 חנק מחודד, 2% אקליפטוס, 7% צפצפת פרת, 30% קנה מצוי, 40%אשל  :סבך גדות. א

2%.  
, פלגית שיחנית, 50% ינבוט השדה, מלחית אשונה, 10% מלוח קיפח: בתה/שיחיה. ב

  .יבעיקר חרדל לבן וגדילן מצו, עשבוניים רודראלים

בתחום שמורה מוצעת חווארי   5  צפצפת פרת
  .מעוז חיים

המרחק  .'מז-'נפתול של הירדן לכוון צפ  49
  .'מ 100-150 -בין הנהר לגדר מגיע ל

  . רצועות ברורות2

  :גאון הירדן
  10% צפצפת פרת, 20% אקליפטוס, 40% אשל, 20% עבקנה שכיח: סבך גדות. א
במפגש בין  .עשבוני עונתי, ינבוט השדה, 5% טיון דביק, 30% מלוח קיפח: שיחיה. ב

  . מעט פטל קדוש49- ו 48 מקטעים

  ,צפצפת פרת
  פטל קדוש

  .בתחום שמורה מוצעת כפר רופין  5
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רוב . מהגדר' מ 20-40הנהר במרחק   50

  .לחגדות השטח מכוסה בסבך 
  :גאון הירדן

  .20%צפצפת פרת , 20%אשל , 50% שכיח עבקנה: סבך גדות. א
  .שיזף מצוי, 20%מלוח קיפח . צריםוליים ש: שיחיה. ב

בתחום שמורה מוכרזת גאון   5  צפצפת פרת
הירדן כפר רופין ושמורה מוצעת 

  . הרחבה–כפר רופין 

כוון הזרימה העיקרי מערבה ומעט   51
. מהגדר' מ 70-150הנהר במרחק  .צפונה

  .לחמרבית השטח סבך 

, 20% מלוח קיפח, 10% נה שכיחעבק, 20% קנה מצוי, 60% אשל: סבך לח, גאון הירדן
  .אקליפטוס, 5% שוש קרח, 20% ינבוט השדה

בתחום שמורה מוכרזת גאון   5  שוש קרח
הירדן כפר רופין ושמורה מוצעת 

  . הרחבה–כפר רופין 
  :גאון הירדן

 פואת הצבעים ,20% צפצפת פרת, 40% עבקנה שכיח/קנה מצוי, 30%אשל : סבך גדות. א
  .10% אקליפטוס, 5%

? אשל, 10% מלוח קיפח, 80% קנה מצוי. ור ומרגלותיו'מדרון מדרגת הע: סבך לח. ב
  ).עצים שרופים(

  ,צפצפת פרת
  פואת הצבעים

  .מכוסה סבך לחהור 'קיר מדרגת הע  52  5

ינבוט , 10% מלוח קיפח, 20%  מלחית אשונה.ור'בשלוחת מדרגת הע : דלילהשיחיה/בתה
  .5% השדה

  4  

' נקודת דיגום צומח מפורט מס
בתחום שמורה מוצעת  גאון . 12

ושמורה מוצעת , הירדן כפר רופין
, כל השטח . הרחבה–כפר רופין 

תחדש מ, כולל גדת הנהר
 .עצים שרופים רבים. משריפה

ראה לפני השריפה כיסוי כנ
  .30% היה לפחות העצים במדרון

  :גאון הירדן
  .ם שרופיםעציה .25% אקליפטוס, 30% קנה מצוי, 30%אשל : סבך גדות. א
  .20%  קנה מצוי,)מתחדש משריפה (50%אשל . פנים הנפתול: סבך לח. ב
  .90%  קנה מצוי.פשט הצפה של הערוצים, הנפתול" תחפ": סבך לח. ג
  .שיחהקנה מצוי ובשוליו עצי שיזף מצוי ושיחי שיזף . סידרה-ואדי אום: גדותסבך . ד

) מ"ק 1-כ(ערוץ הנהר יוצר נפתול ארוך   53  5  
השטח . וצר לכוון מזרח ומעט דרום

הכלוא בנפתול ברובו סבך לח מתחדש 
 3ממערב מגיעים לירדן  .משריפה

 ,צעיר-אעין .  ערוצי ו2: ערוצים זורמים
מנקז את בריכות (סידרה -םעין או. וו

יוצרים פשט ה, )הדגים של טירת צבי
  .הצפה בפתח הנפתול

  . מלוח קיפח ומלחית אשונה.)תל זעיר(ור 'במדרונות מדרגת הע:  דלילהשיחיה/בתה
  

  4  

' נקודת דיגום צומח מפורט מס
 בתחום ההתחדשות משריפ. 12

 –שמורה מוצעת כפר רופין 
סידרה בתחום -ואדי אום. הרחבה

  .ינדה'שמורה מוכרזת עין ג

  :גאון הירדן
  10% אקליפטוס, 20% קנה מצוי, 30% צפצפת פרת, 40% אשל: סבך גדות. א
, 20% קנה מצוי, 50%  עבקנה שכיח.ור'מדרון מדרגת העבינדה 'עינות ג: סבך לח. ב

  .3% תמר מצוי, 20% פרתצפצפת 

שיח ועץ שיזף ה עבקנה שכיח ובשוליו שיחי שיזף . בריכות דגים ערוץ נקז:סבך לח  .ג
  .מצוי

 ור עשיר בנביעות'מדרון מדרגת הע  54  5  צפצפת פרת
  .סבך לחבמכוסה ו

ואר הלשון ובראש המדרון מצוק ח
את  .מאד יפה ומרשים' מ 5-10בגובה 

ור חוצה ערוץ נקז של בריכות 'מדרגת הע
  .הדגים המגיע לירדן

ינבוט , 10% מלחית אשונה, 10%  מלוח קיפח.ור'שלוחות גב מדרגת הע :שיחיה דלילה
  .10% השדה

  4  

לפניה . סימני התחדשות משריפה
כנראה כיסוי הצפצפות היה 

שרדו מספר  .אולי כפול –במדרון 
פרטים ענקיים ומרשימים של 

בתחום שמורה . צפצפת פרת
ינדה ושמורה 'מוכרזת עין ג
  . הרחבה–רופין מוצעת כפר 

  :גאון הירדן
  .10%  אקליפטוס,50%אשל , 40%  צפצפת פרת:סבך גדות. א
  .20% שבוני עונתיע, 20%  מלוח קיפח,60%  אשל.פנים הנפתול: מלחה/סבך לח. ב

  .נפתול הירדן לכוון צפון מזרח  55  5  צפצפת פרת

  4    .5% ינבוט השדה, 5% שיזף השיח, 30%  מלוח קיפח.ור'במדרגת הע: שיחיה דלילה

 ינדה'בתחום שמורה מוצעת עין ג
 .ינדה' עין גמוכרזתשמורה ו

  :גאון הירדן
פואת , 15% קנה מצוי, 25% צפצפת פרת, 50% אשל .' מ5-10 ברוחב :סבך גדות. א

  .2% שיזף מצוי, 5% אקליפטוס, 5% צבעיםה
 שיזף מצוי, 20%  השדהינבוט, 50%  מלוח קיפח.רצועה צמודה לסבך הגדות: שיחיה. ב

5%.  
  . אשל וקנה מצוי.פנים הנפתול, פשט הצפה: סבך לח. ג
  .תעלת שדי תרומות ונביעה סמוכה: סבך גדות .ד

  ,צפצפת פרת
  צבעיםהפואת 

כניסה .  נפתולים לכוון מזרח2לפחות   56  5
אפיק נחל בזק ( תעלת שדי תרומותשל 

ספר של משרידים , אל הירדן) הישן
ערוצים הנכנסים אל הנפתולים היוצרים 

שדה מובר המשמש לרעיית . פשט הצפה
  .פרות

  2    )? (מלוח מלבין, 30% ינבוט השדה: שדה מובר

' נקודת דיגום צומח מפורט מס
בתחום שמורה מוצעת עין . 14

  .ינדה'ג

הירדן צמוד למרגלות . מע'מזרח לתל גמ  57  4    .90% קנה מצוי, 10% אשל: סבך גדות, גאון הירדן
  4    .עשבוני עונתי. ור'במדרגת הע:  דלילהבתה  .ור'מדרגת הע

  .ינדה'בתחום שמורה מוצעת עין ג
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  הערות  דרגת ערכיות  מינים חשובים  ומלווים עיקריים,  שלהםכיסויהאחוזי שליטים ומינים , רצועות החיגור, טיפוסי צומח  תאור הקטע  קטע' מס
  :גאון הירדן

 עבקנה שכיח, 5% צפצפת פרת, 5% אקליפטוס, 40% אשל, 50% קנה מצוי: סבך גדות. א
5%  

 אשל, 30% מלוח קיפח. 'מז-' דרושלוחה, 'מע-' דרשלוחההרצועה מתרחבת ב: שיחיה. ב
  .5% עבקנה שכיח, 5% קנה מצוי, 15% שוש קרח, 15% ינבוט השדה, 20%

  . כיסוי90% .צמוד לגדר :רודראליעשבוני . ג

  ,צפצפת פרת
  שוש קרח

נפתול גדול ורחב לכוון דרום ומעט   58  5
 שלוחה ו'מז-' לדרשלוחהעם , מזרחה

חבות של הסבך בהן התר', מע-'לדר
  .מקיף שדה מובר. הלח

-עוקץ, הצבעיםלשישית : עשבוני עונתי, 5%ה הגה מצוי, 30% ינבוט השדה: שדה שלף
  .עקרב אירופי

  2  

' נקודת דיגום צומח מפורט מס
בתחום שמורה מוצעת עין . 15

  .ינדה'ג

. 'מע-'כוון עיקרי של זרימת הירדן דר  59
-'בדר ,צפוח-ור א'נכנס נחל ח' מז-'בצפ
ביניהם ערוצים . דרעה-ור א'נכנס ח' מע

  .ונביעות מקומיות

  :גאון הירדן
  .15% אקליפטוס, 10% צפצפת פרת, 30% קנה מצוי, 30% אשל: סבך גדות. א
  .10%  מלחית אשונה.ווארחה מדרונות :בתה דלילה. ב
, 5% שיחהשיזף , 5% שיזף מצוי, 70% ויקנה מצ. נביעות וערוצים מקומיים :סבך לח. ג

  .מעיין אחד נראה סמר ימיב. 20%ה הגה מצוי
  .םי ועשבוני20%  שיזף מצוי:יער פתוח. ד

תחום שמורה מוכרזת גאון הירדן   5  צפצפת פרת
, )טירת צבי( החוף השקט –

  .ינדה'ושמורה מוצעת עין ג

צמוד , הירדן זורם דרומה ומעט מזרחה  60  5  צפצפת פרת  .5% צפצפת פרת, 10% אקליפטוס, 30% קנה מצוי, 50% אשל: סבך גדות, גאון הירדן
  4    .שיזף מצוי, ינבוט השדה, מלחית אשונה,  מלוח קיפח:ור'בשלוחות מדרגת הע :שיחיה  .ור'העלמרגלות מדרגת 

תחום שמורה מוכרזת גאון הירדן 
, )טירת צבי( החוף השקט –

  .ינדה'ושמורה מוצעת עין ג
צפצפות הגדול והמפותח היער   5  צפצפת פרת  .20% קנה מצוי, 40% אשל, 40% צפצפת פרת: יער גדות, גאון הירדן

תחום שמורה . בכל תחום הסקר
  .ינדה'עין גמוצעת 

 בדרום .רצועת יער גדות רחבה למדי  61
מגיעה עד לגדר ואף עוברת אותה 

ור 'בצפון שלוחות של מדרגת הע .מערבה
תחום שמורה מוכרזת גאון הירדן   4    . מלוח קיפח ומלחית אשונה.ור'בשלוחות מדרגת הע :שיחיה  .גובל בגדר ההפרדה .ממזרח לגדר

  ).טירת צבי( החוף השקט –
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; שליט= ש ; מלווה= מ ; נוכח: + = בנקודות הדיגום. רשימת מיני הצמחים שתועדו בנקודות הדיגום המפורט בסקר הירדן הדרומי מזרחית לגדר המערכת: 9.3טבלה 

;  מצוי– C;  תדיר– F;  נדיר למדי– R;  נדיר– RP;  נדיר מאד– RR;  צמח על סף הכחדה– O;  נכחד מישראל– X: שכיחות. בסוגריים מצויינים אחוזי הכיסוי

CC –אנדמיות;  נפוץ :ES –הגדרת ). 1999(י פרגמן וחובריו "מיות עפהגדרות שכיחות ואנד). 2006(י דנין "הגדרת צורת חיים עפ. סוריה ולבנון,  אנדמי לישראל
, י חוק אכרזת גנים לאומיים"הגדרת מין מוגן עפ). 2010(דרור -י דופור"הגדרת מין פולש עפ). 2011(ושמידע וחובריו ) 2007(י שמידע ופולק "צמח אדום עפ

  .2005 –ה "התשס, )ערכי טבע מוגנים(אתרים לאומיים ואתרי הנצחה , שמורות טבע
  נקודת דיגום י הצומחמאפיינ

 15 14 12 11 9 8 5 3 1 פולש נטוע מוגן אדום אנדמיות שכיחות צורת חיים מין

 )20-40%(מ  )30%(ש  )30-50%(ש  )20%(ש  )40%(ש  )20%(ש  )60%(ש  )50%(מ  +      +       עץ אשל הירדן
   )25%(ש  )5-10%(מ  )10%(מ        + +     +     R עץ צפצפת הפרת
 +         )10%(מ  + ?זריעים   + +         עץ .מ.אקליפטוס ב

 + )5%(מ  מ     +   +       +     CC עץ שיזף מצוי
               +   + +         עץ שיטת המשוכות

           +                 F שיח אטד אירופי
     +   +                   F מטפס, שיח בלוטנית אפריקנית

 + + + + + )15%(מ  +   +           F מטפס, שיח חנק מחודד
 )30%(ש  )50%(ש  )10%(ש  מ   )10%(ש  +   +           C שיח מלוח קיפח

   )5%(מ  )5%(מ  +                 +   O מטפס, שיח פואת הצבעים
   +   +                     C שיח פטל קדוש

 +   + + +     מ +           CC שיח פלגית שיחנית
 + + + + + +                 F שיח צלף סיצילי
       +       +   +         F שיח קיקיון מצוי
 +   +                 +     CC שיח שיזף השיח

                 +     +     F שיח אברהם מצוי-שיח
 )5%(מ  + + מ         +           C שיח-בן הגה מצויה

   + +   +                   CC שיח-בן טיון דביק
 )15-30%(ש  + )5%(מ  מ )20-50%(ש  )5%(מ      +           C שיח-בן ינבוט השדה

 + +                         C שיח-בן מלוח מלבין

                 CC  שיח-בן מלחית אשונה
במדרון (ש 

     +     )ור'הע

 + + + + + +     +           R מטפס, גיאופיט י"אספרג א
     +           +           CC גיאופיט חצב מצוי
                 +             גיאופיט לוף ירוק

   +                         F שנתי-עשבוני רב ארכובית משונשנת
   +   + + + +   +           CC שנתי-עשבוני רב ארכובית שבטבטית

     +                       CC שנתי-עשבוני רב צובא-דורת ארם
         +   +   +           C מטפס, שנתי-עשבוני רב נחש מצויה-דלעת

 +   +                       CC שנתי-עשבוני רב חבלבל השדה
       + +                   C שנתי-עשבוני רב חומעה יפה

       + + +                 R שנתי-עשבוני רב חומעה מגובבת
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  נקודת דיגום י הצומחמאפיינ
 15 14 12 11 9 8 5 3 1 פולש נטוע מוגן אדום אנדמיות שכיחות צורת חיים מין

 +   + +   + +               F שנתי-עשבוני רב חפורית הפקעים
         +                   CC שנתי-עשבוני רב חרחבינה מכחילה

     + +   +                 CC שנתי-עשבוני רב יבלית מצויה
 +   +       +               C שנתי-עשבוני רב ויכלך מצ

