
צפון הנגב בדגש מישורי הלס
האדםנוף ומורשת , סקר טבע

איתן רומם ואורי רמון, מימי רון, אוריה אורן, רותםר גיא "ד
אוריה אורן
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מטרות הסקר

הנוף ומורשת  , יצירת בסיס מידע על ערכי הטבע•

.הלסיהאדם בתחומי הסקר בדגש על בית הגידול 

כלי עזר לקבלת החלטות מושכלות ומתחשבות  •

בערכי הנוף והמורשת אשר יוכל לשמש ככלי עזר 

.בתהליכי התכנון העתידים במרחב
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מפת התמצאות



סקר -תרשים זרימה 



סקר -תרשים זרימה 



סקר -תרשים זרימה 



סקר -תרשים זרימה 
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קרקעות
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פרק משאבי הטבע
סקר הצומח

אגני ניקוז
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פרק משאבי הטבע
סקר הצומח

רגישות סביבתית
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פרק משאבי הטבע
סקר הצומח

מסדרונות אקולוגיים



  -גבעות צאן 
חצרים

הר הנגב 
הצפוני

בקעות 
באר שבע  

וערד

מישור חוף  
הנגב

שפלת יהודה  
הדרומית   -הרי עירא 

ענים

דימונה

באר שבע

ערערה בנגב

כסיפה

גבול הסקר

גבול חטיבת נוף

)בעבודה(חלק נופי 
גדולותחלוקה נופית ראשונת לחטיבות נוף 



ערד

ש"גבול בקעות ערד וב

גבולות אפשריים  
לחלוקות נוספות

בסיס נבטים   
סביר ששטחו ישויך 
לכמה תת יחידות נוף

שטחי שלחין בקרבת  
תל ערד

גבעות ממערב 
לכסייפה

שאר השטח 
טרם חולק

)המשך, בעבודה(חלק נופי 
–חלוקה נופית נוספת  ליחידות נוף ולתת יחידות נוף 

תכסיתייםאו /שיקולים טופוגרפיים ו. התחלתית מבקעת ערדדוגמא 
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פרק משאבי הטבע
סקר הצומח

אורי רמון: צילום

אוריה אורן

אוריה אורן
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2014–סקר בוטני 
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!!מינים  570עד כה אותרו תובנות ראשוניות–סקר בוטני 

:  גידול-בשטח ישנו ייצוג למספר בתי
גירנייםמדרונות •
בקעות לס•
אפיקי נחלים  •
...ועוד•

בצפון השטח לצומח  ) סיקרה קוצנית(תיכוני -ישנו מעבר צומח מצומח ים
.בדרום השטח) חמד המדבר(מדברי 
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!!מינים  570עד כה אותרו תובנות ראשוניות–סקר בוטני 

גירניים מדרונות

טבעיים עצים

ערוצים בלס

מישורי לס מעובדים

כרכרפת-חורשף קטן קוצנית נואית

שיזף מצוי סלילניתשיטה 

מלוח קיפחאטד ערבי

כנפי-יפרוק תלת
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!!מינים  570עד כה אותרו תובנות ראשוניות–סקר בוטני 

שום קולמןאירוס שחום

רכפת הצבעיםשיבולת-עבתדמומית 

דוגמאות למינים נדירים
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2015תכנון –סקר בוטני 
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פרק משאבי הטבע
)ר בועז שחם"ד(חיים -סקר זוחלים ודו

בועז שחם: צילום, שנונית באר שבע

) CR(מין אנדמי בסכנת הכחדה חמורה 
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2014 -חיים -סקר זוחלים ודו
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2014 -חיים -סקר זוחלים ודו

.  המנבאת הסתברות לאכלוס של תא שטח על ידי שנוניות באר שבע) טופוגרפיה, אקלים, קרקע(מודל מבוססת נתונים סביבתיים מפת 
הוכן  (ההסתברות נמוכה , )כחול כהה(ככל שהצבע קר יותר ; ההסתברות גבוהה לאכלוס על ידי המין, )עד אדום(ככל שהצבע חם יותר 

).הבלנהדרור '  ידי דרעל 
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2014 -חיים -סקר זוחלים ודו
'משפ

