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הירדן הדרומי – מנחל בזק עד ים המלח
סקר, ניתוח והערכה של טבע, נוף ומורשת האדם

הסקר בוצע בקנה מידה אזורי, ומתאים לצרכי תכנון בהתאם לכך )תכניות אב לשטחים פתוחים, תכניות מתאר 
כוללניות וכד'(. הסקר לא נועד להחליף סקר ייעודי לצרכי תכנון מפורט. 

עריכה, כתיבה וניתוח נתונים: ד"ר אמיר פרלברג

סקרי נוף ומורשת האדם: עמית מנדלסון

סקר גיאומורפולוגי: ד"ר נתנאל ברגמן

סקר צומח: מימי רון ובר שמש

סקרי חח"ג אקווטיים ודגים: ד"ר אלדד אלרון – אלרון אקולוגיה וסביבה

סקר זוחלים: ד"ר בעז שחם – מרכז זוחלים ודוחיים, חלה"ט

סקר עופות: אלי חביב – מרכז צפרות, חלה"ט

סקר יונקים: שמוליק ידוב ורוני שחל – מרכז יונקים, חלה"ט

ניהול ועיבוד בסיס נתונים גיאוגרפי והפקת מפות: גל כגן

צילומים בחוברת: ד"ר אלדד אלרון, אלי חביב, שמוליק ידוב, עמית מנדלסון, ד"ר אמיר פרלברג, מימי רון, ד"ר בעז שחם, רוני 
שחל, בר שמש.

עריכת לשון והגהה: ד"ר אמיר פרלברג

עיצוב ועריכה גרפית: אילת פירשט

הנחייה: אורי רמון

תמונת השער: גאון הירדן מרום גבעות החוואר. צילום: אמיר פרלברג.

מכון דש"א )דמותה של ארץ( עוסק בגיבוש המלצות למדיניות וכלים לשמירה על השטחים הפתוחים וערכיהם באמצעות צוות 
חשיבה מקצועי ובין-מגזרי, קיום סדנאות וימי עיון, עבודות מחקר יישומי ועריכת סקרי הערכה של משאבי טבע, נוף ותרבות 

בשטחים הפתוחים.
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תודות
תודה מיוחדת לפקחים המרחביים של רשות הטבע והגנים: משה מינץ, עמיחי גלעדי וארז ברוכי – על שדחפו לביצוע הסקר, ליוו 
בשטח את פעילות כל הסוקרים בימים הארוכים והחמים של הבקעה, תיאמו את העבודה המורכבת מול הצבא, תרמו מניסיונם 

ומהיכרותם המעולה עם השטח ועם אנשי המקום, ומנעו מאיתנו לא פעם מלהיכנס אל שדות מוקשים – תרתי משמע.

תודות למטה מחוז יו"ש ברט"ג: אבים אתר, נפתלי כהן, מוטי שפי, דרור בן-יוסף, שחר כפיר ואחרים – על התמיכה, הליווי 
והסיוע הלוגיסטי, ההצטרפות לסיורים במקרה הצורך וההשתתפות הפוריה בדיונים.

לדותן רותם, אקולוג שטחים פתוחים בחטיבת מדע ברט"ג – על הסיוע בייזום הסקר וליוויו.

תודה רבה למח"ט בקעת הירדן ולחייליו הרבים – על הנכונות להקצות חיילים, הגמישות וההירתמות למשימה שאינה בליבת 
עיסוקם של השוקדים על בטחוננו.

עמית מנדלסון מבקש להודות בנוסף לבת-אל לוי-הראל וסמי עטילה ממסוף גשר אלנבי; לליאור אנמר – מדריך טיולים; לזהר 
לביא מחיפה; לרועי מרום מאוניברסיטת חיפה; ולערן תירוש מהעמותה למורשת מלחמת העולם הראשונה בישראל – על 

הסיוע בעבודת השדה ובכתיבת פרקי הנוף ומורשת האדם.

צפרים שסייעו לאלי חביב בעבודת השדה ובכתיבת פרק העופות: אסף מירוז, אבנר רינות, רון הרן ודן אלון.

סייעו לבעז שחם בעבודת השדה בסקר הזוחלים: איתי טסלר ועקיבא טופר.

סייעו לאלדד אלרון בסקר הדגים: גל הירשלנד, שבי רוטמן ונעם ורנר.

ולבסוף, תודה גדולה מאד לעמוס סבח, אקולוג מחוז יו"ש – שיחד עם הפקחים המרחביים יזם את הסקר, גייס תקציב, ליווה 
בחן ובנועם רב את כל מהלכיו, וסעד את ליבם של הסוקרים בגבינות מחלבתו. 

אם נפלו טעויות במסמך זה, הן באחריות העורכים לבדם.
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תקציר
נוף ומורשת רבים, במיוחד בשטח שמזרחית  דרום בקעת הירדן – מנחל בזק בצפון ועד ים המלח בדרום, מכיל ערכי טבע, 
לגדר המערכת. גאון הירדן אף הוגדר כ-'שמורה מנדטורית' ע"י הבריטים. בהיותו מעבר לגדר המערכת, יכול הטבע לשגשג 
בגאון הירדן כמעט באין מפריע. לעומת זאת, כיכר הירדן משמשת בחלקה הגדול לחקלאות יהודית ופלסטינית. עם זאת, בשל 
המגבלות הביטחוניות והמדיניות, המידע האקולוגי הקיים על האזור מועט למדי, ומתבסס בדרך כלל על מידע נקודתי מוגבל 

בזמן ו/או במרחב.

לאחרונה, הולך וגובר הלחץ של יישובי הבקעה להרחיב את שטחי החקלאות )בעיקר מטעי תמרים( בכיכר הירדן ובגאון הירדן. 
כיום אין הנחיות ברורות לתיעדוף שטחים אלו לחקלאות או לשימור, ולאפיון בר-קיימא של החקלאות. בשל כך, הוחלט ברט"ג 
לבצע סקר מקיף של טבע, נוף ומורשת האדם, שיהווה בסיס לגיבוש הנחיות תכנוניות, לניטור ארוך-טווח, ולמיקוד והכוונת 

פעולות ממשק בנושאים כמו שמירת טבע, מניעת שריפות, מזעור נזקי חקלאות וכו'.

שטח הסקר חולק לשש יחידות נוף מצפון לדרום: בקעת מחולה, הבקעה הצרה, בקעת ארגמן והג'יפתליך, בקעת פצאל, בקעת 
יריחו ושפך הירדן לים המלח. ממזרח למערב, אזור הסקר מתחלק לשלוש רצועות אורך עיקריות, המהוות מדרגות בבקעת 
הירדן: כיכר הירדן, בתרונות החוואר וגאון הירדן. בבחינת התפלגות הערכיות הנופית-תרבותית, נמצא שאחוז זעום בלבד הוא 
בנוי או מפותח )פחות מ-2% משטח הסקר(, כ-37% משטח הסקר בערכיות בינונית עד גבוהה, ואילו כ-61% בערכיות גבוהה 

מאד ומירבית.

מפל המשקעים החריף בין צפון הבקעה לדרומה, משטר הזרימה של ערוצי הנחלים האיתנים והשיטפוניים, קצב אידוי המים 
הגבוה, מאפייני קרקעות הסחף והשפעת האדם, יצרו בבקעת הירדן פסיפס מגוון של בתי-גידול, ובהם חברות צומח ייחודיות. 

גיוון זה מקיים פסיפס טיפוסי צומח שמופו בתחומי הסקר, כמפורט בהמשך.

תחום הסקר חוצה את קו הצחיחות, ולכן מופה הצומח בעזרת שני חלקי המדריך למיפוי צומח בישראל: מדריך האזור הים-
תיכוני מצפון לקו הצחיחות, ולבתי-הגידול הלחים שמדרום לו; ומדריך האזור המדברי – מדרום לקו הצחיחות. בוצע מיפוי 
טיפוסי צומח בכל השטחים הפתוחים שאינם חקלאיים. אזורים שלא ניתן היה להגיע אליהם בשל מגבלות ביטחוניות, מופו 

בעזרת ניתוח אורתופוטו לתצורות הצומח הסמוכות הדומות ביותר שכן נסקרו.

כ-191 קמ"ר הוגדרו כשטח פתוח שאינו חקלאי )כ-70% משטח הסקר(, והם סווגו לשבע תצורות צומח כלליות: יער גבוה 
)0.04% מהשטח(, חורש )6%(, עצייה )10%(, שיחייה )10%(, בתה )17%(, בתה עשבונית )16%( וישימון )=מדבר חשוף; 41%(. 
בישימון תצורות צומח משניות בערוצי הנחלים/במפנים צפוניים: שיחייה )2% משטח הסקר(, בתה )4%(, ועשבוניים )23%(. 
תצורות הצומח הכלליות סווגו ל-43 תצורות צומח מפורטות, ובהוספת מיני הצמחים השליטים התקבל פסיפס מגוון המורכב 

מ-116 טיפוסי צומח.

מיני   13 תועדו  הסקר  במהלך  סמרה.  תצורת  וקונגלומרט  לחים  בתי-גידול  מלחות,  היו:  בסקר  ייחודים  בוטניים  בתי-גידול 
צמחים בסכנת הכחדה )ביניהם מין אחד שנחשב כנכחד – חבלבל מדברי(, תשעה מינים 'על סף איום', ועוד 20 מינים נדירים 
שאינם בסיכון. עשרים מיני צמחים שתועדו בסקר הם אנדמיים לישראל וסביבתה. מוקדות )hot-spots( של מינים נדירים הן: 
מעיינות בקעת מחולה, מורד נחל תרצה, מלחת ואדי אל-מלחה, מורד נחל ייט"ב, ובתרונות תצורת הלשון בין נחל פרת לדיר 
חג'לא. עוד תועדו בסקר 23 מיני צמחים זרים/פולשים, שמקור התפשטותם העיקרי הוא השטחים החקלאיים וערוצי הנחלים.

בבחינת הערכיות הבוטנית של כלל שטח הסקר, נמצא ש-4% מהשטח בערכיות המירבית – בעיקר בגאון הירדן, בבתי-גידול 
נחלים החוצים את הבתרונות.  ובערוצי  הירדן  בגאון  רובו במעיינות,   – גבוהה מאד  ובמלחות. 12% מהשטח בערכיות  לחים 
40% מהשטח בערכיות גבוהה – רוב בתרונות תצורת הלשון, חגורות צומח דלילות בגאון הירדן, שטחים מוברים בכיכר הירדן, 
ומורד נהר הירדן סמוך לשפך לים המלח. ערכיות בינונית נמצאה ב-12% מהשטח – בשטחים מוברים/מופרים בכיכר הירדן, 

ובבתרונות כמעט חשופים מצומח. 28% מהשטח הוגדר בערכיות נמוכה – בעיקר שטחים חקלאיים ומופרים.

נחלים  נהר הירדן התחתון, ערוצי  וכלל תחנות לאורך  בין פברואר-יולי 2016,  הסקר ההידרו-ביולוגי בתחום הסקר התבצע 
שבהם הייתה זרימת מים, וגופי-מים קבועים ועונתיים. בכל תחנה נעשה אפיון של בית הגידול, מדידה בשטח של משתנים 

לימנולוגיים )חמצן מומס, מוליכות חשמלית וכו'(, ונבדקו בגוף המים חברת חסרי החוליות הגדולים )חח"ג( ודו-חיים. 

בסה"כ נסקרו 21 אתרים במהלך הסקר, שבהם זוהו כ-44 טקסונים של חסרי חוליות אקווטיים. בפועל, מספר זה גבוה יותר 
זוהו לרמה הטקסונומית הנמוכה ביותר. מרבית הטקסונים משתייכים למחלקת החרקים  מאחר וכמה מחסרי החוליות לא 

)64%(, והיתר לפי הסדר: למחלקת הסרטנים ומערכת הרכיכות )16% כל אחד( ומערכת התולעים הטבעתיות )4%(.

מבין החולייתנים המין השכיח ביותר בגופי המים שנדגמו היה צפרדע נחלים )כ-53% מהתחנות( ואחריו דג הגמבוזיה )כ-24% 
מהתחנות( וצב ביצה )כ-19% מהתחנות(. בנוסף, נצפו בשכיחות נמוכה יותר ורק באזור הצפוני של מרחב הסקר שני מיני דו-

חיים: קרפדה ירוקה ואילנית מצויה. 
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סקר הדגים בבקעת הירדן התבצע בין יולי-נובמבר 2017 וכלל את נהר הירדן הדרומי וגופי מים קבועים הניזונים ממעיינות 
וערוצי נחלים זורמים מכביש 90 מזרחה, מנחל בזק בצפון ועד שפך הירדן לים המלח. שיטות הדיגום בסקר הדגים הותאמו 
למאפייני בית הגידול ומליחות המים. מספר גופי המים בבקעת הירדן בשטח המוגדר לביצוע הסקר שמתאימים לקיום דגים 
אינו גדול. בסה"כ נערכו דיגומים ב-8 אתרים. בנוסף, נערכו סיורים בכמה אתרים נוספים שלא נבדקו עקב התייבשותם או 

תנאים שלא אפשרו דיגום. 

אותרו סה"כ 9 מינים של דגי מים מתוקים המשתייכים לחמש משפחות. ביניהם 6 מינים מקומיים, מין אחד שהוא בן-כלאיים 
ו-2 מינים זרים. מהממצאים עולה שגופי המים המשמעותיים ביותר לדגים הם: נהר הירדן התחתון, עין אל-קרען, עין סוכות 

ומורד נחל ייט"ב. כן חשוב לציין את ואדי אל-אחמר בו מתקיימת האוכלוסייה הצפונית ביותר של נאווית ים-המלח בארץ.

נמצאו סה"כ חמישה  )ואדי אל מאליח( בדרום  לנחל מלחה  בזק בצפון  נחל  בגופי המים שנדגמו בשטחים החקלאיים שבין 
מיני דגים, מהם שלושה מינים מקומיים - אמנונית יוסף, אמנון מצוי ושפמנון מצוי, ושני מינים זרים - גמבוזיה ודג זהב. המין 
עין  אל-קרען,  עין  עליון,  בליבל  )עין  גדולה  בשפיעות  המים  מגופי  בשלושה  שנמצא  יוסף,  אמנונית  הוא  זה  באזור  המרכזי 
סוכות(. בסקר מ-2010 דווח שבעין אל-חמה )חמה תחתא( מערבית לכביש 90 נמצאו פרטים רבים של אמנונית יוסף ועגלסת 
הירדן. דרומה יותר במורד נחל תרצה )ואדי אלַפאִרָעה( סמוך לציר גדר המערכת לא נמצאו דגים. חשוב לציין, שבאיסופים 
שנערכו במעלה נחל תרצה עד אמצע שנות ה-80 נצפו סמוך למעיינותיו הגדולים ארבעה מיני דגים - חפף ישראלי, בינון הירדן, 

עגלסת הירדן ובינית גדולת-קשקשים. 

 Aphanius dispar ssp.( ים-המלח  נאווית  של  מוכרת  לא  אוכלוסייה  בסקר  זוהתה  אל-אחמר  ואדי  של  התחתון  בחלקו 
richardsoni(. מין זה מצוי בנחלים ומעיינות באזור ים המלח, החל ממעיינות עין פשחה )עיינות צוקים( שבצפון וכלה בנאות 
האוכלוסייה שנמצאה בואדי אל-אחמר מרחיבה את תפוצת   .IUCN הכיכר בדרום, ומוגדר בסכנת הכחדה עולמית ע"י ארגון 
המין בישראל כ-35 ק"מ צפונה. כמו כן, רמת המליחות בוואדי אל-אחמר )כ-50,000 מיקרוסימנס( היא הגבוהה ביותר שנמדדה 

בבית-גידול בו מתקיים מין זה בארץ.

בנהר הירדן ליד השפך של נחל ייט"ב )וואדי עוג'ה( נתפסו ארבעה מיני דגים - אמנון מכלוא שהוא בן-כלאיים של אמנון ירדן 
ואמנון זר למערכת הירדן, אמנונית יוסף, נאווית ים-המלח וגמבוזיה. השכיח מכולם היה אמנון המכלוא שכנראה הגיע לנהר 
בעבר כפליט מבריכות דגים והתרבה בטבע כמה דורות עם אמנוני ירדן או בני-כלאיים אחרים. אשר לנאווית ים-המלח, בדומה 
לממצא בוואדי אל-אחמר, גם אוכלוסייה זו אינה מוכרת ומצויה צפונה מגבול התפוצה הידוע של המין. ממצא מעניין נוסף, הוא 
הימצאותו של המין אמנונית יוסף באזור זה. עד לסקר הנוכחי, הנקודה הדרומית ביותר שבה מין זה היה מתועד היא עין סוכות, 
כ-50 ק"מ צפונה ליד מושב מחולה. מכאן שהתחנה בנהר הירדן היא הנקודה הדרומית ביותר בה ידוע שמין זה מתקיים בישראל.

סקר זוחלים נערך בירדן הדרומי וסביבותיו בין מרץ-מאי 2017, בעיקר מזרחית לגדר המערכת. יעדי הסקר העיקריים: המשך 
בניית תיק מצאי למרחב זה, ובסיס לגיבוש המלצות לגבי פיתוח מול שימור בו. שיטות החיפוש כללו חיפוש זוחלים, שרידיהם 
ורישום  בשטח  רגלית  התקדמות  תוך  אחרים(  פוטנציאליים  )ומחסות  לאבנים  ומתחת  השטח  פני  על  לפעילותם  וסימנים 
מפורט. בסך הכל נרשמו 100 תצפיות בהן זוהו 17 מיני זוחלים ו-3 מיני דוחיים )סה"כ 20 מינים(. כמות התצפיות הנמוכה אינה 
מאפשרת ניתוח כמותי או איכותי של הבדלים בין הנקודות )פוליגונים( שנדגמו. למרות המאמץ לצאת לשטח בעיתוי מתאים, 
היה רושם שבשנה הנוכחית נוכחות ופעילות זוחלים הייתה יחסית דלה. כצפוי, הייתה השפעה חזקה של נוף הצומח על מגוון 
ושפע הזוחלים בבתי-גידול שונים. מצאנו לעתים חפיפה בין עושר מינים יחסית גבוה, לבין מוקדי פעילות אנושית. ומצאנו 
אחדים  מינים  נמצאו  הנסקר.  המרחב  בתוך  לצפון  מדרום  מדברית  תפוצה  בעלי  מינים  בנוכחות  ירידה  של  גרדיאנט  כצפוי, 
הנחשבים בסיכון )מינים אדומים(. המלצות מרכזיות: לאסוף בעתיד ממצאים נוספים לגבי מצאי הזוחלים והדוחיים )בעונות 
המיטביות לכך(, הימנעות מפריצת דרכים חדשות ותשתיות אחרות ע"י הצבא, השלמת פינוי שדות מוקשים ישנים למניעת 

שריפות ושמירת רצף השטחים הפתוחים.

בית  לגדר המערכת, בקטע שבין עמק  הירדן, ממזרח  לאורך בקעת  ומקננים  חורפים  עופות  בוצע סקר   2017 במהלך שנת 
שאן לים המלח. מטרות הסקר היו לתעד ולאפיין את מצאי העופות בתחום הסקר, בדגש על מינים המבלים בו לאורך חלקים 
משמעותיים של מחזור החיים השנתי – המינים המקננים )יציבים ומקייצים( והמינים החורפים, וכן לאתר שטחים חשובים 
לשימור, בדגש על שטחים חיוניים לשימור מינים מקננים בסכנת הכחדה. הסקר התבצע במשך 20 ימים, בין התאריכים -6/2

3/6. הדיגום התבסס על ספירת-נקודה )Point-count( בין השעות 10:00-6:00. בכל נקודה נרשמו כלל המינים שנצפו במשך 
10 דקות ב-4 טווחי מרחק ממיקום הסוקר: 20-0 מ', 100-20 מ', 250-100 מ', מעל 250 מ'. בין נקודות הדיגום תועדו כלל 
המינים שלא נצפו במהלך נקודות הספירה, וכן מינים בסכנת הכחדה או נדירים. במהלך הסקר נרשמו 1,705 תצפיות, מהן 
1,286 נרשמו במהלך נקודות הספירה )Point count(. סה"כ בוצעו 137 נקודות ספירה בפריסה שמכסה את כל תחום הסקר, 
ושני לילות נוספים לצורך איתור עופות פעילי-לילה בביצת ואדי אל-מלחה ובגאון הירדן בקטע שבין נחל בזק לשדמות מחולה. 
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במהלך הסקר תועדו 146 מינים, מתוכם 131 נצפו בזמן נקודות הספירה )90%(. 65 מינים תועדו בקינון או בסבירות גבוהה 
לקינון, 13 מהם מינים בסכנת הכחדה, שחלקם מקננים ספורדיים או בהיקפים לא משמעותיים. ראויים לציון חמישה מינים 
שמוגדרים בישראל באחת מדרגות הסיכון, ומין נוסף שמוגדר בסכנת הכחדה עולמית, שאוכלוסייתם בתחומי הסקר מהווה 
חלק משמעותי ביחס לאוכלוסייתם בישראל: שדמית אדומת-כנף )EN(, תור מצוי )VU עולמי(, שרקרק ירוק )CR(, זמיר הירדן 
ועולמית.  )CR(. מרחב הסקר נמצא בלב מסדרון אקולוגי בעל חשיבות אזורית  )VU( ותחמס מצרי  )NT(, חמריה חלודת-זנב 

שמירה על אזור זה היא קריטית למגוון רב של מינים ומערכות אקולוגיות רגישות.

סקר יונקים בוצע בין נובמבר 2016 למרץ 2017 באמצעות מצלמות שביל במרחב שבין נחל בזק בצפון לשפך הירדן לים המלח 
בדרום. הסקר התבצע כולו במרחב שבין גדר הגבול לנהר הירדן וכלל הצבת מצלמות בעשרה אתרים כאשר בכל אתר נבחרו 2 
חלקות: האחת קרובה לנהר הירדן והשנייה קרובה לגדר הגבול. סה"כ תועדו במהלך הסקר 1,127 אירועי צילום, שבהם נצפו 14 
מינים שונים של יונקים. רשימת המינים שתועדו כוללת את מרבית מיני היונקים הגדולים והבינוניים שתחום תפוצתם הידוע 
כולל את הירדן הדרומי. בלטו במיוחד כמות אירועי הצילום של צבאים ישראליים ונוכחותם בשבעה מעשרת אתרי הסקר. על 
פי הספר האדום )שלמון, 2002(, אוכלוסיות מין זה בבקעת הירדן הינן דלילות, אולם בסקר זה נראה שנוכחותו במרחב שבין 

הגדר לנהר בולטת למדי.

בהשוואה בין חלקות שמוקמו בגאון הירדן לחלקות שמוקמו בכיכר הירדן ובבתרונות, נראה שתנים זהובים ודרבנים העדיפו 
את קרבת הנהר, בעוד שצבאים ושועלים מצויים העדיפו את שטחי כיכר הירדן והבתרונות. חזירי בר נצפו בשני תאי השטח 

במידה דומה.

בהשוואה בין חלקות סמוכות לשטחי חקלאות לחלקות מרוחקות, נראה שסמוך לשטחים חקלאיים נצפה עושר מינים נמוך 
יותר, ונצפו יותר מיני טורפים, ובכללם כלבי בית. ייתכן שנוכחות מוגברת זו של טורפים בשטחים החקלאיים היא גורם מגביל 
משמעותי על עושר המינים בשטחים המושפעים מקרבה זו. מספר מינים שתחום תפוצתם אמור לכלול את מרחב הסקר לא 

תועדו בו, ובכללם: קרקל, סמור, נמייה ולוטרה. 

 מרחב נהר הירדן מצוי ברובו בשטח צבאי סגור והפעילות האנושית בו נמוכה למדי. אולם, במרחב שוכנות מובלעות חקלאיות 
השפעה  בעלי  שהם  שנראה  תהליכים  קיימים  אלו  באזורים  וזרזיר.  טובלן  ינשוף,  מובלעת  שבאזור  אלו  כגון  משמעותיות, 
משמעותית על עושר המינים: שימוש בכלבים להגנה על שטחים חקלאיים, גידור, פסולת חקלאית המזינה מינים ג'נרליסטיים, 
עיבוד בשטחים המיועדים לשימור, שריפות גזם היוצאות מכלל שליטה ומכלות שטחים טבעיים ועוד. מוצע לנטר תהליכים 
אלו ולמזער את השפעות העיבוד החקלאי על כלל המרחב באמצעות קביעת כללים ופיקוח ו/או הגעה לאמנות שימוש חקלאי 

בשטחים רגישים.

נהר הירדן אינו רחב ועמוק כבעבר, ועבור מינים רבים אינו מהווה חסם מוחלט, בוודאי באזורי המעברות הרדודים. אם כך, לא 
ניתן להתעלם מהשפעת תהליכים המתבצעים בצדו הירדני של הנהר, הכוללים עיבוד חקלאי אינטנסיבי, הקמת בריכות דגים 
)תנים, שועלים  בכלל  בני משפחת הכלביים  ובראשם  רבים,  ייתכן שבעלי-חיים  ועוד.  קטנות, שריפות המדלגות אל שטחנו 

וכיוב'(, וכלבי בית שהתפראו או משוטטים – בפרט, חוצים את הנהר מעת לעת. 

עושר מיני היונקים: הסקר הנוכחי משלים תכנית ניטור לסדרה נוספת של יונקים, המתקיימת במרחב זה מזה שנים, הלא היא 
תכנית ניטור העטלפים. על מנת להשלים את תמונת המצאי במרחב הייחודי הזה, מוצע לבצע השלמה לסקר באמצעות סקר 

מכרסמים.

כסיכום לממצאים הזואולוגיים מהסקרים השונים, ניתן לומר שהערכיות הזואולוגית המירבית מתקיימת בבתי הגידול הלחים, 
לאורך גאון הירדן ובמלחות – שבהם עושר גבוה של מינים מכל הקבוצות הטקסונומיות, שחלקם נמצאים בסכנת הכחדה. 
למוצבי  מחולה,  בבקעת  האקסטנסיבית  החקלאות  לשטחי  הירדן,  בכיכר  העשבוניות  לבתות  גם  ישנה  מאד  גבוהה  ערכיות 
שנמצא  אחד  מין  לפחות  מהם  אחד  שבכל   – המלח  ים  שבצפון  החשוף  ולמדבר  הבוגרים  התמרים  למטעי  הנטושים,  צה"ל 
בסכנת הכחדה. היות ורוב האתרים הללו אינם טבעיים, יש לטפל בהם באמצעות ממשק מתאים בשיתוף פעולה עם הגורמים 

הרלוונטיים )חקלאים, צה"ל(, שיעודד את השמירה על המינים המאויימים.

בבחינת רצף השטחים הפתוחים, יש לציין כי אזור הסקר מהווה מהחוליות החשובות ביותר בקנה המידה הארצי, כציר האורך 
המדברי  לאזור  בצפון  הים-תיכוני  האזור  בין   )transition zone( מעבר  וכאזור  הירדן,  בקעת  לאורך  בישראל  ביותר  המזרחי 
חוצות.  ותשתיות  חקלאיים  מבונים,  שטחים  של  יחסית  מעטות  והפרות  ישובים,  כמעט  אין  שבו  וצר,  ארוך  ציר  זהו  בדרום. 
יחד עם האלמנטים  ירדן,  גדר המערכת לאורך הגבול עם ממלכת  כל תחום הסקר היא  ההפרה העיקרית של הרצף לאורך 
הבטחוניים הנלווים אליה – שביל הטשטוש, דרך המערכת, מיקוש, מכשולים שונים וכו'. אלמנט בולט נוסף בשטח המהווה 
הפרה משמעותית של רצף השטחים הפתוחים הוא כביש הבקעה. תוואי הכביש יוצר חייץ לבעלי-חיים שוכני קרקע – בין 
מורדות הרי שומרון ויהודה – אל כיכר הירדן. פרטים רבים נופלים קורבן לתנועה הסואנת – ונדרסים בנסיונותיהם לחצות את 
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הכביש. פרטים אחרים – נמנעים מלחצותו, וכך נוצרת הפרדה בין אוכלוסיות משני צידי הכביש. מלבד הגידור וכביש 90, מהוות 
הדרכים אל מוצבי צה"ל הנטושים, אל המובלעות החקלאיות, אל מאגרי נחל תרצה והכביש אל גשר אלנבי/המלך חוסיין ומעבר 

הגבול עצמו – כאלמנטים הבולטים העיקריים החוצים את הרצף צפון-דרום.

בבחינת מפת הערכיות האקולוגית-מרחבית המשולבת, עולה שהערכיות המירבית נמצאה בבקעת מחולה, לאורך גאון הירדן, 
בקטעים הרציפים והנרחבים יחסית בכיכר הירדן בבקעת ארגמן-ג'יפתליך, בבקעת פצאל, במדרגה המוגבהת סביב נעמ"ה, 
ובבקעת יריחו; וכן בערוצים הגדולים המתחתרים בבתרונות – מנחל תרצה ודרומה עד ים המלח: נחל תרצה, ואדי אל-אחמר, 
ואדי אל-מלחה, נחל ייט"ב , ואדי נועיימה, נחל פרת, ואדי אל-מורר ויובליהם. בערכיות כוללת מירבית נמצא גם הישימון של 

הבריכות הנטושות של בית הערבה ואזור נסיגת ים המלח. יתרת השטח נמצאה רובה בערכיות גבוהה מאד.
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1. הרקע לביצוע הסקר
אזור גאון הירדן )הזור( וכיכר הירדן )הע'ור( שבדרום בקעת הירדן – מנחל בזק )גבול 'הקו הירוק'( בצפון ועד ים המלח בדרום, 
כ-'שמורה מנדטורית'  הוגדר  גאון הירדן אף  לגדר המערכת.  רבים, במיוחד בשטח שמזרחית  ומורשת  נוף  מכיל ערכי טבע, 
הטבע  יכול  המערכת,  לגדר  שמעבר  סגור  צבאי  בשטח  ממנו  נכבדים  קטעים  בהיות  כיום,  אורכו.  לכל  כמעט  הבריטים,  ע"י 
לשגשג בגאון הירדן כמעט באין מפריע. אזור כיכר הירדן, לעומת זאת, משמש בחלקו הגדול לחקלאות ישובי בקעת הירדן 
היהודים והכפרים הפלסטינים. עם זאת, המידע האקולוגי הקיים על האזור, בשל המגבלות הביטחוניות והמדיניות – מועט 

למדי, ומתבסס בדרך כלל על מידע נקודתי המוגבל בזמן ו/או במרחב. 

– מטעי  יישובי הבקעה להרחיב את שטחי החקלאות שלהם כמקור פרנסה חשוב, בעיקר  וגובר הלחץ של  לאחרונה, הולך 
תמרים, באזור כיכר הירדן וגאון הירדן. כיום אין הנחיות ברורות לתיעדוף שטחים אלו – להתמרה לחקלאות או לשימור, לאפיון 
לערכי  החקלאות  בין  ולממשק  באזור,  הטבעיים  המים  מקורות  על  להשפעתה  המרחבית,  לפרישתה  החקלאות,  ואופי  סוג 

הטבע והנוף. בנוסף, השפעות מצב מקורות המים – העיליים והתת-קרקעיים – על החי והצומח באזור, אינן ידועות כלל.

בשל כך, הקצתה רט"ג תקציב לסקר מקיף של טבע, נוף ומורשת האדם, שיהווה בסיס לגיבוש הנחיות תכנוניות ולניטור ארוך-
טווח אחר התהליכים שיוגדרו כחשובים לזיהוי ולמעקב.

1.1. מטרות הסקר
בכוונת רט"ג לקדם תהליך להכרזת כל המרחב שבין גדר המערכת ועד לנהר הירדן כשמורת טבע. הסקר נועד לתמוך בתהליך 
זה, על ידי יצירת בסיס נתונים עדכני ורחב בתחומי הטבע, הנוף ומורשת האדם באזור דרום בקעת הירדן, ותכלולו לכדי מסמך 

המגדיר ערכיות לתאי השטח השונים, תוך התייחסות לתיק הממשק הגנרי של רט"ג. בסיס נתונים זה נועד:

• להוות רקע לתכנון מושכל ומתחשב בערכי הטבע, הנוף והמורשת באזור: קידום הכרזתן של שמורות טבע חדשות כאמור 	
לעיל, הגדרת שטחים בעדיפות לשימור או לפיתוח חקלאות, קידום תכניות אב לניהול השטחים הפתוחים של המועצות 

האזוריות, הקצאות מים לחקלאות/לטבע וכד'.

• לסייע במיקוד והכוונת פעולות ממשק שנוקטת רט"ג בנושאים שונים: ממשק שמירת טבע, מניעת שריפות, מזעור נזקים 	
לחקלאות וכו'.

• לשמש כבסיס להכנת תכנית לניטור ארוך-טווח אחר התהליכים שיימצאו כחשובים למעקב.	

1.2. גבולות הסקר
• במזרח – נהר הירדן	

• בצפון – נחל בזק ו-'הקו הירוק'	

• בדרום – שפך הירדן אל ים המלח	

• במערב – כביש 90	

השטח הכולל של הסקר הוא כ-275 אלף דונם.

1.3. סקרים קודמים באזור 
מצפון ל-'קו הירוק' בוצעו על ידי מכון דש"א שני סקרי טבע, נוף ומורשת האדם הממשיכים את הסקר הנוכחי צפונה:

• נהר הירדן וסביבותיו – מנהריים עד נחל בזק. סקר אקולוגי מלווה לתוכנית אב )גל ופרלברג, 2012(.	

• הגלבוע – סקר, ניתוח והערכה של טבע, נוף ומורשת האדם )פרלברג ועמיתיו, 2014(.	

 – הדרומי  הירדן  של  הניקוז  לאגן  תכנית-אב  הכנת  לפני  הקיים  המצב  לתיאור  כבסיס  לשמש  נועד  וסביבותיו  הירדן  סקר 
בקטע שבתחום רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי )מאזור נהריים ועד נחל בזק(. סקר זה כלל סקר אקולוגי בלבד – בוטניקה, 
הידרוביולוגיה, זוחלים, עופות ויונקים. הפרקים הנופיים )רפופורט-רוטמן, 2012(, ארכיאולוגיה )גל, 2012( ומורשת )גל, 2012( 
הוכנו בנפרד עבור תכנית האב. הסקר הבוטני בוצע לפני גיבוש סופי של המדריך למיפוי צומח בישראל באזור הים-תיכוני )סבר 
ועמיתיה, 2014(, ולכן תצורות הצומח וטיפוסי הצומח המתוארים בו אינם ברי-השוואה באופן ישיר לאלו המופיעים בסקר 

הנוכחי, ויש לתקנם בהתאם לסטנדרט המיפוי הנהוג כיום בטרם תבוצע השוואה כזו. 

סקר הגלבוע נערך כולו על ידי מכון דש"א, וכלל סקר בוטני, נוף ומורשת, וכן ניתוח מידע זואולוגי ממאגרי מידע קיימים. סקר זה 
כבר בוצע על פי השיטה הסטנדרטית למיפוי צומח שהוגדרה במדריך לאזור הים-תיכוני )סבר ועמיתיה, 2014(, והוא בר-השוואה 
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לחציו הצפוני של הסקר הנוכחי. חציו הדרומי של הסקר נמצא מדרום לקו 200 מ"מ/גשם בשנה, ולפיכך מופה לפי טיוטת מדריך 
המיפוי של האזור המדברי )פרלברג ועמיתיו, בהכנה( – שתקצירו מצורף לחוברת זו )נספח ג' – המדריך למיפוי צומח בישראל 

– החלק המדברי(.

לקבוצה  הוגבלו  שמטרותיהם  ומקומיים,  נקודתיים  סקרים  השנים  במשך  נערכו  אלו,  מרחביים  שיטתיים  סקרים  מלבד 
טקסונומית ספציפית או לאזור קטן:

• סקר מעיינות בבקעת מחולה לקראת הכנת הצעה לשמורות טבע בשומרון )ברלינר ובן-צבי, 1978(.	

• סקרים בעיינות קנה וסמר )ברלינר, 1981(.	

• בשנת 2001 נערך סקר מיני צמחים נדירים בבקעת הירדן )אור, 2001(.	

• )ואדי אל-עוג'א(, הצומח, 	 ייט"ב  ובו נסקרו מי הירדן מדרום לשפך נחל  בשנת 2005 התקיים מחנה אקולוגי בגאון הירדן, 
חרקים יבשתיים, שבלולים יבשתיים, זוחלים, עופות ועטלפים )סבח, 2005(.

• בשנת 2009 נערך על ידי ארגון ידידי כדור הארץ – המזרח התיכון )FoEME(, סקר של מורפולוגיה, הידרולוגיה, איכות מים, 	
חח"ג אקווטיים ובוטניקה – בחמישה אתרים לאורך נהר הירדן, מהם שלושה בתחום שבין נחל בזק לים המלח: גשר אדם, 

.)Gafny et al., 2010( גשר אלנבי וגשר עבדאללה

• בקיץ 2010 נערך סקר דגים בנביעות לאורך בקעת הירדן – מערבית לגדר המערכת )קרוטמן ועמיתיו, 2010(.	

• במוצבים 	 העטלפים  חברת  גם   2013 שנת  מאז  מנוטרת  ובמסגרתו  עטלפים,  של  ארצי  ניטור  מתקיים  עשורים  כשני  מזה 
נטושים של צה"ל לאורך בקעת הירדן )עמיחי ולידר, 2014(.

• כמו כן, מתבצע ניטור שנתי של איכות מי הירדן על ידי היחידה הסביבתית של רט"ג בגשר אדם/אתר "טובלן", בגשר אלנבי 	
ובאתר הטבילה )קס׳ר אל-יהוד( )רשות הטבע והגנים, היחידה הסביבתית, תחום נחלים, 2015-2005(.
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מפה 1: מפת התמצאות
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1.4. שיטת העבודה
שיטת העבודה בסקר זה פותחה ביחידת סקרי טבע ונוף במכון דש"א )דמותה של ארץ(, בהמשך לעבודתו של איתן גידליזון 

)1988( )איור 1(.

1.4.1. שלב א' – איסוף ואפיון המצאי וחלוקה ליחידות נוף
בשלב הראשון של הסקר נאספו ונותחו שכבות ממ"ג ומקורות מידע קיימים: תצלומי אוויר, מפות רקע שונות )ליתולוגיה, 
גיאולוגיה, קרקעות, הידרולוגיה, שיפועים(, בסיסי מידע של צומח ובע"ח )ממאגר רשות הטבע והגנים(, אתרים ארכיאולוגיים 
)מרשות העתיקות(, סקרים, מאמרים ומחקרים קודמים שבוצעו באזור הסקר שפורסמו בספרות, וכן מידע בע"פ מאנשים 

המתמחים בתחומים הללו.

מידע זה שימש לצורך הכנת תכנית לסקר השדה, שבוצע בשני שלבים: תחילה בוצעו סקר נוף ואתרים וסקר בוטני רציף של 
השטח )במסגרת המגבלות הביטחוניות(, ועל בסיס סקרים אלו בוצעו הסקרים הזואולוגיים המדגמיים של זוחלים ודוחיים, 

עופות ויונקים. במקביל, נערכו סקרי חח"ג ודגים בבתי-הגידול הלחים שבתחום הסקר. נתונים אלה מוחשבו ומופו.

שילוב המידע הקיים עם תוצרי עבודת השדה היוו את הבסיס להכנת התוצרים הבאים:

• מפת יחידות הנוף.	

• מפת אתרי נוף ומורשת האדם.	

• מפות בוטניות: תצורות צומח, טיפוסי צומח, מינים נדירים ומינים פולשים.	

• מפות תצפיות וסקרים זואולוגיים: יונקים, עופות, זוחלים ודוחיים, דגים וחח"ג אקווטיים.	

1.4.2. שלב ב' – הערכה נושאית: ערכיות נוף, צומח ורצף השטחים הפתוחים
על בסיס הנתונים שנאספו בוצעה הערכה השוואתית של מצבם, חשיבותם וערכיותם של הנוף, הצומח, החי ורצף השטחים 

הפתוחים. תהליכי ההערכה בתחומים השונים מפורטים בהמשך. תוצרי שלב זה הם:

• מפת ערכיות נופית המבוססת על מיפוי הנוף ואתרי המורשת.	

• מפת ערכיות בוטנית המבוססת על מיפוי הצומח.	

• מפת ערכיות זואולוגית המבוססת על ניתוח נתוני תצפיות בעלי החיים, בהתייחס למיפוי הצומח.	

• מפת רצף השטחים הפתוחים ו-'צווארי בקבוק' אקולוגיים.	

1.4.3. שלב ג' – שילוב נתונים והערכות: מפות ערכיות משולבות
הנתונים וההערכות בתחומים השונים שולבו במפות מסכמות. בשלב זה ניתן דגש לרציפותו של השטח הפתוח ולחשיבות 

תפקודיו. תוצרי שלב זה הם:

• מפת ערכיות אקולוגית בוטנית-זואולוגית משולבת: מפה המשלבת את ההערכות מסקר הצומח עם הערכה זואולוגית של 	
השטח לבעלי-חיים.

• מפת ערכיות אקולוגית-מרחבית משולבת: מפה המשלבת את ההערכות מנקודת המבט האקולוגית המקומית של בתי-	
הגידול )בוטניקה וזואולוגיה(, עם היבטים מרחביים הנובעים מהערכת רצף השטחים הפתוחים ו-'צווארי בקבוק' אקולוגיים.

חשוב להדגיש כי שלבי ההערכה השונים מתבססים על שלב אפיון המצאי, והם מכילים פרשנות שלו. לפיכך, בשימוש בתוצאות 
הסקר, יש חשיבות להסתכלות גם על נתוני הבסיס של אפיון המצאי.
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1.4.4. שלב ד' – ניתוח הממצאים וגיבוש המלצות ראשוניות
על פי התוצרים מכל השלבים הקודמים, נוסחו מספר המלצות כלליות הקשורות לתכנון ולממשק עתידיים של האזור, כבסיס 

לתכנית ניטור עתידית אפשרית באזור הסקר. המלצות אלה מהוות נספח לסקר.

איור 1: תרשים זרימה של תהליך הסקר.
רקע זהוב – שלב א': איסוף מידע קיים וסקר שדה; רקע תכול – שלב ב': עיבוד הנתונים; רקע כתום – תוצרים ראשוניים )מפות נושאיות(; 

רקע ירוק – תוצרים מעובדים )מפות ערכיות נושאיות(; רקע ורוד – שלב ג': תוצרים מעובדים סופיים )מפות ערכיות משולבות(.
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1.5. גיאוגרפיה
אפיק הירדן הדרומי מתחתר בבקעת הירדן, שהיא חלק מהבקע הסורי-אפריקאי, ממוצאו בדרומה של הכינרת, ועד שפכו אל 
ים המלח. הבקעה צרה וארוכה, ומוגבלת ממזרח וממערב ברכסי הרים: ממזרח – במורדות המערביים של הרי מואב, עמון, 
גלעד ואדום שבממלכת ירדן; וממערב – במורדות המזרחיים של הרי הגליל התחתון, פתחת עמק בית-שאן, רכסי השומרון 
ורוחבה  לים המלח הוא כ-72 ק"מ,  ועד  – מנחל בזק  יהודה. אורך בקעת הירדן בתחומי הסקר  ומתלול ההעתקים של הרי 
משתנה מכ-5 ק"מ בקטע הצר ביותר )באזור תל פץ אל ג'מל, כ-3 ק"מ מדרום לשדמות מחולה(, ועד לכ-25 ק"מ באזור יריחו. 
קו הרכס של מורדות הרי שומרון ויהודה נקטע במספר פיתחות כלפי מערב, כתוצאה מהנחלים החוצים אותו ומתנקזים אל 
נהר הירדן: נחל בזק )ואדי שובאש(, נחל מילחה )ואדי אל-מאלח(, ואדי אבו-סידרה, נחל תרצה )ואדי פרעה(, ואדי אל-אחמר, 
נחל ייט"ב )ואדי אל-עוג'א(, ואדי אבו-עביידה, ואדי א-נועיימה ונחל פרת )ואדי קלט(. יש המחלקים את בקעת הירדן הדרומית 
לפי מערכת הבקעות המרכיבה אותה: בקעת מחולה )למעשה, דרום בקעת בית-שאן(, הבקעה הצרה הצפונית )בין מחולה 

לשלוחת אל-מח'רוק(, בקעת נחל תרצה, בקעת פצאל, בקעת נחל ייט"ב ובקעת יריחו )בן-יוסף ומרקוס, 2001(.

1.5.1. גיאומורפולוגיה
תהליכי התהוות בקעת הירדן יצרו שלוש יחידות גיאומורפולוגיות מובחנות )בן-יוסף ומרקוס, 2001(:

• זהו עמק מישורי המהווה את התשתית של בקעת הירדן, שהייתה קרקעית 	 היא המפלס העליון.  )הע'ור(:  כיכר הירדן 
ימת הלשון הקדומה. מפלס זה קיים משני עברי נהר הירדן, כאשר בצידו המזרחי הוא רחב יותר בשל היות נחלי עבר הירדן 
גדולים יותר ובעלי כושר הולכת סחף רב יותר מזה של נחלי שומרון ויהודה. במשך הזמן, גורמת השקעת הסחף להסטה 
כאשר  הים,  לפני  מ' מתחת   200-190 בין  נע  בית-שאן  באזור בקעת  הירדן  כיכר  רום  הירדן מערבה.  הדרגתית של אפיק 
המישור משתפל דרומה עד לרום של כ-350 מ' מתחת לפני הים באזור שפך הירדן אל ים המלח. מול פתחי הנחלים במוצאם 
מההרים אל כיכר הירדן נוצרות מניפות סחף, שגודלן תלוי בעוצמת הזרימה של הנחלים ובכמות הגרופת והטעונת שהם 
הלשון,  ימת  בתחתית  שהושקעה  הלשון  תצורת  היא  הירדן  כיכר  של  הגיאולוגית  התשתית  שיטפון.  בעת  איתם  מביאים 
ונותרה לאחר התייבשותה. תצורה זו עשויה משכבות דקות של קירטון, גבס, חרסית, חול וחלוקים, ומעליהן אלוביום וסחף 
שהוסעו מהכינרת ומהרכסים הסמוכים, והושקעו לאורך ערוץ הירדן ויובליו. ניתן לחלק את מישור כיכר הירדן לשבע יחידות 

מובחנות, על פי המאפיינים הפיזיוגרפיים של ערוצי הנחלים היורדים אליו מהרי השומרון ויהודה:

• זה 	 אזור  בית-שאן.  בקעת  של  הדרומי  חלקה  זהו  מילחה.  לנחל  בזק  נחל  בין  ומחולה:  אל-עומדן  אום  ברדלה,  מישורי 
עשיר במעיינות שכבה שמקורם בגלבוע, ושעונים על אקוות הבזלת שנמצאת בעומק של 30-20 מ' מתחת לפני הקרקע. 

הקרקעות פוריות ומעובדות.

• הבקעה הצרה )בין נחל מילחה לארגמן(: אזור באורך של כ-14 ק"מ, שבו רוחב כיכר הירדן מגיע לכמה מאות מטרים בלבד. 	
שיפולי רכסי מזרח השומרון יורדים ישירות אל תצורת הלשון, עם עמקים צרים בלבד בפתחי הנחלים היוצאים מההרים.

• המגיע 	 תרצה  נחל  עמק  עם  ומפגש  לארגמן,  מדרום  הירדן  כיכר  התרחבות  אזור  )ג'יפתליך(:  תרצה  ונחל  ארגמן  מישור 
מצפון-מערב. באזור זה מגיע רוחב כיכר הירדן לכדי 8-7 ק"מ. הרכב הקרקעות משתנה לאורך מניפת הסחף של נחל תרצה: 
במעלה שיעור החלוקים, החצץ והחול גבוה, ושיעורם יורד במורד האפיק, עד שבבסיס מניפת הסחף הקרקעות חרסיתיות 
כבדות. באזור אל-מח'רוק ואום-חוריירה נוצרו מלחות כתוצאה מהימצאות מי-תהום מלוחים קרוב לפני הקרקע. ערוץ נחל 
תרצה זורם במוצאו מהרי השומרון בכיוון צפון-מערב – דרום-מזרח, עד הגיעו לאזור משרוע אבו-ר'רבה. שם משנה האפיק 

את כיוונו, וזורם דרומה במקביל לירדן לאורך 9 ק"מ נוספים, למרות שמרחק האפיק כק"מ אחד בלבד ממערב לירדן.

• מישורי פצאל וואדי מלחה: מישורים אלכסוניים בכיוון צפון-מערב – דרום-מזרח, המנקזים את מעיינות פצאל ומדרונות 	
קרן הס'רטבה. הקרקעות אינן אחידות בשל מוצאן השונה, ומליחות הקרקע הולכת ועולה לכיוון דרום-מזרח, בגלל הרכב 

הקרקע ועליית מפלס מי-התהום המלוחים.

• מישור נחל ייט"ב: בניגוד לכיווני הבקעות שמצפון לו, מישור זה ניצב לירדן, וערוציו משתפלים אל הירדן בתוואי הקצר 	
ביותר ממערב למזרח. קרקעותיו פוריות ומעובדות.

• מישור כיכר יריחו )בקעת יריחו(: מישור רחב המגיע עד לכ-16 ק"מ, שניזון משפע מעיינות וגם בו כיוון זרימת הנחלים 	
ממערב למזרח בניצב לירדן. הקרקעות פוריות, מושקות ומעובדות.

• מדרום לנחל פרת הנחלים אינם מגיעים אל הירדן, אלא מסתיימים במלחה שמצפון לים המלח )כיום 	 מישורי הדלתא: 
האזור מופר רובו ככולו, ומשטר זרימת המים בו השתנה לבלי הכר(. הדלתא בשפך הירדן אל ים המלח נעלמה לחלוטין 
בעשורים האחרונים בשל האחוז הזעום של המים הזורמים בו ביחס לזרימה ההיסטורית, בטרם נלקחו מרבית מימיו ע"י 
סוריה, לבנון, ישראל, ירדן והרשות הפלסטינית. בשל כך, נסוג ים המלח, הירדן מתחתר לאחור, וכמות הטעונת והגרופת 

המגיעות עם הירדן אל שפכו – קטנה מאד.
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• הבתרונות )הקטארה(: בין מפלסי כיכר הירדן וגאון הירדן מפריד מדרון חווארי מבותר, תלול עד מצוקי. הפרש הגבהים 	
בין שני המפלסים נע בין 25-12 מ' בצפון הבקעה, והולך וגדל עד לכ-70-50 מ' בחלקה הדרומי. רוחב רצועת הבתרונות נע 
בין כמה מאות מטרים בצפון, ועד לכ-3 ק"מ באזור שפך נחל יבוק )ואדי א-זרקא(. כתוצאה מדחיקת תוואי הירדן מערבה, 
זו גברה  כאמור לעיל, מתרחשת התחתרות אירוזיבית עמוקה בבתרונות החוואר, שיוצרת מתלולים ומצוקים. התחתרות 

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

• גאון הירדן )הזור(: זהו עמק פשט ההצפה )floodplain( של נהר הירדן, שנוצר על ידי התחתרות הנהר בתשתית תצורת הלשון 	
שבכיכר הירדן, והוא המפלס הנמוך ביותר בחתך הרוחב. רוחבו הממוצע של גאון הירדן הוא כ-1,200 מ', כשבמקומות רבים 
לאורכו הוא מצטמצם למאות מטרים בודדים. התפתחות אפיק הירדן היא תוצר של תהליכים הידרו-מורפולוגיים צעירים בני 
מספר אלפי שנים בלבד. ניתן לחלק את אפיק הירדן לשלושה חלקים עיקריים, בהתאם לאופי הזרימה ומאפייני תוואי הנהר:

• מנחל בזק עד נחל תרצה: התוואי ללא נפתולים משמעותיים, למעט באזור שפך נחל מילחה. זוהי הקרן הצפונית-מזרחית 	
של קמר רמאללה, המורדות המערביים של הרי השומרון יורדים ישירות אל הירדן, ורוחב כיכר הירדן בקטע זה – צר מאד.

• מנחל תרצה עד ואדי נימרין1: בקטע זה נפתולים רבים בירדן – פעילים ועזובים. הנפתולים אינם יציבים, ומשתנים במהירות. 	
גדות הירדן מורכבות מחרסית ומטין. מהירות הזרימה בגדה החיצונית הקעורה של הפיתול גדולה יותר ממהירותה בגדה 
הפנימית הקמורה, ולכן נסחפת הקרקע הרכה בגדה הקעורה, ושוקעת בקמורה. כך הולך ומתפתח נפתול חדש. לעומת 
זאת, כאשר בירדן זורמות גאויות שטפוניות, מתקצר מהלכו והנפתולים נקטעים בשל סחף הקרקע החוסם את פתחיהם. 
רוחב גאון הירדן בקטע זה מ-600 מ' בשפך נחל ייט"ב, ועד כ-2 ק"מ מול שפך נחל יבוק )ואדי א-זרקא(. שיפוע האפיק 

מצפון לשפך נחל יבוק מגיע ל-0.6%, ומנחל יבוק דרומה עד ואדי נימרין מתמתן השיפוע ומגיע ל-0.25% בלבד.

• מואדי נימרין עד שפך הירדן לים המלח: בקטע זה שיפוע האפיק הוא התלול ביותר בירדן הדרומי – 0.9%. הגורם לשיפוע זה 	
הוא התחתרות הירדן לאחור בשל ירידת המפלס של ים המלח בעשורים האחרונים. בקטע זה הנפתולים קטנים ומתונים.

1.5.2. גיאולוגיה )בן-יוסף, 2001; גרפונקל, 2006(
בקעת הירדן, שבה זורם נהר הירדן, היא חלקו הצפוני של בקע הירדן-ים המלח-הערבה, המשתרע מהחרמון בצפון ועד אילת 
בדרום. אורכו של הבקע כ-420 ק"מ, רוחבו הממוצע 15 ק"מ, ובו נמצא המקום הנמוך ביותר על פני כדור-הארץ. בקע זה הוא חלק 
ממערכת ארוכה מאד של העתקי הבקע הסורי-אפריקאי, המשתרע בין הרי הטאורוס שבדרום טורקיה, דרך מפרץ ים-סוף, ועד 

לאזור שפך נהר הזמבזי לאוקיינוס ההודי במוזמביק שבדרום-מזרח אפריקה, מהלך של יותר מ-6,000 ק"מ )איור 2(.

איור 2: מערכת הבקעים הסורית-אפריקנית )גרפונקל, 2006(.
החיצים העבים מראים את כיוון התנועה היחסית של הלוחות. 

שטח מנוקד – יחידת שטח בעל קרום אוקיאני צעיר.

הבקע החל להתהוות לפני 25 מיליון שנה )תחילת תור הניאוגן, תקופת המיוקן(, כתוצאה מתנועות טקטוניות אנכיות ואופקיות 
שיצרו שרשרת של בקעות ורכסים, לאורך אזור תפר בין שני לוחות טקטוניים: לוח ערב ולוח נוביה, המתרחקים זה מזה ויוצרים 
ביניהם את ים-סוף שהולך ומתרחב. בחלקו המזרחי של הבקע חלה הסטה כלפי צפון, ביחס לחלקו המערבי, הבאה לביטוי 

באי-התאמה גיאולוגית משני צדי קו ההסטה של כ-105 ק"מ.

נמצא בעבר הירדן המזרחי ונשפך לנהר הירדן מצפון לגשר אלנבי )המלך חוסיין(.  1
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לפני 7-6 מיליון שנה )סוף תקופת המיוקן(, התרחש זעזוע גדול הקשור בתנועה צפונה של לוח ערב, הממשיך מאז בקצב ממוצע 
של 1.8-1 ס"מ בשנה, וגורם להתרחשות רעידת אדמה חזקה אחת ל-200-100 שנה. תנועה זו עיצבה את בקע ים המלח, עמק 
בית-שאן, הכינרת ועמק החולה, יחד עם חדירת לשון ימית מהים התיכון דרך עמק יזרעאל, המכונה 'לגונת סדום', בתחילת 
תקופת הפליוקן )סוף תור הניאוגן, לפני 5.3-1.8 מיליון שנה(. בשל אופי הלגונה – אספקת מי ים מוגבלת אך קבועה, יחד עם 
קצב אידוי גבוה – חלה עלייה מתמשכת בריכוז המלחים המומסים במים, ואלו שהגיעו לרוויה שקעו לקרקעית הלגונה בשכבות 
יותר – הליט  )CaSO4H2O(, ומאוחר  )CaCO3(, בהמשך – גבס  יותר מ-2,000 מ' במרכז האגם2. תחילה שוקע ארגוניט  שעוביין 
)הוא מלח הבישול, NaCl(. לאחר ניתוק הלגונה מהים, לפני 3.5-3 מיליון שנה, עבר הבקע תקופות ארוכות של העמקה טקטונית 
נוספת, סחיפה ומילוי בסחף נחלים, והאגן הסגור הפך לאגם המכונה 'אגם עמורה', שהתקיים ככל הנראה עד לפני 70,000 שנה. 

בתקופה זו )לפני 5-3 מיליון שנה( התרחשו גם התפרצויות געשיות רבות לאורך בקע הירדן, כתוצאה מזעזועים טקטוניים.

מלפני 1.75 מיליון שנה )תור הרביעון, תקופת הפלייסטוקן( 
הקרח  לתקופות  הקשור  אזורי  אקלימי  שינוי  חל  ואילך, 
באירופה, שהביא עימו כמות משקעים גדולה. כתוצאה מכך, 
גופי מים מתוקים לאורך בקעת הירדן,  נוצרו מספר פעמים 
האירוע  באזור.  הקדמון  האדם  להתיישבות  גם  שהביאו 
המשמעותי האחרון התרחש לפני 60,000-15,000 שנה )סוף 
הפלייסטוקן(. כתוצאה מעליית מפלס מי הים התיכון, חדרה 
גוף מים  ויצרה  יזרעאל,  דרך עמק  ים אל הבקעה  לשון  שוב 
גדול המכונה 'ימת הלשון', שבשיאה הגיעה לרום של 180 מ' 
כיום(,  המלח  ים  מפלס  מעל  מ'  )כ-230  הים  לפני  מתחת 
והשתרעה לאורך 230 ק"מ, מדרום הכינרת בצפון ועד לאזור 

חצבה בדרום )איור 3(.

כ-25,000  שלפני  בתקופה  טקטונית  מפעילות  כתוצאה 
התיכון,  לים  הלשון  ימת  בין  ניתוק  שוב  התהווה  שנים, 
ההתייבשות  תהליך  הימה.  והצטמקות  להתייבשות  שגרם 
תוך  שנה,   17,000-15,000 לפני  התרחש  ביותר  המשמעותי 
הבקעה:  לאורך  מרכזיים  שרידים  שני  אחריו  מותיר  שהוא 
אגם הכינרת – המתאפיין במים מתוקים, וים המלח – שהוא 
וגבס  גיר  מלחים,  להשקעת  גרמה  ההתייבשות  מלוחה.  ימה 
הלשון',  'תצורת  המכונה  עבה  חתך  שיצרו  הימה,  בקרקעית 
שמורכבת בעיקר מחוואר )המכונה גם 'חוואר הלשון'(. שכבות 
כלפי  יותר  ועבות  הירדן,  בקעת  בצפון  יחסית  דקות  אלו 
משקעי  של  שכבתיים  תצבירים  ישנם  מוקדים  במספר  דרום. 
המלחים  בריכוזי  עלייה  של  תוצר  שהם  גבסי(  )קירטון  גבס 
היא  הלשון  תצורת  הימה.  התייבשות  כדי  תוך  והשקעתם 
הקיימת  בתשתית  ביותר  המשמעותית  הגיאולוגית  התצורה 
התייבשות  לאחר  הירדן.  בקעת  של  שטחה  ברוב  השטח  בפני 
ימת הלשון, נוצר נהר הירדן כקו מקשר וכציר ניקוז מהכינרת 
של  המשקעים  בשכבות  מתחתר  שהוא  תוך  המלח,  ים  אל 

תצורת הלשון )איור 3(.

איור 3: מפת השתרעות מחשופי תצורת הלשון )מרקו, 2008(.

בקעת הירדן בצד הישראלי של נהר הירדן, גובלת ממערב במתלולי רמות הגליל התחתון )בחלקו הצפוני(, והרי שומרון ויהודה 
)בחלקו הדרומי(. מתלולים אלו בנויים ממסלע גירני ובזלתי מתקופות הקודמות לפלייסטוקן )בעיקר מתור הניאוגן – מלפני 23 
מיליון שנה(. כלפי צפון, התשתית הגיאולוגית הבונה רכסים אלו אינה אחידה, אלא שילוב בין שכבות בזלתיות עבות לסלעים 
גירניים. רכסים אלו הם מערכת של בלוקים נטויים, שהם תוצר של מערכות העתקים קטנות. רוחב אזור ההעתקים בגבול 

שכבת המלח נחשפת היטב בהר סדום.  2
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המערבי של עמק הירדן מגיע ל-3 ק"מ, כאשר ההעתקה האנכית היא של כ-500 מ'. מופע דומה של רכסים הרריים נמצא גם 
מצידו המזרחי של נהר הירדן. כל המרחב שבין רכסי ההרים ממערב וממזרח לירדן, היווה אגן שהתמלא בשכבות משקעים 
אגמיים ואלוביאליים, עם היווצרות ימת הלשון. משקעים אלו הם הצעירים ביותר מבחינת ההיסטוריה הגיאולוגית )מסוף תור 

הניאוגן, תקופת הפליו-פלייסטוקן, ועד תור הרביעון, תקופת ההולוקן(.

1.5.3. רגישות סייסמית
נמשכת: הסטה קבועה של הצד המזרחי  צידי השבר  שני  ותזוזת  כיום מבחינה טקטונית,  גם  פעיל  השבר הסורי-אפריקאי 
הלוחות הטקטוניים, מהווה  )שבר שמאלי(. בשל התזוזה המתמשכת של  צפון בשיעור של ס"מ אחד בשנה בממוצע  כלפי 
פעילות  באזור  התרחשה  לא  הלשון,  אגם  התייבשות  שמאז  לציין  חשוב  זאת,  עם  אדמה.  לרעידות  מקור  אורכו  לכל  הבקע 
טקטונית משמעותית. שכיחות הרעידות גבוהה, אך עוצמתן נמוכה. אחת למספר שנים מתקבלת רעידה משמעותית יותר, אך 
רעידה הרסנית היא די נדירה )רעידות בעוצמה של מעל 6 בסולם ריכטר מתרחשות בממוצע אחת ל-300 שנה(. ישנו תיעוד 
היסטורי של מספר רעידות הרסניות: הראשונה משנת 31 לפנה"ס שעליה מדווח יוספוס פלביוס, ואחריה מתועדות רעידות 
נוספות בשנים 33 לספירה, 363, 749 )שהחריבה את בית שאן(, 1212, 1293, 1546, 1834; ביולי 1927 התרחשה רעידת אדמה 
בעוצמה 6.25 בסולם ריכטר שמוקדה היה בבקע, וגרמה לכ-500 הרוגים וליותר מ-700 פצועים בישראל ובירדן. בנובמבר 1995 
התרחשה רעידת אדמה בעוצמה של 7.2 במפרץ אילת )חזקה ביותר מפי-10 מהקודמת(, ובה נהרגו עפ"י הדיווחים 8 אנשים 

בסעודיה ובמצרים )מרקו, 2008(.

1.5.4. מסלע וסטרטיגרפיה
התצורה הגיאולוגית השולטת ברוב רובו של שטח הסקר היא תצורת הלשון, כאשר לאורך ערוצי הנחלים ופשטי ההצפה שלהם 
– מכסה אלוביום את פני השטח. עם זאת, מדי פעם מתגלים על פני השטח מחשופי מסלע קדומים יותר. הטור הסטרטיגרפי 
מתואר להלן מהשכבה הקדומה ביותר לצעירה ביותר, ומפרט רק את שכבות הסלע הנחשפות בתחומי הסקר )בגין, 1973; 

מימרן ועמיתיו, 2016; רוט ועמיתיו, 2016(:

• חבורת יהודה	

סלעי חבורה זו שקעו בתור הקרטיקון )140-65 מיליון שנה(. מביניהם, רק תצורה אחת – תצורת נצר, מגיל הטורון )92-86 
מיליון שנה(, מופיעה בתחומי הסקר.

• תצורת נצר: סלעי גיר עם אופק חווארי בבסיס התצורה, ועדשות צור מעטות. תצורה זו מופיעה באזור הסקר במקום אחד 	
בלבד, במחשוף קטן דרומית-מזרחית לצומת נירן.

• חבורת הר הצופים	

סלעי חבורה זו שקעו בתור הקרטיקון העליון )108-65 מיליון שנה(, בגיל הסנון )86-65 מיליון שנה(. בחבורה זו מופיעות 
בתחום הסקר רק שתי תצורות גיאולוגיות, ושתיהן נחשפות בשני אתרים נקודתיים בלבד.

• זו מופיעה באזור הסקר במקום אחד בלבד, 	 ומיקרופאונה. תצורה  קירטון עם מאובנים של מקרופאונה  ע'רב:  תצורת 
במחשוף קטן דרומית לנעמ"ה.

• תצורת מנוחה: קירטון עם מאובנים של מקרופאונה ומיקרופאונה. תצורה זו מופיעה באזור הסקר במקום אחד בלבד, 	
במחשוף קטן דרומית-מזרחית לצומת נירן.

• חבורת עבדת	

סלעי חבורה זו שקעו בתור השלישון בתקופת הפליאוגן )65-25 מיליון שנה(, בגיל האיאוקן )55-35 מיליון שנה(. בחבורה זו 
מופיעה בתחום הסקר רק תצורה גיאולוגית אחת – תצורת תמרת, באתר נקודתי אחד בלבד.

• תצורת תמרת: סלעי גיר עם אופקי קירטון ועדשות צור. תצורה זו מופיעה באזור הסקר במקום אחד בלבד, במחשוף קטן 	
מזרחית ליפית )אל-מרמלה מדרום למזבלת טובלן(. כיום נטוע על רוב המחשוף מטע תמרים.

• חבורת סקייה וטבריה	

סלעי חבורה זו שקעו בתור השלישון בתקופת הניאוגן )25-2 מיליון שנה(, בגיל המיוקן )22.5-5.5 מיליון שנה(. בחבורה זו 
מופיעות שתי תצורות גיאולוגיות במספר מחשופים קטנים בצפון אזור הסקר.

• וסלעים 	 קונגלומרטים  של  ביניים  שכבות  מעט  עם  דקים,  קלסטיים3  סלעים  אום-סבונה:  וקונגלומרט  הורדוס  תצורת 
קרבונטיים )חצור ומימרן, 2006(. תצורת הורדוס חולקה לשתי יחידות:

1. קונגלומרט תחתון המורכב מחלוקים מקומיים מסלעים מגיל קרטיקון תחתון עד איאוקן תיכון, ומלוכד היטב. עוביו עד 20 מ'.

סלע קלסטי נוצר מחלוקים או שברי סלעים קדומים יותר, שהושקעו ועברו תהליכי דחיסה, מילוט וייבוש – עד שנוצר סלע צפוף ומלוכד.  3
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2. פרט קלסטי קרבונטי הבנוי מחילופי שכבות דקות של קלציסילטיט אדום, חול דולומיטי קוורציטי ירקרק, דולומיט לבן 
וצהבהב, קירטון חרסיתי עם עדשות אנהידריט וקוורצוליט. עוביו 160-30 מ'.

באזור  'אגמית'(,  )מוצב  אבו-סוס  תל  של  המזרחי  במדרון  קטנים:  מחשופים  במספר  הסקר  בתחומי  מתגלה  התצורה 
חממות שדמות מחולה וואדי אל-מברך שמדרום להן, לאורך ואדי אל-בייד מדרום למרמא פייד )מוצב 'ברווז'(, ובערוץ 

ללא שם היוצא מדרום ל-'ברוש הבקעה' )תל פס' אל-ג'מל(.

• בזלת ניאוגנית: מתגלה בתחומי הסקר בארבעה מחשופים קטנים לאורך שתי שלוחות היוצאות מזרחה מתל פס' אל-ג'מל. 	
אין תיארוך מדויק של הופעתה. כוסתה ברוב המקומות על ידי תצורת הלשון.

• חבורת ים המלח	

חבורה צעירה זו מכסה כמעט את כל שטח הסקר. סלעי החבורה שקעו מסוף גיל הפליוקן )תור השלישון, תקופת הניאוגן(, 
ועד ההווה )גילאי פלייסטוקן והולוקן, תור הרביעון(. התצורות הגיאולוגיות העתיקות יותר ששקעו בהצפה הקודמת של 
האזור, כמעט שלא נחשפות בתחום הסקר, ומתגלות רק בהר סדום או בקידוחים: תצורת סדום )תקופת הפליוקן, -5.5

1.75 מיליון שנה(, המורכבת ממלח, גבס, פצלים ודולומיט; ותצורת עמורה )תחילת הפלייסטוקן(, שבסיסה קירטון ומעליה 
ובודדים. התצורה הגיאולוגית  )אמצע הפלייסטוקן( מתגלה בתחומי הסקר במחשופים קטנים  וחול. תצורת סמרה  מלח 
העיקרית שנחשפת על פני השטח בתחומי הסקר היא תצורת הלשון )סוף הפלייסטוקן – תחילת ההולוקן(, וכן תצורות 

הסחף הצעירות ביותר המושקעות לאורך הנחלים )רביעון, הולוקן(.

תצורות ששקעו בגיל הפלייסטוקן:

• תצורת סמרה: לתצורה זו כמה מופעים. באזור כיכר הירדן בבקעת פצאל נחשפים קונגלומרטים עם חרסית וטין )סילט(; 	
ועל שלוחת נעמ"ה ושטחי החקלאות שלה נחשפת תצורה זו עם קונגלומרט קוורצוליט.

• קונגלומרט ואדי מליח: מונח על גבי חווארי תצורת בירה, ומורכב מחלוקים גסים ממקור סמוך במיון גרוע, לעתים תמוך 	
בוץ, ולעתים מכיל שכבות חוואריות וקרקע מאובנת )חצור ומימרן, 2006(. קונגלומרט זה נחשף בתחומי הסקר רק בשולי 

בקעת מחולה לאורך אפיק נחל בזק באזור מעבר הבקעה, ובגדת נחל מילחה מזרחית למחולה.

• תצורת הלשון: המסלע בתצורה מורכב משכבות דקות של ארגוניט לבן ושפוכת כהה לסירוגין, ומספר יחידות עבות של 	
קלסטים )חול וקונגלומרט(, גבס ואנהידריט. הארגוניט הושקע כימית מגוף המים העליון של אגם הליסאן במהלך הקיץ, 
והשפוכת )קלציט, דולומיט, ארגוניט וקוורץ – היוצרים קירטון עם אופקי חלוקים וטין(, הורבדה בעת שיטפונות בעונה 
הגשומה. בצפון תחום הסקר שכבות הגבס דקות יותר ומופיעות יותר אצות צורניות, ובדרום אזור הסקר, שם היה עומק 
ועמיתיו,  בגין  והירש, 1988;  )ארקין  יותר ומתמעטת הופעת האצות הצורניות  – שכבות הגבס עבות  יותר  גדול  המים 
1988(. כאמור, זוהי התצורה העיקרית בתחומי הסקר, שמופיעה לאורך כל כיכר הירדן והבתרונות, כאשר בגאון הירדן 

ובערוצי הנחלים הגדולים מכסה עליה שכבת האלוביום. 

תצורות ששקעו בגיל ההולוקן:

• חלוקי נחל: משקעים המורכבים מחלוקים וגושי סלע המלוכדים לעתים על ידי לס. נמצאים בעיקר לאורך ערוצי הניקוז 	
הנוכחיים )ארקין והירש, 1988(. בתחומי הסקר – תוארו לאורך ערוצי נחל ייט"ב )ואדי אל-עוג'א( וואדי אל-נועיימה.

• קרקעות מלחה: הרכב הקרקע ומפלס מי-תהום גבוהים ומלוחים גורמים להיווצרות מלחות. אלו מתגלות בתחומי הסקר 	
לאורך ערוצי ואדי א-דשה וואדי אל-מלחה. אזור זה הוא שקע הנמוך מסביבתו, שם מצטברים מי השטפונות ומתאדים. 

התאדות המים המוגברת, יחד עם קרקע החוואר המלוחה, גורמות לעליית המליחות בקרקע.

• תצורת צאלים: הורבדה לאחר תקופת הקרח האחרונה שהביאה להתייבשות ימת הלשון לכדי מופע ים המלח הנוכחי. 	
התצורה מורכבת לסירוגין מסלעי משקע נחליים )חרסית, טין וחלוקי נחל(, המתחלפים בסלעי משקע אגמיים )מלח, 
גבס וארגוניט( – בהתאם למיקום קו החוף וגובה פני-הים באותה עת. התצורה מתגלה בתחומי הסקר הנוכחי רק באזור 

נסיגת ים המלח.

• משקעים נחליים דקי גרגר – אלוביום, חרסית וטין )סילט(, המורבדים לאורך ערוצי הניקוז 	 אלוביום, קולוביום וקרקע: 
הנוכחיים. אלוביום הוא סחף ערוצים, וקולוביום – סחף מדרונות. מכסים את מרבית שטחה של בקעת מחולה, את תוואי 

גאון הירדן, ואת המישור הבלתי מנוקז של חקלאות בית הערבה ומדרום לה.
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איור 4: חתך עמודי כללי של מילוי בקע ים המלח )שמיר, 2016(.
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1.6. קרקעות )דן ואלפרוביץ, 1971; דן, 1984; דן ועמיתיו, 2007(
בשל היות בקעת הירדן עמק טקטוני צעיר, הקרקעות הנרבדות בה גם הן צעירות. מקור הקרקעות בסחף ערוצים קטנים 
ייט"ב,  ובסחף ערוצי הנחלים הגדולים: מילחה, תרצה, אל-אחמר,  מניפות קטנות,  בצורת  ומתפזר  שמגיע מהמדבר הקרוב 
שוקע  צרורי-סייני   – הגס  החומר  גדולות.  מניפות  בצורת  ומתפזר  המרכזית  ההר  שדרת  מאזור  שמגיע   – ופרת  א-נעיימה 
הסחף  הירדן,  בקעת  בשולי  ההרים  למרגלות  המניפה.  במורד  שוקע  טיני/חרסיתי   – הגרגר  דק  והחומר  המניפה,  במעלה 
המדרוני )קולוביום( והסחף הערוצי )אלוביום(, שעוביים הולך ופוחת ממערב למזרח, מכסים סדימנטים קלאסטיים במניפות 
הסחף את משקעי חוואר הלשון. במרכז הבקעה – שכבות של סדימנטים קירטוניים, גבסיים וחוואריים המרכיבים של משקעי 

חוואר הלשון, שולטות בחלקים העליונים של החתך הסדימנטרי.

גאון הירדן הוא העמק האירוזיבי של מרכז הבקעה, כאשר ים המלח הוא מפלס הסחיפה התחתון הנוכחי. התחתרות הירדן 
ויובליו בגאון הירדן ובבתרונות נמשכת גם כיום, ומשקעים אלוביים ממשיכים לשקוע בגאון הירדן, שהוא פשט ההצפה הנוכחי 
של הירדן. כיכר הירדן היא המפלס הישן של אגם הלשון, ובין מפלס זה לגאון הירדן מפרידים הבתרונות. הסחיפה בבתרונות 
בהם  הקרקע  סחיפת  ולכן  מאד,  דליל  בהם  הצומח  שכיסוי  או  מצומח  שחשופים  תלולים  דרומיים  במפנים  במיוחד  בולטת 
מהירה יותר. במפנים צפוניים – כיסוי צומח גבוה יותר, ולכן מדרונות אלו יציבים יותר. המלחות המצויות בעמקים הקטנים 

שברצועת הבתרונות מהוות יחידה גיאומורפולוגית נוספת.

מרקם הקרקע מורכב מפרודות בגדלים שונים: אבנים )בגודל העולה על 10 מ"מ(, צרורות )10-2 מ"מ(, חול )2-0.05 מ"מ(, טין 
)סילט( )0.05-0.002 מ"מ( וחרסית )פחות מ-0.002 מ"מ(. קרקע שבה מרכיב משמעותי של חול, טין וחרסית, מכונה קרקע 

סיינית. ההתייחסות להרכב הקרקעות בבקעת הירדן הדרומי היא בהתאם ליחידות הגיאומורפולוגיות הראשיות:

1.6.1. קרקעות מניפות הסחף
• אינן מלוחות בד"כ 	 מתפתחות מהסחף הגס ששקע בראשי המניפות. קרקעות אלו  קרקעות אבנוניות בראשי המניפות: 

תהליכי  בו  ניכרים  ולא  רוב,  פי  על  צעיר  הגס  הסחף  שיטפונות.  בעת  המלחים  שטיפת  בשל  והן  הגס  מרקמן  בשל  הן   –
גירי מאד, והקרקעות מוגדרות כחומות חיוורות אבנוניות. בסחף   – היווצרות קרקע. הסחף המדברי מהמניפות הקטנות 

המגיע מהמניפות הגדולות תכולת הגיר נמוכה יותר, והקרקעות מוגדרות כאלוביום חום אבנוני.

תהליכי התפתחות קרקע ניכרים לעתים בשטחים שבין אפיקי הזרימה – בעיקר שטיפת גיר מהשכבה העליונה לעומק של 
כחצי מטר, והתפוררות אבנים בשכבות העליונות. כאשר כמות הגיר בקרקעות אלו אינה גבוהה )בראשי המניפות הגדולות(, 
המניפות  )בראשי  גבוהה  בקרקעות  הגיר  כמות  כאשר  אבנוניות;  )=תחיליות(  אנספטיות  חומות  כקרקעות  מוגדרות  הן 
הקטנות(, הן מוגדרות כקרקעות חומות אנספטיות גיריות-אבנוניות. כאשר הקרקע מלוחה, היא מוגדרת כסירוזיום אבנוני 

אלובי או סירוזיום אבנוני אלובי גירי – בהתאם לתכולת הגיר בקרקע.

• קרקעות סייניות/סייניות-חרסיתיות במורד המניפות: במורד הזרימה הולכת ויורדת תכולת הצרורות והאבנים, ומתרחש 	
ניכר בעיקר בשכבות העמוקות. רוב החלקים הנמוכים של  מעבר הדרגתי לקרקעות סייניות חסרות אבנים. ריבוד אלובי 
המניפות הגדולות מבותרים, ולכן השטח אינו מוצף בעת שיטפונות ומתאפשרים בו תהליכי התפתחות קרקע, שעיקרם 
נדידת חרסית. בחלק גדול מקרקעות אלו נמצאים אופק גבסי או ריכוזי גבס משני, ככל הנראה בהשפעת מי-תהום מלוחים, 
שנמצאים מטרים ספורים מתחת לפני השטח. בשל גילן הצעיר של קרקעות אלו, טרם ניכרים בהן תהליכי שטיפת גיר, אך 
בקרקעות מעובדות ניכרת שטיפת מלחים. קרקע לא מלוחה מוגדרת כחומה אלובית חרסיתית-טינית, וכאשר היא מלוחה 
– סירוזיום ארגילי אלובי חרסיתי-טיני. באפיקי הזרימה סחף אלובי צעיר ללא חתך קרקע, המוגדר כקרקע אלובית חומה 
טינית. במורד המניפות הקטנות קרקעות אלוביות חומות חיוורות. קרקעות שמתחילים בהן תהליכי יצירת קרקע )ריכוז 

משני של גיר וגבס בעומק הקרקע(, מוגדרות כסירוזיום אלובי גירי.

1.6.2. קרקעות כיכר הירדן
קרקעות אלו נוצרו מחוואר הלשון, בשטחי הטרסות שבין מניפות הסחף. בטרסות הבלתי מבותרות, שבהן הסחיפה קטנה – 
התפתחות הקרקעות מוגבלת. עיקרה הדחה מעטה של גבס ומלחים קלי-תמס, והשקעת הגבס בעומק חדירת מי-הגשמים. 
קרקעות אלו מוגדרות כסירוזיום גירי חווארי. בקרקעות הדרומיות יותר ובקרקעות שבהן התרחשה עליה נימית של גבס ממי-

תהום – נוצרה סוליה קשה של גבס מלוכד. קרקעות אלו מוגדרות כסירוזיום פטרוגבסי חווארי.

1.6.3. קרקעות הבתרונות
בעיקר  הבולטת  מהירה,  לסחיפה  הלשון  חוואר  קרקעות  נתונות  במדרונות,  הדליל  והצומח  הצחיח  המדברי  האקלים  בשל 
בבתרונות. לעתים מוסרת כל שכבת הקרקע העליונה, ומתגלה שכבת סוליה גבסית היוצרת משטחי גבס או גבעות שולחן 
קטנות, ומעכבת את המשך הסחיפה. בבתרונות כמעט שלא ניתן להבחין בחתך קרקע, למעט שכבה מפוררת מעט מעל חוואר 
הלשון הבלתי בלוי. קרקע זו מוגדרת כליתוסול מדברי גירי. במדרונות צפוניים יציבים יחסית נוצר ריכוז גבס או אופק גבסי/
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פטרוגבסי בעומק קטן, וקרקעות אלו מוגדרות כסירוזיום אנספטי חווארי או סירוזיום פטרוגבסי אנספטי חווארי. הבתרונות 
התוחמים את גאון הירדן נחלקים לשני סוגים: אלו הפעילים כתוצאה מהקרבה אל הנהר עצמו ונתונים להשפעות אירוזיביות; 

ואלו המרוחקים מתוואי הירדן, שהפכו ברבות השנים למתונים בתלילותם.

1.6.4. קרקעות השקעים ההידרומורפיים
חוואר  גבי  על  נקווים  בתת-הקרקע  הזורמים  מי-התהום  וביניהן,  הסחף  מניפות  בשולי  המצויים  ההידרומורפיים  בשקעים 
הלשון. בשקעים אלו הקרקע גירית מאד )מהחוואר( ומלוחה מאד – בעיקר בשכבות העליונות, בשל ההתאדות הרבה. עומק 

הבלייה גדול בשל הלחות הגבוהה. קרקעות אלו מוגדרות כסולונצ'קים חוואריים.

הסחף.  במניפות  השוקע  לזה  בדומה  נחלים  סחף  שוקע  הלשון,  חוואר  טרסות  שבין  המבותרים  ההידרומורפיים  בשקעים 
אלוביים-סייניים/סייניים-חרסיתיים/ סולונצ'קים  כגליי4  מוגדרות  והקרקעות  הלקוי,  הניקוז  בשל  מתרחשת  ההמלחה 

חרסיתיים. הקרקעות הסטריליות )ללא צומח( מוגדרות כסולונצ'קים סטריליים אלוביים.

ירידת מפלס ים המלח. בטרסות נמוכות מאד )עד כחצי  במורד השקעים מצויות טרסות בשל התחתרות הנחלים בעקבות 
מטר(, עדיין ניכרים תהליכים הקשורים למי-תהום גבוהים, כמו היווצרות גליי או עליה נימית של מלחים וגבס, יחד עם שקיעה 
נמוכות מוגדרת הקרקע כגליי סולונצ'ק פטרוגבסי, כאשר עם  כך, בטרסות  משנית של גבס עד עומק חדירת מי-הגשמים. 

התעמקות אפיק הנחל מתרחש מעבר הדרגתי לסירוזיום פטרוגבסי.

1.6.5. קרקעות גאון הירדן
הירדן משקיע בעת שיטפונות סחף טיני עד חרסיתי עם ריכוז גיר בינוני )40-20%(. הסחף הגס שוקע בקרבת הנחל, והסדימנטים 
הקרקעות  מוגדרות  ולכן  קרקע,  יצירת  תהליכי  בו  התרחשו  וטרם  מאד  צעיר  הסחף  ההצפה.  פשט  בשולי  שוקעים  הדקים 
כאלוביות חומות טיניות גיריות, בהתאם למרקם הקרקע: קרוב לאפיק הירדן – חול-סייני/סיין-חולי אלובי גירי; ובשולי פשט 
ההצפה – סיין-חרסיתי אלובי חום טיני גירי או חרסית אלובית חומה טינית גירית. בשולי גאון הירדן שוקע סחף אלובי/קולובי-
קולוביות-אלוביות  כקרקעות  מוגדרות  אלו  צעירות  קרקעות  הבתרונות.  בסחף  שמקורו  הלשון,  חוואר  מצוקי  לרגלי  אלובי 
המועשרת  הקרקע  של  המלחה  מתרחשת  הלשון,  בחוואר  שמקורם  מי-תהום  של  חדירה  קיימת  שבהם  במקומות  גיריות. 
במלחים ובגבס, ונוצרים סולונצ'קים אלוביים חוואריים. תופעה זו נהיית נפוצה יותר ככל שמדרימים, כאשר בקרבת ים המלח 
הקרקע כה מלוחה עד שהסולונצ'קים האלוביים הופכים להיות סטריליים מצומח. נוסף למפל המליחות, ישנו גם שינוי בגודל 

גרגרי הקרקע, כאשר ככל שמדרימים הולך מרקם הקרקע ונעשה דק יותר.

איור 5: חתך רוחב סכמתי של בקעת הירדן )דן ועמיתיו, 2007(.

גליי הם כתמי קרקע אפורים הנוצרים בתהליכי חיזור בעת הצפת הקרקע במים.  4
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איור 6: חתך רוחב סכמתי בגאון הירדן )דן ועמיתיו, 2007(.
החתך מציג את הקשר בין הקרקעות השונות למיקומן בפשט ההצפה.
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1.7. אקלים
המידע המובא בסעיף זה מקורו באטלס האקלימי של ישראל, שבו נאסף מידע משלוש תחנות מטאורולוגיות בתחומי בקעת 
הירדן: ארגמן, גלגל ויריחו, בין השנים 1983-1968 )ביתן ורובין, 1991(. הגורמים המשפיעים על האקלים בבקעת הירדן הם 
מיקומה באזור הרוחות הצונחות מהרי השומרון ויהודה מרום של 900-800 מ' מעל פני הים אל רום הבקעה של כ-400-250 מ' 
מתחת לפני הים, וריחוקה מההשפעה הממתנת של הים התיכון והכינרת )בדרום הבקעה השפעה ממתנת במקצת של ים 
המלח(. אלו חוברים ליצירת אזור צחיח עם טמפרטורות מהגבוהות בישראל ולחות יחסית מהנמוכות בישראל. כמות המשקעים 
הרב-שנתית הממוצעת היא מ-200 מ"מ גשם בתחנה הצפונית ביותר בארגמן, ועד 145 מ"מ בתחנה הדרומית ביותר ביריחו. 

בקליה שעל שפת ים המלח סמוך לגבול הדרומי של הסקר, כמות המשקעים השנתית הממוצעת צונחת עד ל-88 מ"מ. 

1.7.1. משטר טמפרטורות
האקלים בדרום בקעת הירדן חם מאוד ויבש. בהיעדר השפעה ימית ממתנת )למעט ים המלח בדרום אזור הסקר(, הטמפ' 
היומית הממוצעת בקיץ היא 31-30.5 מ"צ, וטמפ' המקסימום היומית הממוצעת בקיץ היא 38.5-37.5 מ"צ, וטמפ' המקסימום 
יכולה להיות גבוהה מ-40 מ"צ )הטמפ' הגבוהה ביותר שנמדדה הייתה 50.5 מ"צ ביריחו(. הטמפ'  בחודשים מאי-ספטמבר 
הגבוהות ביותר מתרחשות בקיץ, ולא כבשאר אזורי הארץ – בעת שרבי האביב והסתיו. משרעת הטמפ' בין היום ללילה היא 
מהגבוהות בארץ, בעיקר בקיץ ובעונות המעבר, ומגיעה ל-16-13 מ"צ. המינימום היומי הממוצע בקיץ אינו יורד מתחת ל--24
22 מ"צ, ול-28-20% לחות יחסית. הלחות עולה באחוזים בודדים עם ההתקרבות לחוף ים המלח. עומס חום שורר באזור זה 
במשך 7 חודשים בשנה, כאשר מיולי ועד ספטמבר שורר עומס החום במשך רוב שעות היממה, על פי רוב – עומס חום בינוני 

עד כבד. בשעות הלילה המאוחרות יורדות הטמפ' בקרבת ים המלח ובמשך 5-3 שעות אין עומס חום באזור הקרוב אליו.

ואירועי קרה  15.5-7.5 מ"צ,  בחורף טמפ' המקסימום היומית הממוצעת היא 21.5-19 מ"צ, המינימום היומי הממוצע הוא 
יותר(. הטמפ' הנמוכה ביותר  נדירים )אחד בשנה בממוצע סמוך למורדות ההרים, ועד 4 אירועים בשנה באזורים נמוכים   –
שנמדדה הייתה 1.0- מ"צ. הלחות היחסית נמוכה גם בחורף: הממוצע היומי הוא 71-62% והמינימום היומי הממוצע הוא 44-40%. 

עם ההתקרבות לים המלח חלה עליה של אחוזים בודדים בלחות.

1.7.2. רוחות
המאוחרות  הצהריים  שעות  בין  וצפון-מערביות,  מערביות  רוחות  השומרון  של  המזרחיים  מהמורדות  צונחות  הקיץ  בעונת 
ומורידה מאד את הלחות היחסית. מקור  ניכרת,  וגורמות להתחממות אדיאבטית המעלה את הטמפרטורות במידה  לערב, 
הרוחות הללו בבריזת הים-התיכון, בשילוב עם אפיק המפרץ הפרסי והמבנה הטופוגרפי. שכיחותן 90% ועוצמתן 29-25 ק"מ/

שעה. בלילה נחלשת עוצמת הרוחות – בחלקן רוחות קטבטיות5, וכיוונן משתנה לצפון-מערב עד צפון באלמוג, לצפון-מזרח 
עד צפון בגילגל. בשעות הלילה המאוחרות הרוחות בגילגל דרומיות-מערביות. בשעות הבוקר ועד הצהריים נושבות באלמוג 
רוחות חלשות מכיוון צפון-מזרח עד מזרח, ובצהריים – גם מדרום. בגילגל נושבות בשעות הבוקר והצהריים רוחות דרומיות-
מזרחיות. ים המלח משפיע בקרבתו על משטר הרוחות, כאשר באזור יריחו לדוגמה, נושבות בימי הקיץ רוחות דרומיות בשעות 
הצהריים ואחה"צ שמקורן בבריזת ים המלח, ובשעות הלילה משתלבת הבריזה עם הרוחות הקטבטיות ובריזת ים-תיכון מכיוון 

צפון עד צפון-מערב.

היום  – הרוחות במשך  בגילגל  גם מצפון-מזרח;  ולעתים  ומדרום,  רוחות מצפון  נושבות במשך היום באלמוג בעיקר  בחורף 
צפוניות,  רוחות  באלמוג  בלילה שולטות  צפונית-מזרחית.  רוח   – ולעתים  ים המלח מדרום  בריזת  נושבת  וביריחו  משתנות; 

בגילגל – רוחות דרומיות-מערביות, וביריחו – רוחות מערביות עד צפוניות.