   +                         F שנתי-עשבוני רב כרפס ריחני
             +   +           C שנתי-עשבוני רב לחך איזמלני
       +           +         C שנתי-עשבוני רב סולנום זיתני
       + +                   C שנתי-עשבוני רב סולנום שחור
                 +           C שנתי-עשבוני קצר סולנום שעיר
 )5%(מ      )50%(ש  )50%(ש      )50%(ש              C שנתי-עשבוני רב עבקנה שכיח

     +                         שנתי-עשבוני רב .מ.קיפודן ב
 )50%עד (ש    )20-90%(ש  )10%(מ  )10%(מ  )90%(ש  )40%(מ  )10-30%(מ  ש           CC שנתי-עשבוני רב קנה מצוי

 +   מ מ + )5%(מ      +     +     RP שנתי-עשבוני רב שוש קרח
   + + + +   +               CC שנתי-עשבוני חד אזנב מצוי

     +     +   +             CC שנתי-עשבוני חד אמיתה גדולה
                 +           CC שנתי-עשבוני חד צויהאספסת מ

   +   +                     C שנתי-עשבוני חד אסתר מרצעני
                 +              מטפס, שנתי-עשבוני חד אפון מצוי
                 +              מטפס, שנתי-עשבוני חד אפון נמוך

             +   +           F שנתי-ני חדעשבו כנפות מצויות-ארבע
       +                     C שנתי-עשבוני חד ארכובית הציפורים

         +   +   +           C שנתי-עשבוני חד י"בקיה א
             +   +           CC שנתי-עשבוני חד בקיה תרבותית

             +                 שנתי-עשבוני חד בקית כלאים
   +                         C שנתי-עשבוני חד ברומית אזמלנית

   + + + )20%(מ  + + + מ             שנתי-עשבוני חד אבקנית-ברומית דו
   + +   +       +           C שנתי-עשבוני חד ברומית המטאטא

 + + + + +     + +           C שנתי-עשבוני חד ברומית ספרדית
   + +   +                   C שנתי-עשבוני חד ברומית עקרה

         +       +           CC שנתי-עשבוני חד ברקן סורי
 + + + +     + + +           CC שנתי-עשבוני חד גדילן מצוי

   +                           שנתי-עשבוני חד גודיניה שבירה
       +                     C שנתי-עשבוני חד קגזיר מזי

   + +   +       +           CC שנתי-עשבוני חד גזר קיפח
             +               CC שנתי-עשבוני חד גרגרנית ערבית
                 +             שנתי-עשבוני חד גרניון הארגמן

                 +             שנתי-עשבוני חד גרניון רך
   +     מ   + + +           C שנתי-עשבוני חד דבקה זיפנית



 

 

- 202 - 

  נקודת דיגום י הצומחמאפיינ
 15 14 12 11 9 8 5 3 1 פולש נטוע מוגן אדום אנדמיות שכיחות צורת חיים מין

             +   +             שנתי-עשבוני חד דבשה הודית
                   +           שנתי-עשבוני חד .מ.דטורה ב

   + +       +   +         F ES שנתי-עשבוני חד קרניים כרמלי-דל
   + + + + + + + +           CC שנתי-עשבוני חד דרדר קרומי

           +   + +           CC שנתי-עשבוני חד זון אשון
                               שנתי-עשבוני חד שועל ארוך-זנב

                 +             מטפס, שנתי-עשבוני חד חבלבל עדין
       +                     CC שנתי- חדעשבוני חוח עקוד

     +     +                 F שנתי-עשבוני חד חומעה משוננת
       +       + +           CC שנתי-עשבוני חד חלבלוב מצוי

     +                       CC שנתי-עשבוני חד חלמית מצויה
   + + +   +                 CC שנתי-עשבוני חד חסת המצפן

       +                     F שנתי-עשבוני חד חפורית מוזרה
   +   + + + + + +           C שנתי-עשבוני חד חפורית מצויה

   + + + )50%(מ  + מ + ש     +     CC שנתי-עשבוני חד חרדל לבן
   + +     +   + +           CC שנתי-עשבוני חד חרצית עטורה

             +               C שנתי-עשבוני חד טופח ירושלים
     +             +           שנתי-עשבוני חד .מ.ירבוז ב

                   +         C שנתי-עשבוני חד ירבוז לבן
     +                         שנתי-עשבוני חד כוכב מצוי

                               ישנת-עשבוני חד כוכבית מצויה
   +   + + +                 CC שנתי-עשבוני חד אווז האשפתות-כף
                             C שנתי-עשבוני חד אווז לבנה-כף

                               שנתי-עשבוני חד .מ.כשות ב
         +                     שנתי-עשבוני חד כתלית פורטוגלית

   +             +           CC שנתי-עשבוני חד לוטוס מצוי
           +                 CC שנתי-עשבוני חד מלוח מפושק

 +                           CC שנתי-עשבוני חד לשישית הצבעים
               +             CC שנתי-עשבוני חד מלעניאל מצוי

 + + + + מ + + ש +           C שנתי-עשבוני חד וג כרתימע
   +       +     +           CC שנתי-עשבוני חד חסידה חלמיתי-מקור

           +                 CC שנתי-עשבוני חד מרגנית השדה
   +     +   +   +             שנתי-עשבוני חד מרור מכחיל

   +           + +           F שנתי-חדעשבוני  מרקולית מצויה
               +               שנתי-עשבוני חד נזמית לבנה

     +                         שנתי-עשבוני חד י"ניסנית א
                 +           CC שנתי-עשבוני חד ניסנית זיפנית

   +                         CC שנתי-עשבוני חד נירית הקמה
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  נקודת דיגום י הצומחמאפיינ
 15 14 12 11 9 8 5 3 1 פולש נטוע מוגן אדום אנדמיות שכיחות צורת חיים מין

   +                         CC שנתי-עשבוני חד סלסילה מצויה
   +       +                 C שנתי-עשבוני חד סלק מצוי

   + + + מ + + מ +           F שנתי-עשבוני חד סרפד הכדורים
       +       +               שנתי-עשבוני חד סרפד צורב

 +                             שנתי-עשבוני חד אירופיעקרב -עוקץ
         +                   CC שנתי-עשבוני חד עוקצר מצוי

               + +             שנתי-עשבוני חד .מ.עלקת ב
             + + +             שנתי-עשבוני חד עשנן מטפס

   +     +                   R  שנתי-עשבוני חד פעמונית משוננת
   +                         CC שנתי-עשבוני חד פרג אגסני

         +                     שנתי-עשבוני חד .מ.פרג ב
               + +           F שנתי-עשבוני חד פרג זיפני

                 +             שנתי-עשבוני חד קדד האנקולים
     +           +         CC ES שנתי-עשבוני חד קחוון הגליל

                   +           שנתי-עשבוני חד .מ.קייצת ב
       +           +         CC שנתי-עשבוני חד קייצת מסולסלת

     +   + + + + +           CC שנתי-עשבוני חד קרדה מכסיפה
         + +                 F שנתי-דעשבוני ח שברק מלבין

שועל -שיבולת
 מתפרקת

   +   +       +               שנתי-עשבוני חד

   +   +   + +   +           CC שנתי-עשבוני חד שועל נפוצה-שיבולת
     +                       CC שנתי-עשבוני חד שלמון יפו

           +   + +           CC שנתי-עשבוני חד שעורת התבור
         +                     שנתי-עשבוני חד העכבר שעורת

   +     +       +           CC שנתי-עשבוני חד תלתן הארגמן
                 +               שנתי-עשבוני חד  קצףהתלתן 

                 +             שנתי-עשבוני חד תלתן ווילוב
                 +           CC שנתי-עשבוני חד תלתן חקלאי

         +   +   +           CC שנתי-עשבוני חד תלתן לביד
         +                     שנתי-עשבוני חד תלתן נאה

   +                     +   X  מים/צמח ביצה  מים מצליבה-עדשת

 23 49 47 43 43 36 32 32 61 9 2 6 2 2 כ מינים"סה
 2 4 4 5 3 3 0 1 3 כ מינים נדירים"סה
 0 2 1 1 0 0 0 0 0 כ מינים אדומים"סה
 1 0 1 3 0 1 1 3 0 כ מינים פולשים"סה
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 לפוליגונים בהתאם לטיפוסי הצומח כל קטע דיגום מחולק במפה).  גליונות4(דירוג ערכיות קטעי הדיגום הבוטאני בסקר הירדן הדרומי מזרחית לגדר המערכת  : 2.9מפה 
  .לכל טיפוס צומח דירוג ערכיות נפרד. ורצועות החיגור
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 הידרוביולוגיה  9.3
  העבודהת יטש  9.3.1

   :ת סטנדרטיותו אופיינו בשיטבאזור הסקר ההידרואקולוגיים של הירדן הדרומי המאפיינים

הנחל ושל תעלת הנחל ול כלל סקירה של גדות איפיון בתי הגיד :גידולה המבנה הפיזי ובתי איפיון  •

תועדו המינים השולטים של צמחיית , שיפועי הגדות אופיינו איכותית,  תשתית הנחלונסקר. הפעילה

על מנת לאפיין את חתך תעלת הנחל  ).חסרי חוליות גדולים(הגדות ומאכלסי המערכת האקווטית 

 50 -י מדידת עומק התעלה במרווחים של כ" ע נערך פרופיל מגדה לגדה,הפעילה ומהירויות הזרימה

) ADV(האיפיון נעשה באמצעות מד מהירות זרימה דופלר ). 9.2איור (מ ובהתייחס למישור ייחוס "ס

Flowtracker מתוצרת  SonTek)האיפיון המורפולוגי של תעלת הנחל כלל את המדדים  ).9.1 תמונה

  :הבאים

  .רוחב תעלת הנחל הרטובה. 1

  .שבו עומק המים המקסימאלי והממוצעעומק המים ממנה חוהתפלגות . 2

  .)אור איכותיית(תשתית הנחל . 4

 ).אור איכותיית(שיפוע הגדות . 5

  . תיאור סכמתי של השיטה לאיפיון חתך תעלת הנחל הפעילה:2.9איור 

w

d

Type of substrate 

Frequency 

interval 
 

w

h

d

 

  

  ).ADV(זרימה לת הנחל הפעילה בעזרת מד מהירות  איפיון מהירות הזרימה בחתך תע:1.9 תמונה
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פיזיקאליים של המים התבצע -כמוהמדדים האיפיון  :איפיון מדדים פיזיקאליים כימיים של המים •

  :אופיינו המדדים הבאים. 85 מודל YSIחמצן מתוצרת ו מליחות, מוליכות, ות מד טמפרטורהבאמצע

o( מעלות צלזיוסטמפרטורה ב. 1
C.(  

  . בעזרת דיסקית סקי סטנדרטית–) מ"סב(שקיפות המים . 2

  .µS יחידותמוליכות חשמלית ב. 3

25-מוליכות חשמלית מתוקנת ל. 4
 o

Cיחידות ב µS.  

  .)ppt(מליחות בחלקים לאלף . 5

  .ריכוז חמצן כאחוז מריכוז רוויה. 6

  .יטרג לל"מיחידות ריכוז חמצן ב. 7

אסופת חסרי החוליות הגדולים נדגמה באמצעות רשתות  :איפיון אסופת חסרי החוליות הגדולים •

 באופן שייצגו , דגימות3בכל תחנת דיגום נאספו . 250µמ ובגודל עין " ס30בקוטר ) Deep nets(ה טביל

הדגימות שומרו באלכוהול והועברו למעבדה לזיהוי וספירה . מגוון רחב ככל הניתן של מיקרו בתי גידול

  .של חסרי החוליות הגדולים לרמת הטקסון הנמוך ביותר האפשרי

 דורשים ,מרבית המדדים הביוטיים המנתחים את המצב האקולוגי :רי החוליותחסאסופת ניתוח נתוני  •

מדד או  ,)Krebs,1989( ציין מגוון הטקסונים ,משלל .פיון כמותי של אסופת בעלי החיים בנחליא

SIGNAL-W )Chessman, 1995(;דוגמת  , השוואה לאתר יחוס בלתי פגועCommunity Loss Index 

)Plafkin et al., 1989( ,מדד RIVPACS )Wright, 2000(;  ש באינדקסים רבי מימדים ומישאו

 B-IBIאינדקס  : למשל,של אתרי הסקר) Biological integrity(קיימים לאיפיון השלמות הביולוגית 

)Karr & Chu, 1999( ; או מדדRIVPACS )Wright, 2000( . הנובע בשל האופי קצר הטווח והספורדי

 ,.Wright et al (ומדדים אללא ניתן היה להשתמש ב ,בו לסקר הנוכחימגבלות המשאבים שהוקצמ

דקס פשוט המשקלל את עושר הטקסונים תוך התחשבות במידת ננעשה שימוש באי,  לפיכך.)2000

משרת למרות שהשימוש בו  ,ולכןפשטני ביותר הוא מדד זה . נדירותםבייחודם לבית גידול ספציפי או 

הנתונים האיכותיים של ). הרחבה בנושא בפרק הדיוןראה (עית מוגבלת  איכותו המד,את מטרות הסקר

  :נוכחות הפרטים מטקסונים השונים שנדגמו שוקללו על פי הקריטריונים הבאים

 ,Rosenberg & Resh(טקסון נדיר וייחודי שתפוצתו מוגבלת בעיקר לבתי גידול של מים זורמים  .1

 .2הוכפל בפקטור של ) 1993

זחלי , למשל זחלי שפיריות ושפריריות( גידול המתאפיינים באיכות מים גבוהה טקסון מתמחה בבתי .2

 ).כלומר הושאר ללא שינוי (1הוכפל בפקטור של ) 'חיפושיות מים וכד, בריומאים

; Warwick, 1992(זחלי ימשושים , למשל(האופייני לבתי גידול באיכות ירודה , טקסון טולראנטי .3

Halperin,et al., 2001( ,0.5הוכפל בפקטור של ). ' מסוימים של פשפשי מים וכדמינים. 