שממיתיים

בתים   שממית 

מצויה    מניפנית

מצויה  ישימונית

אפור                  כוח כוחיים' משפ
  

     עינונית נחושיתחומטיים' משפ

חולות      נחושית

לטאיים' משפ

                   עינחש
שנונית באר שבע

שנונית חולות 
שנונית שפלה

      עינוניתמדברית 
מדברית פסים           

  

חסרי זנב: חיים-דו
ירוקה            קרפדה 
           

:לטאות: זוחלים
חרדוניים' משפ

חרדון מצוי דרומי 

מדברחרדון 

:  נחשים: זוחלים
זעמניים' משפ

שחור ראש

אזורים       שלון 

אוכפים            זעמן 

מצויקשקשים -תלום

מובהקקו -ארבע
שחור פתן פתניים' משפ

מיני זוחלים 20כ "סה
משפחות 7-מ
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2014 -חיים -סקר זוחלים ודו
מסקנות

בסקרים אחרים נמצאו  . ביותרנמצאו עושר ושפע הזוחלים הגבוהים בשטחי לס •

.  הרפטולוגיתהלס מבחינה כל זה מדגיש את חשיבותם של שטחי , מגמות דומות

.  מסדרון חשוב בין ספר המדבר לבין המדברמהווה של צפון הנגב המרחב •

אשר חשופים לפעולות נטיעה , בכל האתרים בהם חיפשנו שנונית באר שבע•

.לא הצלחנו לאתר את המין, )חריש(או פעילות חקלאית ") סוואניזציה("

או  , לפיה שנונית באר שבע נעלמה לחלוטין, הסקר מעלה תמונה קודרת למדי•

נרחבים מתוך תחום תפוצתה  בשטחים שהאוכלוסיות שלה נעשו דלילות 

.  ההיסטורי בצפון הנגב
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2014 -סקר זוחלים 
)המשך(מסקנות 

באר שבע כבר אינה מקיימת תפוצה רציפה בצפון   ששנוניתמתחזק הרושם •

מקוטעים בהם יש כמות פחותה של הפרעות  " איים"והיא מוגבלת ל, הנגב

ובפרט בארבעה גושים של שטחי לס יחסית טבעיים בהם מצאנו  , אנתרופוגניות

המיןאכלוס של 

)חצריםוכנראה לתוך בסיס (פארק הלס שמורת . א

בסיס נבטים. ב

)  הגן הלאומי וסביבתו(ערד תל . ג

).  מתחם תעש(בקע רמת . ד
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פרק רצף השטחים הפתוחים

אוריה אורן
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בעבודה -מפת סיווגי שטח 
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מפת התיישבות
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מפת רצף שטחים פתוחים
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מפת רצף שטחים פתוחים
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מפת רצף שטחים פתוחים
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מפת רצף שטחים פתוחים
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מסקנות ביניים

אוריה אורן

אוריה אורן

אוריה אורןאוריה אורןאוריה אורן

בועז שחם
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מסקנות ביניים

גבוה בשטח הסקר) צומח ובעלי חיים(קיים עושר מינים •

גידול למספר מינים נדירים ורגישים -שטח הסקר משמש בית•

דרום–ישנה חשיבות לשמירה והגנה על מסדרון אקולוגי בציר צפון •

"טבעי"ישנה חשיבות לשמירה על ערוצי הנחלים במצב •

אוריה אורן
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)המשך(מסקנות ביניים 

שבית הגידול שלהם הוא שדות בעיבוד מסורתי) סתוונית הנגב(מינים ישנם •

יש חשיבות אם כן בהגנה ובשמירה על שדות מעובדים בעיבוד מסורתי•

נראה שבחלקים נרחבים של השטח המרעה הינו אינטנסיבי מאוד  •

יש ויכוח לגבי צורת  , ניכר שבחלקים מהשטח ישנם בעיות של סחף קרקע•

הטיפול בכך

אוריה אורן
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מפת רצף שטחים פתוחים
??האם נראה לכם נכון להציג מפה זו
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תודות

דותן רותם•

אסף צוער•

אודי קולומבוס•

אלון רוטשילד•

עודד נצר•

אוריה אורן