צפוניות-מערביות  רוחות  בעיקר   – אחה"צ  בשעות  שונים,  מכיוונים  רוחות  באלמוג  היום  במשך  נושבות  המעבר  בעונות 
ומערביות, ובשעות הלילה – רוחות צפוניות; בגילגל נושבות במשך היום רוחות משתנות, ובלילה רוחות דרומיות-מערביות; 
והלילה ברוח  ולעתים רוח צפונית-מזרחית, המתחלפת בשעות הערב  ים המלח מדרום,  נושבת במשך היום בריזת  וביריחו 

צפונית עד מערבית.

סופות חול ואבק מתחוללות באזור יריחו בממוצע אחת לשנתיים, בעיקר בחורף ובאביב.

1.8. הידרולוגיה

1.8.1. משקעים
בקעת הירדן נמצאת באקלים הצחיח של ישראל, בצל הגשם, בשל התרוממות רכסי שומרון ויהודה הגובלים בבקעה ממערב 
והירידה החריפה אל הבקע, שביחד מהווים מחסום אורוגרפי. בשל כך, מרבית הממטרים מתקבלים מזרחה יותר, בשטחה של 

רוח קטבטית היא רוח הנושבת כלפי מטה במורדות ההרים בשל הפרש לחצים הנוצר מהתנאים הטופוגרפיים.  5
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ממלכת ירדן. הדבר ניכר היטב במערכות הנחלים משני עברי הירדן, שכן אלו המתנקזים אל נהר הירדן ממזרח הם בעלי ספיקה 
גבוהה הרבה יותר מאלו המתנקזים ממערב. כמות המשקעים הממוצעת היא כ-200 מ"מ גשם/שנה בצפון אזור הסקר, עם 
מפל משקעים דרומה עד כ-90 מ"מ לחוף ים המלח, ושונות בין-שנתית ועיתית גדולה מאד )ביריחו לדוגמה, בשנה הגשומה 
ביותר ירדו 259 מ"מ, ובשנה השחונה ביותר – רק 62 מ"מ(. הגשמים יורדים בין אוקטובר לאפריל, מרבית הגשם בין דצמבר 
למרץ, והשיא הכמותי בינואר. ערפל נדיר באזור. הגשמים קונבקטיביים ובעלי אופי מקומי – כאשר עוצמות גשם גדולות יכולות 
לרדת בפרק זמן קצר מאד על פני שטח קטן – בעיקר בשולי עונת הגשמים. אירועי גשם כאלו גורמים לשיטפונות בנחלים, 

שמקורם בעיקר בגשמים היורדים על המורדות המזרחיים של הרי שומרון ויהודה.

1.8.2. אגני ניקוז ונחלים
מאז ראשית המאה הקודמת חלו שינויים מרחיקי לכת בנוף תרבות האדם במרחב הירדן הדרומי, ביחס לנוף הטבעי הקדום. 
שינויים אלו התרחשו בעיקר בשל ההתיישבות היהודית לאורך בקעת הירדן ועמק בית-שאן מעברו המערבי של נהר הירדן, 
ובעקבותיו יישוב עברו המזרחי, בתחום ממלכת ירדן. שינוי זה בא לידי ביטוי בשני מרכיבים השלובים זה בזה: שימוש חקלאי 
מקסימאלי בשטחי בקעת הירדן המאפשרים עיבוד, והקמת מפעלי מים – ששינו במידה קיצונית את הדינמיקה ההידרולוגית 

של הנחלים המזינים את נהר הירדן ובעיקר את הירדן עצמו.

• ים המלח	

ים המלח הוא גוף המים הרביעי במליחותו בעולם, וריכוז המלחים בו גבוה פי עשרה מריכוזם בים התיכון )34.2%(. ריכוז 
חם  מדברי  אקלים  בעל  באזור  נמצא  והוא  מקום(,  לשום  מוצא  אין  האגם  )למי  טרמינלי  הוא  שהאגם  מכך  נובע  זה  גבוה 
ויבש המתאפיין בשיעורי התאיידות גבוהים. חופיו הם המקום היבשתי הנמוך ביותר בעולם, והאגם עצמו מהווה את בסיס 
יהודה  והרי  ממזרח  הירדן  עבר  מהרי  ישירות  אליו  שמתנקזים  ערוצים  של  הירדן,  של  הניקוז  אגן  של  התחתון  הסחיפה 
ממערב, ושל נחל הערבה המתנקז אליו מדרום. החל מהמחצית השנייה של המאה העשרים, למעט בשנים גשומות במיוחד 
)כמו חורף 1991/92(, יורד מפלס המים באגן הצפוני של ים המלח מדי שנה בקצב ממוצע של כמטר בשנה )איור 7(, בעיקר 

בשל ניצול יתר של מקורות המים המזינים אותו, ושאיבת מים לאידוי בבריכות המלח שבאגן הדרומי.

איור 7: מפלסי ים המלח בשנים 2014-1976 )וינברגר, 2016(.

האגם מורכב משני אגנים: צפוני ודרומי. עומק המים הממוצע באגן הצפוני העמוק הוא כ-200 מ', וקרקעיתו ברום ממוצע 
הירידה המתמשכת במפלס, התייבש  ובשל  מ',  כ-10  רק  היה  עומק האגן הדרומי הרדוד  הים.  לפני  מ' מתחת   -730 של 
)קרקעיתו הייתה ברום של 401- מ' מתחת לפני הים(. עם ייבושו של האגן הדרומי, נבנו בו בריכות אידוי להפקת אשלג 
העמוק.  הצפוני  מהאגן  נשאבים  האידוי  לבריכות  המים  והירדניים.  הישראליים  האשלג  מפעלי  ידי  על  אחרים  וכימיקלים 
ירידת המפלס הקטינה את שטח האגם בכ-35% )איור 8(, וגורמת לשינויים גיאומורפולוגיים גדולים, דוגמת: שינויים בלתי 
הפיכים במאפיינים הביוכימיים של גוף המים באגן הצפוני, יצירת בולענים, נסיגת חופים, פגיעה בתשתיות ובשמורות טבע.
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.)NASA's Earth Observatory( 2011-1972 איור 8: השינוי בשטח ים המלח בשנים
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• נהר הירדן הדרומי )גל ופרלברג, 2012(	

הירדן הדרומי מחבר בין אגן הכינרת לאגן ים המלח, וזורם באזור הנוטה לצחיחות. למרות זאת, הוא בעל זרימה רציפה מכיוון 
שמקורותיו נמצאים באזורים לחים. יחס הפיתולים של אפיק הירדן )היחס בין אורך האפיק במציאות לאורכו בקו אווירי( הוא 
1:1.86, שהוא יחס גבוה יחסית לנהרות מפותלים בעולם )המתאפיינים ביחס של 1:1.5(. השיפוע הכללי של הירדן הוא 0.8%, 
כאשר מהירות הזרימה בו בעת שפל היא 1.37 מטר/שנייה ובעת גאות 1.7 מטר/שנייה. עומק החתך ההידראולי של האפיק 
נע בין 1 ל-3 מ'. הרוחב בגדות מלאות נע בין 22 ל-35 מ', כאשר בכמה מקומות הרוחב מגיע עד 40 מ' ויותר. ספיקת המים 

משתנה בין החורף לאביב, בשל מי השיטפונות המתנקזים אל הנהר.

תוואי נהר הירדן עובר בפשט ההצפה שלו )גאון הירדן( באופן לא סימטרי, קרוב לגבולו המערבי. בממוצע, שני-שלישים 
מרוחבו מצויים בגדה המזרחית, ושליש בגדה המערבית. הסיבה לכך היא בהימצאותם של נחלים גדולים הזורמים ממזרח 
אל הירדן, ונחלים קטנים יותר הזורמים אליו ממערב. תפוקות הסחף הגדולות של הנחלים ממזרח גרמו במשך הזמן לדחיקת 

מהלכו של הירדן מערבה.

במעקב משנת 1945 נמצא שאורכו הכולל של הירדן הדרומי הולך ומתקצר לאורך השנים. יחס הפיתולים פחת מ-2.4 ליחסו 
כיום, בשל התערבות האדם שבאה לידי ביטוי בשני אופנים: הפחתה משמעותית בספיקת המים למורד, והתערבות בתוואי 
הנחל – בעיקר על ידי ייצוב הגדות. ייצוב הגדות נבע במקורו מהרצון של ישראל וירדן לשמר את מיקום קו הגבול המדיני. 
נדידתו של תוואי האפיק באופן טבעי גרמה לגריעה או להוספת שטחים החורגים מהגבול שנקבע בהסכמים הבינלאומיים. 
אינטרס נוסף בייצוב הגדות הוא הרצון לנצל באופן מקסימלי את שטח הקרקעות לחקלאות, מבלי שהן ייסחפו כתוצאה 
משינויים בתוואי הנהר. גורם נוסף המשפיע על אופי הזרימה של הנהר הוא השיפוע. ים המלח מהווה את בסיס הסחיפה 
של הירדן, ומכיוון שמפלסו יורד באופן מהיר בעשרות השנים האחרונות, משתנה פרופיל האורך של הנהר ושיפועו הכללי 

עולה בהתמדה.

ניתוקו החלקי של הירדן הדרומי ממקורותיו הראשיים – הכינרת והירמוך, שינה באופן משמעותי גם את מקורות הסחף 
הוא  העיקרי  הסחף  מקור  וכיום  הסחף,  בתפוקת  משמעותית  הפחתה  חלה  הירמוך,  סכירת  מאז  הנהר.  לאורך  ותפוקתו 
בהתחתרות בגדות הנהר עצמן, עם תשומה לא גדולה מהנחלים המתנקזים אל הירדן ממערב. ההקטנה המשמעותית של 
טעונת הסחף במים הגדילה את הפוטנציאל האירוזיבי במים ואת מהירות זרימתם, למרות שגם כמותם פחתה משמעותית 
לאורך השנים. הגדלת השיפוע של פרופיל האורך ועליית מהירות הזרימה, יחד עם טעונת סחף נמוכה, גורמים עם הזמן 
לקיצור מהלכו של תוואי האפיק, להקטנת רדיוסי הפיתולים הפעילים ואף לנטישתם. כלל השינויים בפרמטרים ההידרולוגיים 

הללו הביאו להפרה בשיווי המשקל ההידרולוגי של הירדן ולעיצוב נוף אחר מזה שהיה בו עד תחילת המאה העשרים.

רב-שנתי.  בממוצע  מלמ"ק  בכ-1,200  העשרים  המאה  בתחילת  נאמדה  דרומה,  מהכינרת  הירדן,  של  הטבעית  הספיקה 
הספיקה האפקטיבית הפוטנציאלית להשפעה על שינויים במהלכו של הנהר ועל שינויים מורפולוגיים בחתכיו, היא ספיקה 
מלאת גדות העומדת על כ-300 מ"ק/שנייה )בתקופת חזרה של 3-2 שנים(. ספיקות העולות מעל סף זה מביאות להצפת 
יהיה  גם אם  הירדן,  לזרימות  הגורם המשמעותי התורם  אינן  דגניה  גלישות מים מעבר לסכר  הירדן.  גאון  פשט קרקעות 
פתוח במלואו. במצב זה יכולה להגיע הספיקה למקסימום של 150 מ"ק/שנייה לכל היותר, כמחצית מערך הספיקה מלאת 
הגדות. עיקר התרומה לזרימות בירדן הן הנחלים המתנקזים אליו ממזרח וממערב, כאשר אלו ממזרח הם הדומיננטיים. 
סך כל תרומת הנגר מהנחלים באגן הירדן הדרומי מגיעה ל-70% מהספיקה השנתית הכוללת בנהר, כאשר הירמוך הוא 
המקור השיטפוני הגדול ביותר המזין את הנהר. בשנות בצורת, עיקר הזרימה בירדן מקורה במי המוביל המלוח )שהוקם 
בשנת 1967(, שפכים, עודפי השקיית שדות המהולים בחומרי הדברה ודשנים, ומי ניקוז מסוחררים מבריכות המדגה )בעיקר 
מבקעת בית-שאן(. היחס המשתנה משנה לשנה בין מקורות אלו למקורות המים השפירים שמקורם בנגר עילי, משפיע 
במישרין על איכות המים בנהר. ריכוז המזהמים עולה בהתאמה הפוכה לספיקת המים בירדן. המזהמים כוללים בין היתר: 
ועומד על כ-2,000 מ"ג/ליטר. ספיקות ממוצעות ומעלה  וחנקות. ריכוז הכלור במי המוביל המלוח הוא קבוע  כלור, נתרן 

המתקבלות בנהר הירדן מביאות למיהול עד סדר גודל אחד.

מאז הקמת סכר דגניה ב-1932, פחתה משמעותית כמות המים הזורמת בירדן. המים הזורמים ממוצא הכינרת הם מי תמלחות 
בלבד, כשלעתים נדירות משוחררים עודפים של מים שפירים מסכר דגניה. אל זרימות מים אלו מתווספת זרימה רפה מהירמוך, 
גבוה, תוך הטיית המים באמצעות  לניצול מי הכינרת במפלס  נועדה  דגניה  ניצול המים. הקמת סכר  לצורך  נסכר  שגם הוא 
המוביל הארצי, שבנייתו הושלמה בשנת 1964. באותה השנה החלה לפעול תעלת הע'ור הירדנית אשר היטתה את מי הירמוך 
לבקעת הירדן הירדנית. נוסף על כך, הסורים הקימו מערך של מאגרים כדי לנצל את מי הירמוך. כלל המפעלים הללו הביאו 
לירידה חדה בספיקת המים מדרום הכינרת אל הירדן הדרומי. ההשפעה ניכרת גם בים המלח, שכן זרימת מי הכינרת לאורכו 
של הירדן הדרומי הייתה המקור העיקרי שהזין את ים המלח. ניצול המים ממקורות ההזנה של נהר הירדן גרם לירידה ניכרת 
בדינמיות ההידרולוגית לאורכו. הספיקה השנתית הממוצעת עומדת כיום על כ-150 מלמ"ק, עם תנודתיות גבוהה משנה לשנה 
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)מינימום של כ-25 מלמ"ק בשנת 1990/91, ומקסימום של 647 מלמ"ק בשנת 1991/92(. מסך הספיקה הכוללת, כ-20 מלמ"ק 
הם מי המוביל המלוח, המוזרמים לירדן הדרומי ישירות מדרום הכינרת. בתוכניות של רשות המים ישנה כוונה להתפיל מים אלו 
ולנצלם. הספיקה הממוצעת בירדן כיום נמצאת הרבה מתחת לספיקה הפוטנציאלית בעלת ההשפעה ההידרו-מורפולוגית על 
תוואי הנהר ומהלכו. לדוגמה, בשנת 2013/14 – השנה האחרונה שלגביה פורסמו הנתונים על ידי השירות ההידרולוגי, הספיקה 
המירבית השנתית הייתה 8.76 מ"ק/שניה בתחנת המדידה ההידרולוגית באתר הטבילה )קס'ר אל-יהוד(. ספיקה זו היא 8.3% 
מהספיקה המירבית הידועה )105 מ"ק/שניה(. המליחות הגיעה בסתיו 2013 לכ-1,980 מג"ל כלוריד, וירדה לכ-580 מג"ל אחרי 

שיטפונות החורף. רמות החנקה שנמדדו בסתיו היו כ-37 מג"ל, וירדו ל-16 מג"ל בחורף )וינברגר, 2016(.

הזרימות הנמוכות לאורך הירדן הביאו להתבססות צומח גדות צפוף, שגורם לייצובן באופן חלקי. בנוסף, הן הירדנים והן 
הישראלים מנצלים מזה מספר עשורים את מרחב פשט ההצפה לגידולים חקלאיים, תוך התערבות מסיבית בפני השטח של 
פשט ההצפה. עיבוד חקלאי זה מפר את האיזון בפשט ומגדיל את תפוקות הסחף ממנו לכיוון מורד הירדן בעת הצפה. כמו 
כן, ניצול הקרקע לחקלאות חושף את הגידולים לסכנת נזקי ההצפות, וכתוצאה מכך – לנזקים כלכליים. כך לדוגמה, באירוע 
השיטפוני שהתרחש במרץ 1983, הייתה הצפה נרחבת – הן בשטח הישראלי והן בירדני – והנזקים לחקלאות היו גדולים. 

בנוסף, נגרמה סחיפה של גדר הגבול במספר קטעים.

• יובלים עיקריים	

כאמור, הנחלים הזורמים אל נהר הירדן ממזרח הם גדולים יותר ביחס לאלו ממערב, והשפעתם המורפולוגית רבה יותר. הם 
מסיעים כמויות גדולות יותר של סחף אל פשט ההצפה של הירדן, וכתוצאה מכך מתקיימת דחיקה של תוואי הירדן מערבה. 
רוחב הפשט בצד המזרחי רחב יותר, בעוד שבצד המערבי מתרחשים כל העת תהליכי בלייה והתחתרות במדרונות. כל הנחלים 
החוצים את המרחב ממערב למזרח עוברים מתשתית סלעית בחלקם העליון של אגני הניקוז שלהם, אל תשתית מורפולוגית 
רכה, בעיקר חוואר של תצורת הלשון. כתוצאה ממעבר זה, מתרחשת התחתרות של הנחלים במפלסים התחתונים. אחד 
הגורמים המשפיעים ביותר מבחינה הידרו-מורפולוגית הוא ההתערבות במערכת הניקוז הטבעית, בעיקר במדרגת כיכר 
הירדן. עד סוף המאה ה-19 היה כיוון תוואי רשת הניקוז הטבעי ממערב למזרח. רשת הניקוז השתנתה לבלי הכר עם הקמת 
תעלות השקיה שהיטו את מי הנחלים לכל עבר בבקעה לצורכי השקיה. כיום כבר כמעט שלא ניתן להבחין באפיקי היובלים 

הטבעיים של הנחלים הראשיים שחצו בעבר את כיכר הירדן )גל ופרלברג, 2012(.

יובלי הירדן העיקריים בתחום הסקר הם:

• נחל בזק )ואדי שובאש(: אורכו כ-26 ק"מ, ואגן הניקוז שלו משתרע על פני כ-163 קמ"ר. הנחל הוא נחל אכזב המהווה 	
את הגבול הצפוני של אזור הסקר, וגם גבול גיאוגרפי בין רכס הגלבוע להרי השומרון. הנחל מנקז את הגלבוע, את הרי 

צפון-מזרח השומרון, וחלק מבקעת בית-שאן. 

• נחל מילחה )ואדי אל-מאליח'(: נחל שהיה בעבר איתן בחלקו. מהלכו מתחיל מצפון-מערב לטובאס שבשומרון, מנקז את 	
צפון הרי השומרון, יוצא אל בקעת הירדן בין מחולה לשדמות מחולה, ומהווה את גבולה הדרומי של בקעת בית-שאן. 
אורכו כ-20 ק"מ ושטח אגן הניקוז שלו כ-128 קמ"ר. כ-2 ק"מ ממזרח לבורג' אל-מאליח' נובעים בערוץ הנחל מעיינות 
חמאם אל-מאליח' החמים והמלוחים, שמהם נמשך בעבר פלג איתן באפיק הנחל, באורך של כ-9 ק"מ עד לירדן, ולאורכו 
מספר נביעות מים מתוקים. בשנים האחרונות מרבית המעיינות חרבים ונביעתם בעקבות הגשמים – קלושה. במרחק 3 
ק"מ ממזרח לחמאם אל-מאליח' פונה הנחל בזווית של 90 מעלות צפונה לאורך קו שבר גיאולוגי, וליד נקודת התפנית 
נובעים בנחל עיינות אל-ג'מל. מצפון לנקודת התפנית פונה הנחל לכיוון דרום-מזרח, מתחתר בבתרונות חוואר הלשון 

ונשפך אל הירדן מדרום למעין עין סוכות.

• ואדי דורה – אבו סידרה: נחל אכזב המתחיל באזור טמון שבשומרון, ומנקז את בקעת טמון )אל-בוקייעה(. יוצא אל בקעת 	
הירדן בין רועי לבקעות. במעלה מכונה ואדי דורה, ובמורד, לאחר תפנית של 180 מעלות במהלכו סביב ראס נוקב אל-בקר 
)מצפון לארגמן( – משנה את שמו לוואדי אבו-סידרה )סידרה בערבית = שיזף(. אגן הניקוז שלו הוא הקטן מבין הערוצים 

הגדולים, אינו מגיע לקו פרשת המים הארצית, ואין לאורכו נביעות. אורכו כ-20 ק"מ ושטח אגן הניקוז שלו כ-67 קמ"ר.

• נחל תרצה )ואדי פרעה(: הנחל הארוך ביותר ובעל אגן הניקוז הגדול ביותר מבין הנחלים המנקזים את המורדות המזרחיים 	
נושק  של השומרון. אורכו כ-44 ק"מ ושטח אגן הניקוז שלו כ-331 קמ"ר. אגן הניקוז שלו בקו פרשת המים הארצית 
יובלו העיקרי  ירקון.  נחל  ואגן  נחל אלכסנדר  אגן  נחל חדרה,  אגן  לים-התיכון:  ניקוז המתנקזים מערבה  אגני  לשלושה 
במעלה הוא ואדי אל-ביידן, המביא איתו מי מעיינות רבים מאזור שכם, במהלכו המבצע סיבוב כמעט מלא סביב הר כביר. 
אל הבקעה יוצא נחל תרצה באזור הג'יפתליך. זהו נחל איתן החל מהמעיינות באזור אל-פארעה במעלה, ועד למאגרי 
המים בבתרונות החוואר, שם הוקמה על ידי אגודת המים של המועצה האזורית בקעת הירדן מערכת מאגרים גדולה 
לתפיסת מי השיטפונות ואגירת מי קולחין. מי המאגרים משמשים להשקיית חקלאות היישובים באזור. את מי הנביעות 

הזורמים בנחל תופסים גם החקלאים הפלסטינים להשקיית שדותיהם, בעיקר באזור הג'יפתליך.
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נחל תרצה הוא המסדרון שדרכו מתפשט הצמח הפולש אמברוסיה מכונסת אל בקעת הירדן. מוקד האילוח באזור שכם, 
שאליו הוחדר הצמח כנראה בתערובת זרעים למזון שהגיעה מארה"ב ב-1990. מאזור שכם התפשט הצמח מערבה דרך 
אגן נחל אלכסנדר, ומזרחה כאמור – דרך נחל תרצה. הצמח נפוץ כיום בשטחים חקלאיים מושקים בבקעה עד ליריחו, 

ומסב נזקים כבדים לחקלאות, נוסף על היותו אלרגן לבני-אדם )דופור-דרור, 2014(.

• ואדי אל-אחמר: מתחיל את מהלכו בהרי השומרון )שם הוא מכונה בשמות אחרים, ומחליף את שמו תדיר לאורך האפיק(, 	
כיוונו בכ-90 מעלות למזרח- וכיוונו דרום-דרום-מזרח עד מוצאו אל בקעת הירדן מצפון לפצאל, שם הוא משנה את 
דרום-מזרח. הנחל מנקז את בקעת מכורה-גיתית והוא אכזב רוב מהלכו, עד הגיעו לבתרונות החוואר, שם הוא ניזון ממי-

תהום גבוהים ומלוחים, המתנקזים אליו וממנו לירדן. אורכו כ-20 ק"מ ושטח אגן הניקוז שלו כ-178 קמ"ר.

• אחד הערוצים הגדולים בדרום השומרון. מקור שמו העברי בשם הקיבוץ הנמצא במוצא 	 )ואדי אל-עוג'א(:  ייט"ב  נחל 
הנחל אל בקעת הירדן )ייט"ב – יד יצחק טבנקין(, והשם הערבי )עוג'א = פיתול( מדגיש את פיתוליו הרבים בבקעת הירדן. 
אורכו כ-29 ק"מ ושטח אגן הניקוז שלו כ-274 קמ"ר. יובליו העליונים מנקזים את מורדותיו המזרחיים של הר בעל חצור, 
ומנקז  ואדי אל-מלחה שמגיע מצפון  יובליו העיקריים הם  ושני  הים(,  פני  מ' מעל   1,016( שהוא ההר הגבוה בשומרון 
מלחה מבתרונות החוואר, וואדי אבו-עביידה שמגיע מדרום-מערב ומנקז ערוצים מכיכר הירדן. בדרכו בהרי השומרון שני 
קניונים מרשימים: הקניון העליון מצפון לכפר מאליך שבפתחו עין סמיה – מעיין גדול שמימיו נשאבים מזה עשרות שנים 
לעיר רמאללה; והקניון התחתון שנמצא בשמורת "נחל ייטב – כוכב השחר", ובקצהו עין עוג'א – אחד המעיינות הגדולים 
במרכז הארץ, ששפיעתו תנודתית – בחורף המעיין שופע, אך בקיץ שחון עלול המעיין להתייבש לחלוטין. מי המעיין 
מזינים פלג איתן שמימיו נתפסים במערכת של תעלות, ומשמשים להשקיית אדמות עוג'א א-תחתא. בשנים גשומות 
זורמים במורד הנחל בגאון הירדן מים מלוחים שמקורם במי-התהום הגבוהים של מלחת ואדי אל-מלחה מחד, ועודפי 

מים מתוקים שאינם נשאבים ומקורם בשפיעת עין עוג'א מאידך )מנדלסון, 2017א'(.

• עין 	 עד  הנחל  )מעלה  לא-טייבה  עפרה  בין  מהלכו  את  המתחיל  יהודה,  במדבר  ביותר  הצפוני  הנחל  א-נועיימה:  ואדי 
א-נועיימה נקרא ואדי אל-מכוך(, ומנקז את מורדותיו הדרומיים של הר בעל חצור, הגבוה שבהרי השומרון )1,016 מ' 
מעל פני הים(. הנחל בעל אגן ניקוז קטן יחסית: אורכו כ-36 ק"מ ושטח אגן הניקוז שלו כ-98 קמ"ר. במהלכו בהרי יהודה 
נחשפות מערות קארסטיות רבות בסלעי הגיר הקשה של חבורת יהודה )גיר ודולומיט(, שחלקן שימשו כמשכן לאדם 
בתקופות שונות )מנדלסון, 2017ב'(. שני מעיינות גדולים נובעים במוצא הנחל אל בקעת הירדן )שם גם מחליף הנחל את 
שמו לוואדי א-נועיימה(, סמוך לקיבוץ נערן: עין א-נועיימה ועין א-דויוכ. מי המעיינות מאוחזים ומובלים בתעלות מים 
רבות להשקיית השדות ולהזנת פארק מים הסמוך לנערן. שפך הנחל לירדן עבר הטייה הנדסית באזור גשר אלנבי, וכיום 

מי-השיטפונות המגיעים אליו נעצרים בסכר המונע את הצפת מעבר הגבול, ומוטים משם צפונה ומזרחה אל הירדן.

• נחל פרת )ואדי אל-קלט(: הנחל חוצה לרוחבו את כל צפון מדבר יהודה, דרך מצוקי גיר ודולומיט שבהם חתר קניונים ומצוקים 	
זקופים, וגבעות קירטון מעוגלות שם הנוף רך, מעוגל ומתון יותר. אורכו כ-40 ק"מ ושטח אגן הניקוז שלו כ-173 קמ"ר. תחילת 
מהלכו בגבעת שאול ברום של כ-800 מ' מעל פני הים, והוא מנקז את המורדות המזרחיים של הרי בית אל. משם חוצה הנחל 
את צפון מדבר יהודה, חוצה את יריחו ונשפך לירדן מדרום לאתר הטבילה הנוצרי קס'ר אל-יהוד, ברום של 395 מ' מתחת 
לפני הים. השם העברי של הנחל מסתמך על זיהוי המקום פרת המוזכר בספר ירמיהו עם ח'ירבת עין פארה שליד עין פרת. 
שמותיו הערביים משתנים לאורכו: ואדי פארה במעלה, ואדי אל-ע'זל בקטע התיכון הקניוני בין עין פרת לעין מבוע, והמורד 
נקרא ואדי אל-קלט. לאורך הנחל נובעים שלושה מעיינות גדולים: עין פרת )עין פארה(, עין מבוע )עין פוואר( ועין קלת, ועוד 
מספר מעיינות קטנים כמו: "בריכת התמר" לצד עין פרת ועין פוג'ירה ממזרח לעין פרת. המעיינות מקיימים זרימה איתנה 
לאורך חלק גדול מהנחל. שפיעת המעיינות חזקה במיוחד בחורף ובאביב. המעיין העליון הוא עין פרת, הנובע ברום של 290 
מ' מעל פני הים, וספיקתו הממוצעת כחצי מיליון מ"ק בשנה. המעיין השני הוא עין מבוע, הנובע ברום של 75 מ' מעל פני 
הים, והוא מעיין קארסטי פועם שעוצמת שפיעתו משתנה בתלות בעוצמת הגשמים. המעיין הנמוך והגדול במעיינות נחל 
פרת הוא עין קלת הנובע ברום של 10 מ' מעל פני הים, וספיקתו השנתית הממוצעת יחד עם מי עין מבוע מגיעה לכ-4 מיליון 
מ"ק. מי המעיינות נשאבו במהלך תקופת המנדט הבריטי והשלטון הירדני כמי שתייה למזרח ירושלים ולסביבתה. השאיבה 
הופסקה בשנת 1970, עם חיבור מזרח ירושלים לרשת המים הישראלית. בחורף נצפית בשנים האחרונות הרעה באיכות מי 
המעיינות פרת וקלת, ככל הנראה בשל הזרמת שפכים באזור המילוי החוזר של המעיינות, הנדחקים לתת-הקרקע בעקבות 
אירועי גשם חזקים. אל נחל מכמש, אחד מהיובלים העיקריים של נחל פרת, מוזרמים באופן קבוע מים מטוהרים בדרגת 
טיהור שניונית בלבד ממט"ש פסגות )המטהר גם את שפכי רמאללה ואל-בירה(. בעת תקלה במתקן הטיהור, מוזרמים אל 

הנחל שפכים גולמיים, לעתים למשך תקופה ממושכת )רשות הטבע והגנים, 2017; מנדלסון, 2017ג'(.
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1.8.3. אקוות )אקוויפרים(
אגני ההר המזרחי מתנקזים משדרת ההר המרכזית לכיוון מזרח וצפון-מזרח. גבולם הצפוני בהרי מגדל וארבל, גבולם המזרחי 
צירי  הוא  ירקון-תנינים(  מאגן  אותם  )המפריד  המערבי  וגבולם  חימר,  נחל   – הדרומי  גבולם  המלח,  וים  הירדן  בקעת  הוא 
הקמרים חברון ורמאללה, והשוליים המערביים של קער השומרון. בתחום האגנים נמצאות חמש אקוות: העיקרית היא סלעי 
הגיר והדולומיט של חבורת יהודה )אלביאן-טורון(, והאקוות המשניות הן: גיר וקירטון איאוקנים של חבורת עבדת באזור קער 
השומרון ונחל תרצה; בזלת ניאוגנית-רביעונית בגליל התחתון; מילוי אלוביאלי ניאוגני-רביעוני בעמק בית שאן ובבקעת הירדן; 
וגיר של חבורת ערד מגיל היורא. אגני ההר המזרחי מחולקים לארבעה אגנים ראשיים: אגן ההר המזרחי, האגן הצפון-מזרחי, 
אגן הגליל התחתון ואגנים קטנים נוספים ממזרח לשומרון )איור 9(. מי התהום באגנים ניזונים ממי גשם, וזורמים בעיקר לכיוון 
מזרח, שם הם מתנקזים באופן טבעי כמעיינות. המעיינות נובעים בשולי ים המלח, בעמקים הפנימיים, בבקעת הירדן וכמעיינות 
שעונים בהר. השאיבה מהאגנים עלתה מכ-80 מלמ"ק באמצע שנות השבעים של המאה ה-20, לכ-190 מלמ"ק בשנת 2013/14, 
מתוכם כמחצית קידוחים ישראלים ומחצית – קידוחים פלסטינאים. בבקעת הירדן האקווה מורכבת ממשקעי מילוי אלוביאליים 
זרימה מאקוות  גשם,  כניסות ממי  ישנן מעט  זניח, אבל  הוא  יחסית לאקוות האחרות בהר המזרחי  מהרביעון. המילוי הטבעי 
שכנות, מים חוזרים מחקלאות ומי שיטפונות. המפלסים באקווה זו ירדו מאז שנות השישים של המאה הקודמת ב-25-20 מ' בשל 
שאיבת יתר. ריכוז הכלוריד נע בין 1,500-100 מג"ל. המליחות הגבוהה נובעת משילוב מים מלוחים טבעיים באקווה, שאיבת יתר 
והסטת מי מעיינות ומי שיטפונות. ריכוזי הניטראט בין 40-10 מג"ל, עם מגמת עלייה קלה מאז שנות השישים )וינברגר, 2016(.

איור 9: ארבע האקוות הראשיות בתחומי אגן ההר 
המזרחי )וינברגר, 2016(.
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1.8.4. מעיינות
יהודה  חבורת  סלעי  של  מאקווה  הניזונות  רבות  נביעות  זה  באזור  מחולה.  בבקעת  מרוכזים  הסקר  בתחומי  המעיינות  רוב 
)קנומן-טורון(, ופורצות ממשטחי סחף מעובדים. חלק מהמעיינות שנבעו בעבר התייבש בשל שאיבת יתר שהורידה את מפלס 
מי התהום אל מתחת לסף נביעתם, אך מי התהום באזור קרובים מאד לפני השטח, והחקלאים הפלסטינאים חפרו בריכות 
אגירה רבות שחושפות אותם. השטחים שסביב המעיינות מעובדים ברובם הגדול, ומושקים על ידי תעלות פתוחות ומשאבות 
פני  על  זרימה  כל  מהם  ניכרת  ולא  בבסיסם  מאוחזים  מהמעיינות  חלק  והמטעים.  השדות  אל  המעיינות  מי  את  המוליכות 
השטח, ובחלקם נאספים המים אל בריכות אגירה מבוטנות. בשנות השבעים של המאה הקודמת, הוצע להכריז על שלושה 
מבין המעיינות הללו כשמורות טבע: עין אל-קורען, עין א-דיר ועין בליבל עליון )ברלינר ובן-צבי, 1978(, אך התהליך לא קודם.

תשעה מעיינות מתועדים על ידי רשות המים בתחומי הסקר, וכולם בבקעת מחולה:

• עין א-דיר: רום נביעה: 200- מ' מתחת לפני הים. המעיין קיים בשטח ומזין פלג זרימה. מימיו נשאבים על ידי החקלאים 	
.PEF-הפלסטינאים. המעיין מופיע במפת ה

• עין אבו-עפיף )מכונה ע"י רשות המים 'אבו-עפיץ'(: למעט צמחי קנה בערוץ הזרימה, אין סימנים להימצאות המעיין בשטח.	

• עין א-שמס )מכונה ע"י רשות המים 'בידא'(: רום נביעה:160- מ' מתחת לפני הים. המעיין נמצא בלב הכפר תל אל-ביידה. 	
.PEF-נובע מתוך מבנה אבן קטן ממערב לכביש. המעיין מופיע במפת ה

• עין בולייביל עליון )מכונה ע"י רשות המים 'בליבלה'(: רום נביעה: 219- מ' מתחת לפני הים. ריכוז כלוריד ממוצע באביב: 	
350 מג"ל. ריכוז חנקה ממוצע באביב: 172 מג"ל. המעיין נובע ומזין בריכה מבוטנת קטנה. מימיו נשאבים על ידי החקלאים 

הפלסטינאים, והעודפים מקיימים פלג זרימה במורד.

• עין אל-בס'ה )מכונה ע"י רשות המים 'מהדריה עליונה'(: רום נביעה: 172- מ' מתחת לפני הים. מעיין קטן בין תל אל-ביידה 	
.PEF-לתל א-שמסייה. מקיים פלג זרימה קצר עד בריכת אגירה מבוטנת. המעיין מופיע במפת ה

• מעיין ללא שם )מכונה ע"י רשות המים 'מהדריה תחתונה'(: רום נביעה: 173- מ' מתחת לפני הים. נמצא בשטחים החקלאיים 	
של תל אל-ביידה. יש סימנים למי-תהום גבוהים בנקודת הנביעה, אבל לא ניכרים מים על פני השטח.

• 	.PEF-עין אל-קורען: רום נביעה: 201- מ' מתחת לפני הים. המעיין קיים בשטח ומזין פלג זרימה. המעיין מופיע במפת ה

• בריכה חפורה )מכונה ע"י רשות המים 'שמס העליונה'(: רום נביעה: 151- מ' מתחת לפני הים. למעשה זה לא מעיין אלא בריכת 	
מים שחפרו החקלאים הפלסטינאים וחשפו מי-תהום גבוהים. נמצאת בשטחים החקלאים של תל אל-ביידה ממערב לכפר.

• מעיין ללא שם )מכונה ע"י רשות המים 'שמס התחתונה'(: רום נביעה: 176- מ' מתחת לפני הים. נמצא בפאתיה הדרומיים 	
של תל א-שמסייה. יש סימנים למי-תהום גבוהים בנקודת הנביעה, אבל לא ניכרים מים על פני השטח.

שאר המעיינות בתחומי הסקר אינם מנוטרים על ידי רשות המים:

• בבקעת מחולה. מסומן במפה 1:50,000, במורד הנביעה של עין בולייביל עליון. 	 בולייביל תחתון/עין חנזיר:  עין הצב/עין 
המעיין קיים בשטח ומזין פלג זרימה קצר.

• עין א-דיר תחתון: בבקעת מחולה. מסומן במפה 1:50,000, במורד הנביעה של עין א-דיר ועין אל-קרען. לידו בריכת אגירה 	
חפורה שמימיה נשאבים על ידי החקלאים הפלסטינאים.

• עין פרתה: בבתרונות החוואר מזרחית לתל אבו-סוס. מסומן במפה 1:50,000. יש סימנים לבית-גידול לח אבל הנביעה יבשה.	

• עין א-ס'פס'פה: בבתרונות החוואר צמוד לדרך המובילה אל תל אבו-סוס. מסומן במפה 1:50,000. יש סימנים לבית-גידול 	
לח אבל הנביעה יבשה.

• "עין מוקש": נובע בבתרונות החוואר מזרחית לתל אבו-סוס, צמוד לגדר המערכת, ומזין פלג זרימה שזורם בתעלת נ"ט ואינו 	
מגיע לירדן. המעיין בשטח חשוד במיקוש ואין אליו גישה. מסומן במפה 1:50,000 ללא שם.

• עין א-סוכות: נובע בכיכר הירדן סמוך לבתרונות, מערבית למחולה, למרגלות חרבת א-סוכות. מסומן במפה 1:50,000. אחד 	
ולתושבי האזור. המעיין מזין בריכת  המעיינות הגדולים בצפון בקעת הירדן, המשמש כאתר טבילה פופולארי למטיילים 

אגירה גדולה, ומצפון להם מאגר מים קטן נוסף. המעיין מזין פלג זרימה שמתחתר בבתרונות החוואר ומגיע עד לירדן.

• "עין יונתן": נביעה דלה בכיכר הירדן, היוצאת בערוץ הנחל עצמו, מתחת להריסות גשר כביש 90 הישן מעל נחל מילחה, בין 	
מחולה לשדמות מחולה. הזרימה מחלחלת אל תת-הקרקע כעבור כמה עשרות מטרים. מסומן במפה 1:50,000 כמה מאות 

מ' דר'-מז' למיקום הנביעה הנוכחי, בשטח חקלאי שאין בו סימנים להימצאות נביעה.

• נביעות במורד נחל מילחה: נביעות בבתרונות החוואר במורד נחל מילחה לפני השפך אל הירדן. מזינות את מורד הערוץ. לא 	
מסומנות במפה 1:50,000.
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• עין אל-ג'וניידיה: בבתרונות החוואר מדרום לנחל פיראן, למרגלות חרבת אל-ג'וניידיה. מסומן במפה 1:50,000. יש סימנים 	
לבית-גידול לח ויש ערוץ זרימה אל הירדן. המעיין בשטח חשוד במיקוש ואין אליו גישה.

• אל-	 ואדי  של  הזרימה  בערוץ  א-ס'ליח,  חרבת  למרגלות  אבו-סידרה,  לתל  מצפון  החוואר  בבתרונות  א-ס'ליח:  בס'ת  עין 
מידרג'. מסומן במפה 1:50,000. אין סימנים לבית-גידול לח בערוץ. השטח חשוד במיקוש ואין גישה אל המעיין.

• בכיכר הירדן מדרום-מערב לכביש מצומת אדם אל גשר אדם. מסומן במפה 1:50,000. 	 מעיין ללא שם בערוץ נחל תרצה: 
המעיין נובע אל מבנה בטון המשמש להשקיית השדות הסמוכים, ועודפי המים מוזרמים אל ערוץ נחל תרצה.

• ביר א-דשה: המעיין נמצא בלב מטע תמרים, במזרח בקעת פצאל בכיכר הירדן, באזור המלחות הגדול של ואדי אל-אחמר 	
ויובליו. מסומן במפה 1:50,000. נביעתו ניכרת על פני השטח.

• עין יונס: מעיין קטן וסביבו תמרים, בוואדי עין יונס בבתרונות החוואר מזרחית ליריחו. מסומן במפה 1:50,000. המעיין אינו 	
מזין פלג זרימה משמעותי.

• עויון מלחת יונס: שתי נביעות בבתרונות החוואר במורד ואדי עין-יונס. מסומנות במפה 1:50,000, אולם אין כל סימן בשטח 	
לנביעות כלשהן.

• עין חג'לא: מעיין שמימיו מאוחזים במקור בתוך מבנה בטון קטן, צמוד לכביש 90 ולמטע התמרים של מנזר דיר חג'לא. מסומן 	
במפה 1:50,000, אולם אין סימנים לזרימת מים על פני השטח מחוץ למבנה המשאבות.

• עין נחיל: מעיין הנובע בערוץ ואדי נחיל, ממזרח למנזר דיר חג'לא. מסומן במפה 1:50,000, אולם המעיין חרב ואין סימנים 	
לזרימת מים על פני השטח.

• ביר חיידר: במפת הקרן הבריטית מסומנת באר ששמה: Bir Heider, ולידה בור מים. המקום נמצא כיום בלב השטח הממוקש 	
שבין נעמ"ה ליריחו, ואינו נגיש. האתר לא מתועד במפות מנדטוריות.
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1.9. גיאומורפולוגיה וסדימנטים בירדן הדרומי, ביובלים ובמעיינות נבחרים

1.9.1. רקע
דו"ח זה מסכם ארבעה ימי עבודה של ד"ר נתנאל ברגמן וד"ר אלדד אלרון לאורך בקעת הירדן באפיק הירדן הדרומי, ובמספר 
 )Farber et al., 2004; Hillel et al., 2015( יובלים ומעיינות שלו. בעוד עבודות שונות עסקו ועוסקות כיום בניטור איכות המים בנהר
 Klein, 1985; Hassan & Klein,( ובעבר מספר מחקרים עסקו בהשפעת ירידת בסיס הסחיפה של ים המלח על בסיס תצלומי אוויר
2002(, לא נעשו עד היום עבודות על התשתית של הירדן והיובלים שלו עקב בעיות לוגיסטיות והעובדה שהאזור נמצא בתוך 
שטח צבאי סגור ולעיתים ממוקש. החשיבות של אפיון המורפולוגיה של האפיק הראשי ויובליו והמצב בתשתית שלהם כפולה: 
1. תיעוד והבנה מה המצב הנוכחי בזמן הדיגום )2016( כאשר נהר הירדן הדרומי במורד הכנרת ומרבית יובליו פגועים בצורה 
קיצונית בשל ניצול רוב המים באגן ע"י ישראל, ירדן, סוריה והפלסטינים. 2. המצב הקיים מאפשר נקודת התחלה לשיקום 
מורפולוגי-סדימנטרי עתידי אם וכאשר יוחלט על ביצוע הזרמות מהכנרת דרך סכר דגניה כחלק מתהליך שיקומו של הנהר 
)Farber et al., 2005; Chen & Weisbrod, 2016(. בדו"ח מופיעים תשעה אתרים המסודרים לפי הסדר הכרונולוגי של הביקור 

לפי יום. רק אתרים שבהם הייתה גישה פיזית למים נסקרו.

1.9.2. תוצאות

תחנה 1 – שפך נהר הירדן לים המלח
נהר הירדן נשפך לים המלח בנפתול חד של כמעט 90° כשהוא יוצא מקניון עמוק ומרשים החתור לעומק סדימנטים אלוביאלים 
דקי- גרגר )תמונה 1(. האפיק עצמו עם גדות אנכיות וללא צורות תשתית )bedforms( בולטות פרט לשרטונות צד בנפתולים. 
ערוצונים  ע"י  שנחצות  אחידה  ולא  גבעית  טופוגרפיה  עם  רבות  מטראסות  עשויות  הנהר  של  )הימנית(  המערביות  הגדות 
)gullies( רבים ופעילים ואילו הגדות המזרחיות )השמאלית( כמעט אנכיות, תלולות מאד עם גלישות קרקע טריות. יש מעיינות 
יש מעט מאד צמחיה שיחית בתוך המים באפיק או לידם ומספר עצי  גופרית בגדה הימנית שאצות סגולות גדלות בתוכן. 
אשל בודדים. תשתית הנהר חלוקית, גודל חלוק מקסימלי שנדגם 60 מ"מ עם הרבה מאד חומר חרסיתי קוהזיבי שמדביק את 

התשתית וכנראה הופך אותה לסטטית ומקובעת גם כשהספיקה עולה. 

תמונה 1. שפך נהר הירדן לים המלח. 
 

דבר  וברור,  מוגדר  הצפה  פשט  אין  גדות,  מלאת  ספיקה  מעל  שיטפון  בזמן  יוצף  המערביות  בגדות  הנמוך  שהאזור  למרות 
המלמד על כך שלא היה שיטפון גדול ומשמעותי לאחרונה או שהעדויות ממנו נמחקו לגמרי ע"י תהליכים מדרוניים. תופעה 
זו מאפיינת נחלים אלוביאלים פגועים עם ספיקות נמוכות בהם אין מורפולוגיה ברורה של האלמנטים השונים בנחל. תופעה 
נוספת הבולטת בחסרונה היא היעדר מוחלט של דלתא פעילה, בניגוד למשל לכנרת שם הזאכי )חיבור של נחל משושים ונחל 
יהודיה( והמג'ראסה )נחל דליות( יוצרים דלתא ענקית בכניסה לאגם. החיבור הישיר בין נהר הירדן לים המלח, "קצר" המדלג 
על דלתא ללא למשל ריבוי של אפיקי פזרות, מלמד על כניסת נפחי מים קטנים מאד לאגם והפיכת השטח היבש לירוד מאד 

מבחינת חשיבות אקולוגית כשטח מפונה. 
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תחנה 2 – גשר המלך עבדאללה
בתחנה זו רואים את ההתחתרות העמוקה של הירדן לתוך הסדימנטים של אגם הלשון )תמונה 2(. בערך כ-4 מ' מיסודות הגשר 
נחשפו. מתחת לגדה המערבית יש סימני זרימה אורגניים של לפחות שיטפון אחד גדול. הזרימה בנפתול מפוצלת לשתיים 
כששרטון אמצע עם צמחיה רבה הכולל את עמוד הגשר העיקרי מפריד ביניהם. יובל זורם נכנס לנחל מהגדה המזרחית מירדן 
במעלה הגשר. תשתית הנחל חרסיתית עם מעט חלוקים עד 30 מ"מ. הגדות מכילות מעט בולדרים אבל רוב הסדימנט דק-

גרגר, חולי-חרסיתי מוורוות )varves( משוכבות אופקית ומעט גרנולות )חלוקים קטנים עד 8 מ"מ( של אגם הלשון.
 

הגשר  יסודות  ההרוס.  עבדאללה  גשר   :2 תמונה 
החתירה עומק  על  מלמדים  במרכז   החשופים 

של הנהר.

שתי הגדות גם בצד הישראלי וגם בצד הירדני תלולות, באחרון אנכיות. המשמעות היא שכל שיטפון שעובר בנהר נשאר תמיד 
זו של אפיק בתוך אפיק  לו. תופעה מורפולוגית  ואין הצפה מעבר  )river valley( מובחן  נהר  בין שתי הגדות היוצרות עמק 
)channel within channel( אופיינית לנחלי מדבר חתורים ושיטפוניים )Graf, 1988(. עם זאת, למרות המורפולוגיה החיצונית, גם 
כאן בדומה לשפך הנהר לים המלח חסרים מרכיבים מורפולוגיים ברורים ועמק הנהר משקף ירידה מתמדת בבסיס הסחיפה. 
למשל, רק בצד הירדני יש צמחיה למרגלות הגדה האנכית בעוד הצד הישראלי קרח לגמרי. האזור בו אין זרימה משני צדי הנהר 
משופע בצורה חדה וכנראה בגלל הקושי של הסדימנט כמעט נטול צמחיה לגמרי, בניגוד לשרטון האמצע האלוביאלי. גם כאן 

אין פשט הצפה עם גבולות ברורים. 

תחנה 3 – עין יונס
מעיין זה נמצא בסמוך לגשר אלנבי )גשר המלך חוסיין(, מבודד לגמרי מבחינה הידרולוגית, ללא חיבור לנהר הירדן או לכל 
גוף מים אחר, לפחות על פני השטח. גופי המים במספר בריכות מכוסים כמעט לגמרי בענפים מתים של עצי תמר צפופים, 
הנמצאים בתוך וסביב המעיין יחד עם גזעים נפולים )תמונה 3(. תשתית המעיין חרסיתית ללא חלוקים. לא ניתן לראות זרימת 

מים בין הבריכות וגם קשה להעריך את גודל הנביעה וגבולותיה בשל צפיפות הצמחייה. 

תמונה 3: עין יונס המאופיין בעצי תמר מצוי צפופים 
לגמרי כמעט  או  לגמרי  מכסים  המתים   וענפיהם 

את הבריכות.
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תחנה 4 – וואדי אל-אחמר
מורד האפיק של וואדי אל-אחמר צר מאד, כמעט ישר לגמרי עם גדות תלולות ונראה כמו תעלת V חפורה, לא כמו נחל טבעי 
 )step-pool pattern( רוחב התשתית עד 1 מ'. המים המליחים זורמים בין צורות תשתית של בריכות ומדרגות מפל .)תמונה 4(
הגדות  בראש  שיחית  צמחיה  עם  ומלוכדת,  קשה  קוהזיבית,  לבנה-אדומה  מחרסית  עשויות  הגדות   .)5 )תמונה  בחרסית 
שלפעמים פולשת עד המים. התשתית לעומת זאת – בוצית מאד, עשויה חרסית וללא חלוקים. בקטע זה יש סימני זרימה 
גבוהים המצביעים על אירוע זרימה משמעותי שבמהלכו כל החתך היה מוצף. עם זאת, לא ניתן להעריך את גודל הזרימה 
לתוך פשט ההצפה מכיוון שהשטח מעל האפיק חשוד במיקוש וללא גישה. בקצה הקטע יש גשר עשוי קרקע שמתחתיו מובל 
מים העשוי שני צינורות ברזל שלאחריו הנחל זורם עד לשפך לנהר הירדן. ראוי לציין שלסדימנטים באזור יש ריח גופרית חזק 

ובתוכם יש גם התגבשויות מלח. 

תמונה 4: וואדי אל אחמר זורם בחתך זרימה צר דמוי 
V בתוך חרסית עם גדות עם צמחייה שיחית צפופה.

אופייניות  תשתית  לצורות  דוגמה   :5 תמונה 
בוואדי אל-אחמר של מפל ובריכה בחרסית. כיוון 

הזרימה מלמטה למעלה. 
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תחנה 5 – בריכה עונתית במעלה ואדי אל-מלחה
בריכה זו נוצרה כתוצאה מגדר המערכת שחוסמת את זרימת המים ומונעת מהם להגיע לנהר הירדן בזמן שיטפונות )תמונה 6(. 

שולי הבריכה עם צמחייה של קנים ואשלים ואילו תשתית הבריכה בוצית ועשויה מחרסית שמנה ושחורה.

אל-מלחה  בוואדי  העונתית  הבריכה   :6 תמונה 
שנוצרה כתוצאה מחסימת הנחל ע"י גדר המערכת. 

תחנה 6 – נהר הירדן מתחת למוצב טובלן
האתר נמצא בנפתול מתחת למוצב צה"לי נטוש ומצוק אנכי של חוואר הלשון. באזור זה רוחב נהר הירדן בערך 4 מ', הגדות 
השייכת  מים  איכות  של  משדרת  אוטומטית  תחנה  יש  במקום   .)7 )תמונה  קנים  של  בעיקר  צפופה,  צמחיה  עם  תלולות  די 
לאוניברסיטת בן גוריון. תשתית הנהר חרסיתית במקום שנדגם אולם עקב עומק המים, מהירותם ועכירותם – שהקשו על 

התנועה במים, קשה לדעת אם זו התשתית בכל הקטע. 

תמונה 7: נהר הירדן מתחת למוצב טובלן. 

תחנה 7 – מאגרי נחל תרצה
סדרה מרשימה של מאגרים, מבנים הנדסיים ותעלות הלוכדים שיטפונות בחורף ואוגרים את מי הקולחין של האזור, ולכן היו 
מלאים חלקית בזמן הביקור. במאגרים בהם היה ציפוי HDPE שחור על תשתית המאגר, רק בשוליים הייתה מעט צמחיית אשלים. 
במאגרים בהם התשתית הייתה חווארית )תמונה 8( ונראתה טבעית יותר, הייתה רבה יותר צמחייה בשוליים, ולעיתים פלשה למים. 
בכל מקרה, צריך להתייחס למאגרים האלה כגורעים מי שיטפונות וסדימנט מנהר הירדן וכנראה במקרים שבהם המאגרים 

מתמלאים מעבר לקיבולת המקסימלית שלהם, גם כמקור לזיהום של קולחין. 
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תמונה 8: אחד ממאגרי נחל תרצה על תשתית חווארית. 

תחנה 8 – נחל תרצה מזרחית לכביש 90
בנחל תרצה מזרחית לכביש 90 יש כנראה מספר נביעות, ולכן למרות היותו אכזב היו בו מספר מקטעים של מים עם קנים רבים. 
החקלאים המקומיים משתמשים במים הללו ושואבים אותם למטעי התמרים, לחממות ולשדות הסמוכים ולכן אין זרימה רציפה. 
הנחל ברובו עם גדות חוואר חרסיתיות, עם חתך טרפזי )לעיתים נראה חפור מעשי ידי אדם(, מידי פעם יש חלוקים בודדים עד 
גודל 128 מ"מ בתשתית אולם בראיה כוללת של כל קטע הנחל הם זניחים והתשתית גם כן חרסיתית, אם כי כהה יותר מהגדות. 
בזמן הביקור היו סימני זרימה גבוהים של שיטפון גדול שהותיר את רישומו בהרבה מאד פסולת )בעיקר צמיגים, ניילונים גדולים 
מחקלאות אבל גם אשפה ביתית( שהייתה מפוזרת באפיק ובפשט ההצפה. בסמוך לחממות יש חורשת איקליפטוסים עתיקים 

על הגדות ובתוך הנחל, שמייצבים אותו ומונעים סחיפה של התשתית והגדות דקי-הגרגר )תמונה 9(. 

בחורשת  תרצה  נחל  למעלה  מבט   :9 תמונה 
והתשתית  שהגדות  לראות  ניתן  האיקליפטוסים. 
חרסיתיות ללא חלוקים, פסולת רבה של צמיגים 
של  זרימה  וסימני  אורכו,  לכל  מפוזרים  וניילונים 

שיטפון בחלק המעלי של העצים. 

תחנה 9 – שפך וואדי אל-מלחה
נחל זורם ברוחב אפיק של 4-3 מ' עם צמחיית גדות צפופה שמסתיים במובל מים שבמורדו יש אפיק יבש עד לנהר הירדן. 
החתך טרפזי עם גדות משופעות אם כי הוא אינו חתור בצורה בולטת )תמונה 10(. תשתית הנחל חלוקית עם חומר חרסיתי רב 
בחללים, רוב החלוקים עד גודל 128 מ"מ אולם מידי פעם יש בולדרים בודדים. אין צורות תשתית מוגדרות והזרימה משתנה רק 
ברוחב ובעומק, הדי רדוד יש לציין. בקטע המורדי היבש יש תחילה תשתית חלוקית )תמונה 11(, אולם לאחר מכן האפיק הופך 
לחרסיתי לגמרי ונטול חלוקים כלל )תמונה 12(. זוהי מניפת הסחף )או דלתא( של הנחל ולכן מצטברים חלוקים קרוב למוצאו. 
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ניתן  אל-מלחה.  וואדי  למעלה  מבט   :10 תמונה 
לראות שהתשתית חלוקית עם הרבה חומר חרסיתי, 
לגמרי  מכסה  אשלים  בעיקר  של  צפופה  וצמחייה 

את הגדות החוואריות.
 

תמונה 11: מבט אל מורד הקטע התחתון – היבש 
והחלוקי של וואדי אל-מלחה.

היבש  המורדי  הקטע  למורד  מבט   :12 תמונה 
שלו  השפך  לפני  אל-מלחה  וואדי  של  והחרסיתי 

לנהר הירדן.



58

"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

בנהר הירדן עצמו היה בתשתית חומר חרסיתי במעלה, תשתית חלוקית מול השפך ובמורד שילוב של חרסית וחלוקים. מול 
השפך הסדימנט החלוקי השתרע עד לגדה השנייה )תמונה 13(. כנראה שבשיטפונות גדולים הנחל מכניס כמויות גדולות של 
חומר חלוקי גס שחוסמות זמנית את נהר הירדן עד שהמים פורצים נתיב זרימה חדש, אולם בשל הבדלי האנרגיה בין היובל 

)שיטפון גדול( לאפיק הראשי )זרימת בסיס( רק חלק מהסדימנט הגס מפונה למורד והוא נותר במקום זמן יחסית רב. 

תמונה 13: מבט משפך וואדי אל-מלחה לנהר הירדן. 
בולטת במיוחד הגדה המזרחית עם חלוקים גדולים מאד.

1.9.3. סיכום
בארבעת ימי עבודת השטח ניתן להבחין בפגיעה הקשה באפיק נהר הירדן, הן בשל ירידת בסיס הסחיפה של ים המלח שגורם 
מרחבית  רציפות  אי  שיש  בכך  מתבטאת  בנהר  הפגיעה  האדם.  לשימוש  באגן  המים  גריעת  בשל  והן  מסיבית,  להתחתרות 
אחרים  במקומות  ואילו  נקודתית,  חלוקית  תשתית  יש  חלוקיים  יובלים  כניסות  ליד  הסדימנטים.  ובהסעת  הנהר  בתשתית 
התשתית חרסיתית לגמרי שמקורה בחוואר הלשון המקומי. סביר להניח שגם כאשר היובלים מכניסים שיטפונות, יכולתו של 
נהר הירדן להסיע אותם מוגבלת – הן בשל ספיקה נמוכה שמגיעה מהמעלה, אבל גם כנראה בגלל שהסדימנט החרסיתי מאד 

קוהזיבי ומגדיל בצורה ניכרת את ערכי הסף הנדרשים להסעה של סחף בתשתית )בניגוד לסחף מרחף(. 

גם ביובלים עצמם ניתן להבחין בהשפעת ופגיעת האדם. מורפולוגיית אפיקי היובלים היא של נחלים חתורים, לרוב עם נתק 
מפשט ההצפה בשל ירידת בסיס הסחיפה של נהר הירדן במוצא הנחל, וגם בשל גריעת מים במעלה שגורמת להצרה ניכרת 
של האפיקים ופלישת צמחיית גדות. בחלק מהמקרים מורפולוגיית היובלים משקפת תעלה חפורה ע"י אדם – היא אמנם 
יעילה מאד מבחינת העברת המים וסחף מרחף למורד במהירות, אך כנחלים פעילים אין הם ממלאים את תפקידם הטבעי 

)והאקולוגי(, עם צורות תשתית מסודרות, קבועות ויציבות לאורך זמן.

שיקום של נהר הירדן הדרומי צריך לכלול לא רק הזרמת מים באיכות גבוהה מהמעלה בכנרת למורד עד לשפך ים המלח, 
אלא אפשרות לתת ליובלים הרבים לאורכו להשתקם ולהיות אפיקי נחל מתפקדים: גם מבחינה הידרולוגית )מספיקות בסיס 

ממעיינות ועד לשחרור הזרימות השיטפוניות(, וגם סדימנטולוגית )העברת סחף דק וגס ללא הפרעות בדרך(.

השפעה  שיש  מכיוון  אקולוגית,  והן  מורפולוגית  מבחינה  הן   – איכותיים  הכי  האזורים  אחד  הוא  ראשי  נחל  עם  יובל  מפגש 
הדדית ביניהם. בזרימת בסיס, היובל מכניס נוטריינטים וסדימנטים ומהווה אזור השקטה שמהווה דלתא )או מניפת סחף( 
מקומית, שהאפיק הראשי מציף ומפנה רק בשיטפונות גדולים. כמו כן, השפך של היובל הוא הראשון להיות מושפע מהאפיק 
הראשי. למשל, אם יש ירידה בבסיס הסחיפה )התחתרות( או אגרדציה )השקעה והתרוממות התשתית(, זה האזור שיקבל 
ראשון את השינוי ויעביר אותו למעלה היובל. אם יש "ברך" )nickpoint( בנקודה זו, היא תיצור חוסר יציבות בצורות התשתית 
השונות )למשל בריכות, אשדות ומפלים(. לכן, בנחל ראשי פגוע כמו הירדן, אם וכאשר יתחיל בו תהליך שיקום, שפכי היובלים 
לאורכו יראו את השינויים הגדולים ביותר בתחילת התהליך. לכן, נקודות החיבור בין יובל לאפיק הראשי יכולות להיות מוקדות 

)hotspots(, שמהן יחל השינוי מהמצב הפגוע הנוכחי, למצב של יציבות מורפולוגית-תהליכית לאורך זמן.
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פרק ב':

נוף ומורשת האדם
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2. סקר נוף
בחלוקה רוחבית של ארץ ישראל, בקעת הירדן הינה אחת מארבע חטיבות הנוף המובהקות במרכז הארץ )מישור החוף, הרי 
יהודה ושומרון, בקעת הירדן והרי עבר הירדן(. מזה כ-100 שנה משמש נהר הירדן כגבול בינלאומי, אך מבחינה נופית הוא מהווה 
את ליבה של חטיבת הנוף, והמאפיינים הנופיים-חזותיים הטבעיים הינם דומים משני עברי הירדן. להלן, נתייחס לחטיבת הנוף 
של בקעת הירדן בגבולות הסקר בלבד. לצרכי ניתוח השטח, וכן לצרכי תכנון מדויק ומפורט יותר, בוצעה החלוקה הפרטנית 

ליחידות נוף )ולאחריה גם החלוקה לתת-יחידות נוף, המתוארת בסעיף  2.2 להלן(.

שטח הסקר חולק לשש יחידות נוף, כאשר יחידת נוף מוגדרת כחבל ארץ בעל מכלול תכונות וקווי נוף, השונה במידת מה מזה 
של החבלים השכנים לו. קו נוף, המבדיל בין יחידה ליחידה, נקבע על פי תכונה הממלאת תפקיד בולט בעיצוב נופו החזותי, 
הביולוגי ו/או התרבותי של חבל ארץ מסוים. מפת יחידות הנוף מציגה ומאפיינת את מגוון נופי האזור, וכוללת תיאור ותיחום 
של יחידות הנוף השונות. הגדרת יחידות הנוף נועדה להיות כלי לניתוח ערכי הטבע והנוף ביחידות השטח, ולגיבוש מדיניות 

השימוש באותם שטחים, תוך שמירה על מגוון הנופים המאפיין אותם.

לאחר הגדרת יחידות הנוף, חולקה כל יחידת נוף ליחידות משנה קטנות יותר הנקראות תת-יחידות נוף, שבהן רמת ההומוגניות 
של מרכיבי הנוף – גבוהה יותר. חלוקה נוספת זו נעשתה לעיתים על פי מאפיינים טופוגרפיים וחזותיים משותפים. במקרים 
אחרים, חולקו תת-היחידות על פי הבדלי תכסית. למשל, הבדל בין אזור טבעי לחקלאי, או הבדלים בין אזור עם עצים נטועים 

בוגרים לאזור ללא נטיעות.

2.1. מרכיבים ומאפיינים נופיים המשמשים להגדרת יחידות הנוף ותת-יחידות הנוף
• מאפיינים גיאומורפולוגיים המקנים לאזור את זהותו: קווי רכס, גבעות משאר, מערכות ניקוז, בתרונות, "שערים טופוגרפיים" 	

בין רכסים או שלוחות, מצוקים גבוהים, פסגות בולטות בנוף וכו'. לרוב, הגורם הטופוגרפי הוא מרכזי בחלוקת יחידות נוף. 
עם זאת, מכיוון שמרחב הסקר הינו בקעה המובחנת היטב מההרים הגובלים בה, חשיבותו של גורם זה פחותה בסקר הנוכחי 

)מפה 6(.

• צומח ותכסית: השתנות דרמטית באופי הצומח, מפנים וכו'.	

• תכסית דומיננטית רציפה: כמו שלוחות מיוערות. באזורים אלה, על פי רוב, יש חשיבות חזותית לקו המגע של יחידת הנוף 	
עם היחידה הגובלת בה.

• כמו מחצבה, יישוב או קבוצת יישובים. בנוסף, במקרים מסוימים משמשים כבישים כגבול בין 	 פיתוח בולט בשטח טבעי: 
יחידות נוף או תת-יחידות נוף.

• תופעות טבע ונוף ייחודיות: כמו מצוקים, מכתשים ובתרונות.	

הגדרת יחידות הנוף באזור הסקר מלווה פעמים רבות בהתלבטויות רבות, שכן חלקים רבים של השטח נראים במבט ראשון 
בין  הבדלים  לזהות  הקושי  הנוף.  יחידות  וגבולות  ההבדלים  מתגלים  יותר,  מעמיק  לימוד  לאחר  רק  דומים.  מאפיינים  בעלי 

יחידות הנוף השונות מתבלט בעיקר בנופים מתונים עם תוואי נוף שאינם חד-משמעיים. 

כך למשל, ישנה התלבטות האם לחלק את השטח לפי אגני ניקוז או אגנים חזותיים, דבר שגורם לכך שרכסי ההרים מחולקים 
בין כמה יחידות נוף; או לפי רכסי ההרים, שאז אגן הנחל מתחלק בין כמה יחידות נוף. אין תשובה אחת לשאלות אלה, והחלוקה 
אנשים שמייצגים  בו מספר  זה, משתתפים  למתן את ההיבט הסובייקטיבי בתהליך  כדי  היא אמירה פרשנית.  נוף  ליחידות 

נקודות ראות שונות, תוך ניסיון לבנות חלוקה ולאחר מכן הערכה מוסכמות. 

הגדרת יחידות הנוף התבצעה תוך בחינת כלל מאפייני השטח ומבוססת על האמצעים הבאים:

• סיורים בכלל שטח הסקר וביחידות הנוף הקיימות בו.	

• מקורות מידע קיימים ומסמכים רשמיים של רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה בנוגע לחלוקת השטח ליחידות 	
נוף )אידלמן ועמיתיו, 2000(.

• שכבות ממ"ג: מפת שיפועים, מפת גבהים, מפת מפנים, מפות גיאולוגיות ותצלומי אוויר.	

• חוות דעת של אנשי מקצוע בתחומים רלוונטיים.	
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2.2. אפיון יחידות הנוף
בהתווייה הסופית של גבולות יחידות ותת-יחידות הנוף, נעשה מאמץ להצמיד במידת האפשר את גבולותיהן לגבולות המיפוי 
של יחידות הצומח. זאת, פרט למקרים שבהם הגיון טופוגרפי/חזותי דורש "חיתוך" של יחידות צומח. הסיבה להצמדה זו היא 
עוזרת  והנוף. הצמדת הגבולות  "חיתוך" ממ"גי של שכבות הצומח  לעיל(, מתבצע   1 איור  )ראו  שבתהליך שילוב ההערכות 

למנוע היווצרות "רסיסים" קטנים בחיתוך השכבות.

החלוקה הטבעית ביותר של מרחב הסקר הינה בציר מזרח-מערב בהתאם למרחק מנהר הירדן:

• גאון הירדן: המפלס התחתון סביב הירדן )הזור(. אזור זה התחום בין בתרונות ומצוקי חוואר בשתי גדות הנהר, נתון לאורך 	
ההיסטוריה למשטר של הצפות עונתיות )תופעה שפחתה מאד במאה ה-20 עם ניצול מי הירדן ויובליו בידי ישראל וירדן(. 

בחלקו נטועים כיום מטעי תמרים של יישובי הבקעה.

• בתרונות החוואר: מדרגה טופוגרפית שגובהה עשרות מטרים. אזור צחיח ומבותר.	

• כיכר הירדן: המישור שבראש בתרונות החוואר )הע'ור(. אזור צחיח בו מתקיימת כיום חקלאות שלחין של יישובי הבקעה.	

• גבולות הסקר כוללים גם מקטעים קטנים של שיפולי השומרון, למשל המדרגה הטופוגרפית שעליה ממוקם היישוב נעמ"ה.	

• הטשטוש 	 ודרך  המערכת  גדר  הינו  הסקר,  תחום  אורך  לכל  רציף  מכשול  ביטחוניים.  מכשולים  הינו  נוסף  אורכי  אלמנט 
שלאורכה. מכשול נוסף הוא דרך מערכת עליונה ושדה מוקשים במרחב "בקעת מחולה", לעיתים במרחק משמעותי מגדר 
המערכת. מיקומה של גדר המערכת יחסית לאלמנטים הרוחביים האחרים אינו קבוע, אך לרוב הוקמה גדר המערכת בראש 

מדרגת בתרונות החוואר או בחלקה המזרחי של כיכר הירדן.

חלוקה נוספת של המרחב הינה בציר צפון-דרום:

• בחלקו הצפוני של המרחב נמצאת בקעת מחולה, שהיא למעשה המשכה הדרומי של בקעת בית-שאן. אזור זה הוא בצורת 	
משולש, בין נחל בזק בצפון, שיפולי השומרון בדרום-מערב ומדרגת החוואר בראש גאון הירדן במזרח. בקעת מחולה הינה 

האזור העשיר ביותר במקורות מים בבקעת הירדן חוץ מהמעיינות הגדולים של יריחו ועוג'א.

• דרומית לבקעת מחולה, נמצאת רצועה משמעותית בה הרי השומרון יורדים למעשה עד ראש בתרונות החוואר, כלומר – 	
כיכר הירדן אינה קיימת כלל.

• באזור שמוואדי אבו סידרה דרומה, שבה ומופיעה כיכר הירדן כרצועה צרה למדי, שבה ממוקמים היישובים זבידאת, מרג' 	
א-נעג'ה וארגמן. בקעה זו )לה נקרא "בקעת ארגמן"( נמשכת עד צומת אדם. בנקודה זו היא נפגשת עם בקעה גדולה לאורך 

אפיק נחל תרצה )ואדי פרעה( – אזור הג'יפתליך שבין צומת תרצה ליישוב משואה.

• בין משואה ליפית, כיכר הירדן תחומה במערב ע"י מורדות הסרטבה.	

• דרומית ליפית, מתרחבת כיכר הירדן מאד, ולמעשה כאן משתרעת בקעת הירדן "הקלאסית", או בקעת פצאל, הנמשכת 	
ברצף וללא גבול מורפולוגי ברור עד מבואות יריחו. באזור זה בולטת המלחה המרשימה של ואדי מלחה – אלמנט נופי ייחודי. 
ניתן לומר כי הגבול הדרומי של בקעת פצאל הינו בערוץ העמוק של נחל ייט"ב )ואדי אל-עוג'א(. נחל ייט"ב ויובלו ואדי אבו-
עוביידה, חורצים את בקעת הירדן לכל רוחבה ומהווים מכשול ברור בדרך למרחב יריחו. המכשול המשמעותי הבא, נחל פרת 

)ואדי קלט( נמצא מדרום ליריחו.

• דרומית לאזור בית הערבה הישנה לכיוון שפך הירדן, נעלם אלמנט בתרונות החוואר, והמרחב מכוסה במישור סחף שטוח 	
וצחיח לחלוטין. עם נסיגת מפלס ים המלח, חלה בשנים האחרונות התחתרות מואצת של נהר הירדן לעומק עשרות מטרים 

במישור הסחף, תוך כדי יצירת קניון מרשים ביופיו.
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2.3. הגדרת יחידות נוף בבקעת הירדן בעבודות קודמות
פלדמן )תשל"ז( מחלק את חלקה התחתון של בקעת הירדן לארבעה אזורי משנה:

• עמק פרעה: "בקע קשתי". מצפון סוגר עליו הרכס של ח'רבת מחרוק ומדרום קרן סרטבה.	

• המשך 	 המהווה  עוג'א,  ח'רבת  שלוחת  עליו  סוגרת  ומדרום  פצאל,  ונחל  אחמר  ואדי  הנחלים  מתנקזים  אליו  פצאל:  עמק 
למדרגה הטקטונית הנמוכה במדבר יהודה.

• עמק עוג'א: מתוחם מדרום ע"י שלוחת נועיימה.	

• עמק יריחו: גובל בעמק נועיימה בצפון ובנחל פרת )ואדי קלט( בדרום, והינו העמק הנרחב ביותר בבקעת הירדן.	

מרקוס )1992( אינו מבצע חלוקה של המרחב ליחידות נוף, אולם עומד על מספר אלמנטים ייחודיים:

• ממוצא הירדן מהכנרת ועד כ-2 ק"מ דרומית משפך ואדי כפרינג'ה לירדן, הנהר מתאפיין בנפתולים בעלי קוטר גדול )500 מ' 	
ויותר(, בעלי מבנה קשתות א-סימטרי, וגם קטעי אפיק ישרים רבים יחסית.

• כ-14 ק"מ לפני שפך הירדן לים המלח, לערך ממקום שיפכם של ואדי אל-מלחה ונחל ייט"ב אל הנהר, זורם הירדן בעמק 	
השונה באופיו מזה שבחלקיו העליונים של הנהר. מאפיינים בולטים:

א. המורדות אינם נמשכים בקו ישר אלא בקו מפותל, המתאים למהלך פיתולי הנהר.

ב. רוחב קרקעית העמק כאן כקילומטר אחד בממוצע, והולך ומוצר כלפי דרום. קטע זה מוצף במי הנהר "כמעט כל שנה".

ג. קטע זה, בעיקר בצידו המערבי, מלווה בבתרונות תלולים, שמפלסם העילי נמצא 50-30 מ' מעל לקרקעית.

ד. שיפוע העמק ואפיק הנהר בקטע זה הם גדולים, למעשה השיפועים הגדולים ביותר של הירדן התחתון למעט האזור 
הסמוך לכנרת, ולכן זרימת הנהר נמרצת גם בעת שפל.

לאור מאפיינים אלו, אופי הפיתולים במורד הירדן שונה מהותית מאשר במעלהו. הפיתולים הם פשוטים בעלי צורת פרסה, 
שהיקפם קטן וקוטרם צר. באזור זה מעטה התופעה של נפתולי נהר נטושים.

• דלתת הירדן: ראשיתה באזור השפך של נחל חשבון )ואדי חיסבן( אל הירדן. מכאן ודרומה מתחיל מישור הדלתה, מישור 	
סחף המחליף את בתרונות החוואר. במורד הדלתה יש לגונות, שרטונות חוף וזרועות שפך כתוצאה מהשינויים במפלס ים 

המלח. באזור הדלתה גם מסתיים היער שלאורך הנהר )הוא גאון הירדן(.

זרטל )2005( חילק את צפון בקעת הירדן לשלוש יחידות נוף: "דרום בקעת בית-שאן" )לה אנו מציעים לקרוא בקעת מחולה(, 
בין נחל בזק בצפון לנחל מילחה בדרום, "בקעת הירדן" בין נחל מילחה בצפון לנחל תרצה בדרום ו"פשט ההצפה של נחל תרצה" 
בין נחל תרצה )צומת אדם( בצפון לנחל פצאל בדרום )היחידה האחרונה כוללת למעשה שתי יחידות – פשט ההצפה של נחל 
תרצה, ומקטע של כיכר הירדן דרומית למשואה(. בפרסום נוסף )זרטל, 2012( הוא מחלק את מרכז בקעת הירדן לשלוש יחידות 

נוף: נחל ובקעת פצאל, המרחב שבין נחל פצאל לנחל ייט"ב וכן נחל ייט"ב ויובליו.

להלן פירוט יחידות הנוף כפי שהוגדרו בסקר הנוכחי, כולל תיאור ופירוט תת-יחידות הנוף, וערכיותן הנופית-תרבותית. פירוט 
חישוב הערכיות הנופית-תרבותית ומפת ערכיות נופית – נמצאים לאחר הסעיפים העוסקים בתרבות האדם. יש לזכור כמובן 
שחלוקות אלו נעשו לנוחיות האדם ושישנם גם תהליכים ואלמנטים משותפים ומחברים בין היחידות השונות. בהתייחסות לאגני 
הניקוז להלן, מובן מאליו כי כל שטחי הסקר נמצאים באגן הניקוז של נהר הירדן, ולכן ההתייחסות נעשתה ברמה פרטנית יותר.
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2.4. תיאור מפורט של יחידות הנוף

2.4.1. יחידת נוף 1 – בקעת מחולה
יחידת נוף זו הינה בעלת צורה דמוית מקבילית, ובעלת דמיון רב לבקעת בית-שאן שמצפון לה. 

גבולות
• ממערב – כביש 90 )גבול הסקר(.	
• מצפון – גדר ההפרדה, דרומית לאפיק נחל בזק )גבול הסקר(.	
• ממזרח – נהר הירדן )גבול הסקר(.	
• מדרום – אפיק נחל מילחה.	

אגני ניקוז
מרבית תחום היחידה מתנקז לירדן דרך סדרת ערוצים קצרים, כולל תעלות השקייה בשטחים החקלאיים. בגבולה הדרומי של 

היחידה נמצא נחל מילחה, המנקז את צפון-מזרח השומרון.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין 135- מ' מתחת לפני הים לצד כביש 90 באזור ברדלה, ל- 295- מ' מפה"י בשפך נחל מילחה לנהר הירדן.

מסלע וקרקע
קרקעות   – לו  וממזרח  בצפון(,  בזק  נחל  )עד  מליח"  ואדי  "קונגלומרט  נחלים  תלכיד   – היחידה  של  הצפוני-מערבי  בחלקה 
קירטוניות-חוליות מתצורות הלשון ונהריים. קרקעות אלו )"חוואר הלשון"( נמשכות דרומה ברצף לאורך הבתרונות ממערב 
לגאון הירדן. במרבית הבקעה, וכן לאורך גאון הירדן עצמו, קרקעות אלוביאליות. כתם קטן נוסף של קונגלומרט ואדי מליח 
נמצא ממזרח ליישוב מחולה ומצפון לאפיק נחל מילחה. בחלקו המזרחי של תל אבו סוס נמצא מחשוף חריג של תצורת הורדוס 

וקונגלומרט אום סבונה )חלוקים, חול ומעט גיר(. 

אופי הצומח
מרבית תחום היחידה ממערב לגדר המערכת הינו שטח חקלאי מעובד.

דפוסי תרבות חקלאית
באזור זה יש חקלאות אינטנסיבית המבוססת על גידולי שלחין. בעבר הושקו הגידולים באמות מים פתוחות, ששרידיהן ניכרים 

במרחב.

מקורות מים
זוהי היחידה העשירה ביותר במקורות מים בתחום הסקר. בשטח זה נובעים מעיינות רבים, כעשרה מהם נושאי שם, והגדול 
ביותר בהם הינו עין סוכות )עין א-סאכות(. בשל מפלס מי-התהום הגבוה, קיימות באזור חפירות רבות המגיעות למי-התהום, 

וכן קיימות בריכות אגירה פתוחות רבות.

אתרים מרכזיים
עין סוכות )עין א-סאכות(, ח'רבת סאכות, תל אום צוץ, עין אל-קורעאן, קניון נחל מילחה תחתון.

יישובים
B שבשליטת הרשות  בתחום היחידה נמצאים הכפרים תל א-שמסייה ותל אל-ביידה, המהווים למעשה יישוב אחד, בשטח 

הפלסטינאית.

תשתיות ומפגעים
לאור ריבוי השטחים החקלאיים באזור, סביר כי יש הרבה פסולת חקלאית )צינורות השקייה, יריעות פלסטיות, גזם וכדומה(.

ייחוד חזותי ותרבותי
זהו האזור החקלאי הפורה ביותר במרחב הסקר.
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תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולי תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמס׳
ערכיות נופית

ערכיות 
נופית

0שטח בנוימעבר גבול פעיל.מעבר הבקעה1.01

שדות ברדלה - תל 1.02
א-שמסיה

פסיפס של גידולי שדה וחממות. אנדרטת סלעית 
שטרית בגבול תת-היחידה וכן מעיינות קטנים.

2הפרות נופיות רבות.

פרדסים ליד גדר 1.03
ההפרדה

גוש פרדסים. אתרים בולטים – ח׳רבת שייח׳ חאמיד 
אל-פאתור ועין אבו עפיף.

2חקלאות אינטנסיבית.

2חקלאות אינטנסיבית.גוש פרדסים גדול הנצפה מהגבעות הסמוכות.פרדסים מול ברדלה1.04

0שטח בנוייישוב פלסטיני ובשטחו מספר מעיינות.תל א-שמסיה1.05

ריכוז המעיינות הגדול ביותר ריכוז גדול של מעיינות וביניהם שטחי חקלאות שלחין.נביעות מחולה1.06
בבקעת הירדן.

4

פרדסים ממזרח לתל 1.07
א-שמסיה

2חקלאות אינטנסיבית.גוש פרדסים גדול.

חקלאות אינטנסיבית מבוססת מתחם חממות נרחב ממזרח למחולה.חממות ליד מחולה1.08
חממות.

1

חקלאות אקסטנסיבית. מיעוט אזור שדות גדול ממזרח לחקלאות האינטנסיבית.שדות לב בקעת מחולה1.09
מבנים חקלאיים.

3

רצועה ממוקשת באורך 3 ק"מ וברוחב 150 מ׳ החיץ הבטחוני1.10
המחלקת לשניים את האזור היובשני בבקעת מחולה.

3אלמנט נופי-בטחוני מובהק.

אזור חקלאי יובשני יחסית. אתרים עיקריים – ח'רבת שדות סוכות1.11
א-סאכות ועין סוכות.

חקלאות אקסטנסיבית. מיעוט 
מבנים חקלאיים. אתר ביקור 

מרכזי במרחב.

3

5בתרונות חוואר לא מופרים.רצועת בתרונות, בתחומיה מעיין עין פרתה.בתרונות פרתה1.12

3חקלאות אינטנסיבית ונטושה.שטחים חקלאיים, פעילים ונטושים, ממערב לתל אבו סוס.עוטף תל אבו סוס1.13

4תחום גאון הירדן.תחום גאון הירדן.גאון הירדן - אבו סוס1.14

אחד התילים המרכזיים תל בולט החולש על סביבתו. אתר עתיקות, תצפית נוף.תל אבו סוס1.15
בבקעת הירדן.

5

5בתרונות חוואר לא מופרים.רצועת בתרונות, בתחומיה מעיין עין א-ספסאפה.בתרונות סוכות1.16

קטע נחל ללא מגבלות קטע קצר של הנחל ובו שרידי הגשר הישן.נחל מילחה - כביש 1.1790
בטחוניות.

3

החיץ הבטחוני בנחל 1.18
מילחה

רצועה ממוקשת באורך 3 ק"מ וברוחב 150 מ׳ 
המחלקת לשניים את האזור היובשני בבקעת מחולה.

3אלמנט נופי-בטחוני מובהק.

לנחל מופע משמעותי בנוף קטע בו הנחל נכנס בהדרגה לבתרונות.נחל מילחה - מרכז1.19
הסביבה.

4

5אלמנט נופי ייחודי.ערוץ עמוק ובו מפלי מים ובריכות, שאינו נגיש.מורד נחל מילחה1.20

שדות שדמות מחולה - 1.21
כביש 90

1חקלאות אינטנסיבית.חקלאות אינטנסיבית.

החיץ הבטחוני - שדמות 1.22
מחולה

רצועה ממוקשת באורך 3 ק"מ וברוחב 150 מ׳ 
המחלקת לשניים את האזור היובשני בבקעת מחולה.

2אלמנט נופי-בטחוני מובהק.

1חקלאות אינטנסיבית.חקלאות אינטנסיבית.שדות שדמות מחולה1.23
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2.4.2. יחידת נוף 2 – הבקעה הצרה
יחידת נוף זו מאופיינת בהיעדר מוחלט של כיכר הירדן )הע'ור(. הרי השומרון נושקים כאן אל בתרונות החוואר, וכתוצאה מכך 

גם אין יישובים כלשהם בגבולות היחידה.

גבולות
• ממערב – כביש 90 )גבול הסקר(.	
• מצפון – נחל מילחה.	
• ממזרח – נהר הירדן )גבול הסקר(.	
• מדרום – אפיק ואדי אבו-סידרה.	

אגני ניקוז
יחידה זו מבותרת מאד בערוצים קצרים ותלולים היורדים ישירות לנהר הירדן. המשמעותיים שבהם הינם ואדי אל-בייד, ואדי 

א-שייב, נחל תלכיד )ואדי קעוד עידה(, ואדי פיראן, ואדי מופייה וואדי אבו-סידרה.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין 196- מ' מפה"י במוצב מרמא פייד, ל- 346- מ' מפה"י בשפך ואדי אום חרז לנהר הירדן.

מסלע וקרקע
הקרקע העיקרית כמעט בכל תחום היחידה הינה תצורת הלשון )קירטון, חול ומעט חלוקים – "חוואר הלשון"(, כאשר לאורך 
נהר הירדן יש קרקעות סחף אלוביאליות. במספר קטן של כתמים בחלקה הצפוני של היחידה, נמצאים מחשופים של תצורת 
הורדוס וקונגלומרט אום סבונה )חלוקים, חול ומעט גיר(, מחשופים משמעותיים יותר של תצורה זו נמצאים בצמוד וממערב 

לכביש 90, במורדות ההרים.

ניאוגנית ממוקמים מדרום  בזלת  בודדים של  ומעט חרסית. כתמים  חוואר   – בירה  נחשפת תצורת  פייד  בגבעות של מרמא 
למרמא פייד.

אופי הצומח
בעיקר משטחי בתה עשבוניים בכיכר הירדן ובבתרונות. בגאון הירדן רצועת חורש צפוף לאורך הנהר, וחורש פתוח ברצועה 

רחוקה יותר.

דפוסי תרבות חקלאית
באזור זה אין חקלאות עתיקה. קיימות מובלעות חקלאיות בגאון הירדן, שבהן נטועים בעיקר מטעי תמרים.

מקורות מים
למעט נהר הירדן, מספר מקורות המים זניח. במפות מופיעים עין א-ג'ונידייה ועין בסת א-צליח.

אתרים מרכזיים
אנדרטת שיבלי, א-שייח' פליח, ח' אל-ג'וניידיה, ח' א-סליח, מקבץ בתי באר לצד כביש 90.

יישובים
אין יישובים בתחום היחידה.

תשתיות ומפגעים
בקרבת ברוש הבקעה יש מחצבות נטושות.

ייחוד חזותי ותרבותי
יחידה זו מבותרת מאד, ולמעשה זה האזור היחיד שבו רוב הציבור יכול לראות ולו מרחוק את בתרונות החוואר המרשימים 

היורדים לגאון הירדן.
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תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולי תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמס׳
ערכיות נופית

ערכיות 
נופית

0שטח בנוי.מתחם של מבני משק.חקלאות שדמות מחולה2.01

ציון דרך חשוב לנוסעים בכביש גבעות חריגות מבחינה גיאולוגית ונופית.מרמא פייד2.02
הבקעה.

4

בתרונות שדמות מחולה 2.03
- חמדת

גוש רציף ומשמעותי של בתרונות. בשוליים 
המערביים אנדרטת מעלה שיבלי ובתי באר.

מופע בתרונות שמור היטב 
ובעל נצפות גבוהה יחסית.

5

4תחום גאון הירדן.תחום גאון הירדן.גאון הירדן - מרמא פייד2.04

אזור מתון יחסית ובו מספר שרידי יישוב. אנדרטאות מורדות ברוש הבקעה2.05
בברוש הבקעה.

שטח מופר בחלקו, נצפות 
גבוהה.

3

גאון הירדן ברוש הבקעה 2.06
- חמדת

4תחום גאון הירדן.תחום גאון הירדן.

חקלאות שדמות מחולה 2.07
ממזרח לגדר

חקלאות אינטנסיבית בגאון חקלאות אינטנסיבית.
הירדן.

3

3חקלאות אינטנסיבית בגאון הירדן.חקלאות אינטנסיבית. אתר – א-שייח׳ פלח )לא נבחן בשטח(.חקלאות א-שייח׳ פלח2.08

 גאון הירדן ח׳רבת2.09
אל-ג׳ונידיה

שטחים חקלאיים נטושים. אתר מרכזי – ח'רבת אל-
ג'ונידיה )לא נבחן בשטח(.

4שטח שאינו מעובד מזה 50 שנה.

5עניין גיאומורפולוגי מיוחד.קטע של גאון הירדן ובו מערכת נפתולים מרשימה.נפתולים גדולים חמדת2.10

3נצפות גבוהה. נוף “שטוח".קטע משמעותי של כיכר הירדן ממזרח לגדר.כיכר הירדן חמדת2.11

גוש רציף ומשמעותי של בתרונות. בשוליים בתרונות חמדת2.12
המערביים אנדרטה ובתי באר.

מופע בתרונות שמור היטב 
ובעל נצפות גבוהה יחסית.

5

חקלאות אינטנסיבית בגאון מרחב חקלאי גדול בגאון הירדן.חקלאות חמדת2.13
הירדן.

3

3שטח שאינו מעובד מזה 50 שנה.שטחים חקלאיים נטושים.גאון הירדן תל אבו-סידרה2.14

4תחום גאון הירדן.תחום גאון הירדן.גאון הירדן ואדי אבו-סידרה2.15
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2.4.3. יחידת נוף 3 – בקעת ארגמן והג'יפתליך
ומעל למדרגת  הירדן ברצף למרגלות הרי השומרון  כיכר  נמשכת  לים המלח,  הירדן  ועד שפך  זו  יחידה  מגבולה הצפוני של 

בתרונות החוואר.

גבולות
• ממערב – כביש 90 )גבול הסקר(.	
• מצפון – ואדי אבו-סידרה.	
• ממזרח – נהר הירדן )גבול הסקר(.	
• מדרום – גבול השטח החקלאי המעובד ליד מאגר תרצה.	

אגני ניקוז
דרום  כל  ואילו  הירדן,  לעבר  המתנקזים  ההררי(  )בחלקם  ותלולים  קצרים  ערוצים  מספר  ישנם  היחידה  של  הצפוני  בחלקה 
)ואדי פרעה(. בבחינת "החלוקה הרוחבית" של בקעת הירדן, הוחלט שלא לכלול את שפך נחל  היחידה מתנקז לנחל תרצה 

תרצה לירדן בתחומי יחידה זו.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין 268- מ' מפה"י בצומת משואה, ל- 355- מ' מפה"י בגשר אדם.

מסלע וקרקע
הקרקע העיקרית כמעט בכל תחום היחידה הינה תצורת הלשון )קירטון, חול ומעט חלוקים – "חוואר הלשון"(, כאשר לאורך 
נהר הירדן יש קרקעות סחף אלוביאליות )הנתונים עפ"י מפת בקעות 1:50,000 ומפה 1:200,000. מפת מעלה אפריים 1:50,000 

לא פורסמה, אך נראה שאין נוכחות משמעותית של תצורות גיאולוגיות נוספות(.