 .וריד מהערכיות של בית הגידולה כלומר ,1-וכפל בפקטור של ה) למשל חלזונות(מין פולש  .4

בהתאם לציון זה נקבעה הערכיות של כל ו , ניתן לכל אתר ציון,על בסיס עושר הטקסונים המשוקלל

  :אתר על פי המדרג הבא

 .0-3.0טקסונים משוקלל בין  עושר :ערכיות נמוכה .1

 .3.5-6.0 עושר טקסונים משוקלל בין :נמוכה-ערכיות בינונית .2

 .6.5-10 עושר טקסונים משוקלל בין :ערכיות בינונית .3
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 .10.5-15 עושר טקסונים משוקלל בין :גבוהה-ערכיות בינונית .4

  . ומעלה15.5 - עושר טקסונים משוקלל מ:ערכיות גבוהה .5

  תוצאות  9.3.2

).  לעיל9.1טבלה (דיגום שבתחום הסקר  נקודות 7-  ב,2011יוני -אפרילבחודשים צע ו בוביולוגיהסקר ההידר

- ו, 9, 5, 3ות נקודאיפיון מהירויות הזרימה התבצע ב. 14- ו11, 9, 8, 5, 3 בנקודותאיפיון חתך הנחל התבצע 

חתך איפיון של  יה לבצעניתן ה לא , שהתאפיינה בעומק גדול ובקרקעית טובענית,1' מס נקודת דיגוםב. 11

 להלן . ובין צמחיית הגדות המוצפת, אך נמדדו נקודתית מהירויות הזרימה באזור פתוח ללא צמחייה,נחלה

  :פירוט הממצאים בחלוקה לנקודות הדיגום השונות

  :1' מס דיגום' נק •

הגדות . דם ונודף מהם ריח חזק של סולפיהמים עכורי. קרקעית טינית אנאירובית, בית גידול בריכתי

צמחיית הגדות ). מ" ס50 -עומק המים בקו המגע עם הגדה גדול מ, כלומר(תלולות וערוץ הנחל מתועל 

 , מספר עצי אשל העומדים בקו המים וכוללת גם,נשלטת על ידי קנה שחלקו נפול ושוכב על המים

 ).9.2תמונה (שעלוותם היבשה נופלת אל המים 

  .הנופלת אל המים) אשל( תעלת הנחל וצמחיית הגדות כללי שלמראה . 1 'דיגום מס' נק :2.9 תמונה

  
  

כל גוף המים מתאפיין בריכוזי חמצן . המוליכות החשמלית של המים גבוהה יחסית :נתונים אביוטיים

  .)9.4טבלה  ( וקרוב לקרקעית שוררת כמעט אנאוקסיה מוחלטת,נמוכים

  .1' דיגום מס'  של נקאביוטייםנתונים : 9.4טבלה 
   04.04.11  ך דיגוםתארי

o  (טמפרטורת מים
C(:  20.7  

  µS:(  5,650 (מוליכות חשמלית

) µS (חשמלית מוליכות

25 -מתוקנת ל(
o
C:(  

6,160  

  ppt:(  3.4 (מליחות
   סמוך לקרקעית1.80   בגוף המים2.43  ):ג לליטר"מ( ריכוז חמצן

   סמוך לקרקעית20.7   בגוף המים27.7   (%): חמצן–אחוזי רוויה 
     24  :)מ"ס (עומק סקי

  
  לא התבצע חתך, והקרקעית הטינית הטובעניתדולבשל עומק המים הג :מורפולוגיים נתונים הידרו

העומק נתון . א נתון מוערךרוחב תעלת הנחל הרטובה הונתון ו ,רוחב של עומקים ומהירויות זרימה
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מתבסס  ו,רובי גם הוא מהווה ק ולכן,המקסימאלי נמדד בנקודה העמוקה ביותר אליה ניתן היה להגיע

 ,מ" ס85 פתוחים נמדדה כנתון נקודתי בעומק מהירות הזרימה במים ה.על ההנחה שחתך הנחל טרפזי

 מ ליד הגדה" ס25מהירות הזרימה בין הצמחייה נמדדה בעומק . ליאבה נמדד העומק המקסימשבנקודה 

  .)9.5טבלה (

  .1' יגום מסד'  של נקהידרו מורפולוגייםנתונים : 9.5טבלה 
  15  :)'מ(רוחב תעלת הנחל 
  140   :)מ"ס (עומק מקסימאלי

  0.42  :)'שנ/מ(מהירות זרימה מים פתוחים 
   0.11  :)'שנ/מ (מהירות זרימה בין הצמחייה

  טין  :אופי התשתית

  
הטקסונים השולטים מספרית היו  . של חסרי חוליות טקסונים שונים 29בסך הכל נמצאו : בעלי חיים

בתי גידול שאיכותם  כולם טקסונים עמידים האופייניים ל,וצפוניותתולעים דל זיפיות , משושיםזחלי י

  ).9.6טבלה  (ירודה

  .1' דיגום מס' נקבוט הטקסונים שתועדו יר פ: 9.6טבלה 
  ציון  בדגימה כמות  שם מדעי של הסוג והמין  משפחה    שם עברי

         עכבישניים
  Hydrocarina  unidentified 2  1  אקרית מים

  Arachnida  Araneae unidentified 3  1  עכביש מים

         פשפשי מים

  Hemiptera  Naucoridae unidentified 1  1  

         שפיריות

   Libelulidae Brachythemis sp. 1  1  

         קפזרגליים

  Collembola Sminthuridae unidentified 41  1  

  Collembola Isotomidae unidentified 4  1  

         חיפושיות מים

  Coleoptera Dytiscidae unidentified 3  1  שחיינית

  Coleoptera Staphylinoidea unidentified 5  1  

  Coleoptera Dryopoidea unidentified 1  1  

         תולעים

  Turbellaria  unidentified 1  1    תולעים שטוחות

 Nematoda  unidentified 5  0.5   נמטודות–תולעים עגולות 

  Oligochaeta Tubificidae unidentified 700  0.5  תולעים דל זיפיות

         סרטנים ירודים

  Copepoda Cyclopoidea Cyclops  sp. 125  1  ציקלופס 

  Cladocera Daphniidea Daphnia sp 73  1  דפניה

  Ostracoda  unidentified 245  1  צידפונית

  Amphipoda Gamarridae Echinogamarus syriacus 22  1  שטצד

         זבובאיים

  Diptera Chironomidae Chironomus sp. 50  0.5  ימשוש כירונומוס

  Diptera Chironomidae Chironominae 453  0.5  1ימשוש 

  Diptera Chironomidae Orthocladiinae 3 0.5  2ימשוש 

  Diptera Culecidae unidentified 2  0.5  קולכית

  Diptera Ceratopogonidae Bezzia sp. 2  0.5  יבחוש

  Diptera Ceratopogonidae Forcipomyia sp. 4  0.5  יבחוש

 Diptera Ceratopogonidae unidentified 2  0.5  יבחוש

  Diptera Ephydridae unidentified 1  0.5  זבובחוף

 Diptera Psychodidae Tineria sp. 2  0.5  יתועש

 Diptera Psychodidae Physcella sp. 4  0.5    יתועש

         חלזונות

  Gastropoda Neritidae Theodoxus jordani 158  1  סהרונית הירדן

  Gastropoda Thiaridae Melanoides Tuberculata 36  1  מגדלית הנחלים
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  :3' מס דיגום' נק •

לפני נקודת , במעלה הנחל ):9.3תמונה (בעלת רוחב משתנה נחל התעלת . רימה מהירהבית גידול של ז

שיפוע הקרקעית .  תעלת הנחל מתעקלת ועוברת ממופע של תעלה רחבה למופע של תעלה צרה,הדיגום

 מחלוקים ועד –ית  אבנית חצצ–התשתית גסה . מים מהירההזרימת  – וכתוצאה מכך ,גבוה יחסית

ושל ) בקו המים( אשלים  והוא מכוסה בקנה עם הופעה של,תשיפוע הגדות מתון יחסי. אבנים גדולות

צורניות : על האבנים בתוך המים אצות בנתוניות קרומיות). מרוחקת יותר מקו המים(צפצפת הפרת 

  .וירוקיות

מראה כללי של מקטע הנחל המתאפיין בחתך צר ומהירויות זרימה גבוהות . 3 'דיגום מס' נק :3.9 תמונה

  .riffleהיוצרות בית גידול של 

   
  

 ריכוזי ,למרות הזרימה המהירה. המים גבוהים יחסיתהחשמלית ומליחות המוליכות  :םנתונים אביוטיי

  .)9.7טבלה  (החמצן נמוכים יחסית

  .3' דיגום מס'  של נקאביוטייםנתונים : 9.7טבלה 
  04.04.11  :תאריך דיגום

o  (טמפרטורת מים
C(:  21.2 

 µS:(  5,050 (מוליכות חשמלית

) µS (מוליכות חשמלית

25 - למתוקנת(
o
C:(  

5,440 

 ppt:(  2.9 (מליחות
   2.17  ):ג לליטר"מ( ריכוז חמצן

   24.9   (%): חמצן–אחוזי רוויה 
  23  :)מ"ס (עומק סקי

  
 גדות תלולות יחסית ואחידות : זו מתאפיינת בחתך טרפזינקודת דיגום: מורפולוגיים נתונים הידרו

 20 -עומק ממוצע כ(בית הגידול רדוד ). 9.3 איור(  למעט מספר שרטונות,עומק במרכז התעלה הרטובה

תה הגסה ביותר בהשוואה לכל שאר החתכים יהתשתית בתחנה זו הי. מהירה יחסיתוהזרימה ) מ"ס

  .)9.8טבלה  (שקועות בתוך חצץה  וכוללת גם אבנים גדולות,שבוצעו בנחל
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  .3' דיגום מס'  של נקהידרו מורפולוגייםנתונים : 9.8טבלה 
  5.90  :)'מ (נחלרוחב תעלת ה
  19.7  :)מ"ס(עומק ממוצע 

  29   :)מ"ס (עומק מקסימאלי
  0.45  :)'שנ/'מ (מהירות זרימה ממוצעת

   0.90  :)'שנ/'מ (מהירות זרימה מקסימאלית
  חלוקים ואבנים קטנות עד גדולות, חצץ  :אופי התשתית

  

  .3 'מסדיגום ' נקל והתפלגות מהירויות הזרימה ב חתך העומק של הנח:9.3 איור

  
  

אבל האסופה כוללת , ) טקסונים15 (1 'דיגום מס' נקעושר הטקסונים קטן יותר בהשוואה ל: בעלי חיים

שלא תועד בשאר ) בשכיחות נמוכה יחסית(גם מינים רגישים יותר לאיכות מים כגון האיזופוד אזלוס 

שכיחותן של , זאתלעומת . הקבוצה הטקסונומית השולטת היא של הימשושים.  בנחלנקודות הדיגום

מבין החלזונות תועדה נוכחות משותפת של מגדלית הנחלים ושל . התולעים הדל זיפיות נמוכה יחסית

  .)9.9טבלה  (Tarebia graniferaהחילזון הפולש 

  .3' דיגום מס' נקבוט הטקסונים שתועדו יר פ: 9.9טבלה 
  ציון  בדגימה כמות  שם מדעי של הסוג והמין  משפחה    שם עברי

         עיםתול

  Nematoda  unidentified 3  0.5     נמטודות–תולעים עגולות 

  Oligochaeta Tubificidae unidentified 47  0.5    תולעים דל זיפיות

         סרטנים ירודים

  Copepoda Cyclopoidea Cyclops  sp. 29  1  ציקלופס 

  Cladocera Daphniidea Daphnia sp 1  1  דפניה

  Ostracoda  unidentified 4  1  צידפונית

  Amphipoda Gamarridae Echinogamarus syriacus 20  1  שטצד

  Isopoda  Aselus sp. 11  2  אזלוס

         זבובאיים

  Diptera Chironomidae Chironomus sp. 1044  0.5  כירונומוס

  Diptera Chironomidae Chironominae 1204  0.5  

  Diptera Culecidae unidentified 3  0.5  קולכית

 Diptera Psychodidae Physcella sp. 2  0.5    יתועש

         חלזונות

  Gastropoda Neritidae Theodoxus jordani 1  1  סהרונית הירדן

  Gastropoda Melanopsidae Melanopsis buccinoidea 1  1  שחריר

  Gastropoda Thiaridae Melanoides tuberculata 12  1  מגדלית הנחלים

  Gastropoda Melanidae Tarebia granifera 58  1-  
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  :5' מס דיגום' נק •

ות המים איכ. למרות שהתעלה הרטובה צרה יחסית ורדודה, בית גידול בריכתי של זרימות מים איטיות

  .אינה גבוהה

. שקיפות המים סבירה ועומק הסקי דומה לעומק הממוצע ולעומק המקסימאלי :נתונים אביוטיים

ריכוזי החמצן .  והמים הזורמים בנחל הם מים מליחים,ים גבוהה יחסית לנחלים אחריםמליחות המ

  .)9.10טבלה  ( רוויה30%נמוכים יחסית למערכת זורמת ונעים סביב 

  .5' דיגום מס'  של נקאביוטייםנתונים : 9.10טבלה 
  04.04.11  :תאריך דיגום

 oC(:  21.8  (טמפרטורת מים

 µS:(  5,132 (מוליכות חשמלית

  )µS (מוליכות חשמלית

  ):25oC -מתוקנת ל(

5,486 

 ppt:(  3.0 (מליחות
   3.38  ):ג לליטר"מ( ריכוז חמצן

   29.6   (%): חמצן–אחוזי רוויה 
  27  :)מ"ס (עומק סקי

  
ת יחתך הנחל טרפזי עם קרקע. ' מ3.25 ורוחבה נע סביב ,תעלת הנחל צרה: נתונים הידרו מורפולוגיים

הגדה . אינו שונה בהרבה מהעומק המקסימאלי) מ" ס28( והעומק הממוצע , אחידשטוחה בעלת עומק

למרות שטח ). 9.4איור ( בעוד שהגדה המזרחית תלולה ,המערבית של תעלת הנחל מתאפיינת בשיפוע

במרבית . 'שנ/' מ20-כ  ונעו סביב, מהירויות הזרימה שנמדדו לא היו גבוהות,חתך קטן יחסית בתחנה זו

טבלה  (תשתית הנחל אחידה ונשלטת על ידי חול מעורב בחצץ. הירויות הזרימה היו דומותחתך הנחל מ

9.11(.  

  .5 'דיגום מס' נקל והתפלגות מהירויות הזרימה ב חתך העומק של הנח:9.4 איור

 
  

  .5' דיגום מס'  של נקהידרו מורפולוגייםנתונים : 9.11טבלה 
  3.25  :)'מ (רוחב תעלת הנחל

  28  :)מ"ס(עומק ממוצע 
  33  :)מ"ס (עומק מקסימאלי

  0.19  :)'שנ/'מ (מהירות זרימה ממוצעת
   0.26  :)'שנ/'מ (מהירות זרימה מקסימאלית

   0.19  :)'שנ/ק"מ (ספיקה
   חצץ,חול  :אופי התשתית
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אחריהם הקבוצה הטקסונומית השולטת היא של הימשושים ו.  טקסונים23סך הכל תועדו : בעלי חיים

ושל ) Collembola( טקסונים של קפזרגליים 3בולטים בנוכחותם . איםהצדפונמחלקת סרטנים ירודים מ

עדרם של יובולט ה ,Tarebia graniferaמבין החלזונות נוכח רק המין הפולש . חיפושיות חובבות מים

  .)9.12טבלה  (מינים אחרים

  .5' דיגום מס' נקבוט הטקסונים שתועדו יר פ: 9.12טבלה 
  ציון  בדגימה כמות   מדעי של הסוג והמיןשם  משפחה    שם עברי

         תולעים

  Turbellaria  unidentified 1  1  תולעים שטוחות

  Oligochaeta Tubificidae unidentified 125  0.5  תולעים דל זיפיות

         סרטנים ירודים

  Copepoda Cyclopoidea Cyclops  sp. 357  1  ציקלופס

  Cladocera Daphniidea Daphnia sp 71  1  דפניה

  Ostracoda  unidentified 559  1  צידפונית

  Amphipoda Gamarridae Echinogamarus syriacus 141  1  שטצד

         שנייםעכבי

  Hydrocarina  unidentified 3  1  אקרית מים

  Arachnida  Araneae unidentified 5  1  עכביש מים

         קפזרגליים

  Collembola Sminthuridae unidentified 9  1  

  Collembola Isotomidae unidentified 25  1  

  Collembola Poduridae unidentified 1  1  

         חיפושיות מים

  Coleoptera Hydrophilidae unidentified 3  1  חובבת מים

  Coleoptera Hygrobiidae unidentified 1  1  

  Coleoptera Dryopoidea unidentified 1  1  

         זבובאיים

  Diptera Chironomidae Chironomus sp. 25  0.5  כירונומוס

  Diptera Chironomidae Chironominae 653  0.5  

  Diptera Chironomidae Orthocladiinae 5 0.5  

  Diptera Culecidae unidentified 2  0.5  קולכית

  Diptera Ceratopogonidae Bezzia sp. 2  0.5  יבחוש

 Diptera Ephydridae unidentified 3  0.5  חוףזבוב

 Diptera Psychodidae Tineria sp. 2  0.5  יתועש

 Diptera Psychodidae Physcella sp. 4  0.5    יתועש

         חלזונות

  Gastropoda Melanidae Tarebia granifera 58  1-  

  

  :8' מס דיגום' נק •

הגדות שמחוץ לתעלת הנחל הרטובה תלולות ). 9.4נה תמו( חוסיין 'במעלה גשר שיח ערוץ נחל מפותל

  .י קנה מצוי ועבקנה שכיח" ומכוסות צמחיית גדות הנשלטת ע,)במיוחד הגדה המערבית(יחסית 

 על כניסת תמלמדו, המוליכות החשמלית של המים בתחנה זו הייתה הנמוכה ביותר: נתונים אביוטיים

נתון המלמד ככל הנראה , ריכוז החמצן גבוה מרוויה. מים מתוקים שמליחותם נמוכה ממליחות מי הנחל

  .)9.13טבלה  (על פריחת אצות

  .8' דיגום מס'  של נקאביוטייםנתונים : 9.13טבלה 
  02.05.11  :תאריך דיגום

o  (טמפרטורת מים
C(:  22.5 

 µS:(  5,047 (מוליכות חשמלית

) µS (מוליכות חשמלית

25 -מתוקנת ל(
o
C:(  

5,371 

  ppt(:  2.9 (מליחות
   7.38  ):ג לליטר"מ( ריכוז חמצן

   112.3   (%): חמצן–אחוזי רוויה 
  27  :)מ"ס (עומק סקי
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  . 8 'דיגום מס' של נק מראה כללי :4.9 תמונה

  
  

הגדה המערבית של הנחל תלולה . בנקודת הדיגום תעלת הנחל מתפתלת: מורפולוגייםהידרו נתונים 

 העומק ,כאשר נכנסים למים. ד קו המים ואף נופלת לתוכםעה עמגי) בעיקר קנה(וצמחיית הגדות בה 

המעוצה והצמחייה , )9.5ר איו ( יותרהגדה המזרחית מתונה. )9.14טבלה  (מ" ס21ההתחלתי הוא של 

לא . שנתית של עשב דגני נמוך-על שטח זה מתפתחת צמחיה חד. מקו המים) מ" ס50-100(מרוחקת מעט 

מהירות הזרימה הייתה איטית והמים נראו אך  , מהירות הזרימה מדידות שלנקודת דיגום זובוצעו ב

  .כמים עומדים

  .8' דיגום מס'  של נקהידרו מורפולוגייםנתונים : 9.14טבלה 
  5.30  :)'מ (רוחב תעלת הנחל

  20.8  :)מ"ס (עומק ממוצע
  32  :)מ"ס (עומק מקסימאלי

   חצץ,חול  :אופי התשתית

  

  .8 'דיגום מס' נקל ב הנחשלעומק ה חתך :9.5 איור
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 ומיוצגת ,קבוצת הרכיכות בולטת בנוכחותה.  טקסונים14 נקודת דיגום זו הכל תועדו בךבס: בעלי חיים

טבלה  ( הנמצא באתר זה עם מגדלית הנחליםTarebia granifera המין הפולש וביניהם,  טקסונים6י "ע

9.15(.  

  .8' דיגום מס' נקבוט הטקסונים שתועדו יר פ: 9.15טבלה 
  ציון  בדגימה כמות  שם מדעי של הסוג והמין  משפחה    שם עברי

         תולעים

  Nematoda  unidentified 19  0.5   נמטודות-תולעים עגולות 

  Oligochaeta Tubificidae unidentified 183  0.5  תולעים דל זיפיות

         סרטנים ירודים

  Copepoda Cyclopoidea Cyclops sp. 211  1  ציקלופס 

  Ostracoda  unidentified 347  1  צידפונית

  Amphipoda Gamarridae Echinogamarus syriacus 54  1  שטצד

         זבובאיים

  Diptera Chironomidae Chironomus sp. 146  0.5  כירונומוס

  Diptera Chironomidae Chironominae 78  0.5  

  Diptera Chironomidae Orthocladiinae 33 0.5  

         יכותרכ

  Gastropoda Neritidae Theodoxus jordani 42  1  סהרונית הירדן

  Gastropoda Thiaridae Melanoides tuberculata 29  1  מגדלית הנחלים

  Gastropoda Thiaridae Tarebia granifera 35  1-  

  Gastropoda  Unidentified sp.1 3  1  1חלזון לא מזוהה 

  Gastropoda  Unidentified sp.2 2  1  2חלזון לא מזוהה 

  Bivalvia  Unidentified 13  1  צדפה לא מזוהה

  

  :9' מס דיגום' נק •

גדות הנחל תלולות .  חוסיין' במורד גשר שייח,ערוץ רטוב רחב יחסית בהשוואה לתחנות האחרות בנחל

  .)9.5תמונה (י קנה ואשל "הנשלטת בעיקר ע, ומכוסות בצמחיית גדות צפופה

  .מראה כללי של תעלת הנחל וצמחיית הגדות. 9 'דיגום מס' נק :5.9 תמונה

  
  

נקודת הדיגום הצפונית המוליכות החשמלית של המים גבוהה יותר מזו שנמדדה ב :נתונים אביוטיים

טבלה  (ריכוזי החמצן במים גבוהים וקרובים לרוויה.  המלמד על כניסת תרומות מלוחות ממצא,יותר

9.16(.  



 

 

- 218 - 

  .9' דיגום מס'  של נקאביוטיים נתונים: 9.16טבלה 
  02.05.11  :תאריך דיגום

o  (טמפרטורת מים
C(:  29.1 

 µS:(  6,420 (מוליכות חשמלית

) µS (מוליכות חשמלית

25 -מתוקנת ל(
o
C:(  

5,890 

 ppt:(  2.8 (מליחות
   7.42  ):ג לליטר"מ( ריכוז חמצן

   101.9   (%): חמצן–אחוזי רוויה 
  22  :)מ"ס (עומק סקי

  

 ושיא העומק נמצא במרכז ומגיע ,)Vבצורת  (תעלת הנחל רחבה וסימטרית : תונים הידרו מורפולוגייםנ

  .)9.17טבלה  (מהירויות הזרימה בינוניות). 9.6איור (מ " ס45 -לכדי כ

  .9' דיגום מס'  של נקהידרו מורפולוגייםנתונים : 9.17טבלה 
  7.10  :)'מ (רוחב תעלת הנחל

    :)מ"ס(עומק ממוצע 
  43   :)מ"ס (עומק מקסימאלי

  0.30  :)'שנ/'מ (מהירות זרימה ממוצעת
   0.54  :)'שנ/'מ (מהירות זרימה מקסימאלית

  חצץ, חול  :אופי התשתית

  
  .9 'דיגום מס' נקל והתפלגות מהירויות הזרימה ב חתך העומק של הנח:9.6 איור

  
  

קסונומיות הדומיננטיות היו פשפשי הקבוצות הט.  טקסונים21 תועדו בנקודת דיגום זו: בעלי חיים

 Corophiumנוכחות של השטצד הנדיר גם בתחנה זו נרשמה . ) טקסונים בכל קבוצה4(המים והחלזונות 

sp.)  9.18טבלה(.  
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  .9' דיגום מס' נקבוט הטקסונים שתועדו יר פ: 9.18טבלה 
  ציון  בדגימה כמות  שם מדעי של הסוג והמין  משפחה    שם עברי

         תולעים

  Oligochaeta Tubificidae unidentified 561  0.5  תולעים דל זיפיות

         סרטנים ירודים

  Copepoda Cyclopoidea Cyclops  sp. 332  1  ציקלופס 

  Ostracoda  unidentified 149  1  צידפונית

  Amphipoda  Echinogamarus syriacus 47  1  שטצד

  Amphipoda Corophiidae Corophium sp. 12  2  שטצד

         עכבישניים

  Arachnida  Tetragnatidae unidentified 2  1  עכביש מים

  Arachnida  Agelenidae unidentified 11  1  עכביש מים

         בריומאים

  Ephemeroptera Baetidae Cloeon dipterum 6  1  קלאון דו כנפי

         פשפשי מים

  Hydrocorisae Corixidae Corixa sp. 19  1  חותרן גדול

  Hemiptera  Mesoveliidae unidentified 6  1  

  Hemiptera  Gerridae Gerris sp. 15  1  רץ מים שכיח

  Hemiptera  Hydrometridae Hydrometra stagnorum 8  1  מודד מים שכיח

         שפיריות

  Odonata Zigoptera Libelluidae Brachythemis leucosticta 2  1  שפירית הדרכים

         שפריריות

  Odonata Zigoptera Coeangrionidae Enallagma cyathigerum 4  1  

         חיפושיות מים

  Coleoptera Hydrophilidae unidentified 3  1  חובבת מים

  Coleoptera Spercheida Spercheus sp. 1  1  

         זבובאיים

  Diptera Chironomidae Chironominae 176  0.5  

         לזונותח

  Gastropoda Neritidae Theodoxus jordani 64  1  סהרונית הירדן

  Gastropoda Thiaridae Melanoides Tuberculata 26  1  מגדלית הנחלים

  Gastropoda Thiaridae Tarebia granifera 38  1-  

  Gastropoda  unidentified 12  1  1בלתי מזוהה 

         דגים

    Ciclidae Tilapia zillii 6   אמנון מצוי

  

  :11' מס דיגום' נק •

 והן מכוסות בצמחייה צפופה ,גדות הנחל מתאפיינות בשיפוע בינוני.  נחל רטובה רחבה יחסיתתעלת

  ).9.6תמונה (י קנה מצוי "הנשלטת ע

  נתונים אביוטיים

  .11' דיגום מס'  של נקאביוטייםנתונים : 9.19טבלה 
  12.06.11  :תאריך דיגום

 oC(:  28.1  ( מיםטמפרטורת

  µS:(  6,540 (מוליכות חשמלית

) µS (מוליכות חשמלית

  ):25oC -מתוקנת ל(

6,180 

 ppt:(  3.4 (מליחות
   1.95  ):ג לליטר"מ( ריכוז חמצן

   28.3   (%): חמצן–אחוזי רוויה 
  22  :)מ"ס (עומק סקי
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  .דותמראה כללי של תעלת הנחל וצמחיית הג. 11 'דיגום מס' נק :6.9 תמונה

  
  

 ובחתך שתי תעלות עמוקות יחסית המתאפיינות ,תעלת הנחל רחבה יחסית: נתונים הידרו מורפולוגיים

 התשתית בגדות ).9.7איור ( ובינהן שרטון רדוד יותר שמהירות הזרימה בו יורדת ,בזרימה יחסית מהירה

  .)9.20טבלה  (חצץ וחלוקים, טינית ובמרבית תעלת הנחל  היא של חול

  .11' דיגום מס'  של נקהידרו מורפולוגייםנתונים : 209.טבלה 
  6.90  :)'מ (רוחב תעלת הנחל

  25  :)מ"ס(עומק ממוצע 
  46   :)מ"ס (עומק מקסימאלי

   0.45  :)'שנ/'מ (ממוצעת מהירות זרימה
   0.85  :)'שנ/'מ (מכסימאלית מהירות זרימה
  חצץ וחלוקים, חול  :אופי התשתית

  

  .11 'דיגום מס' נקל והתפלגות מהירויות הזרימה בל הנח חתך העומק ש:9.7 איור
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ראויה לציון .  טקסונים שונים של חסרי חוליות גדולים15 בנקודת דיגום זובסך הכל תועדו : בעלי חיים

:  מיני חלזונות5 מופיעים, כמו כן..Corophium spשטצד הנדיר  הלשנוכחות של  קפיצון האגמים ו

נוכחות משותפת לשחריר חלק ו ,Tarebia graniferaנחלים ולמין הפולש נוכחות משותפת למגדלית ה

  ).9.21טבלה  (שחריר מצולעו

  .11' דיגום מס' נקבוט הטקסונים שתועדו יר פ: 9.21טבלה 
  ציון  בדגימה כמות  שם מדעי של הסוג והמין  משפחה    שם עברי

         תולעים

תולעים דל זיפיות
    

Oligochaeta Tubificidae unidentified 49  0.5  

         סרטנים 

  Copepoda Cyclopoidea Cyclops  sp. 43  1  ציקלופס 

  Ostracoda  unidentified 167  1  צידפונית

  Amphipoda  Echinogamarus syriacus 45  1  שטצד

  Amphipoda Corophiidae Corophium sp. 23  2  שטצד

  Decapoda Atyidae Atyaephyra sp. 1  1  קפיצון האגמים

         חיפושיות מים

  Coleoptera Hydrophilidae unidentified 1  1  חובבת מים

         זבובאיים

  Diptera Chironomidae Chironominae 477  0.5  ימשוש

 Diptera Ceratopogonidae Bezzia sp. 2  0.5  יבחוש

 Diptera Ephydridae unidentified 13  0.5  זבובחוף

         חלזונות

  Gastropoda Neritidae Theodoxus jordani 43  1  רונית הירדןסה

  Gastropoda Thiaridae Melanoides Tuberculata 39  1  מגדלית הנחלים

  Gastropoda Thiaridae Tarebia granifera 22  1-  

  Gastropoda Melanopsidae Melanopsis buccinoidea 1  1  שחריר חלק

  Gastropoda Melanopsidae Melanopsis costata 2  1  שחריר מצולע

  

  :14' מס דיגום' נק •

שיפוע הגדות מתון יחסית והוא מכוסה בצפיפות  .יחסית ורחבמקטע נחל המתאפיין בערוץ רדוד 

  ).9.7 תמונה (אשל וצפצפת הפרת, י קנה מצוי"ת עבצמחית גדות הנשלט

   .ת הגדות הנחל וצמחייתעלתמראה כללי של . 14 'דיגום מס' נק :7.9 תמונה

  

  



 

 

- 222 - 

  :נתונים אביוטיים

  .14' דיגום מס'  של נקאביוטייםנתונים : 9.22טבלה 
  12.06.11  :תאריך דיגום

o  (טמפרטורת מים
C(:  30.3 

  µS:(  6,890 (מוליכות חשמלית

) µS (מוליכות חשמלית

25 -מתוקנת ל(
o
C:(  

6,322 

 ppt:(  3.4 (מליחות
   2.95  ):ג לליטר"מ( ריכוז חמצן

   33.4   (%): חמצן–רוויה אחוזי 
  19  :)מ"ס (עומק סקי

  
היה הגדול ) ' מ10.40(רוחבה באתר זה . תעלת הנחל רחבה ורדודה יחסית: נתונים הידרו מורפולוגיים

 מ" ס60בעומק , מהירות הזרימה נמדדה רק בנקודה אחת. )9.8איור  (ביותר מבין התחנות שנבחנו בסקר

 נקודות הדיגוםבהשוואה לשאר ). מהגדה המערבית של הנחל'  מ5.5במרחק (בנקודה העמוקה ביותר 

התשתית ליד הגדות טינית יותר ובשאר  . הייתה בינוניתנקודת דיגום זו מהירות הזרימה ,שנכללו בסקר

  .)9.23טבלה  (י חול מעורב במעט חצץ"החתך נשלטת ע

  .14' דיגום מס'  של נקהידרומורפולוגייםנתונים : 9.23טבלה 
  10.40  :)'מ (לת הנחלרוחב תע

  18.2  :)מ"ס(עומק ממוצע 
  26   :)מ"ס (עומק מקסימאלי

   0.32  :)'שנ/'מ (ממוצעת מהירות זרימה
  חול וחצץ, טין  :אופי התשתית

  
  .14 'דיגום מס' נקל ב חתך העומק של הנח:9.8 איור

  
  

הטקסון הדומיננטי . ולים טקסונים של חסרי חוליות גד12 בנקודת דיגום זובסך הכל תועדו : בעלי חיים

 ,היא קבוצת החלזונות) עושר טקסונים(הקבוצה הבולטת בנוכחותה . מספרית הוא התולעים הרב זיפיות

 וכן , נוכחות משותפת של שחריר חלק ושל שחריר מצולעמקבוצה זו תועדה.  טקסונים5ועדו ממנה ת

גם בתחנה זו תועדה . Tarebia graniferaנוכחות משותפת של מגדלית הנחלים ושל החילזון הפולש  

  .)9.24טבלה  (.Corophium spהשטצד הנדיר נוכחות 
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  .14' דיגום מס' נקבוט הטקסונים שתועדו יר פ: 9.24טבלה 
  ציון  בדגימה כמות  שם מדעי של הסוג והמין  משפחה    שם עברי