אופי הצומח
כיכר הירדן חקלאית בעיקרה, ובשטחים המוברים – בתות בני-שיח; בבתרונות – בתה עשבונית במפנים הצפוניים וישימון 
במפנים הדרומיים; ובגאון הירדן – חיגור בהתאם למרחק מהירדן: חורש צפוף על הגדה, עצייה ברצועה רחוקה יותר, ושיחייה 

ברצועה הקרובה לבתרונות.

דפוסי תרבות חקלאית
באזור זה קיים עיבוד חקלאי אינטנסיבי, וככל הנראה יש גם חקלאות עתיקה באזור נחל תרצה. קיימות מובלעות חקלאיות, 

שבהן נטועים בעיקר מטעי תמרים.

מקורות מים
נהר הירדן ונחל תרצה.

אתרים מרכזיים
גשר אדם, אנדרטאות מצפון למרג' א-נעג'ה.

יישובים
בצמוד ליחידה – הכפרים מרג' א-נעג'ה וזבידאת, וכן מושב משואה ומשרדי המועצה האזורית ערבות הירדן. מושב ארגמן 

מעט יותר מרוחק. 

תשתיות ומפגעים
מתחם גשר אדם – ריכוז תשתיות שרובן נטושות כיום. סבירות גבוהה לפסולת חקלאית באזורים החקלאיים באזור.

ייחוד חזותי ותרבותי
אלמנט מרכזי ביחידה זו הינו האדמות החקלאיות הנרחבות באזור הג'יפתליך. אלמנט חשוב נוסף, הנסתר מעיני הציבור, הינו 
אפיקו התחתון של נחל תרצה )ואדי אל-פארעה(, הזורם במקביל לנהר הירדן ולאורכו סדרת מאגרי מים, למעשה מאגרי מי 

השיטפונות היחידים הפעילים בבקעת הירדן.
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תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולי תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמס׳
ערכיות נופית

ערכיות 
נופית

גוש רציף ומשמעותי של בתרונות. בשוליים בתרונות ארגמן3.01
המערביים אנדרטה וקבר.

5מופע בתרונות שמור היטב.

4תחום גאון הירדן.תחום גאון הירדן.גאון הירדן ארגמן צפון3.02

חקלאות מרג׳ א-נעג׳ה - 3.03
א-זובידאת

נצפות גבוהה, ריבוי מבנים חקלאות חממות אינטנסיבית בחלקות קטנות.
חקלאיים.

2

4תחום גאון הירדן.תחום גאון הירדן.גאון הירדן ארגמן מרכז3.04

2חקלאות אינטנסיבית בכיכר הירדן.מובלעת חקלאית חדשה.תמרים ארגמן3.05

4תחום גאון הירדן.תחום גאון הירדן.גאון הירדן ארגמן דרום3.06

באזור זה החלקות החקלאיות גדולות יותר מאשר חקלאות א-זובידאת3.07
במרחב הצפוני.

חקלאות אינטנסיבית בכיכר 
הירדן.

2

חקלאות אינטנסיבית בגאון מרחב חקלאי גדול בגאון הירדן.תמרים חמרה - מכורה3.08
הירדן.

3

חקלאות אינטנסיבית בכיכר מרחב חקלאי אינטנסיבי.חקלאות יישובי דרך אלון3.09
הירדן.

2

גאון הירדן - נפתולים 3.10
נטושים משואה

קטע של גאון הירדן ובו מערכת נפתולים נטושים 
מרשימה.

5עניין גיאומורפולוגי מיוחד.

2חקלאות אינטנסיבית בכיכר הירדן.מרחב גדול של חקלאות שלחין.חקלאות צומת אדם3.11

רצועת נחל תרצה בכיכר הירדן. אתר עיקרי – עין נחל תרצה חקלאי3.12
אל-ג׳אוזלה.

3ציר ירוק בלב השטח החקלאי.

חקלאות אינטנסיבית בכיכר מרחב גדול של חקלאות שלחין.חקלאות צומת משואה 3.13
הירדן.

2

מתחם ובו מתקנים ועבודות עפר מתקופת פעילות מתקני גשר אדם3.14
מסוף גשר אדם. אתר עיקרי – תחנת הסגר.

1שטח מופר למדי.

גאון הירדן משואה - 3.15
פצאל

4תחום גאון הירדן.תחום גאון הירדן. אתר עיקרי – גשרי אדם.

2חקלאות אינטנסיבית בכיכר הירדן.מרחב חקלאי אינטנסיבי.חקלאות משואה3.16

גוש רציף ומשמעותי של בתרונות ממערב לנחל בתרונות תרצה מערב3.17
תרצה.

5מופע בתרונות שמור היטב.

הערוץ המרכזי הנשפך לירדן נחל איתן ובו מאגרי מים גדולים.נחל תרצה תחתון3.18
בתחום הבקעה.

4

5מופע בתרונות שמור היטב.גוש רציף ומשמעותי של בתרונות ממזרח לנחל תרצה.בתרונות תרצה מזרח3.19

3חקלאות אינטנסיבית בגאון הירדן.חקלאות אינטנסיבית בגאון הירדן.תמרים משואה3.20

שטחי חקלאות ושטחים טבעיים ממערב לגדר. אתר חקלאות יפית3.21
מרכזי – אל-מרמלה )הרוס(.

2חקלאות אינטנסיבית בכיכר הירדן.

1שטח מופר ביותר. אתר צפרות.המזבלה האזורית של בקעת הירדן.אס"פ טבלן3.22

 חקלאות משואה3.23
ממזרח לגדר

2חקלאות אינטנסיבית.גוש חקלאי אינטנסיבי ממזרח לאתר הפסולת טבלן.

הבתרונות מופרים יחסית בשל אזור בתרונות ובו מספר מאגרי מים גדולים.מאגרי תרצה3.24
חפירת המאגרים.

3

5מופע בתרונות שמור היטב.גוש רציף ומשמעותי של בתרונות המשלב כתמי מלחה.בתרונות יפית3.25

ערוץ משמעותי היוצר "חצי אי" חלקו של נחל תרצה בין המאגרים לגאון הירדן.שפך נחל תרצה3.26
בשפך לירדן.

5

תמרים מכורה, חמרה 3.27
ופצאל

3חקלאות אינטנסיבית בגאון הירדן.חקלאות אינטנסיבית בגאון הירדן.

3ציר ירוק משמעותי במרחב.ערוץ ואדי אל-אחמר בכיכר הירדן.ואדי אל-אחמר3.28

3חקלאות אינטנסיבית בגאון הירדן.חקלאות אינטנסיבית בגאון הירדן.תמרים פצאל3.29
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2.4.4.יחידת נוף 4 – בקעת פצאל

גבולות
• ממערב – כביש 90 )גבול הסקר(.	
• מצפון – גבול העיבוד החקלאי באזור הג'יפתליך.	
• ממזרח – נהר הירדן )גבול הסקר(.	
• מדרום – גדתו הצפונית של נחל ייט"ב )ואדי אל-עוג'א( ושטח A של הכפר עוג'א א-תחתא.	

אגני ניקוז
חלקה הצפוני של היחידה נמצא באגן נחל תרצה )ואדי פרעה(, ואילו מרבית תחום היחידה נמצא באגן ואדי אל-מלחה, המתלכד 

בשפכו עם נחל ייט"ב )ואדי אל-עוג'א(.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין 245- מ' מפה"י דרומית לצומת נירן, ל- 375- מ' מפה"י בגבול הדרומי-מזרחי של היחידה )אזור 

שפך שלושת הנחלים לירדן(.

מסלע וקרקע
המרחב נחלק בין תצורת הלשון במזרח היחידה )קירטון, חול ומעט חלוקים – "חוואר הלשון"(, ובין תצורת א-סמרא במערב 
היחידה )חרסית וסילט(. לאורך נהר הירדן יש קרקעות סחף אלוביאליות. באפיקי ואדי אל-מלחה, ואדי א-דשה וסביבותיהם 
יש קרקעות מלחה )הנתונים עפ"י מפת יריחו 1:50,000 ומפה 1:200,000. מפת מעלה אפריים 1:50,000 לא פורסמה, אך נראה 
שאין נוכחות משמעותית של תצורות גיאולוגיות נוספות בחלק החסר(. מצוק אל-מוצקרה )בצומת נירן( מייצג מסלע חריג 

במרחב, סלעי דולומיט מתצורת נצר ובראשם קירטון מתצורת מנוחה.

אופי הצומח
מדרגת כיכר הירדן חקלאית בעיקרה. במישורים המוברים – בתת בני-שיח, בערוצים שרובם מלחות – שיחייה. בבתרונות – 
וישימון במפנים דרומיים; ובגאון הירדן – חיגור בהתאם למרחק מהירדן: חורש צפוף על  בתות עשבוניות במפנים צפוניים 

הגדה, עצייה ברצועה רחוקה יותר, ושיחייה ברצועה הקרובה לבתרונות.

דפוסי תרבות חקלאית
אזור זה עבר ב-50 השנים האחרונות פיתוח חקלאי מואץ, ולמעשה כל השטח שבין כביש 90 במערב לגדר המערכת במזרח 
הוכשר לחקלאות – למעט שמורת ביצת ואדי מלחה. באזור זה התקיימה חקלאות מצומצמת גם בתקופות קדומות, ודרומית 

למושב פצאל תועדה בעבר מערכת בארות שרשרת בפתחת ואדי אל-פצייל )ממערב לגבולות הסקר(.

מקורות מים
נהר הירדן, נחל תרצה, ואדי אל-מלחה, ביר א-דשה.

אתרים מרכזיים
מאגר תרצה, חורשת הסלוודורות, ח'רבת א-דשה, ח'רבת אום א-שוע'וט, ח'רבת ביודאת )ארכלאיס(, אל-מוצקרה, שמורת ביצת 

ואדי מלחה.

יישובים
בסמוך וממערב לכביש 90 – היישובים יפית, פצאל, אל-פצאיל, תומר, גילגל. ממזרח לכביש 90 ומחוץ לגבול הסקר – ח'רבת 

עוג'א א-תחתא.

תשתיות ומפגעים
לא זוהו מפגעים סביבתיים בולטים.

ייחוד חזותי ותרבותי
• המלחה של ואדי אל-מלחה היא אחד האלמנטים הנופיים המרשימים ביותר בכל בקעת הירדן.	
• חורשת הסלוודורות – האתר הצפוני בישראל של סלוודורה פרסית, וחווה חקלאית קדומה..	
• בית קברות צבאי ממלחמת העולם הראשונה, אלמנט היסטורי חשוב שלא נחקר כראוי עד כה.	
• עתיקות ארכלאיס – עיר קדומה בפאתי הבקעה.	
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תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולי תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמס׳
ערכיות נופית

ות  ערכי
נופית

2חקלאות אינטנסיבית בכיכר הירדן.פסיפס של חממות ומטעים.חקלאות פצאל4.01

 חקלאות נטושה4.02
פצאל מזרח

שטחי חקלאות נטושה בכיכר שטחי חקלאות נטושה בכיכר הירדן ממזרח לגדר.
הירדן ממזרח לגדר.

2

 חקלאות אינטנסיבית בכיכר הירדן.חקלאות ביר א-דשה4.03
אתר עיקרי – ביר א-דשה.

2חקלאות אינטנסיבית בכיכר הירדן.

 חקלאות נטושה4.04
פצאל דרום

שטחי חקלאות נטושה בכיכר שטחי חקלאות נטושה בכיכר הירדן ממזרח לגדר.
הירדן ממזרח לגדר.

2

3חיץ ירוק במרחב החקלאי.ערוץ החוצץ בין שטחי החקלאות.מורד ואדי א-דשה4.05

4בית-גידול ייחודי.מלחה גדולה ומשמעותית. ללא נצפות מהסביבה.מלחת ואדי א-דשה4.06

המרחב החקלאי הגדול ביותר בבקעת הירדן. אתר חקלאות יישובי הבקעה4.07
מרכזי – שמורת הסלוודורות והחווה החקלאית.

2חקלאות אינטנסיבית בכיכר הירדן.

המלחה השמורה ביותר בבקעת הירדן, בית-גידול שמורת ביצת ואדי מלחה4.08
ייחודי ועשיר בצמחייה ובבעלי חיים.

אלמנט נופי ייחודי ברמה ארצית, 
עם מופע מוצף בשנים גשומות.

5

5מופע בתרונות שמור היטב.גוש רציף ומשמעותי של בתרונות.בתרונות תומר4.09

4תחום גאון הירדן.תחום גאון הירדן. אתר עיקרי – גשר אום שורט.גאון הירדן תומר - עוג׳א4.10

3חקלאות אינטנסיבית בגאון הירדן.חקלאות אינטנסיבית בגאון הירדן.תמרים נתיב הגדוד4.11

3חקלאות אינטנסיבית בגאון הירדן.חקלאות אינטנסיבית בגאון הירדן.תמרים מכורה - פצאל4.12

2חקלאות אינטנסיבית בכיכר הירדן.בעיקר מטעי תמרים. אתר עיקרי – מאגר נערן.חקלאות נירן4.13

2חקלאות אינטנסיבית בכיכר הירדן.חקלאות אינטנסיבית בכיכר הירדן.תמרים גילגל4.14

4מצוק יחיד מסוגו במרחב.מצוק גבוה ומרשים.אל-מוצקרה.4.15

מישורים מעובדים בחלקם, בעלי אופי יובשני יחסית. עוטף עוג׳א4.16
אתר עיקרי – ארכלאיס.

חקלאות אינטנסיבית ואתרים 
ארכיאולוגיים.

2

מרחב בתרונות גדול ושמור בהמשך לשמורת ביצת בתרונות ואדי מלחה4.17
ואדי מלחה. אתר מרכזי – ח׳רבת אום א-שוע׳וט.

מופע בתרונות שמור היטב. 
שרידים ממלחמת העולם 

הראשונה.

5
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2.4.5. יחידת נוף 5 – בקעת יריחו

גבולות
• ממערב – כביש 90 )גבול הסקר(.	
• מצפון – הגדה הצפונית של נחל ייט"ב )ואדי אל-עוג'א(.	
• ממזרח – נהר הירדן )גבול הסקר(.	
• מדרום – קצה בתרונות החוואר )קו דיר חג'לה(.	

אגני ניקוז
בחלקה הצפוני של היחידה – הנחלים ייט"ב ואבו עוביידה. בדרום היחידה – נחל פרת )ואדי קלט(.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין 180- מ' מפה"י בצומת נעמ"ה, ל- 390- מ' מפה"י בגבול הדרומי-מזרחי של היחידה.

מסלע וקרקע
במרבית השטח יש קרקעות חוואר הלשון, אך ראוי לציון אזור של תצורת סמרא סביב היישוב נעמ"ה )חלוקים(. באזור זה 
נמצאות מחצבות תת-קרקעיות קדומות, ששימשו ככל הנראה מקור מרכזי לבניית יישובי הבקעה הקדומים: יריחו, ארכלאיס 

ואולי אף פצאליס. מדרום לנעמ"ה נמצא כתם קטן וחריג של קירטון מתצורת ע'רב.

אופי הצומח
עשבונית  ובתה  במדרונות  ישימון   – בבתרונות  הלחים.  בשקעים  ושיחיות  עשבוניות,  ובתות  בני-שיח  בתות   – הירדן  בכיכר 

בערוצים בלבד; בגאון הירדן – חורש צפוף בגדת הירדן, ועצייה או שיחייה ברצועה הרחוקה יותר.

דפוסי תרבות חקלאית
A סביב  החקלאות בבקעת יריחו בגבולות הסקר מצומצמת יחסית. עיקר השטחים החקלאיים נמצאים כיום בתחומי שטח 
העיר יריחו, מחוץ לגבול הסקר. בתחומי הסקר עצמו, בולטות כמה חורשות תמרים גדולות ויפות, וביניהן חורשת התמרים 
סביב עין חג'לה – אולי מטע התמרים "המסורתי" המרשים ביותר בישראל. בתא שטח זה אין כמעט שטחים חקלאיים לאורך 

גאון הירדן.

מקורות מים
עין חג'לה, עין יונס, עיון מלחת יונס, אל-בצה, ביר חיידר.

אתרים מרכזיים
אתר הטבילה – קס׳ר אל-יהוד, גשר אלנבי, עין חג'לה, ח'רבת סמרא, הסטרומטוליטים בנעמ"ה.

יישובים
נעמ"ה, מאחז בית חגלה.

תשתיות ומפגעים
מתחם גשר אלנבי הינו מעבר הגבול היחיד כיום בין ירדן לרשות הפלסטינית, וסביבו פיתוח ניכר.

ייחוד חזותי ותרבותי
• אתר הטבילה בירדן – אתר מורשת עולמית )בצידו הירדני(. ריכוז המנזרים במרחב זה הינו בעל חשיבות תרבותית כלל-	

עולמית, והיחיד מסוגו לאורך בקעת הירדן כולה.
• המחצבה התת-קרקעית בח'רבת סמרא הינה אתר כרייה ייחודי בגודלו ובמיקומו.	
• אתר גיאולוגי ייחודי – סטרומטוליטים )"כרובים ביוגניים"(, תופעה נדירה ביותר בישראל.	
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תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולי תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמס׳
ערכיות נופית

ערכיות 
נופית

2חקלאות אינטנסיבית בכיכר הירדן.חקלאות אינטנסיבית. אתר עיקרי – ח׳רבת אום זקום.חקלאות עוג׳א דרום5.01

שני נחלים קניוניים ומרשימים החורצים את הבקעה ייט"ב - אבו עוביידה5.02
לרוחבה. אתר עיקרי – מולתקא אל-ודיאן.

הערוצים הדרמטיים ביותר 
לרוחב הבקעה.

5

"נווה מדבר" מרשים בבתרונות השפך המשותף לנחלים ייט"ב ואבו עוביידה.שפך ייט"ב5.03
החוואר.

5

פסיפס חקלאי נרחב ממזרח לנעמ"ה. אתר עיקרי – חקלאות נעמ"ה5.04
סטרומטוליטים )תופעה גיאולוגית ייחודית(.

2חקלאות אינטנסיבית בכיכר הירדן.

 חקלאות אינטנסיבית. אזור חממות אינטנסיבי.חקלאות שער נעמ"ה5.05
נצפות גבוהה.

1

0שטח בנוייישוב כפרי, היחיד ממזרח לכביש הבקעה.נעמ"ה5.06

מדרגה טופוגרפית המתגברת על הפרש גובה של מדרגת נעמ"ה5.07
עשרות מטרים. מסלע ציורי.

המדרגה הטופוגרפית המרכזית 
באזור שאינה חווארית. נוף יפה.

4

מדרונות צחיחים. אתר עיקרי – ח׳רבת א-סמרא ח׳רבת א-סמרא5.08
)מחצבות תת-קרקעיות(.

3אתר ארכיאולוגי ייחודי. 

בתרונות נעמ"ה - ואדי 5.09
אל-מוסיידת

גוש רציף ומשמעותי של בתרונות. אתר מרכזי – 
אנדרטה מצפון לגשר אלנבי.

5מופע בתרונות שמור היטב.

מרחב ממוקש גדול וסגור )אם כי יש בתחומיו רעייה(. מעלה ואדי אל-מוסיידת5.10
אתר מרכזי – ביר חיידר.

ערוצים שמורים יחסית, מקור 
מים עלום.

4

 גאון הירדן נעמ"ה - 5.11
גשר אלנבי

4תחום גאון הירדן.תחום גאון הירדן.

2נצפות גבוהה, נוף שטוח.שטחים חקלאיים נטושים ליד כביש הבקעה.חקלאות נטושה יריחו5.12

5מופע בתרונות שמור היטב.גוש רציף ומשמעותי של בתרונות. אתר מרכזי – עין יוניסבתרונות גשר אלנבי5.13

0שטח בנוימעבר גבול פעיל. מספר אנדרטאות.גשר אלנבי5.14

4תחום גאון הירדן.תחום גאון הירדן. אתר מרכזי – שרידי הגשר הישן.גאון הירדן - גשר אלנבי5.15

2חקלאות אינטנסיבית.חקלאות אינטנסיבית. אתר מרכזי – אל-בסה.תמרים בית חגלה5.16

 חקלאות נטושה5.17
יריחו - דרום

2נצפות נמוכה, נוף שטוח.שטחים חקלאיים נטושים ליד כביש הבקעה.

גוש רציף ומשמעותי של בתרונות. אתרים מרכזיים – בתרונות יריחו5.18
מנזר יוחנן, דיר כונונוס.

5מופע בתרונות שמור היטב.

4תחום גאון הירדן.גוש קטן ומבודד של גאון הירדן.גאון הירדן יריחו5.19

5אתר מורשת עולמית )בצד הירדני(מכלול נוצרי חשוב ביותר ובו עשרה מנזרים נטושים.ארץ המנזרים5.20

חיץ הקוטע את האזורים ערוץ גדול החוצה את הבקעה לרוחבה.מורד נחל פרת5.21
החקלאיים )הנטושים( משני 

הצדדים ומסדרון אקולוגי חשוב.

4
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2.4.6. יחידת נוף 6 – שפך הירדן

גבולות
• ממערב – כביש 90 )גבול הסקר(.	
• מצפון – גבול בתרונות החוואר באזור דיר חג'לה.	
• ממזרח – נהר הירדן )גבול הסקר(.	
• מדרום – גדת ים המלח.	

אגני ניקוז
למעט ואדי נח'יל בקצה הצפוני של היחידה, אין בשטחה שום ערוץ משמעותי.

רום פני הקרקע
רום פני הקרקע ביחידה נע בין 315- מ' מפה"י ליד דיר חג'לה, ל- 430- מ' מפה"י בשפך הירדן לים המלח.

מסלע וקרקע
הקרקע השכיחה במרחב הינה תצורת הלשון, עם כתמים של קרקעות סחף אלוביאליות במישורים ובגאון הירדן. באזורי נסיגת 

ים המלח, נמצאות קרקעות מלוחות.

אופי הצומח
בכיכר הירדן – עציות, שיחיות ובתות בני-שיח בשקעים הלחים, וישימון במדרונות; בבתרונות – ישימון; בגאון הירדן – חורש 
הירדן  גדת  שבין  ברצועה  בני-שיח  ובתות  שיחיות  עציות,  של  וחיגור  הירדן,  גדת  על  דרום  לכיוון  ויורדת  הולך  שצפיפותו 

לבתרונות. קרוב לשפך הירדן לים המלח – ישימון גם בגאון הירדן.

דפוסי תרבות חקלאית
תא שטח זה הינו הצחיח ביותר בתחומי הסקר, והשטחים החקלאיים שבו מצומצמים ביותר. עם זאת, ראויות לציון מספר 
ששימשו  שרשרת,  בארות  של  יחסית  שמורה  מערכת  גם  נמצאת  מקום  בקרבת  חג'לה.  שבעין  זו  ובפרט  תמרים,  חורשות 

להשקייה חקלאית בימי הביניים.

מקורות מים
נהר הירדן, נחל תרצה, ואדי אל-מלחה.

אתרים מרכזיים
דיר חג'לה, עין נח'יל, בית הערבה הישנה, גשר עבדאללה, שפך הירדן, שרידי מפעל האשלג, מעגנית המלח.

יישובים
מנזר דיר חג'לה, בית הערבה )יישוב ישן(, מאחז בית חגלה.

תשתיות ומפגעים
באזור קיימים שני מתחמים תשתיתיים: מתחם בריכות מלח של חברה פלסטינית, הצמוד לצומת לידו, ומתחם "בריכות שמש" 

נטוש בקרבת צומת בית הערבה.

ייחוד חזותי ותרבותי
תבנית נוף דרמטית כתוצאה מהתחתרות הירדן עם נסיגת ים המלח.
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תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולי תיאור כללי ואתרים מרכזייםשםמס׳
ערכיות נופית

ערכיות 
נופית

גוש בתרונות צמוד לכביש הבקעה. אתר מרכזי – נווה בתרונות בית חגלה6.01
עין חג'לה וחקלאות עתיקה בקרבתו. בנוסף "מנזר 

המגדלים".

נצפות גבוהה, חקלאות 
מסורתית

5

0שטח בנוימחנה צבאי ומאחז קטן.בית חגלה6.02

2חקלאות אינטנסיבית בכיכר הירדן.שטח חקלאי בכיכר הירדן.חקלאות בית חגלה6.03

קצה הבתרונות 6.04
התחתונים

הקצה הדרומי של הבתרונות לאורך הירדן, מופע 
מתון יחסית.

5מופע בתרונות שמור היטב.

גאון הירדן - נפתולים 6.05
דרומיים

תחום גאון הירדן, כולל הנפתולים הדרומיים ביותר 
)עזובים(.

4תחום גאון הירדן.

בתרונות בית הערבה 6.06
הישנה

מופע בתרונות שמור היטב בתרונות חוואר. אתרים מרכזיים – דיר חג׳לה, עין נח׳יל.
המשלב אתרים נוצריים חשובים.

5

מישור צחיח לחלוטין. אתרים מרכזיים – קבר האחים מישורי השפך6.07
בבית הערבה, מפעל האשלג, תל א-ראשידיה.

מישור שטוח לחלוטין, שחלקו 
הופר בעבר. סיפור היסטורי חשוב.

3

גיא עמוק ומרשים, "הגרנד קניון" הישראלי. אתר קניון הירדן6.08
מרכזי – גשר עבדאללה.

קניון ייחודי ההולך ומעמיק עם 
נסיגת ים המלח.

5

שטח מופר חדש יחסית. פוטנציאל מתחם תעשייתי עזוב.בריכות שמש6.09
ל-"סיפור" היסטורי בעתיד. 

1

“ריאה ירוקה" באזור צחיח, "נווה מדבר" בשטחו התקיימו חלק ממבני מפעל האשלג.ואדי מרד-קטיף6.10
נצפות גבוהה. שטח מופר יחסית.

2

מתחם תעשייתי בעל נצפות מתחם תעשייתי פעיל.בריכות מלח6.11
נמוכה.

2

רצועת חוף ההולכת ומתארכת, עקרה לחלוטין מצומח נסיגת ים המלח6.12
)בשלב זה, ללא בולענים(. אתר עיקרי – מעגנית המלח.

4חלק מקו החוף של ים המלח.

5נוף דינאמי הנמצא בשינוי מתמיד.שפך נהר הירדן לים המלח.שפך הירדן לים המלח6.13
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2.5. אתרים נקודתיים
בתחומי הסקר תועדו 242 אתרים, מהם 32 אתרים ארכיאולוגיים, 16 אתרים בוטניים, 7 אתרים גיאומורפולוגיים, 68 אתרים 
)רובם  סיווג  ללא  אתרים   7 ועוד  נוף,  אתרי   14 זואולוגיים,  אתרים   2 הנצחה,  אתרי   21 היסטוריים,  אתרים   75 הידרולוגיים, 
כבעלי  אתרים   60 בלבד,  מקומית  חשיבות  כבעלי  אתרים   129 סווגו  חשיבות,  קטגוריות  לשלוש  האתרים  בסיווג  מפגעים(. 

חשיבות אזורית, ו-53 אתרים כבעלי חשיבות בקנה המידה הארצי )טבלה 1(.

מקורות המידע ששימשו למיפוי האתרים הנקודתיים הם: אורתופוטו 2015, מפת ה-PEF, מפה מנדטורית, מפה טופוגרפית 
היזמי   ,)1989( שמיר   ,)1992  ,1981( מרקוס   ,)1973( אילן  )תשכ"ז(,  צורי   ,)1967( יורמן   ,)1864-1863( טריסטראם   ,1:50,000
)1992(, רז )1993(, שיאון )1996(, זרטל )2005, 2012(, אתר עמוד ענן, אתר "יזכור", פורום טיולים וידיעת הארץ באתר "תפוז", 

ואתרים שתועדו במהלך הסקר הנוכחי ובסיורים קודמים.

טבלה 1: האתרים הנקודתיים בתחומי סקר הירדן הדרומי

מס׳ 
אתר

מקור המידעערכיותתיאורסיווג ראשישם האתר

ח׳רבת א-שייח' 1
חמיד אל פאתור

מפה מנדטורית1אתר ארכיאולוגי, המופיע במפה מנדטורית. לא נסקר בשטח.ארכיאולוגי

מפה מנדטורית1סימון מעיינות במפה מנדטורית, לא נסקר בשטח.הידרולוגימעיינות2

מפה מנדטורית1מעיין מסומן במפה מנדטורית. לא נסקר בשטח.הידרולוגיעין אבו עפיף3

אנדרטה לזכר סלעית שטרית, שנרצחה בפיגוע ירי במקום הנצחהאנדרטה4
זה בספטמבר 2001.

סקר נוכחי1

סקר נוכחי2מקבץ קטן של נרקיסים בפברואר 2016.בוטנינרקיסים5

אזור נביעה ובריכה חפורה מוקפת צמחייה. תמר מת רובץ הידרולוגיעין בולייבל6
על הקרקע.

סקר נוכחי3

סקר נוכחי1בריכת בטון מלבנית יבשה ובריכת פח עגולה מוגבהת.הידרולוגיעין בולייבל7

מפה מנדטורית1מעיין ללא שם. מסומן במפה מנדטורית.הידרולוגימעיין8

מעיין המסומן במפה מנדטורית, באותו שם כמו מעיין הידרולוגיעין בולייבל9
מצפון-מערב.

מפה מנדטורית1

בריכת עין א-דיר 10
עליונה

בריכה מרשימה מוקפת קנים. ממזרח לה ריכוז חצבים הידרולוגי
ופסולת חקלאית.

סקר נוכחי3

זרטל )2005( מציע לזהות את המקום עם עינון מהברית הידרולוגיעין א-דיר11
החדשה ומפת מידבא.

סקר נוכחי3

סקר נוכחי1בריכה חפורה לא מרשימה.הידרולוגיבריכה12

מפה מנדטורית1אתר עתיקות מסומן במפה מנדטורית.ארכיאולוגיח׳רבת חיסאס א-דייר13

בריכה בצורת במבה, מוקפת ערימות עפר. אורכה כ-30 הידרולוגיבריכה14
מ' ורוחבה כ-5 מ'. בצמוד ממזרח מחפורת רבועה, גם היא 

אוגרת מים. מחפורת שלישית דמויית בקבוק.

סקר נוכחי2

בריכה עמוקה מוקפת קנים. מים ירוקים, משאבת סולר, הידרולוגיבריכה15
עץ שיזף יפה.

סקר נוכחי2

בריכה דמויית כד, קוטרה כ-15 מ' ומוקפת משיין גלילני. הידרולוגיבריכת עין א-דיר16
ממערבה מחפורת שמפלס מימיה נמוך ב-1.5 מ׳ ממפלס המעיין.

סקר נוכחי2

סקר נוכחי2בריכה מוקפת משיין גלילני.הידרולוגיבריכה17

סקר נוכחי1קבוצת שיזפים מגודרת ומכלאה.בוטנישיזפים18

סקר נוכחי1מחפורת צרה וארוכה עם מים בקרקעיתה.הידרולוגימחפורת19

מפה מנדטורית1מעיין ללא שם המסומן במפה מנדטורית.הידרולוגימעיין20

סקר נוכחי2בריכה קטנה צלולה ועמוקה, קוטרה כ-5 מ׳.הידרולוגיבריכה21

סקר נוכחי2בריכה גדולה ודלוחה. צבי ביצה.הידרולוגיבריכה22

המעיין נובע בשקע רדוד בשולי הפרדסים ומזין בריכה יפה. הידרולוגיעין אל-קורען23
הפלג היוצא מנקודה זו מתלכד עם הפלג המגיע מעין א-דיר.

סקר נוכחי3

סקר נוכחי2מחפורת עם צבי ביצה ודגים.הידרולוגימחפורת24
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מס׳ 
אתר

מקור המידעערכיותתיאורסיווג ראשישם האתר

מפה מנדטורית1מעיין בפאתי הכפר תל א-שמסיה. לא נסקר בשטח.הידרולוגיעין אל-בצה25

תל בשטח כ-10 דונם. יסודות קירות וחרסים מימי הביניים. ארכיאולוגיתל א-דיר26
כנראה אתר נוצרי בתקופה הביזנטית. הנ"צ אצל זרטל שונה 

במקצת אך התיאור מתאים לנקודה זו. לא נסקר בשטח.

זרטל, 22005

סימון בית בד במפה מנדטורית, בחלקו המערבי של תל ארכיאולוגיבית בד27
א-שמסיה. כיום בשטח בנוי. לא נסקר בשטח.

מפה מנדטורית1

מפה מנדטורית2מיקום עין אל בידא וקבר א-שייח' מוחמד במפה מנדטורית.הידרולוגיעין אל בידא28

עמוד ענן1מעיין בכניסה לכפר. לא נסקר בשטח.הידרולוגיעין א-שמס29

תצלום אוויר1בריכת מים גדולה בתחומי הכפרים תל א-שמסיה/תל א-ביידה.הידרולוגיבריכת מים30

 בצת א-דהר - 31
מעיין צפוני

מפה מנדטורית1מעיין מסומן במפה מנדטורית.הידרולוגי

סקר נוכחי1תצפית נוף לבקעת מחולה.נוףתצפית32

 בצת א-דהר - 33
מעיין דרומי

מפה מנדטורית1מעיין מסומן במפה מנדטורית.הידרולוגי

מפה מנדטורית1בית קברות מסומן במפה מנדטורית.היסטוריבית קברות34

מפה מנדטורית2מעיין מסומן במפה מנדטורית.הידרולוגיעין פרתה35

קינון שרקרקים בתל אבו סוס. בפסגה המערבית יש קיר זואולוגיקינון שרקרקים36
לבנים שאינו עתיק.

סקר נוכחי1

תל עתיק ובפסגתו מוצב צבאי. אחת ההצעות לזיהוי אבל ארכיאולוגיתל אבו סוס37
מחולה המקראית, ממנה בא הנביא אלישע )צורי, תשכ"ז(. 
לדעתו של זרטל )2005(, מדובר במצודה מבוצרת החולשת 

על נהר הירדן. עיקר ממצא החרסים מתקופת הברונזה 
הקדומה. בתקופה הביזנטית ציין אוסביוס כפר בשם "בית 

מחלה" הנמצא כעשרה מילין מסקיתופוליס, היא בית 
שאן. צורי מציין שהתל מורכב משתי גבעות, המערבית 

בשטח חמישה דונם, ובה קברים חדשים. הגבעה המזרחית 
נהרסה כליל בגלל הקמת המוצב. בשתי הגבשושיות נמצאו 

ביצורים ירדניים ושרידי מבנים קדומים.

סקר נוכחי; 3
זרטל, 2005; 
צורי, תשכ"ז.

מפה מנדטורית2מעיין מסומן במפה מנדטורית.הידרולוגיעין אס-ספסאפה38

סקר נוכחי1משאבה ושתי קורות בטון בין דרך הפטרולים לאפיק הנהר.הידרולוגימשאבה39

 בית קברות נרחב מסומן במפה מנדטורית. היסטוריבית קברות40
בשטח לא זוהו קברים.

מפה מנדטורית1

סקר נוכחי2שרידי אמות מים מבטון, כנראה מהתקופה הירדנית.הידרולוגיאמת מים41

סקר נוכחי1משאבה בשטח ממוקש. קבוצת איקליפטוסים.הידרולוגימשאבה42

מאגר המים בעין סוכות – בריכה מוקפת קנים. מצפון לה הידרולוגיבריכת סוכות43
בריכה חקלאית.

סקר נוכחי3

עיי חורבות שחלקן ממוקש. זרטל )2005( מציין חרסים ארכיאולוגיח׳רבת א-סאכות44
רבים מהתקופות המאוחרות )רומית מאוחרת עד ימי 

הביניים(, וסבור שכאן שכנה העיר בית מחולה המוזכרת 
אצל אוסביוס בתקופה הביזנטית.

סקר נוכחי; 1
זרטל, 2005

נביעת עין סוכות )עין א-סאכות( – בריכה רדודה עם הידרולוגיעין סוכות45
חלזונות מים ופלגית שיחנית. זהו אחד מאתרי הטיול 

המרכזיים בבקעת הירדן. מרקוס )1992( מציין כי במקום 
יש שתי נביעות סמוכות.

סקר נוכחי3

סקר נוכחי1גשר הרוס – שימש בעבר את כביש הבקעה.הידרולוגיגשר מילחה עליון46

כיפה בשטח דונם אחד ועל ראשה שרידי קירות. חרסים ארכיאולוגיכיפת ואדי מליח47
מתקופת הברזל 1. לדעתו של זרטל, זוהי מצודה קטנה שחלשה 

על צומת דרכים בית שאן-יריחו והדרך למעברות הירדן.

זרטל, 12005

גשר על נחל מילחה – ממש למרגלותיו מפל בן מטרים הידרולוגיגשר מילחה תחתון48
אחדים ובריכת מים, לא נגישים כיום.

סקר נוכחי3

סקר נוכחי1מצוק קטן.גיאומורפולוגימצוק49
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מס׳ 
אתר

מקור המידעערכיותתיאורסיווג ראשישם האתר

אנדרטה הרוסה בשולי הכביש מצפון לשדמות מחולה, הנצחהאנדרטה50
לזכרם של רבקה גרינברג ומאיר גלבוע שנספו בתאונת 

דרכים בספטמבר 1983. האתר מתועד בספר גלעד.

סקר נוכחי; 2
שמיר, 1989

סקר נוכחי1תצפית נוף.נוףתצפית51

סקר נוכחי2תצפית, קבוצת עצי צפצפת הפרת.בוטנישפך נחל מילחה52

תצלום אוויר1מאגר מים – ייתכן מתקן ביוב שדמות מחולה.הידרולוגימאגר מים53

סקר נוכחי2תצפית יפה על מצוקי ואדי מוברך.נוףתצפית54

סקר נוכחי3גבעה גבוהה ומרשימה. מסלע בזלתי. מוצב צבאי.גיאומורפולוגימרמא פייד55

זרטל )2005( מתאר כאן שרידי מבנה מאבנים גדולות ארכיאולוגישרידי יישוב56
שהוקם כנראה בתקופה הביזנטית, לצד יישוב קדום 

מהתקופות הכלקוליתית והברזל. לדברי זרטל, מדרום 
לנקודה זו יש שרידי כפר פליטים קטן מהתקופה הירדנית, 

שניטש ונהרס, כולל יסודות של עשרה מבני מגורים, 
טאבונים, חביות וכדים גדולים.

זרטל, 12005

מבנה בטון, 5 מ' מתחת למפלס הכביש. בקיר הצפוני היסטורימבנה57
חלוקי אבן. המבנה כולל חדר אחד עם שני חלונות ודלת. 

ביצי מניפניות, שני קיני סנוניות וקן סנוניות נטוש.

סקר נוכחי1

בכניסה לברוש הבקעה – ארבע אנדרטאות לחיילים שנפלו הנצחהאנדרטאות58
בתקריות שונות במלחמת ההתשה, וגלעד לרונית בן-חיים 

שנהרגה בתאונת דרכים ב-1991.

סקר נוכחי; 3
שמיר, 1989

אנדרטה לחייל יצחק ז׳יטלני, צנחן שנפל מן המארב במקום הנצחהאנדרטה59
זה בדצמבר 1967. 

סקר נוכחי; 2
שמיר, 1989

 אנדרטה לזכר 60
מנחם חיים מימון

בספר גלעד מוזכרת אנדרטה בערך במקום זה, 3 ק"מ דרומית הנצחה
לברוש הבקעה, לזכר חייל שנפל בשנת 1980. האנדרטה לא 

אותרה בסקר וכן לא באתר יזכור, ונראה שהושמדה.

שמיר 11989

סימון קבר שייח' במפה הטופוגרפית. אין כל מידע על היסטוריא-שייח׳ פלח61
האתר, הנמצא מעבר לגדר המערכת.

מפה 1
טופוגרפית

צמח נדיר, האופייני למדבר השומרון. רוב ריכוזיו מצויים ממערב בוטניצמרורת בואסייה62
לכביש 90 וזו אחת הנקודות הבודדות שלו ממזרח לכביש.

סקר נוכחי1

חמישה מבנים: כאן 3 מבנים והריסות הרביעי. חמישי מעט היסטורימבנים הרוסים63
מצפון. בסיס מנוע, בריכת השקאה 6×7 מ' ועומק 1.5 מ'. 

במבנה המזרחי יש מנוע שאיבה גדול ושמור היטב.

סקר נוכחי2

אנדרטת מעלה שיבלי – זקום מצרי גדול ושני איקליפטוסים. הנצחהאנדרטה64
לזכר הגשש רס"ב מוחמד שיבלי שנפל במרץ 1991.

סקר נוכחי2

אתר ארכיאולוגי המופיע במפה הטופוגרפית. זרטל ביקר ארכיאולוגיח׳רבת אל-ג׳וניידיה65
במקום בשנת 2002 ומתאר שרידי מבנים ושבר עמוד 

מונוליתי. חלק מהשטח ממוקש. לא נסקר בסקר הנוכחי.

מפה 1
טופוגרפית

סקר נוכחי1מבתר בגובה מטרים אחדים ובו חורי קינון רבים.זואולוגימצוק קינון66

ח׳רבת ואדי סיד 67
אל-בלקאווי

אתר ארכיאולוגי קטן ובו שרידי קירות וחרסים מתקופת ארכיאולוגי
הברונזה הביניימית. נסקר ע"י זרטל בלבד.

זרטל, 12005

מבנה גדול – שרידי משאבה. גרפיטי כנראה בעיקר של היסטורימבנה68
גששים. המבנה דו-קומתי עם מדרגות חיצוניות. ממערב 

לכביש עוד שני מבנים קטנים.

סקר נוכחי2

במפה 1:50,000 מסומן "גשר לא שמיש" בגדה הצפונית היסטוריגשר לא שמיש69
של הירדן. לפי אילן )1973( זהו גשר שהירדנים החלו לבנות 

לפני מלחמת ששת הימים אך לא סיימו. בתצ"א יש בין 
בריכות הדגים מה שנראה כמו ניצבים של גשר. מרקוס 

ב-1981 לא איתר את המקום. לא נבדק בשטח.

מפה 1
טופוגרפית; 

אילן, 1973

סקר נוכחי2מבנה נטוש ובו בסיסי מנוע.היסטורימבנה70

 מבנה נטוש, בתוכו מנוע שמור וחלקי מנוע נוספים. היסטורימבנה71
פתח בגג, כנראה מיכל נפט.

סקר נוכחי2

תצלום אוויר1מאגר מים קטן.הידרולוגימאגר מים72
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מס׳ 
אתר

מקור המידעערכיותתיאורסיווג ראשישם האתר

מבנה נטוש – מנוע שמור, קידוח מים ופתח בגג. גרפיטי, היסטורימבנה73
אנטנה צמודה.

סקר נוכחי2

סקר נוכחי1אנדרטה לזכר קובי ימיני, ככל הנראה נהרג בתאונת דרכים באזור.הנצחהאנדרטה74

חורבה על שלוש כיפות בשטח כ-4 דונם. חרסים מתקופות ארכיאולוגיח׳רבת א-צאלח75
הברונזה והברזל. גליק ציין מעיין קטן בערוץ מצפון לאתר. 

כיום בשטח ממוקש, ולכן לא נסקר ע"י זרטל אך הוא מפרט 
סקרים קודמים באתר.

זרטל, 12005

סקר נוכחי1חלביב רותמי – צמח נדיר.בוטניחלביב רותמי76

התל היחיד בחלק הצר של בקעת הירדן. אנשי ה-PEF ארכיאולוגיתל אבו סידרה77
ציינו בית קברות ערבי. גליק ציין חרסים רומיים, ביזנטיים, 

ערביים ומתקופת הברזל. המקום ממוקש ולא נסקר ע"י 
זרטל או בסקר הנוכחי.

זרטל, 22005

אנדרטה לזכר רס"ל עומר מאלק, חייל צה"ל שנהרג הנצחהאנדרטה78
בתאונת דרכים באזור בשנת 2002. סביבה חורשת ינבוטים.

סקר נוכחי1

קבר בודד בשטח מגודר. מיקום משוער. הכתובת על הנצחהקבר79
המצבה תורגמה ע"י מר רועי מרום: זה קבר המנוח צאלח 

חלאק אל-ערג'א/עוג'א מת ב-19/4.

סקר נוכחי1

סקר נוכחי1תצפית מרשימה על מטעי התמרים בכיכר הירדן.נוףתצפית80

סקר נוכחי1תחנת שאיבה מודרנית. שישה צינורות שאיבה.הידרולוגיתחנת שאיבה81

סקר נוכחי1גרוטאה ממזרח לדרך. מיקום מקורב. היסטוריגרוטאה82

אתר ארכיאולוגי שתועד ע"י זרטל, המציין מתחם מוקף ארכיאולוגיאל-מח׳רוק 3 83
קיר מאבנים גדולות, שרובן נשדדו, ומסביבו קיר עבה 

במיוחד המקיף את האתר. שרידי חווה מהתקופה הרומית. 
סמוך לכביש הבקעה שרידים מימי הביניים.

זרטל, 12005

סקר נוכחי1שרידי אמת מים לאורך כ-100 מ׳ בצמוד ומדרום לכביש 57.הידרולוגישרידי אמת מים84

סקר נוכחי2פלג זורם רדוד. לא ברור היכן הנביעה עצמה.הידרולוגיפלג זורם85

מעיין המסומן במפה מנדטורית משנות ה-40', אך לא הידרולוגיעין אל ג׳אוזלה86
Ein el Jauzala במפות הישראליות, בשם

מפה מנדטורית1

סקר נוכחי1מתחם חקלאי ובו ערימות זבל בקר.אחרמתחם חקלאי87

עמוד ענן1תחנת הסגר לבהמות )מנדטורית(, נטושה כיום.היסטוריקרנטינה88

טרמינל נוסעים נטוש בגשר אדם. כיום משמש כתחנת היסטוריתחנת הסגר89
הסגר לבעלי-חיים.

סקר נוכחי1

מפה 3שרידי הגשר שפוצץ ב-"ליל הגשרים" ביוני 1946.היסטוריגשר אדם 901
טופוגרפית

מקום הגשר המנדטורי/ירדני. פוצץ במלחמת ששת הימים היסטוריגשר אדם 912
ושוקם.

מפה 3
טופוגרפית

סקר נוכחי2תצפית לגשרי אדם.היסטורימוצב גשר אדם92

יורמן, 31967מקום גשר ביילי לאחר מלחמת ששת הימים.היסטוריגשר אדם 933

תצלום אוויר2העליון במערכת מאגרי תרצה. משמש לשיקוע סחף.הידרולוגימאגר תרצה עליון94

אתר ארכיאולוגי שנהרס לחלוטין. בסקר החירום ב-1968 ארכיאולוגיאל-מרמלה95
תועדו כאן שרידי מבנים ושתי בריכות גדולות מהתקופה 
הרומית-ביזנטית. זרטל ציין שהשטח נהרס כמעט לגמרי, 

ובתצ"א נראה שלא נותר ממנו זכר.

זרטל, 12005

תצלום אוויר2התחתון במערכת מאגרי תרצה.הידרולוגימאגר תרצה תחתון96

תצלום אוויר2מאגר מים גדול.הידרולוגימאגר מים97

תצלום אוויר1מאגר מים גדול.הידרולוגימאגר מים98

תצלום אוויר1מאגר מים חדש – נבנה בין השנים 2015-2010.הידרולוגימאגר מים99

תצלום אוויר1מאגר מים קטן.הידרולוגימאגר מים100

סקר נוכחי1מוצב נטוש הממוקם על "חצי-אי" בין נחל תרצה לנהר הירדן.היסטורימוצב טבלן101



87

"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מס׳ 
אתר

מקור המידעערכיותתיאורסיווג ראשישם האתר

במפה מסומן מעיין. בתחומי מטע תמרים חדש, אך נראה הידרולוגיביר א-דשה102
כי אכן יש שם מקור מים. לא נסקר.

מפה 1
טופוגרפית

אתר ארכיאולוגי חפור בפינת השמורה. לפי זרטל )2012( מדובר ארכיאולוגיחווה חקלאית103
על חווה חקלאית מהתקופות הביזנטית והמוסלמית הקדומה.

סקר נוכחי2

חורשת סלוודורה פרסית – גבול התפוצה הצפוני בישראל. בוטנישמורת סלוודורה104
בשל המרחק הניכר מתחום התפוצה, עלתה ההשערה 

שהעצים ניטעו בתקופה המוסלמית הקדומה כאשר פעלה 
במקום חווה חקלאית.

סקר נוכחי3

אנדרטה לחיילת מיכל עדתו ז"ל ממושב תומר שנרצחה הנצחהאנדרטה105
במקום זה בשנת 1999. המתחם מגודר.

סקר נוכחי1

אתר ארכיאולוגי, כנראה חווה מתקופת בית אומיה ובריכה ארכיאולוגיח׳רבת א-דשה106
עתיקה. מנורה שהתגלתה ב-1997 מוצגת במוזיאון 

הפסיפסים במעלה אדומים. כיום בשדה מוקשים.

זרטל, 22012

סקר נוכחי1מצוק חוואר, בחלקו יש מילוי בהיר, ממזרח לנהר הירדן.נוףמצוק חוואר107

סקר נוכחי1עץ אשל מרשים בגודלו בגבול המטעים.בוטניעץ אשל108

סקר נוכחי1גשר גלילים צבאי ישן.היסטוריגשר גלילים109

 שמורת ביצת110
ואדי מלחה

שמורת הטבע המרכזית בבקעת פצאל, בחלקו העליון של נוף
ואדי מלחה. בית-גידול ייחודי.

סקר נוכחי3

סקר נוכחי1תחנת שאיבה מודרנית על נהר הירדן.אחרתחנת שאיבה111

סקר נוכחי1גרוטאת רכב ששקוע בחוואר, כולל צמיג.אחרגרוטאה112

סקר נוכחי1מאגר גילגל 2.הידרולוגימאגר מים113

בריכות דגים נטושות של קיבוץ גילגל. אין בידינו מידע על היסטוריבריכות דגים114
מועדי ההקמה והנטישה.

סקר נוכחי1

סקר נוכחי2ריכוז קטן של צפצפת הפרת.בוטניצפצפות הפרת115

אנדרטה בכביש הבקעה בצד המערבי. לזכרו של החייל הנצחהאנדרטה116
משה שריקי ז"ל שנספה בתאונת דרכים בקיץ 1985. 

סקר נוכחי; 1
אתר יזכור

עמוד ענן3שרידי יישוב בוץ. לא נסקר בשטח אך נסקר ע"י זרטל וצוותו.ארכיאולוגיח׳רבת אום א-שוע׳וט117

זרטל )2012( מתאר בית קברות ובו כ-300 קברים אחידים, היסטוריבית קברות צבאי118
למראשותיהם לוחות עץ או לוחות אבן ללא כתובות. 

להערכתו מדובר בבית קברות טורקי-גרמני ממלחמת 
העולם הראשונה. מיקום משוער בלבד. לא נסקר בשטח.

זרטל, 32012

חלק מ-"הגשרים הפתוחים" לאחר מלחמת ששת הימים. היסטוריגשר אום שורט119
אתר קרבות במלחמת העולם הראשונה. מרקוס מציין )1981( 

שמהגשר נותרו רק יסודות וגושי בטון שנפלו לתוך המים.

מפה 3
טופוגרפית; 

מרקוס, 1981

שלט עץ המנציח את כיבוש מעבר אום שורט בידי הגדוד העברי הנצחהשלט אום שורט120
38, בפיקודו של זאב ז׳בוטינסקי, במלחמת העולם הראשונה.

סקר נוכחי2

סקר נוכחי2מאגר מים נטוש, מוצף בחורף ומושך עופות מים.הידרולוגימאגר נערן121

ביקור קודם 3מצוק גבוה ומרשים.גיאומורפולוגיאל-מוצקרה122
באתר.

סקר נוכחי1שרידי מבנה עץ בצמוד וממזרח לדרך.אחרשרידי מבנה עץ123

תחנת דרכים קדומה במתחם ארכלאיס, בשטח 16 דונם, ארכיאולוגיתחנת דרכים124
מהמאה הראשונה לספירה. התגלתה בשנות ה-90׳.

ביקור קודם 2
באתר.

 ארכלאיס - 125
ח׳רבת ביודאת

שרידי מגדל שהתנשא לגובה 9 מ'. שרידי היישוב הקדום ארכיאולוגי
התגלו בשנת 1986 ונחפרו בשנות ה-90' וה-2000. כבר 

ב-1911 הציע גוטה לזהות כאן את ארכלאיס.

ביקור קודם 3
באתר; היזמי, 

1992

 ארכלאיס - 126
ח׳רבת ביודאת

הכנסייה הביזנטית, כוללת רצפת פסיפס עם חמש כתובות ארכיאולוגי
הקדשה ביוונית, מכוסה כיום. כמו כן, שעון שמש יחיד 

מסוגו בארץ, עשוי אבן-חול נובית ובו מוצגת דמותו של 
הרקולס )לא באתר(.

ביקור קודם 3
באתר; היזמי, 

1992
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מס׳ 
אתר

מקור המידעערכיותתיאורסיווג ראשישם האתר

סקר נוכחי1מוצב על הבתרונות ממערב לירדן.אחרמוצב צבאי127

אנדרטה לזכרו של החייל יהודה ליפשיץ ז"ל, שנהרג הנצחהאנדרטה128
בהיתקלות עם מחבלים בשנת 1990.

סקר נוכחי; 2
אתר יזכור.

חורבה עתיקה ובה שרידי מבנה גדול, שרידי קפלה ארכיאולוגיח׳רבת אום זקום129
מרוצפת בפסיפס, תעלות ובורות חצובים.

זרטל, 22012

אתר בשטח כ-15 דונם ובו פזורת נרחבת של חרסים, כלי ארכיאולוגיאתר ארכיאולוגי130
אבן וכלי צור כלקוליתיים.

זרטל, 12012

לפי זרטל )2012( מתחם או בריכה עתיקה בשפתו הצפונית של ארכיאולוגימתחם קדום131
נחל ייט"ב, ייתכן בריכת אגירה מהתקופה הרומית-ביזנטית.

זרטל, 22012

סקר נוכחי2מופע מרשים במיוחד של מלחה עם שיחייה דלילה ופזורה.בוטנימלחה132

מנזר עתיק בראש מצוקי נחל ייט"ב. זרטל תיעד במקום ארכיאולוגימולתקא אל-ודיאן133
תל בשטח כ-2 דונמים ובו שרידי מנזר או כנסייה ובור 

פעמון אליו נכנסים צינורות חרס ולידו בריכה בנויה. נסקר 
בתצפית בלבד.

זרטל, 32012

 מפגש ייט"ב - 134
אבו עוביידה

סקר נוכחי3מפגש הנחלים ייט"ב ואבו עוביידה, לצד כביש עוקף עוג׳א.נוף

מבנה ישן וחסר גג מעבר לירדן בנקודה זו. במרחב נמצא היסטורימבנה135
אזור של נפתולים נטושים, בשטח הירדני.

סקר נוכחי1

ריכוז סטרומטוליטים – רובם מרוכזים בשורה וחלקם גיאומורפולוגיסטרומטוליטים136
פזורים. סלעים אלו נוצרו בהשקעת תמיסת גיר סביב אצות 

כחוליות בקרקעית ימת הלשון. תופעה נדירה בישראל.

סקר נוכחי3

סקר נוכחי3אתר סטרומטוליטים מזרחי.גיאומורפולוגיסטרומטוליטים137

סקר נוכחי1טנק עזוב – נקודת הזדהות.היסטוריטנק138

סקר נוכחי1מעברה, הייתה בשימוש בתקופת הגשרים הפתוחים.היסטורימח׳דת מנדסה139

אנדרטת זיכרון בקצה הצפוני של חממות נעמה, כנראה הנצחהאנדרטה140
בעקבות תאונת דרכים. נסקר בנסיעה בלבד.

סקר נוכחי1

ח׳רבת א-סמרא 141
הצפונית

סקר נוכחי1גלי אבנים פזורים בשטח.ארכיאולוגי

סקר נוכחי1מחשוף חריג של גבעות בעלות גוון אדמדם.נוףגבעות אדמדמות142

אנדרטה – קפה גיא-לי, בית קפה שהוקם ע"י רס"ל גיא הנצחהאנדרטה143
חסון, בן המושב שנפל במלחמת לבנון השנייה.

סקר נוכחי; 1
אתר יזכור

סקר נוכחי1רחבת זיכרון במושב נעמ״ה.הנצחהרחבת זיכרון144

סקר נוכחי2מצוק בגובה כ-5 מ׳.גיאומורפולוגימצוק נעמ״ה145

מחצבות תת-קרקעיות מרשימות, כולל מספר צלבים ארכיאולוגיח׳רבת א-סמרא146
ותחריטים. תועדו עוד בידי טריסטראם במאה ה-19, )ראו 

בהרחבה בפרק מורשת האדם(, וכנראה שימשו מקור חומר 
הבנייה של הערים ארכלאיס ויריחו בתקופה הביזנטית.

סקר נוכחי; 3
טריסטראם, 
1864-1863

סקר נוכחי1שיזף בודד באזור, גובהו כ-2 מ׳.בוטנישיח שיזף147

סקר נוכחי1אשלים, קנים ומלוח. בתחום שדה מוקשים.בוטניריכוז צמחייה148

סקר נוכחי1שני שיזפים בגובה 5-4 מ׳.בוטנישיזפים149

סקר נוכחי1עץ שיזף מצוי – גובה כ-3 מ׳.בוטנישיזף מצוי150

סקר נוכחי1שישה עצים, חלקם עם 3-2 גזעים.בוטניקבוצת שיזפים151

ערוץ מרשים שיצר מפתח רחב בבתרונות החוואר נוףואדי מוסיידאת152
ובקרקעיתו משקעי מלחה.

סקר נוכחי3

במפת הקרן הבריטית מסומנת לערך כאן Bir Heider ולידה הידרולוגיביר חיידר153
בור מים. המקום נמצא בלב שטח ממוקש ואינו נגיש. לפי 

הצמחייה, כנראה שמקור המים נמצא בנקודה זו בערך. 
המקום לא מתועד במפות מנדטוריות.

2PEF מפת

מעבר הגבול הפעיל היחיד בין יהודה ושומרון לממלכת היסטוריגשר אלנבי154
ירדן. הגשר הנוכחי נבנה במימון יפני, כנראה בשנת 2002.

מפה 3
טופוגרפית
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מס׳ 
אתר

מקור המידעערכיותתיאורסיווג ראשישם האתר

שטח מיושר, עליו ניצב עד 2004 גשר הביילי שהוקם לאחר היסטורישרידי גשר ישן155
מלחמת ששת הימים. הגשר חדל מפעולה עם הקמת 

הגשר הנוכחי, אך נותר בשטח עוד כשנתיים. בצידו הדרומי 
היו אנדרטאות שנהרסו ונבנו מחדש בהמשך.

סקר נוכחי; 1
פורום טיולים 
וידיעת הארץ 

באתר תפוז.

סקר נוכחי1ביצורים ישנים וגדרות תיל.היסטוריביצורים156

שרידי הגשר שהופצץ במלחמת ששת הימים. כיום מעבר היסטוריגשר אלנבי הישן157
לדרך המערכת ולא נגישים.

סקר נוכחי3

אנדרטה הכוללת מגן דוד וסמל הנח"ל המוצנח. מנציחה הנצחהאנדרטה158
שלושה חיילים: רן כהן, אלעד קדמון וגיל סגל ז"ל, שנפלו 

בפיצוץ מוקש באזור באפריל 1969. לא הוסדרה גישה 
לאנדרטה המוזנחת כיום. יש לציין שהאתר אינו מתועד 

אצל שמיר )1989(.

סקר נוכחי3

מוצב צבאי. לפי אתר "עמוד ענן", במקום יש שרידי אתר ארכיאולוגימוצב גשר אלנבי159
ארכיאולוגי עם רצפת פסיפס. לא נסקר.

עמוד ענן1

מתקן דרכו עוברות משאיות שנכנסות לישראל, לאחר אחרמטבלה160
מעבר גשר אלנבי.

סקר נוכחי1

אנדרטאות גשר 161
אלנבי

שתי אנדרטאות צמודות, האחת לזכר הצנחנים מאיר הנצחה
רוטשילד, שלמה לנצקרון ויעקב אשל שנהרגו בינואר 

1968. השנייה לזכר רב"ט יוסף עוזר שנהרג במרץ 1968. 
האנדרטאות המקוריות הוקמו בצד הגשר עצמו, ונהרסו 
בדצמבר 2004. האנדרטאות החדשות נחנכו בינואר 2008.

סקר נוכחי; פורום 2
טיולים וידיעת 

הארץ באתר 
תפוז )2008(; 

שמיר, 1989

 מוצב מדרום162
לגשר אלנבי

סקר נוכחי1מוצב צבאי נטוש.נוף

סקר נוכחי1תצפית נוף.נוףתצפית גשר אלנבי163

סקר נוכחי1ייתכן נביעה.הידרולוגיריכוז קנים164

סקר נוכחי2צינור מתכת ואמת מים לאורך עשרות מטרים.הידרולוגישרידי אמת מים165

סקר נוכחי3מקבץ דקלים מרשים סביב המעיין. מעט מאד מים גלויים.הידרולוגיעין יונס166

סקר נוכחי1מוצב צבאי נטוש. תצפית נוף.נוףג׳בל אל-אחמר167

סקר נוכחי1תצפית גאון הירדן.נוףתצפית גאון הירדן168

בריכת אגירה רבועה )צלעה 7 מ'(. עומק 1.5 מ'. בצד דרום הידרולוגיבריכת אגירה169
בריכה רבועה 1.5 מ'. צינורות מתכת. מכון השאיבה בנקודה 

זו מסומן במפה מנדטורית מתחילת שנות ה-40׳.

סקר נוכחי2

שקע ארוך ויבש )אורך 30 מ' ורוחב 7 מ'(. בריכת אגירה הידרולוגיאל-בצה170
גדולה 15×10 מ' ועומק 2 מ'. סביבה בוסתן הדרים. מוקפת 
חומת אבנים. מרקוס )1992( מציין שהמעיין נבע בקרקעית 

מחפורת גדולה והמים נשאבו לבריכה הגדולה שנותרה 
כמעט בשלמותה כולל קטעי צינורות, אך המשאבה ננטשה 
והמחפורת יבשה. במפה מנדטורית המקום מסומן 145 מ׳ 

דרומית-מזרחית, בשטח המטעים.

סקר נוכחי; 2
מרקוס, 1992

מפה מנדטורית1מכון שאיבה מסומן במפה מנדטורית.היסטורימכון שאיבה171

המנזר הנוכחי הוקם מחדש בשנת 1882 ונעזב במהלך מלחמת היסטורימנזר יוחנן172
ההתשה, אך נמצא במצב טוב יחסית למנזרי גאון הירדן.

סקר נוכחי3

מנזר יווני-173
אורתודוקסי

מנזר יווני-אורתודוקסי נטוש בשטח עשרה דונם. למנזר היסטורי
יש כיפת מתכת ושער כניסה נאה עם שני עמודי אבן משני 

צידי השער. המתחם ממוקש.

סקר נוכחי; 3
עמוד ענן

מנזר קתולי נטוש בשטח עשרה דונם. למנזר יש כיפת אבן היסטורימנזר קתולי174
לבנה מרשימה ושער כניסה נאה עם שני עמודי אבן משני 

צידי השער. המתחם ממוקש.

סקר נוכחי; 3
עמוד ענן

 צמד בריכות אגירה גדולות וריקות ולידן שני מבני אבןהידרולוגיבריכות אגירה175
ובוץ ישנים.

סקר נוכחי2

מפה מנדטורית1במפה מנדטורית – חורבה בשם אל-קוצור ובסוגריים “ארמונים".ארכיאולוגיאל-קוצור176
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מס׳ 
אתר

מקור המידעערכיותתיאורסיווג ראשישם האתר

סקר נוכחי2אמת מים ובריכה הרוסה בנחל.הידרולוגיאמת מים ובריכה177

מפה מנדטורית1בית קברות מסומן במפה מנדטורית.ארכיאולוגיבית קברות178

אתר הטבילה – מתחם תיירות מוסדר בו מתקיימים טקסים היסטוריאתר הטבילה179
ע"י העדות הנוצריות השונות ב-19-18 בינואר מדי שנה.

סקר נוכחי3

סקר נוכחי1היסטורישני מבני בוץ180

מפה מנדטורית1שרידי חורבה המסומנת במפה מנדטורית.ארכיאולוגידיר כונונוס181

מנזר סורי-182
אורתודוקסי 

כנסייה – המנזר הסורי-אורתודוקסי. מבנה דו-קומתי יפה היסטורי
שחלק מחלונותיו דמויי צלב. בשטח ממוקש.

סקר נוכחי3

מפה מנדטורית1מכון שאיבה המסומן במפה מנדטורית.היסטורימכון שאיבה183

סקר נוכחי2המתחם הקופטי – מבנה עם צלב אבן בולט בגגו. בשטח ממוקש.היסטוריהמתחם הקופטי184

בריכה מלבנית, דקלייה דלילה )כמה עשרות תמרים(, מבנה הידרולוגיבריכה ומבנים185
בוץ ומבנה הרוס. מרקוס )1992( מציין באזור בריכת אגירה 

גדולה ועץ שקמה.

סקר נוכחי; 3
מרקוס, 1992

שער מתחם רוסי. מבנה בסכנת התמוטטות ליד הדרך, היסטוריהמתחם הרוסי186
ואילו כ-40 מ׳ ממזרח נמצא מבנה קטן וציורי בעל גג 

משופע. על שער המתחם מופיע הצלב הרוסי השבור. 
בשטח ממוקש.

סקר נוכחי3

 שני מבנים של הכנסייה הרומנית, במצב פיזי ירוד. היסטוריהמתחם הרומני187
בשטח ממוקש.

סקר נוכחי2

לחות בקרקע, בית משאבות, מבנה בוץ, מטע דקלים מרשים הידרולוגיעין חג׳לה188
ביותר מסוף המאה ה-19, פיר שבקרקעיתו נובע המעיין.

סקר נוכחי; 3
מרקוס, 1992

מפה מנדטורית1סימון מעיין במפה מנדטורית.הידרולוגימעיין189

המנזר האתיופי – הדרומי ביותר במתחם “ארץ המנזרים". היסטוריהמנזר האתיופי190
מתחם מגודר ובליבו מבנה דו-קומתי שמור יחסית בשטח 

הממוקש. בשני צידי המבנה מופיע סמל בית המלוכה 
האתיופי.

סקר נוכחי3

סקר נוכחי1בריכת אגירה יבשה, גובה 1.5 מ' – בולטת מעל לסביבה.הידרולוגיבריכת אגירה191

אחד ממטעי התמרים היפים ביותר בישראל, אם לא היפה בוטנידקליית עין חג׳לה192
ביותר. משתרע על שטח של 80 דונם. לפי מרקוס )1992(, 

המטע ננטע ע"י נזירים יווניים בסוף המאה ה-19, וניזוק 
במלחמת העולם הראשונה.

סקר נוכחי; 3
מרקוס, 1992

מפה מנדטורית1מיכל המסומן במפה מנדטורית.היסטורימיכל מים193

מערכת של שבעה פירים )דרוש חבל לירידה פנימה(. זהו הידרולוגיבארות שרשרת194
הקצה הצפוני. מרקוס )1992( מציין 19 פירים לאורך 200 

מ', בעומק 5 מ' מתחת לפני השטח. הפירים הצפוניים 
הגיעו למי התהום והאחרים יבשים. מעל לפיר ה-15 נבנה 

בית משאבה.

סקר נוכחי; 3
מרקוס, 1992 

מפה מנדטורית1מכון שאיבה על הירדן, מסומן במפה מנדטורית.היסטורימכון שאיבה195

אתר שנחפר בשנות ה-90׳, בשטח כ-3 דונמים, ובו שרידי ארכיאולוגימנזר המגדלים196
מנזר ביזנטי.

שיאון, 21996

סקר נוכחי2גשר הרוס – נחל פרת )ואדי קלט(.היסטוריגשר הרוס - נחל פרת197

כחמישה פרטים, שלושה מהם צומחים בפירים. מקבץ בוטניצפצפת הפרת198
מבנים חרבים.

סקר נוכחי2

 במפה מנדטורית נמצא בנקודה זו הכיתובהיסטוריאתר טבילה ישן199
.Old Baptismal Place

מפה מנדטורית1

ביקור קודם 1מאחז קטן שהוקם בשנת 2001.אחרבית חגלה200
באתר

סקר נוכחי1מוצב נטוש ממזרח למחנה מול נבו.היסטורימוצב נטוש201

מנזר פעיל )יווני אורתודוקסי(. המנזר הנוכחי הוקם סביב היסטורידיר חג׳לה202
שנת 1890 ובתחומיו רצפת פסיפס ביזנטית. מקובל לזהות 

את המקום עם מנזר גרסימוס הקדוש.

ביקור קודם 3
באתר; מרקוס, 

1992
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מס׳ 
אתר

מקור המידעערכיותתיאורסיווג ראשישם האתר

מפה מנדטורית1סימון בית קברות במפה מנדטורית.היסטוריבית קברות203

סימון המעיין במפה מנדטורית. אינו נובע כיום. המעיין הידרולוגיעין נח׳יל204
מוזכר כיבש כבר אצל מרקוס )1992(, המציין כאן חורשה 

של כ-60 תמרים. כיום מספר התמרים מצומצם יותר.

מפה מנדטורית; 2
סקר נוכחי; 

מרקוס, 1992

סקר נוכחי; 3הלאורה בעין נח׳יל. באתר יש מצוק חוואר מרשים.היסטורילאורה205
מרקוס, 1992

סקר נוכחי1בריכת אגירה עזובה.הידרולוגיבריכת אגירה עזובה206

סקר נוכחי1מבנה בוץ קטן.היסטורימבנה בוץ207

סקר נוכחי1מחילה חצובה.היסטורימחילה חצובה208

בסיס אבן וחלוקים ו-"פירמידת" אבן קטנה. לא זוהו שום הנצחהאנדרטה הרוסה209
כתובות שיכולות לרמז לזהות המונצח במקום. באתר יזכור 

מוזכרת באזור זה אנדרטה בצורת פירמידה לזכר החיילים 
מאיר צעידי, אריה גבירץ ויעקב ארבל, שנהרגו במאי 1970, 

ונראה שזו האנדרטה.

סקר נוכחי; 1
אתר יזכור

עמוד ענן1מקום ההתיישבות הזמני לאחר ההקמה מחדש של היישוב.היסטוריבית הערבה ב׳210

סקר נוכחי1משאבה חלודה לצד הדרך.הידרולוגימשאבה211

גשר על הירדן שהוקם לאחר מלחמת העצמאות, נהרס היסטוריגשר עבדאללה212
במלחמת ששת הימים ולא שוקם מאז. חלקי הגשר יוצרו 

ביוגוסלביה. בצד המערבי של הגשר נמצאת אבן דרכים 
ירדנית המפנה לאתר הטבילה.

סקר נוכחי3

סקר נוכחי2אבן דרכים ירדנית המפנה לאתר הטבילה.היסטוריאבן דרכים213

אנדרטה מנותצת לזכרו של החייל גיורא חפץ, שנפל הנצחהאנדרטה214
בפעולת כראמה במרץ 1968.

סקר נוכחי2

קבר האחים בבית 215
הערבה

בית הערבה הישנה – שרידי הקיבוץ שחרב במלחמת הנצחה
העצמאות. באתר זה נמצאות שתי מצבות זיכרון המנציחות 

את מקום בית הקברות )שלא שרד לאחר המלחמה(, ובהן 
מונצחים חמישה חללים בשנים 1948-1941. לצד המצבות 

הוקמה סככת עץ.

סקר נוכחי3

 בריכות אידוי במפה מנדטורית ולידן שלט דרכים.היסטוריבריכות אידוי216
לא נסקר בשטח.

מפה מנדטורית1

בית הערבה 217
ההיסטורית

במפה מנדטורית, מבני בית הערבה ההיסטורית מסומנים היסטורי
בנקודה זו )לא נותר זכר בשטח(.

מפה מנדטורית1

מכון שאיבה מסומן במפה מנדטורית משנות ה-40', כולל היסטורימכון שאיבה218
כביש ממפעל האשלג. במקום יש משאבה ישנה מעט 

ממזרח לדרך עפר.

מפה מנדטורית1

מתקן סולארי שהוקם כנראה בשנת 1980, לייצור חשמל היסטוריבריכות שמש219
ע"י אגירת חום בשכבת מים תחתונה. ירידת מחירי הנפט 

פגעה באטרקטיביות הפרויקט, והוא פסק לפעול אחרי 
מספר שנים )רז, 1993(.

עמוד ענן; רז, 1
1993

במפה מנדטורית מסומן כאן מגדל מים או עמדת שמירה היסטורימגדל מים220
)כיתוב w.t.(. כנראה לא קיים כיום.

מפה מנדטורית1

שרידי קרשים הפזורים בצידה המזרחי של הדרך לאורך מאות היסטורישרידי תעלת מים221
מטרים – שרידי תעלת עץ שהוליכה מים למפעל האשלג.

סקר נוכחי1

במפת ה- PEF ובמפה מנדטורית מסומן תל שאינו מסומן ארכיאולוגיתל א-ראשידיה222
במפות נוספות. התל לא זוהה בשטח.

מפות 1
היסטוריות

מפעל האשלג 223
המנדטורי

באזור זה, משני עברי דרך המערכת, שכן מפעל האשלג עד היסטורי
מלחמת העצמאות. בתצפית מרחוק נראו הריסות מבנה גדול.

עמוד ענן3

מפה מנדטורית1סימון מגדל מים במפה מנדטורית. כנראה לא קיים כיום.היסטורימגדל מים242

במפה מנדטורית ריכוז מבנים מסומנים 125 מ׳ דרומה. היסטורימתחם בנוי225
מבנה גדול בצורת ח׳ הפונה דרומה, החדרים משלבים 

אבוסים קטנים וטבעות קשירה, כך שנראה שמדובר על 
אורוות סוסים )30 תאים(.

מפה מנדטורית; 3
סקר נוכחי
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מס׳ 
אתר

מקור המידעערכיותתיאורסיווג ראשישם האתר

בית אבן ישן והרוס בחלקו. ממערב לו שתי בארות רדודות היסטוריבית אבן226
בנויות לבנים.

סקר נוכחי2

מפעל המלח שוכן סמוך לאזור בו שכן מפעל האשלג היסטורימפעל מלח פלסטיני227
 המנדטורי ההיסטורי.

.Mellahet umm ehdeib המקום נקרא PEF במפת

סקר נוכחי2

גבעה חולית נמוכה )מטרים אחדים מעל הסביבה( ופזורת היסטוריגבעה חולית228
אבנים. ייתכן מיקומו האמיתי של תל א-ראשידייה, 

המסומן במפות 600 מ׳ צפונה.

סקר נוכחי1

שמונה קורות עץ בשתי שורות, הנעוצות בראש קניון היסטורישרידי מזח229
הירדן. ייתכן שרידי מזח.

סקר נוכחי1

שרידי קרשים הפזורים בצידה הדרומי של הדרך לאורך מאות היסטורישרידי תעלת מים230
מטרים – שרידי תעלת עץ שהוליכה מים למפעל האשלג.

סקר נוכחי1

כנראה שרידי מוצב צבאי קטן. לפי שילוט, המטווח שבמקום היסטורישרידי מוצב?231
הוקם בשנת 2013.

סקר נוכחי1

שלט הסבר על מפעל האשלג הראשון שפעל באזור בשנים היסטורישלט מפעל האשלג232
1948-1930. במקום מזח עץ קטן מצופה מלט.

סקר נוכחי2

מעבר לגדר המערכת, קורות עץ המתנשאות לגובה היסטורישרידי מזח233
כעשרה מטרים וצמיגים תלויים עליהן, כנראה מזח ישן של 

מפעל האשלג.

סקר נוכחי3

סקר נוכחי3מבנה דו קומתי בתכנון ריכרד קאופמן, פתחיו נאטמו בלבנים.היסטורימחנה העובדים234

מלון ירדני נטוש בגובה חמש קומות. המתחם קרס כליל היסטוריהריסות מלון הילטון235
בינואר 2015. חלקו הקטן הושאר לקיום אוכלוסיית 

עטלפים. לצידו אנדרטה לזכר דודו אונגר, מאנשי יחידת 
החילוץ מגילות ים המלח.

סקר נוכחי2

מסעדה נטושה שהוקמה בתקופה הירדנית – ציור קיר היסטורימסעדת הלידו236
שנערך ע"י חייל המילואים גרשון כוכבי בשנת 1973, 

בהשראת מפה צלבנית )זאת עפ"י הכיתוב במקום, בפועל 
לא מוכרות לנו מפות צלבניות של הארץ(.

סקר נוכחי3

שרטון חלוקים גדול )רוג'ום אל-בחר(, בתקופות שונות אי גיאומורפולוגימעגנית המלח237
שבלט מעל פני ים המלח. גובה השרטון 399.6- מ׳ וקצהו 

הדרומי גבוה בכארבעה מטרים נוספים.

רז, 11993

סקר נוכחי1תצפית לאמת מים הרוסה בגדה המזרחית של הירדן.היסטוריאמת מים238

סקר נוכחי2נביעות נראות בקניון הירדן )המקום לא נגיש(.הידרולוגינביעות239

סקר נוכחי3תצפית שפך הירדן. במקום מוצב צבאי קטן. נוףתצפית שפך הירדן240

סקר נוכחי3שפך הירדן נכון לשנת 2016. לא נמדד ב-GPS.הידרולוגישפך הירדן124

במפה טופוגרפית, סימון שתי נביעות. הן לא נצפו מדרך הידרולוגיעויון מלחת יוניס242
המערכת, ונראה שהן יבשות.

סקר נוכחי1
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3. מורשת האדם

3.1. אפיון כללי
חלקה הגדול של סקירה זו מבוסס על ספרו של אילן )1973( בקעת הירדן ומדבר שומרון, וכן השלמות מספריו של אדם זרטל 
)2005, 2012( ומקורות נוספים. חשוב לציין כי מחקריו של זרטל כורכים יחד את בקעת הירדן עצמה ואת אזורי הגבעות במזרח 
השומרון. זאת, כאשר לאורך כל התקופות עיקר ההתיישבות הייתה בגבעות ובשוליהן ממערב לכביש 90 )מחוץ לגבול הסקר 
הוזכרו  לגבול הסקר  כך שיתמקד בבקעה. מגמות התיישבותיות מחוץ  לנתח את המידע  נעשה מאמץ  זאת,  לאור  הנוכחי(. 

בקצרה לאורך המסמך.

זרטל וצוותו )2005, 2012( סקרו חלק ניכר מהמרחב שממזרח לגדר המערכת. לדברי זרטל, חרף הסקר השיטתי, לא אותרו 
כמעט אתרים ארכיאולוגיים באזורי גבעות החוואר וגאון הירדן. האתר המשמעותי היחיד שאותר היה ח'רבת אום א-שוע'וט. 
סביר כי מצב זה נובע מהשילוב של מחסור במים וטופוגרפיה קשה. סקריו של זרטל מכסים את בקעת הירדן מנחל בזק בצפון 

עד נחל ייט"ב בדרום, כך שייתכנו פערי מידע לגבי דרום הבקעה )בין נחל ייט"ב לצפון ים המלח(.

א-לֹוט ֶאת-ֵעיָניו, ַוַּיְרא ֶאת- מרחב בקעת הירדן היה בין אזורי ההתיישבות הבולטים בארץ ישראל כבר בתקופות קדומות – "ַוִּיּׂשָ
ָּכל-ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן, ִּכי ֻכָּלּה, ַמְׁשֶקה" )בראשית י"ג, י'(. שפע המים והצמחייה התאים לצייד ולדייג, והשיפוע המתון התאים לעיבוד 
חקלאי. בערוצים היורדים לבקעה – מילחה, תרצה, ייט"ב, נועיימה ופרת, נמצאים שפע מעיינות גדולים המאפשרים פיתוח 
חקלאות שלחין, והאקלים החם מאפשר גידולים רבים, כולל מינים טרופיים שאינם ניתנים לגידול בשאר חלקי הארץ. האזורים 

הסמוכים לבקעה סיפקו שירותים נוספים – שטחי מרעה נרחבים במדבר השומרון, מלח ואספלט בים המלח.

בבקעה לא התקיימה רציפות התיישבותית לאורך התקופות. זאת, כיוון שסמיכותה של בקעת הירדן אל המדבר גרמה לחיכוכים 
הייתה  ובין הבדווים מהמדבר. בתקופות של שלטון מרכזי חזק,  בנאות המדבר,  עובדי האדמה  בין האיכרים  בלתי פוסקים 
הבקעה מיושבת למדי, וכאשר השלטון היה רופף השתלטו הבדווים ויושבי עבר הירדן המזרחי. עדויות לכך יש במקרא, כגון 
השתלטות בני מואב, עמון ועמלק על יריחו בימי השופטים, פשיטת המדיינים לעמק יזרעאל ומרדף גדעון אחריהם המדברה. 
טריסטראם מספר על פשיטה של הבדווים משבט בני סחר על הבקעה, והפסקת העיבוד החקלאי. הפשיטה האחרונה של בני 
שבט זה למערב הירדן הייתה בשנת 1947, כאשר הבריטים התארגנו לעזיבת הארץ והשלטון המרכזי בגזרה נחלש )אילן, 1973(.

בהעדר טכנולוגיות שאיבה, שפע המים בנהר הירדן לא נוצל להשקיית בקעת הירדן. מי הנהר נוצלו בעיקר להשקיית חלקות 
בעמק הנהר עצמו – גאון הירדן. מנגד, מי הנחלים הנשפכים אל הירדן משני עבריו, נוצלו להשקייה בגרביטציה, בפרט בעבר 

הירדן המזרחי המשופע בנחלים משמעותיים. 

מיעוט המשקעים לאורך בקעת הירדן היווה גורם מגביל להתיישבות ברוב התקופות )גרוסמן, תשנ״ד(. בעוד שקצהו הצפוני 
שלא  כמעט  הירדן  בקעת  מרבית  שלאורך  הרי  למדי,  מיושב  היה  ולכן  במים  יחסית  עשיר  מחולה(  )עמק  הסקר  מרחב  של 

התקיימו יישובים, למעט בפתחת הערוצים היורדים מהרי השומרון.

3.2. מעברות הירדן
לרוב במקומות עם קרקע  נעשו  לצד. המעברות  חצייתו מצד  על  בעונת השפל, הקלה  ובפרט  הירדן,  היחסית של  רדידותו 
מוצקה. במפת מידבא, מתוארות שתי מעברות, האחת בקרבת יריחו והשנייה ליד אדם העיר. במעבר מתוארת קורה ארוכה 
המונחת לרוחב הנהר, וסירה הקשורה אליה ועוברת מצד אל-צד. בתקופה הרומית, הייתה יחידה צבאית מיוחדת שתפקידה 

היה הגנת מעברות הירדן.

אילן )1968( מפרט 24 מעברות נושאות שם בין ים המלח לטירת צבי, ולדבריו קיימות עוד מעברות רבות נוספות שאין להן 
שם. אנשי הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל )PEF( מנו 60 מעברות בין הכנרת לים המלח, מהן 5 בלבד מדרום לנחל יבוק.

או בתקופה הביזנטית, אבל הגשרים הראשונים בבקעת  הירדן הוקמו בתקופה הרומית המאוחרת  על  הגשרים הראשונים 
הירדן לא הוקמו כנראה לפני ימי הביניים. רמז ראשון לקיומו האפשרי של גשר באזור יריחו, נמצא בדבריו של ר' יעקב השליח, 
באמצע המאה הי"ג = "ומשם לירדן שתי פרסאות ושם גשר יעקב אבינו ע"ה ומשם ליריחו פרסה אחת...". אילן מציין כי לא ידוע 
ממקור אחר על גשר בשם זה, וייתכן שהמדובר על גשר אדם )דאמיה(, בקרבתו עבר יעקב אבינו את הירדן. התיעוד ההיסטורי 
לגשר אדם הינו ממושך. כבר ב-1266 הוקם במקום זה גשר בפקודתו של השליט הממלוכי בייברס, כחלק מהמאמץ המלחמתי 

בצלבנים. לדבריו של הנוסע )Merrill, 1881( אורך הגשר המקורי היה 400 מ', והיה זה גשר רומאי עם תוספות מאוחרות יותר.

מדבריו של אוליפנט )1879( מסתבר כי בימיו עדיין לא היה גשר על הנהר. הגשר על הירדן הוקם בשנת 1885, והיה עשוי עץ 
)"המגיד", תרמ"ה(. ב-1899 פירסם קונרד שיק צילום של גשר ממזרח ליריחו, שנקרא ג'יסר ע'ווארנה, ולדבריו הגשר הקודם 
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באותו מקום נפגע קשות בחורף 1896/7 ולכן הוקם גשר עץ חדש וגבוה יותר. הבריטים קראו לגשר שהוקם לימים במקום זה 
על שמו של אלנבי, ואילו הירדנים קראו לו גשר חוסיין ע"ש השריף חוסיין, אביו של מלך ירדן הראשון. שיק מזכיר גם את קיומו 

של גשר אדם )ג'יסר דמיא( בסוף המאה ה-19.

3.3. התקופות הפרהיסטוריות
בעמק הירדן התקיימה פעילות אדם עוד בתקופות הפרהיסטוריות, והאתר הפרהיסטורי עובדיה נחשב לאתר ההתיישבות 

הקדום ביותר מחוץ לאפריקה. אתרים חשובים נוספים נמצאים באזור גשר בנות יעקב ובשער הגולן.

במרחב הסקר עצמו, אתר פליאוליתי גדול )25 דונם(, תועד בין סרטבה לפצאל, ושימש כבית מלאכה לכלי צור עד לתקופה 
אורך  לכל  ברצף  נמשך  והוא  שנה(  כ-10,000  )לפני  ביריחו  היישוב  החל  הניאוליתית  בתקופה   .)1968 )אילן,  הכלקוליתית 

התקופה. העיר יריחו נחשבת לעיר הקדומה ביותר בארץ ישראל ואחת הערים הקדומות ביותר בעולם כולו.

ואילו  הנוכחי(,  הסקר  לגבולות  ממערב  )חלקם  מחולה  בבקעת  יישובים  מ-13  פחות  לא  התקיימו  הכלקוליתית,  בתקופה 
בבקעה הצרה מספר האתרים היה מצומצם ביותר. בעמק נחל תרצה ממערב לגשר אדם התגלו שלושה יישובים כלקוליתיים 
גדולים, ויישוב מצפון לח'רבת פצאיל. ברכס הסרטבה התגלו אתרים כלקוליתיים רבים. כמו כן, ראוי לציון יישוב משגשג באתר 
)על שרידי  יישוב כלקוליתי  תולילאת ע'סול, בבקעת הירדן המזרחית באזור גשר עבדאללה. ביישוב זה התקיימו 9 שכבות 
יישוב ניאוליתי(, כולל ציורי קיר צבעוניים ייחודיים. בתקופה זו נוסד גם יישוב בתל דיר עלא הסמוכה לגשר אדם. ככלל, זרטל 
)2005( מציין שבני התקופה נהגו להתיישב במישורי סחף עשירים במקורות מים, והקימו יישובי פרזות. זרטל )2012( מצטט 
את עבודת הדוקטורט של שי בר, לדבריה התקופות הכלקוליתית והברונזה הקדומה 1 הינן תקופות שיא בהתיישבות באזור 
בקעת הירדן, )שיאים נוספים נרשמו בתקופות הברזל 2-1 ובתקופות הרומית-ביזנטית(. האתרים הכלקוליתיים התגלו רובם 

ככולם ממערב לכביש הבקעה.

3.4. תקופות הברונזה והברזל
בתקופת הברונזה הקדומה, הידלדל בצורה ניכרת היקף ההתיישבות בבקעת הירדן. בצפון הבקעה, הצטמצם היישוב לאתרים 
תל  הג'יפתליך,  )אזור  דומה  היה  המצב  הבקעה  במרכז  וגם  והסביבה(,  אל-חמה  תל  צוץ,  אום  )תל  מחולה  בבקעת  מעטים 
יישוב מתקופת הברונזה הקדומה ב' באתר אל-מחרוק, החולש על צומת אדם, שהשתרע  א-שייח' דיאב ליד פצאל(. בולט 
בשטח של כ-250 דונם. תל אל-חמה מזוהה עם העיר חמת, המוזכרת במצבתו של סתי הראשון, פרעה מצרים בשלהי המאה 
ה-14 לפנה"ס )המצבה התגלתה בחפירות בתל בית שאן(. בתקופת הברונזה הביניימית, הצטמצם אף יותר היישוב בבקעת 
הירדן גופא, ובבקעת מחולה נמצאו אתרים רק באזור קעון וברדלה )מחוץ לגבולות הסקר(. עם זאת, תועד אתר יחיד בבקעה 
הצרה, באתר סיד אל-בלקאווי. ייתכן שמדובר בהתיישבות עונתית לצרכי מרעה. בתקופה זו, היה יישוב קטן על תל יריחו ובתי 
קברות גדולים סביבו. בתקופות הברונזה התיכונה והמאוחרת, יש התאוששות קלה, המתבטאת במעט יותר אתרים בבקעת 
מחולה. עם זאת, בבקעת הירדן התיכונה "הגל היישובי" של תקופת הברונזה התיכונה "נעצר" במדבר השומרון ולא ירד לבקעה 
עצמה. בתקופת הברונזה המאוחרת, התרוקנה בקעת הירדן התיכונה לחלוטין, למעט היישוב בתל א-שייח' דיאב )בפתחת נחל 

פצאל(. העיר יריחו הייתה מיושבת לאורך התקופה.

גל התיישבותי משמעותי ראשון באזור מופיע בתקופת הברזל 1 )1200-1000 לפנה"ס(, כאשר מרבית האתרים נוסדו על קרקע 
בתולה. רוב האתרים שתיעד זרטל נמצאים ברכס הסרטבה ובשוליו, כמו גם בספר המדבר בין נחל פצאל לנחל ייט"ב, אך תועדו 
גם מספר אתרים לאורך הבקעה עצמה. תופעה ייחודית הינה מתחמי "הסנדל"/"כף רגל", שתועדו באזור ארגמן, משואה, יפית 
ועוד, ולהערכת זרטל מדובר על הגילגלים המקראיים. בן-יוסף )2014( שחפר במתחם יפית מציין כי לאתר מאפיינים ציבוריים 
וטקסיים-פולחניים, והוא משלב מסלול בנוי ולא השתנה במשך למעלה מ-400 שנות קיומו. מרבית היישובים בבקעה בתקופה 

זו היו מתחמים סגלגלים ששימשו כמכלאות צאן עונתיות. )בן-יוסף, 2016(.

2 )ממלכת ישראל, 1000-722 לפנה"ס(, ממשיך מספר היישובים לעלות, אך עדיין בעיקר ברכס הסרטבה  בתקופת הברזל 
נחל תרצה  ובעמק  גלישה של ההתיישבות לעבר בקעת הירדן התיכונה(. היישוב בבקעת מחולה  ניכרת  כי  )אם  לו  ומדרום 
דליל יחסית. בתקופה זו בולטות מצודות שהוקמו באזור עמק נחל תרצה, שקיומן נמשך גם בתקופה הרומית )זרטל, 2005(. 
בן-יוסף )2016( מציין כי במאות ה-12-11 לפנה"ס שרר במרחב יובש קיצוני, שהתחלף באקלים לח במאות ה-10-9, שאיפשר 

התיישבות נרחבת. במאות ה-8-6 לפנה"ס חלה התייבשות חלקית באזור.

ניתן להסיק על מספר גלי כיבוש והתנחלות המוזכרים במקרא. התיישבות צפופה בצפון בקעת הירדן, לערך עד אזור דאמיה 
תעשייתי  מרכז  היה  במקום  כי  התברר  עלא  דיר  תל  בחפירות  סוכות.  בעמק  במיוחד  הבקעה,  במזרח  ובפרט  העיר(,  )אדם 
ליציקת נחושת, דבר המתחבר לאזכורים המקראיים על יציקת כלי הנחושת לבית המקדש בכיכר הירדן. מערב הבקעה מצפון 

לגשר אדם היה דל באוכלוסין בגלל מיעוט השטחים הראויים לעיבוד חקלאי.
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בח'רבת אל-מחרוק נמצאו מגדלים מהמאה התשיעית לפנה"ס, ובמרכז עמק פצאל מבנה מהמאה השמינית לפנה"ס. בתל 
אל-חמה נמצאה ידית קנקן ועליה הכתובת "לאחאב". 

מתקופת הברזל 3 )התקופה האשורית והבבלית(, כמעט שלא התגלו שרידים בבקעת הירדן. בן-יוסף )2016( מציין כי מספר 
היישובים בבקעה )כולל מדבר השומרון( קרס מ-119 אתרים לשמונה אתרים בלבד.

3.5. הירדן וסביבתו במקרא
חלק  תשס"ג(.  ורוזנסון,  )שפנייר  ולשורק  לירקון  בודד  ואזכור  לקישון  אזכורים   6 לעומת  במקרא,  פעמים   182 מוזכר  הירדן 
מאזכורים אלו הינם בהקשר גיאוגרפי מסוים: עבר הירדן, כיכר הירדן, גאון הירדן, קצה הירדן )=שפך הירדן לים המלח(, ו-"ירדן 

ירחו" )מקום חציית הירדן ע"י בני ישראל(.

א-לֹוט  האזכור הראשון של הנהר הינו בהקשר של פרידת לוט ואברם, כאשר לוט מתיישב בכיכר הירדן )בראשית י"ג, י'( – "ַוִּיּׂשָ
ַוַּיְרא ֶאת-ָּכל-ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן, ִּכי ֻכָּלּה, ַמְׁשֶקה". התיאור הינו של חבל ארץ פורה המושווה לארץ מצרים, וזאת טרם חורבן  ֶאת-ֵעיָניו, 
סדום ועמורה. הירדן עצמו מוזכר לראשונה בבראשית ל"ב, י"א, כאשר יעקב אבינו נערך למפגש עם עשו אחיו – "ִּכי ְבַמְקִלי, 

ָעַבְרִּתי ֶאת-ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה". 

בבראשית ל"ג, י"ז מוזכרת התיישבותו של יעקב בסוכות, לאחר המפגש עם עשו: "ְוַיֲעֹקב ָנַסע ֻסּכָֹתה, ַוִּיֶבן לֹו ָּבִית; ּוְלִמְקֵנהּו ָעָׂשה 
ָקָרא ֵׁשם-ַהָּמקֹום ֻסּכֹות" )עוד בתקופת חז"ל, הוחלף שמה של סוכות המקראית ב-"דרעלה", היא כיום דיר עלא  ַעל-ֵּכן  ֻסּכֹת, 
במוצא היבוק לבקעת הירדן המזרחית(. בסוף ספר בראשית מופיע לראשונה הירדן כגבול, וזאת בהלווייתו של יעקב אבינו – 
"ַוָּיבֹאּו ַעד-ֹּגֶרן ָהָאָטד, ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן" )בראשית נ', י'(. הירדן שב ומוזכר בספר במדבר )21 פעמים, חלק נכבד בביטוי "ַעְרבֹת 

מֹוָאב, ֲאֶׁשר ַעל-ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו"(, כגבולה של ארץ כנען.

בספר דברים, מוזכר הירדן 26 פעמים. דברים כ"ז מוקדש לטקסים שיש לבצע עם חציית הירדן: "ַוְיַצו ֹמֶׁשה ְוִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל, ֶאת-
ָהָעם ֵלאֹמר: ָׁשמֹר, ֶאת-ָּכל-ַהִּמְצָוה, ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצּוֶה ֶאְתֶכם, ַהּיֹום. ב ְוָהָיה, ַּבּיֹום ֲאֶׁשר ַּתַעְברּו ֶאת-ַהַּיְרֵּדן, ֶאל-ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר-ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך 
יד. ג ְוָכַתְבָּת ֲעֵליֶהן, ֶאת-ָּכל-ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת--ְּבָעְבֶרָך: ְלַמַען ֲאֶׁשר ָּתבֹא ֶאל-ָהָאֶרץ  נֵֹתן ָלְך--ַוֲהֵקמָֹת ְלָך ֲאָבִנים ְּגדֹלֹות, ְוַׂשְדָּת אָֹתם ַּבּׂשִ
ֲאֶׁשר-ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך נֵֹתן ְלָך, ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש, ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֱאֹלֵהי-ֲאבֶֹתיָך, ָלְך. ד ְוָהָיה, ְּבָעְבְרֶכם ֶאת-ַהַּיְרֵּדן, ָּתִקימּו ֶאת-ָהֲאָבִנים 

יד." ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצּוֶה ֶאְתֶכם ַהּיֹום, ְּבַהר ֵעיָבל; ְוַׂשְדָּת אֹוָתם, ַּבּׂשִ

משה רבנו אינו מורשה לעבור את הירדן, מת ונקבר בהר נבו. לפני מותו, צופה משה מפסגת הר נבו על ארץ ישראל, ובכלל זאת 
– "ְוֶאת-ַהִּכָּכר ִּבְקַעת ְיֵרחֹו ִעיר ַהְּתָמִרים" )דברים ל"ד, ג'(.

הירדן ממלא תפקיד מרכזי בספר יהושע, בו הוא נזכר 70 פעמים. פרקים ג'-ד' מוקדשים לחציית הירדן וכניסת בני ישראל 
לארץ בחרבה – "ַוְיִהי, ִּבְנסַֹע ָהָעם ֵמָאֳהֵליֶהם, ַלֲעבֹר, ֶאת-ַהַּיְרֵּדן; ְוַהּכֲֹהִנים, ֹנְׂשֵאי ָהָארֹון ַהְּבִרית--ִלְפֵני ָהָעם. טו ּוְכבֹוא ֹנְׂשֵאי ָהָארֹון, ַעד-

ַהַּיְרֵּדן, ְוַרְגֵלי ַהּכֲֹהִנים ֹנְׂשֵאי ָהָארֹון, ִנְטְּבלּו ִּבְקֵצה ַהָּמִים; ְוַהַּיְרֵּדן, ָמֵלא ַעל-ָּכל-ְּגדֹוָתיו, ּכֹל, ְיֵמי ָקִציר. טז ַוַּיַעְמדּו ַהַּמִים ַהֹּיְרִדים ִמְלַמְעָלה 
ָקמּו ֵנד-ֶאָחד, ַהְרֵחק ְמאֹד באדם )ֵמָאָדם( ָהִעיר ֲאֶׁשר ִמַּצד ָצְרָתן, ְוַהֹּיְרִדים ַעל ָים ָהֲעָרָבה ים המלח, ַּתּמּו ִנְכָרתּו; ְוָהָעם ָעְברּו, ֶנֶגד ְיִריחֹו. 
יז ַוַּיַעְמדּו ַהּכֲֹהִנים ֹנְׂשֵאי ָהָארֹון ְּבִרית-ְיהָוה ֶּבָחָרָבה, ְּבתֹוְך ַהַּיְרֵּדן--ָהֵכן; ְוָכל-ִיְׂשָרֵאל, ֹעְבִרים ֶּבָחָרָבה, ַעד ֲאֶׁשר-ַּתּמּו ָּכל-ַהּגֹוי, ַלֲעֹבר ֶאת-
ַהַּיְרֵּדן" )יהושע ג', י"ד-י"ז(. בני ישראל אוספים מתוך הירדן 12 אבנים, אבן אחת לשבט, לזיכרון לבני ישראל על כריתת מי הירדן. 

12 אבנים נוספות מוצבות בתוך הירדן "עד היום הזה".

"ַוְיִהי בעלות )ַּכֲעלֹות( ַהּכֲֹהִנים ֹנְׂשֵאי ֲארֹון ְּבִרית-ְיהָוה, ִמּתֹוְך ַהַּיְרֵּדן, ִנְּתקּו ַּכּפֹות ַרְגֵלי ַהּכֲֹהִנים, ֶאל ֶהָחָרָבה; ַוָּיֻׁשבּו ֵמי-ַהַּיְרֵּדן ִלְמקֹוָמם, ַוֵּיְלכּו 
ִכְתמֹול-ִׁשְלׁשֹום ַעל-ָּכל-ְּגדֹוָתיו. יט ְוָהָעם, ָעלּו ִמן-ַהַּיְרֵּדן, ֶּבָעׂשֹור, ַלחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון; ַוַּיֲחנּו, ַּבִּגְלָּגל, ִּבְקֵצה, ִמְזַרח ְיִריחֹו. כ ְוֵאת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה 
ְּבֵניֶכם ָמָחר ֶאת-ֲאבֹוָתם  ִיְׁשָאלּון  ִיְׂשָרֵאל, ֵלאֹמר: ֲאֶׁשר  ַּבִּגְלָּגל. כא ַוּיֹאֶמר ֶאל-ְּבֵני  ְיהֹוֻׁשַע,  ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה, ֲאֶׁשר ָלְקחּו ִמן-ַהַּיְרֵּדן--ֵהִקים 
ֵלאמֹר, ָמה ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה. כב ְוהֹוַדְעֶּתם, ֶאת-ְּבֵניֶכם ֵלאֹמר: ַּבַּיָּבָׁשה ָעַבר ִיְׂשָרֵאל, ֶאת-ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה. כג ֲאֶׁשר-הֹוִביׁש ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ֶאת-ֵמי 

ַהַּיְרֵּדן, ִמְּפֵניֶכם--ַעד-ָעְבְרֶכם: ַּכֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ְלַים-סּוף ֲאֶׁשר-הֹוִביׁש ִמָּפֵנינּו, ַעד-ָעְבֵרנּו" )יהושע ד', י"ח-כ"ג(. 

בהמשך ספר יהושע, משמש הירדן כגבולם של 7 שבטים: ראובן, "ַוְיִהי, ְּגבּול ְּבֵני ְראּוֵבן—ַהַּיְרֵּדן" )יהושע י"ג, כ"ג(, גד, יהודה, "ּוְגבּול 
ֵקְדָמה ָים ַהֶּמַלח, ַעד-ְקֵצה ַהַּיְרֵּדן; ּוְגבּול ִלְפַאת ָצפֹוָנה, ִמְּלׁשֹון ַהָּים, ִמְקֵצה, ַהַּיְרֵּדן. ְוָעָלה ַהְּגבּול, ֵּבית ָחְגָלה, ְוָעַבר, ִמְּצפֹון ְלֵבית ָהֲעָרָבה; 
ְוָעָלה ַהְּגבּול, ֶאֶבן ּבַֹהן ֶּבן-ְראּוֵבן" )יהושע ט"ו, ה'-ו'(, אפרים "ּוָפַגע, ִּביִריחֹו, ְוָיָצא, ַהַּיְרֵּדן" )יהושע ט"ז, ז'(, בנימין "ַוְיִהי ָלֶהם ַהְּגבּול 
ִלְפַאת ָצפֹוָנה, ִמן-ַהַּיְרֵּדן; ְוָעָלה ַהְּגבּול ֶאל-ֶּכֶתף ְיִריחֹו ִמָּצפֹון" )יהושע י"ח, י"ב(, "ְוָעַבר ַהְּגבּול ֶאל-ֶּכֶתף ֵּבית-ָחְגָלה, ָצפֹוָנה, והיה )ְוָהיּו( 
תצאותיו )ֹּתְצאֹות( ַהְּגבּול ֶאל-ְלׁשֹון ים המלח ָצפֹוָנה, ֶאל-ְקֵצה ַהַּיְרֵּדן ֶנְגָּבה; ֶזה, ְּגבּול ֶנֶגב. ְוַהַּיְרֵּדן ִיְגֹּבל-אֹתֹו, ִלְפַאת-ֵקְדָמה" )יהושע י"ח, 

י"ט-כ'(, יששכר ונפתלי. שבט מנשה חריג בכך שנחלתו השתרעה משני עברי הירדן.

אין הרבה יישובים מקראיים הניתנים לזיהוי בנחלות השבטים בבקעת הירדן. בנחלת בנימין מוזכרות בית הערבה, בית חגלה, 
יריחו ואולי גם "עמק קציץ". בית הערבה נמנית גם עם ערי שבט יהודה, ואילו ערי מנשה ואפריים לא מפורטות במקרא, אם כי 

מוזכרת נערן או נערתה כנקודה בגבול בין מנשה ואפריים. 
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ולאחר  ביהושע כ"ב מסופר על כך שהשבטים שהתנחלו בעבר הירדן הקימו מזבח גדול ב"גלילות הירדן אשר בארץ כנען", 
סכסוך בינם לבין שבטי מערב הירדן מושגת פשרה לפיה המזבח שהוקם הינו סמלי בלבד ואינו מיועד להקרבת קורבנות אלא 

לתזכורת לחלקם של שבטי עבר הירדן בעבודת האל.

לאחר כניסת בני ישראל לארץ כנען והתנחלות השבטים, חלה ירידה דרסטית בחשיבותו של הירדן במקרא. בספר שופטים, 
מוזכר הנהר 12 פעמים, ובכללן תפיסת מעברות הירדן בידי אהוד בן-גרא במלחמה במואב )שופטים ג' כ"ח(, במרדף גדעון 
אחרי מלכי מדיין מוזכר הירדן 4 פעמים וכן היישוב "אבל מחולה" )שופטים ז', כ"ב – שופטים ח', ד'(. בשתי פרשיות – פרשיית 
מרדף גדעון נגד המדיינים ופרשיית יפתח הגלעדי – מתגלע סכסוך בין השופט ובין שבט אפרים, הדורש את חלקו במלחמה. 
בימי גדעון, מסתיים הסכסוך בהרגעת הרוחות, ואילו בימי יפתח הגלעדי מסלים הסכסוך למלחמת אזרחים בה נהרגו 42 אלף 

מבני שבט אפרים בידי אנשי גלעד )שופטים י"ב, א'-ו'(.

בספר שמואל נזכר הירדן 18 פעמים, בפרט בפרשת מרד אבשלום. ראוי לציון מסעם הלילי של אנשי יבש גלעד, שחצו את 
הירדן, אספו את גופות שאול המלך ובניו מחומות בית שאן והביאו אותם לקבורה ביבש )שמואל א' ל"א, ח'-י"ג(.

בספרי מלכים נזכר הירדן 13 פעמים, וראוי לציון אזכור חידתי משהו על יציקת כלי בית המקדש – "ְּבִכַּכר ַהַּיְרֵּדן ְיָצָקם ַהֶּמֶלְך, 
ְּבַמֲעֵבה ָהֲאָדָמה, ֵּבין ֻסּכֹות, ּוֵבין ָצְרָתן" )מלכים א' ז', מ"ו(, גירסה דומה מופיעה בדברי הימים ב' ד', י"ז.

אליהו התשבי מסתתר מפני אחאב ב-"נחל כרית, על פני הירדן" )מלכים א' י"ז, ג'(, ולימים עולה בסערה השמימה מנהר הירדן, 
לאחר שאליהו ואלישע חצו את הירדן בחרבה )מלכים ב' ב', ו'-י"ד(. גם אלישע מכה את המים וחוצה את הירדן בחרבה. הירדן 
מוזכר שוב כאשר אלישע מרפא את נעמן שר-צבא ארם מצרעתו, לא בלי עדות על יחסו של נעמן הארמי לאיכותם הנחותה של 

מי הירדן: "ֲהֹלא טֹוב אבנה )ֲאָמָנה( ּוַפְרַּפר ַנֲהרֹות ַּדֶּמֶׂשק, ִמֹּכל ֵמיֵמי ִיְׂשָרֵאל" )מלכים ב' ה', י"ב(.

בימי המלך אחאב הוקמה מחדש העיר יריחו, בידי חיאל בית האלי )מלכים א' ט"ז, ל"ד(.

אבל מחולה מוזכרת כנקודת ציון בגבול הנציבות החמישית של שלמה, בראשות בענא בן-אחילוד )מלכים א' ד', י"ב(: "ַּבֲעָנא, ֶּבן-
ֲאִחילּוד, ַּתְעַנְך, ּוְמִגּדֹו; ְוָכל-ֵּבית ְׁשָאן ֲאֶׁשר ֵאֶצל ָצְרַתָנה ִמַּתַחת ְלִיְזְרֶעאל, ִמֵּבית ְׁשָאן ַעד ָאֵבל ְמחֹוָלה, ַעד, ֵמֵעֶבר ְלָיְקְמָעם", ושוב במלכים 

א' י"ט, ט"ו, כאשר אליהו הנביא מתבקש למשוח את אלישע בן-שפט מאבל מחולה לנביא תחתיו. 

בספרי נביאים אחרונים וכתובים, ממעטים להתייחס לירדן, אולם בספר ירמיהו מוזכר גאון הירדן 3 פעמים, פעמיים בביטוי 
"ִהֵּנה ְּכַאְרֵיה ַיֲעֶלה ִמְּגאֹון ַהַּיְרֵּדן, ֶאל-ְנֵוה ֵאיָתן" )ירמיהו מ"ט, י"ט; נ', מ"ד(. )ישעיהו ויחזקאל 1 כל אחד(. ביטוי נוסף המזכיר את 

הירדן כמשכן אריות נמצא בזכריה י"א, ג': "קֹול ַׁשֲאַגת ְּכִפיִרים, ִּכי ֻׁשַּדד ְּגאֹון ַהַּיְרֵּדן".

ִיֹּסב  ַהַּיְרֵּדן,  ַוָּיֹנס;  ָרָאה,  "ַהָּים   – ג', ה' מוזכר הירדן בהקשר של צאת בני ישראל ממצרים  תהילים – 3 פעמים. בתהילים קי"ד, 
ְלָאחֹור". בתהילים ס', ח' )ובגירסה כמעט זהה בק"ח, ח'( מוזכר עמק סוכות: "ֲאַחְּלָקה ְׁשֶכם; ְוֵעֶמק ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד".

הירדן מוזכר גם בדברי הימים )7 פעמים( ובספר איוב )פעם אחת(.

בתהילים ע"ח, ס' יש הדים לאפשרות שלאחר חורבן משכן שילה בידי הפלשתים )סוף תקופת השופטים(, עבר המרכז הדתי 
לעיר אדם שבבקעת הירדן "ָׁשַמע ֱאֹלִהים, ַוִּיְתַעָּבר; ַוִּיְמַאס ְמאֹד, ְּבִיְׂשָרֵאל. ַוִּיּטֹׁש, ִמְׁשַּכן ִׁשלֹו; אֶֹהל, ִׁשֵּכן ָּבָאָדם". ייתכן שיש כאן הדים 

להמשך סיפור המזבח שהקימו שבטי עבר הירדן כמוזכר לעיל )יהושע כ"ב(.

לדבריו של זרטל )2012(, בקעת הירדן מכונה במקרא "ערבה", למשל – "ָהֲעָרָבה, ְוַהַּיְרֵּדן ּוְגֻבל--ִמִּכֶּנֶרת, ְוַעד ָים ָהֲעָרָבה ָים ַהֶּמַלח" 
)דברים ג', י"ז(. עם זאת, יש לציין כי השם "ערבה" מתייחס במקרא גם לאזורים דרומיים יותר בואכה ים סוף.

3.6. התקופות הפרסית וההלניסטית
בתקופה הפרסית תועדו אתרים רק בבקעת מחולה, ושאר בקעת הירדן הייתה שוממה כמעט לחלוטין. בין שבי ציון נמנים 
תושבים מיריחו וסנאה )אותה מציעים לזהות בקרבת ח'רבת עוג'א(. בין בוני ירושלים נמנים גם "הכהנים אנשי הכיכר" )נחמיה 
ג', כ"ב(. ביריחו נמצאו ידיות קנקנים ועליהן טביעת החותם "יהד", המרמזת שהאזור השתייך לפחוות יהודה. חרסים פרסיים 

התגלו באתרים מעטים בלבד וביניהם תל אל-חמה, תל אבו-חילו )ליד משכיות( ואל-מזר )בג'יפתליך(.

בספר יהודית, מקור חיצוני לתנ"ך, המיוחס לתקופה הפרסית, מוזכרת פריסת צבא הולופרנס ובני ישראל, כולל נקודות ציון 
שונות – "אבל מים" )אבל מחולה?(, "אשר" )תיאסיר?( ו-"עמק שלם" )כנראה העמק מדרום לטירת צבי, בו נמצא תל רדע'ה 
המזוהה כיום עם שלם המקראית ונקרא תל שלם(. מקור מאוחר מציין שיהודי יריחו הוגלו בידי המלך הפרסי ארתחשסתא 

השלישי )351-350 לפנה"ס( בגלל מרידתם בו, והעיר נהרסה.

עוד מימי אלכסנדר מוקדון, זכו מטעי הבושם של יריחו לתהילה עולמית. בן סירא כותב "כתמר התרוממתי בעין גדי וכשתילי ורד 
ביריחו", וגידולי התמרים והבשמים בבקעת הירדן )וביריחו בפרט( מוזכרים ע"י סופרים יווניים ורומאיים.

בתקופה ההלניסטית ניכרת התאוששות ביישוב בבקעה, כאשר בבקעת מחולה ההתיישבות הייתה רציפה ויציבה. התיישבות 



99

"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

חדשה יותר הופיעה ברכס הסרטבה. ההתיישבות בתקופה ההלניסטית מוסברת במקורות ההיסטוריים. החשמונאים ובפרט 
אלכסנדר ינאי זיהו את חשיבות הבקעה הן מסיבות כלכליות )אזור המתאים לגידול תמרים ואפרסמון(, והן אזור גבול חשוב 

אל מול הנבטים.

המצביא הסלווקי בקכידס נלחם נגד יונתן החשמונאי ואנשיו שנסוגו מעבר הירדן, קרב שאירע משני עברי הנהר מצפון לים 
המלח )מקבים א', ט', מ"ג-מ"ט(. החשמונאים הקימו מצודות מבוצרות בראשי ההרים הנשקפים על הבקעה )ובפרט סרטבה 
ודוק(. בשנת 63 לפנה"ס נערך קרב בין אריסטובולוס השני לבין צבאו של חרתת מלך הנבטים, בקרבת מעברות הירדן, ליד 
מקום בשם פאפירון. הקרב נסתיים בניצחון אריסטובולוס, שהרג כ-6,000 נבטים. פאפירון נקרא כנראה ע"ש גומא הפפירוס, 

ולימים כונה המקום ע"ש הקנים קאלאמון, ובו הוקם מנזר בית-חגלה.

זרטל מציין כי הן בפצאליס והן בארכלאיס, שיידונו להלן, קיים גרעין הלניסטי.

3.7. התקופות הרומית והביזנטית
בתקופה הרומית הקדומה )63 לפנה"ס – 73 לסה"נ(, חלה ירידה קלה בהתיישבות במרחב לעומת התקופה ההלניסטית, ולא 
נוסדו יישובים חדשים באזור. בבקעת מחולה תועדו שני יישובים בלבד בתקופה זו. המלך הורדוס פיתח את הבקעה ואת העיר 
יריחו, מעליה הקים את מצודת קיפרוס. הורדוס חכר את "ארץ התמרים בחבל יריחו, אשר שם מקום הצרי" מידי קליאופטרה, 
שקיבלה את האזור מידי אנטוניוס. בפצאליס שמצפון ליריחו, אשר נודעה בחורשות התמרים שלה, הקים הורדוס עיר, וקראה 

ע"ש אחיו, פצאל. 

זרטל מציין גם כי לגידול האפרסמון, התמרים והצרי, נדרשו עיבוד חקלאי מדוקדק ומערכות השקייה משוכללות. ככל הנראה, 
מאורגנים  פיתוח  מפעלי  רק  מכך,  יתרה  ההרודיאנית.  בתקופה  הינה  ייט"ב  ובנחל  בפצאל  ההשקייה  מערכות  של  ראשיתן 

אפשרו השקייה נרחבת בבקעה ופיתוח חקלאי, דבר שמנע את פיתוחה בתקופות בהן לא היה שלטון מרכזי חזק.

וזו מסרתו לליוויה, אשת הקיסר הורדוס. בין אחוזות שלומית, הייתה  במותו, הוריש הורדוס את המקום לאחותו שלומית, 
גם ארכלאיס, כפר שהוקם בידי ארכילאוס בנו של הורדוס והמזוהה בח'רבת ביודאת מצפון לעוג'א א-תחתא. מקום זה קיבל 
 6 ליריחו. לאחר הדחת ארכילאוס, בשנת  נערן שמצפון  וכן מחצית ממימיה של  )ואדי אל-עוג'א(,  ייט"ב  מים באמות מנחל 
לספירה, עברו מטעי האפרסמון לבעלותה של שלומית ואח"כ לבעלות אוצר המדינה הרומאי, כולל מטע תמרים משובח ביותר 
בארכלאיס. לדברי יוסף בן-מתתיהו, ארכילאוס היטה לצורך הקמת היישוב חצי מכמות המים שבאזור )ככל הנראה מדובר 
כגון שלומית אחות הורדוס(. בהמשך, הועבר  זכויות אחרים,  וסביר ששאר המים כבר היו בשימוש בעלי  על עין אל-עוג'א, 
תחום הבקעה לידי אגריפס הראשון )44-41 לספירה(. בחפירותיו של היזמי באתר התגלתה תחנת דרכים גדולה מתקופה זו, 
שהוקמה כנראה בידי אגריפס, וחרבה כנראה עם חורבן הבית השני. נראה שתחנת הדרכים שירתה עולי רגל בדרכם לירושלים, 
כל שטחי שלטונו בבקעת הירדן  2004(. עם מותו של אגריפס הראשון, עברו  )היזמי,  דומה התגלה באזור פצאליס  ומתחם 
לרשות הנציב הרומי שישב בקיסריה )היזמי, 1992(. עצם ההעברה המתמדת של אחוזות המלך באזור בין בעלים שונים, מעידה 

על חשיבותן הכלכלית שזכתה לתיעוד היסטורי.

יוחנן המטביל – לוקס ג', 3 – "ויבוא בכל-כיכר הירדן ויקרא טבילת התשובה לסליחת החטאים". יוחנן החל לפעול באזור סביב 27 
לספירה. לאחר שהוטרד בידי אנטיפס, עבר יוחנן לגדה הימנית של הירדן, והטבילה נעשתה במעיינות הרבים שנבעו בעמק. 

הגיאוגרפים הנוצריים בתקופה הביזנטית זיהו את המקום עם אזור המעיינות ליד עין פאתור, ובזיקה לתל שלם.

ויוחנן(  לוקס  מרקוס,  מתי,   – הבשורה  ספרי  בכל  שונות  בגרסאות  )מופיע  הטבילה  במעמד  משתתף  הוא  אף  הנוצרי  ישוע 
ובמעמד זה נחה עליו רוח הקודש. לפי יוחנן א', 28 – "וזאת הייתה בבית אניה מעבר לירדן אשר יוחנן מטביל שם".

בתקופת המרד הגדול, ניסו המורדים היהודיים להשמיד את צמחי האפרסמון, ואילו הרומאים הגנו עליהם. גידול האפרסמון 
נמשך גם לאחר מכן. בערבות מואב אירעה אחת התבוסות הקשות של המורדים במרד הגדול. המפקד הרומי פלצידוס פגע 
בפליטי גדור ובית נמריס )בית נמרין(. הרומאים כבשו את הכפר בית נמריס המבוצר בחומה. הפליטים ורבים מיושבי המקומות 
הקרובים ברחו לעבר יריחו, כי בה קיוו למצוא מחסה. פלצידוס רדף אחריהם עד הירדן והרג את כל מי שתפס. הוא הבריח את 
כל ההמון עד הנהר, ושם נעצרו על-ידי הנהר שגאה מחמת הגשמים ואי אפשר היה לעברו. 15 אלף איש נהרגו בידי הרומאים, 
ואילו מספר האנשים שהונסו והפילו עצמם לתוך הנהר היה רב עד אין מספר. כ-2,200 נשבו, יחד עם שלל רב של חמורים, צאן, 
גמלים ושוורים. הירדן עצר מהלכו בגלל הגוויות, ואף ים האספלט )המלח( היה מלא גוויות שהובאו לשם בנהר. פלצידוס ניצל 
את ההצלחה וכבש שורת כפרים יהודיים בעבר הירדן המזרחי, וכך נכנעה או נכבשה כל ארץ עבר הירדן )פראיה( למעט מצודת 

מכוור )יוסף בן-מתתיהו, מלחמות היהודים, ד׳, ז׳, ד׳-ו׳(.

הסרטבה.  ברכס  ובמיוחד  באזור  ההתיישבות  של  דראסטית  עלייה  חלה  לספירה(,   313–73( המאוחרת  הרומית  בתקופה 
מספר יישובי בקעת מחולה גדל מ-2 ל-10, ובאזור הבקעה הצרה ושוליה עלה מספר היישובים מ-3 ל-20. זוהי תקופת שיא 
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ההתיישבות בבקעת הירדן. זרטל מעריך את גודלה של פצאליס בתקופה זו ב-500 דונם, שאפשרו קיום של 15,000 נפשות. 
בארכלאיס חיו כ-10,000 נפשות על פני כ-350 דונם.

בתל שלם, דרומית לטירת צבי, התגלו בסוף שנות ה-70' שרידים רבים של פסל של הקיסר אדריאנוס, מחנה צבאי רומי וכתובת 
ניצחון מונומנטלית, כנראה לציון נצחונו של אדריאנוס על היהודים במרד בר-כוכבא. הפסל והכתובת מוצגים כיום במוזיאון 

ישראל בירושלים.

נמצאו כמה חלקי אבני מיל,  בימי אדריאנוס. לאורך הדרך  נסללה  רומית, שלהצעת אבי-יונה  דרך  ליריחו עברה  מבית שאן 
מסקיתופוליס.  העשירי  המיל  אזור  א-סאכות,  לח'רבת  ממערב  שנמצאה  מיל  אבן  לציון  ראויה  אך  שאן,  בית  בבקעת  רובן 
במפת פויטינגר מופיעות שתי תחנות לאורך הדרך, האחת בשם קואביס )12 מילין מבית שאן( והשנייה בארכלאיס )12 מילין 
מקואביס(, כאשר המרחק הכולל מבית שאן ליריחו הוא 36 מילין – 72 ק"מ. הדרך הרומית מסומנת בסקר ה-PEF פחות או 
יותר בתוואי כביש הבקעה הנוכחי עד לאנדרטת הבקעה. זרטל )2005( מציין גם אלומת דרכים מגשר אדם לכיוון שכם. עם 
זאת, זרטל סבור שדרך האורך העיקרית מצפון לדרום עברה ממזרח לירדן, שכן צד זה עשיר במים ובקרקע חקלאית והיה תמיד 

מיושב יותר מהחלק המערבי הצר והצחיח.

בתלמוד מוזכר יישוב עברי בשם ברדלה, ומספר רבנים בני הכפר – רב אחא ברדלא, רב יהודה בר פזי דברדליי, אבא כהן ברדלא, 
רב יעקב בר אביי דברדליא. על אנשי ברדלה )ברדליה( נאמר שאינם מקפידים על פרוטתם )ירושלמי, עירובין פ"ו, הלכה ח׳(. 

ארכלאיס הוקמה מחדש במאה השנייה לספירה, כיישוב פגאני שתושביו עברו מאוחר יותר לנצרות.

בתקופה הביזנטית )632-313( חלה עלייה קלה במספר האתרים בבקעת מחולה ובבקעה הצרה, מול ירידה ניכרת במספר 
האתרים ברכס הסרטבה ודרומה. בצפון בקעת הירדן לא תועדו כמעט עיירות מפותחות האופייניות לספר המדבר בתקופה 
פצאליס   – כאלו  עיירות  שתי  התקיימו  בו  הבקעה,  במרכז  למצב  בניגוד  זאת  א-סאכות(.  ח'רבת  אולי  )למעט  הביזנטית 
וארכלאיס. בארכילאיס הוקמה כנסייה מפוארת, בה התגלה שעון שמש יחיד מסוגו המעוטר בדמותו של הרקולס. תעודה 
סורית מהתקופה הביזנטית מציינת את ארכלאיס כאחד היישובים שנפגעו ברעידת אדמה בשנת 363 לספירה )היזמי, 1992(.

הנוסעת הנוצרית אבתריה, שביקרה בארץ בשנת 385 לערך, מספרת כי "עמק שלם" )בקעת מחולה( עשיר בגפנים ובעצים 
אחרים. אזור תל שלם היה בעל חשיבות לנצרות, בגלל זיהויו עם מרחב פעילותו של יוחנן המטביל, אם כי לא נותרו שרידים 

מהמקומות הקדושים בגזרה.

בשנת 455 הוקם מנזר גרסימוס הקדוש )כיום, מקובל לזהותו עם מנזר דיר חג'לה, אך באתר לא נמצאו שרידים ביזנטיים(. מנזר 
יוחנן המטביל מתועד כבר מראשית המאה החמישית, והוקם ביוזמת הקיסר אנטסינוס. בימיו של גרסימוס הקדוש כבר פעלו 
ארבעה מנזרים במרחב, ואחרי מותו עלה מספר המנזרים לעשרה )חלקם ממערב לגבולות הסקר הנוכחי(. מנזרים אלו דעכו 

עם הכיבוש הערבי )שיאון, 1996(. נראה כי גבולה הצפוני של "ארץ המנזרים" סביב יריחו היה בנחל ייט"ב.

לאורת קלמון – כ-200 מ' ממזרח לעין חג'לא, הוקמה כבר ב-450 לספירה.

בתיעוד חיי גרסימוס מתוארים כ-70 תאי נזירים בלאורה שלו. בסקרים הארכיאולוגיים תועדו כ-90 תאים שחלקם כבר אינם 
קיימים עוד. הקבוצה המרכזית, בין נחל פרת לעין חג'לה, כוללת 44 תאי נזירים, ברצועה שאורכה כשני ק"מ ורוחבה כק"מ אחד. 

סביב מנזר דיר חג'לא וממזרח לו תועדו עוד 11 תאי נזירים.

מפת מידבא, מהתקופה הביזנטית, הינה המפה ההיסטורית העתיקה ביותר של ארץ ישראל שנשתמרה עד ימינו. במפה זו 
מתוארות שתי מעברות על הירדן ואתרים נוספים בבקעה, כמו "גורן האטד" בה נערך המספד ליעקב אבינו, והמזוהה במפה 
זו במקומו של דיר חג'לה )זיהוי מוטעה, שכן נאמר במפורש בספר בראשית – "גורן האטד אשר בעבר הירדן"(. אתרים נוספים 

במפה זו כוללים את יריחו, בית עברה )מקום טבילת יוחנן(, הגילגל, ארכלאיס, פצאליס, קוראי ועיניים הקרובה לשלם.

בשנת 638 לספירה פלשו המוסלמים לארץ ישראל. בין היתר, הושם קץ ליישוב הרציף בארכלאיס )היזמי, 1992(.

3.8. התקופה הערבית הקדומה
עם פלישת המוסלמים לארץ, אחד הקרבות אירע בבקעת בית שאן – "יום הבוץ" ב-23 בינואר 635. כדי למנוע את פלישת 
זירת הקרב מזוהה עם תל שלם  והתוקפים שקעו בבוץ.  הערבים, פתחו הביזנטים את תעלות ההשקייה בבקעת בית שאן 
הממצאים  אך  אומיה,  בית  שושלת  בידי  הבקעה  פיתוח  על  מעידים  היסטוריים  מקורות  צבי.  לטירת  שמדרום  רדע'ה(  )תל 

הארכיאולוגיים בשטח מעידים על כך שהיישוב במרחב היה דל בהרבה בהשוואה לתקופות הקודמות.

בשנת 749 לספירה פקדה את הארץ רעידת אדמה קשה, שהביאה לדעיכתה של סקיתופוליס. הדבר הביא גם לירידה ניכרת 
בצפיפות ההתיישבות בבקעת בית שאן. מספר היישובים בבקעת מחולה ובבקעה הצרה הצטמצם במחצית לעומת התקופה 
הביזנטית, דבר הבולט על רקע הפיתוח החקלאי-התיישבותי בתקופה הערבית הקדומה בדרום בקעת הירדן. פיתוח זה שם 

דגש על אחוזות גדולות, ארמונות ומפעלי ייצור סוכר.
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בתקופה זו הוכנסה לשימוש בארץ הטכנולוגיה של בארות שרשרת )פוגארות( – מערכות מפותחות, כיום באזור עין חג'לה, 
בעבר גם בפצאל )שם הושקו כ-2,500 דונם בחווה חקלאית גדולה( וכן בבקעת הירדן המזרחית. בתקופה הערבית הקדומה 
ניל מכסיף )צבע האינדיגו(6 וקנה-סוכר. לפי עדותו של הגיאוגרף הערבי מוקדסי,   – גידולים חדשים  הוכנסו לבקעת הירדן 
זקום  לפיהם  תמימי,  הירושלמי  הרופא  של  דבריו  את  מצטטת   )2009( פלד  ביריחו.  בננות  גידלו  לספירה  העשירית  במאה 
מצרי יובא לאזור יריחו בתקופת בית אומיה )מאזור קאבול באפגניסטן(, ושימש להפקת שמן. בימי בית אומיה הוקם "ארמון 
הישאם" בח'רבת אל-מפג'ר שבצפון יריחו, אתר הנחשב עד היום לאחד מבתי האחוזה המפוארים ביותר בארץ ישראל. אילן 

)1973( מציע את האפשרות שחורשת הסלוודורות בפצאל הינה שריד מתקופה זו, כלומר העצים נשתלו בידי אדם.

בשנת 1034 נהרס מנזר יוחנן המטביל ברעידת אדמה.

3.9. התקופה הצלבנית והממלוכית
וכלכלת  היישוב בתילים,  הירדן. בבקעת מחולה התרכז  ניכרת בהתיישבות בבקעת  החל מהתקופה הצלבנית חלה שקיעה 
היישובים התרכזה בתעשיית הסוכר. במסע גישוש צבאי של בלדווין הראשון לעבר הירדן )1100(, התברר לצלבנים שמקור 
המזון היחיד בבקעה היבשה הינו "עץ הדבש", שאינו אלא קנה-הסוכר )פלד, 2009(. כמו כן נמשך קיומם של אתרים קטנים 
לאורך הדרך בית שאן – יריחו. ארכלאיס ופצאליס נעזבו כמעט לחלוטין, ועיבוד השטחים החקלאיים הצטמק דרסטית. ייתכן 

שהדבר נובע ממיעוט כוח האדם בממלכה הצלבנית. 

חלקים גדולים מהבקעה )לא כולל אזור בית שאן( נחשבו כנחלה מלכותית, ובכלל זאת מרכזי ייצור הסוכר בבקעה. במאה ה-12 
הוקם מחדש מנזר יוחנן ע"י הקיסר הביזנטי מנואל קומננוס. לאחר תבוסת הצלבנים בקרב קרני חיטים )1187(, יצאה בקעת 
הירדן משליטתם, אך גידול הסוכר נמשך גם על ידי האיובים. בישוף העיר עכו בראשית המאה ה-13, ז'ק מוויטרי, מתאר מטעי 
קנים שופעים לאורך הירדן: "הגדות לצידי הנהר נוטפות מתק מכמות גדולה של קני סוכר ומייצרות סוכר בשפע". הצליין תיטמאר 
שביקר בבקעת יריחו ב-1217 מספר כי "מאותו עמק שנמצא בסמוך לסדום, ניטל כמעט כל עושרו ואין בו כל שפע מלבד קני סוכר" 
)פלד, 2009(. תעשיית הסוכר בארץ-ישראל דעכה רובה ככולה במאות ה-15-14, בהעדר השקעות ממלוכיות חדשות בהמשך 

פיתוח טכנולוגי, ובשל הצורך בתחזוקה המתמדת של תשתיות המים הנחוצות לגידול זה.

כתוצאה מהתמוטטות מצוק  ה-14,  הירדן במאה  כריתת  על  ברסלבי, תשכ"ח( מעיד  )אצל  נווירי  אל  ההיסטוריון המוסלמי 
החוואר בגדת הירדן, צפונית לאדם העיר:

"בחודש ג'מאדי אל אוול, שנת שש מאות ושישים וארבע, ציווה הסולטאן בייבארס לבנות גשר על נהר הירדן... הוא הגשר העומד 
בקרבת דאמיה... והנה, קרה בו מקרה מוזר )או מתמיה(, שלא נשמע כמותו: הסולטאן שלח את האמיר ג'מאל אל-דין לבנות את הגשר 
על חמש קשתות... ויהי כאשר שלמה בנייתו... וצוות הבנאים התפזר, איש איש למקומו, נהרסו עמודים מעמודי הגשר; וירגז הסולטאן 
וישלח את האנשים לתקנם, ויקשה הדבר עליהם מפאת גאות המים ועצמת זרימתם; וישבו הבנאים ימים-מספר ויווכחו לדעת כי אין 
לעשות את המלאכה; ויהי בליל י"ז לחודש רביע אל-אוול שנת שישים ושש )הוא 8 בדצמבר 1267(, וייכרתו מימי הירדן עד כי לא שאר 
בו מאומה; וימהרו האנשים, ויעלו מדורות ואבוקות-אש רבות וינצלו את המקרה, ויתקנו את העמודים ויחזקום ויבצעו את אשר נבצר 
היה מהם תחילה לעשותו; וישלחו רוכבים לגלות את שורש האירוע, וימהרו הרוכבים וימצאו כי קיר-אדמה גבוה שהיה נשקף על הירדן 
מצד מערב – והקיר דומה להר ואין הוא הר, כי המין יתוחחו אותו כטין – צנח את הירדן ויחסמהו; ויגאו המים החסומים ויינשאו אל 
עבר הע'ור שמאחורי הסכר... וייכרתו המים מחצות הלילה עד רבע היום למחרתו; ויהי בגאוותם ויבקיעו את המחסום... אך הזק לא 

הזיקו לבניין לאחר תיקונו. הגשר קיים ועומד שם עד היום הזה".

3.10. התקופה העות'מאנית
בשנת 1516 כבשו הטורקים את ארץ ישראל. כריתה מפורסמת נוספת של הירדן התרחשה ברעידת אדמה בשנת 1546 – "הירדן 

היה חרב במשך שני ימים..." )אילן, 1973(.

)קעון  בלבד  יישובים  שני  נותרו  מחולה  בבקעת  המדרגה.  לשפל  הירדן  בבקעת  ההתיישבות  הגיעה  העות'מאנית  בתקופה 
וברדלה( ובאזור שלטו שבטים בדוויים.

ההתיישבות בתקופה העות'מאנית )עפ"י גרוסמן, תשנ״ד(:

באזור תל שלם היו שני יישובי קבע שנעזבו במהלך התקופה העות'מאנית )רדע'ה ודיר רדע'ה(. 

עמק מחולה, מדרום לנחל בזק, היה מעט שונה התיישבותית מבקעת בית שאן. הניקוז של האזור טוב יותר מאשר בקעת בית 
שאן, ולכן לא התפתחו ביצות במרחב זה. בתא שטח זה התקיימו שישה יישובים בתקופה העות'מאנית. היישוב קאעון, שלא 

בספרו של אילן )1973( כתוב איסטיס, אך כנראה מדובר על טעות בזיהוי. ניל מכסיף הוא מין נדיר מאד בישראל, ויחד עם ניל הצבעים   6
שימש להפקת צבע האינדיגו.
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תועד בראשית התקופה העות'מאנית, הפך ליישוב קבע בסופה, וחמישה יישובים נוספים שלא תועדו בראשית התקופה, הפכו 
ליישובים עונתיים: מכחוז )תל מלקוח(, ברדלה, תל א-שמסיה, תל אל-בידא וסאכות. המתיישבים בעמק מחולה באו רובם 

ככולם מאזור העיירה טובאס שבצפון-מזרח השומרון.

בכל המרחב בין נחל בזק לשפך נחל תרצה, לא תועד אף יישוב אחד ברשימות המיסים של שלהי המאה ה-16. באזור שפך נחל 
תרצה היה כפר בינוני בשם קרוות אל-ע'ור, שנעזב במהלך התקופה. נראה כי מרבית תושבי האזור בתקופה העות'מאנית היו 
נוודים. מקורות המים השופעים בעמק נחל תרצה שימשו, ככל הנראה, את רועי הצאן אך לא את החקלאים. במעלה עמק נחל 

תרצה, נשלטו הקרקעות בידי אפנדים, ובאזור קמו מספר כפרי בת. במורד נחל תרצה, ישבו בעיקר בדווים.

בבקעת פצאל-יריחו, ההתיישבות הייתה דלילה אף יותר. יריחו הינה יישוב הקבע היחיד לאורך כל התקופה העות'מאנית, 
ואילו עוג'א א-תחתא, דויוך ואל-פצאיל לא תועדו בראשית התקופה העות'מאנית, ובסופה היו יישובים עונתיים. נועיימה, 

הייתה יישוב עונתי או חרב זמנית בראשית התקופה העות'מאנית והפכה ליישוב עונתי בסוף התקופה.

כמות המשקעים הזעומה בעמק יריחו לא מאפשרת קיום חקלאות בעל, ולכן יריחו והיישובים שבסביבתה הינם נאות מדבר 
לכל דבר, התלויות במי מעיינות ובארות. אפילו ב-1880, הייתה יריחו יישוב הקבע היחיד מדרום לבית שאן, וגם היא הייתה 
יישוב עלוב למדי. רק בשלהי המאה ה-19 הוחל בשיקום מערכות ההשקייה באזור. בסוף התקופה העות'מאנית הוחל באיחוז 
מי מעיינות עוג'א אל-פוקא, והקמתה של אמת מים אל מפלס הע'ור – צעד שהושלם רק בתקופת המנדט והביא להפיכתה 

של עוג'א א-תחתא ליישוב קבע.

בבקעת הירדן ובשוליה היו הסכמים בין הפלאחים )מכפרי ההר הסמוכים( ובין הבדווים יושבי הבקעה, שאפשרו מעת לעת 
את עיבוד אדמות הבקעה. בשנת 1875 הקימה הכנסייה הרוסית ביריחו אכסנייה לצליינים הרוסים, דבר שתרם רבות לאכלוסה 
של יריחו עצמה. באותה תקופה, נעשו נסיונות של תושבי ירושלים להקים מושבה בעמק יריחו, שנועדה להיקרא פתח תקווה, 
ִּתְקָוה". בשל כשלון המו"מ, הוקמה בסופו של דבר פתח תקווה באדמות הכפר  ְלֶפַתח  "ְוֶאת-ֵעֶמק ָעכֹור   – י"ג  עפ"י הושע ב׳, 

אומלבס שבאזור הירקון.

3.11. משלחות המחקר לארץ ישראל
עד למאה ה-19, רוב הצליינים והנוסעים ביקרו את בקעת הירדן רק ביריחו. המרטיר אנטונינוס בסוף המאה השישית והקדוש 
וויליבלד במאה השמינית, עברו לכל אורך הבקעה מטבריה ליריחו, ובשנת 1100, המלך הצלבני בלדווין הראשון ליווה שיירת 
צליינים מיריחו לטבריה )רובינסון, 1833(. במהלך המאה ה-19, התעורר עניין רב בקרב חוקרים אירופאים ואמריקאים בחקר 
ארץ-ישראל, הטבע וההיסטוריה שבה. זאת, על אף קשיים לוגיסטיים, ביטחוניים ואחרים, שהיו כרוכים במחקר זה. חלקם של 

המחקרים תורגם לעברית או שפורסם באנגלית ולפיכך זמין להתייחסות. הרשימה להלן מתמקדת בחוקרים הבולטים.

3.11.1 רובינסון
נוסע אמריקאי.

הביקור הראשון בשנת 1833
לאחר שביקר בצפון ים המלח, פונה רובינסון למורד הירדן בטרם יבקר ביריחו. הוא חולף דרך עין ג'היר )מצפון-מערב לצומת 
הלידו( – סבך ממנו בוקע זרם איטי של מים מליחים היוצא לעבר ים המלח. מנקודה זו ואילך נעלמים כל עקבות הצמחייה, 
למעט ענפים בודדים פה ושם של צמח "hubeibeh" אותו ראה רובינסון קודם לכן בעין גדי )צמח מלחה לא מזוהה(. הקרקע 
זוהי  לדבריו   ,el-Helu בשם  במעברה  לירדן  הגיע  רובינסון  וסוסים.  אדם  בעקבות  המתבקע  ופריך,  דק  חנקני  קרום  מכוסה 
המעברה התחתונה ביותר על הנהר לפני השפך. למעט רצועת קנים צרה, אין כמעט צמחייה בקטע זה של הנהר. לעיתים 
אשלים בודדים וכן צפצפת הפרת. לנהר שלושה אזורי גדה, המדרגה העליונה, המדרגה התיכונה ובה הקנים וצמחייה נוספת, 
וגדת הזרימה עצמה. רוחב הזרם במעברה 100-80 רגל, ועומקם 12-10 רגל. הזרם חזק ומחייב שחייה. בתצפית למעלה הנהר 
נראו שרידי המנזר ההרוס של יוחנן המטביל מעל אתר הטבילה – קצר אל-יהוד. לדבריו של רובינסון, השם הערבי לנהר הינו 
א-שריעה – "מקום ההשקייה", ולעיתים עם התוספת "אל-כביר" )הגדול(, אולם השם אל-אורדון מוכר גם הוא. המישור הגדול 

מכונה ע'ור – שקע בין הרים.

רובינסון דן בגאות מי הירדן. יוספוס מתאר את הירדן כ-"זורם במדבר".

עין חג'לה – חורשת עצי צפצפת הפרת, רובם צעירים אבל אחדים מהם גדולים ועתיקים. מים מתוקים וצלולים, הנובעים בבאר 
בנויה בעומק 5 רגל. מי המעיין נחשבים לטובים ביותר בע'ור כולו. רובינסון עומד על דמיון השם לבית חגלה המקראית.

יווני חרב שקירותיו עומדים בחלקם. קפלה שבקירותיה עדיין יש תמונות קדושים. הנוצרים המקומיים  קצר חג'לה – מנזר 
קוראים למקום דיר מר יוחנא חג'לה, להבדיל ממנזר יוחנן המטביל ליד הנהר. רובינסון מזכיר פעילות צליינים באזור זה עד 

המאה ה-14, אולם במאה ה-15 המקום כבר חרב.
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בקעת יריחו – גידולי תירס, דוחן, אינדיגו וכדומה. עצי "Nubk" )שיזף?( וכן זקום.

רובינסון מספר כי ביריחו – עיר התמרים המקראית – מצא תמר אחד ויחיד.

הביקור השני של רובינסון בשנת 1852.
רובינסון מגיע לבקעת הירדן דרך נחל מילחה, ממנו הוא יוצא אל סאכות – "חורבות כפר טיפוסי. יסודות מעטים של אבנים לא 
מסותתות". הגדה המזרחית של הירדן באזור זה מתנשאת לגובה 200-150 רגל, ולא ניתן לצפות במי הנהר בשל הסבך העבות. 
רובינסון מזכיר מעברה בין אבו עוביידה ותל א-סעידיה, וכן מערכת תילי עתיקות באזור )כולל תל רדע'ה – תל שלם(. רובינסון 
 pure and sparkling( ביקר בעין סוכות: "בסמוך למרגלות התל הנמוך של סאכות, לכיוון מזרח, בוקע מעיין יפה של מי סודה זכים
בצל סבך עצי תאנה". רובינסון דן בזיהויה של סוכות המקראית, והאם היא ממוקמת ממזרח או ממערב לירדן. הוא   ,)water
מצטט את הירונימוס )420-342 לספירה(, לדבריו בימיו היה יישוב בשם סוכות באזור בית שאן. רובינסון מציין את האפשרות 
שהיו שני יישובים שונים בשם סוכות בבקעת הירדן, אבל גם את האפשרות שלאחר פגישת יעקב ועשו, פנה יעקב צפונה )כדי 
להטעות את עשו אחיו ויריבו(, וסוכות המקראית עשויה להיות זהה לסאכות. מא-סאכות פונה רובינסון לכיוון צפון-מערב, 
דרך אזורי עשבייה גבוהה, בהם מצא רובינסון בית בד הבנוי אבן אחת, המעיד על גידול זיתים במרחב בעבר. כשעה מא-סאכות, 
לתושבי  שייכות  האזור  אדמות  כי  מציין  רובינסון  מלפפונים.  ערוגות  סביבו  ויפה  גדול  מעיין  אל-בידא,  בעין  רובינסון  חלף 
טובאס, הנחלקים לשלוש קבוצות עויינות. האחת מעבדת את אדמות עין אל-בידא, השנייה סביב עין מקחוז )עין מלקוח( 
מנוצלים  לוואדי מאליח, שמימיו  אנשי תיאסיר מעבדים אדמות מדרום  גם  ודרומה.  )תל שלם(, סאכות  ברדע'ה  והשלישית 
להשקייה חקלאית. כל השטח מצפון לוואדי מאליח הוחכר ע"י הממשלה לאחד השייח'ים ממשפחת ג'נאר מהכפר ג'בע, והוא 
בתורו החכיר את השטח לכפרים אחרים. רובינסון ממשיך צפונה לעין מלקוח, ומציין שזהו המעיין השביעי בו הוא עובר באותו 

יום, מתוכם חמישה בע'ור – שפע מים בלתי צפוי.

רובינסון מצטט את הירונימוס שמזהה את שלם המקראית )בה משל מלכיצדק( באזור בית שאן )המקום המזוהה כיום ב-"תל 
שלם" ליד טירת צבי – שייח' סאלם בתחתית תל רדע'ה(.

3.11.2. הנרי בייקר טריסטראם
המחקר.  במהלך  פעמים  מספר  עבר  הוא  הירדן  בנהר   .1864-1863 בשנים  ישראל  בארץ  ביקר  טריסטראם  הסקוטי  הכומר 
טריסטראם ירד מירושלים ליריחו, בה פגש מגוון בעלי חיים וצמחים וביניהם בולבול, לבן-חזה, צוצלת וצופית, כמו גם הרנוג 
השיטים, סולנום החדק וזקום מצרי. כפי שכותב טריסטראם: "נעלם מכאן אחרון התמרים, ושוב אין עטרות עלי התמר המנוצים 
מתנופפות מעל המישור, שלפי עציו כונתה יריחו בימי קדם "עיר התמרים". ביריחו צד טריסטראם לראשונה את הציפור הקרויה 
כיום על שמו – טריסטרמית. מיריחו יצא טריסטרם לביקור באזור כיכר הירדן. במרחב שבין יריחו לדיר חג'לה, מזכיר טריסטראם 

מישור סחף שעליו כמות דלה של שיחים, פעילות ארנבות, פסמונים, ירבועים וחוגלות, קטה סנגלית ועוד.

לאורך ואדי סידר )מדרום לנחל פרת( צומחים שיזפים פה ושם.

דיר חג'לה – מנזר יווני נאה, בנוי היטב, בסגנון ביזאנטי.

או  כל עצים  אין  וסביבה  קל,  נמצאת בתוך שקע  היא  ביותר בארץ...  היא הטובה  לדברי מלווינו הערבים  "באר, אשר   – חג'לה  עין 
חורבות... הבאר העגולה, הבנויה בצורה נאה, פורה בתוך נאת-מדבר קטנה, המכוסה שפע עשבים ירוקים; עומקה אינו רב, אך מימיה 
צלולים לגמרי עד לצרורות שעל קרקעיתה; הדופן מקושט בקונכיות נריטינה קטנות, והמים מגיעים עד כדי סנטימטרים אחדים מתחת 
לשפת הדופן הבנוי". המרחב בין עין חג'לה לירדן מוגדר כמישור עם משקעי סחף, כולל קונכיות רבות ולעיתים משקעי מלח. 

בכמה מקומות מופיעים משקעי גפרית, שנאספו ע"י אנשי כרכ לייצור אבק שריפה.

ג'ונגל בלתי-חדיר, שכלל בעיקר מין  "והנה פתאום ירדנו במדרון, ומצאנו את עצמנו לפני רצועת  גאון הירדן לא נראה למרחוק – 
צפצפות תדירות-ירק, שקמים, ומינים אחדים בלתי מוכרים לנו של עצי שלכת; והצומח התחתי כלל בעיקר אשלים וקנים, ולא את 
"עכור, גואה, עז ומהיר". "האשלים לבלבלו בעציהם הגזורים העדינים; העצים היו ירוקים כמו  ההרדוף השכיח". זרם הנהר הוגדר 
בקיץ, ובאוויר הדהדה שירת הבולבולים. בכל מקום נראו עקבות חזירי-בר, צבועים ותנים, שהוברחו כנראה ממאורותיהם, ונמלטו 

למקומות רמים יותר".

יווני עתיק – קצר אל-יהוד. המנזר היה חרב בעת הביקור, ותחתיו מערכת  במישור הגבוה מעל לנהר נמצאים שרידי מנזר 
חללים תת-קרקעית המשלבת אולמות מקומרים כמו גם חדר תפילה שלם. בחללים אלו קיננו מאות יוני סלע.

טריסטראם למד ממלוויו הבדווים על "מערות גדולות שחפרו "היהודי", וקרויות "אסמרה".

לאחר גיחה לירושלים, יצא טריסטראם לבקר באתר זה – "מצוידים בלפיד ירדנו בנקל למחצבות, הדומות למערות קברים. מכאן 
נלקח החומר לבניית העיר שלמעלה, ולדעת מר גרוב – גם לבניית פצאל ויריחו הרומית. כמו-כן מתקבל מאוד על הדעת, שמשכבת 
אבן-החול שמצאנו שם נטלו חומר להקמת המנזר על שם היירונימוס הקדוש. הכול נראה שם חדש ונקי, כאילו החוצבים יצאו רק 
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אתמול. על הארץ זרועים גושי אבן מסותתים למחצה, ועל הקירות ניכרות הגומות, שהוכנו לשם תקיעת היתדות הבוקעות את האבן... 
המרתפים האלה משמשים עתה כמאורה לחיות-בר, ורצפתם הייתה מכוסה פרש צבועים. חיות אלה הותירו כאן גלים עצומים של 
עצמות גמלים, ובהמות אחרות גסות ודקות – במקומות מסוימים עד לגובה חצי מטר או מטר, ובנקודה אחת מניתי שבע גולגלות 
גמלים...". טריסטראם צד במערות חצי תריסר עטלפים. במלכודת שהציב טריסטראם, הוא הצליח לצוד חתול ביצות. בדרך 
מדיר חג'לה לים המלח, התקדם טריסטראם לאורך פלג צר – "בגיא זה מצאנו קבוצה נאה של תמרים – דקל אחד זקן מוקף אחדים 
צעירים יותר. קבוצת עצים זו כנראה לא נודעה לתיירים שעברו כאן בזמן האחרון, שלדבריהם זה לא כבר מת התומר האחרון בערבות 
יריחו. סמוך לתמרים אלה נתקלנו בתוך הסבך במרבץ נמר או ברדלס, ועל השביל הכבוש ניכרו העקבות הברורים – רחבים ועגולים 
וטריים לגמרי, וגילם בוודאי לא יותר משעות אחדות, ואולם החיה לא נשארה בביתה כדי לקבל את פנינו... כל השטח סביבנו היה זרוע 
עקבות טריים של כל מיני חיות, כי לפני יומיים הוצף חלק ניכר של הכיכר. חזיר-הבר נבר ורמס כאן כל חלקה טובה; תנים ערכו כאן ציד 
בלהקות על הבוץ הרך והחלקלק; זאב-הערבות שיחר לטרף, ושועלים רבים תרו את המחוז ביחידות, בבקשם להם ציד. גם הצבוע ערך 
את סיורו הלילי, בחפשו פגרים, ואולם אנו לא יכולנו לראות אף אחד מכל אלה... החסידה השחורה דשדשה כאן על האחו, והעקבות 
הקטנים של ירבועים ופסאמונים הצטלבו פעמים רבות עם עקבותיהן של ביצניות וחופיות. עופות ראינו כאן – שונים ומשונים. מפעם 
לפעם חלף מעל לראשינו עיט או עורב, וסיבכים אחדים רפרפו בסבכים. גם החגלה וגם הקורא נמצאו כאן, ואחדים מהם ניצודו בשביל 

ארוחת הצהריים".

"החוף התלול כולו חלוקי-אבן, והוא מכוסה עצים גרופים לרוחב כ-150 מטר. גזעי עצים  חוף ים המלח לצד שפך הירדן מתואר: 
שטולטלו מונחים בכל מיני תנוחות, קלופים לגמרי; ציבורים ציבורים של שלדים שדופים וזעופים. ראינו שם גזעי עצים ממינים רבים 
מאוד, אך רובם היו דקלים, ומאלה נגרפו רבים על שורשיהם השלמים. השלדים טולטלו אל נכון שנים רבות, עד שהשליכום המים 
על החוף הצפוני הזה... קשה לתפוס מאין יכלו להגיע הנה דקלים במספר עצום כל כך, אם לא נניח שהם הצטברו כאן במשך מאות 
שנים רבות... הלכנו בדי-עמל מזרחה, לאורך שפת הימה, עד שהגענו אל שפך הירדן. אכן ניגוד מוזר הוא בין מוצאו הרומאנטי של נהר 
המסתורין הזה, בצילם של צוקי פניאס היפים... ובין שפכו הנקלה )המזכיר ביב שופכין( למחוז חפצו האחרון... נופו של שפך הירדן 
אינו דומה לנוף הטיפוסי של שפכי נהרות דרומיים. אפיקו אינו עטור כאן שדרות עצים או סבכים ירוקים. הנהר זורם בעוז באפיקו הצר, 
דרך מישור-בוץ צחיח, שאין עליו אלא כסות דלה של מלחיות, ובשוליו גדלים פה ושם אשלים עלובים, עד לשפת הים ממש... על בולי 
העץ הצפים במים עמדו קורמוראנים אחדים, אנפות השתמשו בהם כבסיסי יציאה לציד, ושחפים הגיעו מפעם לפעם בשחייה במורד 

הזרם. עיט סלעים נאה רדפם ועט עליהם... אף עתה, בעת הגיאות, אין רוחב הנהר עולה על ארבעים או ארבעים וחמישה מטרים".

אל-ע'ור,  צכור  צקר,  שבטי  הם  הבולטים  השבטים  כאשר  הירדן,  בבקעת  הבדוויים  השבטים  פריסת  את  סוקר  טריסטראם 
סרדיה, עבעת ושבט הע'וארנה היושב ביריחו. "לפני שנים אחדות הוחזקה כיכר הירדן כולה בידי הפלחים, ובחלק ניכר משטחה 
גידלו דגן. כיום כל הארץ הזאת בידי הבדווים, המושכים את ידם מכל חקלאות, פרט לנקודות ספורות שמעבדים פה ושם עבדיהם; 

ובמקום שיושבים הבדווים משתררת הפקרות, והשלטון התורכי בטל".

כמה חודשים מאוחר יותר, חוצה משלחתו של טריסטראם את נהר הירדן לכיוון בית נימרין. הצליחה הייתה במים שעומקם 
הגיע ל-4.5 מ' בקירוב, ובגדות הנהר סבך עבות כפי שתואר לעיל.

3.11.3. ויקטור גרן
הכומר הצרפתי ויקטור גרן ביקר במספר נקודות לאורך הנהר בשנת 1865.

אזור מקום טבילת יוחנן המטביל: "רוחב הנהר עשוי להגיע שם עד עשרים וחמישה מטרים לכל היותר; זרימתו מהירה מאוד ומימיו 
צהבהבים. חופיו השחורים והבוציים מכוסים רצועה מוריקה של קנים ענקיים, של צפצפות, של ערבות, של שיטים, של אשלים ושל אילנות 
אחרים, שבינותם מתפתלים ומשתרגים מטפסים ואשר על ענפיהם מוצאות מחסה ציפורים רבות מאוד המשמיעות משם את קולן".

"חרף מליחותם, מי הירדן טובים מאוד לשתייה; ואם מניחים אותם לעמוד זמן מה לאחר שנשאבו צהבהבים, הם מזדככים ומצטללים. 
הם שורצים דגה, אולם שום דייג אינו פורש בהם עכשיו רשת, ושום סירה אינה חותרת בהם".

ואדי אלכלת בריחוק מה ממערב לשפכו אל הירדן. שיחים הרבה צומחים באפיקו של הנחל הזה,  נחל פרת תחתון – "צלחנו את 
רב הנפתולים".

מנזר יוחנן הקדוש:
"החורבות נמצאות על גב גבעה המתרוממת כשמונה מאות מטר ממערב לירדן מעל גיא דמוי אפיק של נהר-קדומים בשם ואדי ח'ראר... 
זוהי חורבת מנזר מבוצר עתיק שהיה מוקף חומת-גדר. הוא נהרס זה מכבר ממסד עד הטפחות, ובכל השטח יש רק קשתות שקרסו 
וקירות שהתמוטטו. שרדה רק קאפלה אחת נמוכה, שקשתותיה עגולות, בתבנית אולם מרובע פשוט המסתיים כלפי מזרח באפסיס. 
הכתלים מכוסים שפע צלבים שהותוו שם בחיפזון בידי צליינים יראי שמיים ושאחדים מהם אולי עתיקים מאוד. מעל חדר התפילה 
הזה, שנבנה לפי התרשמותי הרבה לפני תקופת מסעי הצלב, עמדה כנסייה, אשר היום היא הרוסה כמעט כליל, חוץ מבסיסי אומנות 
אחדים וכמה קטעי קירות. מימין ומשמאל מוטלים שרידי בניינים מצרניים. בצד מערב רואים בשיפולי 'הדיר' הזה באר עתיקה..." גרן 
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מציין כי ההיסטוריון הביזנטי פרוקופיוס מעזה מתאר באר שבנה יוסטיניאנוס עבור המנזר, ולדבריו לא הגיוני שהבאר נחפרה 
בצמוד לנהר אלא במרחק מה ממנו. גרן מצטט את דברי הנוסע זואלאר שעבר בארץ ישראל בשנת 1586, ומספר על חורבות 
מנזר וכנסייה נאה כ-4 מילין ממזרח ליריחו. את הכנסייה בנתה הלנה הקדושה מעל המערה בה התבודד יוחנן המטביל. בגדה 
יוחנן. המנזר הוחרב עם  המערבית של הנהר נבנה גשר קטן על קשתות, עד לצלב שציין את מקום הטבלתו של ישוע בידי 

פלישת המוסלמים לארץ הקודש, ומאז נהגו הנזירים הפרנציסקנים מהר ציון לצאת למקום מדי שנה.

בהמשך, מתאר גרן את ביקורו בח'רבת א-סמרא: "זה אתר נרחב של חורבות עיירה שנהרסה מן המסד עד הטפחות. ראיתי שם 
מערות אחדות, כרויות בעבודה לא מיומנת, המשמשות כמחסה לבדווים".

ויבשה, שלפנים זרמו בה מים מעין אלעוג'ה". השם  ח'רבת אלמסקרה – "עקבות אמה עתיקה, היום הרוסות כדי שלושה רבעים 
אלמסקרה מתורגם בערבית ל-"דקל מניב", אך במישור לא נמצאו כלל תמרים.

נחל תרצה )ואדי אלפרעה( – "גדות הנחל האיתן הזה, שמקורו מעיין שופע, מכוסות קבוצות נהדרות של הרדוף פורח, של קני ענק 
ושל שיזפים מוריקים, שבצילם העבה זורם הנחל ההומה תמיד. דשא עבה, מעוטר בפרחים, היה מרעה מצויין לסוסינו".

מעברת דאמיה:
"בנקודה זו צולחים אותו ברגל; ברם היות שבימים אלה המים עודם עמוקים יחסית והזרם מהיר מאוד, צולחים את הנהר במעבורת. 
באשי-בוזוקים אחדים מוצבים לשמירה על המעברה הזאת. רוחב הירדן אינו עולה כאן על ארבעים מטר. חופיו המתפתלים עטורים 
צפצפות, אשלים וקנים. הואיל והוא מגדד אותם בלי הרף, בעיקר בימי המטרות הסוחפים ובימי הפשרת שלגי הלבנון, הם שסועים 
להן  מתחת  הזמן  כל  חותרים  שהמים  הגדות  מן  כי  הנהר,  לשפת  מדי  יותר  להתקרב  שלא  מחייבת  והזהירות  עבר,  לכל  ומבוקעים 

מתמוטטות לפעמים שכבות ניכרות, ובהיסחפן הן נושאות עצים ושיחים".

"חצינו ערבות בשם אלמרג' אנעג'א. השטח היה מגוון בשלל פרחים".

"לאחר שחצינו עוד כמה נחלי אכזב קטנים, כמו כל אלה שחצינו מאז עזבנו את ואדי אלפרעא, הגענו אל פלג שופע מים הזורם באפיק 
עטור אשלים וקני ענק. מימיו מלוחים במקצת, ומכאן שמו – ואדי אלמאלח... על יד הנחל הזה משתרעים שדות חיטה יפים".

עין א-סאכות:
"המעיין הזה נובע בין עצי תאנה זקנים, וספיקתו מספקת למילוי שני מובילים מלאכותיים קטנים, שאחד מהם נמשך צפונה והאחר 
דרומה, ולאחר מרחק מה פונים שניהם מזרחה ומשקים בדרכם כרים ושדות חיטה המשתרעים על המדרונים המשתפלים עד לקו 
הגבעות הלבנבנות שעוטרות את עמק הירדן התחתון... אתר החורבות נרחב יחסית, אך אין בו היום אלא גלים ניצים. רסיסים ואבנים 
גדולות יותר פזורים על פני כל השטח, המכוסה גם מכיתות חרס רבות מספור; אבל אין שום בניין העומד על תילו, ואף קווי קירות 

הבתים נמחו לבלי היכר. הגבעה הגדולה ביותר והסמוכה ביותר למבוע קרויה תל סאכות".

"מפעם לפעם הדהדו מן הגבעות הקרובות צעקות הפלחים של טובאס, המעבדים חלקים של בקעת סאכות ומבקשים לגרש בדרך זו 
משדותיהם את חזירי הבר הפרים ורבים במאוד מאוד בחלק זה של כיכר הירדן".

בין עין סוכות לתל שלם – "העמק התרחב והלך; הוא מכוסה כולו עשבים וביניהם שיזפים".

)PEF( 3.11.4. הקרן הבריטית לחקירת ארץ-ישראל
סוקרי ה-PEF ביקרו בבקעת הירדן במרץ-אפריל 1874, אחרי חורף גשום במיוחד.

הם מציינים קבוצה של שבעה מעיינות באזור תל רדע'ה )תל שלם(, שכולם נובעים באזור ביצתי ומשלחים את מימיהם לירדן. 
סביב עין אל-בידא גידלו מלפפונים. עין א-סאכות )עין סוכות( – נובע לצד חורבה, המים חמים יחסית )80 מעלות פרנהייט(, 

צלולים ולאורכם גדלות תאנים רבות, כנראה תאני בר.

הכפר ברדלה מוזכר ככפר הרוס, המאוכלס באביב ע"י חקלאים מכפרי ההר, לצרכי מרעה ולצרכי גידולי שלחין ליד המעיינות. 
הסוקרים מזכירים שרידי דרך רומית מבית שאן ליריחו, הניתנים עדיין לזיהוי במקומות רבים.

תל אבו סוס – גבעה מלאכותית גדולה מאד ומבודדת לצד הירדן.

אום אל-עמדאן )אזור עין א-דיר( – אבנים פזורות ושרידי חורבה גדולה. מעט שברי עמודים. האתר היה מכוסה כולו בחלמיות 
וצמחייה במועד הביקור.

הסוקרים מעידים כי לא הצליחו לעקוב אחרי התוואי של ויקטור גרן לאורך בקעת הירדן, בגלל אי התאמה מוחלטת בין השמות 
שהוא נתן ובין השמות במפה.

בוואדי פוסאייל, מציינים הסוקרים במורד הוואדי שרשרת נביעות מלוחות )מלאחת אום עפיין(. מייד מדרום לבקעת פצאל, 
3 מייל, מלאה  ובאורך  0.75 מייל  לים המלח": חלקה ביצתית ברוחב  מציינים הסוקרים "אחד המקורות הראשיים של מלח 
בנביעות מלח. הזרימה נמשכת דרומה במקביל לירדן לאורך כ-6 מייל, ונושאת במורד זרם של מי מלח. ערוץ זה )ואדי מלחה( 
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מתחבר לוואדי אל-עוג'א, בו זורמים מים מתוקים מעין אל-עוג'א. הסוקרים מציינים מספר מעברות לאורך הירדן, החשובה 
שבהן מעברת דאמיה, וגם היא די לא עבירה באביב. מבין השרידים הארכיאולוגיים, הסוקרים מזכירים מגדל וחפיר בח'רבת 

אל-ביודאת )קיים עד היום, מזוהה כיום עם ארכלאיס(.

בשיחים  רק  מכוסה  המלוחה  והקרקע  ויותר,  יותר  חשוף  נעשה  המישור  ליריחו  שממזרח  הסוקרים  מציינים  יריחו,  במרחב 
מעטים של "Hubahib" )מלחית?( לאורך גאון הירדן יש צמחייה מפוזרת של אשל, שיזף ושיח-אברהם. כאשר מדרימים מיריחו, 
בין קצר חג'לא לים המלח אין במישור דבר חוץ משכבה מתה של בוץ אפור. הסוקרים מזכירים חורשה בודדת של תמרים 

שמסומנת במפה, בנוסף לתמר בודד ביריחו.

עין חג'לא – מעיין יפה הנובע בבאר בנויה בקוטר 6 רגל. המים בצבע כחול כהה, אך מתוקים וקרירים. ממזרח למעיין יש סבך 
של שיח-אברהם. המים זורמים בפלג קטן אל הירדן.

במפת הסקר, מתועדים אתרים נוספים שאינם מוזכרים בטקסט. חלקם הועלו ישירות לשכבת האתרים בסקר הנוכחי.

ח'רבת א-סמרא לא מוזכרת בע"פ בסקר, אך במפה סומנו מערות ומחצבות.

ימינו.  של  הסלוודורות  חורשת  על  מדובר  הנראה  ככל  ערבי.  קברות  בית  ובו   el-Arakah בשם  מקום  מסומן  למלחה  מצפון 
ממזרח, נמצאת ח'ירבה באותו שם ולידה בריכה, ואמת מים המקשרת בין האתרים. כנראה מדובר על ח'רבת א-דשה.

 .Ain Jozeleh ,מעיין נוסף מסומן בנחל תרצה תחתון ממערב לגשר אדם .Ain Basset er-Rih – בצמוד לגשרי אדם מסומן מעיין

ממזרח לשדמות מחולה של ימינו מסומן בית קברות ערבי, וכן יש סימון מפורט למדי של המעיינות בבקעת מחולה.

3.11.5. חוקרי נהר הירדן במאה ה-19
מספר חוקרים אירופאיים ואמריקאיים חקרו את נהר הירדן בתקופה זו. הראשון שבהם היה כריסטופר קוסטיגן, אירי שהגיע 
לארץ ב-1835 עם סירה קטנה, בה הפליג מטבריה עד בקעת בית-שאן. בגלל קשיי השייט, הפסיק קוסטיגן את מסעו, ובשלב 
מאוחר יותר הוביל את הסירה לים המלח, בו המשיך את מחקריו. הוא הגיע גוסס ליריחו ומת אחרי יומיים )נקבר בירושלים(. 

על שמו קרוי כף קוסטיגן בים המלח.

ים המלח.  עד  אורכו, מהכנרת  לכל  הירדן  בנהר  לראשון שהפליג  מולינה  הווארד  הצי האנגלי תומס  היה קצין   ,1847 בשנת 
ההפלגה נמשכה כעשרה ימים )24 באוגוסט – 3 בספטמבר(, ובמהלכה נפל קורבן לשודדים ונקלע למלחמות שבטים בדוויים. 
מולינה חלה בקדחת והובל לביירות, שם נפטר כחודש לאחר תום מסעו. על שמו קרוי כף מולינה בים המלח. מולינה )ולינץ' 

אחריו( נתקל במספר רב של אשדות מסוכנים לאורך הנהר.

כחצי שנה לאחר מכן, הגיעה למפרץ חיפה משלחת אמריקאית רשמית בראשות הקפטן ויליאם פרנסיס לינץ'. אנשי המשלחת 
הובילו שלוש סירות )שתיים הובאו מארה"ב והשלישית נשכרה בטבריה(, והפליגו מטבריה לים המלח, בין 10 באפריל ל-18 
באפריל 1848. סירת העץ השכורה נשברה ונעזבה במהלך המסע. כמו כן, המשלחת הותקפה ע"י בדווים. המשלחת שרטטה 

את מפת הירדן וקבעה לראשונה את מפלסו המדויק של ים המלח. על שמו של לינץ' נקרא מיצר לינץ' בים המלח.

בשנת 1869 הגיע הסקוטי ג'והן מקגרגור לארץ ישראל, והפליג בקאנו בודד במקורות הירדן, נהרות דמשק ועוד. הוא לא ראה 
טעם בהפלגה לאורך הירדן התחתון שכן משלחת לינץ' כבר עשתה זאת, אך בהמשך ביקורו, הפליג בירדן הדרומי באזור יריחו 

ובים המלח.

במחצית השנייה של המאה ה-19 עלו מספר יוזמות לקו ספנות מסחרי בנהר הירדן, אך יוזמות אלו נתקלו בהתנגדות השלטון העות'מאני.

3.12. פעילות התיישבותית בשלהי התקופה העות'מאנית
בשנת 1872 הציעה הממשלה הטורקית למכירה 4,000 דונם בקרבת יריחו. בירושלים התארגנה קבוצת רכישה יהודית במטרה 
לרכוש את האדמה ולעבד אותה, בתמיכת רבנים. לא ברור מה עלה בגורל היוזמה, אבל ב-1875 הקים שוב בן-ציון ליאון אגודה 
להתיישבות חקלאית באזור. רשימת קוני הקרקע כללה גם נתינים זרים, והסולטן הטורקי החליט לסגת מהמכירה ולקנות את 
הקרקע בעצמו. אנשי האגודה לא התייאשו, והקימו לאחר שנים ספורות את פתח תקווה )לפי הפסוק בהושע ב' – "ואת עמק 

עכור לפתח תקווה"(.

בשנים 1885-1882 פעל הרב הצפתי שמואל שולמן, להשגת זיכיון ליישוב יהודים בכיכר הירדן. הוא הציע ליישב 500 משפחות 
בחבל הג'יפתליך, אולם הזיכיון אותו הצליח להשיג הותנה בכך שהמתיישבים יהיו נתינים עות'מאניים ילידי הארץ – סעיף 
שהוכנס ביוזמת הפחה הטורקי בירושלים, שהתנגד להתיישבות היהודית. כתוצאה מכך, ירדו מאמציו של שולמן לטמיון. בסוף 
1888 - ראשית 1889, התיישבו ליד שפת הירדן באזור יריחו שני דייגים יהודים, נחום בן-יעקב ואליהו סוסוייף, שייצאו דגים 
לירושלים. עם תום כספי הסיוע שקיבלו, נאלצו הדייגים לעזוב את הנהר. משפחות יהודיות בודדות חכרו קרקע ביריחו לשנים 

אחדות סביב 1898-1897, אך גם נסיון זה לא צלח.
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לאור הקשיים המרובים על רכישת קרקעות בבקעת הירדן, יזם ז"ד לבונטין בשנת 1905 חכירת קרקעות בהיקף נרחב, כולל 
זיכיון לשימוש במי הירדן וים המלח. לבונטין שאף לחכור 300-250 קמ"ר משני עברי הירדן, אולם מאמציו טורפדו, כנראה בגלל 

חוות דעתו של הבוטנאי אהרן אהרונסון שסבר שהתנאים האקלימיים באזור קשים מאד וכי לבונטין פועל בפזיזות.

וכנסיות שהיו  ישראל. הקמתם מחדש של מנזרים  – שגשוג בפעילות הנוצרית-צליינית בארץ  בסוף התקופה העות'מאנית 
עזובים דורות רבים, ובכלל זאת מנזר דיר חג'לה. בשנת 1882 הוקם מחדש מנזר יוחנן המטביל, ואילו ב-1907 התיישבו נזירים 

אתיופיים באתר "דיר אל אהבש". המנזר נוסד בידי האב אמדה מיכאל, שנקבר במקום זה בשנת 1911.

בסוף המאה ה-19 ואילך תנופת התיישבות חדשה בדיר חג'לה )מרקוס )1992( מציין שהמנזר הנוכחי הוקם סביב 1890(, חלקה 
עבור חוואים בעלי משפחות וחלקה עבור נזירים מתבודדים.

3.13. מלחמת העולם הראשונה
יריחו נכבשה בידי הבריטים בפברואר 1918, ולמשך כחצי שנה התייצב קו הגבול בין יפו ליריחו – "קו שתי העוג'ות" )הירקון 
– נהר אל-עוג'א, ונחל ייט"ב – ואדי אל-עוג'א(. במהלך תקופה זו אירעו קרבות מקומיים באזור, למשל ביולי 1918 בגבעות 

נערן – ייט"ב, החולשות על בקעת הירדן.

כשלון  עם  שנהרסו  הירדן(,  לאורך  נוספים  )וגשרים  אלנבי  גשר  באתר  גשר  פעמיים  הבריטים  הקימו  המלחמה,  במהלך 
ההתקפות הבריטיות על עבר הירדן. אלנבי תכנן פעולת בזק להשתלטות על כל צפון הארץ, תוך ריכוז המאמץ העיקרי במישור 
החוף וביצוע פעולות הטעייה בגב ההר ובבקעת הירדן. המאמץ המרכזי במישור החוף נועד לפנות מעבר לתנועת בזק של 
הפרשים תחילה צפונה ולאחר מכן מזרחה, כדי "לסגור" את השומרון מצפון ולכתר את שתי הארמיות העות׳מאניות שניצבו 

שם )גריינג'ר, 2006(.

ב-21 בספטמבר 1918, יומיים לאחר פתיחת המתקפה הבריטית על צפון הארץ, ניסו הכוחות העות'מאניים לסגת דרך נחל 
תרצה לעבר גשר אדם. מתקפה אווירית בריטית חיסלה את הכוחות במיצר ההרים הסמוך ליישוב חמרה של ימינו. המקום 
ועוד. הארמיות השביעית  זכה לכינוי "עמק המוות", ובהפצצה הושמדו 87 תותחי שדה, 55 משאיות, 940 מכוניות, קרונות 

והשמינית הטורקיות הושמדו כמעט כליל )גביש, 1991(.

בפיקוד הקולונלים  זו,  ו-39 השתתפו במערכה   38 הירדן. הגדודים העבריים  1918 כבש הצבא הבריטי את עבר  בספטמבר 
פטרסון ומרגולין. גדוד 38 השתלט על מעבר אום-שורט שעל הירדן, מצפון ליריחו, ופרץ מזרחה. במהלך התקפה זו הוקם גשר 
אלנבי בשלישית ונפרסו גשרים נוספים לאורך הנהר. במתקפה השתתפו גם כוחות נוספים וביניהם אוסטרליים וניו-זילנדיים.

3.14. תקופת המנדט הבריטי
לאחר מלחמת העולם הראשונה, הקימו הבריטים גשר בטון בגשר אלנבי. יפה )1921(7 מתאר את בוסתני עין חג'לה: "כשעה וחצי 
צפונית מיריחו יוצא מהרי ירושלים ונופל לירדן המעיין הידוע עין חגלה. ליד המעיין הזה, במימיו הזכים וטובים, התיישבו לפני 30 שנה 
נזירים יוונים, נטעו פרדסים וכרמים זעירים. בזמן המלחמה )מלחמת העולם הראשונה(, עזבו חלק מהם את מגורם, והגנים נחרבו בהרבה 
על-ידי הצבא, שעבר בעמק בשעת המלחמה. בתוך הגנים האלה גדלים עצי-פרי שונים בהשקאה ובלעדיה... מפליאים ביופיים העצים, 
שטיפול כלשהו מספיק עבורם, כעין התאנה, התמר ועוד. לגפנים ניתנת כאן תשומת-לב רבה, באשר הענבים הם עיקר ההכנסה בסביבה 

זו.... לגפני עין-חגלה 30 שנה, ולמרות הפגעים שעברו עליהן, וחוסר טיפול מתאים, הינן רעננות ומכניסות הרבה מאד פרי".

ב-1921 נחתם הסכם ע'ור מדוורה, המעביר חלק ניכר מאדמות הג'יפתליך בגליל התחתון המזרחי, בבקעת בית שאן ובאזור 
נחל תרצה לבעלות האריסים באזור, בתנאים נוחים. בתחומי סקר זה, מדובר על תא השטח בין מרג' א-נעג'ה בצפון לאזור 
הסרטבה בדרום )מרחב ברדלה לא נכלל בהסדר זה( )גביש, תשנ"ג(. שטחי קרקע קשים לעיבוד נותרו בבעלות המדינה, כמו 
אדמות פצאל והאדמות מצפון לג'יפתליך )בשל המחסור במים( ואדמות גאון הירדן )בשל ההצפות בחורף(. זרטל )2005( מציין 
באזור הג'יפתליך שרידי מבנים המלווים ב-"רעפי מרסיי" מהשנים 1920-1880, הנראות לו כחוות מסוף המאה ה-19 והמחצית 

הראשונה של המאה ה-20. לאור הסכם ע'ור מדוורה, סביר כי רוב הפיתוח באזור בוצע לאחר חתימת ההסכם.

ב-11 ביולי 1927 פגע רעש עז בארץ ישראל, כאשר מוקד הרעש היה בצפון ים המלח. בערים ירושלים ושכם נגרמו נזקים כבדים, 
כולל 192 הרוגים. ביריחו התמוטטו מספר בתים וגשר אלנבי קרס. נהר הירדן נחסם למשך כ-21 שעות בעקבות התמוטטות 
מצוקי החוואר. כפי שכותב ברסלבי )תשכ"ח(: "ברעש גדול של חודש יולי 1927, מספר לנו גרסטנג )חוקר מקרא(, התמוטט קיר 
מתחת למעבר דאמיה ועקר עימו את הדרך באותו מעבר. גובה הקיר היה כ-150 רגל, שהם כ-46 מ'. הקיר צנח לרוחב אפיק 
הירדן וחסם אותו כליל; המים שמדרום למחסום ירדו אל ים המלח, והירדן היה שרוי בחרבה כ-21 שעות וחצי. עדים העידו כי 

אפשר היה לחצות את אפיק הירדן ברגל באורח חופשי".

7  ד' יפה, "הפועל הצעיר", י״ד, 18, עמ' 12.
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יריחו – בית-שאן )החלטה על הקמתו  וביניהם כביש הבקעה  במהלך תקופת המנדט נסללו מספר כבישים בבקעת הירדן, 
התקבלה בשנת 1927( וכביש הרוחב שכם – גשר אדם. כמו כן, נסללה שלוחה מכביש ירושלים – יריחו – רבת-עמון לעבר מפעל 

האשלג בקלי"ה.

3.15. מפעל האשלג ובית הערבה )בעיקר עפ"י: גת, תשל"ז(
אוצרות הטבע שבו.  ובניצול  בים המלח  לפוטנציאל הכלכלי הטמון  עוד בשלהי התקופה העות'מאנית התפתחה המודעות 
ים  משאבי  בהפקת  העניין  גבר  הבריטי  הכיבוש  ולאחר  פיתוח,  תוכניות  מימוש  איפשרה  לא  הטורקית  האדמיניסטרציה 
המלח. נובומייסקי וטולוק היו בין המתמודדים על זיכיון הפקת המשאבים, בתמיכת המוסדות הציוניים. באפריל 1927 קיבל 
נובומייסקי את האישור העקרוני לניצול המשאבים בתנאי שיוכיח שברשותו המקורות הכספיים הנדרשים לכך. נובומייסקי 
ייסד את "הסינדיקט הארץ-ישראלי למכרות", בו השתתפו אנשי עסקים בריטיים. משאבי האשלג בים המלח נחשבו ליחידים 
מסוגם בכל האימפריה הבריטית, והזיכיון שניתן לחברה הוגבל להפקת מלחים ובראשם האשלג. מפעל האשלג החל לפעול 
בשנת 1931, ולמן שנת 1940 סיפקה חברת האשלג את מרבית צרכי האשלג והברום של האימפריה הבריטית. שכונת עובדים 
יהודיים הוקמה בשנת 1933, והייתה ליישוב העברי הראשון לחוף ים המלח בעת החדשה. ב-1937 כבר עבדו כ-300 יהודים 
במפעל האשלג, כולל מהנדסים, כימאים, טכנאים ואנשי מקצוע נוספים. המפעל הנוסף בסדום הוקם בשנת 1935. בתקופת 
במהלך  בלבד.  והבריטי  היהודי  האדם  כוח  על  התבססה  והעבודה  המפעלים,  את  הערביים  הפועלים  החרימו  המאורעות, 
מלחמת העולם השנייה עלה מספר היהודים במפעל ל-700. עם זאת, הבריטים הגבילו את האחיזה היהודית במפעל, והחברה 

נחשבה לחברה בריטית שפועלת לפי האינטרסים הבריטיים בלבד.

בשנת 1932 אושרה הקמתו של בית מלון גדול בצפון ים המלח )חברת קלי"ה(, שפעל עד 1947. הניסיון ההתיישבותי החשוב 
ביותר באזור היה הקמתו של קיבוץ בית הערבה, ע"י חברי גרעין "החוגים". אנשי הקבוצה הגיעו לאזור בקיץ 1939 והקימו 
יישוב חקלאי ליד הירדן, בגבול הצפוני של זיכיון ים המלח. הקרקע הייתה קרקע מלחה נטולת צמחייה. הגרעין לא זכה לסיוע 
ציבורי ורוב אנשיו עבדו בעבודות שונות בחברת האשלג הסמוכה. המקום הוצג כשכונת פועלים של חברת האשלג, שתמכה 
בהתיישבות. מאמצים עקשניים לשטיפת המלחים במים מתוקים הוכתרו בסופו של דבר בהצלחה. עד למלחמת העצמאות, 
נוספים בהם הטופוגרפיה לא התאימה לשטיפת הקרקע, הפכו לבריכות דגים.  ו-500 דונם  הוכשרו לחקלאות כ-200 דונם, 
היישוב סיפק את צרכי המזון של מפעל האשלג. מאז 1945 שימשה בית הערבה גם כתחנת מעבר למעפילים יבשתיים שהגיעו 

מעיראק. מאמצי בית הערבה לשכנע את המוסדות המיישבים להקים יישובים נוספים בקרבתם, לא צלחו. 

ב-1940 נרצחו שניים מחברי הקיבוץ בעת שעסקו בדייג בין גשר אלנבי לים המלח )"הצופה", 1940(.