         תולעים

  Oligochaeta Tubificidae unidentified 631  0.5    תולעים דל זיפיות

         סרטנים 

  Amphipoda  Echinogamarus syriacus 38  1  שטצד

  Amphipoda Corophiidae Corophium sp. 12  2  שטצד

 Decapoda Atyidae Atyaephyra sp 2  1  קפיצון האגמים

         חיפושיות מים

  Coleoptera Hydrophilidae Hydrpchara dichromata 3  1  )בוגרים(חובבת מים 

         ייםזבובא

  Diptera Chironomidae Chironominae 141  0.5  ימשוש

         חלזונות

  Gastropoda Neritidae Theodoxus jordani 107  1  סהרונית הירדן

  Gastropoda Thiaridae Melanoides Tuberculata 17  1  מגדלית הנחלים

  Gastropoda Thiaridae Tarebia granifera 33  1-  

  Gastropoda Melanopsidae Melanopsis buccinoidea 2  1  שחריר חלק

  Gastropoda Melanopsidae Melanopsis costata 2  1  שחריר מצולע

  
 מסקנותדיון ו  9.3.3

  :מליחות המים •

. ה לנחלים אחרים בישראלנבדק מתאפיין במים מליחים שמליחותם גבוהה בהשוואשמקטע הנחל 

 3-כמליחות של  שהם ,6250µS של המים נעה סביב)  צלזיוסות מעל25-מתוקנת ל( החשמלית המוליכות

 ניתן ,נקודות הדיגום שנסקרולאורך החשמלית של המים בבחינת השתנות המוליכות . חלקים לאלף

). 9.9איור ( ולאחריה עלייה במוליכות , חוסיין'להבחין בירידה  הדרגתית של המוליכות עד לגשר שייח

  ).Gafny et al., 2010 (באותו אזור קודם ממצא דומה נמצא במחקר

  .בנקודות הדיגום שנסקרו) צלזיוס'  מע25- מתוקנת ל(ליכות החשמלית  השתנות המו:9.9 איור
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  :ריכוזי החמצן במים •

 לא  אף תחנה,על אף היות ריכוזי החמצן נמוכים. 30%-מרבית הנחל התאפיין בריכוזי חמצן נמוכים מ

 שהתאפיינו , חוסיין'חי הסמוכות לגשר שי9 - ו8וצאות דופן היו תחנות י. התאפיינה בריכוזים המגבילים

 .Gafny et alבעבודה של מאותו אזור ממצא לדומה ב ,)9.10איור  (קרובים לרוויההבריכוזי חמצן 

יתכן כי .  חוסיין'רוויה באזור גשר שייחל שדיווחו על פריחת אצות וריכוזי חמצן גבוהים מעל ,)2010(

ממצא זה משתלב . גשרהיא תרומה נקודתית של חומר אורגאני מומס ונוטריאנטים מאזור הסיבה לכך ה

  . שנבעה מבחינת נתוני המליחות,9- ו8עם המסקנה על תרומה של מים מתוקים באזור תחנות 

  .בנקודות הדיגום שנסקרו) אחוזים מריכוז הרוויה(שתנות ריכוז החמצן המומס  ה:9.10 איור

  
  

  :ל חסרי החוליות הגדוליםעושר הטקסונים ש •

) 14 'דיגום מס' נק( טקסונים 11 נע בין שנדגםעושר הטקסונים של חסרי החוליות הגדולים במקטע הנחל 

עושר טקסונים זה היה גבוה באופן משמעותי מעושר . )9.11איור  ()1' דיגום מס' נק( טקסונים 28-ל

 .Gafny et al  ושל) 2006(והרשקוביץ גזית של הטקסונים שדווח למקטע הירדן הדרומי במחקריהם 

ות גבוהה של מינים המתאפיינים בעמידם שתועדו בתחנות השונות היו מרבית הטקסוני, ככלל ).2010(

 תולעים דוגמת ,)טקסונים עמידים( בוהה וריכוזי חמצן נמוכיםיחות גלכגון מ – לתנאי בית גידול ירודים

 היו גם הדומיננטים בהיבט של שכיחות ו טקסונים אל,דיגוםבמרבית תחנות ה. דל זיפיות וזחלי ימשושים

  : ראוי לציין מספר ממצאים יוצאי דופן,יחד עם זאת. יחסית

  .14- ו11, 9הדיגום  בנקודותשנרשמה , .Corophium spנוכחות של השטצד הנדיר  .1

ה ביותר  שהתאפיינה בזרימה המהיר3 'דיגום מס' נק שתועד רק ב.Aselus spנוכחות של האיזופוד  .2

  .מבין התחנות שנבדקו

ראוי . הצפונית ביותר למעט נקודות הדיגום בכל Tarebia graniferaנוכחות של החילזון הפולש  .3

 נקודותבמרבית , דחק לגמרי את מגדלית הנחליםTarebia -לציין כי בניגוד למקומות אחרים בהם ה

  .הדיגום בירדן הדרומי נמצאו שני המינים בצוותא
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  .בנקודות הדיגום שנסקרוהשתנות עושר הטקסונים  :9.11 איור

  
  

  :ערכיות מקטעי הנחל השונים •

רוג הערכיות של מקטעי הנחל י דחושב ,הוגדרו למדד עושר טקסונים משוקללעל פי הקריטריונים ש

,  בערכיות גבוהה9-  ו5, 1 נקודות הדיגוםמתאפיינות , שהתקבלו על פי התוצאות ).9.25טבלה  (השונים

דיגום ות נקודלא נמצאו .  בערכיות בינונית14- ו8 ותנקוד ו,גבוהה- בערכיות בינונית11- ו3 הדיגוםנקודות 

  .שערכיותן נמוכה מבינונית

  .ערכיות הידרואקולוגית של נקודות הדיגום לפי מדד עושר טקסונים משוקלל : 9.25טבלה 
  ערכיות  משוקללעושר טקסונים   דיגום' נק

  גבוהה  22  1
  גבוהה-תבינוני  11  3
  גבוהה  16.5  5
  בינונית  9.5  8
  גבוהה  19  9

  גבוהה-בינונית  12  11
  בינונית  9  14

  

  :מגבלות השיטה •

 מהווה שיטה נפוצה , ובעיקר של אסופת חסרי החוליות הגדולים,ניטור ביולוגי של הפאונה האקווטית

ניטור כזה דורש , אולם). US EPA, 2002 ;Rabeni, 2000( מערכות נחלים ללהערכת המצב האקולוגי ש

להקטנת  – ומספר רב של חזרות במרחב ,מספר רב של חזרות לאיתור שינויים העוברים על האסופה בזמן

חסרון נוסף של הניטור הביולוגי נובע מכך .  במרחבבעלי החייםהשונות הנובעת מפיזור לא אחיד של 

על ). Rosenberg & Resh, 1993(מות ודורש עיבוד ממושך של הדגי, שניטור כזה הוא עתיר עבודה וזמן

: למשל( פותחו שיטות להערכה ביולוגית מהירה של מערכות נחלים ,ומנת להתגבר על מגבלות אל

Hilsenhoff, 1998 ;Fore, 2001 .(דורשות השקעה רבה יותר של מאמץ דיגום ואולם גם שיטות אל 

 והן אינן מתאימות לביצוע סקר , בהשוואה למאמץ שהוקצב במסגרת הסקר הנוכחי,וניתוח תוצאות

  ).Nulte, 2001(ביולוגי ראשוני כדוגמת הסקר הנוכחי 
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מקטעי הנחלים שנדגמו בירדן הדרומי מהווים חלק ממערכות אקולוגיות המתאפיינות בהטרוגניות 

על מנת להעריך במידה סבירה של אמינות את בריאות המערכת האקולוגית של . גבוהה בזמן ובמרחב

 ,.Osenberg et al(ולבצע מספר רב של חזרות בזמן ובמרחב , להתחשב בהטרוגניות הגבוהה יש ,הנחל

ובמספר , )אביב(אחת בלבד  בעונה מוגדרת ,פעמי- הסקר הנוכחי התבצע בדיגום חד,לעומת זאת). 1994

 מצאיםמיש להתייחס בעירבון מוגבל ל, כפועל יוצא). אתרכל לדגימות  3(קטן יחסית של חזרות 

של מקטע הנחל ההידרואקולוגית ערכיות המשקף באופן חלקי ביותר את ה ,זהסקר מ יםבלהמתק

מאפיינות הרוט חלק מהמגבלות ילהלן פ. יש להתייחס למסקנות הנובעות ממנו בזהירות רבה ו,הנבדק

  :את הסקר המדווח כאן

ומוגבל משקף רק פעמי -דיגום חד, בקנה המידה של הזמן: מגבלות הנובעות ממועד הדיגום וממשכו. 1

אין בנתוני הסקר כל מידע היכול לשפוך אור על , לפיכך. תמונת מצב רגעית הנכונה למועד הסקר

בית גידול שהוא עני יחסית במינים , כך למשל. השינויים העונתיים העוברים על בית הגידול הנבדק

במספר רב של מינים בעונת יכול להיות מאוכלס , ולפיכך ידורג כמתאפיין בערכיות נמוכה, בתקופת הקיץ

 ולכן היה , הוא היה מתאפיין בעושר טקסונים רב יותר,אם בית גידול זה היה נדגם בעונת החורף. החורף

דרוג הערכיות של הנחלים המובא להלן הוא בעל משמעות , לכן. מדורג כמתאפיין בערכיות גבוהה יותר

  .ומתייחס רק לעונה שבה בוצע הדיגום, מוגבלת ביותר

אסופות בעלי חיים בנחלים מתאפיינות בכך שדגם : מגבלות הנובעות מההיקף המוגבל של הסקר .2

). Downing, 1979(אינו ניתן לנירמול ו והוא בדרך כלל מקובץ ,הפיזור המרחבי שלהן אינו אקראי

ספר  ובמ, יש לבצע מספר רב של חזרות,על מנת לאפיין בצורה טובה את אסופת בעלי החיים בנחל, לפיכך

 יכולנו ,הסקרבמסגרתן בוצע שוהביטחוניות בשל המגבלות התקציביות . ל הניתן של מקומותכרב כ

, מספר הדגימות האפשרי קטן ביותר, במסגרת זו.  של עבודת שדהלהקדיש בממוצע לכל תחנה שעתיים

כותי כאשר מבצעים דיגום אי. ולכן אינו משקף בהכרח את הרכב האסופה האמיתי במקטע הנחל הנבדק

יש בעובדה זו בכדי לפגוע בעיקר בייצוגם של , לאפיון הטקסונומי של אסופת בעלי החיים בנחלבלבד 

  .ששכיחותם נמוכה אך ערכיותם גבוהה, הטקסונים הנדירים
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 זוחלים  9.4
  עבודהשיטת ה  9.4.1

ום שמעבר  נקודות הדיג6-אחת מבכל ) היכן שהיו(סקר הזוחלים התבסס על הליכה רגלית והפיכת אבנים 

  :שיטת החיפוש והרישום הייתה. לגדר המערכת

  .פעילים ייםח-ליסקר רגלי לחיפוש בע .1

  .)גללים, נשלים( וחיפוש שרידים וסימנים הפיכת אבנים וחפצים שונים בשטח .2

 . בעת הדילוג מאתר לאתרייםח-ליתצפית רכובה בבע .3

הערות התנהגותיות , זוויג, מין, שעת התצפית, GPS כולל נקודות ציון לפי מכשיר ,כל הממצאים נרשמו .4

  .ומורפולוגיות

  תוצאות  9.4.2

ואה סבירה של  לאפשר השועל מנת, חלוקה של שטח הסקר למקטעי הליכהזמני החיפוש מפורטים ב

 שרידי 1,  תצפיות ישירות11(תצפיות בזוחלים  14בסקר  נרשמוכ "סה). 9.26טבלה (מאמצי הדיגום בפועל 

  .)9.27טבלה  (נים מי 4 –נחשים ;  מינים2 –לטאות :  מינים6זוהו בהן ש, )נשלים 2, זוחלים דרוסים בכביש

  .מאמץ הדיגום בנקודות שנדגמו : 9.26טבלה 
 )דקות(זמן  שעות דיגום מיקום כללי  דיגום' נק

 60 בוקר בין גשר לנווה אור 1

 100 צהריים בין נווה אור לירדנה 3

 100 14:30-17:10 בין מעוז חיים לכפר רופין 11

 80 11:20-12:40 בין שדה אליהו לטירת צבי 12

 50 17:10-18:00 מעט דרומית לטירת צבי 14

 60 9:40-10:40 מעט דרומית לטירת צבי 15

  

  ). 2011(ממצאי תצפיות סקר זוחלים בסקר הירדן הדרומי מזרחית לגדר המערכת  : 9.27טבלה 
  דיגום' נק

  מין
 כ"סה מזדמן 15 14 12 11 3 1

 Mabuya vittata 0 0 6 0 1 2 0 9חומט פסים 

 Eumeces schneideri pavimentatus  0 0 0 0 0 0 1 1 חומט מנומר צפוני  

 Coluber jugularis 0 0 0 0 0 1 0 1זעמן שחור 

 Coluber rubriceps 0 0 0 0 0 1 0 1זעמן זיתני 

 Malpolon monspessulanus 0 0 0 0 0 0 1 1 קשקשים מצוי -תלום

 Vipera palaestinae 0 0 0 0 0 0 1 1 צפע מצוי 

 14 3 4 1 0 6 0 0 :*כ תצפיות"סה
 6 3 3 1 0 1 0 0 :עושר מינים

 ... ... 60 50 80 100 100 60 :)דקות(זמן חיפוש 
  .ים ומקבצי ביצים שזוהו ברמת המיןנשל, הערכים המסכמים את מספר הפרטים כוללים פגרים*
  

  קנותדיון ומס  9.4.3

  :התרשמות כללית ומצאי הזוחלים בירדן הדרומי מזרחית לגדר •

הנופים ובתי הגידול במרחב הירדן הדרומי שממזרח לגדר המערכת מגוונים פחות מאלו שנמצאים 

ותם גדות אולם חלקם ייחודיים בשל היותם סמוכים לערוץ הירדן או הי, )עמק המעיינות(ממערב לגדר 

שטחים , דר כולל מדרונות חוואר שאינם עשירים במיוחד בזוחליםהמרחב שממזרח לג. הנחל ממש

של הצפה שנתי ובעיקר צמחיית גדות או אזורי פשט -כים של צומח רב וסב,מישוריים בשליטת עשבוניים

קושי הגם בשל , זוחליםהדיגום האזורים הסבוכים מקשים מאד על .  שהם עשירים יותר בזוחלים,נחלים

רחש רק נשמע ולעתים ,  הסבך אינו מאפשר תצפית ישירה בחיות– היעדר ראות  וגם בשל,בעבירות דרכם

בסקר גם  .אפילו יותר מהשטח שממערב לגדר, םהשטח עני מאד באבני. של זחילה ממקור לא מזוהה

השטח .  החווארוחלים בשל מיעוט אבנים באזוריהיה קושי באיתור ז,  שנערך ממערב לגדר המערכת2010

וסביר להניח שזה מפצה על כך ,  מבחינה בוטאנית לעומת השטח שממערב לגדרנראה מגוון יותר
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ליצירת פסיפס שתומך במגוון , שהתצורות הטופוגרפיות ושימושי הקרקע פחות מגוונים ממזרח לגדר

בתחילת עונת הדיגום היינו אמורים למצוא פעילות נמרצת של . בעלי חיים מכל הקבוצות הטקסונומיות

בשל . זוחלביום זה אף  לא נצפה , ביום הדיגום הראשוןאולם בשל גשם שירד, )אפרילתחילת (לים זוח

 כבר הייתהלשטח והיציאה הבאה , התעכב המשך סקר הזוחלים, ל"ם מול גורמי צהמי תיאואילוצי

כצפוי לחודשים , גבוהות יחסיתהיו והטמפרטורות ) שנתי-גם הקרקע וגם הצומח החד(עונה היבשה ב

  .הזוחלים למרחב זה היא חלקיתמצאי רשימת , קב כך ע.יולי-יוני

מאגר ; 2009, 'א2005, 2003, שחם; 2001, אמתי ובוסקילה(בצפון בקעת הירדן מצאי הזוחלים 

חלקם . נמצאו בסקר הנוכחי שלא מינים רבים כולל) תצפיות אישיותו המידע של מרכז זוחלים ודוחיים

חתול חברבר -והנחש עין) Chalcides ocellatus(למשל הלטאה נחושית עינונית , נפוצים למדי