באמצע שנות ה-30' הפכה יריחו לאזור חשוב לגידול בננות, וחלה תאוצה בפיתוח חקלאות שלחין. בתקופה זו, הועתק היישוב 
בעוג'א מח'רבת עוג'א אל-פווקא למקום הנוכחי בעוג'א א-תחתא )זמונסקי, תשל"ז(.

בעקבות חוקי הקרקע המנדטוריים, נותרה בקעת הירדן ברשותם של אפנדים, או ברשות המדינה, ולא קמו בה יישובים יהודיים 
לתחום  זה  אזור  יועד  לפיכך,   .)1937 בשנת  שהוקמה  צבי  טירת  היה  ביותר  הקרוב  )היישוב  הימים  ששת  למלחמת  עד  כלל 

המדינה הערבית בתוכנית החלוקה של האו"ם ב-1947.

ובסיוע השלטונות  ימים, ללא קשיים מיוחדים  ג'יימס הנרי פרגוסון, שבעה  בשנת 1931 הפליג לאורך הירדן הקצין הבריטי 
והצבא הבריטיים )יש שטענו שפרגוסון לא צלח את הירדן למלוא אורכו, ועשה חלק ממסעו ביבשה(. שנה לאחר מכן, עברה 
את הירדן בשתי סירות קאנו משלחתו של הכומר הבריטי בוגיס, שעשה זאת בגיל 70. הוא שירת כראש הכנסייה בעיר הקיט 
טורקאי, בה נולד וחי מולינה, ומעשיו השפיעו על יוזמת בוגיס. יחד עם בוגיס יצאו ג'ון וייטינג מהמושבה האמריקאית בירושלים, 
בנו ספפורד וייטינג ובן-אחיו ג'ון וסטר. המשלחת יצאה לדרכה ב-9.10.1932, ולאחר מעבר גשר דאמיה נקלעה למקום מסוכן 

בנהר, בו נשטפו הסירות במים וחלק מהציוד אבד. ב-17.10 הגיעו הסירות לים המלח.

מסע יהודי ראשון )ויחיד( בסירות לאורך הנהר, בוצע ע"י המהנדסים בנימין קסל וישראל אלניר, באביב 1934. השניים הצטרפו 
לקבוצת משוטטים בהדרכתו של מורה הטבע פנחס כהן, עימה הגיעו עד לגשר שייח' חוסיין. מכאן ודרומה החלו במסעם. הם 
לא יצאו מהכנרת, כדי לא להיתקל במשמר הצבא הבריטי בגשר שייח' חוסיין. הציוד נשטף ביום הראשון, וביום השני נחבטה 
הסירה בנקיק סלעים, אך הם הגיעו בשלום לים המלח כעבור שלושה ימים ומחצה, המשיכו במסע בחוף המזרחי וחזרו למקום 

עבודתם במפעל האשלג בקלי"ה.

ב-1933 הושלמה הקמת המתחם האתיופי, הכולל כנסייה ומנזר, בתרומת הקיסרית האתיופית אתגה מינן, רעייתו של הקיסר 
היילה סילאסי. במנזר התגוררו 20-15 נזירים.

במאי 1938 הושלמה הקמתו של גשר אלנבי, מעט מצפון לגשר של ראשית תקופת המנדט.



109

"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

ב-6 באוקטובר 1944 הצניחו הנאצים חמישה צנחנים ממזרח ליריחו, שלושה מבני הטמפלרים ושני פלסטינאים, זאת כנראה 
למטרות חבלה )מבצע "אטלס"(. שלושה מהצנחנים נתפסו כעבור כעשרה ימים במערה בנחל פרת, בטרם הספיקו לגרום לנזק. 

שניים נוספים נמלטו, אחד מהם נעצר ב-1946 והשני, חסן סלאמה, היה ממפקדי הכנופיות במלחמת העצמאות.

ליל הגשרים – פיצוץ גשרים בירדן 17-16/6/46 – גשר אלנבי וגשר אדם. על פיצוץ גשר אלנבי פיקד חיים בר-לב, לימים הרמטכ"ל 
ושר בממשלת ישראל. היחידה יצאה מבית הערבה, והתגלתה בקרבת הגשר. הפיצוץ בוצע תוך קרב אש. מפוצצי גשר אלנבי 
נסוגו בסירה בים המלח לעין ע'וויר/תורבה )עינות קנה ועינות סמר(, שם הסתתרו ביום. בלילה יצאו במסע רגלי ממושך אל רמת 
רחל. מפוצצי גשר אדם, מחופשים כפועלים, יצאו בשתי מכוניות מטירת צבי. לבד מפגיעה בשומר ערבי, עברה חבלת הגשר ללא 
נפגעים. התוקפים נסוגו ברכב )אותו נטשו ליד תל רחוב( ואחר כך ברגל ובאוטובוסים עד לבסיסם. מנגנון הפיצוץ לא פעל, ועם 
אור יום מצאו הבריטים את חומר הנפץ. קצין חבלה בריטי שניסה לפרק את המטען, הפעיל את המלכודת שהוטמנה, והתפוצץ 
יחד עם הגשר שנהרס כליל. התנועה בגשר אלנבי חודשה רק אחרי כשלושה חודשים, ואילו גשר אדם ההרוס נותר בחורבנו ולצידו 

הקימו הבריטים גשר חדש. בעקבות הפעולה עצרו הבריטים את כל הגברים בבית הערבה וכמה מהם נפצעו )"דבר", 1946(.

ממשלת המנדט הבריטי ביצעה פעולות ייעור בגשר אלנבי, שנחשבו מוצלחות )וייץ, 1970(.

ייצוא מי הירדן כמים קדושים, והנסיך הבריטי אדוארד הוטבל במים קדושים  במהלך תקופת המנדט הבריטי התפתח ענף 
מנהר הירדן )"דבר", 1935(. המים נשאבו ע"י הפטריארכיה הלטינית מאתר הטבילה בירדן, נשלחו בפחים לירושלים ובוקבקו 

בהשגחת כומר. ב-1946 הוזמנו רבע מיליון בקבוקים ע"י חברה גרמנית )"הצופה", 1946(.

3.16. מלחמת העצמאות )בעיקר עפ"י: גת, תשל"ז(
תוכנית החלוקה של האו"ם הותירה את כל המרחב בגבולות המדינה הערבית. ערעור מצב הביטחון בדרכי הארץ לא פגע 
בצפון ים המלח, בשל האבטחה הבריטית הכבדה לשיירות האספקה בין ירושלים למפעל האשלג. באזור הותקן שדה נחיתה 
למטוסים קלים, שסייע בשמירת הקשר בין ירושלים ובין שאר חלקי הארץ. במחצית הראשונה של אפריל 1948 נותק הקשר 
להמשיך  בשאיפה  הירדן,  עבר  שלטונות  ובין  האשלג  חברת  בין  מו"מ  התנהל   1948 אפריל  בסוף  המלח.  ים  לצפון  היבשתי 
 את פעילותו התקינה של מפעל האשלג, כשטח נייטראלי. החברה הודיעה על פיטורי כל העובדים היהודיים עם תום המנדט
ולנהל את  ביצוריהם  להרוס את  נשקם,  למסור את  ובקלי"ה(  )בבית הערבה  יושבי החבל  נדרשו  ולמעשה   )1948 )15 במאי 
ענייניהם מעתה ואילך באמצעות הלגיון הערבי. כתוצאה מכך, החליט הפיקוד העליון של צה"ל לפנות כליל את צפון ים המלח. 
הפינוי נעשה בליל 20-19 במאי 1948. הנשים והילדים הוטסו לתל אביב, ואילו הגברים פונו בסירות דרומה אל המפעל בסדום, 
שיועד לפי תוכנית החלוקה להישאר במדינה היהודית. המפעל בצפון ומשק בית הערבה חובלו בידי הכוחות הנסוגים. עם 

נטישת המתחם, הרסו ערביי האזור את כל מה שנותר בשטח.

3.17. התקופה הירדנית
"הגדה  )ירדן(, כחלק מסיפוח שטחי  הירדנית ההאשמית  1949, שינתה מדינת עבר-הירדן את שמה לממלכה  בינואר  ב-24 

המערבית" )על המשמר, 1949(.

לקראת תום המלחמה, הקים מוסא עלמי, ממנהיגי הפלסטינאים בירושלים, יישוב חקלאי ערבי בפאתי יריחו )משרוע מוסא 
עלמי( ולו כ-3,000 דונם אדמות חקלאיות. במקום יושבו כ-100 משפחות פליטים, על-אף חוסר תמיכת שלטונות ירדן )"מעריב", 
1949(. המקום קלט ילדים יתומים ונבנה בהשראת בית הערבה. חווה זו הפכה למפעל חייו של אל-עלמי. ב-1955 הוחרב המקום 
)רובינשטיין, 1970(.  ובנה את המקום מחדש  נואש  זועם, שהתייחס לאל-עלמי כסוכן אימפריאליסטי, אך הוא לא  בידי המון 

ירקות מהחווה שווקו לערב הסעודית.

בשנת 1953 ביקר הרב הראשי לצה"ל, שלמה גורן, בבית הערבה הנטושה, יחד עם איש הקיבוץ, בניסיון לאתר את עצמות 
הקבורים במקום, אך לא מצאו זכר לבית הקברות )זרטל, 1967(.

רק בתקופה הירדנית החל יישוב הקבע הערבי בבקעת הירדן, כאשר חולקו אדמות המושאע בין החקלאים )גרוסמן, תשנ״ד(. 
הביא  הרב  הביקוש  הפרסי.  המפרץ  בארצות  לעגבניות,  ובפרט  טריים,  לירקות  הרב  מהביקוש  נבע  ההתיישבותי  הפיתוח 
להרחבת העיבוד החקלאי ולהקמתם של כפרירים רבים במפלס הזור )גאון הירדן(, שלא היה מיושב כלל בעבר. גם כיום יש בין 
תושבי האזור אוכלוסייה בדווית, שחלקה הגיעה מדרום הר חברון. ריבוי הפליטים בקרב אוכלוסיית האזור שימש ככוח עבודה 

זול לבעלי הקרקעות במרחב.

יישובים  שבט הזבידאת, שתושביו הם פליטים שהתגוררו בתקופת המנדט הבריטי בבקעת באר שבע, מאכלס כיום מספר 
בע'ור מצפון לנחל תרצה )זבידאת ומרג' א-נעג'ה, ליד ארגמן(. במורד נחל תרצה – ג'יפתליך – יש שבטי בדווים מקומיים, יחד 
נוספים בדרום הר חברון. בתקופה  ורועים שנדדו מסמוע וכפרים  עם פליטים ממקורות שונים )חלקם מהשפלה הדרומית( 
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זו התקיימו שישה שבטים נודדים בבקעת הירדן מצפון ליריחו, שהתנחלו בבקעה החל מסוף שנות ה-1930 )בסדר מדרום 
לצפון(: ערב אל-ערינאת, ערב אל-עובייד, ערב אל-סעידיה, ערב אל-כעבינה, ערב אל-נוציראת. באזור נחל תרצה וצפונה, וכן 

ממזרח לירדן, ישבו ערב אל-מסעיד.

שבט ערב אל-נוציראת המוזכר לעיל, התגורר בכפר קטן ליד הירדן ממזרח לח'רבת פצאיל, ולאחר מלחמת ששת הימים עברו 
חלק מאנשיו לח'רבת פצאיל וליריחו, וחלק לעבר הירדן. )ייתכן שמקום היישוב שלהם היה בח'רבת אום א-שוע'וט או בח'רבת 

א-דשה – ע"מ(. 

עוג'א א-תחתא קלטה פליטים רבים, ששוכנו ביישוב מכונס יחסית. רבות מאדמות האזור שייכות לאפנדים מיישובי גב ההר 
)רמאללה, שכם, טובאס(, והחקלאים עיבדו את האדמות על בסיס של אריסות. פליטים נוספים השתכנו סביב יריחו.

הירדנים תכננו את ניצול מי הירדן להשקייה חקלאית בשני עברי בקעת הירדן, וזאת בסיוע מארה"ב. עד למלחמת ששת הימים, 
הספיקו הירדנים להשלים כ-70 ק"מ בתעלת הע'ור המזרחית. במערב הירדן בנו הירדנים אמה באורך של כעשרים ק"מ במהלך 

שנת 1967, אך לא הספיקו להכניסה לשימוש )מרקוס, 1992(.

ב-1957 החליפו הירדנים את שמו של גשר אלנבי לגשר חוסיין )"חרות", 1957(.

בשנת 1963 בוצע אחרון המסעות בנהר הירדן, ע"י הנזיר הדומיניקני ג'יימס בורצ'ל מארה"ב, ששט בסירה קטנה מהכנרת ועד 
ים המלח, במשך 36 שעות )תלמי, 1963(.

במהלך התקופה הירדנית נסלל כביש מצומת נבי מוסא מזרחה אל הירדן, דרך גשר עבדאללה לרבת-עמון )אין לנו מידע מדויק 
על מועד הקמתו של גשר עבדאללה, אך הוא הוקם בתקופה הירדנית, כנראה ב-1951(. כמו כן נסלל כביש יריחו – אתר הטבילה, 
ומשם לאורך הנהר דרומה עד לגשר עבדאללה. גשר על הירדן באתר הטבילה היה בשלבי בנייה ערב מלחמת ששת הימים, וכן 
הוקם גשר נוסף במנדסה. כמו כן, נסלל כביש בצפון השומרון, מטובאס לבקעת הירדן. בעת מלחמת ששת הימים, היה גשר 

נוסף על הירדן בבנייה, מדרום לשפך ואדי רג'יב לירדן )מול חמדת(. גשר זה מסומן במפות הטופוגרפיות כ-"גשר לא שמיש".

הירדנים הקימו מערכת ביצורים בצפון בקעת הירדן בשל חששם מפריצה צבאית ישראלית מכיוון בקעת בית-שאן. מערכת 
הביצורים נועדה לשימוש שתי חטיבות, האחת ממזרח לירדן והשנייה בסדרת מוצבים גדודיים ממערב לירדן: מרמא פיאד, על 
כביש הבקעה, מוצבי "הברך", ממערב למרמא פיאד, באזור "ברך" נחל מילחה, ומוצבי אל-מאליח, מצפון לנחל מילחה ולאורך 

הכביש לבית שאן, עד מצפון לתל אל-ביידה. 

3.18. מלחמת ששת הימים ומדיניות "הגשרים הפתוחים"
בבוקר ה-5 ביוני 1967, היו בבקעת הירדן שתי חטיבות שריון ירדניות, חטיבה 60 במישור שמדרום ליריחו וחטיבה 40 באזור 
גשר דאמיה. חטיבה ממוכנת עיראקית הייתה בדרכה לדאמיה. חטיבה 40, שנעה ממזרח לירדן לכיוון יריחו, הופצצה בידי חיל 
האוויר וסבלה אבידות. לאחר קרבות שריון קשים בצפון השומרון, הושמדה חטיבה 40 כמעט לחלוטין. ב-7 ביוני 1967, כבשו 
שני גדודים מחטיבת השריון "הראל" את יריחו ולאחר מכן פוצצו את גשרי עבדאללה, אלנבי ומנדסה על הירדן )מאור, 2012(. 
כוחות אחרים הצפינו בכביש הבקעה, וחברו לכוחות שריון צפוניים באזור גשר אדם. כוחות אלו פוצצו את שני הגשרים באדם 

)אם כי הגשר המנדטורי שימש מאוחר יותר למעבר פליטים(.

נמנעה  שלום,  תמורת  וסיני  מהגולן  לסגת  הממשלה  נכונות  מול  שנוצר.  החדש  במצב  ישראל  ממשלת  דנה  ביוני,  ב-19-18 
הממשלה מקבלת החלטות לגבי יהודה ושומרון. השר יגאל אלון הציע לספח לישראל את בקעת הירדן והר חברון, ולהקים 

מדינה פלסטינית מבודדת בגב ההר. כן תמך אלון בהקמת התנחלויות ישראליות בשטחים המיועדים לסיפוח לישראל.

בעקבות מלחמת ששת הימים, התרחשה נטישה המונית של בקעת הירדן. מול 64 אלף נפשות במפקד הירדני בשנת 1961, 
נספרו בבקעה בשנת 1967 9,078 תושבים בלבד. עד 1972, נעלמו הנוודים בבקעת הירדן.

המלחמה הייתה בתחילת עונת האסיף, וממשלת ישראל החליטה שיש לאפשר לחקלאים לקבל תמורה נאותה עבור התוצרת, 
וחטיבת  ביוזמת קצין חקלאות  ניסיון  יולי 1967, נעשה  ובין אם ע"י פיצויים מהמדינה. בתחילת  בין אם ע"י שיווק לישראל 
צה"ל באזור, להעביר דרך הירדן מכוניות אחדות טעונות עגבניות ולשלחן לגדה המזרחית של הירדן, ובכך להמשיך את השיווק 
מזרחה כפי שהיה מקובל עד למלחמה. הדבר נעשה בתיאום עם צבא ירדן, במעברת אום-צוץ ליד מחולה. אחרי מספר ימים 
של ייצוא מאולתר, הובאו סוחרים משכם וסביבתה למעברה שייחשפו לנושא. בעיצומה של עונת הפירות, עלה מספר הרכבים 
שחצו את הירדן מדי יום לכ-300. כ-2,000 כלי רכב השתתפו במבצע ההובלה. התנועה נמשכה חודשים אחדים, ולקראת עונת 
הגשמים ביקשו החקלאים להקים גשר על הירדן. הירדנים נענו לכך, והוקמו מספר גשרים – גשרי מנדסה ואום-שורט )מצפון 
ליריחו(, גשר אלנבי וגשר אדם. שני הראשונים פעלו במשך תקופה קצרה בלבד. המעבר נמשך עד היום למעט הפסקות קצרות 

בגלל פעולות צבאיות או מדיניות. 
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זמן קצר אחרי המלחמה, והבריחה הנרחבת של תושבי יו"ש לגדה המזרחית, פעלה ממשלת ישראל לעצור את הבריחה ולאפשר 
לתושבים לחזור לגדה המערבית. באוגוסט 1967 יצא לדרך "מבצע פליט", וביום הראשון של המבצע שבו מערבה 355 בני אדם 
)ניסן, 1967(. המבצע הסתיים רשמית ב-31 באוגוסט, ובמהלכו חצו את הירדן מערבה 13,995 בני אדם )כ-7,000 נוספים לא 

ניצלו את זכותם לחזור(. )לביא, 1967(.

מדיניות "הגשרים הפתוחים" והסרת מגבלות התנועה של תושבי יו"ש לשטח ירדן, זכתה לביקורת מצד גורמים שונים, אולם 
מעצבי המדיניות סברו שהורדת הלחץ בו שרויה האוכלוסייה הפלסטינאית ביו"ש, חשובה יותר מהסיכונים הכרוכים בה.

ב-1971 עלו יוזמות להשמיש את גשר עבדאללה ולהפוך אותו לגשר העיקרי על הירדן במקום גשר אלנבי, אולם הן נתקלו 
בהתנגדות ירדנית. זאת כפי הנראה בשל לחץ של תושבי יריחו שחששו מפגיעה בפרנסתם )"דבר", 1971(.

3.19. מלחמת ההתשה )בעיקר עפ"י: דרורי, 2012(
)הערה: רשימת הנופלים בתקריות הינה חלקית בלבד, ובדגש על אירועים שזכו להנצחה באנדרטאות בתחומי הסקר, או אירועים 

בעלי חשיבות מיוחדת בהבנת תמונת המלחמה. למעט מקרים מיוחדים, לא הוזכרו אירועים שהתרחשו ממערב לכביש 90(.

שמפקדתה  הבקעה(,  )חטיבת   80 המילואים  חטיבת  על  הבקעה  על  ההגנה  משימת  הוטלה  הימים,  ששת  קרבות  תום  עם 
במחנה הג'יפתליך )לימים מחנה אריה(, בראשותו של אלוף משנה רפאל איתן. עוד בימים הראשונים לאחר הקרבות, נתפסו 18 
מוצבים בגבעות החולשות על נהר הירדן, ממוצב "ארז" דרומית לטירת צבי, ועד מוצב "פרג" באזור גשר עבדאללה, שבנייתם 

הושלמה עד מרץ 1968.

זמן קצר אחרי תום המלחמה, החלו הפלסטינאים בהתארגנות גרילה ביו"ש, נגד הכיבוש הישראלי – "מהפכה עממית". כבר 
ב-24  הייתה  הראשונה  הקטלנית  התקרית  רבים.  וחיילים  אזרחים  נפגעו  בהן  בבקעה,  גבול  תקריות  החלו   1967 באוגוסט 
באוקטובר, כאשר מארב של חיילי הנח"ל נתקל בחוליית מחבלים באזור ח'רבת אל-צלח )כ-12 ק"מ צפונית לגשר אדם(, ושניים 
מלוחמי המארב נהרגו ושלושה נפצעו. ב-20 בנובמבר התפתח קרב אש באזור גשר מנדסה. בתקרית נהרגו 14 ירדנים ו-28 
נפצעו, רובם אזרחים. למחרת היום הגיב הצבא הירדני באש טנקים על שתי נקודות תצפית באזור גשר אום שורט. בהפגזה 
נפגע  ה-"מיסטר"  ממטוסי  אחד  ירדני.  מטוס  והפיל  ירדניים  שריון  כלי  האוויר  חיל  הפציץ  כתגובה,  צה"ל.  חיילי  שני  נהרגו 
וטייסו נהרג. עד לסוף שנת 1967, הצליח צה"ל לדחוק את המחבלים משטחי הגדה המערבית, ויאסר ערפאת נאלץ לקבוע את 

מפקדתו החדשה בכראמה שבבקעת הירדן המזרחית. 

לקראת סוף ינואר 1968, התברר לישראל כי הירדנים לוקחים חלק פעיל בלחימה נגד ישראל, ולאור זאת תוכנן מבצע נרחב 
נגד כוחות צבא ירדן והכפרים באזור – מבצע שקיבל את השם מבצע "שיבולת". מבצע זה יצא לפועל ב-15 בפברואר, לאחר 
שהופגזו כפר רופין ומעוז חיים באש מרגמות. מכת האש הקשה בצפון הבקעה )גזרת פיקוד הצפון( הפתיעה את הכוחות 
הירדניים. לעת ערב נתקלו כוחות צה"ל בחוליית מחבלים כ-15 ק"מ צפונית לגשר מנדסה, והרגו שלושה מהם. בעקבות חילופי 
היריות, התפשטה האש לכל גזרת יריחו, וכוחות פיקוד המרכז הצטרפו לקרב עד להפסקת אש בשעה 23:00. ביום הקרב נורו 
יותר מ-5,000 פגזים מסוגים שונים, ועשרות גיחות הפצצה של חיל האוויר. בישראל נפגעו שלושה אנשים בלבד, אך נגרמו 
נזקים לרכוש בקיבוצי אשדות יעקב )איחוד ומאוחד(, מעוז חיים, חמדיה וגשר. גשר ספג למעלה ממאה פגזים שגרמו לנזק 
כבד ברכוש. בירדן נהרגו 46 אזרחים ועשרה חיילים, וכ-20 אלף איש נמלטו, בפרט בכפר הגדול שונה א-שמאליה. בירדן הוכרז 
משטר חירום, אך שיתוף הפעולה עם המחבלים נמשך. קצב נטישת כפרי בקעת הירדן הוגבר, וארגוני הטרור התבססו בהם. 

בחודש שחלף מאז מבצע "שיבולת", אירעו 17 פיגועי טרור בהם נהרגו 6 אזרחים ישראליים. 

בליל 18-17 במרץ, נתקל מארב של גדוד הנח"ל המוצנח בחוליית מחבלים ליד תל אבו צוץ. מפקד הכוח נהרג ואחד החיילים 
נפצע קשה, כיוון שהמחבלים הכירו את ציר התנועה של המארב ואת מיקומו. בעקבות עליית אוטובוס תלמידים על מוקש 
ליד באר אורה, בו נהרגו שני תלמידים וכעשרה נפצעו, התקבלה ההחלטה לבצע פעולה נרחבת בשתי גזרות, כראמה ודרום ים 
המלח. ב-21 במרץ 1968 יצא צה"ל למבצע "תופת", פשיטה על כוחות אש"ף בעיירה הגדולה כראמה )לערך מול עוג'א(. חזית 
הקרב השתרעה מגשר אדם בצפון עד גשר עבדאללה בדרום. עיתוי הקרב בסוף החורף, הציב מגבלות עבירות קשות באזור 
גאון הירדן המוצף, וחלק מהכלים המשוריינים שקעו בבוץ. כוחות צה"ל הגבילו את פעולתם לשטחי בקעת הירדן, כדי להבהיר 
שהפעולה מכוונת נגד המחבלים בלבד. בניגוד לציפיות המוקדמות, הצבא הירדני התערב בקרב, תוך ניצול היתרון הטופוגרפי 
במורדות הרי עמון, ולצה"ל נגרמו אבידות כבדות. בתום יום הקרב כללו אבידות צה"ל 33 הרוגים )כולל נעדרים ופצועים שמתו 
מפצעיהם(, 161 פצועים, מטוס שהופל )טייסו ניצל(, 4 טנקים ו-4 זחל"מים. נהרגו כ-157 מחבלים ונשבו 141, נהרגו 84 חיילים 
ירדניים ונפצעו 250. תוצאותיה הקשות של הפעולה נתפסו בקרב הירדנים ואש"ף כניצחון משמעותי. במהלך מבצע כראמה, 
נפגע גשר אדם מאש ארטילרית ירדנית, והמעבר בו הופסק. כבר למחרת המבצע חזר ארגון אל-פתח לתקוף את יישובי בקעת 

בית-שאן.
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באפריל 1968 נהרגו שני חיילים ואזרח עובד צה"ל בעלות רכבם על מוקש דרומית לתל אבו צוץ, ובמקום התפתח קרב ארטילרי.

"גדי"(, בהתקפה מאורגנת  )מוצב  12 מחבלים את מוצב צה"ל מצפון לגשר מנדסה  כוח של  1968, תקף  בליל 25-24 במאי 
ראשונה מסוגה. למחבלים היו שלושה הרוגים ושבוי פצוע, ואילו לצה"ל הרוג אחד ופצוע אחד. מספר תקיפות דומות על מוצבי 

צה"ל בוצעו בחודשים הבאים, רובן ככולן ללא הרוגים ישראליים. 

מראשית אפריל 1968 עד סוף מרץ 1969 התרחשו כ-30 מרדפים של כוחות צה"ל נגד חוליות מחבלים, 16 מתוכם בוצעו ע"י 
חטיבת הבקעה. במרדפים אלו נהרגו בגזרת הבקעה 89 מחבלים ו-46 נשבו. המפקדים שהובילו את המרדף היו הראשונים 
להסתער, וכך נפגעו קצינים רבים. בין המרדפים הבולטים: מרדף ואדי זמור ליד פצאל )26/7/1968( בו נפלו אל"מ אריק רגב 
)מפקד חטיבת הבקעה( ורס"ן גד מנלה )לזכרם הוקם היישוב ארגמן, וכן מחנות הצבא מחנה גדי ומחנה אריה(. ב-19/9/1968 
נהרגו 5 מחבלים שחדרו בגזרת אום-צוץ והצליחו להגיע למעלה ואדי שובאש )נחל בזק(. במרדף ואדי שובאש נהרגו 6 חיילי 
צה"ל ובראשם סא"ל משה פלס )סטמפל(, על שמו מחנה פלס. ב-20/12/1968 נפל בקרב סא"ל צבי עופר )מפקד סיירת חרוב( 

במרדף ואדי קלט, בו נהרגו 2 מחבלים ו-6 נשבו.

וישמשו  התגברות תקריות האש בבקעה הובילה לבנייתם מחדש של המוצבים כך שיהיו עמידים בפני הפגזות ארטילריות 
כנקודות תצפית ושליטה באש לעבר הגדה המזרחית. עבודות הביצורים נמשכו עד סוף 1969.

באפריל 1968 פורסם דבר הקמתה של גדר אלקטרונית למניעת חדירת מחבלים בבקעה, בנוסח "גדר מקנמארה" בוייטנאם 
)"מעריב", 1968; "דבר", 1968(. מכשול הגדר שילב רצועת מיקוש בעומק כעשרה מטרים, התחומה בגדרות תיל, ובה הוטמנו 
למעלה מרבע מיליון מוקשי נעל. מערבית לגדר הוסדרה דרך טשטוש ברוחב כ-40 מטרים. מיקוש דרכי עפר בידי מחבלים 

הוביל לסלילתן של דרכי הביטחון בידי חיל ההנדסה.

הקמתה של הגדר פגעה באפשרויות העיבוד החקלאי בקרבת הירדן, בפרט באזור הג'יפתליך. 

פריצת דרך המערכת באורך כ-90 ק"מ הושלמה עד מרץ 1969. בפילוס הדרך הוחל בשני מקטעים בו זמנית, מאום-צוץ עד 
אום-שורט ומאום-שורט לעבר קלי"ה. הדרך נפרצה בידי קק"ל )"מעריב", 1969(.

להתמקד  המחבלים  את  הובילה  ההר,  לגב  מחבלים  וחבירת  עמוקות  חדירות  בבלימת  צה"ל  כוחות  של  היחסית  הצלחתם 
בתקיפת מוצבי צה"ל בשיטת "פגע וברח". ב-26/12 הניחו מחבלים מוקש במנזר יוחנן המטביל, וכתוצאה מכך נהרג חייל צה"ל 
וחייל נוסף נפצע. עוד קודם לכן, חדלו הנזירים שבמקום לישון בו בלילות בשל התנכלויות המחבלים. ב-11/3/1969, נהרגו 3 
חיילים – סמל בועז ששון, רס"ן חנן סמסון ורס"ן יוסף קפלן, במרדף ליד הכפר מג'דל בני פדיל, וכן נהרגו 7 מחבלים )אנדרטת 
המערה(. ב-21 במרץ נהרג טייס ישראלי שמטוסו הופל בתחום ירדן בקרבת גשר אלנבי. באפריל נהרג חייל באזור אום צוץ, 
ושני חיילים נפצעו. במאי נהרגו 12 מחבלים בהתקפה על מוצב "טבק" ליד גשר אדם, חייל צה"ל נהרג ושניים נפצעו. חייל נוסף 
נהרג בהפגזה ירדנית באזור גשר מנדסה. תקיפה חמורה במיוחד אירעה בחמת גדר, שם תקפו 100 מחבלים את המוצב ו-25 

מהם הצליחו לחדור לתוכו ולהרוג שניים מהחיילים. 

של  מטווחים  מנגד,  ירי  של  לאסטרטגיה  המחבלים  עברו  צה"ל,  מוצבי  בתקיפת  המחבלים  של  המתמשך  מהכשלון  כתוצאה 
מאות מטרים. ביוני נהרגו תיירת ואזרח עובד צה"ל בהפגזה ירדנית על מלון קלי"ה. באוגוסט 1969 נהרגו שני חיילים בעלות 
נוסף  נהרג חייל  בנובמבר  נפילת חייל ממוקש באזור אום סידרה.  ימים ספורים לאחר  רכבם על מוקש באזור קצר אל-יהוד, 
במארב מחבלים באותו אזור. בדצמבר נהרג חייל בהפצצה על אזור גשר מנדסה. בין 1 באפריל 1969 ל-31 במרץ 1970 היו 167 
היתקלויות בגבול ירדן, בהן נהרגו 174 מחבלים ו-14 חיילי צה"ל. באותה שנה ביצע צה"ל כ-700 חדירות של כוחות קטנים מעבר 
לגבול הירדני, לעומת 400 פעולות מסוג זה בשנה הקודמת. במאי 1970 נהרגו שלושה חיילים באזור גשר עבדאללה כתוצאה 
ממארב. החל מפברואר 1970, התערער המצב הפנימי בירדן, דבר שהוביל למלחמת אזרחים – "ספטמבר השחור", בעקבותיה 
נרגע המצב בבקעת הירדן )מספטמבר 1970 עד אפריל 1971 לא נפגע אף חייל או אזרח ישראלי בגבול ירדן, לעומת כ-20 חיילים 

ואזרחים הרוגים בשנת 1970(. בקיץ 1971 סולקו סופית ארגוני המחבלים מירדן, והסתיימה מלחמת ההתשה בבקעה.

האזורים  על  בהפגזות  הירדנים  הגיבו  המזרחית,  הירדן  בבקעת  הירדנית  בחקלאות  הקשה  לפגיעה  במקביל  כי  לציין  יש 
החקלאיים בבקעת הירדן המערבית, כולל בחוות מוסא עלמי ובמרג' א-נעג'ה, חרף מחאות הפלאחים )דולב, 1969(.

יוחנן המטביל, בשל  המצב הבטחוני הביא לפגיעה קשה באתרים הנוצריים בירדן. במהלך 1968 חדלו הנזירים לישון במנזר 
התקפות מחבלים. בסוף אותה שנה נהרג חייל צה"ל בפיצוץ מוקש בחצר המנזר. אחד הנזירים במנזר יוחנן נרצח בידי מחבלים, 
דבר שהביא לנטישתו הזמנית, ועם רגיעה באזור שבו למקום שני נזירים )יוני 1972(. לאחר מלחמת ששת הימים נותרו במנזר 
האתיופי 5 נזירים. בהלוויית אחד הנזירים במאי 1969, נפתחה אש ירדנית על האבלים, אולם איש לא נפגע. ב-10 בדצמבר 
1969 חדרו למקום מחבלים מירדן, והפעילו מטעני נפץ שגרמו נזק למבני הכנסייה. לאור הסכנה, ציוותה ממשלת אתיופיה על 

הנזירים לפנות את המקום ולעבור לירושלים. עם השתפרות מצב הבטחון, חזר והתיישב במקום נזיר אחד ביוני 1972.
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3.20. ההתיישבות הישראלית בבקעת הירדן
זמן קצר לאחר המלחמה, הציע סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות, יגאל אלון, תוכנית המכונה "תוכנית אלון". תוכנית 
זו התבססה על מספר עקרונות: הירדן וים המלח כגבולה המזרחי של ישראל, החלת ריבונות ישראל על בקעת הירדן וצפון ים 
המלח )כשליש מ-"הגדה המערבית"(, ופרוזדור ערבי המקשר את גב ההר לממלכת ירדן באזור יריחו. תוכנית זו לא התקבלה 

רשמית ע"י הממשלה, אולם שימשה קו מנחה למדיניות ההתיישבות עד לעליית "הליכוד" לשלטון בשנת 1977.

בראשית 1968 הוקמה במחנה צבאי ירדני לחוף ים המלח, היאחזות נח"ל קלי"ה. יישוב הקבע נבנה בסוף שנת 1972. היאחזות 
מחולה קמה בפברואר 1968 ואוזרחה לאחר כשנה וחצי. 

נקודת התיישבות נוספת ולא מוכרת הוקמה באופן פרטיזני ע"י גרעין קומוניסטי שהאמין בשלמות הארץ, והתיישב במשך 
"נקודה 972". הצעירים עסקו   – בין גשר עבדאללה לגשר אלנבי  נטושים של הצבא הירדני,  בונקרים  כעשרה חודשים בשני 
בשמירה ואף קיבלו שכר כשוטרים מוספים במשמר הגבול. למתיישבים הוצע תחילה בית המלון בקלי"ה או אזור לטרון אך 
הם בחרו להתנחל באופן פרטיזני "מתחת לרדאר". הם פונו בסופו של דבר ע"י צה"ל, ונסיון ההתנחלות נחשף בתקשורת רק 

באפריל 1969, לאחר הפינוי )"מעריב", 1969(.

במהלך 1968, עדכן יגאל אלון את תוכניתו, והציע להעביר אזורים צפופי אוכלוסייה ערבית לידי ירדן, תוך שליטה ישראלית 
הקביעה  כולל  מהתוכנית,  מסוימים  בחלקים  תמך  דיין  משה  הביטחון  שר  אוכלוסייה.  דלילי  ובאזורים  הקדושים  במקומות 
שנהר הירדן הינו גבולה הבטחוני של ישראל. עם הקמת נח"ל ארגמן בסוף שנת 1968, חלה תפנית בעמדת הממשלה כלפי 

ההתיישבות בבקעת הירדן, וזאת משיקולים מדיניים ובטחוניים כאחד.

במהלך השנים הוקמה שורת יישובים בשתי רצועות אורך, הרצועה המזרחית לאורך כביש 90 והרצועה המערבית לאורך "דרך 
אלון". סה"כ הוקמו כ-15 יישובים ישראליים לאורך כביש 90, מהם אחד בלבד בתחום הסקר )היישוב נעמ"ה, בשנת 1982(. כמו 
כן, ראוי לציון היישוב בית הערבה, שאתרו הראשון נמצא בתחום הסקר. בנוסף, הוקמו 4 האחזויות נח"ל שלא הפכו ליישובים: 
נח"ל בתרונות )לימים כפר הנופש "ברוש הבקעה", כיום מעין מאחז(, נח"ל מול נבו/עין חגלה )כיום מחנה צבאי ולצידו מאחז 
בית חגלה(, נח"ל אלישע )במזרח יריחו, כיום מחנה צבאי(, ונח"ל צרי )מול נעמ"ה, כיום נטוש(. למרבית יישובי הבקעה יש אופי 

חקלאי, המבוסס על מטעי תמרים וגידולי חממות.

בעקבות לחץ התיישבותי, החלה בשנת 1981 הכשרת קרקעות חקלאיות בגאון הירדן. אותרו 25 אלף דונם, מתוכם הוכשרו 
בפועל לחקלאות 14 אלף דונם, ורק 5,500 דונם רושתו במערכות השקייה )מרקוס, 1992(: תחילה, 1,500 דונם באזור ארגמן, 
ולאחר זמן קצר, עוד 1,500 דונם באזור גילגל – פצאל. בהתחלה שימשו שטחים אלו לגידול חיטה )סגל, 1983(. ב-1981 הוקמה 

חווה לגידול תנינים במושב פצאל )מרקוס, 1992(.

באוגוסט 1981 נהרג חייל צה"ל ושמונה נפצעו בעלות רכבם על מוקש בדרך המערכת מצפון לארגמן, זאת אחרי מספר שנות 
שקט בגזרה.

בשנת 1983 פורסמה העתקת גדר המערכת בבקעת הירדן כדי לאפשר הכשרתם של 12,000 דונם לחקלאות )צימוקי, 1983(.

לאחר מלחמת ששת הימים, חל שינוי מואץ בטכנולוגיות ההשקייה באזור, מעבר מהשקייה בתעלות פתוחות )שהייתה שכיחה 
מאז שנות ה-1930( להשקייה בטפטפות, וצמצום דראסטי של הפחת בכמויות המים שנבע משיטות השקייה בלתי יעילות.

במהלך "האינתיפאדה הראשונה" )החל מדצמבר 1987(, היה אזור זה בד"כ שקט, אולם ראוי לציון פיגוע שבוצע ערב בחירות 
1988, בו הושלך בקבוק תבערה על אוטובוס "אגד" במרכז יריחו. כתוצאה מכך, נשרפו למוות רחל וייס ושלושת ילדיה, והחייל 

דוד דלרוזה שניסה להצילם נפצע אנושות ומת מפצעיו לאחר מכן. 

נובמבר 1990 – סרן יהודה ליפשיץ נהרג בהיתקלות עם מחבלים ממזרח לעוג'א. ימים ספורים לאחר מכן נהרג החייל פיני לוי 
בהתקפת מחבלים על המוצב בו שירת בבקעה. במרץ 1991 נהרג הגשש רס"ב מוחמד שיבלי בהיתקלות עם מחבלים סמוך 

לפתחת ואדי פיראן.

ביוני 1991 נרצח אבי אושר ממושב בקעות, במטעי התמרים של משואה.

3.21. הסכמי אוסלו ולאחריהם
ב-13 בספטמבר 1993 נחתם הסכם ביניים בין ממשלת ישראל והארגון לשחרור פלסטין )אש"פ(. בעקבות הסכם זה, הוקמה 
הרשות הפלסטינאית. במאי 1994, הועברו לשלטון הרש"פ מרבית חבל עזה וכן העיר יריחו, הכפר עוג'א א-תחתא ומסדרון 
ביניהם ממערב לכביש 90 )כביש הבקעה(. כתוצאה מכך, נסלל תוואי חדש לכביש 90 – "עוקף יריחו", מצומת בית הערבה 
יאסר  יו"ר הרש"פ,  )בין נעמ"ה לעוג'א( פורקו. במו"מ, דרש  וצרי  ליריחו(  לצומת נעמ״ה. היאחזויות הנח"ל אלישע )ממזרח 
ערפאת, להעביר את אתר הטבילה בירדן לאחריות הרש"פ. התביעה נדחתה בידי ישראל, ופשרה שהתקבלה מתירה לפלסטינים 
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לעלות לרגל למטרות דתיות תחת הדגל הפלסטיני, במהלך אירועים דתיים ואירועים מיוחדים אחרים המתואמים עם הרשויות 
הישראליות. אתר הטבילה נפתח לציבור הרחב ביולי 2011, אולם כיום יש מחלוקת לגבי המשך ניהולו בידי המינהל האזרחי 
חוששים  והביטחון  החוץ  משרדי  אנשי  ומאידך  לידיה,  הניהול  את  להעביר  דורשת  הירדן  בקעת  האזורית  המועצה  מחד,   –
שדרישה כזו תהווה תקדים שיאפשר לרשות הפלסטינית ולכנסיות הנוצריות לתבוע מעמד בשטח )חומר רקע לדיון בוועדת 

הפנים והגנת הסביבה, יוני 2017(. 

כתוצאה מחתימת הסכם אוסלו, נחתם ב-26 באוקטובר 1994 הסכם השלום בין ישראל לירדן. במסגרת זו, גובשה נוסחה לפיה 
קו הגבול עובר במרכז הנהר, מבלי שהדבר יתפרש כהכרה ירדנית בשליטה הישראלית בבקעת הירדן. מעברי הגבול באזור זה 
)גשר אדם וגשר אלנבי( חסומים בפני אזרחי מדינת ישראל, שכן בעיני הירדנים הם נתפסים כגבול עם שטחי הרשות הפלסטינית.

במסגרת הסכמי טאבה )אוסלו ב'(, שנחתמו בשנת 1995, הועברו לשליטה אזרחית פלסטינית רוב הכפרים הערביים ביו"ש, 
זו, דעכה הפעילות  זוביידאת, מרג' א-נעג'ה, ברדלה ותל א-שמסיה בבקעת הירדן. במהלך תקופה  ובכלל זאת אל-פסאיל, 

בגשר אדם עד שנסגר לחלוטין.

ב-5 ביוני 1997 אירעה הטרגדיה של משפחת פל – משפחה מירושלים שנסעה בכביש הבקעה בדרכה לחתונה בצפון )כולל 
החתן ומלוויו(. הרכב סטה ממסלולו ונפל לאחד הוואדיות הסמוכים לכביש )כנראה באזור שבין ארגמן לשדמות מחולה(. כל 
חמשת הנוסעים נהרגו, ורק למחרת היום התגלו הגופות. ב-9 באוקטובר 1998 נרצחה סג"מ מיכל עדתו ז"ל בצומת הכניסה 

למושב תומר. המחבל נמלט לכפר פסאיל הסמוך, אך התושבים סירבו לתת לו מחסה והוא נתפס במהירות.

בספטמבר 2000, פרצה "האינתיפאדה השנייה", במהלכה אירעו מספר פיגועי טרור גם בתחומי בקעת הירדן. בתחילת נובמבר 
2000, ירו פלסטינאים לעבר היאחזות נח"ל אלישע הסמוכה ליריחו. כוח צה"ל שהיה במקום הגיב באש לעבר מקורות הירי. 
מפקדת  את  חיל-האוויר  של  קרב  מסוקי  הפציצו  לאירוע  בתגובה  פעיל.  מילואים  בשירות  צה"ל  קצין  נהרג  האירוע  במהלך 
המודיעין הכללי שביריחו. בדצמבר 2000 נהרג חייל צה"ל מאש צלף פלסטיני בפיגוע ירי על אוטובוס נוסעים באזור בית הערבה.

בקיץ 2001 הוקם מאחז בית חגלה לצד המחנה הצבאי מול נבו. המאחז מתפקד עד היום כחוות בודדים קטנה. בסתיו אותה 
שנה, נרצחה סלעית שטרית בירי מן המארב ליד מחולה, ולזכרה הוקם מאחז "גבעת סלעית" מעל מחולה.

2009 – רצח שני שוטרי תנועה בבקעה, פוענח רק בשנת 2017, עם מעצר הרוצחים תושבי טובאס.

בשנת 2015 הוכרז אתר הטבילה הירדני )ביתניה( כאתר מורשת עולמית.

בסוף שנת 2017 נפגע קשות אתר ארכלאיס בעבודות עפר נרחבות שבוצעו בידי תושבי עוג'א א-תחתא.
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4. ערכיות נופית-תרבותית
אומדן הערכיות הנופית נערך ברמה של תת-יחידות, מתוך תפיסה שיש לשמור על המרכיבים והאיכויות של יחידות הנוף כולן, 
לפחות בחלק משטחן. כך יישמר מגוון הנופים של הארץ בכלל ושל אזור הסקר בפרט. ערכיות נופית-תרבותית )המתייחסת 
גם לאתרי מורשת(, מבוססת על ניתוח איכותני, ולפיכך הקריטריונים מוגדרים ברובם באופן כזה – בשורת תארים כגון: עוצמה, 

מגוון, דרמטיות וכד'.

על סמך דירוג כל אחד מהקריטריונים, חושב לכל אחת מתת-היחידות )פרט לתת-יחידות בנויות(, דירוג ערכיות נופית סופי 
בסולם של חמש דרגות ערכיות: 1 – נמוכה, 2 – בינונית, 3 – גבוהה, 4 – גבוהה מאד, 5 – מירבית. בתהליך דירוג כזה קיים 
אלמנט סובייקטיבי, וניתן להציע אומדן ערכיות שונה, ואף חלוקה שונה לתת-יחידות נוף. בנוסף, לעיתים גם השלם )יחידת 
הנוף( – גדול מסכום מרכיביו. אנו מקווים שהחלוקה ליחידות ותת-יחידות נוף, והגדרת המצאי שבהן )תהליכים סובייקטיביים 
פחות(, יתרמו ליכולת של הגופים המנהלים את השטח לבצע, אם ירצו בכך, הערכה משלהם ולתכנן באופן שיתחשב בערכים 

הנופיים-תרבותיים של האזור.

סקר זה שונה ממרבית הסקרים האחרים המבוצעים על ידי מכון דש"א, בשל המגבלות הביטחוניות החמורות על גישה לשטח, 
וזמן הסקירה המוגבל שהתאפשר בעבודת השטח. כתוצאה מכך, חלק ניכר מתת-יחידות הנוף לא נסקרו כלל, או שנסקרו באופן 
שטחי בלבד. על כן, מרבית ההערכה הנופית בוצעה על סמך התכסית הניתנת לזיהוי בתצלומי אוויר ובהתאם לעקרונות הבאים:

• עבור שטחי יישובים, מתקנים צבאיים גדולים וריכוזי חממות קבועות, לא בוצעה הערכה נופית )ציון 0(.	

• שטחי בתרונות החוואר לאורך נהר הירדן קיבלו ערכיות נופית מירבית )ציון 5(.	

• שטחי גאון הירדן )שאינם מעובדים( קיבלו ערכיות נופית גבוהה מאד )ציון 4(.	

• שטחי חקלאות נטושה בגאון הירדן קיבלו ערכיות נופית גבוהה )ציון 3(.	

• שטחים חקלאיים מעובדים בגאון הירדן קיבלו ערכיות נופית גבוהה )ציון 3(, וכך גם שטחים לא מעובדים בכיכר הירדן, למעט 	
מספר מצומצם של תאי שטח ספציפיים שהמידע לגביהם איפשר הגדרת ערכיות נופית גבוהה יותר.

• והם 	 במידה   .)2 )ציון  בינונית  נופית  ערכיות  קיבלו  המערכת(  לדרך   90 כביש  )בין  הירדן  בכיכר  מעובדים  חקלאיים  שטחים 
נשלטים ע"י מבנים חקלאיים, ניתנה ערכיות נופית נמוכה )ציון 1(. במקרים נדירים, קיבלו שטחים מסוג זה ערכיות נופית גבוהה 

יותר בדרגה אחת מהקריטריון שהוגדר – זאת במידה והם מאופיינים במורכבות מבנית גבוהה ובריבוי אתרים בעלי עניין.

מבחינת התפלגות השטח של דרגות הערכיות הנופית-תרבותית )טבלה 2(, בולט השיעור הזעום של שטחים בנויים ומפותחים 
)פחות מ-2% משטחי הסקר(, ושיעור חריג של שטחים בערכיות נופית גבוהה מאד ומירבית, כ-61% מהמרחב.

טבלה 2: התפלגות שטח סקר הירדן הדרומי לפי דרגות הערכיות הנופית-תרבותית
אחוז מהשטחשטח )קמ"ר(מס׳ פוליגוניםערכיות

50.9650.35שטח בנוי
84.0651.48נמוכה

3068.0262.47בינונית
2434.22712.47גבוהה

2437.99813.85גבוהה מאד
27129.0347מירבית

119274.311100סה"כ

מניתוח מפת הערכיות הנופית )מפה 9( נמצא כי קיים רצף צפון-דרום של שטחים בערכיות מירבית לאורך בתרונות החוואר. 
רצף זה נמשך בקו אווירי לאורך 67 ק"מ, ונקטע בשתי נקודות בלבד: בגשר אדם ובכביש הגישה לגשר אלנבי. רוחב השטח 
משתנה בין 325 מ' דרומית למחולה ועד 5,200 מ' באזור שמורת ביצת ואדי מלחה, מזרחית לתומר. באזור אחד, דרומית לעוג'א, 

יש רצף שטחים בערכיות מירבית לכל רוחב הבקעה, בקניוני נחל ייט"ב וואדי אבו עוביידה.

עיקר השטחים שבערכיות נמוכה-בינונית נמצאים בשלושה מתחמים: באזור מחולה בצפון, בין מרג' א-נעג'ה לעוג'א במרכז, 
וממזרח ליריחו בדרום. בגאון הירדן קיים פער ניכר בין הערכיות הנופית-תרבותית לערכיות האקולוגית. נוף מטעי התמרים, 

כפי שנצפה מראש בתרונות החוואר, הינו בעל מופע נופי מרשים, אולם תרומתו האקולוגית נמוכה למדי.
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5. בוטניקה

5.1. רקע בוטני )ויזל, 1984; בן-יוסף ומרקוס, 2001(
הגורמים המשפיעים על אופי חברת הצומח בבקעת הירדן הם: תנאי האקלים המיוחדים, מפל המשקעים החריף בין צפון 
הבקעה לדרומה, משטר הזרימה של ערוצי הנחלים האיתנים והשיטפוניים, קצב אידוי המים הגבוה, מאפייני קרקעות הסחף, 
והשפעת האדם – עיבוד, השקייה ורעייה. כל אלו יצרו פסיפס מגוון של בתי-גידול ובהם חברות צומח ייחודיות רבות שהותאמו 

לבתי-הגידול הללו.

אקלים בקעת הירדן מושפע מהמאפיינים הגיאומורפולוגיים של מיקומה כחלק מהשבר הסורי-אפריקאי: אזור נמוך בין הרים, 
הגורם לכך שהאוויר המגיע מההרים ממערב – מתחמם בגלישתו מההרים אל הבקעה, ולחותו יורדת )רוח קטבטית – ראו 
פירוט בסעיף  1.7 – אקלים(. תופעה זו, המכונה "צל הגשם", גורמת לכך שהאקלים בבקעת הירדן שחון וחם יותר מאשר בהרי 
הגולן, הגלעד, הגליל והשומרון. מפל המשקעים החריף מצפון הבקעה בדרום הכינרת )400-350 מ"מ גשם בשנה(, עד 100-80 
מ"מ בדרומה בצפון ים המלח – מכתיבים מעבר מאזור אקלים צחיח-למחצה בצפון הבקעה )כמות משקעים שנתית ממוצעת 
של מעל 200 מ"מ בשנה – 'קו הצחיחות'(, דרך רצועה של אזור צחיח במרכז הבקעה, ועד לאזור צחיח קיצון בדרומה, סמוך 
לחופי ים המלח )ראו מפה 5 – הידרולוגיה(. במדבר צחיח גדל הצומח המעוצה – עצים, שיחים ובני-שיח – גם על המדרונות, 

ובמדבר צחיח קיצון מרוכז הצומח המעוצה לאורך ערוצי הנחלים בלבד )שלמון, 2015(.

הגדול מאד  הניקוז  והשטפוניים מאגן  הניקוז האיתנים  בערוצי  הזורמים  מים  הירדן  אל בקעת  מגיעים  למי הגשמים,  נוסף 
של הירדן – כך שהצומח נהנה מתוספת מים משמעותית המייצרת בתי-גידול נוספים לאורך גדות הנחלים ופשטי ההצפה 
שלהם. עם זאת, בשל האקלים החם והיבש, קצב האידוי הגבוה גורם לכך שבשקעים ללא מוצא ובמקומות שבהם מי-תהום 
גבוהים, נוצרו מלחות בשל הצטברות המלחים שהיו במים שהתאדו, יחד עם מאפייני הקרקע בבקעה – המשפיעים גם הם 
על יצירת המלחות. מרבית קרקעות הסחף שהושקעו בבקעה בעשרות אלפי השנים האחרונות, יצרו את סלעי תצורת הלשון 
המורכבים בעיקר מחוואר, גבס וחלוקים. קרקעות החוואר נאטמות בהרטבה, גורמות לרוב המים לזרום כנגר עילי בערוצים, 
והמים הנותרים בשכבה הרטובה הדקה – מתאדים ומשאירים אחריהם את המלחים בקרקע. בשל כמות הגשמים הנמוכה, לא 
מתרחשת הדחת המלחים אל שכבות הקרקע העמוקות, וכך הם הולכים ומצטברים סמוך לפני השטח וממליחים את הקרקע. 
קיים מפל ריכוזים של המלחת הקרקע מצפון לדרום – כך שבצפון הבקעה הקרקעות פחות מלוחות, והן הולכות וממליחות 

ככל שמדרימים.

השפעה לא פחותה על עיצוב חברת הצומח בבקעת הירדן ניתן לשייך לפעילות האדם: שטחים ניכרים בכיכר הירדן ובגאון 
הירדן שימשו במשך אלפי השנים האחרונות לחקלאות – חלקה גידולי בעל לא מושקים, וחלקה חקלאות מושקית – בעיקר 
בבקעת מחולה, בקעת ארגמן )ג'יפתליך(, עמק עוג'א ובקעת יריחו – שם שופעים מעיינות גדולים. שטחים שאינם מתאימים 

לחקלאות – בהיעדר כמות מים מספקת, שימשו לרעיית מקנה – שעוצמתה השפיעה גם היא רבות על עיצוב חברת הצומח.

5.1.1. קרומי הקרקע
מפתח  מרכיב  כחוליות(   = )ציאנובקטריה  פוטוסינתטיים  חיידקים  מהווים  הצחיח,  בישימון  והמלוח  הבלוי  החוואר  גבי  על 
בתחילת תהליך הסוקצסיה. כחוליות אלו מייצרות קרום ביולוגי שמצמצם את חדירת המים לקרקע, על-ידי יצירת קרום רירי 
שמדביק אליו את גרגירי הקרקע בעת ההרטבה. בהתייבשות הקרום הוא מתכווץ, ונוצרים סדקים בקרקע, שם חדירת המים 
טובה יותר, הקרקע נשטפת, ולכן מליחותה יורדת. ירידה זו במליחות מאפשרת עוצמת גידול גבוהה יותר לכחוליות, ותנאי 
גידול מתאימים גם לחזזיות וטחבים, שבתורם משפרים את חדירת מי הגשם בשל העלייה בגבשושיות פני השטח. בשלב זה, 
חודר אבק אל הסדקים שנוצרים בקרקע, ונכלא עם ההרטבה בגופם של האורגניזמים שתחתיהם שקע. בסוף שלב זה, נוצרת 
שכבת קרקע שטופה ממלחים, שנכלאה תחת הקרום הצמחי שנוצר, ומוגנת מפני סחיפה. על קרקע זו, מתאפשר צימוח של 
ומאפייני הקרקע  2000(. במקומות שבהם משטר המשקעים  )דנין,  יובש  ורב-שנתיים, שעמידים מפני  צמחים חד-שנתיים 
אינם מאפשרים את קיומה של חברת צומח עילאי, תהווה חברת הצמחים הירודים: כחוליות, אצות, טחבים וחזזיות – חברת 
ולשימור, גם אם  זו, שייחודה ביכולתה להתקיים בתנאי סביבה קיצוניים, חשובה מאד להגנה  הקליימס של הצומח. חברה 

המופע שלה אינו מרשים כמו זה של חברות צומח מפותחות יותר.

5.1.2. חדירת צומח סודני
אזור בקעת הירדן מהווה גבול תפוצה צפוני עולמי למינים רבים של צמחים שדגם תפוצתם סודני-טרופי. כך למשל, העץ 
הנפוץ ביותר בבקעת הירדן הוא שיזף מצוי. עץ תרמופילי שגדל מצפון לבקעה – בגולן ובגליל המזרחי – על קרקעות הבזלת 
של מורדות ההרים, ויוצר נוף פתוח דמוי סוואנה. לאורך בקעת הירדן אין מספיק מים על מנת לקיימו על מורדות ההרים, ולכן 
מוגבלת תפוצתו לערוצי הנחלים, לנאות המדבר ולבקעות המושקות – שם הוא נהנה מעודפי המים המשמשים לחקלאות. 
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רוויה  עין   – עולמי  תפוצה  )גבול  מצרי  זקום  נוספים:  סודניים  עצים  מיני  הירדן  בבקעת  למצוא  ניתן  המצוי,  השיזף  מלבד 
למרגלות הגלבוע(, סלוודורה פרסית )גבול תפוצה עולמי ממזרח לפצאל(. ייתכן שחורשת הסלוודורה באזור זה ניטעה בידי 
ואולי אף בעולם, נמצאה  תושבים מקומיים, בשל היותה עץ קדוש למוסלמים. השיטה הסלילנית הצפונית במזרח התיכון, 
בנחל פצאל )שמידע ועמיתיו, 2015(, המורינגה הרותמית הצפונית בעולם נמצאת באזור חמת גדר, ופתילת-המדבר הגדולה 
יותר נמצא בחוף בצת, בחוף הגליל המערבי(. אל  )"תפוח סדום"( מגיעה לאורך בקעת הירדן עד חופי הכינרת )פרט צפוני 
העצים מתווספים מיני מעוצים מלווים סודניים טיפוסיים, כמו: הרנוג השיטים – שבהיעדר שיטים מטפיל באזור זה את השיזף 
)גבול תפוצה עולמי – בקו עין רווייה-כפר רופין(, סולנום החדק )גבול תפוצה עולמי באזור הכינרת(, בלוטנית אפריקנית )גבול 

תפוצה עולמי בבקעת החולה( ועוד.

5.1.3. מניפות הסחף של הנחלים הגדולים
מלוחות  בלתי  הן  הקרקעות  פרת(,  ונחל  ייט"ב  נחל  תרצה,  )נחל  הירדן  אל  הנשפכים  הגדולים  הנחלים  של  הסחף  במניפות 
ושטופות, ולרוב מי התהום קרובים לפני השטח. הצומח האופייני הוא תרמופילי, ומינים אופייניים הם: סולנום החדק, פתילת-

המדבר הגדולה, פרעושית גלונית, אהרונסוניית פקטורי, שושנת-יריחו אמיתית, בלוטנית הדורים ואבוטילון הודי.

5.1.4. קרקעות מלוחות
מפל המלחים בחוואר הלשון מצפון לדרום מתבטא בהרכב חברת הצומח: בצפון הבקעה, שם המלחים נשטפים אל עומק 
הקרקע והמליחות נמוכה יותר, שולטים בחוואר מלחית אשונה ומלוח קיפח. מארגמן ודרומה מחליף אותם בהדרגה יפרוק 
המדבר, והצומח הולך ומצטמצם אל ערוצי הנחלים בלבד. במחשופי החוואר שמצפון לים המלח גדלים בערוצים מעוצים בעלי 
עמידות גבוהה למלח בלבד, כמו מלוח קיפח, אוכם ארץ-ישראלי, זוגן השיח ומלחית קשקשית. גם העשבוניים החד-שנתיים 
הבתרונות  מדרונות  את  החד-שנתיים  העשבוניים  מכסים  גשומות  בשנים  הגשם.  ולכמות  המליחות  למפל  בהתאם  מגיבים 
של חוואר הלשון, ובשנים שחונות יותר מתרכזים החד-שנתיים בערוצי הנחלים בלבד. מינים אופייניים הם: מלעניאל מצוי, 
לחך סגלגל, גרגרנית כוכבנית, אהרונסוניית פקטורי )=פקטורובסקי(, חיעד ספרדי, תמריר מרוקני, כנפן קוצני, עדעד המדבר 
דו- )=אספרגולריה(  ואפזרית  צרת-עלים  עירית  מצוי,  דגנין  קרומי,  דרדר  מנוצה,  בן-שלח  עדינה,  מלחית  תכול(,  )=עדעד 
גדלים מיני המלחית החד- ובשטחים חצציים  יריחו שולט אהל מצוי בשקעים קטנים שמהם נשטף המלח,  אבקנית. באזור 
שנתיים: מלחית עדינה, מלחית חומה ומלחית הירדן – בהתאם למידת מליחות הקרקע. צמחי מלחות אופייניים לבקעת הירדן 
הם: בן-מלח מכחיל, עדעדית משובלת )=עדעד משובל(, עדעד הביצות, אוכם חד-ביתי ומיני אשל. לאורך גדות הירדן וערוצים 
עם מי-תהום גבוהים גדלים סבכי קנה מצוי. במקומות שבהם נמנעת הרעייה )בשטחים ממוקשים ובשטחים שמזרחית לגדר 
המערכת(, מתפתח בחוואר הלשון קרום ביולוגי קשה על פני הקרקע שמקטין את סחיפתה, ומורכב מאצות, חזזיות וטחבים.

5.1.5. צומח גאון הירדן
מי הירדן בבקעת הירדן מאופיינים במליחות גבוהה יחסית, שהולכת ועולה במורד הירדן דרומה. לאורך הנהר יער גדות צפוף 
בשלטון אשל היאור וצפצפת הפרת. אליהם מתלווים במקומות שבהם נביעות של מים מלוחים או מליחים – חברת קנה מצוי 
וסמר ימי; במלחות המוצפות לפרקים – חברת בן-מלח מכחיל ואשל מרובע, חברת אוכם חד-ביתי וחברת אוכם שיחני וימלוח 
פגום; במלחות שבהן מפלס גבוה של מי-תהום מלוחים מתפתחות חברת אוכם ארץ-ישראלי, חברת שנהבית הרוזמרין וחברת 

מלוח קיפח.

5.1.6. צמחי באשה )סגטליים ורודרליים(
בשטחים מוברים )שטחים חקלאיים שננטשו( בכיכר הירדן ובגאון הירדן, גדלים בקרקעות המלוחות יותר – מלוח מלבין, מלוח 
ודגניים חד-שנתיים שונים.  – קורטם דק, קורטם מכחיל  ובקרקעות שאינן מלוחות  ומיני מלחית שונים;  קיפח, הגה מצויה 

בקרקעות כבדות – מעובדות ושאינן מעובדות, וכן בקרקעות מלוחות – גדל ינבוט השדה, שזהו בית-גידולו הראשוני.

5.2. מידע מסקרים קודמים וממאגרי מידע קיימים

5.2.1. סקר מינים נדירים )יאיר אור, 2001(
בסקר מינים נדירים שערך יאיר אור בשנת 2001 בבקעת הירדן )לא פורסם(, תועדו 20 מינים )טבלה 3(. מהם שבעה מינים 
בסכנת הכחדה )שמידע ופולק, 2007; שמידע ועמיתיו, 2011(: אוכם ארץ-ישראלי )אנדמי – ET(, אוכם חד-ביתי, אזנן משולשן, 
גלדן מאורך, כף-חתול זוחלת, כף-חתול שרועה ושרשר רב-שנתי; ועוד חמישה מינים על סף איום: אבי-ארבע מלוח, יתדן 
מפושק, לחך המלחות, פרקן עשבוני ושרשר שיחני. מלבדם, תועדו עוד שבעה מינים נדירים שאינם בסכנת הכחדה )פרגמן 
)RR(, עדעד  )R(, ילקוטון שרוע  )RP(, יחנוק המלחות  )RP(, טופל אדום  )R(, אפזרית מלולה  ועמיתיו, 1999(: אפזרית מלוחה 
הביצות )RP( ושנהבית הרוזמרין )R(. תועד גם מין אחד אנדמי שאינו נדיר )פרגמן ועמיתיו, 1999(: מלחית הירדן )ES(. מבין מיני 

הצמחים הללו, רק שני מינים מוגנים על פי חוק: טופל אדום ועדעד הביצות.
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5.2.2. מחנה אקולוגי )עמוס סבח, 2005(
במחנה אקולוגי שבוצע בשנת 2005 בגאון הירדן מדרום לשפך נחל ייט"ב )ואדי אל-עוג'א(, בריכוזו של עמוס סבח, בוצע גם 
סקר בוטני שתיעד צמחים בחלוקה לשישה בתי-גידול: )1( סביבות המעיין – 5 חתכי דיגום; )2( ערוצים וואדיות יבשים – 12 
חתכי דיגום; )3( מלחה – 3 חתכי דיגום; )5( גאון הירדן – חתך דיגום אחד; )6( שטחי חקלאות – חתך דיגום אחד. בסקר זה 
תועדו 128 מיני צמחים, מהם 76 בסביבות המעיין, 79 בערוצים היבשים, 60 במלחה, 30 בגאון הירדן ו-9 בשטחים החקלאיים 
)טבלה 4(. ארבעה מהמינים שתועדו נמצאים בסכנת הכחדה )שמידע ופולק, 2007; שמידע ועמיתיו, 2011(: אזנן משולשן, 
אוכם ארץ-ישראלי, אוכם תולעני וכף-חתול שרועה; וארבעה מינים על סף איום: אבי-ארבע מלוח, יתדן מפושק, עדעדית 
משובלת וצפצפת הפרת; בנוסף, תועדו עוד 11 מינים נדירים שאינם בסכנת הכחדה )פרגמן ועמיתיו, 1999(: אטד רב-פרחים 
)O(, אספרג ארץ-ישראלי )R(, ארכובית צפופה )R(, ברומית קצרת-שיבולית )R(, גרגרנית מדברית )RP(, דבשה הודית )R(, טופל 
אדום )RP(, לחך משונן )R(, מרור עדין )R(, רכפה גדולה )R( ושנהבית הרוזמרין )R(. שבעה מבין המינים שתועדו הם אנדמיים 
לישראל וסביבתה )פרגמן ועמיתיו, 1999(: אוכם מדברי )EP(, אשל ארץ-ישראלי )EI(, זוגן השיח )EE(, מלחית הירדן )ES(, מנתור 
מחוספס )EP(, רכפה גדולה )EP( ושערור שעיר )ES(. מכל המינים שתועדו במחנה האקולוגי, רק שמונה מוגנים על פי החוק: 

אטד רב-פרחים, אשל היאור, בבונג זהוב, טופל אדום, עדעד מאובק, עדעד המדבר, צפצפת הפרת ותמר מצוי.

טבלה 3: רשימת מיני צמחים נדירים ואנדמיים ואפיוניהם מסקר יאיר אור )2001(.

מוגןאנדמיותמס׳ אדוםשכיחותצורת חייםשם עברי

R2.5חד-שנתיאבי-ארבע מלוח

RR4.2ETבן-שיחאוכם ארץ-ישראלי

RP3.2שיחאוכם חד-ביתי

R3.7חד-שנתיאזנן משולשן

Rרב-שנתי קצר-חייםאפזרית מלוחה

RPעשבוני רב-שנתי בן-חלוףאפזרית מלולה

RR3.7עשבוני רב-שנתי בן-קיימאגלדן מאורך

√RPטפיל עשבוני רב-שנתי בן-חלוףטופל אדום

Rטפיל עשבוני רב-שנתי בן-חלוףיחנוק המלחות

RR2חד-שנתיילקוטון שרוע

R2.5חד-שנתייתדן מפושק

F3.2עשבוני רב-שנתי בן-קיימאכף-חתול זוחלת

F3.2עשבוני רב-שנתי בן-קיימאכף-חתול שרועה

RP2.5עשבוני רב-שנתי בן-קיימאלחך המלחות

FESחד-שנתימלחית הירדן

√RPעשבוני רב-שנתי בן-קיימאעדעד הביצות

F2.5חד-שנתיפרקן עשבוני

Rבן-שיחשנהבית הרוזמרין

RR4.2בן-שיחשרשר רב-שנתי

RR2.5בן-שיחשרשר שיחני

*אם בוצע בסקר שימוש בשם עברי ישן, שונה בטבלה שמו לשם העדכני עפ"י האקדמיה ללשון העברית.
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רשימת מיני צמחים ואפיוניהם בחלוקה לבתי-גידול שתועדו במחנה אקולוגי )סבח ועמיתיו, 2005(. טבלה 4: 

צורת חייםשם עברי
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  √√  R 2.5חד-שנתיאבי-ארבע מלוח

    √   Fחד-שנתיאביבית בינונית

√√√√√   CCחד-שנתיאהל מצוי

  √√√   CCחד-שנתיאהרונסוניית פקטורי

  √√√ R 3.7חד-שנתיאזנן משולשן

√ √√√ RRET4.2בן-שיחאוכם ארץ-ישראלי

    √  CEPבן-שיחאוכם מדברי

עשבוני רב-שנתי קצר-חיים אוכם מצרי
בן-קיימא

F   √√√√ 

√ √√√   Fשיחאוכם שיחני

  √   RR 3.7בן-שיחאוכם תולעני

 √ √√   CCחד-שנתיאזנב מצוי

  √√√   Cשיחאטד ערבי

     √O 2שיחאטד רב-פרחים

  √     CCחד-שנתיאמיך קוצני

    √   Cחד-שנתיאספסת גלגלית

 √ √    CCחד-שנתיאספסת מפוצלת

    √   Rגיאופיט מטפס בן-חלוףאספרג ארץ-ישראלי

 √√√√   Cחד-שנתידורית רפה

 √√√√   CCחד-שנתיאפזרית דו-אבקנית

    √   Fחד-שנתיאפרורית מצויה

  √     Rחד-שנתיארכובית צפופה

    √  CEIעץאשל ארץ-ישראלי

√√√√ √  CCעץאשל היאור

  √√ √  Fחד-שנתיבבונג זהוב

√ √√    Cבן-שיחבן-מלח מכחיל

  √     Fחד-שנתיבסיה צמירה

    √   Cחד-שנתיברומית אזמלנית

 √ √√   Cחד-שנתיברומית המטאטא

    √   Fחד-שנתיברומית זנב-שועל

  √√√   CCחד-שנתיברומית מאוגדת

   √√   Cחד-שנתיברומית ספרדית

 √      Rחד-שנתיברומית קצרת-שיבולית

   √    Fחד-שנתיבת-רכפה מרצענית

    √   Cחד-שנתיגזר יושב

 √√√√   CCחד-שנתיגרגרנית כוכבנית

  √√    RPחד-שנתיגרגרנית מדברית

    √   CCחד-שנתיגרגרנית מצויה
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צורת חייםשם עברי
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 √      CCחד-שנתיגרגרנית ערבית

    √   Cחד-שנתידבקה זיפנית

    √   Cחד-שנתידבקת החומות

 √      Rחד-שנתידבשה הודית

 √√√    Cחד-שנתידבשה מחורצת

  √√√   CCחד-שנתידגנין מצוי

    √   Cחד-שנתידחנית התרנגולים

  √√    Fחד-שנתידק-זנב קשתני

  √√√   CCחד-שנתידרדר קרומי

   √    Cעשבוני רב-שנתי בן-קיימאדרכנית מקופחת

  √√    Cעשבוני רב-שנתי בן-קיימאהגה מצויה

√  √   CCEEבן-שיחזוגן השיח

  √√    CCחד-שנתיזון אשון

    √   CCחד-שנתיחומעה ורודה

 √  √   Cעשבוני רב-שנתי בן-חלוףחומעה יפה

  √√    Cחד-שנתיחייעד ספרדי

    √   CCחד-שנתיחלבלוב מצוי

 √√√√   CCחד-שנתיחלמית קטנת-פרחים

    √   Fחד-שנתיחספסת שרועה

 √      Fחד-שנתיחפורית מוזרה

   √    Cחד-שנתיחפורית מצויה

  √√√   CCחד-שנתיחפורית קטנה

   √ √  RPטפיל עשבוני רב-שנתי בן-חלוףטופל אדום

    √   CCעשבוני רב-שנתי בן-קיימאיבלית מצויה

  √√√   Fטפיל עשבוני רב-שנתי בן-חלוףיחנוק המדבר

√ √√√   Fשיחימלוח פגום

 √√√√   Cבן-שיחינבוט השדה

  √√√ R 2.5חד-שנתייתדן מפושק

עשבוני רב-שנתי קצר-חיים כוכב ריחני
בן-קיימא

C   √    

    √   Cחד-שנתיכתלית פורטוגלית

   √    CCחד-שנתיכנפן קוצני

 √ √√   CCחד-שנתיכף-אווז האשפות

    √   Cחד-שנתיכף-אווז לבנה

  √√  F 3.2עשבוני רב-שנתי בן-קיימאכף-חתול שרועה

   √    Cחד-שנתיכפיות שעירות

  √√√   CCחד-שנתילוניאה שרועה

   √    CCחד-שנתילחך מצוי

    √   Rחד-שנתילחך משונן
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צורת חייםשם עברי
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  √√√   CCחד-שנתילחך סגלגל

  √√√   Cחד-שנתילחך שסוע

 √      CCחד-שנתילשון-פר מצרית

    √   CCחד-שנתילשישית הצבעים

   √    Cחד-שנתימוצנית קטנת-פרחים

   √    Cבן-שיחמלוח מלבין

√ √√√   Cשיחמלוח קיפח

  √√√   CCבן-שיחמלחית אשונה

  √    FESחד-שנתימלחית הירדן

  √     CCחד-שנתימלחית חומה

  √√√   CCבן-שיחמלחית קשקשית

  √√√   CCחד-שנתימלעניאל מצוי

  √    CEPחד-שנתימנתור מחוספס

   √    Cחד-שנתימסורן סרגלני

 √√√√   CCחד-שנתימקור-חסידה חלמיתי

   √√   CCחד-שנתימרגנית השדה

 √  √   CCחד-שנתימרור הגינות

    √   Rחד-שנתימרור עדין

 √  √   CCחד-שנתימשערת זהובה

   √    CCחד-שנתיניסנית דו-קרנית

 √ √    CCחד-שנתיניסנית זיפנית

 √ √    CCחד-שנתיסביון אביבי

  √√√   CCחד-שנתיסביון הערבות

    √   Cעשבוני רב-שנתי בן-קיימאסולנום שחור

 √ √√   Cחד-שנתיסלק מצוי

    √   Cחד-שנתיעבדקן מצוי

   √ √  CCבן-שיחעדעד מאובק

   √ √  Cחד-שנתיעדעד המדבר

  √√  RR 2.5חד-שנתיעדעדית משובלת

   √√   CCחד-שנתיעוקצר מצוי

  √     Fעשבוני רב-שנתי בן-קיימאערר כרתי

   √√   CCחד-שנתיפילגון מדברי

  √√√   Fחד-שנתיפרנקניה מאובקת

 √      CCחד-שנתיפרסה דלת-תרמילים

  √√√   CCחד-שנתיציפורני-חתול מצויות

 √      Fשיחצלף סיצילי

    √√R 2.5עץצפצפת הפרת

   √    Cחד-שנתיקדד האנקולים

  √√    Cחד-שנתיקורטם מבריק
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  √√√   CCחד-שנתיקחוון מצוי

√   √   CCעשבוני רב-שנתי בן-קיימאקנה מצוי

  √    REPחד-שנתירכפה גדולה

  √√    Fשיחרכפתן מדברי

  √√    Fעשבוני רב-שנתי בן-חלוףשבר לבן

 √√√    CCחד-שנתישלח הערבות

  √√√   Rבן-שיחשנהבית הרוזמרין

    √   CCחד-שנתישסיע ערבי

 √√√√   CCחד-שנתישעורת העכבר

   √    CCחד-שנתישעורת התבור

    √  CCESחד-שנתישערור שעיר

 √√√√   Cחד-שנתיתודרה סייגית

   √√√  Fעץתמר מצוי

  √√√   CCחד-שנתיתמריר מרוקני

*הושמטו מהטבלה תצפיות שזוהו רק לרמת הסוג.

**אם בוצע בסקר שימוש בשם עברי ישן, שונה בטבלה שמו לשם העדכני עפ"י האקדמיה ללשון העברית.

5.2.3. מיני צמחים בסכנת הכחדה, נדירים ואנדמיים המתועדים במאגרי מידע
במאגרי המידע של רט"ג מתועדות 302 תצפיות בתחומי הסקר של 62 מינים בסכנת הכחדה )שמידע ופולק, 2007; שמידע 
ועמיתיו, 2011(, נדירים או אנדמיים )פרגמן ועמיתיו, 1999(, בין השנים 2017-1981 )טבלה 5(. מבין המינים המתועדים, 13 
מינים נמצאים בסכנת הכחדה, 9 מינים על סף איום, ועוד 23 הם מינים נדירים שאינם מוגדרים בסכנה. 22 מהמינים הללו הם 

אנדמיים לישראל וסביבתה )פרגמן ועמיתיו, 1999(, כאשר רק 9 מתוך 62 המינים שתועדו – מוגנים על פי החוק.

רשימת מיני צמחים בסכנת הכחדה, נדירים ואנדמיים ואפיוניהם, המתועדים במאגרי המידע של רט"ג מהשנים 2017-1981. טבלה 5: 

מוגןמס׳ אדוםאנדמיותשכיחותצורת חייםשם עברי

 R 2.5חד-שנתיאבי-ארבע מלוח

 RR 2.5בן-שיחאוכם אמיתי

 RRET4.2בן-שיחאוכם ארץ-ישראלי

 RP 3.2שיחאוכם חד-ביתי

  CEPבן-שיחאוכם מדברי

 RR 3.7בן-שיחאוכם תולעני

 RP 4.2בן-שיחאזוביון דגול

 R 3.7חד-שנתיאזנן משולשן

√O 2שיחאטד רב-פרחים

 RP 2.5חד-שנתיאספסת הגליל

   Rמטפס בן-חלוףאספרג ארץ-ישראלי

   Rעשבוני רב-שנתי בן-קיימאארבעוני שעיר

  CECעשבוני רב-שנתי בן-קיימאארכובית ארץ-ישראלית

   Rחד-שנתיארכובית צפופה

  CEIעץאשל ארץ-ישראלי
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מוגןמס׳ אדוםאנדמיותשכיחותצורת חייםשם עברי

  CESעץאשל הירדן

   Rחד-שנתיברומית קצרת-שיבולית

 RR 3.7עשבוני רב-שנתי בן-קיימאגעדת הביצות

   RPחד-שנתיגרגרנית מדברית

  FESחד-שנתידבקת האפונים

   Rחד-שנתידבשה הודית

√ CESחד-שנתידרדר כחול

  CCEEבן-שיחזוגן השיח

  CCESגיאופיטזמזומית מצויה

   Rחד-שנתיחומעה משולחפת

√  RPעשבוני רב-שנתי, טפילטופל אדום

 RR 2חד-שנתיילקוטון שרוע

 R 2.5חד-שנתייתדן מפושק

   Rחד-שנתיכוכבית חיוורת

 F 3.2עשבוני רב-שנתי בן-קיימאכף-חתול זוחלת

 F 3.2עשבוני רב-שנתי בן-קיימאכף-חתול שרועה

   RRחד-שנתיכרסתן נפוח

  RREEבן-שיחכתלה מדברית

   RPעשבוני רב-שנתי בן-חלוףלוטוס צר-עלים

  FELגיאופיטלוף ארץ-ישראלי

   Rחד-שנתילחך משונן

  FESחד-שנתימלחית הירדן

  CEPחד-שנתימנתור מחוספס

   Rחד-שנתימרור עדין

 RPEI2.5בן-שיחמרור שנהבי

 RR 3.7עשבוני רב-שנתי בן-קיימאנסמנית קיפחת

√RR 1.5עץסלוודורה פרסית

√  RPעשבוני רב-שנתי בן-קיימאעדעד הביצות

 RR 2.5חד-שנתיעדעדית משובלת

  CCESחד-שנתיעכנאי יהודה

√O 4.2עץערער ארזי

 O 4.7מטפס בן-קיימאפואת הצבעים

  FELחד-שנתיציפורני-חתול ארץ-ישראליות

  REPחד-שנתיציפורני-חתול עבות

  FELחד-שנתיציפורנית ארץ-ישראלית

   Rחד-שנתיציפורנית דביקה

√R 2.5עץצפצפת הפרת

 RP 3.2בן-שיחקדד נאה

  CCETחד-שנתיקחוון ארץ-ישראלי

  REPחד-שנתירכפה גדולה

   RPגיאופיטשום אשרסון

√RP 2.5עשבוני רב-שנתי בן-קיימאשוש קירח
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מוגןמס׳ אדוםאנדמיותשכיחותצורת חייםשם עברי

√O 4.2עץשיזף שעיר

  CCEPבן-שיחשלהבית קצרת-שיניים

   Rבן-שיחשנהבית הרוזמרין

  CCESחד-שנתישערור שעיר

 RR 2.5בן-שיחשרשר שיחני

*הושמטו מהטבלה תצפיות שזוהו רק לרמת הסוג.

**אם מופיע במאגר המידע שם עברי ישן, שונה בטבלה שמו לשם העדכני עפ"י האקדמיה ללשון העברית.

5.2.4. מיני צמחים בסכנת הכחדה מנתוני הספר האדום
בשכבת המידע של הספר האדום של הצמחים בסכנת הכחדה בישראל )שמידע ופולק, 2007; שמידע ועמיתיו, 2011( מתועדות 
137 תצפיות ב-25 מיני צמחים שנמצאים בסכנת הכחדה )טבלה 6(. מהם שלושה מינים אנדמיים: אוכם ארץ-ישראלי, אלקנת 
הגליל ודבקת יריחו; ומין אחד שנחשב כנכחד: חבלבל מדברי. לוטוס צר-עלים מתועד גם כן )2 תצפיות(, אך אינו מוגדר כמין 

בסכנה. מבין 25 המינים המתועדים, רק מין אחד: סחלב הביצות – הוא מין מוגן על פי החוק.

רשימת מיני צמחים בסכנת הכחדה מנתוני הספר האדום )שמידע ופולק, 2007; שמידע ועמיתיו, 2011(. טבלה 6: 

מוגןמס׳ אדוםאנדמיותשכיחותצורת חייםשם עברי

 RR 3.2בן-שיחאבוטילון הודי

 RRET4.2בן-שיחאוכם ארץ-ישראלי

 RP 3.2שיחאוכם חד-ביתי

 R 3.7חד-שנתיאזנן משולשן

 RREI4.2בן-שיחאלקנת הגליל

 RR 3.2בן-שיח מטפסבורהביה זוחלת

 RR 3.7עשבוני רב-שנתי בן-קיימאגלדן מאורך

 RREI3.2חד-שנתידבקת יריחו

 O 3.2חד-שנתידוחנן דק

 RR 5.3עשבוני רב-שנתי בן-קיימאזליה מחומשת

 RR 4.7גיאופיט בן-חלוףזמזומית ורבורג

 נכחד Xעשבוני רב-שנתי בן-חלוףחבלבל מדברי

 RP 3.2חד-שנתיחלוק זהרי

 F 3.2עשבוני רב-שנתי בן-קיימאכף-חתול זוחלת

 F 3.2עשבוני רב-שנתי בן-קיימאכף-חתול שרועה

 RP 3.2טפיל חד-שנתיכשות בבלי

   RPעשבוני רב-שנתי בן-חלוףלוטוס צר-עלים

 RR 3.7עשבוני רב-שנתי בן-קיימאנסמנית קיפחת

√RP 4.7גיאופיט בן-חלוףסחלב הביצות

 RR 3.7עשבוני רב-שנתי בן-קיימאספה המים

 RR 2.5חד-שנתיעדעדית משובלת

 F 2.5חד-שנתיפרקן עשבוני

 RR 3.7חד-שנתיצלע-שור אשונה

 RR 3.2צמח מים בן-קיימארופיית הים

 RR 4.2בן-שיחשרשר רב-שנתי

 RR 2.5בן-שיחשרשר שיחני

*אם מופיע במאגר המידע שם עברי ישן, שונה בטבלה שמו לשם העדכני עפ"י האקדמיה ללשון העברית.
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5.2.5. מיני צמחים זרים ופולשים המתועדים במאגרי מידע
במאגרי המידע של רט"ג מתועדות 47 תצפיות בתחומי הסקר של תשעה מינים זרים, בין השנים 2017-1981 )טבלה 7(. מבין 
המינים הללו, שישה מינים מוגדרים כפולשים. טבק השיח ברמת איום 4 – הגבוהה ביותר, ושאר חמשת המינים ברמת איום 3 

)דופור-דרור, 2010(.

טבלה 7: רשימת מיני צמחים זרים ופולשים, המתועדים במאגרי המידע של רט"ג מהשנים 2017-1981.

רמת איוםשכיחותמוצאצורת חייםשם עברי

3נפוץאמריקהעשבוני רב-שנתי בן-קיימאאמברוסיה מכונסת

נפוץאמריקהחד-שנתי/דו-שנתיאסתר מרצעני

נפוץאמריקהחד-שנתידטורה נטויית-פרי

3מצויאפריקהגיאופיטחמציץ נטוי

4נפוץאמריקהעץ/שיחטבק השיח

3מצויאמריקהחד-שנתילכיד הנחלים

3מצויאמריקהעץפרקינסוניה שיכנית

3מצויאפריקהעץקיקיון מצוי

אירואסיהעץתות לבן

5.3. סקר צומח – שיטות עבודה
בוצע  200 מ"מ גשם בשנה,  'קו הצחיחות' של  לדרום, החוצה את  פני מפל אקלימי מצפון  ותחום הסקר משתרע על  היות 
מיפוי הצומח בחלקו הצפוני לפי המדריך למיפוי צומח בישראל – חלק הצומח הים-תיכוני )סבר ועמיתיה, 2014(, עם תיקונים 
המתייחסים לאזור הצחיח-למחצה, שם ערכי הסף של מדריך המיפוי אינם רגישים מספיק )ראו נספח א' – המדריך למיפוי 
צומח בישראל – החלק הים-תיכוני(; החלק הדרומי הצחיח מופה לפי המדריך למיפוי צומח בישראל – חלק הצומח המדברי, 
שנמצא בהכנה )ראו נספח ג' – המדריך למיפוי צומח בישראל – החלק המדברי(. ההחלטה לפי איזה חלק של מדריך המיפוי 
כיסוי  נתונה לשיקול דעתו של הסוקר, בהתאם לאחוז  אך  קו הצחיחות,  להגדיר את תצורת הצומח, מתבססת כעקרון על 
הצומח בשטח )לדוגמה, לאורך הירדן יער הגדות מתאים להגדרה על פי מדריך המיפוי הים-תיכוני, בשל אחוז הכיסוי הגבוה 
של הצמחייה. לעומת זאת, במפנים הדרומיים בבתרונות החוואר – אחוז כיסוי צומח נמוך גם באזור הצפוני יותר, שם עדיף 

להגדיר את תצורת הצומח על פי מדריך המיפוי המדברי(.

החלוקה ההיררכית מתבססת על ארבע דרגות פירוט של תכסית צומח לא-חקלאי )טבלה 8(. כל השטחים הפתוחים הלא-
חקלאיים חולקו ליחידות צומח. 'יחידת צומח' היא תחום שבו ניתן להגדיר חברת צומח בעלת מאפיינים עיקריים דומים )תצורת 
צומח אחידה ומינים שליטים זהים(, ושונים מסביבתם. גודלה המינימלי של יחידת צומח בסקר זה הוא 20 דונם, וצומח טבעי 
בעל מאפיין בולט ששטחו קטן מכך, סומן כ-'אתר'. באותו 'טיפוס צומח' ייכללו כל יחידות הצומח שלהן תצורת צומח ומינים 
שליטים זהים. בחלק מהמקרים מספר טיפוסים דומים מוכללים לטיפוס אחד. 'אפיון מפורט' נעשה על-ידי דיגום של יחידת 

צומח אופיינית בכל טיפוס צומח, ורישום כל מיני הצמחים המופיעים בשטח הדיגום. 

5.3.1. מיפוי הצומח בשטח
המיפוי בשטח מורכב ממספר שלבים עיקריים: הכנת עזרים לפני היציאה לשטח, איפיון ראשוני של יחידות צומח בשטח ומיפוי 
מדגמי, איחוד טיפוסי צומח דומים, מיפוי רציף של השטח כולו, וביצוע תרשימי צומח מפורטים בשטחים מייצגים עבור כל אחד 

מטיפוסי הצומח שהוגדרו. להלן פירוט השלבים:

5.3.2. הכנת העזרים
בנייה ראשונית של שכבת הצומח/תכסית בעזרת שכבות רקע ומידע מפענוח תצלומי אוויר מיושרים )אורתופוטו(. שלב זה 
ניתוח אורתופוטו מעודכן משנת 2015. שכבת  יחידות צומח באזורים הטבעיים על פי  כלל חלוקה ראשונית לפוליגונים של 
התכסית של המרכז למיפוי ישראל היוותה מקור לתיחומי השטחים הטבעיים, החקלאיים והבנויים. מרבית העבודה באפיון 
הצומח נעשתה בשטחים הטבעיים והמיוערים. על סמך התבוננות באורתופוטו נראו אזורים בעלי מאפייני צומח שונים )למשל 
צפיפויות שונות של שיחים ועצים שניתן לראותם באורתופוטו, ו/או גוון ומרקם היכולים להצביע על שונות גם באזורים עם 
בני-שיח או צומח עשבוני(, ובוצעה דיגיטציה ראשונית של חלוקת השטח לגבולות יחידות צומח. השטח המינימלי ליחידת 
צומח הוגדר ל-20 דונם, על מנת להימנע מפירוט יתר שיפגע במאמץ הדיגום, אך יאפשר ניתוח מפורט מספיק של השטח. 

תופעות חשובות ששטחן קטן מהסף שנקבע, הוכנסו לממצאי הסקר כאתרים נקודתיים.
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טבלה 8: חלוקה היררכית ל-4 דרגות פירוט לתכסית צומח לא-חקלאי

קטגוריותדרגת פירוט

באזור הים-תיכוני:תצורת צומח כללית 
	•יער•גבוה:•עצים•גבוהים•)מעל•6 מ'( 
	•יער•וחורש:•עצים•ושיחים•)6-2 מ'( 

	•שיחייה:•שיחים•ועצים•נמוכים•)2-1 מ'(
	•בתה:•מעוצים•נמוכים•)עד•1 מ'(

	•עשבוניים
באזור המדברי:

	•עצייה:•עצים•ושיחים•גבוהים•)6-2 מ'(
	•שיחייה:•שיחים•ועצים•נמוכים•)2-1 מ'(

	•בתה:•מעוצים•נמוכים•)עד•1 מ'(
	•עשבוניים

	•ישימון

באזור הים-תיכוני:תצורת צומח מפורטת 
	•חלוקת•5 קטגוריות תצורות הצומח הכלליות ל-24 תצורות מפורטות על סמך אחוזי הכיסוי של 

צורות החיים השליטות )לדוגמה: חורש פתוח = 10%-33% כיסוי של עצי חורש(, או מאפייני חברת 
העשבוניים )רב-שנתיים/חד-שנתיים, בני-קיימא/חלוף וכו'(.