)Telescopus fallax( , במסגרת סקר זוחלים מטעם רשות הטבע והגנים בשמורת נחל חגל שניהם נמצאו

מחרוזן  למשל, אחרים נדירים או ספוראדיים בהופעתםמינים ). 9.28טבלה ; 2009, שחם (2009בשנת 

שנים האחרונות במקומות שונים בגליל התחתון ובשיפולי  שנצפה ב,)Micrelaps muelleri(" הטבעות"

מלאה של המינים המוכרים מחבל ארץ זה הרשימה ה .)'ב2005, שחם(למשל ברמת סירין , עמק הירדן

  ). 9.27טבלה ( מיני זוחלים בלבד 6מהם נמצאו בסקר הנוכחי ,  מיני זוחלים ודוחיים32כוללת 

  .מינים בסיכון מוגשים בוורוד. למידע קודם) מודגשים בצהוב (השוואת ממצאי הסקר הנוכחי : 9.28טבלה 

 Species מין
סקר 
 נוכחי

סקר 
2010  

סקרים 
 אחרים

מאגר 
 ג"רט

דרגת 
 סיכון

 Bufo viridis  +  +  EN קרפדה ירוקה

 Rana levantina  +   +  NT צפרדע נחלים

 Hyla savignyi     +  VU אילנית מצויה

 Mauremys caspica   +  + + LC צב ביצות

 Testudo graeca    +  VU יבשה מצוי-צב

 Chamaeleo chamaeleon recticrista   + + + LC זיקית ים תיכונית

 Laudakia stellio stellio   + +  LC חרדון מצוי צפוני

 Lacerta laevis     +  LC לטאה זריזה

 Hemidactylus turcicus  + +  LC שממית בתים

 Ptyodactylus guttatus   + +  LC ית מצויהמניפנ

 Ophisaurus apodus      + NT קמטן

 Ablepharus rueppellii  + +  LC חומט גמד

 Chalcides ocellatus   + +  LC נחושית עינונית

 Chalcides guentheri   +  VU נחושית נחשונית

 Mabuya vittata + + +  LC  חומט פסים

 Eumeces schneideri pavimentatus +  +  LC וניחומט מנומר צפ

 Leptotyphlops macrorhynchus    +  LC נימון דק

 Typhlops simoni       LC ראש-נחשיל חד

 Eryx jaculus   +  + + LC חנק

 Natrix tessellata      + NT נחש מים

 Rhynchocalamus melanocephalus       LC שחור ראש

 Eirenis rothi       LC ראש-אשלון טלו

 Eirenis coronella    +  LC שלון כתמים

 Coluber rubriceps +    +  LC זעמן זיתני

 Coluber jugularis +     + LC זעמן שחור

 Coluber nummifer       LC זעמן מטבעות

 Telescopus fallax    +  LC עין חתול חברבר

 Psammophis schokari       LC קו מובהק-ארבע

 Malpolon monspessulanus + +    + LC קשקשים מצוי-תלום

 Micrelaps muelleri       VU "הטבעות"מחרוזן 

 Micrelaps tchernovi       DD "האוכפים" מחרוזן

 Vipera palaestinae +  +  + + LC  צפע מצוי

  8 21 13 6 :)אלייםפוטנצימינים  32מתוך (כ מינים "סה
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   :השוואה בין אתרי הדיגום •

הבדלים בכמות ה.  שנסקרואתרי הדיגוםהשוואה בין לא ניתן לבצע , בשל כמות הממצאים הדלה

 וההשפעה העיקרית היא של ,שנעשה בפועל) בדקות(במתאם למאמץ החיפוש נמצאים  םהממצאים אינ

ו בצעירים של חומט פסים הי) 14 מתוך 6(התצפיות בסקר מכמעט מחצית . גורמי אקלים בעת הדיגום

)Mabuya vittata(, אתר דיגום באותו יום שנצפו כולם באותו )לפי . )12/06/2011 תאריך ב11 אתר דיגום

  . ביצוע הסקרימים אחדים לפני  ככל הנראההושרצו החומטים , מדיהםימ

  :השוואה בין בתי הגידול •

לשוליים של השטחים החקלאיים ניתן להצביע על כך שיש חשיבות רבה , למרות מיעוט הממצאים

טבעיים הגידול ההסקר היו באזורי התפר שבין בתי חלק ניכר מממצאי .  עבור הזוחלים– במרחב זה

 זעמן שחור :זהבאזור שני נשלים של שני מיני נחשים שונים נמצאו . דגמונים שאתרמעובדים בהלשטחים 

)Coluber jugularis ( וזעמן זיתני)Coluber rubriceps(. שטחים באזורי התפר בין ש בלטו גם הממצאים

בשל הקושי בתצפית ישירה בזוחלים , אולם.  וצמחיית גדותאזורי סבך לשיח-בשליטת עשבוניים ובני

חיות בבתי בת יצפתארטיפקט יכולת המ ההטייה נובעתיתכן ש, )9.8תמונה  (בתוך האזורים הסבוכים

אך , גדותה ךסבאים מקלט מטורפים בתוך משחרים לטרף או מוצ,  למשלנחשים. גידול שונים

  .במסגרת סקר מוגבל זמן הם קלושיםההסתברות לצפות בהם 

 שטח קשה מאד לדיגום זוחלים .)3' מס ת דיגוםנקוד(סבך קנים בסמוך לערוץ הירדן בדיגום   :9.8תמונה 
  ).בעז שחם: צילם(

   
  

  :בסכנת הכחדהמינים  •

בסקר הנוכחי לא נצפו מינים שנכללים ברשימת , )ב לגדרממער(בניגוד לסקר חווארי הירדן הדרומי 

ברשימת המינים . ישראלהחולייתנים בשל " הספר האדום" לפי ת הכחדהבסכנהנמצאים המינים 

ושישה מיני ) 2002, גפני( שלושה מיני דוחיים :אדומים תשעה מיניםנכללים ) 9.28טבלה (הפוטנציאליים 

  ).2002, בוסקילה(זוחלים 
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  :עה וסיכון בשטחורמי הפרג •

קיימות לא מעט , י הצבא בפני הקהל" שסגור עאזור גבול היותו בשל למרות היעדר מטיילים בשטח

 במובלעות קיימת פעילות חקלאיתבחלק מהמקומות  :רופוגני בשטח שממזרח לגדרתהפרעות ממקור אנ

 של קיים מרעה, )9.9תמונה (עצמו  מכשול הגדר כולל, קיימות דרכים ותשתיות צבאיות, שממזרח לגדר

 שדות מוקשים הגורמים לעתים להתלקחות נםיש, המגיעים מהצד הירדניבקר וחדירה של חמורים 

רכי פטרול ד, זוחלים רבים מוצאים את מותם על כבישים. ועוד, )9.10תמונה  (שריפות כשמוקש מתפוצץ

  ).9.11תמונה (ודרכים חקלאיות 

רץ לאורך גדר המערכת ומחפש , )schneideri pavimentatusEumeces (חומט מנומר צפוני   :9.9תמונה 
  ).דבורה שיצר: צילמה (252800/711950צ "נ; מעבר

  
  

) 12 'ת דיגום מסנקוד(שנגרמה כנראה עקב פיצוץ מוקש ישן , שיזף מתחדש לאחר שריפה  :9.10תמונה 
  ).בעז שחם: צילם(
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 הכביש בין מעוז ליד דרוס ,בוגר) ssulanusMalpolon monspe(תלום קשקשים מצוי . א  :9.11תמונה 

 Vipera(צפע מצוי . ב; )בעז שחם: צילם (251664/711416צ "נ, נווה איתןחיים ל

palaestinae (252300/704550צ "נ; דרוס על כביש גדר המערכת, צעיר) אמיר : צילם
  .)פרלברג

  
  

  :מסקנותום הסיכ •

 יחש-בין שטחים בשליטת עשבוניים ובנישבתי הגידול העשירים ביותר בתצפיות זוחלים היו אזורי התפר 

אולם יש להתייחס לכך בזהירות מאחר שהמדגם קטן ,  והשוליים של אזורים מעובדיםותגדה ךלסב

 טבעיים מסוגים  הממצאים תומכים בגישה שיש חשיבות לשמירת רציפות בין שטחים,בכל מקרה. מאד

 ובעיקר שמירה על השוליים של שטחי החקלאות המאפשרים למינים קטנים ,מופריםאלו ה כולל ,שונים

 .וחלים לעבור בין השטחים הטבעייםרבים ובהם ז

  :ותמלצה •

 , הירדן הדרומי ממזרח לגדר המערכתמומלץ להמשיך לאסוף נתונים להשלמת רשימת המצאי של .1

של עיתוי המדויק בהתאם ל ו,)אפריל- מרץ ( המוקדםבאביבלזוחלים  ייםניטור עתיד/יםלערוך סקרו

  .אותה שנהבהגשמים 

. שם עברי זמני" (האוכפים"חשוב לברר בסקרים נוספים בעתיד האם קיים באזור זה הנחש מחרוזן  .2

Micrelaps tchernovi( , שהוא מין חדש יחסית למדע)Werner et al., 2006( , ומוכר בינתיים רק

אך אין עדיין , באזור שבו נערך הסקר גם נמצאייתכן שמין זה ). משני עברי הגבול( הירדן מעמק

 .מידע מאומת בנושא זה

 – ואם אין ברירה ,)ל והחקלאים"בידי צה(מומלץ להימנע מפריצת דרכים חדשות ותשתיות אחרות  .3

 . על רציפות השטחים הפתוחיםככל הניתן תוך שמירה , לכוונן לאזורים מופרים

 . שריפותהתרחשות רצוי לסלק שדות מוקשים ישנים לצמצום  .4

 .ח בגדר המערכת לשימוש זוחלים"בעהיעילות של מעברי את מומלץ לבדוק  .5

לאיתור מינים שאחרת עלולים , פן מדגמי סקר לילי רכובומומלץ בסקרים עתידיים לשלב לפחות בא .6

 ).כגון זיקית(ות נפקדים בממצאים להי

  .סוף החורף ב)ראשנים(יים  דוחלערוך סקרמומלץ  .7

   

 .א .ב
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 עופות  9.5
 רקע  9.5.1

המהווה ציר , הגדול אפריקאי-הסורישבר הוא חלק מה, הסקר בתחומי רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומיאזור 

מהווה אזור הסקר , לפיכך ). מינים400-כ(אסיה ואפריקה -נדידה מרכזי לעופות רבים הנודדים בין אירו

. ושל עופות חורפים בחורף, נודדים בשתי עונות הנדידה מינים רבים של עופות אליוהמרכז  ,צוואר בקבוק

 וחיוני לשימור מגוון רחב של מינים הנתונים , עופותמיני תומך במגוון גבוה של זהנתיב הנדידה בציר 

 יום אתרי חניה חיוניים בנתיב הנדידה לפניכ ות מהוו בית שאןבקעת הירדן ובקעת. בסכנת הכחדה עולמית

 BirdLife מוגדר על ידי הארגון הבינלאומיאזור הסקרכל ו ,או אחרי האזור המדברי שמדרום

International  כאזור חשוב לציפורים )IBA (עולמיה מידהבקנ  (Evans, 1994).  נודדיםהבנוסף למינים ,

באזור מדברי בית הגידול הלח והמגוון שנמצא . ותעושר גבוה יחסית של מיני ציפורים מקננבאזור קיים 

, בכיםיס(דורסים וציפורי שיר , חופמאים,  הכולל עופות מים,מגוון גדול של ציפוריםאליו ויבש מושך 

  ).זמירים ועוד, קניות

  עבודההת שיט  9.5.2

 על מנת לנצל את ההזדמנות ,13:30 ונמשך עד  החל מאור ראשון הבוקר המוקדמותבשעותהסקר בוצע 

למרות שלאחר שעות הבוקר יורדת רמת הפעילות  ,ה אפשרית בדרך כללגישה אליו אינלסקור במקום שה

 ,.Bibby et al(שיטת הסקר היא נקודתית .  רק בשעות הבוקר עופותלערוך סקריולכן נהוג , של ציפורי שיר

 בחלוקה, תוך רישום כל מיני העופות הנראים או נשמעים, ומבוססת על דיגום שמבוצע סביב נקודה) 2000

משך הספירה בכל . בתעופהציפורים הנמצאות ו, מנקודת התצפית'  מ50מעל ו'  מ50עד ל מרחקים של

ל  סביב כ' מ50גידול ברדיוס של התבצע רישום של אחוז כיסוי צומח וסוג בית ה ,בנוסף.  דקות5נקודה הוא 

 ,)ועודמים , אשליםסבך , יםקנחישת , בתה, עשבוני(גידול כוללים שטחים טבעיים הסוגי בתי . נקודה

  ). 'דכביש וכ, מטע, שדה (שטחים שאינם טבעייםו

 תוצאות  9.5.3

 כללי •

דיגום ה.  ביולי7- ביוני ו6,  במאי2,  באפריל4: 2011ציפורים נערך בארבעה מועדים באביב ובקיץ הסקר 

שממזרח לגדר המערכת בפוליגונים שטח  מהן היו ב10כאשר  ,לאורך הירדןתצפית  נקודות 24-מנערך 

 בתצפית מבחוץ – המערכת כבישמהתצפיות ות נערכו  הנקוד14 ובשאר,  בסקר הצומח המפורטשנסקרו

, בוצעה התצפית בשעה מאוחרת יחסית, 23,24 בנקודות התצפית ).9.3מפה , 9.29טבלה (אל מעבר לגדר 

 ).' מ50מתחת /מעל(בלי חלוקה לטווח התצפית , ולכן בנקודות אלו נערך רישום מצאי הציפורים בלבד

  .לא בוצע שימוש בשתי הנקודות הללו בחלק מניתוח הנתונים, בשל כך

  מצאי הציפורים בשטח •

מירוז (מצאים בסיכון להכחדה אזורית נמהם חמישה ש ,)9.30טבלה  (ציפוריםמיני  77 נצפו סקר הבאזור

אה זאת תוצ.  מספר גבוה של מינים בסיכון יחסית לגודל השטח וסך המינים הנמצאיםוזה. )2002, ואלון

שפע  .חצי מדברי ויבששהוא , בקעת הירדןלחים באזור השטחים ה חשיבותם הרבה של עידה עלמ

;  פרטים24-74: טווח (נקודת דיגום/ פרטים38-כ עם ,גם הוא היה גבוה יחסית )מספר פרטים (התצפיות

כמו בולבול , רבותדיגום  שנמצאו בנקודות  לאלואת המינים הנפוצים אפשר לחלק).  פרטים913: כ"הס

ולפי סך , )כל הנקודות(ותור צוארון ) 22(מצוי תור , )23(פשוש , )19(עפרוני מצויץ , ) דיגום נקודות22(

  ).111(ותור צוארון , )77(תור מצוי , )55(פשוש , )69(סנונית רפתות , ) פרטים59(בולבול : הפרטים בסקר
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 כאשר מגבילים את ,בין אזורים שוניםושפע המינים בין הנקודות והמינים ניתן להשוות את עושר 

 על כך המעידה ,ישנה שונות גבוהה בין הנקודות). 9.12איור (סביב כל נקודה '  מ50רדיוס התצפיות ל

האזורים עם מגוון מיני הציפורים הגדול ביותר נמצאים . בסקר הנוכחי היה קטן מדימדגם שגודל ה

מינים הסביר להניח שהירידה במגוון , למרות זאת). 6-9, 1-3דיגום נקודות  (סקרבחלק הצפוני של אזור ה

.  והסתיים בקיץ בדרום,כאשר הסקר התחיל מוקדם בעונת הקינון בצפון, נובעת מהתקדמות עונת הקינון

   .בתחילת עונת הקינון הציפורים שרות יותר ונמצאות ברמת פעילות גבוהה יותר ולכן הן נצפות יותר

 המפורט שבהם של סקר הצומחהמתאימים פוליגונים ה, ל סקר העופותנקודות התצפית ש  :9.29טבלה 
 התצפיות בעופות נערכושבהן ) 9.3מפה (ומספרי נקודות הדיגום המפורט  ,נערכו התצפיות