באזור המדברי:
	•חלוקה•ל-24 תצורות צומח המתבססת על אחוזי כיסוי של כל צורת חיים )לדוגמה: עצייה דלילה = 

10-5% כיסוי של עצים(, או מאפייני חברת העשבוניים )רב-שנתיים/חד-שנתיים, בני-קיימא/חלוף וכו׳(.

שילוב של תצורות צומח ועד שלושה מינים שליטים. לדוגמה: עצייה דלילה בשלטון שיזף מצוי, טיפוס צומח 
עשבוניים חד-שנתיים ושיזף השיח.

רשימה מלאה של כל מיני הצמחים בחתך מייצג של יחידת הצומח.אפיון מפורט 

5.3.3. אפיון ראשוני ומיפוי מדגמי
בחירת מספר נקודות שנראות שונות זו מזו באורתופוטו מבחינת אופי הצומח בהן, הגעה לנקודות אלה בשטח ואיפיון תצורת 
הצומח וטיפוס הצומח שבהן, בהתאם להנחיות 'מדריך למיפוי צומח בישראל – חלק הצומח הים-תיכוני', עם התאמות לאזור 
הצחיח-למחצה )ראו נספח א' – המדריך למיפוי צומח בישראל – החלק הים-תיכוני(; ולפי המדריך למיפוי צומח בישראל – 
חלק הצומח המדברי )נספח ג' – המדריך למיפוי צומח בישראל – החלק המדברי(, כפי שפורט לעיל. טיפוסי הצומח הוגדרו לפי 
תצורת הצומח ולפי 3-1 מינים שליטים. בוצעו סיורים לנקודות שונות באזורים השונים זה מזה, ובוצעה הגדרת טיפוס הצומח 
ע"פ רישום של אחוזי הכיסוי והמינים העיקריים בצורות החיים השונות. בכל נקודה כזו נרשמו גם המאפיינים הא-ביוטיים של 
השטח )מפנה, מסלע ועוד(, ומאפיינים של פעילות אדם: סימני עיבוד חקלאי מהעבר, נטיעות/זריעים, רעייה והפרות שונות 

)ראו: נספח ב' – דף רישום תצפית צומח לאזור הים-תיכוני; נספח ד' – דף רישום תצפית צומח לאזור המדברי(.

5.3.4. מיפוי רציף
סיורים בכל שטח הסקר לצורך הגדרת טיפוס הצומח בכל אחת מיחידות הצומח שהוגדרו בשלב הראשון, ושלא נדגמו בשלב 
המיפוי המדגמי. שלב זה כלל סיורים רבים בשטח והגעה בפועל אל רוב יחידות הצומח, במגבלות הביטחוניות שהתאפשרו 
ולכן מופו בתצפית  גישה,  נרחבים בבתרונות החוואר אין  גדול משטח הסקר ממוקש או חשוד במיקוש(. אל שטחים  )חלק 
מרחוק, או מניתוח אורתופוטו בלבד. שלב זה כלל גם שינויים ותיקונים בגבולות חלק מהיחידות, וכן הגדרת טיפוס הצומח בכל 

אחת מהן. לכל יחידת צומח שויך טיפוס שכבר אופיין קודם לכן, או שהוגדר טיפוס צומח חדש במקרה הצורך.

5.3.5. תרשימי צומח מפורטים
במהלך המיפוי הרציף, חולקו כל השטחים הפתוחים שאינם חקלאיים לטיפוסי צומח. בכל יחידת צומח שבה מולא דף תצפית 
מלא, בוצע גם רישום מפורט של כל מיני הצמחים העילאיים ביחידה במשך זמן דיגום אחיד של כשעה. לצורך חישוב הערכיות 
האקולוגית, בוצע שימוש ברשימת כל המינים שתועדו בשטח שנסקר. רישומים אלו בוצעו ברובם באביב, בעת שמגוון המינים 
מטיפוסי  אחד  כל  של  הבוטנית  הערכיות  חישוב  לצורך  בהמשך  שימשה  המלאה  המינים  רשימת  בשיאו.  נמצא  העשבוניים 

הצומח )ראו סעיף  5.3.7 להלן(.

5.3.6. התפלגות שיטות המיפוי בסקר
בסקר זה בוצע שימוש במספר שיטות למיפוי הצומח, בשלוש דרגות שונות של רזולוציה:

תרשים מפורט: הגעה פיזית אל יחידת הצומח עצמה, רישום כל מיני הצמחים שנצפו בה במשך שעת דיגום אחת, ומילוי דף 
תצפית מלא עם תיעוד מפורט של כל מאפייני היחידה.
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במקרים שבהם תנאי השטח לא אפשרו גישה פיזית אל היחידה, אך ניתן היה לצפות עליה מבחוץ, בוצע  תצפית מבחוץ: 
תיעוד מלא ככל הניתן של מאפייני יחידת הצומח, ללא ביצוע תרשים מפורט של כל המינים.

פענוח מאורתופוטו: במקרים שבהם לא הייתה כלל גישה אל יחידת הצומח, גם לא בתצפית מבחוץ, בוצעה ההערכה של 
תצורת הצומח מפענוח אורתופוטו, והשוואה אל יחידת צומח דומה סמוכה שנדגמה.

בבחינת התפלגות שיטות המיפוי, עולה שכ-58% משטח הסקר מופה בפועל בשטח )שיטות המיפוי: תרשים מפורט ותצפית 
מבחוץ(, ובשאר 42% מהשטח שאליו לא ניתן היה להגיע, בוצע הסיווג על סמך פענוח מאורתופוטו )איור 10(.

איור 10: התפלגות השטחים של שיטות מיפוי הצומח בסקר הירדן הדרומי

5.3.7. חישוב הערכיות הבוטנית של טיפוסי הצומח בשטחי הסקר
עושר והרכב מיני הצומח מייצג במידה רבה גם את פוטנציאל השטח מבחינת קבוצות בעלי חיים שונות, ומהווה את הקירוב 
הטוב ביותר לייצוג המגוון הביולוגי כולו בשיקולי עלות-תועלת )Mandelik et al., 2010(. לפיכך, ערכיות הבסיס האקולוגית 
בסקרי הטבע והנוף שעורך מכון דש"א, מסתמכת בעיקר על הממצאים הבוטניים. בסקר זה בוצעה הערכת החשיבות הבוטנית 
ערכיות  למדד  בהתאם  זאת  בשטח.  שבוצע  השיטתי  הצומח  בסקר  שנאספו  כמותיים  נתונים  סמך  על  הצומח,  טיפוסי  של 

משוקלל, המורכב ממדדי המשנה הבאים )תוצאות שלב זה מוצגות בטבלה 15(:

• יותר. ישנה התייחסות לעושר 	 עושר המינים )20% מהמדד(: ערכיות גבוהה לטיפוס צומח שתועד בו מספר מינים גדול 
המינים בכל אחת מצורות החיים בנפרד )בחלוקה ל: עצים, שיחים, בני-שיח, עשבוניים רב-שנתיים ועשבוניים חד-שנתיים(, 
בין השאר כדי למתן את ההשפעה של מספר המינים העשבוניים, שתלויה מאד בעונת השנה וביכולות הסוקר. עושר המינים 
בכל צורת חיים קיבל משקל שווה במדד המשוקלל של סעיף זה. בכל צורת חיים, מס' המינים המקסימאלי לטיפוס צומח 
הוגדר כרף העליון )ציון מירבי(, מס' המינים המינימאלי הוגדר כרף התחתון )הציון הנמוך ביותר(, ובהתאם – בוצע הנירמול 

עבור שאר הטווח לציון בסקאלה 100-0.

• הרכב המינים )20% מהמדד(: סעיף זה נועד להתייחסות ספציפית להרכב חברת הצומח, תוך מתן משקל למינים בסכנת 	
הכחדה, נדירים ואנדמיים מחד, ולמינים פולשים/זרים מאידך:

• מינים בסכנת הכחדה, נדירים ואנדמיים )10% מהמדד(: מין שיש לו 'מספר אדום' )על פי: שמידע ופולק, 2007; שמידע 	
ועמיתיו, 2011(, קיבל ציון בהתאם למספר האדום שלו + 4. מין נדיר שאין לו מספר אדום קיבל ציון בהתאם לנדירותו 
)דרגת נדירות/שכיחות עפ"י: פרגמן ועמיתיו, 1999(, בהתאם לפירוט הבא: RR = 4; RP = 3; R = 2. מין אנדמי שאינו נדיר 
קיבל ציון 1. בכל טיפוס צומח סוכמו ציוני כל המינים בסכנת הכחדה, הנדירים והאנדמיים. הציון המקסימאלי הוגדר כרף 

העליון והציון המינימאלי הוגדר כרף התחתון, ובהתאם – בוצע נירמול לציון סופי לטיפוס צומח בסקאלה של 100-0.

• מינים פולשים/זרים )10% מהמדד(: מין זר שאינו מוגדר כפולש קיבל ציון 1-, מין שמוגדר כפולש )דופור-דרור, 2010; 	
2(. 'מספר שחור' הוא רמת האיום  דופור-דרור ועמיתיו, 2013( קיבל ציון בהתאם ל-'מספר השחור' שלו – 2 )=פחות 
האקולוגי שמהווה המין הפולש על פי יכולתו לחדור לשטחים טבעיים, יכולתו האללופתית, ויכולתו ליצור יחידות צפופות 
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)דופור-דרור, 2010(. מינים נטועים שאינם עונים להגדרות הללו, לא קיבלו ציון. בכל טיפוס צומח סוכמו ציוני כל המינים 
הזרים והפולשים. הציון המקסימאלי הוגדר כרף העליון והציון המינימאלי הוגדר כרף התחתון, ובהתאם – בוצע נירמול 

לציון סופי לטיפוס צומח בסקאלה 100-0.

• ייצוג הצומח הטבעי )20% מהמדד(: מתייחס למידת ההתאמה של תצורת הצומח הראשית ושל המינים השליטים למצב 	
הטבעי, בהיעדר הפרות משמעותיות כמו נטיעה, שריפה, רעיית יתר, השתלטות מין פולש המשנה את אופי בית הגידול, 
חישוף השטח וכד'. ככל שהדמיון רב יותר, הערכיות גבוהה יותר. ייצוג הצומח הטבעי מורכב משני מדדי משנה )במשקל 
שווה(: הראשון מתייחס לתצורת הצומח, והשני – למינים השליטים. הראשון מייצג את מרחק תצורת הצומח הגבוהה ביותר 
של המינים המקומיים הנוכחים בשטח )בכיסוי של 0.5% מהשטח ומעלה(, מתצורת הצומח הראשית שכוללת את המינים 

הזרים – אם ישנם, בהתאם למטריצת הדמיון הבאה:

טבלה 9: ניקוד ייצוג הצומח הטבעי – תצורות צומח

תצורת הצומח הגבוהה ביותר – מינים מקומיים נוכחים

ישימוןעשבונייםבתהשיחייהעצייה/חורשיער גבוהתצורת צומח

 מינים זרים
)נטועים/ פולשים(

100806040200יער גבוה

10080604020עצייה/חורש

100806040שיחייה

1008060בתה

10080עשבוניים

100ישימון

מדד המשנה השני מתייחס להתאמת המינים השליטים )המרכיבים את שם טיפוס הצומח( לאזור: נוכחות מינים שליטים שהם 
מיני באשה )סגטליים/רודרליים(, זרים לאזור ו/או פולשים מורידה את הערכיות, בהתאם לטבלת הניקוד הבאה:

טבלה 10: ניקוד ייצוג הצומח הטבעי – מינים שליטים

ניקודהתאמת המינים השליטים לאזור הסקר

100כל המינים השליטים אופייניים לאזור הסקר

67מין שליט אחד לפחות הוא מין באשה

33מין שליט אחד לפחות הוא זר לאזור הסקר

0מין שליט אחד לפחות מוגדר כפולש

ומין באשה אחד,  זר אחד  יותר. לדוגמה, טיפוס צומח שבו מין שליט פולש אחד, מין  הניקוד מתקבל לפי הסעיף המחמיר 
יקבל ניקוד 0 בסעיף זה. הגדרת מין פולש עפ"י: דופור-דרור )2010(, דופור-דרור ועמיתיו )2013(. מינים זרים לישראל שאינם 
מופיעים בספר המינים הפולשים )דוגמת: קליטריס מיובל, איקליפטוס גומפוצפלה(, מינים נטועים שתחום תפוצתם במדינות 
'זר  קרובות, ומינים ארץ-ישראליים שנטועים בתחום הסקר מחוץ לתחום תפוצתם הטבעי )כגון זית אירופי( – הוגדרו כמין 
לאזור הסקר'. מינים שמוצאם הבוטני המקורי אינו בתחומי ארץ-ישראל, אך התבססו בה כמיני בר בארץ מזה אלפי שנים )כמו 
פיקוס התאנה(, וכן מינים נטועים שנמצאים בתחום תפוצתם הטבעי )תמר מצוי, הרדוף הנחלים( – הוגדרו כמינים אופייניים 
לאזור הסקר. הגדרת מין באשה עפ"י Danin, 2006(h( מינים שזיקתם לבתי-גידול מופרעים תוארה בקטגוריות: 'גדל רק בבתי-

גידול שנוצרו או עוצבו על ידי האדם', ו-'גדל בעיקר בקרבת האדם, אך גם בבתי-גידול טבעיים', ולעתים גם בקטגוריה: 'גדל 
בערך חצי בבתי-גידול טבעיים, וחצי בקרבת האדם', בהתאם לשיקול דעתו של הבוטנאי.

• נדירות אזורית )10% מהמדד(: מתייחסת לאחוז השטח שבו נמצאת תצורת צומח מפורטת מכלל השטח הפתוח שאינו 	
הציון  צומח,  תצורת  בכל  בסקר.  יותר  נדירה  מפורטת  צומח  לתצורת  ניתנה  יותר  גבוהה  ערכיות  הסקר.  בתחום  חקלאי 

המקסימאלי הוגדר כרף העליון, ובהתאם – בוצע נירמול לציון סופי לתצורת צומח בסקאלה 100-0.

• ועמיתיו, 2016( שבה נמצאת 	 )רותם  ליחידה האקולוגית בקנה המידה הארצי  )10% מהמדד(: מתייחסת  נדירות ארצית 
יחידת הצומח, בהתאם להגדרות הבאות:

• ערכיות מירבית: יחידה אקולוגית קטנה )עד 1,000 קמ"ר ארצי(, שאינה מיוצגת מספיק בשטחים מוגנים )פחות מ-17% משטחה(.	
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• ערכיות גבוהה מאד: יחידה אקולוגית גדולה )מעל 1,000 קמ"ר(, שאינה מיוצגת מספיק בשטחים מוגנים )פחות מ-17% משטחה(.	

• ערכיות גבוהה: יחידה אקולוגית קטנה )עד 1,000 קמ"ר(, שמיוצגת מספיק בשטחים מוגנים )יותר מ-17% משטחה(.	

• ערכיות בינונית: יחידה אקולוגית גדולה )מעל 1,000 קמ"ר(, שמיוצגת מספיק בשטחים מוגנים )יותר מ-17% משטחה(.	

• ערכיות נמוכה: חקלאי או מבונה.	

בתחומי הסקר הנוכחי חמש יחידות אקולוגיות ארציות: עמקים אלוביאליים באזור יובשני, בתות ספר לאורך גב ההר ובדרום 
הרי יהודה, ים המלח, נפתולי גאון הירדן לאורך בקעת הירדן, ומלחות מדבר בבקעת הירדן ובערבה. שתי יחידות בערכיות 

המירבית, שתי יחידות בערכיות גבוהה מאד ויחידה אחת בערכיות גבוהה )טבלה 11(.

טבלה 11: ערכיות אקולוגית בהתאם למאפייני היח' האקולוגיות הארציות )רותם ועמיתיו, 2016(

ערכיותמוגןשטח ]קמ"ר[יחידה אקולוגית

מירביתפחות מ-57217%עמקים אלוביאליים באזור יובשני

גבוהה מאדפחות מ-1,81717%בתות ספר

גבוהה מאדפחות מ-1,04517%ים המלח

מירביתפחות מ-8217%גאון הירדן

גבוההיותר מ-11017%מלחות מדבר

• מורכבות מבנית )15% מהמדד(: ההנחה היא שככל שיש יותר צורות חיים המיוצגות בתצורת הצומח )מעל רמת סף של 2% 	
כיסוי(, כך המורכבות המבנית שלה מבחינת הצומח – גבוהה יותר, ולכן היא מייצרת יותר נישות אקולוגיות וחשובה יותר 

לשימור. כל צורת חיים הוסיפה 20 נק' לציון )צורת חיים אחת = 20 נק', שתי צורות חיים = 40 נק' וכיו"ב(.

• כושר השתקמות למצב נוכחי )5% מהמדד(: ההנחה היא שככל שצורת החיים הראשית גבוהה יותר, כך משק המים בקרקע 	
משופר יותר מחד )פוטנציאל(, ולאחר פגיעה – הזמן הנדרש להשתקמות יהיה ארוך יותר מאידך )סיכון(. לכן חשובה יותר 
ההגנה על צורות החיים הגבוהות יותר, המקבלות דירוג ערכיות גבוה יותר. כך, עצים מעידים על פוטנציאל משק המים 
בקרקע הטוב ביותר, ולאחר פגיעה – נדרש להם פרק הזמן הארוך ביותר להגיע מחדש למצבם הנוכחי, ולכן הם מקבלים את 
הציון הגבוה ביותר. צורות החיים הנמוכות יותר מקבלות ציון נמוך יותר בהתאמה, עד לעשבוניים בני-חלוף, שמעידים על 
פוטנציאל נמוך של משק המים בקרקע, ויכולת ההתחדשות שלהם היא המהירה ביותר )עצים = 100, שיחים = 80, בני-שיח 

= 60, עשבוניים בני-קיימא = 40, ועשבוניים בני-חלוף = 20(.

• בתצורות צומח שבהן יש צורות חיים גבוהות יותר מצורת החיים הראשית, הערכיות עולה בהתאם למרחק צורת החיים 	
הנוספת מצורת החיים הראשית:

• שיחייה עם עצים/בתה עם שיחים/עשבוניים עם בני-שיח – תוספת 5 נק'.	

• בתה עם עצים/עשבוניים עם שיחים – תוספת 10 נק'.	

• עשבוניים עם עצים – תוספת 15 נק'.	

• הערכת מומחה: בכל מקרה, תוצאת המדד המשוקלל המתקבלת מהחישוב עוברת ביקורת של בוטנאי/ת מומחה, שיכול 	
לבחון את מידת המהימנות של המדד בהתייחס למצב האמיתי בשטח. במידה שנמצאת לדעת המומחה אי-התאמה, ניתן 

לערוך תיקון בערך המדד המתקבל, ולנמק את ההחלטה.

5.3.8. ניתוח הנתונים
)®ArcGIS 10.3 for Desktop, Esri(, והועברו לגיליונות Excel להמשך עיבוד   ArcGIS הנתונים המרחביים עובדו בתכנת ממ"ג

.)Microsoft® Excel® 2010 SP1(
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5.4. סקר צומח – תוצאות

5.4.1. שימושי קרקע עיקריים
כ-1%  ופלסטינים;  יהודים  כפריים  ישובים  של  בנוי  שטח  קמ"ר(  )כ-11  כ-4%  מתוכו  קמ"ר.  כ-274  הוא  הכולל  הסקר  שטח 
של שטח שעבר הפרת קרקע משמעותית מאד )כ-3 קמ"ר(: שדות מוקשים סמוך לגדר המערכת, עבודות עפר, מאגרי מים, 
מחפורות, חורבות, ערימות פסולת וכד' – ולכן לא נכלל בסקר הבוטני; וכ-25% מהשטח )כ-70 קמ"ר( משמש לחקלאות. בשאר 

70% מהשטח )כ-191 קמ"ר( בוצע הסקר הבוטני )איור 11(.

איור 11: התפלגות השטחים של שימושי הקרקע העיקריים בסקר הירדן הדרומי

5.4.2. תצורות צומח כלליות
בשטח הסקר הבוטני הוגדרו שבע תצורות צומח כלליות )מפה 10(:

• שלוש תצורות של עצים:	

יער גבוה – כתם אחד של יער איקליפטוסים נטוע לאורך הירדן, וכתם אחד של עצי תמר בנווה המדבר בעין יונס )במורד עין 
חג'לא ישנו מטע תמרים נטוש מסוף המאה ה-19, ששימש בעבר את נזירי דיר חג'לא, ולא נכלל בסקר הבוטני בהיותו נטוע(.

חורש – בעיקר לאורך גדות הירדן וגאון הירדן )הוגדר כאשר הייתה רציפות אופקית ואנכית בין צורות החיים, ואחוז כיסוי 
העצים היה 10% ומעלה(.

עצייה – ברצועות פתוחות לאורך גאון הירדן ולאורך ערוצי נחלים המתחתרים בבתרונות תצורת הלשון )הוגדרה כאשר לא 
הייתה רציפות אופקית ואנכית בין צורות החיים, ואחוז כיסוי העצים היה על פי רוב נמוך מ-10%(.

• שיחייה – נמצאו בעיקר בחצי הדרומי של אזור הסקר )ממשואה ודרומה(, בשני מרחבים נבדלים – במישורי כיכר הירדן 	
ולאורך רצועות פתוחות בגאון הירדן.

• בתה – נמצאו בעיקר בשני אזורים נפרדים – בצפון הסקר )מצפון לנחל מילחה( בבתרונות תצורת הלשון היורדים אל הירדן; 	
בדרום הסקר )מדרום לארגמן( – במישורי כיכר הירדן שרובם עובדו בעבר והוברו, ולאורך ערוצי המלחות של יובלי ואדי אל-

אחמר וואדי אל-מלחה.

• עשבוניים – בחלק הצפוני של הסקר – במישורי כיכר הירדן ובבתרונות תצורת הלשון; ובחלק הדרומי של הסקר – במעלה 	
נחל תרצה, בכתמים בבתרונות בין נחל תרצה לוואדי אל-מלחה, ובאזור המוגבה סביב נעמ"ה.

• ישימון – בחמישה מופעים שונים:	

ישימון במדרונות ושיחייה בערוצים – באזור המוגבה שסביב נעמ"ה.

ישימון במדרונות ובתה בערוצים – בבתרונות תצורת הלשון מדרום לנחל ייט"ב ובכיכר הירדן באזור בית הערבה הישנה.

ישימון במפנה דרומי ועשבוניים במפנה צפוני – בבתרונות תצורת הלשון בין ואדי אבו-סידרה בצפון לנחל ייט"ב בדרום.

ישימון במדרונות ועשבוניים בערוצים – בבתרונות תצורת הלשון בין ואדי א-נעימה בצפון לוואדי נח'יל בדרום.

ישימון – בחלק הדרומי של הסקר, בשני אזורים – בבתרונות תצורת הלשון מצפון לואדי א-נעימה, ובכל אזור הבריכות 
הנטושות של בית הערבה, מואדי א-נח'יל בצפון ועד לשפת ים המלח בדרום.
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הישימון על מופעיו השונים תופס את עיקר שטח הסקר )כ-41% מהשטח(, בתות בני-השיח )17%(, הבתות העשבוניות )16%( 
ושלוש תצורות העצים – תופסות יחד כמחצית משטח הסקר, ואילו השיחיות מהוות כ-10% בלבד משטח הסקר )איור 12(. 

איור 12: התפלגות השטחים של תצורות הצומח הכלליות בסקר הירדן הדרומי

5.4.3. תצורות צומח מפורטות
שטח הסקר מגוון מאד: תועדו 42 תצורות צומח מפורטות )איור 13(: שתי תצורות של יער גבוה, שלוש תצורות של חורש, 
בני-קיימא, שלוש  13 תצורות של בתה, שלוש תצורות של עשבוניים  שלוש תצורות של עצייה, שבע תצורות של שיחייה, 

תצורות של עשבוניים בני-חלוף, ו-8 תצורות של ישימון בשילוב עם תצורות צומח אחרות בערוצים/במדרונות )מפה 11(.

ויכולים  היות  יותר,  כך תהיה תצורת הצומח המפורטת מורכבת  יותר,  נמוכה  ככל שתצורת הצומח הכללית  כי  יש להדגיש 
להשתלב בה יותר אלמנטים של צורות חיים גבוהות. כך למשל, בתצורת הצומח של החורש ייתכנו רק שלוש תצורות מפורטות, 
בהתאם לשלוש דרגות הצפיפות של החורש. לעומת זאת, בתצורת הצומח של הבתה, בנוסף לצפיפויות השונות של הבתה 
עצמה )בסקר זה – ארבע דרגות צפיפות שונות(, נוספות גם צורות החיים הגבוהות יותר )עצים ו/או שיחים(, שגם הן יכולות 

להיות בשתי דרגות שונות של צפיפות )פזורים/בודדים(.

איור 13: התפלגות השטחים של תצורות הצומח המפורטות בסקר הירדן הדרומי
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5.4.4. טיפוסי צומח
הגיוון הבוטני של שטח הסקר בולט עוד יותר כאשר נבחנים טיפוסי הצומח. סה"כ תועדו בתחומי הסקר 116 טיפוסי צומח 
מפורטים )תצורת צומח מפורטת + עד 3 מינים שליטים(. חלק מטיפוסי הצומח הם בודדים בתצורת הצומח המפורטת )כמו: 
"יער גבוה דליל מאד בשלטון איקליפטוס המקור, קנה מצוי ואשל היאור/מרובע" המייצג פוליגון יחיד של יער איקליפטוסים 
שבהם  צומח  טיפוסי   38 מתועדים  כך,   .)12 )טבלה  תצורה  אותה  בתוך  טיפוסים  גיוון  מהווים  וחלק  הירדן(,  גדות  על  נטוע 
עצים הם צורת החיים השלטת: שני טיפוסים של יער גבוה, 13 טיפוסים של חורש, ו-23 טיפוסים של עצייה. שיחיות סווגו 
ל-21 טיפוסי צומח; בבתות בני-שיח סווגו 22 טיפוסים; עשבוניים בני-קיימא סווגו ל-11 טיפוסים, עשבוניים בני-חלוף ל-11 
טיפוסים; ואילו בישימון – 13 טיפוסים, שחלקם טיפוס צומח משולב הכולל יחידות צומח כתמיות שבהן ישימון בחלק מהשטח, 
ותצורת צומח אחרת בחלק אחר – על פי רוב – מדרונות וערוצים או מפנה צפוני ודרומי )לדוגמה: "ישימון במדרונות; שיחייה 

דלילה עם עצים פזורים בשלטון מלוח קיפח, מלחית אשונה ושיזף מצוי בערוצים"(.

כאשר מופיע טיפוס הצומח בבית-גידול מיוחד, מתואר בית-הגידול בסוף שם הטיפוס. בתי-גידול מיוחדים שהוגדרו בסקר 
זה הם: נווה מדבר )ביח' צומח אחת בלבד – בעין יונס(, גדת נחל )על פי רוב – גדת הירדן(, ערוץ נחל )על פי רוב – ערוצים 
המתחתרים בבתרונות תצורת הלשון(, מלחה ומצוק )ביח' צומח אחת בלבד – במפגש בין קונגלומרט תצורת סמרה לתצורת 

הלשון מזרחית לנעמ"ה(.

כאשר טיפוס הצומח מופיע ביחידה כתמית המורכבת מישימון במדרונות/במפנה דרומי, ומתצורת צומח אחרת בערוצים/
במפנה צפוני )בהתאמה(, מוגדר בית-הגידול המתאים בכל מקרה )לדוגמה: ישימון במדרונות; בתה דלילה מאד עם שיחים 

בודדים בשלטון מלחית אשונה, אוכם שיחני ומלוח קיפח בערוצים(.

יש לשים לב להבדל בין טיפוס צומח "בערוץ" – שאז שם הטיפוס מתאר את כל יחידת הצומח, לבין טיפוס צומח "בערוצים" – 
שאז שם הטיפוס מתאר את הצומח בערוצים בלבד, בעוד שבמדרונות אותה יחידת הצומח – ישימון.

מתוך 116 טיפוסי הצומח, כמחצית )63 טיפוסים( מייצגים יחידת צומח יחידה בסקר. לעומת זאת, טיפוסי הצומח הנפוצים 
ביותר בסקר היו:

• ישימון במפנה דרומי; עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים בודדים בשלטון עשבוניים חד-שנתיים ומלחית אשונה במפנה צפוני. 	
הופיע ב-39 יח' צומח על כ-11.4% מהשטח. טיפוס צומח זה מאפיין את מדרגת הביניים של בתרונות תצורת הלשון בין ואדי 

אבו-סידרה )מצפון לארגמן( בצפון, ועד נחל ייט"ב בדרום.

• ישימון במפנה דרומי; עשבוניים בני-חלוף בשלטון עשבוניים חד-שנתיים במפנה צפוני. הופיע ב-3 יח' צומח, על כ-9.4% 	
מהשטח. טיפוס צומח זה מאפיין את המדרגה התחתונה של בתרונות תצורת הלשון, מזרחית לנחל תרצה ולוואדי מלחה, 

מגשר אדם בצפון ועד נחל ייט"ב בדרום.

• עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים בודדים בשלטון עשבוניים חד-שנתיים ומלחית אשונה. הופיע ב-23 יח' צומח, על כ-6.3% 	
מהשטח. טיפוס צומח זה מאפיין כתמים בבתרונות תצורת הלשון בין ואדי אבו-סידרה )מצפון לארגמן( בצפון, ועד נחל 

ייט"ב בדרום, וכן בכיכר הירדן סביב נעמ"ה, בין נחל ייט"ב לוואדי א-נעימה.

• עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים חד-שנתיים, מלחית אשונה ושיזף מצוי. הופיע ב-7 יח' צומח, 	
על כ-5.6% מהשטח. טיפוס צומח זה מאפיין את בתרונות תצורת הלשון של אזור הבקעה הצרה, מנחל מילחה בצפון ועד 

ואדי אבו-סידרה בדרום.

טיפוסי צומח כתמיים נוספים שהופיעו ביח' צומח רבות באזור הסקר, גם אם באחוז קטן מהשטח, הם:

• חורש בצפ' בינונית בשלטון אשל היאור/מרובע, יבלית מצויה ואיקליפטוס ב.מ. הופיע ב-30 יח' צומח, על כ-3.3% מהשטח. 	
טיפוס צומח זה מאפיין את פשט ההצפה של הירדן בגאון הירדן, בין שפך נחל מילחה לירדן בצפון, ועד מצפון לגשר אדם 

בדרום.

• כ-2.5% 	 על  צומח,  יח'  ב-23  הופיע  מצוי.  ושיזף  חד-שנתיים  עשבוניים  בשלטון  בודדים  מעוצים  עם  בני-חלוף  עשבוניים 
מהשטח. טיפוס צומח זה מאפיין את בתרונות תצורת הלשון בחלק הצפוני של הסקר, מנחל בזק בצפון ועד נחל תלכיד בדרום.

• הופיע ב-14 יח' צומח, על כ-0.8% מהשטח. 	 חורש צפוף בשלטון אשל היאור/מרובע, שוש קירח ומלוח קיפח בגדת נחל. 
טיפוס צומח זה מאפיין את גדת נהר הירדן בחלק הצפוני של אזור הסקר, משפך נחל מילחה לירדן בצפון, ועד שפך ואדי 

אבו-סידרה לירדן בדרום.
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הצגת מפה שבה גיוון רב כל כך של טיפוסי צומח היא בעייתית, ולכן תוצג להלן מפה פשוטה יותר, שבה יתואר המין השליט 
הראשון בלבד )מפה 12(. ב-131 יח' צומח, המין השליט הראשון היה עץ. בארבעה מהמינים הללו הופיע מין העץ השליט ביח' 

צומח אחת בלבד בסקר:

• איקליפטוס המקור ביער נטוע על גדת הירדן באזור שפך הנחלים תלכיד ופיראן.	

• סלוודורה פרסית בשמורת הסלוודורות הזעירה שבלב חקלאות פצאל/תומר.	

• שיזף מצוי בערוץ הרחב של נחל ייט"ב בין כביש 90 לגדר המערכת.	

• תמר מצוי בנווה המדבר בעין יונס )המקום היחידי באזור הסקר שם התמר מין שליט כצומח טבעי ולא נטוע(.	

• אשל היאור/אשל מרובע היה המין השליט בשאר 127 יח' הצומח )כ-20.5% משטח הסקר(. לא בוצעה אבחנה בסקר זה בין 	
שני המינים הללו, היות וניתן להבחין בהבדל ביניהם רק כאשר ישנה פריחה על העצים. שני מיני אשל אלו הם הצמח הבולט 
ביותר בשטחי הסקר. כמין שליט, הם מאפיינים את גאון הירדן – לאורך גדת הנהר שם הם יוצרים חורש צפוף/בצפ' בינונית 
יחד עם מינים אחרים כמו צפצפת הפרת, יבלית מצויה, מלוח קיפח, קנה מצוי, שוש קירח ועצי איקליפטוס נטועים; וכן 
בתצורות פתוחות יותר של חורש פתוח או עצייה פתוחה עד דלילה מאד – בגאון הירדן בחגורה רחוקה מהגדה, וכן בערוצי 
נוספים של קרקעות בעלות מליחות גבוהה, כמו מלוח קיפח,  נחלים החוצים את בתרונות תצורת הלשון, יחד עם מינים 
מלוח מלבין, ימלוח פגום, מלחית אשונה, מלחית קשקשית, שנהבית הרוזמרין, אוכם מצרי, אוכם שיחני ואוכם ארץ-ישראלי.

שלושה מיני שיחים הוגדרו כשליטים:

• )16 יח' צומח, 3.2% משטח הסקר( מאפיין שיחיות דלילות/דלילות מאד לאורך גאון הירדן בחגורה הרחוקה 	 אוכם שיחני 
מגדת הירדן וקרובה לבתרונות תצורת הלשון, באזור שמדרום לשפך ואדי אום-חרובה לירדן )דרומית לארגמן( ועד לאזור 
שפך נחל פרת אל הירדן. מתלווים עיקריים לאוכם: אשל היאור, מלחית קשקשית, מלוח מלבין, מלוח קיפח, ינבוט השדה 

ואטד רב-פרחים.

• ימלוח פגום )15 יח' צומח, 1.1% משטח הסקר( מאפיין שיחיות דלילות מאד בשני מוקדים: באזור מפגש הנחלים ואדי מלחה, 	
נחל ייט"ב וואדי אבו-עבידה, וכן בבתרונות תצורת הלשון באזור עין יונס, מוואדי א-נועיימה בצפון ועד ואדי עין יונס בדרום. 

מתלווים עיקריים לימלוח: קנה מצוי, מלוח קיפח, ינבוט השדה, אוכם שיחני, שנהבית הרוזמרין ואוכם ארץ-ישראלי.

• מלוח קיפח )36 יח' צומח, 8.5% משטח הסקר( מאפיין שיחיות בצפיפות משתנה בעיקר בערוצים בכיכר הירדן, מנחל תרצה 	
בצפון ועד ים המלח בדרום. מתלווים עיקריים למלוח: מלחית אשונה, שיזף מצוי, אשל היאור, הגה מצויה, אוכם שיחני, אוכם 

ארץ-ישראלי, יפרוק המדבר, שנהבית הרוזמרין, צלף סיצילי ואטד רב-פרחים.

שמונה מינים של בני-שיח הוגדרו כשליטים:

• אוכם ארץ-ישראלי )4 יח' צומח, 0.6% משטח הסקר( מאפיין בתה בצפ' בינונית בערוצים בתצורת הלשון בין נחל תרצה 	
לוואדי אל-אחמר. מתלווים עיקריים: עדעד מאובק ואשל היאור.

• בן-מלח מכחיל )6 יח' צומח, 1.9% משטח הסקר( מאפיין בתות בצפיפות משתנה במלחות ואדי אל-אחמר – ואדי א-דשה וואדי 	
אל-מלחה. מלווים עיקריים: כף-חתול שרועה, אשל היאור, חפורית מצויה, אוכם חד-ביתי, אוכם ארץ-ישראלי ואוכם שיחני.

• זוגן השיח )3 יח' צומח, 1.9% משטח הסקר( מופיע כשליט בכתם אחד בבתה דלילה מאד בערוצים בבתרונות תצורת הלשון 	
באזור שממזרח לבית הערבה הישנה בדרום אזור הסקר, מוואדי נח'יל ועד ואדי מרד/קטיף. מלווים עיקריים: מלוח קיפח 

וימלוח פגום.

• ינבוט השדה )11 יח' צומח, 3.3% משטח הסקר( מופיע כשליט בשני אזורים בצפון הסקר: בבתרונות תצורת הלשון בין נחל 	
בזק לנחל מילחה, ובשטחים מוברים בכיכר הירדן מצפון ומדרום לנחל תרצה. מלווים עיקריים: יבלית מצויה, שיזף מצוי, שוש 

קירח, זקום מצרי, אוכם שיחני, מלוח קיפח, שיבולת-שועל נפוצה ועשבוניים חד-שנתיים נוספים.

• בין הכביש אל גשר 	 יח' צומח, 0.1% משטח הסקר( מופיע כשליט בערוץ אחד בלבד, בדרום אזור הסקר,   1( מלוח מלבין 
עבדאללה לכביש מצומת קלי"ה. מתלווים אליו שנהבית הרוזמרין ואשל היאור.

• מלחית אשונה )13 יח' צומח, 8.7% משטח הסקר( מופיעה כשליטה בבתות פתוחות עד דלילות מאד בכתמים בדרום אזור 	
אל-מלחה  לוואדי  מדרום  אל-אחמר,  לוואדי  מצפון  אום-ח'רובה,  לוואדי  מדרום  הירדן:  בכיכר  מוברים  בשטחים  הסקר, 
שנהבית  קיפח,  מלוח  מלבין,  מלוח  שיחני,  אוכם  היאור,  אשל  עיקריים:  מלווים  א-נועיימה.  ואדי  עד  ייט"ב  לנחל  ומדרום 

הרוזמרין, ימלוח פגום, מלעניאל מצוי, אהל מצוי ועשבוניים חד-שנתיים נוספים.

• מלחית קשקשית )4 יח' צומח, 1.1% משטח הסקר( מופיעה כשליטה בארבעה אתרים בדרום אזור הסקר, בערוצים בבתרונות 	
תצורת הלשון. מלווים עיקריים: אוכם ארץ-ישראלי, שנהבית הרוזמרין, מלוח קיפח, אוכם שיחני, אשל היאור ואהל מצוי.
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• שנהבית הרוזמרין )11 יח' צומח, 5.3% משטח הסקר( מופיעה בבתה דלילה עד ישימון עם מעוצים בודדים בבתרונות תצורת 	
הלשון שמצפון לוואדי א-נועיימה, ובשטחים מוברים בכיכר הירדן מזרחית ליריחו. מלווים עיקריים: מלוח קיפח ואשל היאור.

שני מינים של עשבוניים רב-שנתיים בני-קיימא הוגדרו כשליטים:

• יבלית מצויה )יח' צומח אחת, 0.03% משטח הסקר( הוגדרה כמין שליט בערוץ מופר מאד )קנאת קרוות א-תחתא( בשטחי 	
חקלאות באזור הג'יפתליך. מלווים עיקריים: הגה מצויה ועצי איקליפטוס נטועים.

• קנה מצוי )13 יח' צומח, 0.4% משטח הסקר( – לאורך ערוצים לחים בצפון אזור הסקר: במעיינות בקעת מחולה, בעין מוקש 	
ועין סוכות, במורד נחל מילחה, לאורך נהר הירדן מצפון לשפך נחל מילחה אל הירדן, ובמעלה נחל תירצה, בין כביש 90 לגדר 
המערכת. מלווים עיקריים: ינבוט השדה, אשל היאור/מרובע, סוף מצוי, שיזף מצוי, משיין גלילני, נענע משובלת, צפצפת 

הפרת, מלוח קיפח, אטד רב-פרחים, סמר ערבי ועצי איקליפטוס נטועים. 

עוד 121 יחידות צומח הוגדרו בשלטון עשבוניים חד-שנתיים )42.5% משטח הסקר(. בחלק הצפוני של הסקר – במישורי כיכר 
הירדן ובבתרונות תצורת הלשון; ובחלק הדרומי של הסקר – באזור המוגבה סביב נעמ"ה, במעלה נחל תרצה, ובכתמים בבתרונות 

בין ואדי אום-סידרה לוואדי אל-מלחה – שם נעלמים העשבוניים מהמפנים הדרומיים ומופיעים במפנים הצפוניים בלבד.
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טבלה 12: טיפוסי צומח בסקר הירדן הדרומי

תצורה 
טיפוס צומחתצורה מפורטתכללית

מס׳ 
יח׳ 
צומח

אחוז 
מהשטח

10.012%יער גבוה פתוח בשלטון תמר מצוי, מלוח קיפח ואוכם שיחני בנווה מדבריער גבוה פתוחיער גבוה

10.028%יער גבוה דליל מאד בשלטון איקליפטוס המקור, קנה מצוי ואשל היאור/מרובעיער גבוה דליל מאד

30.244%חורש צפוף בשלטון אשל היאור/מרובע, מלוח קיפח ואיקליפטוס ב.מ. בגדת נחלחורש צפוףחורש

10.095%חורש צפוף בשלטון אשל היאור/מרובע, קנה מצוי ומלוח קיפח בגדת נחל

140.753%חורש צפוף בשלטון אשל היאור/מרובע, שוש קירח ומלוח קיפח בגדת נחל

303.280%חורש בצפ׳ בינונית בשלטון אשל היאור/מרובע, יבלית מצויה ואיקליפטוס ב.מ.חורש בצפ׳ בינונית

10.009%חורש בצפ׳ בינונית בשלטון אשל היאור/מרובע, מלוח קיפח ואוכם שיחני בערוץ

10.002%חורש בצפ׳ בינונית בשלטון אשל היאור/מרובע, מלוח קיפח ושנהבית הרוזמרין בערוץ

10.693%חורש בצפ׳ בינונית בשלטון אשל היאור/מרובע, קנה מצוי ומלוח קיפח בגדת נחל

40.840%חורש בצפ׳ בינונית בשלטון אשל היאור/מרובע, קנה מצוי וצפצפת הפרת בגדת נחל

10.107%חורש פתוח בשלטון אשל היאור/מרובע, ימלוח פגום ומלוח קיפח בערוץחורש פתוח

40.180%חורש פתוח בשלטון אשל היאור/מרובע, מלוח קיפח וצפצפת הפרת בגדת נחל

10.097%חורש פתוח בשלטון אשל היאור/מרובע, קנה מצוי ואיקליפטוס ב.מ. בערוץ

10.032%חורש פתוח בשלטון אשל היאור/מרובע, קנה מצוי ומלוח קיפח בגדת נחל

10.012%חורש פתוח בשלטון סלוודורה פרסית

20.173%עצייה פתוחה בשלטון אשל היאור/מרובע, אוכם שיחני ומלוח קיפח בערוץעצייה פתוחהעצייה

10.012%עצייה פתוחה בשלטון אשל היאור/מרובע, טבק השיח וצפצפת הפרת בערוץ

10.049%עצייה פתוחה בשלטון אשל היאור/מרובע, מלוח קיפח ואוכם שיחני בערוץ

30.865%עצייה פתוחה בשלטון אשל היאור/מרובע, מלוח קיפח ואטד רב-פרחים בערוץ

10.352%עצייה פתוחה בשלטון אשל היאור/מרובע, מלוח קיפח ועשבוני חד-שנתי בערוץ

10.025%עצייה פתוחה בשלטון אשל היאור/מרובע, מלחית קשקשנית וימלוח פגום בערוץ

100.319%עצייה פתוחה בשלטון אשל היאור/מרובע, קנה מצוי ומלוח קיפח בערוץ

10.171%עצייה פתוחה בשלטון אשל היאור/מרובע, רכפתן מדברי ואטד רב-פרחים

20.463%עצייה דלילה בשלטון אשל היאור/מרובע, אוכם שיחני ואטד רב-פרחיםעצייה דלילה

10.072%עצייה דלילה בשלטון אשל היאור/מרובע, אטד רב-פרחים ועשבוני חד-שנתי בערוץ

111.228%עצייה דלילה בשלטון אשל היאור/מרובע, מלוח קיפח ואוכם שיחני

10.117%עצייה דלילה בשלטון אשל היאור/מרובע, מלוח קיפח ואוכם שיחני בערוץ

10.010%עצייה דלילה בשלטון אשל היאור/מרובע, קנה מצוי ואוכם שיחני בערוץ

10.180%עצייה דלילה בשלטון אשל היאור/מרובע, רכפתן מדברי ושיזף מצוי בערוץ

31.985%עצייה דלילה מאד בשלטון אשל היאור/מרובע, אוכם ארץ-ישראלי ומלוח קיפח במלחהעצייה דלילה מאד

50.749%עצייה דלילה מאד בשלטון אשל היאור/מרובע, אוכם שיחני ומלוח מלבין

40.967%עצייה דלילה מאד בשלטון אשל היאור/מרובע, ימלוח פגום ומלוח קיפח

10.021%עצייה דלילה מאד בשלטון אשל היאור/מרובע, ינבוט השדה ושיזף מצוי בערוץ

10.045%עצייה דלילה מאד בשלטון אשל היאור/מרובע, מלוח מלבין ואיקליפטוס ב.מ.

30.448%עצייה דלילה מאד בשלטון אשל היאור/מרובע, מלוח קיפח ושיזף מצוי בערוץ

50.216%עצייה דלילה מאד בשלטון אשל היאור/מרובע, מלחית אשונה ואוכם שיחני בערוץ

10.564%עצייה דלילה מאד בשלטון אשל היאור/מרובע, מלחית קשקשנית ומלוח קיפח

10.841%עצייה דלילה מאד בשלטון שיזף מצוי, מלחית אשונה ואשל היאור/מרובע בערוץ
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תצורה 
טיפוס צומחתצורה מפורטתכללית

מס׳ 
יח׳ 
צומח

אחוז 
מהשטח

שיחייה בצפ׳ שיחייה
בינונית עם עצים 

בודדים

שיחייה בצפ׳ בינונית עם עצים בודדים בשלטון מלוח קיפח, אוכם שיחני ותמר 
30.159%מצוי בערוץ

שיחייה בצפ׳ 
בינונית

10.014%שיחייה בצפ׳ בינונית בשלטון ימלוח פגום, קנה מצוי ומלוח קיפח בערוץ

10.006%שיחייה בצפ׳ בינונית בשלטון מלוח קיפח, אוכם שיחני ואשל היאור/מרובע בערוץ

10.016%שיחייה בצפ׳ בינונית בשלטון מלוח קיפח, מלחית אשונה והגה מצויה

שיחייה פתוחה עם 
עצים פזורים

20.077%שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון מלוח קיפח, צלף סיצילי ואיקליפטוס ב.מ.

30.325%שיחייה פתוחה בשלטון אוכם שיחני, אשל היאור/מרובע ומלחית קשקשניתשיחייה פתוחה

10.103%שיחייה דלילה בשלטון אוכם שיחני ואשל היאור/מרובעשיחייה דלילה

10.013%שיחייה דלילה בשלטון אוכם שיחני ומלחית קשקשנית בערוץ

61.108%שיחייה דלילה בשלטון אוכם שיחני, מלוח מלבין ואטד רב-פרחים

10.295%שיחייה דלילה בשלטון אשל היאור/מרובע, מלחית אשונה ואטד רב-פרחים

10.049%שיחייה דלילה בשלטון אשל היאור/מרובע, מלחית קשקשנית ושנהבית הרוזמרין בערוץ

30.547%שיחייה דלילה בשלטון מלוח קיפח, אוכם ארץ-ישראלי ואוכם שיחני

10.593%שיחייה דלילה בשלטון מלוח קיפח, מלחית אשונה ואוכם שיחני

10.910%שיחייה דלילה בשלטון מלוח קיפח, מלחית אשונה ואטד רב-פרחים

שיחייה דלילה מאד 
עם עצים פזורים

שיחייה דלילה מאד עם עצים פזורים בשלטון מלוח קיפח, אוכם שיחני ואשל 
10.024%היאור/מרובע בערוץ

שיחייה דלילה מאד עם עצים פזורים בשלטון מלוח קיפח, שנהבית הרוזמרין 
80.239%ושיזף מצוי בערוץ

30.321%שיחייה דלילה מאד בשלטון אוכם שיחני, ינבוט השדה ומלוח קיפחשיחייה דלילה מאד

60.145%שיחייה דלילה מאד בשלטון ימלוח פגום, ינבוט השדה ואוכם שיחני בערוץ

80.905%שיחייה דלילה מאד בשלטון ימלוח פגום, שנהבית הרוזמרין ואוכם ארץ-ישראלי

52.223%שיחייה דלילה מאד בשלטון מלוח קיפח, יפרוק המדבר ואוכם שיחני

31.801%שיחייה דלילה מאד בשלטון מלוח קיפח, מלחית אשונה ואוכם שיחני

בתה בצפ׳ בינונית בתה
עם עצים ושיחים 

פזורים

בתה בצפ׳ בינונית עם עצים ושיחים פזורים בשלטון אוכם ארץ-ישראלי, עדעד 
40.578%מאובק ואשל היאור/מרובע בערוץ

בתה בצפ׳ בינונית 
עם עצים פזורים

בתה בצפ׳ בינונית עם עצים פזורים בשלטון בן-מלח מכחיל, אוכם ארץ-ישראלי 
10.925%ואשל היאור/מרובע במלחה

בתה בצפ׳ בינונית 
עם שיחים פזורים

בתה בצפ׳ בינונית עם שיחים פזורים בשלטון בן-מלח מכחיל, אוכם שיחני ואוכם 
10.015%חד-ביתי במלחה

בתה פתוחה עם 
עצים ושיחים 

פזורים

בתה פתוחה עם עצים ושיחים פזורים בשלטון ינבוט השדה, שוש קירח 
10.293%ואיקליפטוס ב.מ.

בתה פתוחה עם עצים ושיחים פזורים בשלטון ינבוט השדה, שיבולת-שועל נפוצה 
31.362%ושיזף מצוי

בתה פתוחה עם 
עצים פזורים

10.007%בתה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון ינבוט השדה, יבלית מצויה ושיזף מצוי בערוץ

בתה פתוחה עם 
עצים ושיחים 

בודדים

בתה פתוחה עם עצים ושיחים בודדים בשלטון בן-מלח מכחיל, כף-חתול שרועה 
20.069%ואשל היאור/מרובע במלחה

בתה פתוחה עם עצים ושיחים בודדים בשלטון מלחית אשונה, אהל מצוי ואשל 
22.359%היאור/מרובע

בתה פתוחה עם עצים ושיחים בודדים בשלטון מלחית קשקשנית, שנהבית 
10.021%הרוזמרין ומלוח קיפח בערוץ
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תצורה 
טיפוס צומחתצורה מפורטתכללית

מס׳ 
יח׳ 
צומח

אחוז 
מהשטח

בתה דלילה עם בתה
עצים פזורים

11.101%בתה דלילה עם עצים פזורים בשלטון מלחית אשונה, אהל מצוי ואשל היאור/מרובע

10.961%בתה דלילה עם עצים פזורים בשלטון שנהבית הרוזמרין, מלוח קיפח ואשל היאור/מרובע

בתה דלילה עם 
עצים בודדים

בתה דלילה עם עצים בודדים בשלטון ינבוט השדה, עשבוניים חד-שנתיים וזקום 
51.554%מצרי

בתה דלילה עם עצים בודדים בשלטון מלחית קשקשנית, שנהבית הרוזמרין ואשל 
10.593%היאור/מרובע

10.077%בתה דלילה בשלטון מלוח מלבין, שנהבית הרוזמרין ואשל היאור/מרובע בערוץבתה דלילה

בתה דלילה מאד עם 
עצים בודדים

בתה דלילה מאד עם עצים בודדים בשלטון מלחית אשונה, עשבוניים חד-שנתיים 
10.366%ואשל היאור/מרובע

61.950%בתה דלילה מאד עם עצים בודדים בשלטון שנהבית הרוזמרין ואשל היאור/מרובע

בתה דלילה מאד עם 
שיחים בודדים

בתה דלילה מאד עם שיחים בודדים בשלטון בן-מלח מכחיל, חפורית מצויה ואוכם 
20.883%חד-ביתי במלחה

10.065%בתה דלילה מאד עם שיחים בודדים בשלטון ינבוט השדה, אוכם שיחני ומלוח קיפח

בתה דלילה מאד עם שיחים בודדים בשלטון מלחית אשונה, מלעניאל מצוי 
20.294%ושנהבית הרוזמרין

42.747%בתה דלילה מאד בשלטון מלחית אשונה, מלעניאל מצוי ומלוח מלביןבתה דלילה מאד

10.460%בתה דלילה מאד בשלטון מלחית קשקשנית, אוכם שיחני ואהל מצוי

בתה דלילה מאד עם 
שיחים פזורים

בתה דלילה מאד עם שיחים פזורים בשלטון מלחית אשונה, אשל היאור/מרובע 
10.019%וימלוח פגום בערוץ

עשבוניים בני-קיימא עשבוניים
עם עצים פזורים

עשבוניים בני-קיימא עם עצים פזורים בשלטון קנה מצוי, אשל היאור/מרובע 
10.086%ואיקליפטוס ב.מ. בגדת נחל

עשבוניים בני-קיימא עם עצים פזורים בשלטון קנה מצוי, אשל היאור/מרובע 
10.034%וצפצפת הפרת בערוץ

10.012%עשבוניים בני-קיימא עם עצים פזורים בשלטון קנה מצוי, ינבוט השדה ושיזף מצוי בערוץ

20.033%עשבוניים בני-קיימא עם עצים פזורים בשלטון קנה מצוי, משיין גלילני ושיזף מצוי בערוץ

20.025%עשבוניים בני-קיימא עם עצים פזורים בשלטון קנה מצוי, סוף מצוי ושיזף מצוי בערוץ

עשבוניים בני-קיימא 
עם מעוצים פזורים

עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון קנה מצוי, אשל היאור/מרובע 
10.029%ושיזף מצוי בערוץ

עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון קנה מצוי, ינבוט השדה ואשל 
20.052%היאור/מרובע

עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון קנה מצוי, מלוח קיפח ואטד 
10.084%רב-פרחים בערוץ

עשבוניים בני-קיימא 
עם מעוצים בודדים

עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים בודדים בשלטון יבלית מצויה, הגה מצויה 
10.025%ואיקליפטוס ב.מ. בערוץ

10.034%עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים בודדים בשלטון קנה מצוי, נענע משובלת ושיזף מצוי

10.002%עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים בודדים בשלטון קנה מצוי, סמר ערבי ושיזף מצוי

עשבוניים בני-חלוף 
עם מעוצים פזורים

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים חד-שנתיים, זקנן שעיר 
20.601%ושיזף השיח

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים חד-שנתיים, מלחית 
20.099%אשונה ואשל היאור/מרובע בערוץ

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים חד-שנתיים, מלחית 
75.588%אשונה ושיזף מצוי

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים חד-שנתיים, מלחית 
30.190%אשונה ושרביטן ריסני בערוץ

עשבוניים בני-חלוף 
עם עצים בודדים

עשבוניים בני-חלוף עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים חד-שנתיים ואשל היאור/
80.620%מרובע
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תצורה 
טיפוס צומחתצורה מפורטתכללית

מס׳ 
יח׳ 
צומח

אחוז 
מהשטח

עשבוניים בני-חלוף עשבוניים
עם מעוצים בודדים

10.083%עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים בודדים בשלטון אהל מצוי, מלחית אשונה ומלוח קיפח

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים בודדים בשלטון מלעניאל מצוי, מלחית אשונה 
10.097%ושיזף מצוי

10.046%עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים בודדים בשלטון עשבוניים חד-שנתיים ומלוח קיפח

236.342%עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים בודדים בשלטון עשבוניים חד-שנתיים ומלחית אשונה

232.450%עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים בודדים בשלטון עשבוניים חד-שנתיים ושיזף מצוי

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים בודדים בשלטון עשבוניים חד-שנתיים, זיף-נוצה 
10.122%ריסני ומלוח קיפח במצוק

ישימון; 
שיחייה

ישימון; שיחייה 
דלילה עם עצים 

פזורים

ישימון במדרונות; שיחייה דלילה עם עצים פזורים בשלטון מלוח קיפח, מלחית 
61.781%אשונה ושיזף מצוי בערוצים

ישימון; שיחייה 
פתוחה עם עצים 

פזורים

ישימון במדרונות; שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון מלוח קיפח, מלחית 
10.133%אשונה ואשל היאור/מרובע בערוצים

ישימון; 
בתה

ישימון; בתה דלילה 
מאד עם שיחים 

בודדים

ישימון במדרונות; בתה דלילה מאד עם שיחים בודדים בשלטון מלחית אשונה, 
21.841%אוכם שיחני ומלוח קיפח בערוצים

ישימון; בתה דלילה 
מאד עם שיחים 

ועצים פזורים

ישימון במדרונות; בתה דלילה מאד עם שיחים ועצים פזורים בשלטון זוגן השיח, 
31.925%מלוח קיפח וימלוח פגום בערוצים

ישימון; 
עשבוניים

ישימון; עשבוניים 
בני-חלוף

 ישימון במפנה דרומי; עשבוניים בני-חלוף בשלטון עשבוניים חד-שנתיים
39.375%במפנה צפוני

ישימון; עשבוניים 
בני-חלוף עם 

מעוצים בודדים

ישימון במדרונות; עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים בודדים בשלטון אהל מצוי, 
62.349%מלחית אשונה ויפרוק זיפני בערוצים

ישימון במפנה דרומי; עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים בודדים בשלטון עשבוניים 
3911.402%חד-שנתיים ומלחית אשונה במפנה צפוני

ישימון עם מעוצים ישימון
בודדים

10.099%ישימון עם מעוצים בודדים בשלטון אוכם שיחני ומלחית קשקשנית

11.258%ישימון עם מעוצים בודדים בשלטון אוכם שיחני, אשל היאור/מרובע ואהל מצוי בשקעים

ישימון עם מעוצים בודדים בשלטון אשל היאור/מרובע, שנהבית הרוזמרין ואוכם 
34.810%מצרי בשקעים

10.016%ישימון עם מעוצים בודדים בשלטון מלחית קשקשנית ואוכם ארץ-ישראלי בערוץ

ישימון עם 
עשבוניים בודדים

13.119%ישימון עם עשבוניים בודדים בשלטון בסיה שיכנית, אוכם מצרי ומלוח ספוגי בשקעים

ישימון; ישימון עם 
מעוצים בודדים

42.413%ישימון במדרונות; ישימון עם מעוצים בודדים בשלטון שנהבית הרוזמרין בערוצים
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5.4.5. בתי-גידול יחודיים
• האזור 	 מלחים.  של  גבוה  ריכוז  מצטבר  שבהם  הידרומורפיים  בשקעים  מאופיין  הירדן  בקעת  אזור  לעיל,  כאמור  מלחות: 

אל- קנאת  הלשון:  תצורת  בבתרונות  ויובליו  אל-אחמר  ואדי  אזור  הוא  הסקר  בתחומי  המלחות  מתרכזות  שבו  העיקרי 
פס'ייל וואדי א-דשה, וכן ואדי אל-מלחה לכל אורכו. בשל העקה החזקה הנגרמת מרמות המליחות הגבוהות של הקרקע, 
מאופיין בית-גידול זה במיעוט של מיני צמחים. רק מינים עמידים במלח )הלופיטיים( או "חובבי מלח" )הלופיליים( מצליחים 
להתקיים בתנאים קיצוניים אלו. מאידך, בשל נדירותו ופגיעותו של בית-גידול ייחודי ונדיר זה – רבים בו המינים הנדירים, 
שחלקם גם אנדמיים לישראל וסביבתה, וחלקם אף נמצאים בסכנת הכחדה. בסקר הנוכחי תועדו בתחומי המלחות המינים 

הייחודיים הבאים:

• שישה מינים בסכנת הכחדה: אוכם ארץ-ישראלי )אנדמי לישראל ולדרום טורקיה(, אוכם חד-ביתי, אזנן משולשן, כף-	
חתול זוחלת, כף-חתול שרועה, רופיית הים.

• ארבעה מינים על סף איום: אבי-ארבע מלוח, חוחן הירדן )אנדמי לישראל ולירדן(, יתדן מפושק ועדעדית משובלת.	

• שישה מינים נדירים שאינם בסכנה )דרגות הנדירות עפ"י: פרגמן ועמיתיו, 1999(: אטד רב-פרחים )O(, ברומית קצרת-	
.)RP( עדעד הביצות ,)R( מרור עדין ,)RR( ילקוטון שרוע ,)RP( טופל אדום ,)R( שיבולית

• מין אנדמי שאינו נדיר: קחוון ים-המלח )אנדמי לישראל ולירדן(.	

• בתי-גידול לחים: למעט המלחות, בבקעת הירדן גם בתי-גידול לחים משני טיפוסים שונים – מעיינות וערוצי נחלים זורמים 	
– בעיקר הירדן עצמו, אך גם חלק מיובליו הניזונים מהמעיינות – לפחות בחלק מערוץ הזרימה. רוב המעיינות שבתחום 
הסקר מרוכזים בבקעת מחולה שבצפון אזור הסקר – שם האקלים עדיין ים-תיכוני, אך ישנו מספר קטן של מעיינות גם 
בדרום אזור הסקר – באקלים הצחיח, שם הם יוצרים בית-גידול ייחודי של נווה מדבר. רוב המעיינות הללו יבשו או שמימיהם 
מאוחזים )כמו עין א-דשה ועין חיג'לה(, והמעיין היחידי שעדיין יוצר מופע של נווה מדבר הוא עין יונס. אפיק הירדן – נחל 
איתן בבית-גידול מדברי, יוצר גם הוא בית-גידול ייחודי, חשוב ונדיר באקלים הצחיח, על אף מצבו הירוד מאד בעשורים 

האחרונים. גם כאן, מינים נדירים רבים, חלקם אנדמיים וחלקם בסכנת הכחדה:

• שמונה מינים בסכנת הכחדה: אוכם ארץ-ישראלי )אנדמי לישראל ולדרום טורקיה(, אשבל ארך-שיבולת, געדת הביצות, 	
חבלבל מדברי, כף-חתול שרועה, כריך שעיר, נסמנית קיפחת, פואת הצבעים.

• חמישה מינים על סף איום: יתדן מפושק, עדעדית משובלת, צפצפת הפרת, שוש קירח ושרשר שיחני.	

• )O(, אספרג ארץ-	 )דרגות הנדירות עפ"י: פרגמן ועמיתיו, 1999(: אטד רב-פרחים  נדירים שאינם בסכנה  עשרה מינים 
 ,)R( )R(, לוטוס דקיק  )R(, כוכבית חיוורת  )R(, דבשה הודית  )R(, ברומית קצרת-שיבולית  )R(, אפזרית מלוחה  ישראלי 

.)R( עפעפית שרועה ,)R( מרור עדין ,)RP( לוטוס צר-עלים

• שלושה מינים אנדמיים שאינם נדירים: ציפורני-חתול ארץ-ישראליות )אנדמי לישראל וללבנון(, מלחית הירדן )אנדמית 	
לישראל, סוריה ולבנון(, קחוון הגליל )אנדמי לישראל, סוריה ולבנון(.

• קונגלומרט ומצוק תצורת סמרה: רוב שטח הסקר משתרע על פני מסלע תצורת הלשון, המורכב כאמור משלוש מדרגות 	
עיקריות – כיכר הירדן, בתרונות וגאון הירדן. באזור אחד – סביב נעמ"ה, כולל תחום הסקר גם מדרגה מוגבהת יותר שנמצאת 
ויייחודי באזור הסקר, כולל מצוק קונגלומרט  נדיר  נוספות, שיוצרות בית-גידול  גיאולוגיות  מעל כיכר הירדן ובה תצורות 
חריג בנוף הסקר בירידה מתצורת סמרה אל כיכר הירדן. אין באזור זה מינים נדירים רבים, למעט בוהרביה זוחלת )בסכנת 
הכחדה(, שנהבית הרוזמרין )R(, תלת-מלען מצוי )אינו מוגדר כנדיר, 'מספר אדום' = 1.5(, ושערור שעיר האנדמי לישראל, 

סוריה ולבנון, אך הרכב המינים והגיאומורפולוגיה הייחודיים ראויים לציון.

5.4.6. מיני צמחים בסכנת הכחדה, נדירים ואנדמיים 
יש להדגיש כי מטרת הסקר הנוכחי הייתה מיפוי מרחבי, ולא התמקדות באיתור מינים נדירים. לא הוקדשו בסקר ימים יעודיים 
לצורך כך, והעבודה בשטח בוצעה במשך כל השנה, כך שייתכן שמינים נדירים רבים לא נצפו – בגלל הגעה לשטח הימצאם 

בעונה לא מתאימה, ולעתים אף בשעה הלא נכונה של היום.

ופולק, 2007; שמידע ועמיתיו, 2011(: אוכם ארץ- עם זאת, תועדו בתחומי הסקר 13 מיני צמחים בסכנת הכחדה )שמידע 
ישראלי, אוכם חד-ביתי, אזנן משולשן, אשבל ארך-שיבולת, בורהביה זוחלת, געדת הביצות, חבלבל מדברי, כף-חתול זוחלת, 
מהארץ,  שנכחד  כמין  בספרות  נחשב  היה  מדברי  חבלבל  הצבעים.  ופואת  קיפחת  נסמנית  שעיר,  כריך  שרועה,  כף-חתול 

ובעקבות סקר זה וממצאים ממקומות נוספים, עודכן מצבו )שמש ועמיתיו, 2016(.

בנוסף, תועדו עוד תשעה מינים המוגדרים 'על סף איום' )שמידע ועמיתיו, 2011(: אבי-ארבע מלוח, חוחן הירדן, יתדן מפושק, 
לחך המלחות, עדעדית משובלת, צמרורת בואסיה, צפצפת הפרת, שוש קירח, שרשר שיחני; ול-3 מינים נוספים חושב 'מספר 
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אדום', אך אינם מגיעים אל סף הדירוג שמעמידם בסיכון: אטד רב-פרחים )'מספר אדום' = 2(, ילקוטון שרוע )'מספר אדום' = 
2( ותלת-מלען מצוי )'מספר אדום' = 1.5(.

מינים נדירים רבים שאינם נמצאים בסיכון תועדו גם כן בסקר זה. מין אחד שמוגדר כנדיר מאד )RR – מוכר מ-30-4 אתרים 
בארץ(: כמנון ענף; ארבעה מינים שמוגדרים כנדירים )RP – מוכרים מ-100-30 אתרים בארץ(: טופל אדום, לוטוס צר-עלים, 
עדעד הביצות ושום אשרסון; ועוד 15 מינים שמוגדרים כנדירים למדי )R – מוכרים מיותר מ-100 אתרים בארץ( )דרגות הנדירות 

עפ"י: פרגמן ועמיתיו, 1999(.

ארץ-ישראלית,  בצלצייה   :)EE( ולסיני  לישראל  אנדמיים  מינים  שלושה  אנדמיים.  צמחים  מיני   20 גם  תועדו  הסקר  בתחומי 
זוגן השיח וזמזומית אייג; מין אחד – ריסן דק, אנדמי לישראל בלבד )EI(; שני מינים אנדמיים לישראל וללבנון )EL(: פעמונית 
עבות,  ציפורני-חתול  הירדן,  חוחן   :)EP( ולירדן  לישראל  אנדמיים  מינים  חמישה  ארץ-ישראליות;  וציפורני-חתול  ירושלים 
)ET(: אוכם ארץ- ולדרום-טורקיה  צמרורת בואסיה, קחוון ים-המלח ושלהבית קצרת-שיניים; שני מינים אנדמיים לישראל 

ישראלי ואלקנה סמורה; ושבעה מינים אנדמיים לישראל, סוריה ולבנון )ES(: אליסון דמשקאי, דבקת יהודה, מלחית הירדן, 
מררית הגליל, עכנאי יהודה, קחוון הגליל ושערור שעיר )הגדרות האנדמיות עפ"י: פרגמן ועמיתיו, 1999(.

כמתואר במבוא לפרק הבוטני, במאגרי המידע של רט"ג, בספר האדום של הצמחים בישראל )שמידע ופולק, 2007; שמידע 
ועמיתיו, 2011(, בסקר מינים נדירים שנערך בשנת 2001 על ידי יאיר אור, ובסקר אקולוגי שנערך בשנת 2005 על ידי עמוס סבח, 
מתועדים בתחומי הסקר 83 מיני צמחים בסכנת הכחדה, נדירים ואנדמיים, מתוכם 40 מינים תועדו גם בסקר הנוכחי. חשוב 
במיוחד התיעוד של חבלבל מדברי – שנחשב כנכחד מישראל עד גילויו המחודש בסקר הנוכחי )שמש ועמיתיו, 2016(. המין 
כבר תועד בשנת 2008 באזור עין גדי ע"י מיכאל בלכר, אך תיעוד זה, למרות שפורסם )בלכר ובלכר, 2010(, לא זכה לחשיפה 

מספקת. בנוסף, 20 מיני צמחים בסכנת הכחדה, נדירים או אנדמיים תועדו לראשונה בתחומי הסקר הנוכחי )טבלה 13(.

במפת המינים הנדירים )מפה 13( מופיעים איתורים מקורבים של מיקומי המינים בסכנת הכחדה, הנדירים והאנדמיים שיש 
לגביהם נתוני מיקום, בחלוקה למקור המידע )סקר נוכחי, מאגרי מידע רט"ג, ספר אדום(. מפתח מיקום המינים הנדירים מופיע 
בנספח ה' – מפתח תצפיות במיני צמחים בסכנת הכחדה, נדירים ואנדמיים )טבלאות מלוות למפה 13( בשני אופנים: לפי מס' 

הנקודה )כל המינים המופיעים בנקודה מסויימת(, ולפי שם המין )כל הנקודות שבהן מופיע המין(.

מניתוח התצפיות עולה שישנן כמה מוקדות )hot-spots( של מינים נדירים: סביב המעיינות בבקעת מחולה, לאורך נחל תרצה 
– ובעיקר במורד הנחל מדרום למאגרים, במלחת ואדי אל-מלחה )המוקדה הגדולה ביותר(, במורד נחל ייט"ב )אחרי המפגש עם 
ואדי אל-מלחה(, ובבתרונות בין נחל פרת לדיר חג'לא. יש להדגיש שמוקדות אלו אינן מעידות בהכרח על ריכוז יוצא דופן של 
מינים נדירים, היות והן מייצגות תצפיות נוכחות בלבד )presence only(, ותיתכן כאן הטייה משמעותית לטובת אתרים שנדגמו 

בתכיפות גבוהה )כמו מלחת ואדי אל-מלחה(, בהשוואה לאתרים אחרים שלא נדגמו כלל.



153

"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

טבלה 13: מיני צמחים בסכנת הכחדה, נדירים ואנדמיים בסקר הירדן הדרומי
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√RR3.2בן-שיחאבוטילון הודי

√√√√R2.5חד-שנתיאבי-ארבע מלוח

√RR2.5בן-שיחאוכם אמיתי

√√√√√RRET4.2בן-שיחאוכם ארץ-ישראלי

√√√√RP3.2שיחאוכם חד-ביתי

√√CEPבן-שיחאוכם מדברי

√√RR3.7בן-שיחאוכם תולעני

√RP4.2בן-שיחאזוביון דגול

√Rבן-שיחאזוביון שעיר

√√√√√R3.7חד-שנתיאזנן משולשן

√√√√O2שיחאטד רב-פרחים

√RESחד-שנתיאליסון דמשקאי

√CETבן-שיחאלקנה סמורה

√RREI4.2בן-שיחאלקנת הגליל

√RP2.5חד-שנתיאספסת הגליל

√√√Rגיאופיט מטפס בן-חלוףאספרג ארץ-ישראלי

√√Rרב-שנתי קצר-חייםאפזרית מלוחה

√RPעשבוני רב-שנתי בן-חלוףאפזרית מלולה

√Rעשבוני רב-שנתי בן-קיימאארבעוני שעיר

√CECעשבוני רב-שנתי בן-קיימאארכובית ארץ-ישראלית

√√√Rחד-שנתיארכובית צפופה

√RR3.7עשבוני רב-שנתי בן-קיימאאשבל ארך-שיבולת

√√CEIעץאשל ארץ-ישראלי

√CESעץאשל הירדן

√√RR3.2בן-שיח מטפסבורהביה זוחלת

√FEEגיאופיטבצלצייה ארץ-ישראלית

√√√Rחד-שנתיברומית קצרת-שיבולית

√√RR3.7עשבוני רב-שנתי בן-קיימאגלדן מאורך

√√RR3.7עשבוני רב-שנתי בן-קיימאגעדת הביצות

√√RPחד-שנתיגרגרנית מדברית

√FESחד-שנתידבקת האפונים

√CCESחד-שנתידבקת יהודה

√RREI3.2חד-שנתידבקת יריחו

√√√Rחד-שנתידבשה הודית

√O3.2חד-שנתידוחנן דק

√√CESחד-שנתידרדר כחול

√√√CCEEבן-שיחזוגן השיח

√RR5.3עשבוני רב-שנתי בן-קיימאזליה מחומשת
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√FEEגיאופיטזמזומית איג

√RR4.7גיאופיט בן-חלוףזמזומית ורבורג

√CCESגיאופיטזמזומית מצויה

√√נכחדXעשבוני רב-שנתי בן-חלוףחבלבל מדברי

אין עשבוני רב-שנתי בן-חלוףחוחן הירדן
√EP2.5נתון

√Rחד-שנתיחומעה משולחפת

√RP3.2חד-שנתיחלוק זהרי

√√√√√RPטפיל עשבוני רב-שנתי בן-חלוףטופל אדום

√Rטפיל עשבוני רב-שנתי בן-חלוףיחנוק המלחות

√√√RR2חד-שנתיילקוטון שרוע

√√√√R2.5חד-שנתייתדן מפושק

√√Rחד-שנתיכוכבית חיוורת

√RRעשבוני רב-שנתי בן-חלוףכמנון ענף

√√√√F3.2עשבוני רב-שנתי בן-קיימאכף-חתול זוחלת

√√√√√F3.2עשבוני רב-שנתי בן-קיימאכף-חתול שרועה

√RR3.7עשבוני רב-שנתי בן-קיימאכריך שעיר

√RRחד-שנתיכרסתן נפוח

√RP3.2טפיל חד-שנתיכשות בבלי

√RREEבן-שיחכתלה מדברית

√Rחד-שנתילוטוס דקיק

√√√RPעשבוני רב-שנתי בן-חלוףלוטוס צר-עלים

√FELגיאופיטלוף ארץ-ישראלי

√√RP2.5עשבוני רב-שנתי בן-קיימאלחך המלחות

√√√Rחד-שנתילחך משונן

√√√√FESחד-שנתימלחית הירדן

√√CEPחד-שנתימנתור מחוספס

√√√Rחד-שנתימרור עדין

√RPEI2.5בן-שיחמרור שנהבי

√CESחד-שנתימררית הגליל

√√√RR3.7עשבוני רב-שנתי בן-קיימאנסמנית קיפחת

√Rעשבוני רב-שנתי בן-חלוףסומקן דוקרני

√√RP4.7גיאופיט בן-חלוףסחלב הביצות

√√RR1.5עץסלוודורה פרסית

√RR3.7עשבוני רב-שנתי בן-קיימאספה המים

√√√√RPעשבוני רב-שנתי בן-קיימאעדעד הביצות

√√√√RR2.5חד-שנתיעדעדית משובלת

√√CCESחד-שנתיעכנאי יהודה

√Rעשבוני רב-שנתי בן-קיימאעפעפית שרועה

√√O4.2עץערער ארזי
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√√O4.7מטפס בן-קיימאפואת הצבעים

√CELחד-שנתיפעמונית ירושלים

√√F2.5חד-שנתיפרקן עשבוני

 ציפורני-חתול
√√FELחד-שנתיארץ-ישראליות

√√REPחד-שנתיציפורני-חתול עבות

√FELחד-שנתיציפורנית ארץ-ישראלית

√Rחד-שנתיציפורנית דביקה

√RR3.7חד-שנתיצלע-שור אשונה

√FEP2.5בן-שיחצמרורת בואסיה

√√√√R2.5עץצפצפת הפרת

√RP3.2בן-שיחקדד נאה

√CCETחד-שנתיקחוון ארץ-ישראלי

√CCESחד-שנתיקחוון הגליל

√FEPחד-שנתיקחוון ים המלח

√√RR3.2צמח מים בן-קיימארופיית הים

אין רב-שנתי קצר-חייםריסן דק
√EIנתון

√√REPחד-שנתירכפה גדולה

√√RPגיאופיטשום אשרסון

√√√RP2.5עשבוני רב-שנתי בן-קיימאשוש קירח

√√O4.2עץשיזף שעיר

√√CCEPבן-שיחשלהבית קצרת-שיניים

√√√√Rבן-שיחשנהבית הרוזמרין

√√√CCESחד-שנתישערור שעיר

√√RR4.2בן-שיחשרשר רב-שנתי

√√√√RR2.5בן-שיחשרשר שיחני

√C1.5עשבוני רב-שנתי בן-חלוףתלת-מלען מצוי

*שכיחות ואנדמיות מתוך: פרגמן ועמיתיו )1999(.

**מס' אדום מתוך: שמידע ופולק )2007( ושמידע, פולק ופרגמן-ספיר )2011(.

***מין מוגן: על פי חוק ערכי טבע מוגנים, רשות הטבע והגנים )2005(.

שכיחות: נכחד )X( – נכחד מהטבע בישראל; על סף הכחדה )O( – נמצא ב-3-1 אתרים בישראל; נדיר מאד )RR( – נמצא ב-30-4 
אתרים בישראל; נדיר )RP( – נמצא ב-100-31 אתרים בישראל; נדיר למדי – נמצא ביותר מ-100 אתרים בישראל; F - תדיר; 

C – מצוי; CC – שכיח.

אנדמיות: אנדמי לישראל ולסיני )EE(, אנדמי לישראל בלבד )EI(; אנדמי לישראל וללבנון )EL(, אנדמי לישראל ולירדן )EP(, אנדמי 
.)ET( אנדמי לישראל ולטורקיה ,)ES( לישראל, סוריה ולבנון

מספר אדום: מחושב ע"י שקלול מספר מרכיבים הקשורים לתכונות הצמח, לתפוצתו ולבית גידולו. את פירוט החישוב לכל מין 
ניתן למצוא בספר האדום )שמידע ופולק, 2007; ושמידע ועמיתיו, 2011(. למינים 'על סף איום' המספר האדום שווה ל-2.5. 

למינים בסכנת הכחדה ערך המספר האדום גדול מ-2.5.



156

"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

5.4.7. מיני צמחים פולשים וזרים 
כמו במקרה המינים הנדירים, גם כאן יש להדגיש כי מטרת הסקר הנוכחי הייתה מיפוי מרחבי, ולא התמקדות באיתור מינים 
פולשים וזרים. לא הוקדשו בסקר ימים יעודיים לצורך כך, ולכן סביר להניח שמיקומים רבים של מינים פולשים וזרים לא אותרו. 

המיפוי התבסס על תצפיות מהסקר הנוכחי, וכן על נתונים ממאגרי המידע של רט"ג.

סה"כ תועדו בתחומי הסקר 23 מיני צמחים שאינם מקומיים )טבלה 14(. יותר ממחציתם )13 מינים( מוצאם מאמריקה, מוצא 
שישה מינים מאוסטרליה, שני מינים מאפריקה, מין אחד מאירופה ומין אחד מאסיה. ארבעה מינים מוגדרים ברמת האיום 
הגבוהה ביותר: טבק השיח, ינבוט ב.מ. )ככל הנראה, ינבוט המסקיטו(, שיטה כחלחלה ושיטת עלי-הערבה. מינים אלו חודרים 
לבתי הגידול הטבעיים, יוצרים בהם עומדים צפופים, ובהיותם בנוסף גם בעלי תכונות אללופטיות, הם גורמים לשינוי קיצוני 
במאפייני בתי הגידול הטבעיים. במינים אלו יש לטפל בדחיפות, בשיתוף פעולה עם ממלכת ירדן והרשות הפלסטינית, על 
מנת לעצור את התפשטותם ואת נזקם הרב למערכת האקולוגית המקומית. עוד שמונה מינים מוגדרים ברמת איום גבוהה: 
נטוי, לכיד הנחלים, פרקינסוניה שיכנית, קייצת מלבינה, קייצת מסולסלת  איקליפטוס המקור, אמברוסיה מכונסת, חמציץ 
וקיקיון מצוי. מינים אלו חודרים לבתי הגידול הטבעיים ויוצרים בהם עומדים צפופים, ובכך גורמים לשינוי משמעותי במאפייני 
בתי הגידול הטבעיים. מין נוסף – מלוח ספוגי, מוגדר ברמת איום נמוכה. מין זה חודר לבתי הגידול הטבעיים, אך אינו יוצר 
עומדים צפופים וחסר תכונות אללופטיות, ולכן מהווה איום אקולוגי נמוך )הגדרת מינים פולשים ודרגות האיום האקולוגי על 

פי: דופור-דרור, 2010(. שאר עשרת המינים הם זרים לארץ ונצפו בבתי-גידול טבעיים ומופרים, אך טרם סווגו כפולשים.

ממיפוי המינים הפולשים והזרים )מפה 14( ניתן לראות כי ישנם שני מקורות עיקריים להתפשטותם אל השטחים הטבעיים: 
שטחי החקלאות וערוצי הנחלים. כך למשל, מינים פולשים רבים תועדו בבקעת מחולה החקלאית, שם השטחים הטבעיים הם 
משארים קטנים ומבודדים בתווך חקלאי רציף. מטעי התמרים בגאון הירדן הם מקור נוסף למינים פולשים, כמו גם החלקות 
החקלאיות המושקות בכיכר הירדן )כמו גוש החלקות של פצאל-תומר-גלגל-נתיב הגדוד( וערוצי הנחלים: נחל מילחה, נחל 
תרצה, קנאת קרוות א-תחתא, ואדי אל-אחמר, נחל ייט"ב, ואדי א-נועיימה ונחל פרת. כמו כן, לאורך הירדן עצמו פזורים מינים 
פולשים, בעיקר של בתי-גידול לחים, ובכללם גם עצי איקליפטוס נטועים. איקליפטוס המקור מייצר זריעים ומתרבה בבתי-

הגידול הלחים שם הוא ניטע. לגבי מיני איקליפטוס אחרים חסר מידע.

מין פולש שיש לתת אליו את הדעת במיוחד הוא אמברוסיה מכונסת. מין זה הולך ומתפשט בחקלאות בקעת הירדן, ומגיע גם 
אל בתי-גידול לחים טבעיים. כיום הוא מתועד בחקלאות כיכר הירדן מבקעת מחולה ועד נירן, ונפוץ במיוחד באזור נחל תרצה, 

אליו הגיע דרך נחל שכם. יש לפעול לעצירת התפשטותו של מין אגרסיבי זה, בטרם יגיע אל הירדן.

טבלה 14: מיני צמחים זרים ופולשים בסקר הירדן הדרומי ומאפייניהם

רמת איום מוצאצורת חייםשם עברי
בישראל

סקר בית-גידול בארץ
נוכחי

מאגר מידע 
רט"ג

בתי-גידול לחים, בתי-גידול 3אוסטרליהעץאיקליפטוס המקור
 √מופרעים-מופרים

עשבוני רב-שנתי אמברוסיה מכונסת
בן-קיימא

√√בתי-גידול מופרעים-מופרים3אמריקה

שטחים מעובדים, בתי-גידול  אמריקהדו-שנתי, חד-שנתיאסתר מרצעני
√√מופרעים-מופרים

עשבוני רב-שנתי דורה רותמית
בן-חלוף

שטחים מעובדים, בתי-גידול  אמריקה
 √מופרעים-מופרים

√√שטחים מעובדים אמריקהחד-שנתידטורה נטויית-פרי

 √שטחים מעובדים אירופהחד-שנתיזיפן מצוי

√ בתי-גידול מופרעים-מופרים3אפריקהגיאופיטחמציץ נטוי

√√בתי-גידול מופרעים-מופרים4אמריקהעץטבק השיח

 √בתי-גידול מופרעים-מופרים4אמריקהעץינבוט ב.מ.

 √שטחים מעובדים אמריקהחד-שנתיירבוז מופשל

√בתי-גידול מופרעים-מופריםאמריקהחד-שנתיכף-אווז לבנה

שטחים מעובדים, בתי-גידול 3אמריקהחד-שנתילכיד הנחלים
√√מופרעים-מופרים

שטחים מעובדים, בתי-גידול  אמריקהחד-שנתילכיד קוצני
 √מופרעים-מופרים
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רמת איום מוצאצורת חייםשם עברי
בישראל

סקר בית-גידול בארץ
נוכחי

מאגר מידע 
רט"ג

 √מדבר, רודרליים1אוסטרליהחד-שנתימלוח ספוגי

√ בתי-גידול מופרעים-מופרים3אמריקהעץפרקינסוניה שיכנית

 √בתי-גידול מופרעים-מופרים אוסטרליהחד-שנתיקוכיה הודית

 √בתי-גידול מופרעים-מופרים אוסטרליהעץקזוארינה דקיקה

 √בתי-גידול מופרעים-מופרים3אמריקהחד-שנתיקייצת מלבינה

שטחים מעובדים, בתי-גידול 3אמריקהחד-שנתיקייצת מסולסלת
 √מופרעים-מופרים

√√בתי-גידול מופרעים-מופרים3אפריקהעץקיקיון מצוי

 √בתי-גידול מופרעים-מופרים4אוסטרליהעץשיטה כחלחלה

 √רודרליים4אוסטרליהעץשיטת עלי-הערבה

√ בתי-גידול מופרעים-מופרים אסיהעץתות לבן

5.4.8. ערכיות בוטנית של יחידות הצומח 
הערכת הערכיות הבוטנית בוצעה על 133 יחידות צומח שבהן מולא דף תצפית. מתוכן, ב-112 יחידות בוצעו תרשימי צומח 
מגבלת  )בשל  מפורטים  תרשימים  לבצע  היה  ניתן  לא  שבהן  הנותרות  היחידות  וב-21  מלאה,  מינים  רשימת  עם  מפורטים 
נגישות( – התבססה הערכת הערכיות על תרשימי צומח שנעשו ביחידות אחרות – דומות ככל הניתן. שאר 257 יחידות הצומח, 
שבהן גם לא ניתן היה למלא דף תצפית – הוערכו על סמך דמיון בניתוח אורתופוטו ליחידות צומח סמוכות דומות. יחידה אחת 

לא נסקרה – שמורת הסלוודורה הפרסית, וערכיותה הוגדרה מראש כמירבית.

שטחים חקלאיים של שטח פתוח הוגדרו מראש בערכיות נמוכה )108 פוליגונים, 25% משטח הסקר(, כמו גם שטחים מופרים 
– מחפורות, חורבות, ערימות פסולת בניין ועבודות עפר, שד"מ גדר המערכת ומאגרי מים נטושים )33 פוליגונים, כ-1% משטח 
הסקר(. שטחים בנויים – ישובים כפריים, מוצבי צבא, גדר המערכת, מעברי גבול, אתרי תיירות, חקלאות מבונה )חממות(, 

סכרים ומתקני מים – לא נסקרו )65 פוליגונים, 4% משטח הסקר(.

בבחינת ממצאי הערכת הערכיות )מפה 15(, עולה ש-12 טיפוסי צומח הוגדרו בערכיות הבוטנית המירבית )32 יחידות צומח(, 
מתוכם ארבעה טיפוסי צומח על גדת הירדן, וארבעה במלחה:

• חורש צפוף בשלטון אשל היאור/מרובע, שוש קירח ומלוח קיפח בגדת נחל	

• חורש בצפ' בינונית בשלטון אשל היאור/מרובע, קנה מצוי ומלוח קיפח בגדת נחל	

• חורש בצפ' בינונית בשלטון אשל היאור/מרובע, קנה מצוי וצפצפת הפרת בגדת נחל	

• חורש פתוח בשלטון אשל היאור/מרובע, מלוח קיפח וצפצפת הפרת בגדת נחל	

• חורש פתוח בשלטון סלוודורה פרסית	

• עצייה דלילה מאד בשלטון אשל היאור/מרובע, אוכם ארץ-ישראלי ומלוח קיפח במלחה	

• עצייה דלילה מאד בשלטון שיזף מצוי, מלחית אשונה ואשל היאור/מרובע בערוץ	

• בתה בצפ' בינונית עם עצים ושיחים פזורים בשלטון אוכם ארץ-ישראלי, עדעד מאובק ואשל היאור/מרובע בערוץ	

• בתה בצפ' בינונית עם עצים פזורים בשלטון בן-מלח מכחיל, אוכם ארץ-ישראלי ואשל היאור/מרובע במלחה	

• בתה בצפ' בינונית עם שיחים פזורים בשלטון בן-מלח מכחיל, אוכם שיחני ואוכם חד-ביתי במלחה	

• בתה פתוחה עם עצים ושיחים בודדים בשלטון בן-מלח מכחיל, כף-חתול שרועה ואשל היאור/מרובע במלחה	

• עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים בודדים בשלטון קנה מצוי, נענע משובלת ושיזף מצוי	

מבחינה מרחבית, יחידות צומח אלו כוללות את גדת הירדן כמעט לכל אורכו – מנחל מילחה בצפון ועד נחל ייט"ב בדרום; את 
מלחות ואדי אל-מלחה ומורד ואדי אל-אחמר; ערוצים בבתרונות בין נחל תרצה לוואדי אל-אחמר; הערוץ הרחב של נחל ייט"ב 

בין כביש 90 לגדר המערכת; שמורת הסלוודורה הפרסית וסביבת עין בולייביל תחתון )עין חנזיר( בבקעת מחולה.

ערכיות בוטנית גבוהה מאד הוגדרה ב-49 טיפוסי צומח )118 יחידות צומח(, ובהם סביבת המעיינות בבקעת מחולה, גדות 
הירדן מנחל בזק ועד נחל מילחה, קטעים נרחבים בגאון הירדן, מורד נחל מילחה מגדר המערכת עד לירדן, מורד ואדי אבו-
סידרה מגדר המערכת עד לירדן, ערוצים בבתרונות בין ואדי אבו-סידרה לנחל תרצה, נחל תרצה מגדר המערכת עד לירדן, 
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ואדי אל-אחמר ויובליו, הגבעות שבין ערוצי ואדי אל-מלחה בכיכר הירדן – בין חקלאות תומר-גילגל-נתיב הגדוד-נירן לגדר 
המערכת, הגבעות והערוצים באזור ואדי אבו-עבידה וחקלאות נעמ"ה, מורד נחל ייט"ב – מהמפגש עם ואדי אל-מלחה עד 
לירדן, מדרגת תצורת סמרה ממזרח ומדרום לנעמ"ה, הערוצים בבתרונות בין נעמ״ה לוואדי א-נועיימה, מורד ואדי א-נועיימה 
מגדר המערכת עד לירדן, מדרגת הביניים בבתרונות עם קרקע אדומה מדרום לוואדי א-נועיימה, נחל פרת מכביש 90 עד גדר 

המערכת, ערוצי ואדי נח'יל וח'ור אל מורר באזור דיר חג'לא, וערוץ נוסף בבתרונות בין כביש 90 לבית הערבה הישנה.

ערכיות בוטנית גבוהה הוגדרה ב-50 טיפוסי צומח )198 יחידות צומח(, הכוללים את מרבית מדרגת הבתרונות לכל אורך תחום 
הסקר, חגורות צומח דלילות בגאון הירדן, שטחים מוברים בכיכר הירדן, מעלה נחל תרצה בין כביש 90 לגדר המערכת, ואת גדת 

הירדן במורד סמוך לשפך אל ים המלח.

ערכיות בוטנית בינונית הוגדרה בשמונה טיפוסי צומח )37 יחידות צומח(, כולם שטחים עם צומח עשבוני בן-חלוף ומעוצים 
בודדים, או של ישימון עם עשבוניים ו/או מעוצים בודדים. אלו שטחים מוברים או מופרים בכיכר הירדן )דוגמת שטחי חקלאות 
ואזור בריכות הדגים  ונחל פרת,  ואדי א-נועיימה  נטושה מזרחית לגדר המערכת(, בתרונות חשופים כמעט מצמחיה באזור 

הנטושות של בית הערבה מצפון לים המלח.

בערכיות בוטנית נמוכה )מלבד השטחים החקלאיים והמופרים( הוגדרו שני טיפוסי צומח בלבד )2 יחידות צומח(: ערוץ קנאת 
לחלוטין  כמעט  החשוף   – המלח  ים  נסיגת  ואזור  פולשים,  במינים  ומאולח  חקלאיים  שטחים  בלב  שנמצא  א-תחתא  קרוות 

מצמחייה.

בערכיות   – מהשטח  וכ-40%  מאד,  גבוהה  בערכיות  כ-12%  המירבית,  בערכיות  הוגדר  הסקר  משטח  שכ-4%  נמצא  סה"כ, 
גבוהה. כ-12% מהשטח הוגדר בערכיות בינונית, כ-28% - הרוב שטחים חקלאיים ומופרים – בערכיות נמוכה, ו-4% משטח 

הסקר הוא שטח בנוי )איור 14(.

איור 14: התפלגות ערכיות בוטנית של שטח סקר הירדן הדרומי

5.4.9. סיכום הפרק הבוטני, עיקרי הממצאים והמלצות
תחום הסקר חוצה את קו הצחיחות. וכך, מפל המשקעים החריף בין צפון הבקעה לדרומה, משטר הזרימה של ערוצי הנחלים 
האיתנים והשיטפוניים, קצב אידוי המים הגבוה, מאפייני קרקעות הסחף והשפעת האדם, יצרו בבקעת הירדן פסיפס מגוון של 
בתי-גידול, ובהם חברות צומח ייחודיות: 43 תצורות צומח מפורטות, שסווגו ל-116 טיפוסי צומח. בתי-גידול בוטניים ייחודים 

בסקר היו: מלחות, בתי-גידול לחים וקונגלומרט תצורת סמרה.

במהלך הסקר תועדו 13 מיני צמחים בסכנת הכחדה )ביניהם מין אחד שנחשב כנכחד – חבלבל מדברי(, תשעה מינים 'על סף איום', 
)hot-spots( ועוד 20 מינים נדירים שאינם בסיכון. עשרים מיני צמחים שתועדו בסקר הם אנדמיים לישראל וסביבתה. מוקדות 

של מינים נדירים הן: מעיינות בקעת מחולה, מורד נחל תרצה, מלחת ואדי אל-מלחה, מורד נחל ייט"ב, ובתרונות תצורת הלשון בין 
נחל פרת לדיר חג'לא.



159

"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

עוד תועדו בסקר 23 מיני צמחים זרים/פולשים, שמקור התפשטותם העיקרי הוא השטחים החקלאיים וערוצי הנחלים. יש 
עלי- שיטת  כחלחלה,  שיטה  ביותר:  הבעייתיים  המינים  ובראשם  הפולשים,  במינים  ממשקי  לטיפול  פעולה  תכנית  להגדיר 

ערבה, ינבוט )כנראה המסקיטו(, פרקינסוניה שיכנית, טבק השיח ואמברוסיה מכונסת.

שני ההיבטים החשובים ביותר לניטור באזור הסקר הם השפעת החקלאות )מטעי תמרים( על הסביבה הטבעית, ומצבם של 
מיני צמחים נדירים בבתי-גידול שנמצאים בסיכון. השפעת החקלאות על הצומח מתבטאת בעידוד נוכחות של מיני צמחים 
פולשים וצמחי באשה – שעלולים להתפשט מהחקלאות אל השטחים הטבעיים, וכן של שריפות גזם שעלולות להתפשט אל 
שטחים טבעיים סמוכים. שני בתי-גידול עיקריים מהווים מוקד של צמחים נדירים ובסכנת הכחדה: מלחות ובתי-גידול לחים. 
המלחות העיקריות הן: ואדי אל-אחמר ויובליו, וואדי אל-מלחה; בתי הגידול הלחים העיקריים הם: מעיינות בקעת מחולה, 
הירדן עצמו ויובליו הזורמים – מורד נחל מילחה )באזור השפך לירדן(, מעלה נחל תרצה )מגדר המערכת ועד למאגרים( ומורד 

נחל ייט"ב )באזור השפך לירדן(.
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חורש צפוף בשלטון אשל היאור/מרובע, קנה 10061006+1012
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חורש בצפ׳ בינונית בשלטון אשל היאור/30253025
מרובע, מלוח קיפח ואוכם שיחני בערוץ

4  60100563.044גאון הירדן1445274131813673100100655

חורש בצפ׳ בינונית בשלטון אשל היאור/2017-52017-4
מרובע, מלוח קיפח ושנהבית הרוזמרין 

בערוץ

עמקים 2441102115230100100100655
אלוביאליים

60100542.934  3

חורש בצפ׳ בינונית בשלטון אשל היאור/40044004+4009
מרובע, קנה מצוי ומלוח קיפח בגדת נחל

5  80100674.155גאון הירדן342530443452.486577100100655

חורש בצפ׳ בינונית בשלטון אשל היאור/40094004+4009
מרובע, קנה מצוי ומלוח קיפח בגדת נחל

5גדת הירדן. מינים נדירים60100643.845+1גאון הירדן342530443452.486577100100655

חורש בצפ׳ בינונית בשלטון אשל היאור/30284004
מרובע, קנה מצוי וצפצפת הפרת בגדת נחל

4  40100613.545גאון הירדן342530443452.486577100100655

חורש בצפ׳ בינונית בשלטון אשל היאור/50015001
מרובע, קנה מצוי וצפצפת הפרת בגדת נחל

5גדת הירדן. מינים נדירים80100613.545+1גאון הירדן45252440312541768100100655

חורש בצפ׳ בינונית בשלטון אשל היאור/80228022
מרובע, קנה מצוי וצפצפת הפרת בגדת נחל

גאון הירדן. תרשים מפורט 60100472.135+1גאון הירדן132917322419.2320100800655
חלקי ולא מייצג

4

חורש פתוח בשלטון אשל היאור/מרובע, חורש פתוח2017-32017-3
ימלוח פגום ומלוח קיפח בערוץ

עמקים 2331096000100100100975
אלוביאליים

60100552.933-4  3

חורש פתוח בשלטון אשל היאור/מרובע, 60046004
מלוח קיפח וצפצפת הפרת בגדת נחל

5  100100674.155גאון הירדן34274201521350100100100975

חורש פתוח בשלטון אשל היאור/מרובע, קנה 80208020
מצוי ואיקליפטוס ב.מ. בערוץ

גאון הירדן. תרשים מפורט 100100512.534+1גאון הירדן111351176.5110100800975
חלקי ולא מייצג

4

חורש פתוח בשלטון אשל היאור/מרובע, קנה 10021002
מצוי ומלוח קיפח בגדת נחל

3חשיבות גאון הירדן20100502.422-3+1גאון הירדן22112856.5110100100100975

טבלה 15: חישוב ערכיות בוטנית של יחידות הצומח בסקר הירדן הדרומי





מס׳ תרשים מס׳ פוליגון
מפורט

תצורת 
צומח 
כללית

תצורת צומח 
מפורטת

טיפוס צומח
נדירותעושר מינים

מינים
ייצוג פולשים

הצומח 
הטבעי

נדירות בית הגידול
מורכבות 

מבנית
כושר 

השתקמות

ערכיות משוקללת

ים
עצ

ים
יח

ש

יח
ש

י-
בנ

ש
ר"

ם 
ניי

בו
ש

ע

ש
ח"

ם 
ניי

בו
ש

ע

לי
יוןכל
צ

וד
יק

נ

יון
צ

וד
יק

נ

יון
צ

ים
חי

ת 
רו

צו

ים
יט

של
ם 

יני
מ

ת
רי

זו
א

ת
צי

יח׳ אקולוגית אר
יוןארצית

צ

ת
שב

חו
מ

ת
גל

עו
מ

ת
בי

טי
אי

טו
אינ

חה
ומ

 מ
ת

רכ
נימוקהע

ת
פי

סו

עצייה פתוחה בשלטון אשל היאור/מרובע, עצייה פתוחהעצייה30013001
אוכם שיחני ומלוח קיפח בערוץ

עמקים 233019272017280100100100865
אלוביאליים

80100633.743-4  4

עצייה פתוחה בשלטון אשל היאור/מרובע, 70017001
טבק השיח וצפצפת הפרת בערוץ

עמקים 2127193123476731000865
אלוביאליים

3בית-גידול לח40100431.724+1

עצייה פתוחה בשלטון אשל היאור/מרובע, 2017-123003
מלוח קיפח ואוכם שיחני בערוץ

עמקים 14304957447120100100100865
אלוביאליים

60100633.743-4  4

עצייה פתוחה בשלטון אשל היאור/מרובע, 50025002
מלוח קיפח ואטד רב-פרחים בערוץ

עמקים 264733524035.6591532100100865
אלוביאליים

80100633.744  4

עצייה פתוחה בשלטון אשל היאור/מרובע, 40165005
מלוח קיפח ועשבוני חד-שנתי בערוץ

עמקים 126332443442.670577100100865
אלוביאליים

60100653.944-5  4

עצייה פתוחה בשלטון אשל היאור/מרובע, 20072007
מלחית קשקשנית וימלוח פגום בערוץ

עמקים 1130712828.7470100100100865
אלוביאליים

40100563.144  4

עצייה פתוחה בשלטון אשל היאור/מרובע, 40174017
קנה מצוי ומלוח קיפח בערוץ

עמקים 12029141013210100100100865
אלוביאליים

3מופר מאד, בין מטעי תמרים60100573.142-3-1

עצייה פתוחה בשלטון אשל היאור/מרובע, 60076007
קנה מצוי ומלוח קיפח בערוץ

עמקים 223624372823577100100865
אלוביאליים

100100633.743-4  4

עצייה פתוחה בשלטון אשל היאור/מרובע, 20012001
רכפתן מדברי ואטד רב-פרחים

עמקים 6913862987719.5322201000865
אלוביאליים

3מופר. הרבה פולשים100100583.243-1

עצייה דלילה בשלטון אשל היאור/מרובע, עצייה דלילה40034003
אוכם שיחני ואטד רב-פרחים

4  80100653.944גאון הירדן352421352725.542195100100855

עצייה דלילה בשלטון אשל היאור/מרובע, 40154015
אטד רב-פרחים ועשבוני חד-שנתי בערוץ

עמקים 443465806343.7721245100100855
אלוביאליים

40100643.844-5  4

עצייה דלילה בשלטון אשל היאור/מרובע, 60036003
מלוח קיפח ואוכם שיחני

גאון הירדן, מינים נדירים, 40100563.034+1גאון הירדן14325151020.7340100100100855
תרשים מפורט חלקי

4

עצייה דלילה בשלטון אשל היאור/מרובע, 2017-82017-3
מלוח קיפח ואוכם שיחני בערוץ

עמקים 2331096000100100100855
אלוביאליים

60100542.833-4  3

עצייה דלילה בשלטון אשל היאור/מרובע, 2017-134012
קנה מצוי ואוכם שיחני בערוץ

עמקים 135121312339.9660100100100855
אלוביאליים

4חסר תרשים מפורט.80100674.153-4-1

עצייה דלילה בשלטון אשל היאור/מרובע, 2017-42017-4
רכפתן מדברי ושיזף מצוי בערוץ

עמקים 2441102115230100100100855
אלוביאליים

100100623.643-4  4

עצייה דלילה מאד בשלטון אשל היאור/עצייה דלילה מאד40194019
מרובע, אוכם ארץ-ישראלי ומלוח קיפח 

במלחה

5  80100694.355מלחות מדבר155623403157.3940100100100583

עצייה דלילה מאד בשלטון אשל היאור/40214021
מרובע, אוכם ארץ-ישראלי ומלוח קיפח 

במלחה

4  80100653.944-5מלחות מדבר232226352744.173195100100583

עצייה דלילה מאד בשלטון אשל היאור/30263026
מרובע, אוכם שיחני ומלוח מלבין

גאון הירדן, מינים נדירים, 80100492.334-5+1גאון הירדן2314112115610115010067585
תרשים מפורט חלקי

4

עצייה דלילה מאד בשלטון אשל היאור/10181018
מרובע, ימלוח פגום ומלוח קיפח

3  60100532.733-4מלחות מדבר234121288.2130100100100583

עצייה דלילה מאד בשלטון אשל היאור/70157015
מרובע, ינבוט השדה ושיזף מצוי בערוץ

עמקים 2296355442712010010067585
אלוביאליים

4תרשים מפורט אחרי שיטפון40100532.835+1

עצייה דלילה מאד בשלטון אשל היאור/40114011
מרובע, מלוח מלבין ואיקליפטוס ב.מ.

4גאון הירדן, חבלבל מדברי60100441.924-5+2גאון הירדן241318282115.225195800585

עצייה דלילה מאד בשלטון אשל היאור/30152017-14
מרובע, מלוח קיפח ושיזף מצוי בערוץ

עמקים 1714139112610023.238291100100585
אלוביאליים

מופר מאד. פולשים. אין 80100765.053-4-1
תרשים מפורט

4

עצייה דלילה מאד בשלטון אשל היאור/30033003
מרובע, מלחית אשונה ואוכם שיחני בערוץ

עמקים 14304957447120100100100585
אלוביאליים

60100603.444-5  4

עצייה דלילה מאד בשלטון אשל היאור/10161016
מרובע, מלחית קשקשנית ומלוח קיפח

עמקים 158214302311.2180100100100585
אלוביאליים

40100542.833  3

2017-142017-
14+3016

עצייה דלילה מאד בשלטון שיזף מצוי, 
מלחית אשונה ואשל היאור/מרובע בערוץ

עמקים 1714139112610023.238291100100585
אלוביאליים

40100704.455  5
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שיחייה בצפ׳ בינונית שיחייה10141014
עם עצים בודדים

שיחייה בצפ׳ בינונית עם עצים בודדים 
בשלטון מלוח קיפח, אוכם שיחני ותמר מצוי 

בערוץ

עמקים 358412322424.440010010067995
אלוביאליים

4085563.044  4

שיחייה בצפ׳ בינונית בשלטון ימלוח פגום, שיחייה בצפ׳ בינונית2017-104012
קנה מצוי ומלוח קיפח בערוץ

עמקים 135121312339.96601001001001005
אלוביאליים

4080623.644  4

שיחייה בצפ׳ בינונית בשלטון מלוח קיפח, 2017-62017-4
אוכם שיחני ואשל היאור/מרובע בערוץ

עמקים 24411021152301001001001005
אלוביאליים

3בית-גידול מופר8080603.443-1

שיחייה בצפ׳ בינונית בשלטון מלוח קיפח, 50075007
מלחית אשונה והגה מצויה

עמקים 223624372823577100671005
אלוביאליים

6080542.833  3

שיחייה פתוחה עם 70117011
עצים פזורים

שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון 
מלוח קיפח, צלף סיצילי ואיקליפטוס ב.מ.

4גאון הירדן8085532.835+1גאון הירדן342720362719310100800995

שיחייה פתוחה בשלטון אוכם שיחני, אשל שיחייה פתוחה20052005
היאור/מרובע ומלחית קשקשנית

גאון הירדן. תרשים מפורט 6080542.834+1גאון הירדן0100452000100100100985
חלקי ולא מייצג

4

שיחייה דלילה בשלטון אוכם שיחני ואשל שיחייה דלילה10112003
היאור/מרובע

3  2080482.233גאון הירדן12001114106100100100100745

שיחייה דלילה בשלטון אוכם שיחני ומלחית 10091009
קשקשנית בערוץ

עמקים 0110020000100100100745
אלוביאליים

4080482.233  3

שיחייה דלילה בשלטון אוכם שיחני, מלוח 40104010
מלבין ואטד רב-פרחים

4  6080563.044-5גאון הירדן032226332520.233010010067745

שיחייה דלילה בשלטון אשל היאור/מרובע, 20032003
מלחית אשונה ואטד רב-פרחים

3  6080542.833גאון הירדן12001114106100100100100745

שיחייה דלילה בשלטון אשל היאור/מרובע, 20062006
מלחית קשקשנית ושנהבית הרוזמרין בערוץ

עמקים 0130152230100100100745
אלוביאליים

4080492.333  3

שיחייה דלילה בשלטון מלוח קיפח, אוכם 2017-72017-7
ארץ-ישראלי ואוכם שיחני

3  6080532.733מלחות מדבר03310748.2130100100100743

שיחייה דלילה בשלטון מלוח קיפח, מלחית 20202020
אשונה ואוכם שיחני

עמקים 0222142015470100100100745
אלוביאליים

4080512.632-3  3

שיחייה דלילה בשלטון מלוח קיפח, מלחית 40204020
אשונה ואטד רב-פרחים

עמקים 021033362716.2270100100100745
אלוביאליים

6080593.344  4

שיחייה דלילה מאד 30113011
עם עצים פזורים

שיחייה דלילה מאד עם עצים פזורים בשלטון 
מלוח קיפח, אוכם שיחני ואשל היאור/מרובע 

בערוץ

עמקים 1211496230100100100985
אלוביאליים

4085522.633  3

שיחייה דלילה מאד עם עצים פזורים בשלטון 20222022
מלוח קיפח, שנהבית הרוזמרין ושיזף מצוי 

בערוץ

עמקים 22653651401423673100100985
אלוביאליים

3מופר מאד4085583.243-1

שיחייה דלילה מאד בשלטון אוכם שיחני, שיחייה דלילה מאד30243024
ינבוט השדה ומלוח קיפח

גאון הירדן. תרשים מפורט 6080512.534+1גאון הירדן0413132115813010010067615
חלקי ולא מייצג

4

שיחייה דלילה מאד בשלטון ימלוח פגום, 2017-113011
ינבוט השדה ואוכם שיחני בערוץ

עמקים 121149623010010067615
אלוביאליים

חסר תרשים מפורט. בית-גידול 4080451.923-4+1
איכותי ולא מופר

3

שיחייה דלילה מאד בשלטון ימלוח פגום, 20082008
שנהבית הרוזמרין ואוכם ארץ-ישראלי

עמקים 0130913936.9610100100100615
אלוביאליים

4הרבה מינים נדירים4080542.934+1

שיחייה דלילה מאד בשלטון מלוח קיפח, 50045004
יפרוק המדבר ואוכם שיחני

עמקים 03401825198.2130100100100615
אלוביאליים

4שטח מגוון ויחסית בלתי מופר6080552.935+1

שיחייה דלילה מאד בשלטון מלוח קיפח, 40224022
מלחית אשונה ואוכם שיחני

עמקים 02101619146.5110100100100615
אלוביאליים

6080532.833  3
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בתה בצפ׳ בינונית עם בתה50055005
עצים ושיחים פזורים

בתה בצפ׳ בינונית עם עצים ושיחים פזורים 
בשלטון אוכם ארץ-ישראלי, עדעד מאובק 

ואשל היאור/מרובע בערוץ

עמקים 126332443442.670577100100965
אלוביאליים

שטח טבעי ולא מופר, מינים 2075583.245+1
נדירים

5

בתה בצפ׳ בינונית עם 40124012
עצים פזורים

בתה בצפ׳ בינונית עם עצים פזורים בשלטון 
בן-מלח מכחיל, אוכם ארץ-ישראלי ואשל 

היאור/מרובע במלחה

5מלחה. מינים נדירים4070603.445+1מלחות מדבר135121312339.9660100100100933

בתה בצפ׳ בינונית עם 40054005
שיחים פזורים

בתה בצפ׳ בינונית עם שיחים פזורים בשלטון 
בן-מלח מכחיל, אוכם שיחני ואוכם חד-ביתי במלחה

5מלחה. מינים נדירים4065653.945+1מלחות מדבר133344544243.4711951001001003

בתה פתוחה עם 80218023+8026
עצים ושיחים פזורים

בתה פתוחה עם עצים ושיחים פזורים בשלטון 
ינבוט השדה, שוש קירח ואיקליפטוס ב.מ.

3  6075542.833גאון הירדן1331841665221350100800885

בתה פתוחה עם עצים ושיחים פזורים בשלטון 80238023+8026, 8026
ינבוט השדה, שיבולת-שועל נפוצה ושיזף מצוי

עמקים 133184166522135010010067885
אלוביאליים

4075603.443-4  4

בתה פתוחה עם עצים ושיחים פזורים בשלטון 80288028
ינבוט השדה, שיבולת-שועל נפוצה ושיזף מצוי

עמקים 036718342614.524010010067885
אלוביאליים

4075532.833-4  3

בתה פתוחה עם 80018001
עצים פזורים

בתה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון ינבוט 
השדה, יבלית מצויה ושיזף מצוי בערוץ

עמקים 2011424413123577100671005
אלוביאליים

8070573.144  4

בתה פתוחה עם 40084008
עצים ושיחים בודדים

בתה פתוחה עם עצים ושיחים בודדים 
בשלטון בן-מלח מכחיל, כף-חתול שרועה 

ואשל היאור/מרובע במלחה

5  6075664.055מלחות מדבר133423342660.81000100100100823

בתה פתוחה עם עצים ושיחים בודדים בשלטון 30143013
מלחית אשונה, אהל מצוי ואשל היאור/מרובע

עמקים 1020363230100100100825
אלוביאליים

4075492.433-4  3

בתה פתוחה עם עצים ושיחים בודדים 10171017
בשלטון מלחית קשקשנית, שנהבית 

הרוזמרין ומלוח קיפח בערוץ

עמקים 128112241811.2180100100100825
אלוביאליים

4בית-גידול ייחודי ולא מופר2075512.534+1

בתה דלילה עם עצים 30133013
פזורים

בתה דלילה עם עצים פזורים בשלטון מלחית 
אשונה, אהל מצוי ואשל היאור/מרובע

עמקים 1020363230100100100855
אלוביאליים

4070492.433-4  3

בתה דלילה עם עצים פזורים בשלטון שנהבית 30103013
הרוזמרין, מלוח קיפח ואשל היאור/מרובע

עמקים 1020363230100100100855
אלוביאליים

4070492.433-4  3

בתה דלילה עם עצים 60066006
בודדים

בתה דלילה עם עצים בודדים בשלטון ינבוט 
השדה, עשבוניים חד-שנתיים וזקום מצרי

עמקים 2215213123610124510067845
אלוביאליים

3תרשים מפורט חלקי ולא מייצג4070452.023-4+1

בתה דלילה עם עצים בודדים בשלטון מלחית 2017-12020
קשקשנית, שנהבית הרוזמרין ואשל היאור/מרובע

עמקים 0222142015470100100100845
אלוביאליים

2070492.332  3

בתה דלילה בשלטון מלוח מלבין, שנהבית בתה דלילה10201020
הרוזמרין ואשל היאור/מרובע בערוץ

3  2060462.033-4מלחות מדבר1260110611.218010010067993

בתה דלילה מאד עם 30023002
שיחים פזורים

בתה דלילה מאד עם שיחים פזורים בשלטון 
מלחית אשונה, אשל היאור/מרובע וימלוח 

פגום בערוץ

עמקים 12302026192301001001001005
אלוביאליים

4065542.832-3  3

בתה דלילה מאד עם 60056001
עצים בודדים

בתה דלילה מאד עם עצים בודדים בשלטון מלחית 
אשונה, עשבוניים חד-שנתיים ואשל היאור/מרובע

עמקים 0126394837712577100100835
אלוביאליים

4070552.933  3

בתה דלילה מאד עם עצים בודדים בשלטון 10131013
שנהבית הרוזמרין ואשל היאור/מרובע

עמקים 14514151017.2280100100100835
אלוביאליים

070472.233-4  3

בתה דלילה מאד עם 40064006
שיחים בודדים

בתה דלילה מאד עם שיחים בודדים בשלטון 
 בן-מלח מכחיל, חפורית מצויה ואוכם

חד-ביתי במלחה

שטח טבעי ולא מופר, מלחה, 4065512.634+1מלחות מדבר023117231715.425010010067913
מינים נדירים

4

בתה דלילה מאד עם שיחים בודדים בשלטון 30233023
ינבוט השדה, אוכם שיחני ומלוח קיפח

3  4065502.532-3גאון הירדן02211722169.716010010067915

בתה דלילה מאד עם שיחים בודדים בשלטון 30053005
מלחית אשונה, מלעניאל מצוי ושנהבית הרוזמרין

עמקים 004123282123386100100915
אלוביאליים

4065522.632-3  3

בתה דלילה מאד בשלטון מלחית אשונה, בתה דלילה מאד40134013
מלעניאל מצוי ומלוח מלבין

עמקים 00222731238.514010010067775
אלוביאליים

4060502.432-3  3

בתה דלילה מאד בשלטון מלחית קשקשנית, 10051005+1010
אוכם שיחני ואהל מצוי

3  4060512.632-3גאון הירדן0231192519350100100100775

בתה דלילה מאד בשלטון מלחית קשקשנית, 10101005+1010
אוכם שיחני ואהל מצוי

3  4060512.633גאון הירדן0231192519350100100100775





מס׳ תרשים מס׳ פוליגון
מפורט

תצורת 
צומח 
כללית

תצורת צומח 
מפורטת

טיפוס צומח
נדירותעושר מינים

מינים
ייצוג פולשים

הצומח 
הטבעי

נדירות בית הגידול
מורכבות 

מבנית
כושר 

השתקמות

ערכיות משוקללת

ים
עצ

ים
יח

ש

יח
ש

י-
בנ

ש
ר"

ם 
ניי

בו
ש

ע

ש
ח"

ם 
ניי

בו
ש

ע

לי
יוןכל
צ

וד
יק

נ

יון
צ

וד
יק

נ

יון
צ

ים
חי

ת 
רו

צו

ים
יט

של
ם 

יני
מ

ת
רי

זו
א

ת
צי

יח׳ אקולוגית אר
יוןארצית

צ

ת
שב

חו
מ

ת
גל

עו
מ

ת
בי

טי
אי

טו
אינ

חה
ומ

 מ
ת

רכ
נימוקהע

ת
פי

סו

עשבוניים בני-קיימא עשבוניים80258025
עם עצים פזורים

עשבוניים בני-קיימא עם עצים פזורים 
בשלטון קנה מצוי, אשל היאור/מרובע 

ואיקליפטוס ב.מ. בגדת נחל

גאון הירדן, תרשים מפורט 6055451.924-5+2גאון הירדן3331121413124.7411245800995
חלקי לא מייצג

4

עשבוניים בני-קיימא עם עצים פזורים 80278027
בשלטון קנה מצוי, אשל היאור/מרובע 

וצפצפת הפרת בערוץ

עמקים 56616467962183013411000995
אלוביאליים

בית-גידול לח. הרבה נדירים 6055522.635+1
אבל גם פולשים

4

עשבוניים בני-קיימא עם עצים פזורים בשלטון 80247003
קנה מצוי, ינבוט השדה ושיזף מצוי בערוץ

עמקים 2211141574471229110067995
אלוביאליים

6055583.244-5  4

עשבוניים בני-קיימא עם עצים פזורים בשלטון 80038003
קנה מצוי, משיין גלילני ושיזף מצוי בערוץ

עמקים 2022713443412.721768100100995
אלוביאליים

8055613.544  4

עשבוניים בני-קיימא עם עצים פזורים בשלטון 80048004
קנה מצוי, משיין גלילני ושיזף מצוי בערוץ

עמקים 111771712000100100100995
אלוביאליים

8055583.244  4

עשבוניים בני-קיימא עם עצים פזורים בשלטון 80028002
קנה מצוי, סוף מצוי ושיזף מצוי בערוץ

עמקים 21112163224001436100100995
אלוביאליים

4בית-גידול לח8055542.834+1

עשבוניים בני-קיימא 70037003
עם מעוצים פזורים

עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון 
קנה מצוי, אשל היאור/מרובע ושיזף מצוי בערוץ

עמקים 22111415744712291100100995
אלוביאליים

4050583.244-5  4

עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון 2017-242017-24
קנה מצוי, ינבוט השדה ואשל היאור/מרובע

עמקים 12121319140076810067995
אלוביאליים

6045482.233-4  3

עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון 50065006
קנה מצוי, מלוח קיפח ואטד רב-פרחים בערוץ

עמקים 22152131236101245100100995
אלוביאליים

6050522.632  3

עשבוניים בני-קיימא 2017-212017-21
עם מעוצים בודדים

עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים בודדים בשלטון 
יבלית מצויה, הגה מצויה ואיקליפטוס ב.מ. בערוץ

עמקים 533514302361013412001005
אלוביאליים

4050310.511-2  1

עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים בודדים 2017-232017-23
בשלטון קנה מצוי, נענע משובלת ושיזף מצוי

עמקים 1012414403127.14512451001001005
אלוביאליים

בית-גידול לח, הרבה מינים 2045512.535+2
נדירים

5

עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים בודדים 2017-222017-22
בשלטון קנה מצוי, סמר ערבי ושיזף מצוי

עמקים 102131228219.7165771001001005
אלוביאליים

4בית-גידול לח, מינים נדירים2045492.334+1

עשבוניים בני-חלוף 70057005
עם מעוצים פזורים

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון 
עשבוניים חד-שנתיים, זקנן שעיר ושיזף השיח

בית-גידול ייחודי. מגוון 6030542.834+1בתות ספר01812254635470100100100534
גיאופיטים

4

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים 70047005
בשלטון עשבוניים חד-שנתיים, מלחית 

אשונה ואשל היאור/מרובע בערוץ

3  2030482.233בתות ספר01812254635470100100100534

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון 70107010
עשבוניים חד-שנתיים, מלחית אשונה ושיזף מצוי

עמקים 1228213426350100100100535
אלוביאליים

2030462.033  3

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים 70067005
בשלטון עשבוניים חד-שנתיים, מלחית 

אשונה ושרביטן ריסני בערוץ

עמקים 01812254635470100100100535
אלוביאליים

4030512.533  3

עשבוניים בני-חלוף 70167016
עם עצים בודדים

עשבוניים בני-חלוף עם עצים בודדים בשלטון 
עשבוניים חד-שנתיים ואשל היאור/מרובע

עמקים 11208128000100100100965
אלוביאליים

2035462.133-4  3

עשבוניים בני-חלוף 10081008
עם מעוצים בודדים

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים בודדים בשלטון 
אהל מצוי, מלחית אשונה ומלוח קיפח

עמקים 011021231723386100100345
אלוביאליים

2030411.522-3  2

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים בודדים בשלטון 30043004
מלעניאל מצוי, מלחית אשונה ושיזף מצוי

בית-גידול ייחודי באזור הסקר, 2030431.824-5+2בתות ספר10641627207.2120100100100344
מינים נדירים

4

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים בודדים 30223022
בשלטון עשבוניים חד-שנתיים ומלוח קיפח

עמקים 0311111611000100100100345
אלוביאליים

3בית-גידול ייחודי2030411.523-4+1

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים בודדים בשלטון 30073007
עשבוניים חד-שנתיים ומלחית אשונה

עמקים 0010342000100100100345
אלוביאליים

2025381.322-3  2

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים בודדים בשלטון 30093007
עשבוניים חד-שנתיים ומלחית אשונה

עמקים 0010342000100100100345
אלוביאליים

2025381.322-3  2

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים בודדים בשלטון 30203020
עשבוניים חד-שנתיים ומלחית אשונה

עמקים 0010896000100100100345
אלוביאליים

דיגום מאוחר בעונה. תרשים 2025391.424+1
מפורט לא מייצג

3

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים בודדים בשלטון 40014001
עשבוניים חד-שנתיים ומלחית אשונה

עמקים 0020796000100100100345
אלוביאליים

3בית-גידול ייחודי ולא מופר2025391.423+1

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים בודדים בשלטון 40074007
עשבוניים חד-שנתיים ומלחית אשונה

עמקים 0010452000100100100345
אלוביאליים

2025391.322  2
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עשבוניים בני-חלוף עשבוניים40184018
עם מעוצים בודדים

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים בודדים בשלטון 
עשבוניים חד-שנתיים ומלחית אשונה

עמקים 0010896000100100100345
אלוביאליים

3תרשים מפורט חלקי ולא מייצג2025391.423+1

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים בודדים בשלטון 60016001
עשבוניים חד-שנתיים ומלחית אשונה

עמקים 0126394837712577100100345
אלוביאליים

2025441.9232

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים בודדים 70027005
בשלטון עשבוניים חד-שנתיים ושיזף מצוי

עמקים 01812254635470100100100345
אלוביאליים

2030462.033-43

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים בודדים 30063006
בשלטון עשבוניים חד-שנתיים, זיף-נוצה 

ריסני ומלוח קיפח במצוק

בית-גידול ייחודי ונדיר באזור 2030441.924+2בתות ספר01552132246.5110100100100344
הסקר

4

ישימון; 20212021
שיחייה

ישימון; שיחייה 
פתוחה עם עצים 

פזורים

ישימון במדרונות; שיחייה פתוחה עם עצים 
פזורים בערוצים בשלטון מלוח קיפח, מלחית 

אשונה ואשל היאור/מרובע בערוצים

עמקים 225120302313.2220100100100995
אלוביאליים

6020573.144  4

ישימון; שיחייה דלילה 30083008
עם עצים פזורים

ישימון במדרונות; שיחייה דלילה עם עצים 
פזורים בערוצים בשלטון מלוח קיפח, מלחית 

אשונה ושיזף מצוי בערוצים

עמקים 1152465543230100100100875
אלוביאליים

6020583.243-4  4

ישימון; בתה דלילה ישימון; בתה10151015
מאד עם שיחים 

ועצים פזורים

ישימון במדרונות; בתה דלילה מאד עם 
שיחים ועצים פזורים בערוצים בשלטון זוגן 

השיח, מלוח קיפח וימלוח פגום בערוצים 
בערוצים

עמקים 125008511.2180100100100865
אלוביאליים

2075492.333  3

ישימון; בתה דלילה 30213021
מאד עם שיחים 

בודדים

ישימון במדרונות; בתה דלילה מאד עם 
שיחים בודדים בערוצים בשלטון מלחית 

אשונה, אוכם שיחני ומלוח קיפח בערוצים

עמקים 0210212418350100100100875
אלוביאליים

4065522.733-4  3

ישימון; 20022002
עשבוניים

ישימון; עשבוניים 
בני-חלוף עם מעוצים 

בודדים

ישימון במדרונות; עשבוניים בני-חלוף עם 
מעוצים בודדים בערוצים בשלטון אהל מצוי, 

מלחית אשונה ויפרוק זיפני בערוצים

עמקים 0221274610010010010005
אלוביאליים

2010361.022  2

ישימון במפנה דרומי; עשבוניים בני-חלוף 40144014
עם מעוצים בודדים בשלטון עשבוניים חד-

שנתיים ומלחית אשונה במפנה צפוני

עמקים 00101920157.5120100100100345
אלוביאליים

3בית-גידול ייחודי ולא מופר2025421.723+1

ישימון במפנה דרומי; עשבוניים בני-חלוף 50035003
עם מעוצים בודדים בשלטון עשבוניים חד-

שנתיים ומלחית אשונה במפנה צפוני

עמקים 0010192015000100100100345
אלוביאליים

3בית-גידול ייחודי ולא מופר2025411.523-4+1

ישימון במפנה דרומי; עשבוניים בני-חלוף 60026002
עם מעוצים בודדים בשלטון עשבוניים חד-

שנתיים ומלחית אשונה במפנה צפוני

עמקים 011327322458577100100345
אלוביאליים

3בית-גידול ייחודי ולא מופר2025411.623-4+1

ישימון; עשבוניים 40024002
בני-חלוף

ישימון במפנה דרומי; עשבוניים בני-חלוף 
בשלטון עשבוניים חד-שנתיים במפנה צפוני

עמקים 00022527209.5160100100100325
אלוביאליים

3בית-גידול ייחודי ולא מופר205431.724+1

ישימון עם מעוצים ישימון2017-22017-2
בודדים

ישימון עם מעוצים בודדים בשלטון אוכם 
שיחני ומלחית קשקשנית

2  015371.222גאון הירדן0130263000100100100555

ישימון עם מעוצים בודדים בשלטון אוכם 10071007
שיחני, אשל היאור/מרובע ואהל מצוי 

בשקעים

עמקים 21121319147.212386100100555
אלוביאליים

015391.422-3  2

ישימון עם מעוצים בודדים בשלטון אשל 10011001+1004
היאור/מרובע, שנהבית הרוזמרין ואוכם 

מצרי בשקעים

עמקים 213361510230100100100555
אלוביאליים

2אוחד עם 015391.411-2+11004

ישימון עם מעוצים בודדים בשלטון אשל 10041001+1004
היאור/מרובע, שנהבית הרוזמרין ואוכם 

מצרי בשקעים

עמקים 21336151023010010067555
אלוביאליים

015361.021-2  2

ישימון עם מעוצים בודדים בשלטון מלחית 30273027
קשקשנית ואוכם ארץ-ישראלי בערוץ

עמקים 003036314.7240100100100555
אלוביאליים

010401.422  2

ישימון עם עשבוניים 10031003
בודדים

ישימון עם עשבוניים בודדים בשלטון בסיה 
שיכנית, אוכם מצרי ומלוח ספוגי בשקעים

1  05250.011-2ים המלח000134200386800774

ישימון; ישימון עם 30123021
מעוצים בודדים

ישימון במדרונות; ישימון עם מעוצים 
בודדים בערוצים בשלטון שנהבית הרוזמרין 

בערוצים

עמקים 0210212418350100100100825
אלוביאליים

010431.822-3  2
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6. זואולוגיה – רקע כללי
עולם החי של בקעת הירדן עשיר ומגוון. ראשיתו בסוף תקופת המיוקן, עם נסיגת ימת תטיס, אז שרר באזור אקלים טרופי, 
וייחודה הזואולוגי בהיותה אזור מעבר בין כמה אזורים זואוגיאוגרפיים. בשל הטופוגרפיה המגוונת של הבקעה ומפל המשקעים 
הגדול מצפון לדרום – היא מאופיינת בעושר יחסי של בתי-גידול על פני טווח גיאוגרפי קצר: בתות עשבוניות בכיכר הירדן 
ובבתרונות, בתות בני-שיח ושיחיות בערוצים המתחתרים בבתרונות, יער גדות סבוך של אשלים, צפצפות פרת וקנה בגאון 
הירדן, ולצידו רצועת שיחיות ובתות פתוחות יותר, מצוקים ומלחות, יחד עם שטחי מדבר נרחבים החשופים לחלוטין מצומח.

כך, ניתן לראות בעלי-חיים ממוצא מדברי, ים-תיכוני וערבתי – המתקיימים בבקעה זה לצד זה. בבתי-הגידול הלחים מיני דגים 
ונאווית  ים-תיכוניים כמו הלבנון, החפף  נציגי משפחת האמנוניים והשפמנון, לצד מינים  טרופיים שמוצאם מאפריקה, כמו 
המלחות. מבין הדוחיים, ניתן לראות במעיינות ובנחלים אילניות וצפרדעי נחלים; ובשלוליות ובמאגרי המים מטילות הקרפדות 

את ביציהן.

במחנה אקולוגי בשנת 2005 נאספו כ-430 מיני חרקים, מהם 152 מיני חיפושיות, 115 מיני דבוראים, 112 מיני זבובאים, 56 
מיני יתושים, 20 מיני פשפשים, 17 מיני ציקדות, 4 מיני חגבים, מין אחד של שפרירית, ומינים בודדים של ארינמלאים, פרפרי 
יום, פסוקאים, תריפסים וחשוכי כנף. כמו כן, בין השנים 2005-2002 תועדו 113 מיני עשים ממשפחת התנשמיתיים. מרבית 
המינים שנאספו מוכרים מהאזור. כמחציתם נפוצים, והשאר בעלי תפוצה מוגבלת. כ-20 מינים קשורים באופן מלא או חלקי 
לעצי אשל. שני צמחים התגלו כפונדקאים חדשים של חדקוניות ממשפחת העפריתיים: עדעד כחול ועדעדית משובלת. שני 
מינים – של זבוב זעיר ושל חיפושית ממשפחת העליתיים – נשלחו לבירור סיסטמתי. ייתכן שאלו מינים חדשים לישראל ואף 

חדשים למדע. בנוסף, נמצא החילזון שבלולון מצוי – שהאזור נמצא בקצה גבול התפוצה שלו )סבח, 2015(.

עולם חסרי החוליות האקווטיים מגוון ועשיר, אך המידע עליו חלקי מאד. מוכרים מיני רכיכות כמו: שחריר הנחלים, מגדלון, 
סהרונית וצדפת הנחלים, ופרוקי-רגליים דוגמת: סרטן הנחלים, שטרגליים וזימרגליים. בתי-גידול אקווטיים אלו על מאכלסיהם, 
בשל  וביובליו,  הירדן  באפיק  העוברות  המים  בספיקות  הדרסטית  הירידה  עקב  חמורה  בסכנה  האחרונים  בעשורים  נמצאים 
תפיסת המים במעלה לשימוש אנושי, זיהום מבריכות דגים ומשפכים, והמלחת המים בשל עוצמת האידוי הרב ומאפייני הקרקע.

גם עולם החי היבשתי מיוצג על-ידי מינים מאזורים אקלימיים שונים: הדרבן – הגדול במכרסמי ישראל, מוצאו באזור האוריינטלי, 
ולצדו הגירית המצויה, הנמייה, הנמר והצבוע המפוספס – שמוצאם באזור הסודני. כך גם המפגש בין קיפוד המדבר לקיפוד 
המצוי, ובין חתול הביצות לקרקל. מבין העופות, נמצא לדוגמה זה לצד זה את עפרוני המדבר והעפרוני המצוייץ, כמו גם את 
דרור הירדן ודרור ספרדי; ומבין הזוחלים, את הצפע הארץ-ישראלי והזעמן השחור האופייניים לחבל הים-תיכוני, לצד האפעה 

המגוון ושרף עין-גדי המדבריים. 

בנוסף, היות בקעת הירדן מיושבת בדלילות לאורך ההיסטוריה, יחד עם נסיבות ביטחוניות שמוציאות שטחים רבים אל מחוץ 
הרחק  נרחבים  פתוחים  שטחים  הותירו   – רבים  ומרעה  חקלאות  שטחי  גם  כמו  ומיקוש(,  המערכת  )גדר  לבני-אדם  לתחום 
מהפרעות אנושיות, ומאפשרים לחיות הבר מרחב מחיה גדול ושפע מקומות חיות. כך, מינים רבים שהפכו לנדירים או שנכחדו 

באזורים אחרים בארץ בשל צייד, הרס בתי-גידול וקיטועם והפרעות נוספות – נותרו נפוצים יחסית ברחבי הבקעה.
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7. סקר הידרו-ביולוגי )מיקרופאונה(

7.1. רקע
המידע מדוחות וסקרי עבר על חברת חסרי החוליות האקווטים בתחום הסקר מצומצם מאד. קיימים מספר סקרי עבר שנערכו 
בנהר הירדן הדרומי. באפריל ויולי 2009 נדגם נהר הירדן בחמש תחנות, מהן שלוש בלבד באזור הסקר מדרום לנחל בזק – גשר 
אדם )ג'סר א דאמיה(, גשר אלנבי )גשר המלך חוסיין( וגשר עבדאללה )Gafny et al., 2010(. סקרים הידרו-ביולוגים אחרים 
בנהר הירדן לא בוצעו במרחב הסקר הנוכחי. כחלק מבסיס מידע אקולוגי לתוכנית האב לאגן הניקוז של הירדן הדרומי, בוצע 
נוספים  הידרו-ביולוגים  2012(. שני סקרים  ועמיתיו,  )פרלברג   2011 בזק בחודשים אפריל-יוני  נחל  עד  בנהר מנהריים  סקר 
בוצעו מאז שנות ה-70' של המאה שעברה בין הכינרת לסכר דלהמיה. הראשון, כחלק מעבודת מחקר באוניברסיטה העברית 
)אורטל, 1976(, והשני עבור רשות ניקוז כינרת )גזית והרשקוביץ, 2006(. מנגד, בערוצי הנחלים שזורמים אל נהר הירדן וגופי 
מים קבועים ועונתיים במרחב הסקר – לא נמצאו מאמרים או דו"חות הכוללים מידע הידרו-ביולוגי. יתכן שקיים מידע מצומצם 

באוספי טבע של האוניברסיטאות, אך הוא אינו מסודר וקשה להגיע אליו.

המידע במאגרי המידע של רט"ג מוגבל מאד, ובו שבע תצפיות בדוחיים בלבד: חמש תצפיות בקרפדה ירוקה )בעין א-שמס, 
בכביש 90 בין ואדי אל-ר'ירור לוואדי אל-מידרג', בחקלאות תומר ליד כביש 90, בעין נח'יל ובעין סוכות(, אחת בצפרדע נחלים 

)בעין נח'יל( ואחת באילנית מצויה )בעין סוכות(.

7.2. שיטת העבודה
ו-04.07.16 ע"י ד"ר אלדד אלרון,  הסקר ההידרו-ביולוגי בוצע בתאריכים: 09.02.16, 03.03.16, 24.03.16, 31.03.16, 19.04.16 
וכלל תחנות לאורך נהר הירדן התחתון, ערוצי נחלים בהם הייתה זרימת מים, גופי מים קבועים ועונתיים. מרבית הנקודות 
בסקר נקבעו מראש לאחר התייעצות עם אקולוג מחוז יו"ש ופקחי אזור בקעת הירדן, אולם היו גם אתרים שנדגמו בעקבות 

ממצאים בעת העבודה בשטח. 

בכל תחנת דיגום בוצעו שלוש בדיקות מרכזיות:

• הגידול 	 בתי  תיאור  עומק(,  )רוחב,  הרטוב  האפיק  מימדי  את  הכולל  התחנה  של  מורפולוגי  תיאור  הגידול:  בית  אפיון 
הדומיננטיים הנובעים ממאפייני הצומח בגדות ובנחל, מהתשתית, ומאופי הזרימה בערוץ.

• מדידת משתנים לימנולוגיים: משתנים המתארים את איכות המים הניתנים למדידה בשטח. בסקר הנוכחי נמדדו טמפרטורת 	
המים, מליחות המים, מוליכות חשמלית, אחוז החמצן וריכוז החמצן במים. החמצן והטמפרטורה נמדדו באמצעות מכשיר 
 CyberScan דגם Euthech מוליכות חשמלית והגבה נמדדו ע"י מכשיר תוצרת ,CyberScan DO 110 דגם Euthech תוצרת

PC300 meter ושקיפות המים באמצעות דסקית סקי. 

• חברת חסרי החוליות הגדולים )חח"ג(: חח"ג )macroinvertebrates( המתקיימים בגוף המים נאספו באמצעות רשת )גודל 	
)למשל,  הדיגום  תחנת  את  המאפיינים  השונים  הגידול  בתי  את  וכלל  ומייצג,  אינטגרטיבי  היה  האיסוף   .)µm 400 נקבים 
צמחיית מים מזדקרת, זרימה על גבי אבנים, תחתית אבנים, בוץ וכדומה(. מאמץ הדיגום היה כ-10 דקות בכל תחנה. חסרי 
החוליות הוגדרו בשטח בעודם חיים, כאשר חסרי-חוליות שזיהויים לא היה חד-משמעי, נלקחו להגדרה ודאית במעבדה 
 –  2 בודדים;  – פרטים   1 פי המפתח הבא:  על  באופן קטגוריאלי  הוערכה  בינוקולר. שפיעותם של חסרי החוליות  בעזרת 
עשרות; 3 – מאות; 4 – אלפים ומעלה. במקביל לאפיון אסופת החח"ג, תועדו גם חולייתני מים שנקלעו לדיגום באקראי או 
שנצפו בגוף המים, דוגמת דגים ודו-חיים, וכן דרגות בוגרות יבשתיות של חרקי מים שזוהו במהלך הדיגום. תצפיות אלו לא 

הוכנסו לניתוח הנתונים של החח"ג, אלא נוספו למידע אודות החולייתנים.

• הממצאים נותחו באופן איכותי, ובמידת האפשר – באמצעים סטטיסטיים. נבחנו שלושה מדדים אקולוגיים: עושר הטקסונים 	
הכללי )S(, עושר הטקסונים נושמי הזימים )OET( והערכת מומחה. להלן הסבר על מדדים אלה:

• עושר הטקסונים הכללי )S(: מדד אקולוגי שכיח המונה בפשטות את מספר הטקסונים שזוהו באתר הדיגום. "טקסון" הוא 	
ניתן  שאותה  ביותר  הספציפית  המיון  )קבוצת  להגדרה  הניתנת  ביותר  המדויקת  הטקסונומית  לרמה  או  למין  ערך  שווה 
ירודה  ניתן לצפות לעושר טקסונים גבוה, לעומת בית-גידול באיכות  לזהות(. בבית-גידול איכותי שבו התנאים מיטביים, 

שיסבול מעושר טקסונים נמוך. ניתן להשוות מדד זה גם לתוצאות שהתקבלו בסקרים שבוצעו בנחל בעבר.

• עושר הטקסונים נושמי הזימים )OET(: מדד המתבסס על התלות של מאכלסי המים בחמצן המומס בהם לטובת נשימה. 	
חסרי-חוליות הנושמים בעזרת זימים מנצלים את מפל הריכוזים בין החמצן בנוזלי גופם לחמצן המומס במים, ועל כן זקוקים 
למים עשירים בחמצן מומס. זאת, בניגוד לחסרי-חוליות הנושמים חמצן מהאטמוספרה באמצעות ריאות או טרכיאות, וכן 
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חסרי-חוליות בעלי פיגמנט נשימה )כדוגמת המוגלובין(, העמידים יותר להרעה באיכות המים המלווה בריכוזים נמוכים של 
חמצן מומס. אחוז החמצן במים יורד, ועושרם של הטקסונים נושמי הזימים יורד במקביל – עם העלייה במליחות, בזיהום 
אורגני, בנוכחות אצות )"פריחת אצות"(, או בשל שינויים הנדסיים הנוגעים לכמות המים ולאופי הזרימה, הערבול וההרחפה. 
מדד זה מסנן את הטקסונים העמידים יותר, ומגדיל את משקלם של הטקסונים הרגישים, הנוטים לסבול יותר מהרעת תנאי 
בית הגידול. חסרי-חוליות הנושמים באמצעות זימים הם זחלי בריומאים, שפיראים, שעירי כנף וחלזונות קדם-זימאים. ניתן 

להשוות מדד זה גם לתוצאות שהתקבלו בסקרים שבוצעו בנחל בעבר.

• עושר 	 ממצאי  את  משקלל  ההידרו-ביולוגי  בסקר  תחנה  לכל  שניתן  הסופי  הניקוד  מומחה:  הערכת  הכולל  סופי  ניקוד 
הטקסונים הכללי ועושר הטקסונים הרגישים, יחד עם הערכת מומחה, מהיכרותו עם מאפיינים מורפולוגיים, לימנולוגיים 

ומצאי אסופת בעלי החיים שמצא בבית הגידול.

7.3. תוצאות
סה"כ נסקרו 21 אתרים במהלך הסקר ההידרו-ביולוגי )טבלה 16, מפה 16(. תחנות נוספות שבהן נערך סיור מוקדם אך לא 

נאספו בהן נתונים לימנולוגיים וביולוגים לא הוכנסו לרשימה )לדוגמה, קטע מנחל תרצה במורד צומת אדם(. 

טבלה 16: פירוט תחנות הדיגום ההידרו-ביולוגי בשנת 2016 מצפון לדרום.

אופי בית הגידולתאריך הדיגוםשם התחנהמס"ד

מעיין שמזין בריכה09.02.16עין א-שמס1

מעיין שמזין בריכה09.02.16עין בליבל עליון2

מעיין שמזין בריכה09.02.16עין בליבל תחתון3

מעיין שמזין בריכה09.02.16עין א-דיר4

מעיין שמזין בריכה09.02.16עין אל-קרען 5

מעיין שמזין בריכה גדולה ובית-גידול לח 24.03.16עין סוכות 6

מקווה מים עונתי במאגר חקלאי24.03.16מאגר צפונית לעין סוכות7

ערוץ נחל רדוד24.03.16נחל מילחה - ליד כביש 90)1(8

ערוץ נחל רדוד 24.03.16נחל מילחה - ליד גדר המערכת9

נהר הירדן24.03.16נהר הירדן - מובלעת זרזיר10

נהר הירדן19.04.16נהר הירדן - אתר טובלן11

מאגר מי שיטפונות 19.04.16מאגר תרצה אמצעי 12

מאגר מי שיטפונות 19.04.16מאגר תרצה עליון 13

ערוץ נחל רדוד31.03.16ואדי אל-אחמר 14

מקווה מים עונתי גדול31.03.16בריכה עונתית בוואדי אל-מלחה15

נהר הירדן04.07.16נהר הירדן ליד שפך נחל ייט"ב16

ערוץ נחל רדוד04.07.16מורד מפגש נחל ייט"ב וואדי אל-מלחה17

נביעות שמזינות שתי בריכות סמוכות 03.01.16עין יונס 18

נהר הירדן03.01.16נהר הירדן - קס׳ר אל-יהוד)2(19

נהר הירדן03.01.16נהר הירדן - גשר עבדאללה 20

נהר הירדן03.01.16נהר הירדן - ליד השפך לים המלח 21

)1( קטע נחל הנמצא במעלה הסימון של עין יונתן במפה הטופוגרפית. 

)2( בקס׳ר אל-יהוד נמדדו נתונים לימנולוגיים אך בשל עומק הערוץ והיותו של האתר מקום טבילה לא נערך דיגום לחסרי חוליות. 

7.3.1. תיאור האתרים ומדדים לימנולוגיים ומורפולוגיים
בסעיף זה מובא תיאור של האתרים שנסקרו בחלוקה לנהר הירדן התחתון, האזור הצפוני מנחל בזק ועד נחל תרצה, והאזור 
הדרומי מנחל תרצה ועד אזור יריחו. בכל האתרים שנדגמו נמדדו מאפיינים לימנולוגיים ופיזיקו-כימיים כדלהלן: טמפרטורת 
המים, ריכוז החמצן המומס, אחוזי רווית חמצן, הגבה )pH(, מוליכות חשמלית )טבלה 17(, עומק המים המירבי, רוחב הערוץ 

המירבי שהכיל מים ושקיפות סקי )טבלה 18(. 
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טבלה 17: מדדים פיזיקו-כימיים שנמדדו בתחנות הדיגום בסקר ההידרו-ביולוגי בסקר הירדן הדרומי )מספרי התחנות על פי טבלה 16 לעיל(.

תאריך מקטע מייצגמס"ד
הדיגום

שעת
הדיגום

טמפ' 
)°C(

מוליכות 
µS/( חשמלית
25°C-ב )cm

הגבה
)pH(

חמצן 
מומס 
)mg/l(

רוויית 
חמצן 

)%(

09.02.1610:3022.11,4287.048.7100.2עין א-שמס1

13:0022.22,1506.906.271.2 09.02.16עין בליבל עליון2

09.02.1612:007.611,7187.618.089.6עין בליבל תחתון3

09.02.1614:0020.41,7467.429.5104.6עין א-דיר4

09.02.1615:0024.31,6707.1411.2133.5עין אל-קרען 5

24.03.1610:0026.11,8906.926.1476עין סוכות 6

24.03.1611:0023.12,1809.0714.2167.5מאגר צפונית לעין סוכות7

24.03.1613:3027.53,0806.976.175.9נחל מלחה - ליד כביש 890

24.03.1612:3026.03,0607.4414.5173.5נחל מלחה - ליד גדר המערכת9

24.03.1615:0023.15,2007.936.576.4נהר הירדן - מובלעת זרזיר10

19.04.1610:4023.37,8906.556.879.2נהר הירדן - טובלן11

19.04.1612:1031.334,2006.9910.5143.2מאגר תרצה אמצעי 12

19.04.1613:1529.02,6207.024.355.8מאגר תרצה עליון 13

31.03.1611:2021.552,7007.819.7113.6ואדי אל-אחמר 14

31.03.1614:3031.021,6008.8211.5141אגמון עונתי בואדי אל-מלחה15

04.07.1611:1530.012,8207.836.484.8נהר הירדן ליד שפך נחל ייט״ב16

04.07.1610:3028.27,6607.916.985.5מורד מפגש נחל ייט״ב וואדי אל-מלחה17

03.01.1615:1522.96,9708.087.890.7עין יונס 18

03.01.1613:0021.98,6608.067.887.7נהר הירדן - קס׳ר אל-יהוד19

03.01.1614:1521.48,6808.087.989.4נהר הירדן - גשר עבדאללה 20

03.01.1611:3024.69,6008.078.497.4נהר הירדן - שפך לים המלח 21

טבלה 18: מדדים מורפולוגיים ושקיפות שנמדדו בתחנות הדיגום בסקר הירדן הדרומי )מספרי התחנות על פי טבלה 16 לעיל(.

רוחב מירבי של מקטע מייצגמס"ד
הערוץ הרטוב או 
מימדי גוף המים 

)מ׳(

עומק 
מירבי 

)מ׳(

שקיפות 
סקי
)מ׳(

תיאור מאפייני תחנת הדיגום

מעיין בפאתי הכפר עין אל-בידה שמזין בריכה כנראה חפורה. 15x10<1.00.66עין א-שמס1
תשתיתה טינית. בעת הדיגום לא נצפתה צמחיית גדות 

אופיינית. מהבריכה המים נשאבים לחקלאות. ליד הבריכה 
מכלים של חומרי הדברה. 

עד 30x101.15עין בליבל עליון2
הקרקעית

מעיין בשטחים החקלאים שמזין בריכה כנראה חפורה. בגדות 
קנה מצוי ועצי שיזף. ליד המעיין בריכת בטון מלבנית פתוחה 

כמעט ללא מים ובריכת מים עגולה חדשה יותר מכוסה ביריעה. 
שניהם משמשים להשקיית השדות. בנוסף, משוחררים מים 

מהמעיין בצינור גם לערוץ שזורם מזרחה. 

עין בליבל 3
תחתון

10x51.0 עד
הקרקעית

מעיין שמזין בריכה כנראה חפורה. תשתיתה טינית ובוצית מאד. 
בגדות בעיקר קנה מצוי וסמר. מהבריכה המים מנוקזים בצינור 
לגוף מים קטן רדוד וזורמים לתעלה שמתחברת לערוץ הזרימה 

של עין בליבל עליון. 

מעיין שפורץ ממשטח סלע ומזין בריכה גדולה, וממנה המים 40x20<1.2<0.80עין א-דיר4
זורמים בערוץ מזרחה. תשתיתה אבנית וטינית. זהו בית גידול 

פחות מופר עם מגוון גדול יותר של צמחים הידרופילים. 
מהבריכה המים נשאבים לחקלאות.

מעיין שמזין ערוץ רחב, חפור בחלקו. תשתית הערוץ טינית. 100x51.10.71עין אל-קרען 5
לאורך הגדות צמחייה עם זיקה לבתי גידול לחים. במים ביומסה 

גדולה של האצה ספירוגירה. 
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רוחב מירבי של מקטע מייצגמס"ד
הערוץ הרטוב או 
מימדי גוף המים 

)מ׳(

עומק 
מירבי 

)מ׳(

שקיפות 
סקי
)מ׳(

תיאור מאפייני תחנת הדיגום

נביעה שמזינה בריכה קטנה ורדודה, ממנה המים זורמים בתעלת 60x30<3.0<1.0עין סוכות 6
בטון לבריכת איגום גדולה מוקפת בגדותיה בחישות של קנה מצוי. 

מאגר צפונית 7
לעין סוכות

25x150.4 עד
הקרקעית

 בריכת אגירה חקלאית במפלס מים נמוך שמקיים בית גידול
לח עונתי. 

נחל מילחה - 8
ליד כביש 90

עד 10.2 - 2
הקרקעית

ערוץ חתור, גדותיו תלולות ותשתיתו חוואר ואבנים. בעת 
הדיגום ספיקת המים הייתה נמוכה וזרמה רק בקטע קטן מחתך 

האפיק. לאורך נתיב הזרימה מתקבצת צמחייה הידרופילית. 

נחל מילחה 9
- ליד גדר 
המערכת

עד 20.1 - 3
הקרקעית

ערוץ עם זרימה חלשה על גבי תשתית חוואר ואבנים. בנקודת 
החצייה של כביש המערכת הנחל הורחב ועבר הסדרה. כ-200 מ׳ 

במעלה הערוץ בית הגידול טבעי יותר והוא מכיל מגוון גדול של 
צמחים עם זיקה לבתי גידול לחים. 

נהר הירדן - 10
מובלעת זרזיר

קטע בריכתי ורחב. התשתית טינית ובוצית מאד. בנקודה זו 1.00.07>5 - 6
נעשתה הסדרה כדי לאפשר שאיבה מהנהר אל מטעי התמרים, 

ולכן הגדה הימנית יוצבה עם סלעים שמוסיפים בית גידול אבני. 
בגדות בעיקר קנה מצוי ואשל הירדן. מהגדה הימנית ישנה 

זרימה חלשה של מים אל הנהר. 

נהר הירדן - 11
טובלן

קטע צר יחסית ועמוק. התשתית טינית עם בוץ עמוק והגדות 1.20.03>5 - 6
תלולות מאד. בגדות סבך של קנה מצוי, אשל הירדן ומעט 

צפצפת פרת. 

מאגר תרצה 12
אמצעי 

300x180 אין
נתונים

מאגר גדול מאד ומלא במים. בתוך המים עצים מתים רבים. 0.23
בחלק מהגדות עצי אשל וחלק חשופות. 

מאגר תרצה 13
עליון 

300x120<1.50.81 בעת .)HDPE( מאגר גדול מאד עם יריעת איטום מפוליאתילן
הדיגום היה מלא במים. בגדות ובמים סבך של צמחייה. 

עד 10.4 - 5ואדי אל-אחמר 14
הקרקעית

 ערוץ נחל רחב במעלה ובמורד צר הרבה יותר. 
תשתית חוואר בוצית. 

אגמון עונתי 15
בואדי אל-מלחה

אין 30 - 50 דונם
נתונים

עד 
הקרקעית

מקווה מים עונתי גדול מאד המשתרע על עשרות דונמים. רוב 
גוף המים רדוד, תשתית חוואר רכה, בשוליים חגורה של צמחים 

שהדומיננטיים הם אשל וקנה מצוי. 

נהר הירדן ליד 16
שפך נחל ייט"ב

קטע רדוד יחסית עם זרימה חזקה למדי. במעלה סכרון אבנים 70.40.09
ואחריו קטע בריכתי עמוק וקשה לגישה. התשתית מורכבת 

מאבנים וחלוקים. 

מורד מפגש 17
נחל ייט"ב וואדי 

אל-מלחה

עד 1.50.51 - 5
הקרקעית

ערוץ נחל רדוד, זרימה חלשה, במעלה הופך צר הרבה יותר. 
בשוליים אשלים, מלוח קיפח וקנה מצוי. 

7x5עין יונס)1(18
20x5

עד 0.2
הקרקעית

מעיין שמזין גוף מים קבוע 

נהר הירדן - 19
גשר עבדאללה 

ערוץ נחל רחב, האפיק במורד הגשר מתפצל לשני ערוצי זרימה 50.40.03 - 8
נפרדים, תשתית טינית עם אבנים בגדלים שונים, הגדה הימנית 

חשופה והצמחיה גדלה באי במרכז. הזרימה חזקה למדי. 

נהר הירדן - 20
קס׳ר אל-יהוד

ערוץ נחל רחב ועמוק, ירידה מוסדרת במדרגות משני צידי הנהר 1.40.03>6 - 7
עבור צליינים, במעלה ובמורד צמחיית קנה סבוכה. 

נהר הירדן - 21
שפך לים המלח 

ערוץ נחל רחב, זרימה חזקה מאד, תשתית של חלוקים וחצץ 81.10.02 - 9
ומתחת מצע טיני, הגדות כמעט חשופות מצמחייה למעט כתם 

של קנה מצוי. 

)1( בעת הדיגום היו בעין יונס שני גופי מים מנותקים.
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נהר הירדן התחתון
רוחב האפיק בתחנות הדיגום שנבדקו לאורך הירדן התחתון נע בין 7-5 מ', אך סמוך לשפך לים המלח האפיק היה רחב יותר. 
העומק המירבי של עמודת המים ברוב התחנות היה גבוה מ-1.0 מ', אך היו גם תחנות שעומקן לא עלה על 0.4 מ' )טבלה 
18(. הגדות בחלק מתחנות הדיגום היו תלולות והתנשאו 4-3 מ' מעל פני המים, ובאותן הנקודות עומק המים עלה על 1.0 מ' 
במרחק קצר מהגדה. צמחיית הגדות הייתה סבוכה ונשלטה ע"י קנה מצוי ועצי אשל, למעט בתחנות הדרומיות ביותר ליד גשר 
עבדאללה ובשפך ים המלח, המאופיינות בסחיפה חזקה של אפיק הירדן )תמונה 15, תמונה 16(, ולכן גם לא קיימת בהן רצועת 

חייץ עם צמחיית גדות משני צידי הנהר )בולט במקטע של כ-3 ק"מ במעלה השפך(. 

ערכי המוליכות החשמלית שנמדדו בנהר הירדן התחתון ומייצגים את מליחות המים היו גבוהים בהשוואה לנחלים אחרים 
"זרזיר"  מוצב  במובלעת  הדיגום  בתחנת  ביותר.  לדרומית  ביותר  הצפונית  הדיגום  מנקודת  ניכר  באופן  ועלו  והלכו  בישראל, 
)תמונה 14( המוליכות הייתה 5,200 מיקרוסימנס )בסוף מרץ( ובשפך לים המלח 9,600 מיקרוסימנס )בתחילת ינואר(. יוצאת 
יולי(.  )בתחילת  מיקרוסימנס   12,820  - יותר  גבוהה  מוליכות  נמדדה  שבה  ייט"ב,  נחל  שפך  ליד  הדיגום  תחנת  הייתה  דופן 
הסיבה לכך קשורה לעונות שבהן מתבצעת המדידה. ירידה משמעותית בספיקת הירדן התחתון בקיץ גורמת לעלייה במליחות 
)Farber et al., 2004(. עלייה דומה במוליכות החשמלית מהצפון לדרום ושינויים עונתיים בין האביב לקיץ דווחו גם במדידות 
נוספות )Gafny et al., 2010(. המלחת הירדן הדרומי נגרמת עקב תפיסת מי הכנרת והירמוך, שהובילה להפחתה משמעותית של 
הספיקות הזורמות בנהר, והחלפתם במקורות משניים כגון המוביל המלוח, קולחים ומי פלט מבֵרכות דגים. זאת, בנוסף לתרומה 
 ;Farber et al., 2004( של מי-תהום מלוחים בשכבות רדודות לאורך בקעת הירדן, וכניסת מי נביעות וניקוזים מלוחים לגדותיו

רשות הטבע והגנים, 2014(. 

עכירות המים הייתה גבוהה במיוחד, ועומק הסקי בכל התחנות היה נמוך מ-10 ס"מ. במדידות שבוצעו במספר תחנות ב-2009 
עומק הסקי היה מעט גבוה יותר ונע בין 45-10 ס"מ )Gafny et al., 2010(. מדידות של ריכוז המוצקים המרחפים בירדן התחתון 
כחלק מניטור איכות המים בנחלי ישראל מצביעות על ריכוזים גבוהים שנעים בין 300-100 מ"ג/ליטר ולעיתים אף למעלה מזה 
)רשות הטבע והגנים, 2015-2012(. נראה שההסעה המסיבית של משקעים נובעת מהשילוב של סדימנטים פריכים של תצורת 
הלשון, יחד עם תשתית לא יציבה ואירוזיבית שהיא תוצאה של תהליכים ארוכי-טווח שמתרחשים בירדן התחתון ומשפיעים 

על תוואי האפיק.

 

מוצב  במובלעת  התחתון  הירדן  נהר   :14 תמונה 
"זרזיר". בגדה המערבית צינורות של תחנה לשאיבת 
מים למטעי התמרים )צילום: אלדד אלרון, 19.04.16(.
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תמונה 15: נהר הירדן התחתון על הרקע של גשר עבדאללה. במעלה ומורד הגשר האפיק מתפצל לשני ערוצי זרימה )צילום: אלדד אלרון, 03.03.16(.

תמונה 16: נהר הירדן התחתון סמוך לשפך לים המלח )צילום: אלדד אלרון, 03.03.16(.

בקעת הירדן מנחל בזק עד נחל תרצה 
המרחב שמכיל את מספר המעיינות וגופי המים הגדול ביותר בסקר, תחום בין גדר ההפרדה בצפון לנחל מילחה )ואדי אל-
מאליח( בדרום, ובין כביש 90 במערב לכביש המערכת במזרח )בקעת מחולה(. הוא מאופיין בשטחי חקלאות הכוללים גידולי 
החקלאים  מחולה.  ושדמות  מחולה  ברדלה,  אל-בידה,  תל  א-שמסיה,  מתל  חקלאים  ע"י  המעובדים  וחממות  מטעים  שדה, 
הפלסטינים עושים שימוש במעיינות הפזורים בשטח להשקיה של השדות והבוסתנים, ע"י חפירתם והרחבתם על מנת לנצל 
את מי התהום הגבוהים ולהתאימם לאגירה ולשאיבה. גופי המים שנסקרו גדולים למדי )טבלה 18(, חלקם מופרים יותר )עין 
א-שמס, עין בליבל ועליון ותחתון; תמונה 17( ואף מנוקזים לבריכות אגירה מבטון שנבנו בסמוך )לדוגמה, עין בליבל עליון(, 
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ומינים  מצוי  סוף  מצוי,  קנה  לרוב  גדות,  בצמחית  מוקפים  והם  אל-קרען(  עין  א-דיר,  )עין  יותר  טבעי  מראה  לחלקם  ואילו 
נוספים. בנוסף, האזור כולל גופי מים נוספים שאינם ממוקמים על גבי נביעות טבעיות, והן נחפרו במטרה לשאוב ולנקז מי-
תהום משטחים חקלאיים סמוכים, כמו גם מספר תעלות המנקזות מים לשולי השדות לכיוון מזרח. חשוב להדגיש שהסקר 
ההידרו-ביולוגי כוון מלכתחילה אל המעיינות המרכזיים שמסומנים במפות הטופוגרפיות, ולכן חלק מגופי המים והתעלות לא 
נדגמו במהלך הסקר. ערכי המוליכות החשמלית שנמדדו במעיינות שנבדקו )1,400 עד 2,150 מיקרוסימנס(, נמוכים בהשוואה 

לנהר הירדן התחתון ולגופי מים בחלקה המרכזי והדרומי של בקעת הירדן, ומעידים על מי-תהום באיכות טובה להשקיה. 

תמונה 17: עין בליבל תחתון
)צילום: אלדד אלרון, 09.02.16(.

ליטר/  5( ורדודה  קטנה  בריכה  מזינה  הנביעה  המערכת.  גדר  ליד  למחולה  ממזרח  ק"מ  כ-3  שוכן  א-סכות(  )עין  סוכות  עין 
שניה>( שתשתיתה אבנית, וממנה המים זורמים בתעלת בטון לבריכת איגום גדולה ועמוקה מוקפת קנה מצוי, שבעבר שימשה 
להשקיית שדות באזור, וכיום מגיעים לשכשך בה מטיילים רבים )טבלה 18(. בנוסף לבריכת האיגום, המעיין מזין בית-גידול 
נדגם מאגר השקיה  לעין סוכות  ובסמוך  לנהר הירדן. מצפון  וזורם  גדר המערכת  נמשך ערוץ שחוצה את  לח ממזרח, ממנו 
חקלאי שנותר בו מפלס מים נמוך )0.4 מ'(, והוא מתפקד כמקווה מים עונתי. כך למשל, נמצאו בגוף המים משטחים של אצה 
מקרופיטית מהסוג נאווית ).Chara sp( על הקרקעית הבוצית. אצה זו מתפתחת לרוב בגופי-מים צלולים עם ריכוזים נמוכים 
של חומרי הזנה וריכוז גבוה של יוני סידן. זוהי דוגמה למאגר מלאכותי ששינה את ייעודו, ומתפקד כיום כבית-גידול לח טבעי, 

המתמלא מגשמים ונגר עילי. 

ניזון  יותר, חוצה הקטע התחתון של נחל מילחה את כביש 90 בין מחולה לשדמות מחולה. קטע זה של הנחל  מעט דרומה 
ממספר נביעות קטנות. בסוף חודש מרץ הייתה זרימת המים בנחל, מסמוך לכביש 90 ועד לגדר המערכת כ-1.5 ק"מ במורד 
זאת,  )כ-3,000 מיקרוסימנס(. עם  כך שהמים מליחים  והמוליכות החשמלית העידה על   ,)18 )תמונה  – חלשה למדי  הערוץ 
יותר,  דרומה  אל-ג'מל(.  עין  אל-מליח,  )חמאם  מילחה  נחל  של  התיכון  בקטע  שנובעים  מהמעיינות  יותר  נמוכה  מליחותם 

במרחב שבין נחל מילחה לנחל תרצה לא נדגמו גופי-מים נוספים.
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תמונה 18: נחל מילחה במורד כביש 90
)צילום: אלדד אלרון, 24.03.16(.

בקעת הירדן מנחל תרצה עד אזור יריחו 
מספר גופי המים שנדגמו בשטח שמשתרע מנחל תרצה דרומה – קטן יותר בהשוואה למספר שנדגם באזור הצפוני, והוא כולל 
שלושה מהאתרים שבהם נמדדו ערכי המוליכות החשמלית הגבוהים ביותר מבין כל אתרי הסקר – מאגר תרצה התחתון, ואדי 
אל-אחמר, וגוף מים עונתי גדול ורדוד בוואדי אל-מלחה )טבלה 17(. כל האתרים הללו נמצאים בשטחי ואדיות גדולים הכוללים 

מלחות ונביעות מלוחות. 

הסיור  בעת  פלסטינאים.  חקלאות  בשטחי   ,57 כביש  ולאורך  אדם  צומת  במורד  עובר  אל-פאריעה(  )ואדי  תרצה  נחל  אפיק 
ולאורכו הייתה פזורה פסולת רבה.  באמצע אפריל הייתה בערוץ זרימת מים חלשה. חלק מהערוץ מופר ע"י פעילות אדם, 
יותר, באזור בתרונות החוואר נמצאים מאגרי תרצה. זוהי מערכת מאגרי-מים גדולה לתפיסת שיטפונות שהקמתה  דרומה 
החלה ב-1995, וכלולים בה כיום חמישה מאגרים מטיפוסים שונים, מהם שלושה מאגרים מדורגים על אפיק הנחל. במהלך 

הסקר נדגמו המאגר העליון )תמונה 19( והמאגר האמצעי.

תמונה 19: מאגר תרצה העליון
)צילום: אלדד אלרון, 19.04.16(.

כ-5 ק"מ דרומה יותר עובר המקטע התחתון של ואדי אל-אחמר )תמונה 20(. זהו ערוץ נחל איתן עם זרימה קבועה של מים 
לגדר  ממערב  מתחילה  הזרימה   .)17 )טבלה  במעלה  הנמצאות  מלוחות  נביעות  ממספר  המסופקים  מאד  ומלוחים  צלולים 
המערכת ונמשכת לאורך כקילומטר בערוץ צר עד למפגש הנחל עם נהר הירדן )הערכה: כ-15 מ"ק/שעה(. לנחל מאפיינים 

לימונולוגיים-אקולוגיים יוצאי-דופן המייצרים בית-גידול לח נדיר בישראל, ולמרות זאת הידע עליו מועט יחסית.
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תמונה 20: מורד ערוץ ואדי אל-אחמר במעלה דרך 
הטשטוש )צילום: אלדד אלרון, 31.03.16(.

עוד דרומה, סמוך למפגש של ערוץ וואדי אל-מלחה עם גדר המערכת, משתרע מקווה מים עונתי רחב היקף שמתמלא במהלך 
המליחות  בשל  מלוחים  מימיו  הקיץ.  בתחילת  להתייבשותו  עד  ואל-אחמר,  פצאל  מהנחלים  במי-שיטפונות  גשומים  חורפים 
הגבוהה של קרקע החוואר )21,600 מיקרוסימנס(. בהיקף מסביב לבריכה העונתית גדלה רצועה של צמחייה צפופה המורכבת 
 .)Ruppia maritima( בעיקר מקנה מצוי ואשל מרובע, ואילו גוף המים עצמו היה כמעט ריק מצמחיה למעט גושים של רופיית הים
)שמידע  הכחדה  בסכנת  כמין  בישראל  ומוגדר  למחצה  מלוחות  או  מלוחות  ובבריכות  בביצות  שגדל  טבול  רב-שנתי  עשב  זהו 

ועמיתיו, 2011(. 

שני אתרים נוספים שנסקרו באזור זה כוללים את מורד המפגש בין נחל ייט"ב וואדי אל-מלחה סמוך לנהר הירדן, והנביעה של 
עין יונס שנמצאת מזרחית ליריחו, במרחק קצר מהמעבר של גשר אלנבי )גשר המלך חוסיין(. 

7.3.2. חולייתנים בעלי זיקה לבתי-גידול לחים 
הסקר התמקד בחברת חסרי החוליות, אך תועדו גם חולייתנים אקוואטיים כגון דגים, דו-חיים וזוחלים שנצפו במהלך הדיגום 
או שנמצאו סימני פעילות שלהם )טבלה 19(. המין השכיח ביותר, שהופיע ב-9 תחנות דיגום )כ-53% מהתחנות( היה צפרדע 
נחלים, ואחריו דג הגמבוזיה )כ-24% מהתחנות( וצב ביצה )כ-19% מהתחנות(. בנוסף, נצפו בשכיחות נמוכה יותר שני מיני 
דו-חיים נוספים )קרפדה ירוקה ואילנית מצויה( וארבעה מיני דגים )אמנון מצוי, אמנונית יוסף, נאווית כחולה ויבלסת מצויה(.

 
טבלה 19: חולייתנים בעלי זיקה לבתי-גידול לחים שנצפו במהלך הסקר. 

הטקסונים  לעיל(.   16 בטבלה  הפירוט  פי  על  התחנות  )מספרי  הסקר  במהלך  חולייתנים  נצפו  שבהן  תחנות  רק  מופיעות  בטבלה 
מופיעים בשמם העברי )משמאל( והמדעי )מימין(. לצד השם העברי מצוינת חלוקה לקבוצה טקסונומית גבוהה יותר )מחלקה(, על 

פי המפתח: זח = זוחלים; דח = דו-חיים; דג = דגי גרם.

מיןמח׳123456789101213161718שם מדעי/מס׳ תחנה

Mauremys caspica++++צב ביצה זח

Pelophylax bedriagae+++++++++צפרדע נחלים דח

Bufotes variabilis++קרפדה ירוקהדח

Hyla savignyi++אילנית מצויהדח

Gambusia affinis+++++גמבוזיהדג

Astatotilapia flaviijoseph+)1(+אמנונית יוסףדג

Tilapia zillii)1(+++אמנון מצוידג

Aphinus mento+נאווית כחולהדג

Hemigrammocapoeta nana+יבלסת מצויהדג

)1( נתונים מתוך סקר דגים במעיינות הבקעה )קרוטמן ועמיתיו, 2010(.

צפרדע נחלים הייתה השכיחה ביותר מבין החולייתנים בסקר. זהו מין ג'נרליסט המתקיים בטווח רחב של תנאים, בעל יכולת 
תנועה גבוהה והעדפה לבתי-גידול אקווטים קבועים. היא נמצאה באזור הצפוני ביותר של הסקר, אך גם בעין יונס שבדרום 
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הבקעה. בית הגידול העיקרי שבו אותרה בסקר היה במעיינות בשטחים החקלאיים ממזרח למחולה, במעיין עין יונס, אך גם 
בערוץ נחל מילחה ובירדן התחתון בתחנת הדיגום הצפונית ביותר – במובלעת זרזיר. היא נעדרה מגופי-מים שמליחותם הייתה 

גבוהה )מעל 7,000 מיקרוסימנס(. 

דג הגמבוזיה הוא מין זר לישראל, ופלש עקב פעילות אדם מכוונת. גמבוזיה נמצא בסקר בבתי-גידול מגוונים: בנהר הירדן 
תרצה  נחל  ובמאגר  פלסטינים,  חקלאים  ע"י  לבריכות  הוכנס  שם  למחולה  ממזרח  החקלאיים  בשטחים  במעיינות  התחתון, 
"מי בקעת הירדן" שאחראית על המפעל. בהנחיות מסמך המדיניות שפורסם  כנראה שוחרר ע"י אגודת המים  התיכון שם 
ביוזמה משותפת של המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע שמטרתו להציע ממשק בר-קיימא 
)הרשקוביץ ועמיתיו, 2013(, נכתב שאין לעשות שימוש בדגים זרים במקווי-מים טבעיים. על הרשויות ואיגודי הערים העוסקים 
בהדברה להטמיע את ההנחיות החדשות ולהימנע משימוש בגמבוזיות בנחלים כאלו, ובגופי-מים שיש מעבר מים בינם למקווה 

המים הטבעי )כמו תעלות ניקוז והשקייה(.

הקרפדה הירוקה והאילנית המצויה אותרו רק באזור הצפוני ביותר של הסקר. הקרפדה והאילנית בנחל מילחה, והאילנית 
רדודים שזרימתם  ולנחלים  עונתיים  למקווי-מים  יש העדפה  הירוקה  לקרפדה  סוכות.  לעין  במקווה המים מצפון  גם  בלבד 
איטית ומליחותם אינה גדולה מדי. סביר להניח שישנם גופי מים גם בחלקה הדרומי של בקעת הירדן שבהם הקרפדה מתרבה 

)כולל באתרים ממערב לכביש 90(. 

מספר הדגים הגבוה ביותר שנתפס באתר אחד היה במורד מפגש נחל ייט"ב וואדי אל-מלחה סמוך לנהר הירדן. שלושת המינים 
שנלכדו באתר: אמנון מצוי, נאווית כחולה פסוסה ויבלסת מצויה, ידועים ממערכת הירדן )גורן ועמיתיו, 1999(, אך בניגוד לאמנון 

המצוי שני האחרונים נדירים למדי בגופי-מים בבקעת הירדן. התייחסות נרחבת יותר לכך מפורטת בפרק סקר הדגים להלן.

7.3.3. חברת חסרי החוליות
)טבלה  חוליות אקוואטיים  כ-44 טקסונים של חסרי  זוהו  דיגום הידרו-ביולוגי בסקר,  בסך הכול, ב-20 תחנות בהן התבצע 
20(. כפי הנראה עושר המינים שנתפסו בדיגומים מעט גבוה יותר, אך בסיס הידע אינו מאפשר מיון טקסונומי ברמת המין או 
הסוג במספר קבוצות בודדות בהן נתפסו פרטים במספר אתרים )דגש על צידפוניות ומשפחת הימשושים(. בחינה של רשימת 
הטקסונים של חסרי החוליות בסקר מצביע על כך שמרביתם משתייכים למחלקת החרקים )64%(, והיתר לפי הסדר למחלקת 

הסרטנים ומערכת הרכיכות )16% כל אחד( ומערכת התולעים הטבעתיות )4%(. 

Chironomidae )65% מהתחנות(;  הטקסונים השכיחים ביותר בתחנות הדיגום השונות היו: יתושים ממשפחת הימשושיים 
שפריריות ממשפחת הרמחיתיים Coenagrionidae )35% מהתחנות(; סרטנים ממחלקת הצידפונאים )Ostracoda(, שפירית 
)30% מהתחנות כל אחד(. מקרב סדרות חרקי המים,   Echinogammarus foxi )Crocothemis( וסרטן שטצד  מהסוג דלגנית 
שהיא הקבוצה מרב הטקסונים בסקר ההידרו-ביולוגי, שכיחותם של נציגים מהסדרות השונות בתחנות הייתה מהגבוה לנמוך: 

זבובאים ופשפשאים, לאחר מכן שפיראים, בריומאים ולבסוף חיפושיות. 

לתל  ממזרח  החקלאים  בשטחים  מעיינות  במספר  נמצא   )Melanopsis cerithiopsis( יריחו  שחריר  החילזון  הרכיכות,  מקרב 
אל-בידה ובנהר הירדן בתחנה ליד מוצב "זרזיר". זהו מין אנדמי לישראל שמאכלס גופי מים איתנים בעמק המעיינות ונחלים 
הנשפכים למורד נהר הירדן )מילשטיין ועמיתיה, 2012(. חלזונות נוספים שנמצאו בחלק מהמעיינות באזור זה של הסקר הם 
סהרונית ארץ-ישראלית, שחריר חלק, מין של מימנית )Heleobia contempta( ובוענית חדה. ככל הידוע, לא קיימים נתונים 

מהעבר על תפוצת רכיכות במעיינות הללו, כך שכל הממצאים מהווים נקודות ציון חדשות. 

בניגוד לאזור הצפוני של הסקר, בגופי מים באזור הדרומי מצאי החלזונות בדיגומים היה דל מאד. הסיבה לכך אינה ברורה, 
וייתכן שהיא קשורה בעיקר לקושי לאתרם בעת הדיגום. השפעתם של הבדלים במליחות בין גופי המים על התפוצה – קטנה, 
בדגש על חלזונות קדם-זימאים דוגמת שחריריים )Melanopsiidae( וסהרוניתיים )Neritidae(, העמידים בפני טווח מליחות רחב 
 )Physidae( מנגד, חלזונות הריאה, דוגמת בועניתיים .)אאוריהליניים(, ואף עד למליחות הדומה לזו של מי-ים )בן-דוד, 2005(
רגישים הרבה יותר למליחות )בן-דוד, 2005(. בהתייחס להבדלים אלו, חשוב לציין שמרבית החלזונות שנמצאו בסקר למעט 

בוענית חדה, משתייכים לקבוצת החלזונות הקדם-זימאים.

בנהר הירדן עצמו נמצאו בסקר חמישה מיני חלזונות )סהרונית הירדן, מגדלית הנחלים, שחריר חלק, שחריר יריחו, מימנית(, 
רובם בתחנה אחת בודדת במובלעת של מוצב "זרזיר", שהתאפיינה לאורך כ-50 מ' בגדה ימנית סלעית בשל הצנרת של תחנת 
השאיבה במקום )תמונה 14(. סהרונית הירדן, מגדלית הנחלים ושחריר מצולע דווחו כבר בעבר מתחנות בירדן התחתון דרומית 
לנחל בזק )Gafny et al., 2010(. עקב קווי הדמיון בין המינים, יתכן והזיהוי של שחריר מצולע היה הלכה למעשה שחריר יריחו. 
 ,)Corbicula fluminalis( )Gafny et al., 2010( נוסף לכך, זוהתה ב-2009 בתחנות גשר אדם וגשר אלנבי הצדפה סלסילה חומה

שלא נמצאה בסקר הנוכחי.
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השטצד Echinogammarus foxi היה המין היחיד שנכח בכל התחנות בירדן התחתון כששפיעותו בכל דגימה נעה בין עשרות 
לו  מאפשרים  למצע  שלו  ההיצמדות  וכושר  זרימה  מהירויות  מליחויות,  של  רחב  למגוון  להסתגל  יכולתו  פרטים.  למאות 
Echinogammarus veneris כמין  התחתון  בירדן  השטצד  זוהה  בעבר  המלח.  לים  השפך  עד  הירדן  נהר  כל  לאורך   להתקיים 

)גזית והרשקוביץ, Gafny et al., 2010 ;2006(, אך בסקר הנוכחי הזיהוי שונה )לירון גורן – מידע בע"פ(. 

במהלך הסקר נמצאו טקסונים שתפוצתם בישראל מוגבלת ושכיחותם בבתי-גידול לחים מצומצמת. כך לדוגמה, השטצד הנדיר 
Corophium sp. )משפחת ה-Corophidae ( נמצא בשלוש מתחנות הדיגום בירדן התחתון. מין זה דווח בירדן התחתון גם מתחנות 
שנדגמו בין מעוז חיים לטירת צבי בסקר שבוצע ב-2011 )גל ופרלברג, 2012(. נציגי משפחה זו היו ידועים בעבר מנחלי החוף, אך 
נכחדו מרובם כתוצאה מזיהום )Herbst & Dimentman, 1983(. בשנים האחרונות נמצאו פרטים של Corophium orientalis בשפך 

נחל הקישון ובעין אפק בנחל נעמן. 

בנוסף, נמצאו בסקר שני מינים נדירים של בריומאים: Cloeon vanharteni/saharense/"00" שזוהה בואדי אל-אחמר ובבריכה 
היום בבתי הגידול שמליחות  זוהה עד  בנחל מילחה. הראשון,  ו-Cheleocloeon soldani שנמצא  בוואדי אל-מלחה,  עונתית 
ערב האי  מחצי  המוכר  מין  וזהו  יתכן  סופית.  הוגדר  טרם  אך  הירדן,  ובבקעת  יהודה  במדבר  בנגב,  בנחלים  גבוהה   מימיהם 
)C. vanharteni( או מצפון אפריקה )C. saharense(, אך נושא הזיהוי הטקסונומי עדיין אינו וודאי ויתכן שמדובר במין חדש 
)זוהר ינאי – מידע בע"פ(. הבריום השני – Cheleocloeon soldani, מוכר מאזורים אחרים במזרח התיכון, אך הוא נדיר למדי. 

בישראל הוא נאסף פעמים בודדות מאזור בקעת הירדן וים המלח )זוהר ינאי – מידע בע"פ(. 