  .מזרחית לגדר המערכת
 דיגום מפורט צומחסקר פוליגון  דיגום עופות   דיגום מפורט צומחסקר פוליגון  דיגום עופות

 כביש המערכתמ 37 13  1 7 1

2 6 1  14 39 9 

 מכביש המערכת 41 15  1 6 3

 מכביש המערכת 43 16  3 14 4

 מכביש המערכת 45 17  3 14 5

 מכביש המערכת 47 18  מכביש המערכת 16 6

 מכביש המערכת 49 19  מכביש המערכת 16 7

 מכביש המערכת 51 20  מכביש המערכת 22 8

 ביש המערכתמכ 56 21  מכביש המערכת 28 9

 מכביש המערכת 61 22  מכביש המערכת 33 10

11 34 8  23 53 12 

12 34 8  24 58 15 

  
סביב '  מ50של  בטווח ,דיגום נקודות ה22- בעושר ושפע מיני הציפורים שנמצאו בנהר הירדן   :9.12 איור

  .ת התצפיתנקוד
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  .)בצהוב(ביחס לנקודות הסקר המפורט ) בוורוד (ירדן הדרומיעופות בום נקודות התצפית של סקר המיק  : 3.9מפה 
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  :מיוחדיםמינים  •

  :ב לצייןבמהלך הסקר נמצאו כמה מינים מיוחדים ומינים רגישים אותם חשו

-כ ו,)2002, מירוז ואלון ( בישראל)Vulnerable" (עתידו בסכנה"סיכון רמת מוגדר ב :קורמורן גמד .1

פעולות הממשק של . )BirdLife International, 2009d (בעולם) Least Concern( "סיכוןלא ב"

, העבירה את עיקר פעילות הקינון לאזור הכנרת, ג להרחקת קורמורנים מקננים מעמק בית שאן"רט

ת  פרטים באזור נקוד3 נצפו הנוכחיבסקר ). 2010, ארצי(לאורך הירדן אך עדיין קיימים מספר קינים 

מעורבות במושבות הקורמורנים ננו יק 2003ועד  90- ת המשנו.  בחלק הצפוני של השטח,1 'דיגום מס

-ב.  וגם בקיבוץ מסילות,יד כפר רופיןל בעיקר בגאון הירדן , אנפות בסמוך לבריכות דגיםיחד עם

הוחלט , על מנת לצמצם את הקונפליקט עם משקי המדגה.  זוגות80- הגיע הקינון לשיא של כ1999

 שתומכת עד היום ,והם עברו לקנן בעיקר בכנרת, אזורג על מדיניות גירוש הקורמורנים מה"ברט

נמצא ,  פרטים בקירוב500, המספר הגדול ביותר. )2010, ארצי( בארץ בעיקר האוכלוסייה המקננת

) מרביתם צעירים(כאשר הקורמורנים , נובמברלבסתיו בין ספטמבר בתום עונת הקינון הסקר בשטח 

 – עדיין קיים ,מדגה בעמקה ענףעם הקונפליקט ולכן ,  אולי טרם נדידה–מתקבצים בלהקות גדולות 

 שטחימעלים באש מדי פעם עדיין הדייגים . גם אם היקף התופעה צומצם אל מחוץ לעונת הקינון

בגאון הירדן וגורמים ) קורמורנים ואנפות( שבהם מושבות קינון של עופות אוכלים דגים ,טבעיחורש 

 .של בתי הגידול הללואקולוגי להרס 

- כו, )2002, מירוז ואלון(בישראל ) Near Threatened(" נמוךבסיכון "מוגדר מין ש: ס החורבותכו .2

וסיה אוכלגודל הקיים חשש לירידה ב). BirdLife International, 2009a (בעולם" סיכוןלא ב"

 2 מהם נצפואחד שב ניםי ק2 כולל , זוגות4-5 עם ,בסקר הנוכחי היה המין שכיח למדי. בארץ

 .םפרחוני

  ,)כמה זוגות(הסקר הוא נדיר ביותר באזור , אינו מוגדר בסיכוןלמרות שהמין : שרקרק גמדי .3

 ,פרלברג וחובריו, Shirihai, 1996(שמהווה את אזור התפוצה הצפוני ביותר של מין זה בעולם 

 קן במתלול קטן בסמוך ת חפירמהלךב ומי של השטח מול טירת צבי בחלק הדרצפהזוג נ). 2010

 . המערכתלכביש

 אודות דגם התפוצה וגודל האוכלוסיה שלו )Data Deficient( מידע מין זה חסרב: )רונן(הירדן זמיר  .4

ידוע המין ). BirdLife International, 2009b(אינו בסיכון בעולם  והוא ,)2002, מירוז ואלון(בארץ 

 בית בכל אזור שבו קיים) בעיקר זכרים שרים(זה נצפו פרטים בסקר . כמקנן בארץ רק באזור הירדן

 נקודות לאורך כל 13-  פרטים ב20סך הכל נצפו ). צפצפה וערבה, אשל-יער גדות נחל(גידול מתאים 

 .סקרשטח ה

 ,BirdLife International(ובעולם ) 2002, מירוז ואלון( בארץ מין שאינו מוגדר בסיכון: ירדןהדרור  .5

2009c( ,לכל –אפריקאי - לשבר הסורימוגבלת ש, ישראלאוכלוסיה בגודל האבל קיים חשש לירידה ב 

 19-  עם כ, היה המין מצוי למדיהנוכחיבסקר . )1993, פז(ו מהבטיחה בצפון ועד לאילת בדרום אורכ

בין גם נים ופרחונים נצפו יק,  ופרטים רבים,אך למעשה הם נמצאו בשטח כולו,  נקודות13-פרטים ב

 . התצפיתנקודות
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ישנו . ואין לגביו הערכת מצב עולמית) 2002, מירוז ואלון(בארץ " נמוך בסיכון"מוגדר שמין : חמריה .6

 2 ונשמעו עוד , בנקודה אחתרק פרט אחדבסקר הנוכחי נצפה . אוכלוסיה בארץגודל החשש לירידה ב

 ,יכול להיות שהסקר התחיל מאוחר מכדי לצפות בעיקר פעילות הקינון של מין זה. זכרים שרים

  .ובכל זאת המצב מדאיג, יותומכאן נובע מיעוט התצפ

שניהם בסכנת  (ותחמס נובי  כמו חופמי גדות,מינים נדירים אחרים שמוכרים מאזור זהבסקר לא מצאנו 

לבדוק את מצבם של שני מאמץ ממוקד ומעמיק יותר נחוץ כדי . )2002, מירוז ואלון; הכחדה חמורה

  .ומינים אל

  גידולהבתי ל בין ציפורים קשרה •

לעושר ולשפע מיני הציפורים שלהם  והקשר ,ים שונים המאפיינים את בתי הגידולמדדנבחנו בסקר 

ים שונים כמו כיסוי של אלמנטה אחוז : הגידולהמדדים שנבחנו היו קשורים למורכבות בית. שנמצאו

 ,הממצאים מראים כי מספר מיני הציפורים ומספר הפרטים עלה). 9.13איור (אדמה וסוגי צמחיה , מים

גם גבוה יותר כאשר היה מספר המינים .  עם העליה במורכבות בית הגידול,פן לא מובהקבאואם כי 

קשר חלש יותר נמצא ביחס לאחוז ). ערבה/צפצפה/אשל/אקליפטוס(י צומח מעוצה "הגדות נשלטות ע

לא ניתן , בוההוהשונות בתוך כל קריטריון היתה ג,  נקודות22היות ובסקר זה נדגמו רק . מים עומדים

  .להגיע למובהקות סטטיסטיתהיה 

בסביבת  למדדים שונים של אחוז כיסויביחס אזור הסקר עושר ושפע מיני הציפורים ב  :39.1איור 
  .אחוז מים עומדים.  ג.אחוז כיסוי עצים. ב.  בית הגידולעושר. א: נקודת התצפית

 א.  ב. 

  
 ג. 
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  דיון ומסקנות  9.5.4

באופן .  תומך במגוון גדול יחסית של מיני ציפוריםמלמדות כי נהר הירדן הדרומיתוצאות סקר הציפורים 

 מגוון יותר גדול יםמאפשר,  השנהבמשך כלמים שכוללת עצים מקומיים בכיסוי נרחב ו מגוון צמחיה ,כללי

כתוצאה מהיקפו המצומצם של . הירדןצטיה וזמיר ,  כמו קניותיםנחלגדות  ובעיקר ציפורי ,של ציפורים

נחלים ותעלות ל נהר הירדן אורך בין שטחים שלשנאסף בסיס הנתונים  קשה לערוך השוואה על,הסקר

נחלים מ כן ו,אזור הירדן עשיר יותר בציפורים מאשר רוב התעלות באזורניכר כי  , זאתעם. אחרים באזור

  .טבעיים כמו יששכר וחרוד

 שלא כל למרות). בעיקר אשלים וצפצפות(נמצאו אזורים רבים שבהם נשרף היער הטבעי הסקר באזור 

 חורש ששורפים את ה,הצתה מכוונת על ידי דייגיםשל חלק מהמקרים הם תוצאה , מים לכך ידועיםהגור

הצתות אלו גורמות . הטבעי בגאון הירדן שבו מקננים מיני ציפורים אוכלות דגים כמו אנפות וקורמורנים

מפני  .ים ובעלי עניין נוספיםהדייג, לכן חשוב לטפל בבעיה זו בשיתוף הרשויותו ,בית הגידול כולולהרס 

 נהר ,יחד עם זאת.  יש לגלות זהירות בהגדרות ערכיות אקולוגית, היה מוגבל בזמן ובמאמץנוכחישהסקר ה

מומלץ לערוך סקר מקיף יותר באזורים . הירדן יכול לשמש כמדד השוואתי לשיקום נחלים ותעלות באזור

 .ספציפיים אותם רוצים לפתח

 מירוז ואלוןי "האזורית להכחדה עפ הסיכון דרגת .ות של ציפורים באזור הפרויקטסך התצפי  :30.9טבלה 

 ).2011 (IUCNי "דרגת הסיכון העולמית עפ ).2002(

 Species מין
דרגת סיכון 

  אזורית
דרגת סיכון 

  עולמית
 נקודה/פרטים  נקודות'מס כ תצפיות"סה

 Erithacus rubecula   1 1 0.04 אדום חזה
 Bubulcus ibis   6 2 0.25 אנפית בקר
 Ardeola ralloides   4 2 0.17 אנפית סוף
 Nycticorax nycticorax   20 6 0.83 אנפת לילה

 Pycnonotus xanthopygos   55 22 2.29 בולבול
 Falco tinnunculus   3 6 0.13 בז מצוי

 Anas platyrhynchos   0 1 0.00 ברכיה
 Upupa epops   2 1 0.08 דוכיפת

 Milvus migrans RE LC 7 2 0.29 מצויהדיה 
 Passer domesticus   42 14 1.75 דרור בית
 Passer moabiticus   19 13 0.79 דרור ירדן

 Passer hispaniolensis   0 1 0.00 דרור ספרדי
 Psittacula krameri   3 2 0.13 דררה
 Luscinia megarhynchos DD LC 20 13 0.83 )רונן(הירדן זמיר 

 Acrocephalus melanopogon CR LC 1 1 0.04 זמירון
 Circus aeruginosus RE LC 3 2 0.13 זרון סוף

 Circus macrourus   1 3 0.04 זרון שדות
 Alectoris chukar   4 2 0.17 חוגלה
 Carduelis carduelis   2 3 0.08 חוחית

 Muscicapa striata   0 1 0.00 חטפית אפורה
 Circaetus gallicus   2 3 0.08 יויאיח

 Cercotrichas galactotes   1 2 0.04 חמריה
 Lanius collurio   0 1 0.00 חנקן אדום גב

 Lanius senator   0 1 0.00 חנקן אדום ראש
 Lanius meridionalis   5 5 0.21 חנקן גדול
 Lanius nubicus   0 1 0.00 חנקן נובי

 Rhodopechys obsoleta   1 1 0.04 חצוצרן שחור מקור
 Locustella luscinioides CR LC 1 1 0.04 חרגולן זמירי

 Tachybaptus ruficollis   6 1 0.25 טבלן גמדי
 Columba livia   18 3 0.75 יונת הסלע
 Parus major   5 5 0.21 ירגזי גדול

 Carduelis chloris   12 10 0.50 ירקון
 Athene noctua   3 4 0.13 כוס החרבות
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 Species מין
דרגת סיכון 

  אזורית
דרגת סיכון 

  עולמית
 נקודה/פרטים  נקודות'מס כ תצפיות"סה

 Luscinia svecica   1 1 0.04 כחול חזה
 Coracias garrulus   1 2 0.04 כחל
 Burhinus oedicnemus   0 1 0.00 כרון

 Halcyon smyrnensis   18 15 0.75 לבן חזה
 Egretta garzetta   17 1 0.71 לבנית קטנה

 Dendrocopos syriacus   1 1 0.04 נקר סורי
 Sylvia curruca   3 2 0.13 סבכי טוחנים

 Sylvia atricapilla   1 1 0.04 סבכי שחור כיפה
 Sylvia melanocephala   1 3 0.04 סבכי שחור ראש

 Gallinula chloropus   2 5 0.08 סופית
 Apus apus   36 4 1.50 סיס חומות

 Vanellus spinosus   8 4 0.33 סיקסק
 Hirundo daurica   6 3 0.25 סנונית מערות
 Hirundo rustica   69 13 2.88 סנונית רפתות

 Corvus corone   14 9 0.58 עורב אפור
 Garrulus glandarius   1 2 0.04 עורבני

 Aquila pomarina   1 1 0.04 עיט חורש
 Phylloscopus collybita   1 1 0.04 עלוית חורף

 Galerida cristata   36 19 1.50 עפרוני מצויץ
 Buteo buteo   0 1 0.00 עקב חורף

 Buteo buteo vulpinus   2 1 0.08 עקב מזרחי
 Buteo rufinus   1 1 0.04 עקב עיטי
 Francolinus francolinus VU LC 20 12 0.83 פרנקולין

 Ceryle rudis   9 6 0.38 פרפור עקוד
 Prinia gracilis   55 23 2.29 פשוש
 Nectarinia osea   4 4 0.17 צופית
 Streptopelia senegalensis   29 15 1.21 צוצלת
 Cettia cetti   28 17 1.17 צטיה
 Corvus monedula   4 3 0.17 קאק

 Clamator glandarius   1 1 0.04 קוקיה מצויצת
 Phalacrocorax pygmeus VU LC 3 1 0.13 קורמורן גמדי

 Acrocephalus stentoreus   28 17 1.17 קנית אפריקאית
 Acrocephalus scirpaceus   25 15 1.04 קנית קטנה

 Remiz pendulinus   1 1 0.04 רמית
 Turdus merula   9 7 0.38 שחרור

 Hippolais pallida   14 11 0.58 שיחנית קטנה
 Coturnix coturnix   0 1 0.00 שליו
 Pandion haliaetus   0 1 0.00 שלך

 Merops orientalis   2 1 0.08 רקרק גמדיש
 Merops apiaster VU LC 25 9 1.04 שרקרק מצוי

 Streptopelia turtur   77 22 3.21 תור מצוי
 Streptopelia decaocto   111 24 4.63 תור צוארון

 Oena capensis   0 2 0.00 תורית זנבנית
 Cisticola juncidis   1 1 0.04 תפר
   913     טיםכ פר"סה
   77     כ מינים"סה

 0.49 5.47      בממוצע
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  יונקים  9.6
 רקע  9.6.1

משמשים כבית גידול למיני היונקים המתקיימים בקרבת מקורות מים  –ויובליו גדותיו , הירדן הדרומי

לא  (נמייהוה) מין פולש(הנוטריה , )עתידו בסכנה (ביצותהחתול , )בסכנת הכחדה חמורה (הלוטרה: זורמים

ניתן למצוא מינים , )הזור(באזורי הסבך הלח במקומות שבהם מתרחבת מדרגת גאון הירדן . )בסיכון

, )לא בסיכון (תן זהוב, )עתידו בסכנה ( זאב: כמו ולאזור ספר המדברתיכוני- נוספים האופייניים לאזור הים

, )עתידו בסכנה (חתול בר, )בסכנהעתידו  (קרקל, )בסכנת הכחדה(מפוספס צבוע , )לא בסיכון (שועל מצוי

, )ור'הע(במדרונות החוואר היורדים ממדרגת כיכר הירדן . )לא בסיכון( מצויה וארנבת) לא בסיכון(חזיר בר 

לא ( דרבן ,)לא בסיכון ( גירית מצויה,שועל מצוי, מאורות כמו תן זהוב/ניתן למצוא מינים שוכני מחילות

 ייתכן כי גם הצבי הישראלי. ת פריכות הקרקע לחפירת משכנותיהםהמנצלים א, ומכרסמים קטנים) בסיכון

יימצא מזרחית לגדר המערכת , )ור'הע(אותו ניתן למצוא בבתות שעל מדרגת כיכר הירדן , )עתידו בסכנה(

הסקר הנוכחי לא עסק  ).2005, כוורי-סטולר'; ז',ו',ה',ד',ג',ב',א2003, סיני (במקומות המתאימים למחייתו

  .שנסקרו במסגרת הסקר המלא, דע על מיני עטלפיםבאיסוף מי

  שיטת העבודה  9.6.2

או לבצע חתכי תצפיות , לא ניתן היה להניח מלכודות ללכידת יונקים קטנים, בשל המגבלות הביטחוניות

וחיפוש , ולפיכך התבסס סקר היונקים ממזרח לגדר המערכת על סיור יום רגלי בלבד, בעזרת זרקור בלילה

מיקום כל תצפית . 'מחילות וכד, קוצים, שערות, לעוסיות, גללים, עקבות: עילות של יונקיםאחר סימני פ

על מנת . זיהוי המין וסוג התצפית, שעה, תאריך, מקום: בציון פרטי התצפית, נרשם על גבי האורתופוטו

ג "רטהיד של -נאספו נתונים נוספים מהספרות ומנתוני מחשבי כף, להשלים את תמונת מצאי היונקים

  .2009-2011מהשנים 

  תוצאות  9.6.3

בשל המגבלות הביטחוניות שמנעו אפשרות להניח מלכודות ללכידת יונקים קטנים ולבצע חתכי תצפיות 

ברצועות סבך הגדות לא נמצאו כל . מספר הממצאים שנאספו בסקר הרגלי הינו דל, בעזרת זרקור בלילה

ברצועת . ניתן היה למצוא עדויות לפעילות לוטרות בנהרולא , )9.8ראה תמונה (ממצאים בשל השטח הסבוך 

 גללים רבים של חזירי בר – במרבית נקודות הדיגום שנסקרו –הסבך הלח שעל מדרגת גאון הירדן נמצאו 

, ברצועה העשבונית הרודראלית שבקרבת גדר המערכת נמצאו עקבות וגללים של תנים. ושל חמורים

, ברצועת מדרונות החוואר נמצאו מחילות של דרבנים. חזירי בר וחמורים גללי –וגם כאן , שועלים ודרבנים

בשדות המעובדים ובשוליהם נמצאו . וכן מחילות רבות של מכרסמים, גללים וקוצים, יחד עם עקבות

לא נמצאו . 3' שנמצאו בסקר הזוחלים בנקודת דיגום מס, וכן שני פגרים של חדף קטן, לעוסיות של חזירים

ישנו מיעוט תצפיות , ג"היד של רט- בתצפיות המתועדות במחשבי כף. לפעילות של צבאיםסימנים בסקר 

בין גדר המערכת ; חזיר בר וצבי ישראלי, תן זהוב:  מינים3כ נצפו מזרחית לגדר "סה. מעבר לגדר המערכת

יח שהמינים ניתן להנ). 9.31טבלה ;  גליונות4, 9.4מפה ( מיני יונקים 10ג "מתועדים בנתוני רט, 90לכביש 

  .בבתי הגידול החופפים, יימצאו גם ממזרח לה, שנמצאו מערבית לגדר ושיכולים לחצותה

בסקר שנערך בשנת . מין שנמצא בארץ בסכנת הכחדה חמורה, חשיבות מיוחדת ישנה לתצפיות בלוטרות

ורך נהר  הנקודות שנסקרו לא6 מתוך 4- נמצאו סימני פעילות של לוטרות ב,  בצד הירדני של הנהר2000

בסקרי הלוטרות שמבצע מרכז יונקים ). Reuther et al., 2001(מהמפגש עם הירמוך ועד לים המלח , הירדן

 סימני פעילות של לוטרות רק באזור בריכות – לגדר המערכת 90נמצאו בשטח שבין כביש , ט"של חלה

-2009ג מהשנים "יד של רטה- במחשבי כף). 2011, דולב וחובריו(ולאורך נחל חרוד , הדגים של נווה אור

חתולי . כפר רופין וטירת צבי, חמדיה, מתועדות תצפיות בלוטרות באזור בריכות הדגים של נווה אור, 2011

נחל , ובקרבת נחל מנתה, כפר רופין וטירת צבי, מעוז חיים, ביצות נצפו באזור בריכות הדגים של נווה אור
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צבי ישראלי נצפה פעם אחת מזרחית לגדר . צעיר-ר עין אבאזו, סמור נצפה פעם אחת. צעיר-הוברי ועין א

 –שאן -כביש בית (7109כל התצפיות בצבאים היו מדרום לכביש .  פעמים מערבית לגדר15-ו, )ד56בפוליגון (

בדרום אזור הסקר , ומרביתן מרוכזות בשטחים הפתוחים שסביב כפר רופין וטירת צבי, )חוסיין' גשר שיח

  ).ונות גלי4, 9.4ראה מפה (

 שלמון י" דרגת הסיכון עפ.2011-2009ג בשנים "היד של רט-ריכוז תצפיות ביונקים ממחשבי כף: 9.31טבלה 
בין = תצפיות מערבית לגדר ; בין נהר הירדן לגדר המערכת= תצפיות מזרחית לגדר ). 2002(

   .90גדר המערכת לכביש 
  לגדר' כ תצפיות מע"סה  לגדר' כ תצפיות מז"סה  דרגת סיכון  מין

  8    לא בסיכון  ארנבת מצויה
  17    לא בסיכון  דרבן

  43  )א60, ב48פוליגונים  (2  לא בסיכון  תן זהוב
  2    לא בסיכון  גירית מצויה

  1    עתידו בסכנה  סמור
  17    בסכנת הכחדה חמורה  לוטרה
  14    לא בסיכון  נמייה

  7    עתידו בסכנה  חתול ביצות
  52  )ב47פוליגון  (3  לא בסיכון  חזיר בר

  15  )ד56פוליגון  (1  עתידו בסכנה  צבי ישראלי

 
  דיון ומסקנות  9.6.4

מדרגת גאון הירדן ויובלי הירדן מהווים בית גידול חשוב מאד ליונקים שנסמכים על הסביבה , נהר הירדן

וקיימות , מתקיימים בסביבה זו, הלוטרה וחתול הביצות, שני מינים שנמצאים בסכנת הכחדה. המימית

קיימת חשיבות גדולה , לצורך ההגנה על קיומם של מינים אלו.  נוכחותם משני צידי גדר המערכתתצפיות על

והן לאורך , דרום לאורך הירדן- ויצירת רצף אקוואטי הן בכיוון צפון, לשיקום ושימור בתי הגידול הלחים

משני עברי נמצאים , בשיחיה ובבתה, גם מינים יבשתיים שמתקיימים בסבך הלח. יובלי הירדן מערבה

ונוצרים שטחים נרחבים יחסית של מדרגת גאון , במובלעות שבהן מתרחק נהר הירדן מגדר המערכת, הגדר

פר באופן יחסי שממזרח הבלתי מוסבך הצומח  .הכוללים לעתים גם מדרונות של מדרגת כיכר הירדן, הירדן

, ולעתים, דרום-ציר צפוןמסדרון אקולוגי חשוב ביותר עבור מיני היונקים בכ משמש ,לגדר המערכת

- בית ודוגמת אזור המושבים ירדנה(במקומות שבהם מדרגת כיכר הירדן מופרת עד לגדר המערכת ממש 

  ) גליונות4 ,9.4ראה מפה ( דרום- המעבר היחידי בציר צפוןמסדרוןמהווה השטח שממזרח לגדר כ, )יוסף

חתול , קרקל, צבוע מפוספס,  זאב:ג חלק מהמינים שמוכרים באזור מהספרות"לא תועדו בתצפיות רט

אכן , וכן השועל המצוי, הנפוצה בכל מקווי המים בארץ, סביר להניח כי הנוטריה. שועל מצוי ונוטריה, בר

שבמקרים רבים אינם , היד-של המתעדים במחשבי כף' הטיית דגימה'אך לא תועדו בשל , מתקיימים באזור

, ייתכן כי הם נדירים באזור זה ולכן לא נצפו, ים האחריםלגבי המינ. מתעדים את המינים הנפוצים ביותר

ובשל מגבלות , פעילות מרבית יונקים אלו לילית בעיקרה, בנוסף. או שחלק מהם אכן כבר נעלם מהאזור

  .ייתכן שעובדה זו יוצרת הטייה נוספת בממצאים.  קשה לתעד פעילות כזאת בקרבת הגבול–בטחוניות 

נמצאו . לי חיים במכשול גדר המערכת מתבטאת היטב בממצאי הסקרחשיבות יצירתם של מעברי בע

כאשר המינים הקטנים יותר יכולים לעבור מצד , אוכלוסיות של בעלי חיים מאותם מינים משני עברי הגדר

או דרך המרווחים שבין סורגי השערים שבגדר , לצד דרך הפתחים שבסבכות המוצבות בפתחי מעבירי המים

מיני היונקים ת מהווה ככל הנראה חייץ בלתי עביר עבור ש להדגיש כי גדר המערכי, עם זאת. המערכת

 כי קיים נתק בין האוכלוסיות של מיני ייתכן, לפיכך. )וייתכן גם קרקל, צבוע, זאב, חזיר, צבי(הגדולים 

, ואם אוכלוסיות ייעלמו מהמובלעות הנמצאות מזרחית לגדר,  משני עברי גדר המערכתיםגדולהיונקים ה

  .טים ממערב לגדרתקיים הגירה מפצה של פרוכל להלא ת
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ומפת , )מופקדות ומוצעות, מוכרזות(על רקע שמורות טבע , ) גליונות4 (90באזור שמנהר הירדן ועד כביש ) 2011-2009, ג"יד רט-מחשבי כף(נתוני תצפיות ביונקים : 4.9מפה 
  ).2011, ג"רט(מסדרונות אקולוגיים ארציים 
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  סיכום ומסקנות  9.7

והוא בעל , מהווה יחידה אקולוגית ייחודית בנוף ארצנו, מנהריים ועד נחל בזק, בקטע שנסקרגאון הירדן תוואי 

-המיקום הגיאוגרפי של הנהר החוצה את האקלים הים. חשיבות שאין דומה לה מבחינת שמירת הטבע בארץ

מגוון טיפוסי המסלע והקרקע ; לאזור המדברי בדרוםעובר דרך ספר המדבר ומגיע עד , תיכוני הממוזג בצפון

,  גאון הירדן–חתך הרוחב המדורג ;  חוואר הלשון והקרקעות האלוביאליות השונות–המיוחדים לאזור זה 

נביעות המעיינות הקטנים המזינים ישירות את אפיק הירדן ; תוואי הנהר המפותל מאד; הבתרונות וכיכר הירדן

 האיתנים –המגוון הגדול של שפכי ערוצי הנחלים הרבים ; ה ופלורה ייחודית ואנדמית שבחלקם מתקיימת פאונ–

ואולי עוד יזרמו (ופוטנציאל המים שזרמו בעבר ; בגודלם ובספיקתם, השונים זה מזה באופיים, והאכזבים

יחידה הופכים כולם את נהר הירדן וסביבתו ל, הוטו ונשאבו לצרכי האדם, בנהר עצמו בטרם נסכרו) בעתיד

  .אקולוגית יוצאת דופן בקנה המידה הישראלי

, מהווה טיפוס שאין דומה לו בארץ בשל עוצמתו', טיפוס גאון הירדן '–טיפוס הצומח העיקרי שהוגדר בסקר 

ובראשם הכמות הגדולה של עצי , ייחודיות רצועות החיגור שלו ומיני הצמחים המיוחדים לו, רציפותו, גודלו

ערכיות הצומח כמעט לכל .  חלקם בסכנת הכחדה– מינים נדירים ואנדמיים 9-ם אליהם כשמתלווי, צפצפת הפרת

בעיקר במקומות שקרובים , בקטעים רבים לאורך גדת הנהר, עם זאת. אורך הסקר היתה גבוהה עד גבוהה מאד

סרת יש לקדם תכנית מקיפה לה. הולכים ומשתלטים מיני צמחים פולשים על הרכב הפאונה, לשטחים מבונים

הטיפול האגרסיבי בצמחיה שלאורך גדר המערכת מהווה הפרעה אקולוגית , בנוסף. המינים הפולשים מהשטח

  .שחשיבותה הבטחונית ברורה לכל, ויש לנסות למצוא דרכים לצמצום השפעה זו, חמורה מאד

מים ביחס ג במי הנהר הניב ממצאים המעידים על מצבם הירוד יחסית של ה"הדיגום ההידרואקולוגי של חח

כאשר , עדיין ניכר שיפור בממצאים לעומת עבודות דומות שנעשו בנהר בשנים האחרונות, עם זאת. למצבם בעבר

ממצא שיכול להעיד , הערכיות ההידרואקולוגית בסקר הנוכחי נעה בנקודות הדיגום השונות בין בינונית לגבוהה

  .לוגיעל הפוטנציאל האקולוגי העתידי של הנהר עם שיקומו ההידרו

מקיימת בתי גידול , ירדן-בהיותה רובה ככולה ממזרח לגדר המערכת של גבול ישראל, הירדןמדרגת גאון 

ולכן בעלת חשיבות יוצאת דופן כמסדרון אקולוגי , יבשתיים הסובלים מהפרעות אנתרופוגניות קטנות יחסית

. הגלבוע והרי השומרון בדרום,  הירדןלבין המשך בקעת, הרי הגולן והגליל בצפון, יבשתי רציף בין בקעת כנרות

במקומות שבהם . ג"כל גאון הירדן מסומן כמסדרון אקולוגי בשכבת המסדרונות האקולוגיים הארצית של רט

מתשמשים מינים , מתרחב אפיק גאון הירדן בנפתולי הנהר ויוצר סבך של בית גידול לח על פני שטח גדול יחסית

חלק ממינים . לרביה ולתנועה, למסתור, למנוחה, לשיחור אחר מזון, )נודדיםמקננים ו(רבים של יונקים ועופות 

מהווה אפיק הירדן עצמו מסדרון אקולוגי , כבית גידול לח של מים זורמים, בנוסף. אלו נדירים ואנדמיים לאזור

- מזרחוהן בציר, דרום- הן בציר צפון– שחלקם נמצאים בסכנת הכחדה –חשוב ביותר לבעלי חיים אקוואטיים 

שמורות הטבע המוכרזות לאורך תוואי .  מזרחה–ובממלכת ירדן ,  מערבה–על בסיס יובלי הירדן בישראל , מערב

ואינן יכולות לשמר את תפקידם של אפיק הנהר ומדרגת גאון הירדן , הירדן הן קטנות ומבודדות זו מזו

 ליצור את הרצף הסטטוטורי המחבר שאמורות, יש לקדם את הכרזת השמורות המוצעות. כמסדרונות אקולוגיים

יש לבחון עם מערכת הבטחון פתרונות , בנוסף. ולהכריז בהקדם על השמורות שכבר מאושרות, בין השמורות

נוסף על סבכות מעבירי המים שאינן יכולות לשמש את המינים הגדולים , ליצירת מעברי בעלי חיים בגדר המערכת

 .יותר
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