גם הפשפש Heleocoris minusculus אינו שכיח בבתי-גידול לחים בישראל. בסקר הנוכחי נמצאו פרטים באתרים שמייצגים 
את כל מרחב הסקר – מנחל מילחה, דרך מאגר תרצה העליון ועד לעין יונס. בעבר דווח שנמצא בנחל ערוגות ובנחל דוד באזור 
ים המלח )Furth, 1983(, ובנחל פרת בצפון מדבר יהודה )פיינמן ועמיתיה, 2010(. הממצאים מהסקר הנוכחי מצביעים על כך 
שהוא מתקיים בצפון בקעת הירדן לפחות עד אזור נחל מילחה. בתי הגידול שבהם הוא אותר מגוונים מאד, וכוללים נחל רדוד 

שזרימתו איטית, מעיין מבודד ומאגר שמתמלא ממי שיטפונות.
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טבלה 20: רשימת הטקסונים וערכי שפיעות קטגוריאלית )מספרי התחנות על פי הפירוט בטבלה 16 לעיל(.
מפתח לערכי השפיעות הקטגוריאלית: 1 = פרטים בודדים; 2 = עשרות; 3 = מאות; 4 = אלפים ויותר. הטקסונים מופיעים בשמם 

העברי )משמאל( והמדעי )מימין(. לצד השם העברי מצוינת חלוקה לקבוצות טקסונומיות גבוהות יותר )סדרה או מחלקה(, על פי 
המפתח: תש = תולעים שטוחות; על = עלוקות; תל = תולעים דל-זיפיות; צד = צדפות; חל = חלזונות; סר = סרטנים; אק = אקריות; 

בר = בריומאים; שפ = שפיראים; פש = פשפשאים; שע = שעירי כנף; זב = זבובאים; חי = חיפושיות. 

שם מדעי
מספור האתרים

שם עברי
1234567891011121314151617182021

Erpobdellidae 
Gen. sp.2 עלוקותעל

Oligochaeta1תולעתתל 
דל זיפית 

 Melanoides
tuberculata

מגדלית חל1 
הנחלים

 Theodoxus
michoii

חל3
סהרונית 

ארץ-
ישראלית

 Theodoxus
jordani jordani

סהרונית חל21
הירדן

 Melanopsis
buccinoidea

שחריר חל21
חלק 

 Melanopsis
cerithiopsis

שחריר חל22132
יריחו

 Helobia
contempta

מימניתחל1

 Haitia
 )Physella(
acuta

בוענית חל121
חדה

 Ostracoda332222צידפוניתסר

 Moina
macrocopa

מוינהסר1

Cladocera3דפנאיםסר

 Daphnia
magna

דפניה רבהסר34

 Palaemon
elegans

קפצן מצויסר131

Echinogammarus 
sp.

שטצדסר1

 Echinogammarus
foxi

שטצדסר33332

Corophium 
sp.

שטצד סר111
קורופיום

 Baetis
monnerati

באטיס בר22
מונרטי

Cloeon sp. 
)sp.1( 

קלאוןבר21121

 Cheleocloeon
soldani

קלאוןבר11

Cloeon vanharteni/
"saharense/"oo

קלאון בר31

Caenis sp.1צניסבר

Coenagrionidae 
Gen. sp.1111211שפריריתשפ
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שם מדעי
מספור האתרים

שם עברי
1234567891011121314151617182021

 Anax
imperator

שפירית שפ1
קיסרית

Sympetrum sp.1שפיריתשפ

Orthetrum sp.2שפיריתשפ

Crocothemis sp.211111שפיריתשפ

 Heleocoris
minusculus

שיטיתפש2122

Sigara sp.11232תלמניתפש

Corixa sp. 22111חותרנייםפש

Anisops sp.32112שטגבוןפש

Notonecta sp.23שטגב פש

Mesovelia sp.221113רצן נחליםפש

Gerridae 
Gen. sp.

רץ מיםפש2

Chironomidae 
Gen. sp.

ימשושיים זב1111121
)משפחה(

Chironomini 
Gen. sp.

ימשושים זב22122221
אדומים )שבט(

Culex sp. 22כולכיתייםזב

Aedes sp. 1כולכיתייםזב

Simuliidae 
Gen. sp.

ישחורייםזב12

Ceratopogonidae 
Gen. sp. 

יבחושייםזב2

Syrphidae 
Gen. sp. 

רחפנייםזב1

Stratiomyidae 
Gen. sp. 

אסטרטיוןזב1

Dytiscidae 
Gen. sp. Lv.

שחייניתיים חי1
)זחל(

Dytiscidae 
Gen. sp. 

שחיינתיים חי1
)בוגר(

 Scarodites
margaliti

שחיינתיים חי1
)בוגר(

 Nebrioporus
lanceolatus

שחיינתיים חי2
)בוגר(

Hydrophilidae 
Gen. sp. 

שחיינתיים חי1
)בוגר(

Laccobius sp.11חובבת חי
מים )בוגר(

 Laccobius
syriacus

חובבת חי2
מים )בוגר(

 Berosus
 bispina

חובבת חי1
מים )בוגר(

 Taxon
richness

עושר טקסונים 1037633138121044751036921
לתחנה

 Overall
richness

עושר טקסונים 44
מצטבר
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7.3.4. הערכת הערכיות ההידרו-ביולוגית )מיקרופאונה( של גופי המים 
כאמור לעיל, הערכיות האקולוגית בתחנות הסקר נקבעה בעזרת שלושה מדדים: עושר טקסונים )איור 15( עושר טקסונים רגישים 

לריכוזי חמצן נמוכים )איור 16( והערכת מומחה של איכות בית הגידול. תוצאות המדדים והניקוד הסופי מוצגים בטבלה 21.

התחנות העשירות ביותר בטקסונים של חסרי חוליות היו גוף המים במאגר מצפון לעין סוכות )13 טקסונים(, נחל מילחה ליד 
ונהר הירדן בתחנה שנדגמה במובלעת מוצב  גדר המערכת )12 טקסונים(, עין א-שמס, מקווה מים עונתי בוואדי אל-מלחה 
"זרזיר" )10 טקסונים כל אחד( ועין יונס )9 טקסונים( )איור 15(. חשוב להדגיש שגם להרכב הטקסונים ולפוטנציאל האכלוס של 
המקטע יש חשיבות רבה בהגדרת ערכיותו האקולוגית, ולא בהכרח מספר הטקסונים שנמצאו בתחנה מעיד על איכותו הגבוהה.

מבין התחנות הללו, ייתכן שהאתר המפתיע ביותר הוא עין א-שמס, שנמצא בפאתי עין אל-בידה. זהו מעיין מופר, כמעט ללא 
צמחיית גדות, מימיו נשאבים ע"י החקלאים הפלסטינים ולידו נמצאו מיכלים ריקים של חומרי הדברה )קרוטמן ועמיתיו, 2010; 
הסקר הנוכחי(. אתר נוסף שהפתיע לטובה הוא מקווה המים שנמצא במאגר מוקף סוללת עפר מצפון לעין סוכות. במקור המאגר 
הוקם כדי לשמש את החקלאים, אבל בעת הדיגום מראהו היה דומה למקווה מים עונתי. אתר זה יכול להוות דוגמה לאפשרות 
הגלומה במאגרי השקיה נטושים שניתן להופכם לבתי-גידול לחים איכותיים. נחל מילחה ומקווה המים העונתי בוואדי אל-מלחה 
הם דוגמאות לגופי-מים שנותרו בהם מאפיינים טבעיים רבים, ומורכבות מבנית המספקת נישות מגוונות לאכלוס ע"י חסרי-חוליות. 

התחנות העניות ביותר בחסרי חוליות )4≤ טקסונים( כוללות את האתרים הבאים: עין בליבל עליון, עין אל-קורען, עין סוכות, 
מאגר תרצה האמצעי ושלוש התחנות הדרומיות ביותר בנהר הירדן )שפך נחל ייט"ב, גשר עבדאללה והשפך לים המלח; איור 
15(. הסיבות לעושר המינים הנמוך משתנות מגוף מים אחד לאחר. במעיינות עין בליבל עליון, עין אל-קורען ועין סוכות מדובר 
בבתי-גידול מופרים הסובלים מהתערבות אדם הכוללת חפירה, שאיבת-מים, ניקוז, הסדרה למטיילים והוספת דגי גמבוזיה. 
רוב הגדות בקרבת המים חשופות או  גבוהה,  ומלאכותי, מליחותו  כגוף מים מופר  מאגר תרצה האמצעי הוקם מלכתחילה 
ומכיל מקורות  רק משיטפונות,  אינו  גם שמקור המים  ייתכן  יש מעט אשלים.  בנקודות ספורות  ורק  עצים,  בגדמי  מכוסות 
נוספים באיכות פחותה. לגבי הירדן התחתון, כל שלוש תחנות הדיגום הדרומיות שנדגמו סובלות מתנאים של מליחות גבוהה 

ותנודתית, מורכבות מבנית נמוכה למדי וזרימות חזקות שמפחיתות את סיכויי האכלוס ע"י חסרי-חוליות רבים. 

לריכוזי חמצן  יותר  רגישותם הגבוהה  בית הגידול, עקב  יותר מהרעת תנאי  נוטים לסבול  חלק מהטקסונים שנמצאו בסקר 
בניגוד  זימי טרכיאות,  נוספים. מרביתם מנצלים לנשימה את החמצן המומס באמצעות  זיהום  וגורמי  נמוכים, עומס אורגני 
למינים נושמי חמצן אטמוספרי או מינים בעלי המוגלובין בהמולימפה, ולנוכחותם חשיבות כסמן לבריאות המערכת האקולוגית 
האקווטית. בקבוצה זו נכללים חלזונות קדם-זימאים, זחלי בריומאים וזחלי שפיראים שנמצאו באסופת חסרי החוליות בחלק 
מאתרי הסקר יחד עם ראשני קרפדה ירוקה, אילנית מצויה ונוכחות דגים. איור 16 מייצג את עושר הטקסונים הרגישים לריכוז 

חמצן בתחנות הדיגום ההידרו-ביולוגי.

איור 15: עושר הטקסונים הכללי בתחנות הדיגום ההידרו-ביולוגי
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איור 16: עושר הטקסונים הרגישים לריכוז חמצן בתחנות הדיגום ההידרו-ביולוגי

טבלה 21: סיכום ממצאי הערכיות ההידרו-ביולוגית בקטעי הדיגום שנסקרו בשנת 2015. 
הטבלה כוללת עושר טקסונים, עושר טקסונים רגישים ואת הניקוד הסופי בחלוקה לסולם בן חמש קטגוריות )5-1(, המבוסס על 

שקלול ציוני שני המדדים, יחד עם חוות דעת מומחה )מספרי התחנות על פי הפירוט בטבלה 16 לעיל(. 

ניקוד סופי)1(עושר טקסונים רגישים עושר טקסונים כללי שם התחנהמס"ד
1033עין א-שמס1

322עין בליבל עליון2

733.5עין בליבל תחתון3

634עין א-דיר4

312עין אל-קרען 5

323עין סוכות 6

1344מאגר מאגר צפונית לעין סוכות7

825נחל מלחה - ליד כביש 890

1275נחל מלחה - ליד גדר המערכת9

1054נהר הירדן - מובלעת זרזיר10

403נהר הירדן - טובלן11

401מאגר תרצה אמצעי 12

712.5מאגר תרצה עליון 13

514ואדי אל-אחמר ליד גדר המערכת14

1045אגמון עונתי בואדי אל-מלחה15

323נהר הירדן ליד שפך נחל ייט״ב16

644מורד מפגש נחל ייט״ב וואדי אל-מלחה17

924עין יונס 18

202נהר הירדן - גשר עבדאללה 20

101נהר הירדן - ליד השפך לים המלח 21

)1(הניקוד הסופי מתבסס על היכרותו של הסוקר את האזור וסיור בשטח בסקר הנוכחי.
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7.3.5. סיכום ממצאי הערכיות ההידרו-ביולוגית )מיקרופאונה(

גופי מים בעלי חשיבות גבוהה לשימור:
נחלים, מעיינות וגופי-מים עונתיים בבקעת הירדן שנותרו עם פגיעה מועטה יחסית עקב פעילות אדם:

• נחל מילחה מכביש 90 לכל אורכו עד המפגש עם הירדן התחתון. 	

• ואדי אל-אחמר מאזור גדר המערכת ועד למפגש עם הירדן התחתון. 	

• מקווה המים העונתי רחב ההיקף בוואדי אל-מלחה.	

• הנביעות והבריכות בעין יונס.	

גופי מים מופרים אך בעלי פוטנציאל לשיקום:
• נהר הירדן התחתון לכל אורכו מנחל בזק ודרומה עד לים המלח. אחד הנחלים המרהיבים והערכיים ביותר שהיו בארץ ישראל. 	

ההיסטוריה של תפיסת המים וזיהום הנהר במהלך המאה ה-20 ידועה ואין זה המקום לפרטה. 

• והבריכות הנמצאים בשטחים החקלאיים המעובדים בבקעת מחולה: עין א-שמס, עין בליבל עליון, עין 	 סדרת המעיינות 
בליבל תחתון, עין א-דיר, עין אל-קרען, עין סוכות, מאגר השקיה ובו גוף מים צפונית לעין סוכות.

גופי מים שאינם בעלי חשיבות גבוהה לשימור:
• מאגרי תרצה העליון והאמצעי	
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8. סקר דגים

8.1. רקע
המידע מדו"חות וסקרי עבר על אוכלוסיות הדגים בתחום הסקר מצומצם. ממאגר המידע של רט"ג שמסכם את המידע הקיים, 
עולה שבדרום עמק הירדן וצפון בקעת ים המלח )כולל נחלים ומעיינות ממערב לגבול הסקר(, מעל 50% מהתצפיות מקורם 
באוספים הזואולוגים של האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת תל אביב. נתונים אלה כוללים כ-26 רשומות שנאספו 
בבקעת הירדן החל בשנות ה-40' של המאה הקודמת, וחלקם מחוץ לתחום הסקר. תצפית אחת בלבד בתחום הסקר שאינה 
מהאוספים, היא של ראובן אורטל משנת 1970, על דגי בינון דור באזור עין סוכות/נחל מילחה )נ"צ בדיוק של 1 קמ"ר(. לא ברור 
האם זו תצפית אמיתית, או חוסר דיוק של הנ"צ, והדיווח הוא מעין מלקוח – המקום היחידי בעולם שם מוכר הדג. ראובן לא 
)1974( פרסם  Goren .זוכר את הדיווח, ומנחם גורן לא מצא תיעוד נוסף של תצפית זו, מעבר למתועד במאגר המידע של רט"ג
מאמר מקיף על דגי המים המתוקים של ישראל, שכולל איסופים שעשה באתרים בבקעת הירדן החל מסוף שנות ה-60', אך 
לא בתחום הסקר. עשרות שנים מאוחר יותר נערך סקר דגים במעיינות הבקעה, שכלל מספר אתרים מהאזור הצפוני של הסקר 

הנוכחי )קרוטמן ועמיתיו, 2010(.

סקרי דגים נוספים שהוזמנו ע"י רט"ג ונערכו בבקעת הירדן ובבקעת ים המלח, אינם כלולים בתחום הסקר הנוכחי. הראשון הוא 
סקר שנערך במעלה נחל פרת )גורן, 2011(, והשני בדק את מצב חברות הדגים בבתי-גידול לחים פנימיים וכלל את נחל פרת, 
עיינות פצאל ונקודות לאורך ים המלח )קרוטמן, 2015(. צפונה לנחל בזק, כולל בעמק המעיינות, נערכו החל מתחילת המאה 
ה-21 כמה איסופים ועבודות נוספות על חברת הדגים. פרוייקט חשוב הוא הניטור שמבצעת רט"ג במעיין עין מלקוח הסמוך 
לנחל בזק, אחר אוכלוסיית בינון דור )Nemacheeilus dori( המוגדרת בסכנת הכחדה חמורה )לדוגמה: קרוטמן ומילשטיין, 2011(.

8.2. שיטות העבודה
 25.09.17 לנטנר(,  מרי  תפארת,  בועז  אלרון,  אלדד  ד"ר  )בהשתתפות   25.07.17 בתאריכים:  בוצע  הירדן  בבקעת  הדגים  סקר 
)בהשתתפות ד"ר אלדד אלרון, גל הירשלנד, שבי רוטמן( ו-07.11.17 )בהשתתפות ד"ר אלדד אלרון, גל הירשלנד, נעם ורנר( 
וכלל את נהר הירדן הדרומי וגופי מים קבועים הניזונים ממעיינות וערוצי נחלים זורמים בגבולות גזרה שהוגדרו מראש. מרבית 
האתרים נדגמו קודם לכן באביב 2016 במסגרת הסקר ההידרו-ביולוגי )פרק  7(, כך שמידע על אופי בית הגידול והמשתנים 

הלימנולוגיים של גופי מים אלה נאסף לפני סקר הדגים. 

שיטות הדיגום בסקר הדגים הותאמו למאפייני בית הגידול ומליחות המים. בגופי מים שמליחותם נמוכה )6,000 מיקרוסימנס/
ס"מ<( הדיגום בוצע בדיג חשמלי ע"י שימוש באלקטרושוקר )דגם MOFIX 5000 תוצרת Dobler גרמניה, מתח עבודה 700-400 
וולט, זרם ישר 20-12 אמפר( המופעל מהגדה, כשהאנודה מחוברת לרשת יד, והקטודה משמשת ככבל גלוי בתוך המים. העבודה 
עם האלקטרושוקר מהממת את הדגים ומאפשרת לתפוס אותם בעודם בחיים, ולהחזירם למים במצב פיזיולוגי טוב. העבודה 
במים התבצעה על ידי שני אנשים: אחד הולך עם רשת היד שמחוברת לקטודה, והשני נע אחריו עם רשת יד עם מפתח רחב על מנת 
לתפוס את הדגים. סוקר נוסף נמצא על הגדה סמוך למכשיר עם כבל ההפעלה ואחראי על הבטיחות של הצוות במים. בגופי מים 
קטנים שמליחותם גבוהה ולא ניתן היה לעבוד בהם ביעילות עם אלקטרושוקר )טבלה 22(, נעשה שימוש ברשתות יד עם מפתח 
50 ס"מ; גודל עין: כ-4 מ"מ( המחוברות לידית עץ ארוכה ע"י שלושה דוגמים לפחות שעבדו בגוף המים במקביל.  x רחב )90 ס"מ

הדגים שנאספו מוינו, הוגדרו בשטח, נספרו ולחלקם נמדד האורך הכללי באמצעות סרגל בדיוק של 0.1 ס"מ. במידה והיה ספק 
בזיהוי הדגים נלקחו פרטים מייצגים לבחינה של פרופ' מנחם גורן מאוניברסיטת תל אביב. פרטים ממספר אתרים )כולל מנהר 

הירדן( הועברו למוזיאון לאוספי טבע ע"ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב.

8.3. תוצאות
בסה"כ נערך דיגום במסגרת הסקר ב-8 אתרים )טבלה 22, מפה 16(. בנוסף, נערכו סיורים בכמה אתרים נוספים שלא נדגמו 
כמפורט להלן. ב-25.07.17 נעשה חיפוש אחר הבריכה של מעיין עין בליבל תחתון שנדגמה שנה קודם לכן בסקר ההידרו-ביולוגי, 
וגוף המים לא נמצא. ב-25.09.17 נערך סיור במאגרי תרצה - המאגר העליון )מאגר "תמר"( שקולט מי  אך השטח עבר שינוי 
שיטפונות היה יבש, וכך היה מצבם גם של יתר המאגרים במורד. לאור זאת, ניתן להסיק שאין אפשרות לקיום אוכלוסיות דגים 
במאגרים אלה שמתייבשים כל שנה במהלך הקיץ והסתיו. שני אתרים נוספים שנעשה בהם סיור בניסיון למצוא אתר מתאים לדיגום 
של נהר הירדן הם: )1( מובלעת מוצב "ינשוף" סמוך לתחנת שאיבה גלגל 1, כ-2 ק"מ מדרום לאדי אל-אחמר; )2( מובלעת מוצב 
"טובלן", כ-1.8 ק"מ מדרום למאגר תרצה התחתון. בשני האתרים הגדות היו סבוכות ותלולות מאד, הזרימה בנהר חזקה וסוחפת 
ועומק המים המירבי נע בין 2.0-1.8 מ'. תנאים אלה, בדגש על עומק המים והסחיפה, לא אפשרו לבצע באתרים הנ"ל סקר דגים. 
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טבלה 22: פירוט האתרים שבהם נערך סקר הדגים )מצפון לדרום( בסקר הירדן הדרומי 

אופן הדיגום אופי בית הגידולתאריך הדיגוםשם התחנהמס"ד

אלקטרושוקרמעיין שמזין בריכה25.07.17עין בליבל עליון1

אלקטרושוקרמעיין שמזין בריכה25.07.17עין א-דיר2

אלקטרושוקרמעיין שמזין תעלה רחבה וארוכה25.07.17עין אל-קרען 3

אלקטרושוקר ורשתות ידמעיין שמזין בריכה גדולה 25.07.17עין סוכות 4

רשתות ידערוץ נחל רדוד25.09.17נחל תרצה תחתון 5

רשתות ידערוץ נחל רדוד25.09.17ואדי אל-אחמר במעלה גדר המערכת6

רשתות ידערוץ נחל רדוד07.11.17ואדי אל-אחמר סמוך לציר "ראי" המערבי)1(7

04.07.16מורד מפגש נחל ייט"ב וואדי אל-מלחה)2(8
רשתות ידערוץ נחל רדוד07.11.17

רשתות ידערוץ רחב ועמוק עם זרימה מהירה07.11.17נהר הירדן הדרומי במפגש עם נחל ייט"ב9
מלכודות דגים

רשתות ידנביעות שמזינות בריכות 25.09.17עין יונס 10

)1( ציר "ראי" המערבי מרוחק מהנהר ועובר במפגש שבין גאון הירדן לתחילת המדרגה של כיכר הירדן )ע'ור(. 

)2( מורד מפגש נחל ייט"ב )ואדי עוג'א( וואדי אל-מלחה נדגם באותו אתר ביולי 2016 ובנובמבר 2017. 

8.3.1. תיאור האתרים ומדדים לימנולוגיים ומורפולוגיים
בסעיף זה מובא תיאור של האתרים שנסקרו בחלוקה לנהר הירדן התחתון, האזור הצפוני מנחל בזק עד נחל מילחה )ואדי אל-

מאליח( – בקעת מחולה, והאזור הדרומי מנחל מילחה עד אזור יריחו. 

מנחל בזק עד נחל מילחה 
תיאור של אתרים 1 עד 4 )טבלה 22( שנדגמו בחלקו הצפוני של אזור הסקר, בין נחל בזק בצפון לנחל מלחה )ואדי אל מאליח( 
גופי המים המרכזיים  בדרום, מדווח בפרק 6  המסכם את הסקר ההידרו-ביולוגי שבוצע באתרים הללו שנה קודם לכן. שני 
באזור הם עין סוכות )תמונה 21, תמונה 22( ואחריו עין אל-קרען )תמונה 23(. ההבדלים שנמצאו בערכי המוליכות החשמלית 
שנמדדו באתרים 1 עד 4 בפברואר 2016 )טבלה 17( לעומת יולי 2017 )טבלה 23( קטנים ואינם מצביעים על שינוי כלשהו. גם 

ערכי החמצן המומס וה-pH דומים למדי, למרות שנמדדו בשעות שונות של היום.

 

תמונה 21 )מימין(, תמונה 22 )משמאל(: עין סוכות בצילום מהאוויר באמצעות רחפן. מימין בריכת הנביעה במהלך הדיגום עם אלקטרושוקר. 
משמאל המאגר הגדול שמקבל את מי הנביעה, ואחריו מאגר השקיה קטן יותר ורדוד שאינו מכיל דגים )צילום: משה מינץ, 25.07.17(.
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תמונה 23: מקטע בריכתי במורד הנביעה של עין אל-
קרען. ברקע שטחי חקלאות מעובדים ע"י חקלאים 

פלשתינאים )צילום: אלדד אלרון, 25.07.17(. 

טבלה 23: מדדים פיזיקו-כימיים שנמדדו בתחנות הדיגום בסקר הדגים בסקר הירדן הדרומי.

תאריךמקטע מייצגמס"ד
הדיגום

שעת 
הדיגום

טמפ' 
)°C(

מוליכות חשמלית 
25°C-ב )µS/cm(

הגבה
)pH(

חמצן 
מומס 
)mg/l(

רווית 
חמצן

)%(

25.07.1712:1026.71,7317.005.2265.0עין בליבל עליון1

25.07.1710:4027.01,7097.265.6270.9עין א-דיר2

25.07.1709:4525.61,5807.045.2663.7עין אל-קרען 3

25.07.1714:5026.01,7827.116.2578.6עין סוכות 4

25.09.1711:4527.913,7307.577.1589.0נחל תרצה תחתון5

31.03.1611:2021.552,7007.819.7113.6ואדי אל-אחמר במעלה גדר המערכת6

49,7007.7810.5121.9---07.11.1711:45ואדי אל-אחמר סמוך לציר “ראי"7

04.07.1610:3028.27,6607.916.985.5מורד מפגש נחל ייט"ב וואדי אל-מלחה8

07.11.1715:0021.08,5508.017.278.6נהר הירדן במפגש עם שפך נחל ייט"ב9

03.01.1615:1522.96,9708.087.890.7עין יונס 10

מנחל מילחה עד אזור יריחו 
מנחל מילחה עד אזור יריחו נבדקו חמישה אתרים נוספים: מעלה נחל תרצה לפני חציית גדר המערכת; שתי נקודות בוואדי 
אל-אחמר – לפני חציית גדר המערכת, וכ-600 מ' במעלה השפך לנהר הירדן )תמונה 24(; מעיין עין יונס מדרום לכביש הגישה 
אל גשר המלך חוסיין )גשר אלנבי(; ומורד מפגש נחל ייט"ב וואדי אל-מלחה לפני שהערוץ מתחבר לירדן )תמונה 25(. בכל 

האתרים הללו מליחות המים גבוהה )6,900 מיקרוסימנס>( ולכן הם נדגמו באמצעות רשתות.
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אל-אחמר  ואדי  למעלה  מערבה  מבט   :24 תמונה 
נמצאה  זה  בקטע  "ראי".  ציר  של  לחציה  סמוך 
בנחל אוכלוסיה של נאווית המלחות )צילום: אלדד 

אלרון, 07.11.17(.

)ואדי  ייט"ב  נחל  תמונה 25: מבט מערבה למורד 
עוג'א( באזור שפך הנחל לנהר הירדן. מפלס המים 
רדוד והזרימה חלשה )צילום: אלדד אלרון, 04.07.16(. 

תמונה 26: תצלום אוויר של נחל ייט"ב וואדי מלחה 
הירדן.  נהר  עם  למפגש  ועד  המערכת  גדר  מאזור 
הסימון הכחול מצביע על הנקודה שבה נמצאו מספר 
מיני דגים בדיגום שנערך ב-04.07.16 )טבלה 19(. 

האתר במורד נחל ייט"ב )ואדי עוג'א( נדגם פעמיים )תמונה 26(. ביולי 2016 כחלק מדיגום של חסרי חוליות אקווטים, נתפסו 
מספר מיני דגים )טבלה 24( ולכן הוחלט לדגום אותו שוב במסגרת סקר הדגים שנה מאוחר יותר. בעת הדיגום הראשון, למעט 
אזור בריכתי סמוך לציר "ראי", מפלס המים במעלה האפיק היה רדוד )תמונה 25(, הזרימה הייתה חלשה והיא חלחלה לקרקע 
כ-130 מ' לפני החיבור לנהר הירדן. לעומת זאת, בנובמבר 2017 הזרימה בנחל הייתה חזקה יותר בהשוואה לדיגום הראשון )3-2 

ליטר/שניה( והמים הגיעו עד לנהר. 
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ואדי אל-אחמר ניזון ממספר נביעות מלוחות המספקות זרימה קבועה בערוץ. מליחות המים שנמדדה בנחל עולה על זו של 
מי-ים )טבלה 23(. זרימת המים באפיק ממערב לגדר המערכת הייתה נמוכה בהשוואה לזרימה ליד ציר "ראי", כמה מאות 
מטרים לפני החיבור לנהר הירדן. בקטע זה רוחב האפיק נע בין 5.3-4.3 מ', עומק עמודת המים כ-25 ס"מ וקרקעית החוואר 

בוצית מאד. לאורך גדות הנחל מתפתח צומח מלחות אופייני )תמונה 24(. 

תמונה 27: מבט למורד אפיק נהר הירדן בנקודת 
המפגש עם שפך נחל ייט"ב )ואדי עוג'א(.

)צילום: אלדד אלרון, 07.11.17(. 

8.3.2. חברת הדגים
בגופי המים שנדגמו בשטחים החקלאיים שבין נחל בזק בצפון לנחל מילחה )ואדי אל-מאליח( בדרום )בקעת מחולה( – נמצאו 
 )Tilapia zillii( אמנון מצוי ,)Astatotilapia flaviijosephi( סה"כ חמישה מיני דגים, מהם שלושה מינים מקומיים: אמנונית יוסף
ושפמנון מצוי )Clarias gariepinus(, ושני מינים זרים: גמבוזיה )Gambusia affinis( ודג זהב )Carassius auratus(. המין הבולט 

באזור זה הוא אמנונית יוסף, שנמצא בשלושה מגופי המים בשפיעות גדולה )עין בליבל עליון, עין אל-קרען ועין סוכות(. 

בעין סוכות נמצא בנוסף לאמנונית יוסף גם אמנון מצוי, אולם פרטים של האמנון נלכדו רק במאגר הגדול, בעוד שבבריכת 
קושי  קיים  ועומקו,  המאגר  גודל  שבגלל  לציין,  חשוב   .)22 תמונה   ,21 )תמונה  אמנונית  של  פרטים  ורק  אך  נתפסו  הנביעה 
לדגום אותו בצורה יסודית. בדיגום שנערך בבריכת הנביעה באוגוסט 2010 דווח בדומה לסקר הנוכחי על פרטים רבים של 
 Archocentrus( כמו כן, נמצא בבריכה ציקליד זברה .)אמנונית יוסף, ורק על פרט בודד של אמנון מצוי )קרוטמן ועמיתיו, 2010
nigrofasciatus( – אמנון זר ממוצא דרום-אמריקאי שלא נמצא שוב בדיגום הנוכחי. המצע האבני בבריכת הנביעה והאבנים 

הרבות הפזורות בה הם בית-גידול מועדף על אמנונית יוסף, השוכנת סמוך לקרקעית בין סלעים, אבנים וצמחי-מים. 

טבלה 24: סיכום השפיעות היחסית של מיני הדגים שנלכדו בסקר בתחנות הדיגום השונות בבקעת הירדן. הטבלה כוללת את כל 
האתרים שהתבצע בהם דיגום במים במהלך הסקר. 

עין בליבל משפחהמין
עליון

עין
א-דיר

עין
אל-קרען

נחל תרצה עין סוכות)1(
תחתון

ואדי אל-
אחמר

מורד
נחל ייט"ב)2(

נהר 
הירדן

עין 
יונס

+4אמנונייםאמנון מצוי

17אמנונייםאמנון ירדן/מכלוא

450601אמנונייםאמנונית יוסף

2? )3(שפמנונייםשפמנון מצוי

+נאוויתייםנאווית כחולה 

404נאוויתייםנאווית המלחות

+קרפיוניםיבלסת מצויה

458>גמבוזייםגמבוזיה
1קרפיוניםדג זהב)4(

)1( הפרטים של אמנונית יוסף נמצאו בבריכת המעיין. בבריכת האיגום הגדולה נתפסו מספר פרטים קטנים של אמנון מצוי, אך 

מתצפית בראייה נראו שם פרטים רבים של אמנון מצוי במגוון גדלים, וככל הנראה גם אמנונית יוסף. 
)2( הדיגום במורד נחל ייט"ב התבצע ביולי 2016 כחלק מהסקר ההידרו-ביולוגי. מכיוון שהדיגום לא היה ייעודי ונאספו ברשת 

פרטים בודדים, המינים שזוהו סומנו ב-)+( בלבד. בקיץ 2017 המקטע היה יבש ולכן לא ניתן היה לחזור ולבצע סקר דגים מלא. 
)3( לפי עדות חקלאי מקומי מתקיימים בגוף המים שפמנונים. 

Carassius auratus :4( שם מדעי(
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בעין אל-קרען )תמונה 23( נמצאו בנוסף לאמנונית יוסף )תמונה 28( גם שפמנון מצוי ודג זהב )תמונה 28(. האחרון הוא דג 
)2010( דיווחו שבסקר שביצעו האתר  זר למערכות המים הטבעיות בישראל, שהוכנס במכוון לגוף המים. קרוטמן ועמיתיו 
נדגם, אולם לפי התמונה בדו"ח הסקר לא מדובר בחלקו הטבעי של עין אל-קרען, אלא בבריכת בטון המוזנת מהמעיין לצרכי 
חקלאות )נקודת הציון בדו"ח אינה מדויקת(. בעין א-דיר לא נמצאו דגים, אך לפי עדותו של חקלאי מקומי, גוף המים מאוכלס 
בדגי שפמנון מצוי. גוף המים האחרון שנדגם באזור זה היה המעיין הקטן של עין בליבל עליון, שבו אמנונית יוסף ופרטים רבים 

של גמבוזיה, שככל הנראה הובאו ע"י החקלאים שעושים שימוש במי המעיין, כדי להימנע ממפגעי יתושים. 

תמונה 28 )מימין(, תמונה 29 )משמאל(: שניים מהדגים שנתפסו בעין אל-קרען. מימין – זכר בוגר מהמין אמנונית יוסף. משמאל – דג זהב 
 .)Carassius auratus(

השוואה בין גודל הגוף של דגי אמנונית יוסף שנתפסו בעין סוכות לעומת עין אל-קרען )איור 17(, מצביעה על הבדל קרוב 
למובהק בין שתי האוכלוסיות )One-way Anova: F=3.59; p=0.06(. בעין סוכות הפרטים שנתפסו היו בקבוצות הביניים שבין 
60-31 מ"מ, הפרט הגדול ביותר אורכו היה 85 מ"מ, וערך החציון 51 מ"מ. לעומת זאת, בעין אל-קרען קבוצות הגודל השולטות 
היו קטנות יותר )20-11, 30-21, 50-41 מ"מ(, וערך החציון היה 43 מ"מ בלבד. עם זאת, נתפסו שלושה פרטים גדולים מאד 
שאורכם נע בין 105-94 מ"מ. נראה שהסיבה להבדלים הגדולים בפיזור קבוצות הגודל בין האתרים נובעת מכך שבסקר בעין 

אל-קרען נתפסו פרטים צעירים שהצטרפו לאוכלוסיה בעונת הרבייה במהלך אביב 2017.

איור 17: השוואה בין השכיחות היחסית בהרכב הגדלים של דגי אמנונית יוסף שנתפסו בבריכת הנביעה בעין סוכות לעומת עין אל-קרען. 

עין א-שמס הוא מעיין הזורם לבריכת מים חפורה בכניסה לכפר עין אל-בידה. הבריכה שמשמשת להשקיה חקלאית נדגמה 
באוגוסט 2010 באמצעות רשת הקפה קטנה ומכשיר אלקטרושוקר, ולא נמצאו בה דגים )קרוטמן ועמיתיו, 2010(. גם בסקר 
ההידרו-ביולוגי שנערך ב-09.02.16 נעשה דיגום בבריכה ולא נראו בה דגים. לפיכך הוחלט שלא נדרש להגיע אליה לבדיקה 

נוספת בסקר הדגים.
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מעיין נוסף מחוץ לגבולות הסקר, מערבית לכביש 90 ליד תל אל-חמה )כ-1 ק"מ מדרום-מערב לעין א-שמס(, הוא עין אל-חמה 
)חמה תחתא( המזין מספר בריכות. הבריכה התחתונה חפורה ורדודה, ומשמשת כשוקת לבקר הרועה בסביבה. היא נדגמה 
 )Garra rufa( ב-2010 באמצעות רשת הקפה קטנה ואלקטרושוקר, ונמצאו בה פרטים רבים של אמנונית יוסף ועגלסת הירדן
)קרוטמן ועמיתיו, 2010(. מהמידע הקיים, זהו ככל הנראה האתר היחיד בחלקו הצפוני של אזור הסקר המאוכלס ע"י עגלסת הירדן.

דרומה יותר בוצע סקר במורד נחל תרצה )ואדי אל-פאריעה(. נדגם מקטע של כ-50 מ' במעלה האפיק, לפני שהנחל חוצה את 
ציר גדר המערכת. גובה מפלס המים המירבי במקטע היה כ-1.1 מ', הזרימה הייתה חלשה )כ-1 ליטר/שניה(, בשתי הגדות 
הייתה צמחייה צפופה של קנה מצוי. סמוך לצומת אדם אפיק נחל תרצה היה יבש, ומכאן שמקורות המים מגיעים מהמורד 
וכוללים בין השאר מי-תהום שמליחותם גבוהה )13,730 מיקרוסימנס(. לא נמצאו במקטע זה דגים, אך נראו מספר טקסונים 

של חסרי-חוליות )שטגבון, חיפושית שחיינית, זחל שפרירית(. 

באיסופים שנערכו בנחל תרצה בין השנים 1986-1968 דווחו באגן הנחל ארבעה מיני דגים: חפף ישראלי, בינון הירדן, עגלסת 
הירדן ובינית גדולת- קשקשים )ד"ר דנה מילשטיין, רשות הטבע והגנים – מידע ממאגר המידע של רט"ג(. למרות שחסרות 
נקודות ציון למרבית האיסופים, עולה שרובם המכריע של האיסופים התבצעו רחוק מגבולות הסקר, באזור המעיינות הגדולים 
של נחל תרצה במעלה אגן הניקוז )פרופ׳ מנחם גורן – מידע בע"פ(. בעבר זרמו בנחל ספיקות מים גדולות, הנחל היה איתן רוב 
השנה, וזרימת הבסיס הגיעה עד לנהר הירדן. עקב שאיבת מי-תהום והטיית מים לחקלאות, פסקו זרימות אלה. סביר להניח 

שאוכלוסיות דגים שבעבר התקיימו במורד הנחל נפגעו קשה ויתכן שלא שרדו את השינויים. 

 Aphanius dispar ssp.( זוהתה בסקר אוכלוסיה לא מוכרת של נאווית המלחות )בחלקו התחתון של ואדי אל-אחמר )תמונה 20
richardsoni(8. מין זה מצוי בנחלים ובמעיינות באזור ים המלח, החל ממעיינות עין פשחה )עיינות צוקים( שבצפון, וכלה בנאות 
מהתיעוד  הידוע  ככל   .)Goren, 2014( IUCN ארגון  ע"י  עולמית  הכחדה  בסכנת  ומוגדר   ,)1999 ועמיתיו,  )גורן  בדרום  הכיכר 
הקיים, האוכלוסייה של נאווית המלחות שמצויה בוואדי אל-אחמר מרחיבה את תפוצת המין בישראל כ-35 ק"מ צפונה. כמו 
כן, רמת המליחות בוואדי אל-אחמר )כ-50,000 מיקרוסימנס( היא הגבוהה ביותר שנמדדה בבית-גידול שבו מתקיים מין זה 
בארץ. מהסקר עולה שהנאווית מתקיימת בחלקו התחתון של ואדי אל-אחמר מזרחית לגדר המערכת, אולם לא ידוע מהו שטח 
התפוצה של הדג לאורכו של הנחל, ומהו גודל אוכלוסייתו. נמדדו אקראית 23 מהפרטים שנתפסו – הפרט הגדול ביותר היה זכר 
שאורך גופו 33 מ"מ )תמונה 30(, הקטן ביותר 13 מ"מ )צעיר(, וערך החציון 18 מ"מ. כ-75% מהפרטים היו צעירים )23-13 מ"מ( 

ונוכחותם העידה על אוכלוסייה בריאה ומתרבה. 

תמונה 30: נאווית המלחות מוואדי אל-אחמר. זכר 
רוחב  פסי  שני  ביניהם  בולטים,  כלולות  צבעי  עם 

שחורים על סנפיר הזנב.
 

ייט"ב עצמו. בנהר  ייט"ב, ומורד נחל  האתרים הדרומיים ביותר שבהם נמצאו דגים בסקר הנוכחי הם נהר הירדן בשפך נחל 
הירדן נתפסו ארבעה מיני דגים: אמנון מכלוא, אמנונית יוסף, נאווית המלחות וגמבוזיה. השכיח מכולם היה אמנון המכלוא 
– בן-כלאיים של אמנון הירדן ואמנון זר למערכת הירדן )תמונה 31(, שכנראה הגיעו לנהר בעבר כפליטי בריכות דגים. לפי 
סימנים מורפולוגיים, חלקם התרבו בטבע כמה דורות עם אמנוני ירדן או בני-כלאיים אחרים )פרופ׳ מנחם גורן – מידע בע"פ(. 
אורך הגוף של הפרטים שנתפסו נע מ-50 מ"מ ועד 126 מ"מ. בשולי האפיק, באזורים רדודים ושקטים יותר, נתפסו פרטים 
של נאווית המלחות. בדומה לממצא בוואדי אל-אחמר, גם אוכלוסייה זו אינה מוכרת, ומצויה צפונה מגבול התפוצה הידוע של 
המין באזור ים המלח. ממצא מעניין נוסף הוא הימצאותו של המין אמנונית יוסף באזור זה. עד לסקר זה, הנקודה הדרומית 
הנקודה  היא  הירדן  בנהר  שהתחנה  מכאן  מחולה.  ליד  צפונה  ק"מ  כ-50  סוכות,  עין  היתה  מתועד  היה  זה  מין  שבה  ביותר 

הדרומית ביותר בה ידוע שמין זה מתקיים בישראל.

תת-מין זה של נאווית המלחות יוכר קרוב לוודאי כמין נפרד ששמו יהיה נאווית ים-המלח.  8
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במורד נחל ייט"ב נלכדו ביולי 2016 במסגרת סקר חסרי-חוליות אקווטיים שלושה מיני דגים: אמנון מצוי, נאווית כחולה פסוסה 
ויבלסת מצויה )טבלה 19(. מינים אלה ידועים ממערכת הירדן )גורן ועמיתיו, 1999(, אך ככל הידוע מהמידע הזמין, אין דיווח 
על קיום מיני דגים במורד נחל ייט"ב )ואדי עוג'א(. במסגרת סקר הדגים בנובמבר 2017 נעשה ניסיון באותו אתר בדיוק ללכוד 
דגים נוספים – שהסתיים ללא הצלחה. מומלץ בעתיד לחזור ולבצע סקר דגים ייעודי במורד נחל ייט"ב, כדי לקבל תמונת מצב 

מלאה על אוכלוסיות הדגים במקום. 

בחיבור  הירדן  מנהר  מכלוא  אמנון   :31 תמונה 
הירדן  בן-כלאיים של אמנון  ייט"ב.  נחל  עם שפך 

ואמנון זר למערכת הירדן. 

בניגוד לאמנון המצוי שהוא שכיח יותר, הנאווית הכחולה והיבלסת המצויה נדירים מאד בגופי מים בבקעת הירדן. לנאווית 
הכחולה ישנו דיווח יחיד ממורד נחל בזק מאיסוף שנעשה ב-1962. בנוסף, ידוע מסקרים ועבודות על קיום אוכלוסיה בריאה 
ומתפקדת בעינות צוקים )עין פשחה( שבצפון ים המלח )ד"ר דנה מילשטיין, רשות הטבע והגנים – מידע ממאגר המידע של 
רט"ג; קרוטמן, 2015(. ליבלסת מצויה ישנו גם כן דיווח יחיד קודם מנחל אלישע )Goren, 1974(, הנובע ממעיין עין אלישע )עין 

א-סולטאן( מזרחית לתל יריחו. זהו מעיין איתן שספיקתו גבוהה כל השנה, ונפח הזרימה השנתי שלו הוא כ-4.5 מלמ"ק. 

8.3.3. סיכום ממצאי סקר הדגים

מספר גופי המים בבקעת הירדן בשטח המוגדר לביצוע הסקר, שמתאימים לאכלוס דגים – אינו גדול. בחלקו הצפוני של אזור 
הסקר )בקעת מחולה( – המספר גבוה מחלקו המרכזי והדרומי. סה"כ, תועדו באזור הסקר תשעה מינים של דגי-מים מתוקים, 

המשתייכים לחמש משפחות. ביניהם שישה מינים מקומיים, מין אחד שהוא בין-כלאיים, ושני מינים זרים )גמבוזיה ודג זהב(.

מממצאי הסקר עולה שגופי המים המשמעותיים ביותר לדגים הם: נהר הירדן התחתון, עין אל-קרען, עין סוכות ומורד נחל 
ייט"ב. כן חשוב לציין את ואדי אל-אחמר, שבו מתקיימת האוכלוסייה הצפונית ביותר הידועה כיום של נאווית המלחות בארץ. 
בחלק מהאתרים הללו כגון נהר הירדן התחתון, מורד נחל ייט"ב וואדי אל-אחמר – עדיין חסר מידע כדי להשלים את תמונת 
המצב על מיני הדגים שמאכלסים את גופי המים, תפוצתם והיבטים נוספים. על כן, חשוב לבצע השלמות לסקר הדגים באותם 
גופי מים. דיגום מייצג של שלושת אתרים אלו דורש היערכות מוקדמת של צוות וציוד בשל קשיים בשטח, כגון: עומק עמודת 
המים, חוסר האפשרות להשתמש בדיג חשמלי בגופי-מים שמליחותם גבוהה, מגבלות ביטחוניות ועוד. ניתן לשלב לפחות 
חלק מגופי המים המוזכרים לעיל ברשימת האתרים של מחוז יו"ש המנוטרים בסקר דגי המים הפנימיים הארצי שמבצעת 

חטיבת מדע ברשות הטבע והגנים אחת לתקופה, כדי לבחון את מצב האתרים ואוכלוסיות הדגים. 

בנהר הירדן התחתון אחת הבעיות העיקריות שיש לפתור היא עומק המים לאורך מקטעים ארוכים )1.8 מ'≥(, שלא מאפשר 
לבצע דיגום דגים יעיל. לפיכך, יש לחפש נקודות בירדן שבהן הנהר רדוד הרבה יותר, ולכוון את הדיגומים לאתרים אלה. בנהר 
רֹות )בערבית: ַמַחָצ'ה( במקומות שבהם הצטברו סחף וחצצים, בעיקר מול שפכי  הירדן בין הכינרת לים המלח יש כ-60 ַמְעבְּ
רֹות כאלו כוללות: ַמַחַצ'ת אבּו צּוץ ממזרח למושב מחולה וַמַחַצ'ת ֻאום א-ֻשְרט כ-6 ק"מ מצפון  יובליו של הירדן. דוגמאות לַמְעבְּ

לגשר אלַמְנַדָסה )בן-יוסף ומרקוס, 2001(. 

אלה,  אתרים  נוספים.  דגים  מיני  מתקיימים  הדרומי  לירדן  המתנקזים  הנחלים  של  הניקוז  שבאגני  ידוע  קודמים  מסקרים 
ועינות  אלֵביַדאן  )עינות  תרצה  נחל  במעלה  המעיינות  אזור  את  השאר  בין  כוללים  הנוכחי,  הסקר  לגבולות  מחוץ  הנמצאים 
אלַפאִרָעה(, עיינות פצאל, נחל אלישע ונחל פרת )ואדי קלט(. חלקם נסקרו בשנים האחרונות בהנחיית רשות הטבע והגנים, 
ואחרים נמצאים בשטחים שאינם בשליטה ישראלית ולכן קיים קושי להגיע אליהם. באופן כללי, מומלץ לבצע תהליך חשיבה 
הנשפכים  המזרחיים  הנחלים  של  ההיקוות  באגני  פוטנציאליים  אתרים  של  ומעקב  ניטור  מידע,  מאגר  ולהקים  יו"ש  במחוז 

לבקעת הירדן, שבהם יכולות להימצא אוכלוסיות דגים.
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9. סקר זוחלים ודוחיים

9.1. מטרות הסקר
• בניית רשימת מצאי )אינבנטר( הרפטולוגי של האתרים הנסקרים.	

• זיהוי מוקדים חשובים להרפטופאונה, מינים נדירים ו/או אינדיקטורים לניטור.	

• מתן המלצות לגבי ניטור עתידי של זוחלים ודוחיים באתרים הנ"ל.	

9.2. שיטות העבודה
מאחר שהסקר נערך ברובו ממזרח לגדר המערכת, כך שעבודת השדה מחייבת תיאום מלא מול גורמי צה"ל ומעבר שערים 
מהעבודה  כ-80%  במיקוש,  חשודים  או  ממוקשים  רבים  שטחים  הנסקר  במרחב  שנכללים  ומאחר  המערכת,  בגדר  נעולים 
נעשתה בליווי צמוד של הפקחים האזוריים של רט"ג. בשטח הסקר הוגדרו מראש 36 נקודות מרכזיות לדיגום )טבלה 25(, 
המייצגות את מגוון בתי הגידול הרלוונטיים שהוגדרו על סמך סקר הצומח )ראו פרק  5 - בוטניקה לעיל(, ונבנתה מראש תכנית 
עבודה הכוללת רשימת נקודות לדיגום בליווי הפקח האזורי במהלך יום עבודה )עד 8 נקודות ליום(. סקר הזוחלים התבסס על 

דיגום רגלי של לפחות 30 דקות בשטח הפוליגון המיוצג ע"י נקודה נתונה.

בסקר השתתפו ד"ר בעז שחם )סוקר עיקרי; מרכז זוחלים ודוחיים, חלה"ט(, איתי טסלר )בארבעה מתוך חמישה ימי סקר(, 
עקיבא טופר )יום אחד מתוך חמישה ימי סקר(, ופקחי רשות הטבע והגנים: שחר כפיר, עמיחי גלעדי ומשה מינץ.

שיטות החיפוש והרישום:

• סקר רגלי לחיפוש בעלי-חיים פעילים.	

• הפיכת אבנים וחפצים שונים בשטח וחיפוש שרידים וסימנים )נשלים, גללים(.	

• תצפית רכובה בבעלי-חיים בעת הדילוג מאתר לאתר.	

• כל הממצאים נרשמו כולל נקודות ציון לפי מכשיר GPS, תוך ציון שעת התצפית, מין, זוויג, הערות התנהגותיות ומורפולוגיות.	

טבלה 25: תאריכי דיגום ואזורי הדיגום של זוחלים בהתאם לאזורי הפיקוח של פקחי רט"ג

תצורות צומח לדיגום )מס׳ נקודת דיגום במפה(מסלולתאריך ואזור פיקוח

28/03/2017
ארז ברוכי

לאורך כביש הגישה אל גשר 
עבדאללה

1. בתה עשבונית בבריכות המלח הנטושות
2. בתה במדרון אל הירדן
3. יער גדות בגדת הירדן
	•מוצבים•–•הצצה•בלבד

28/03/2017
ארז ברוכי

כביש הגישה אל קס׳ר אל-יהוד, 
ואח"כ דרומה אל ואדי קלט

4. בתה בכיכר הירדן
	•בתרונות•–•לדלג

5. יער גדות בגדת הירדן
6. שיחייה בפשט גאון הירדן

7. עצייה בוואדי קלט

24/04/2017
משה מינץ

כניסה בכביש אל שפך נחל 
ייט"ב, נסיעה במעלה נ. יט"ב 

לאזור המפגש עם ו. אל-מלחה
מפגש ואדי אל-מלחה – כביש 

בבתרונות
מפגש ואדי אל-אחמר – דרך 

כבושה בבתרונות 

8. בתה בכיכר הירדן
9. בתרונות בדרך אל שפך העוג'ה )בתה עשבונית במדרונות, בתה בערוצים(

10. יער גדות בגדת הירדן
11. בתה בפשט גאון הירדן

12. מפגש ואדיות ייט"ב + אל-מלחה )שיחייה במדרונות; עצייה בערוץ(
13. מעלה ואדי אל-מלחה )במפגש עם הכביש שיוצא מנ. ייט"ב(

14. מעלה ואדי אל-אחמר בבתרונות
23. מטעי תמרים מדרום לנחל תרצה 

23/04/2017
עמיחי גלעדי

15. בתה בכיכר הירדןסכרי נחל תרצה
16. בתה עשבונית בבתרונות

17. יער גדות בנחל תרצה )בלי מים(
18. יער גדות בנחל תרצה )סביב מאגר מים(

23/04/2017
עמיחי גלעדי

במרכז אזור הפיקוח, אזור נחל 
תלכיד-פיראן-אבו סידרה.

19. בתה עשבונית בכיכר הירדן
20. עצייה בנפתול נטוש בגאון הירדן

21. יער גדות בגדת הירדן
22. מטעי תמרים מצפון לגשר אדם 
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תצורות צומח לדיגום )מס׳ נקודת דיגום במפה(מסלולתאריך ואזור פיקוח

11/05/2017
עמיחי גלעדי

כניסה בכביש אל מוצב אגמית, 
דרומה לאורך הירדן אל נחל 

מילחה.

24. יער גדות בגדת הירדן
25. בתה במדרון תל אבו סוס )אגמית(

26. חישת קנים בנחל מילחה )קונגלומרט(
27. מעיינות בבקעת מחולה

28. עין סוכות

29/05/2017
 השלמות

)מערבית לגדר(

29. בתה בערוצים מדר' למוצב ברווז )בין שדמות מחולה לברוש הבקעה(*בחלק הצפוני
30. בתה במדרונות דר׳ למוצב ברווז

29/05/2017
 השלמות

)מערבית לגדר(

31. עצייה בשמורת ביצת ואדי אל-מלחה )בערוץ(בחלק הדרומי
32. שיחייה בשמורת ביצת ואדי אל-מלחה )במדרונות( 

33. עצייה בנחל ייט"ב
34. בתה בערוצים מז' לבית הערבה הישן

35. עצייה במלחה דר' לחקלאות בית הערבה
36. שיחייה בוואדי נח׳יל )מז׳ לדיר חג׳לה(

*נקודה שהוחלט לא לדגום אותה משיקולי בטיחות

9.3. תוצאות
סה"כ נרשמו בסקר זה 17 מיני זוחלים )טבלה 26, מפה 17(: צבים – 1 מין; לטאות – 11 מינים; נחשים – 5 מינים.9 ובנוסף: 3 
מיני דוחיים. סה"כ 100 תצפיות )כולל 6 תצפיות בנחשים שלא זוהו ברמת המין(. זמני החיפוש מפורטים גם לפי החלוקה של 
שטח הסקר למקטעי הליכה, ואמורים לאפשר השוואה סבירה של מאמצי החיפוש בפועל. בהמשך ניתנת השוואה איכותית 

במסגרת הדיון.

טבלה 26: תצפיות סקר זוחלים ירדן דרומי וסביבותיו )2017( לפי בתי גידול

תשם מדעישם עברי
וני

שב
 ע

תה
ב

רון
מד

 ב
תה

ב

ת
דו

ר ג
יע

ת
נו

רו
ת

ב

יה
חי

שי

יה
צי

ע

אי
קל

ח

ת
נו

עיי
מ

מן
זד

מ

"כ
סה

Bufotes variabilis0000000303קרפדה ירוקה

Hyla savignyi0000000505אילנית מצויה

Pelophylax bedriagae0000000303צפרדע נחלים

Mauremys caspica0000100203צב ביצות

Varanus griseus0100120004כח אפור

Laudakia stellio0010000056חרדון מצוי 

Acanthodactylus boskianus0200050029שנונית נחלים

Hemidactylus turcicus02104330215שממית בתים

Ptyodactylus guttatus02022200210מניפנית מצויה

Stenodactylus sthenodactylus0100000001ישימונית מצויה

Tropiocolotes nattereri0000110002שממית זוטית

Chalcides ocellatus1100010407נחושית עינונית

Ablepharus rueppellii0000010001חומט גמד

Trachylepis vittata26210201014חומט פסים

Eumeces schneideri0100010002חומט מנומר

Hemorrhois nummifer0000101002זעמן מטבעות

Platyceps collaris0000001001זעמן זיתני

Dolichophis jugularis0010000001זעמן שחור

Psammophis schokari0000010001ארבע-קו מובהק

מין נוסף של נחש: תלום-קשקשים מצוי, נמצא דרוס על כביש 90 ליד "ברוש הבקעה", במהלך סקר הנוף והאתרים, ע"י עמית מנדלסון.  9
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תשם מדעישם עברי
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זד

מ

"כ
סה

Echis coloratus0000220004אפעה

Ophidia sp.0020002026נחשים ב"מ

31673122171813100 סה"כ תצפיות:

285271146521 עושר מינים:

36753623-35 כמות חלקות

מספרי חלקות

1,
16

,1
9

2,
8,

11
,1

5,
25

,3
0

3,
5,

10
,1

7,
18

,2
1,

24

4,
9,

13
,1

4,
34

6,
32

,3
6

7,
12

,2
0,

31
,3

3,
35

22
,2

3

26
,2

7,
28 

*הערכים המסכמים את מספר הפרטים כוללים פגרים, נשלים ומקבצי ביצים שזוהו ברמת מין

9.4. דיון

9.4.1. התרשמות כללית ומצאי הזוחלים בירדן הדרומי ובסביבותיו
הנופים ובתי הגידול במרחב הירדן הדרומי ובסביבותיו מגוונים למדי, אולם חלקם מאתגרים מבחינת דיגום זוחלים ומקשים על 
איתור בעלי-חיים אלו, דוגמת יער הגדות הסבוך סמוך לערוץ הנחל )תמונה 32(. חלקם האחר אינם עשירים במיוחד בזוחלים, 
דוגמת מדרונות חוואר חשופים ונטולי אבנים ומקומות מחסה פוטנציאליים אחרים שניתן לדגום אותם בסקר )תמונה 35(. 
לעומת דוגמאות אלו, שטחים מישוריים בשליטת עשבוניים )תמונה 34( או אזורי פשט של נחלים צפויים להיות עשירים יותר 
על  מאד  מקשים  הסבוכים  האזורים   .)36 תמונה   ,33 )תמונה  בזוחלים  ולצפייה  לדיגום  יותר  נוחים  הפחות  לכל  או  בזוחלים 
הדיגום של זוחלים, גם בשל קושי בעבירות דרכם וגם בשל היעדר ראות – הסבך אינו מאפשר תצפית ישירה בחיות ולעתים רק 
נשמע רחש של זחילה ממקור לא מזוהה. מרבית השטחים במרחב הסקר עניים מאד באבנים. על כל פנים, סך תצורות הנוף 
יוצר פסיפס מגוון שתומך במגוון רחב של בעלי-חיים מכל הקבוצות הטקסונומיות. התכנון שלנו במקור היה לסיים את הדיגום 
בשטח עד תחילת חודש מאי, אולם גשמים שהרטיבו את המרחב בתחילת עונת האביב גרמו לדחייה של שבועות אחדים על 
מנת לאפשר עבודה ללא בוץ ולהגדיל את הסיכוי להיתקל בכמה שיותר מינים של זוחלים. הצלחנו לסיים את כל הדיגום לפני 
סוף חודש מאי, מה שתרם לכך שעושר המינים המצטבר שמצאנו היה גבוה בהשוואה לסקרים קודמים מהשנים האחרונות 
שנערכו באזור )שחם, 2010, 2011(. בכל מקרה, ברור שרשימת המצאי שלנו למרחב זה היא חלקית, ובהמשך נתייחס לרשימת 

המצאי האזורית המבוססת על מקורות מידע שונים. 

מניסיון קודם בבקעת הירדן ועל פי הידוע מהספרות, צפויים להימצא בשטח מינים רבים שלא מצאנו, שעשויים להימצא בניטור 
 .)Telescopus fallax( והנחש עין-חתול חברבר )Mesalina guttulata( עתידי. חלקם נפוצים למדי, למשל הלטאה מדברית עינונית
האחרון נמצא למשל במסגרת סקר זוחלים מטעם רשות הטבע והגנים בשמורת נחל חגל בשנת 2009 )שחם, 2009; ראו טבלה 27(. 
)Micrelaps muelleri( שנצפה בשנים האחרונות במקומות  נדירים או ספוראדיים בהופעתם, למשל מחרוזן "הטבעות"  אחרים 
שונים בגליל התחתון ובשיפולי עמק הירדן, למשל ברמת סירין )שחם, 2005ב'(. רשימה מלאה של המינים המוכרים מחבל ארץ 
זה מובאת בטבלה 27 להלן, תוך השוואה לממצאי הסקר הנוכחי. בסך הכול מצאנו 20 מינים מתוך 33 שעשויים להימצא באזור לפי 
רשימה זו )הכוללת 3 מיני דוחיים(, כלומר כ-61% מהרשימה. רשימה חלקית, אך נתח נכבד מהפוטנציאל הכללי המוכר. באזור זה 
 .)Werner et al., 2006( שהוא מין יחסית חדש למדע ,)Micrelaps tchernovi ;אמור להיות נוכח הנחש מחרוזן "האוכפים" )שם עברי זמני
אחד מהפרטים המופיעים במאמר המתאר את המין נאסף בוואדי יאביס, הנשפך מזרחית לנחל בזק )הגבול הצפוני של סקר זה(.
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תמונה 32: יער גדות בסמוך לערוץ הירדן, שטח שעבר שריפה )אתר 
10( 24/04/2017 )צילם: בעז שחם(.

ערוץ,  עשבונית,  בתה  תרצה:  נחל  באזור  מזרחה  מבט   :33 תמונה 
קירות חוואר )אתר 16( 23/04/2017 )צילם: בעז שחם(.

תמונה 34: איתי טסלר מנסה לאתר זוחלים בסבך 
עשבוניים במדרונות בסמוך למוצב ברווז )אתר 30( 

29/05/2017 )צילם: בעז שחם(.
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בזוחלים:  עני  לבית-גידול  דוגמה   :35 תמונה 
בתרונות חוואר, בשוליים של ערוץ נחל פרת )סמוך 

לאתר 7(, 28/03/2017 )צילם: בעז שחם(.

ערוץ  פרת,  נחל  באזור  הנוף  מראה   :36 תמונה 
 )7 )נקודה  לגדותיו  החוואר שמעבר  וכתפי  הנחל 

28/03/2017 )צילם: בעז שחם(.
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טבלה 27: השוואת ממצאי סקר ירדן דרומי וסביבותיו )2017( למידע קודם

speciesמין *

סקר 
נוכחי

ירדן 
דרומי 
)2011(

חווארי 
ירדן דרומי 

)2010(

סקרים 
אחרים

דרגת 
סיכון**

Bufotes variabilis+++ ENקרפדה ירוקה

Pelophylax bedriagae+ ++ NTצפרדע נחלים

Hyla savignyi+ + VUאילנית מצויה

Mauremys caspica++ + LCצב ביצות

Testudo graeca +VUצב-יבשה מצוי

+Varanus griseusכח אפור

Chamaeleo chamaeleon recticrista+ +LCזיקית ים תיכונית

Laudakia stellio stellio++ +LCחרדון מצוי צפוני

Acanthodactylus boskianus+LCשנונית נחלים

Mesalina guttulata + LCמדברית עינונית

Hemidactylus turcicus+++LCשממית בתים

Stenodactylus sthenodactylus+LCישימונית מצוה

Tropiocolotes naterreri+LCשממית זוטית

Ptyodactylus guttatus++ +LCמניפנית מצויה

Pseudopus apodus  NTקמטן

Ablepharus rueppellii+++LCחומט גמד

Chalcides ocellatus++ +LCנחושית עינונית

Chalcides guentheri+VUנחושית נחשונית

Trachylepis vittata++++LCחומט פסים

Eumeces schneideri+++LC חומט מנומר 

Leptotyphlops macrorhynchus+ +LCנימון דק

Rhinotyphlops simoni  LCנחשיל חד-ראש

Eryx jaculus+ + LCחנק

Natrix tessellata  NTנחש מים

Rhynchocalamus melanocephalus  LCשחור ראש

Eirenis rothi  LCשלון טלוא-ראש

Eirenis coronella +LCשלון כתמים

Platyceps collaris++ + LCזעמן זיתני

Dolichophis jugularis++  LCזעמן שחור

Hemorrhois nummifer+  LCזעמן מטבעות

Telescopus fallax +LCעין חתול חברבר

Telescopus dharaLCעין חתול אדמדם

Psammophis schokari+  LCארבע-קו מובהק

Malpolon insignitus+ + LCתלום-קשקשים מצוי

Micrelaps muelleri  VUמחרוזן “הטבעות"

???  Micrelaps tchernoviמחרוזן "האוכפים"

Atractaspis engaddensisLCצפעון שחור

Echis coloratus+LCאפעה

Daboia palaestinae++ + LCצפע מצוי

2061321 סה"כ מינים )מתוך 33 בפוטנציה( 
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*בכל טור, מינים אשר מסומנים ב )+( נמצאו באותו מקור/סקר. מינים נוספים בטבלה אמורים להימצא באזור על סמך: תצפיות 
אישיות של המחבר, תצפיות במאגר המידע של מרכז זוחלים ודוחיים, תצפיות של עמיתים ומתוך הספרות ההרפטולוגית 
הזמינה )לדוגמה: אמתי ובוסקילה, 2001(. הטור "סקרים אחרים" כולל נתונים של סקר נחל יששכר )שחם, 2005א'(, סקר גאון 

הירדן )שחם, 2003(, סקר נחל חגל )שחם, 2009(. 

** דרגת סיכון מתוך הספר האדום של החולייתנים בישראל )בוסקילה, 2002; גפני, 2002(: 
EX = Extinct – נכחד מהעולם

RE = Regionally Extinct – "נכחד באזורנו" 
CR = Critically Endangered – "בסכנת הכחדה חמורה"

EN = Endangered – "בסכנת הכחדה"
VU = Vulnerable – "עתידו בסכנה"

NT = Near Threatened – "בסיכון נמוך"
LC = Least Concern – "לא בסיכון"
DD = Data Deficient – "חסר מידע"

9.4.2. מיני הזוחלים הבולטים
 ,Hemidactylus turcicus( המינים הבולטים ביותר כמותית היו מסדרת הלטאות: המין הנצפה ביותר בסקר היה שממית בתים
 Trachylepis( במקום השני חומט פסים ,)תמונה 38( עם 15 תצפיות )כ-18% מתוך כלל התצפיות בזוחלים שזוהו ברמת המין
vittata, תמונה 37( עם 14 תצפיות )כ-17% מכלל התצפיות( ובמקום השלישי מניפנית מצויה )Ptyodactylus guttatus( עם 10 
תצפיות )כ-12% מכלל התצפיות(. שלושת המינים הללו מהווים יחד כ-47% מתוך כלל התצפיות בזוחלים, למרות שמדובר רק 
ב-18% ממיני הזוחלים שנצפו. פילוח של התצפיות בזוחלים בסקר זה מראה שלטאות מהוות כ-85% מכלל התצפיות, נחשים 

מהווים כ-11% וצבים כ-4%.

נצפה מתרוצץ  צעיר,   )Trachylepis vittata( 37: חומט פסים  תמונה 
בין עשבוניים )אתר 16( 23/04/2017 )צילם: בעז שחם(.

נמצא  בוגר,   )Hemidactylus turcicus( בתים  שממית   :38 תמונה 
מתחת לקליפת איקליפטוס )אתר 20( 23/04/2017 )צילם: בעז שחם(.
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9.4.3. השוואה בין בתי הגידול
למרות שלא היה שפע גדול של ממצאים, ניתן לראות מגמות ברורות של בתי-גידול שבהם היו שפע ועושר מינים גבוהים יותר 
של זוחלים. בית הגידול השופע ביותר בתצפיות היה "עצייה" )21 תצפיות, 11 מינים(, הבא אחריו "מעיינות" )18 תצפיות, 6 
מינים(, מקום שלישי "בתה" )16 תצפיות, 8 מינים( ורביעי "שיחייה" )12 תצפיות, 7 מינים(. הממצאים הנמוכים ביותר נמצאו 
בבתי הגידול "בתה עשבונית" )3 תצפיות, 2 מינים( ו-"בתרונות" )3 תצפיות, 2 מינים( )איור 18(. בחלק מבתי הגידול שבהם 
)בזמן(.  נמוכה ביחס למצופה בהתחשב במאמץ הדיגום  ועושר מינים(, כמות התצפיות היא  נמוכים )שפע  נמצאו ממצאים 

לעומת זאת, בבתי הגידול שבהם היו ממצאים בשפע, הם היו מעל המצופה ביחס למאמץ הדיגום )איור 19(.

חלק מהתוצאות הללו תואמות את מה שאנו יודעים כבר מסקרים קודמים – יש בתי-גידול במרחב זה שאינם עשירים במיוחד 
בזוחלים, כגון בתרונות ומדרונות חוואריים. אולם, לא ניתן להתעלם מן הקושי )שהוזכר גם בסיכומי סקרים קודמים( בתצפית 
ישירה בזוחלים בתוך האזורים הסבוכים, דבר המעלה את האפשרות של ארטיפקט על רקע הבדלים ביכולת הנצפות של החיות 
בבתי-גידול שונים. אין ספק שנחשים למשל, משחרים לטרף או מוצאים מקלט מפני טורפיהם בתוך הסבכים שלאורך גדות 

הירדן, אך ההסתברות לצפות בהם במסגרת סקר כזה היא קלושה. 

בתי הגידול שבהם נמצאו שפע תצפיות ועושר מינים גבוהים יותר היו כאלה שיש בהם מורכבות מבנית ומורכבות בוטנית 
אחרים  שונים  וחפצים  אבנים  זמינות  בין  חיובי  קשר  על  להצביע  ניתן  וכן  מורכבים.  פחות  בתי-גידול  לעומת  יותר,  גבוהים 

המהווים מחסה פוטנציאלי לזוחלים, לבין כמות התצפיות בבתי הגידול השונים.

איור 18: עושר מינים ביחס לכמות התצפיות בבתי הגידול שנבדקו במהלך הסקר. קיים מתאם גבוה ומובהק בין המשתנים.
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איור 19: כמות התצפיות ביחס למאמץ דיגום )מצטבר, בדקות( בבתי הגידול שנבדקו בסקר. קיים מתאם נמוך ולא מובהק – סוג בית 
הגידול משפיע ככל הנראה יותר חזק מכמות הזמן של הדיגום על שפע ומגוון הממצאים של הזוחלים.

9.4.4. מגמות מרחביות בציר דרום-צפון
אופי  של  לתכונות  שקשורים  כאלה  אלא  הנסקר,  במרחב  מערב-מזרח  בציר  מינים  נוכחות  של  לגרדיינט  סימנים  ראינו  לא 

ומורכבות בתי הגידול. מאידך, בהחלט ניתן להבחין בגרדיינט בציר דרום-צפון )איור 20(.

 ,Echis coloratus( נמצאו מינים שהיו נוכחים רק בחלק הדרומי של מרחב הסקר, לגביהם ידוע שהם בעלי תפוצה מדברית, כגון: אפעה
 .)Varanus griseus( וכח אפור )Tropiocolotes nattereri( שממית זוטית ,)Acanthodactylus boskianus( שנונית נחלים ,)תמונה 39
היו גם מינים שאינם בעלי תפוצה מדברית שנכחו רק בחלק הדרומי, כגון: מניפנית מצויה )Ptyodactylus guttatus( וארבע-קו 
מובהק )Psammophis shokari(. לגבי האחרונים, יתכן שהיעדרותם בחלק הצפוני של מרחב הסקר היא מקרית, או שקשורה 

למבנה הקרקע והמסלע של החלק הדרומי. 

נמצאו מינים שהיו נוכחים רק בחלק הצפוני של מרחב הסקר, לגביהם ידוע שהם בעלי תפוצה ים-תיכונית, כגון: חרדון מצוי 
 .)Dolichophis jugularis( וזעמן שחור )Platyceps collaris( זעמן זיתני ,)Ablepharus rueppellii( חומט גמד ,)Laudakia stellio(
נציגי מחלקת הדוחיים שנמצאו היו גם הם מוגבלים לחלק הצפוני של מרחב הסקר, ונמצאו רק באתרי דיגום שסווגו כ-"מעיינות". 

בנוסף, נמצאו מינים שנכחו בכל המרחב הנסקר, מדרום לצפון, כגון: שממית בתים )Hemidactylus turcicus(, נחושית עינונית 
)Chalcides ocellatus( וחומט פסים )Trachylepis vittata(. שני הראשונים הם בעלי תפוצה כלל-ארצית, והאחרון הוא מין ים-

תיכוני בעל חדירה משמעותית לאזורי ספר מדבר.

בעקבות התצפית בנשל של זעמן מטבעות )Hemorrhois nummifer(, מין ים-תיכוני מובהק, שנמצא באחד האתרים הדרומיים 
ביותר )קס׳ר אל-יהוד(, אנו מבקשים להתייחס לנקודה מרתקת הקשורה למרחב הסקר של הירדן הדרומי וסביבותיו. בהחלט 
יתכן שזעמן מטבעות הגיע כפליט של פעילות אנושית לאתר זה, יחד עם חומרי בניין או חומרי גינון או סתם כ-"טרמפיסט" 
על כלי-רכב כלשהו. זה מוכר ומתרחש בכל הארץ – העתקה בלתי מכוונת של נחשים )וזוחלים אחרים( למקומות בלתי צפויים 
ים- – חדירה טבעית של מינים  יותר  זה תיתכן אפשרות מעניינת  ולכאורה בלתי מתאימים לתפוצתם הידועה. אך במרחב 
תיכוניים לחלקים הדרומיים ביותר של בקעת הירדן, בואכה ים המלח ממש, לאורך צומח הגדות הצפוף וירוק-העד של ערוץ 
הירדן. מדובר כרגע בהשערה בלבד, אולי אפילו פרועה, אך אם היא נכונה המשמעות היא פוטנציאל חדירה גם של צפע מצוי 

למרחב גיאוגרפי זה, מה שדורש משנה זהירות של מטיילים, חקלאים, אנשי צבא ואנשי רט"ג הפוקדים את האזור.
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)רשת  גיאוגרפי  ירוקים( לפי קו רוחב  )ריבועים  ו-3 מיני דוחיים  )מעויינים כחולים(  זוחלים  איור 20: פיזור התצפיות ב-17 מיני 
ישראל חדשה( מדרום לצפון בסקר הירדן הדרומי.

תמונה 39: אפעה )Echis coloratus( צעיר, נמצא מתחת לגוש בטון בסמוך לקס׳ר אל-יהוד )אתר 6( 28/03/2017 )צילם: בעז שחם(.
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9.4.5. מצאי דוחיים באתרים הנדגמים
מצאנו שלושה מיני דוחיים במהלך הסקר, כולם באתרים שסווגו בקטגוריה "מעיינות" )באופן לא מפתיע(. סקר דוחיים לא 
נכלל אמנם במנדט הרשמי שלנו, אך אנו מוצאים לנכון לציין את מציאתם. יהיה מעניין לבדוק בעונת הרבייה של דוחיים לגבי 

נוכחות של ביצים, ראשנים ובוגרים בגופי מים. כך ניתן יהיה לקבל תמונה יותר מלאה של מצב מיני הדוחיים במרחב.

9.4.6. מינים בסכנת הכחדה
בסקר הנוכחי לא נצפו מיני זוחלים שנכללים ברשימת המינים בסכנה לפי הספר האדום של החולייתנים בישראל )בוסקילה, 2002(, 
אך שלושת מיני הדוחיים שמצאנו נכללים ברשימת המינים שבסיכון )גפני, 2002(. רשימת המינים הפוטנציאליים )טבלה 27( 

כוללת שישה מיני זוחלים בסכנת הכחדה. סה"כ תשעה מינים באזור הסקר, מספר לא מבוטל.

9.4.7. גורמי הפרעה וסיכון בשטח
בפני  ע"י הצבא  גבול שסגור  היותו שטח  אל-יהוד(, בשל  )למעט אתר קס׳ר  לגדר  היעדר מטיילים בשטח שממזרח  למרות 
הקהל, קיימות לא מעט הפרעות ממקור אנתרופוגני באזור זה: קיימת פעילות חקלאית בגאון הירדן ובכיכר הירדן, קיימות 
דרכים ותשתיות צבאיות, קיימת חדירה של חמורים ופרדות המגיעים מהצד הירדני, ישנם שדות מוקשים שגורמים לעתים 
להתלקחות שריפות כשמוקש מתפוצץ, ועוד. זוחלים רבים מוצאים את מותם על כבישים, דרכי פטרולים ודרכים חקלאיות 

)כפי שנמצא בסקר קודם; שחם, 2011(.

9.4.8. ממצאים נוספים בשטח
 ,)Birulatus israelensis "במהלך סקר הזוחלים, מצאנו מספר פרטים של העקרב הנדיר והאנדמי בירולטוס )שם מוצע: "עקרבנמל

.)Zvik, 2017( באתר עין סוכות, שפעילותו מצומדת לקיני נמלים

9.5. מסקנות והמלצות
• מומלץ לבצע ניטור תקופתי כדי להמשיך לאסוף נתונים על מצאי הזוחלים במרחב הירדן הדרומי וסביבותיו, וכדי לעמוד על 	

מגמות של שינויים או יציבות בהרכב המינים בבתי הגידול השונים; כבעבר, מומלץ לערוך סקרים/ניטור עתידיים לזוחלים 
באביב המוקדם )מרץ-אפריל(, ולהתאים את העיתוי המדוייק לפי הגשמים של אותה שנה. 

• ובוטנית, 	 מבנית  מורכבות  בעלי  אלו  היו  זוחלים  ובמיני  בתצפיות  ביותר  העשירים  זה,  בסקר  שנסקרו  הגידול  בתי  מתוך 
כגון עצייה ובתה, לעומת העניים ביותר שהיו בעלי אופי של מורכבות מבנית ובוטנית נמוכה יחסית, כגון בתרונות ובתה 
עשבונית. בכל מקרה, נכונה הגישה שיש חשיבות לשמירת רציפות בין שטחים טבעיים מסוגים שונים כולל מופרים, לרבות 

שמירה על השוליים של שטחי החקלאות שמאפשרים למינים קטנים רבים ובהם זוחלים לעבור בין השטחים הטבעיים.

• במרחב הירדן הדרומי יש מינים בסכנת הכחדה. 	

• למרות הנוכחות הבולטת של האדם והשפעותיו בשטח, מרחב הירדן הדרומי מגוון ועשיר מבחינה נופית ומבחינת הצומח 	
והחי החיים בו ומהווה מסדרון אקולוגי חשוב. 

• מומלץ להימנע מפריצת דרכים חדשות ותשתיות אחרות )בידי צה"ל והחקלאים(, ואם אין ברירה לכוונן לאזורים מופרים, 	
תוך שמירה על רציפות השטחים הפתוחים. 

• מומלץ להמשיך ולהשלים את מאמצי סילוק שדות מוקשים ישנים לצמצום שריפות. 	

• מומלץ לבדוק את היעילות של מעברי בע"ח בגדר המערכת לשימוש זוחלים. 	

• מומלץ לבחון שילוב סקר לילי רכוב בסקרים עתידיים לפחות באפן מדגמי, לאיתור מינים שאחרת עלולים להיות נפקדים 	
בממצאים, כגון: זיקית, מחרוזן )שני המינים(, עין-חתול אדמדם, צפעון שחור, ועוד. העיתוי המיטבי לכך הוא חודשי תחילת 

הקיץ )יוני-יולי(, על סמך מידע מהשנים האחרונות )מקורות שונים, מידע שטרם פורסם(. 

• מומלץ לערוך סקר דוחיים )ראשנים( בסוף החורף.	
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10. סקר עופות

10.1 רקע
בבקעת הירדן שפע של מיני ציפורים. הציפורים המקייצות והיציבות מאכלסות נישות אקולוגיות מגוונות: סבך צמחיית הגדות 
מהווה מקום מסתור וקינון לציפורי שיר כמו: פשוש, צופית, בולבול ודרור הירדן )=דרור ים המלח, הדרור הקטן בארץ(, כמו גם 
לתורית זנבנית וחנקן גדול. בבתרונות החוואר נמצא מקנני חורים כגון: שרקרק מצוי, שרקרק גמדי, שרקרק ירוק וכחל, ואילו 
במרחבים המדבריים יותר נמצא את שחור הזנב והסלעית לבנת-הכנף. בירדן ובמאגרי המים מקננים עופות מים כמו אגמיות, 
דורסים  מיני  גם מקננים כמה  דוגרי הקרקע. בבקעה  וחופיות. הפרנקולין הוא הבולט מבין  ביצניות  ברווזים שונים, אנפות, 

המצויים בסכנת הכחדה ארצית או עולמית, כמו הבז האדום, עיט זהוב )=עיט סלעים(, עיט ניצי ועקב עיטי.

הבקעה היא גם אחד מצירי הנדידה החשובים בעולם לעופות, ולאורכה נודדות מאות אלפי ציפורים בין מזרח אירופה ומערב 
תנאי  את  מנצלים   – ושלכים  עקבים  איות,  כגון  ודורסים  שחורה,  וחסידה  לבנה  חסידה  כמו  דואים  עופות  לאפריקה.  אסיה 
הדאייה הטובים המתפתחים בבקעה כתוצאה מההתחממות האוויר, ויחד עם נודדי לילה כמו עגורים וציפורי שיר – מעשירים 
את מגוון מיני העופות שהבקעה מהווה עבורם חניית לילה או תחנת מנוחה ותדלוק של כמה ימים, בדרכם דרומה בסתיו או 
צפונה באביב. עופות מים רבים, דוגמת טדורנות, שרשירים, ברכיות, מריות, אנפות, ביצניות וקורמורנים – אף חורפים במי 

הירדן, במאגרי המים ובבריכות החמצון – הפזורים לאורך הבקעה. 

 3,231 סה"כ  מתועדות  רט"ג  של  המידע  במאגרי   .)2015 )סבח,  עופות  מיני   53 תועדו   2005 בשנת  שנערך  אקולוגי  במחנה 
תצפיות בעופות בתחומי הסקר, מהם שלושה מינים שנכחדו בארץ כמקננים )RE(: אנפה אפורה, דיה שחורה וזרון סוף; 10 
מינים שנמצאים בסכנת הכחדה חמורה )CR(: חופמי גדות, יונת סלעים, עיט זהוב, עיט ניצי, צולל ביצות, שחף צהוב-רגל, שליו 
נודד, שרקרק ירוק, תחמס מצרי ותחמס נובי; מין אחד שאינו מקנן בארץ אך נמצא בסכנת הכחדה חמורה עולמית: קיווית 
להקנית; שמונה מינים שנמצאים בסכנת הכחדה )EN(: בז עצים, חוברה מדברית, חופמי אלכסנדרי, סלעית קיץ, עורב שחור, 
עיט שמש, רחם מדברי ושדמית אדומת-כנף; 17 מינים שעתידם בסכנה )VU(, שלושה מינים שאינם מקננים בארץ אך עתידם 
בסכנה עולמית; 15 מינים על סף איום )NT(, מין אחד שאינו מקנן בארץ אך נמצא על סף איום בעולם: שחף ארמני; שבעה 
מינים שחסר לגביהם מידע )DD(: דאה שחורת-כתף, ינשוף שדות, סבכי שחור-כיפה, סיס הרים, סיס חומות, שעיר משורטט 
ותחמס אירופי; 76 מינים מקננים שאינם בסיכון, ועוד 55 מינים שאינם מקננים בארץ ואינם בסיכון; שני מינים פולשים: דררה 
מצויה ומיינה מצויה, ומין מבויית אחד שהתפרא: יונת הבית )דרגות הסיכון להכחדה עפ"י: שלמון, 2002(. בשל כמות התצפיות 

הגדולה, מופיעות במפה 21 רק התצפיות במינים בסכנת הכחדה.

10.2. מטרות הסקר
• תיעוד ואפיון מצאי העופות בתחום הסקר, בדגש על מינים המבלים בו לאורך חלקים משמעותיים של מחזור החיים השנתי 	

– המינים המקננים )יציבים/מקייצים( והמינים החורפים.

• איתור שטחים חשובים לשימור, בדגש על שטחים חיוניים לשימור מינים מקננים בסכנת הכחדה.	

10.3. שיטות העבודה

10.3.1. דיגום יום
הדיגום התבסס על ספירת-נקודה )Bibby et al., 2000( )Point-count(, בין השעות 6:00 עד 10:00 בבוקר, שהן שעות הפעילות 
העיקריות של הציפורים. בכל נקודה נרשמו כלל המינים שנצפו במשך 10 דקות, ב-4 טווחי מרחק ממיקום הסוקר: 20-0 מ', 
100-20 מ', 250-100 מ', מעל 250 מ'. בין נקודות הדיגום תועדו כלל המינים שלא נצפו במהלך נקודות הספירה, וכן מינים 

בסכנת הכחדה או נדירים. בכל המקרים תועדה אינדיקציית קינון במידה ונצפתה. 

בחירת נקודות הספירה נעשתה על בסיס מיפוי תצורות הצומח )ראו מפה 10 – תצורות צומח כלליות, בפרק הבוטני(, בפריסה 
שמכסה את כל תחום הסקר. המרחק בין נקודות הספירה בכל מקטע דיגום היה 2,000-500 מטר בהתאם לאילוצים ומגבלות 

טכניות, במיקומים שמציגים את בית הגידול שנסקר.

10.3.2. דיגום לילה
דיגום הלילה התבצע באופן רכוב, תוך שימוש בפנס וברמקול להשמעת קולות. הדיגום התבסס על נקודות דגימה באזורים 
הפוטנציאליים של מיני היעד )שעיר משורטט, תחמס נובי ותחמס אירופי(. בכל מקטע דיגום התבצעה עצירה כל 500-400 
מטר למשך כ-5 דקות, שבהן הושמעו לסירוגין הקולות של מין היעד מרמקול. במידה ונשמעה נוכחות, נפסק הדיגום באותה 

נקודה על מנת לצמצם את מידת ההפרעה, ונרשמה אינדיקציית הקינון שנצפתה.
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10.3.3. חלוקת אזורי הדיגום
תחום הסקר חולק לשלושה אזורים על בסיס יחידות הנוף המאפיינות את מרחב הסקר, ו-11 בתי גידול מייצגים )מפה 18(:

• גאון הירדן )הז'ור(: מרחב הכולל את נהר הירדן וגדותיו. כלל נקודות הדיגום מוקמו במרחק של עד כ-100 מטר משולי הגדות 	
הנהר. ביחידת נוף זו נדגמו שני בתי-גידול: יער גדות והשפך לים המלח.

• )עו'ר וקטארה(: כלל השטח הטבעי שנמצא במרחק של למעלה מ-200 מ' מגדות הנהר. 	 ובתרונות השוליים  כיכר הירדן 
ביחידות נוף אלו נדגמו שישה בתי-גידול: מלחה, בתה מדברית, שטחים עשבוניים, חישות קנים, ערוצים מדבריים וישימון.

• חקלאות/אחר: נדגמו ארבעה בתי-גידול – מטעי תמרים, אתר לסילוק פסולת, חקלאות בשילוב בתי-גידול לחים – בקעת 	
מחולה, ושמורת הסלוודורה הפרסית.
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מפה 18: חלוקה לבתי-גידול מייצגים שבהם נדגמו עופות
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10.3.4. מאמץ הדיגום
הסקר התבצע במהלך שתי עונות – חורף ואביב, במשך 20 ימים, בין התאריכים 6/2/17 – 3/6/17. במהלך הסקר נרשמו 1,705 
תצפיות, מהן 1,286 במהלך נקודות הספירה. סה"כ בוצעו 137 נקודות ספירה )טבלה 28(. בנוסף, הוקדשו שני לילות נוספים 

לצורך איתור עופות פעילי-לילה בשני אזורים: ביצת וואדי אל-מלחה וגאון הירדן בקטע שבין נחל בזק לשדמות מחולה.

חדשים  כמקננים  התגלו  מהם  ששלושה  מינים,  ארבעה  עבור  הסקר  במרחב  ניטור  מאמצי  בוצעו  האחרונות  בשנים  בנוסף, 
)ע"י  גנץ, 2016( ותחמס אירופי  )ע"י עדי  )ע"י מלווין בלאו, 2015(, תחמס מצרי  לישראל בשנים האחרונות: שעיר משורטט 
מנוהלת  ואוכלוסייתה  בישראל  חמורה  הכחדה  בסכנת  שנמצאת  אדומת-כנף,  שדמית   – נוסף  ומין   ,)2017 שיריחי,  הדורם 

ממשקית עם שדות חקלאיים. הנתונים הרלוונטיים עבור כלל המינים הללו שולבו בפרק התוצאות. 

ואביב  )מינים חורפים(  – חורף  לייצג חלק משמעותי של מחזור החיים השנתי  ניתן  תקופת הסקר התמקדה בעונות שבהן 
)מקננים(. על מנת לייצג באופן המיטבי את כלל חברת העופות, מועד הסקר פוזר על פני שלוש תקופות עיקריות:

• חורף: 6/2 – 19/2	
• אביב מוקדם: 6/3 – 7/4	
• אביב מאוחר: 26/4 – 3/6	

טבלה 28: מאמץ הדיגום בדיגום עופות ביום. מספר נקודות הספירה בבתי הגידול.

סה"כמספר נקודות ספירהבית-גידוליחידת נוף

אביב מאוחראביב מוקדםחורף

19172763יער גדותגאון הירדן )הז׳ור(

1113שפך הנהר וחוף ים המלח

 ככר הירדן ובתרונות השוליים
)ע׳ור וקטארה(

1871035עשבוני/בתה מדברית

91414ערוץ מדברי

4127מלחה

1225ישימון

123חישת קנים

22יער גדות )נחל תירצה(

11חקלאותאחר

11מטמנת טובלן

22בתי-גידול לחים בשטחי חקלאות

11שמורת סלוודורה

563051137סה"כ



233

"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

10.3.5. ניתוח אפיון חברת העופות
אפיון חברת העופות התבסס על תצפיות ספירות הנקודה, בטווח של עד 250 מטר. תצפיות מקריות שנאספו מחוץ לנקודות 

הספירה שימשו כמידע משלים עבור מספר טריטוריות הקינון שתועדו, וכן עבור מינים שלא נצפו במהלך נקודות הספירה.

• ולמרחב 	 לתקופה  בהתאם  נערך  החישוב  הגידול.  בבית  המין  שכיחות  את  מתאר  זה  מדד  הספירה:  בנקודות  נוכחות  אחוז 
הרלוונטי לכל מין, בטווח של עד 250 מטר. בכדי להימנע מחזרות כפולות על אותה נקודת דגימה, נותחה כל עונה בנפרד וחושב 

הממוצע בין העונות. חשוב לציין כי ישנם מינים שאינם מיוצגים כראוי ע"י מדד זה. למשל מינים פעילי-לילה או מיני-סבך.

• הסיווג נעשה באופן היררכי בהתאם למידת השייכות והקשר שיש למין עם מרחב 	 סטטוס מידת השייכות לבית הגידול: 
הסקר. הסיווג נקבע בהתאם לשכיחות המין בשלוש התקופות שנדגמו במהלך הסקר )חורף, אביב מוקדם ואביב מאוחר(, 

בשילוב מידע המוכר על המין:
• יציב/מקנן: כלל המינים היציבים והמקייצים שנמצאו בקינון או בחשד סביר לקינון. זהו הקשר הגבוה ביותר לבית הגידול.	
• חורף: מינים שמבלים בישראל את חודשי החורף. 	
• נודד: מינים שמבלים בבית הגידול במהלך הנדידה בלבד. 	

• ממוצע פרטים לנקודה: ערך זה מבטא את מספר הפרטים הממוצע שנצפו בנקודות הספירה עבור כל מין, מתוך הנקודות 	
שבהן נצפה המין. עיקר המינים שנצפו הם ציפורי שיר, ולכן טווח הצפייה העיקרי היה למרחק של עד 100 מטר, מלבד מיני 

עופות שאינם מיוצגים בטווח מרחק זה – סיסים, סנוניות, עופות מים ועופות דואים, שחושבו לפי רדיוס של 250 מטר.

• מספר אתרי הקינון: סך כל הטריטוריות שבהן נצפה המין בחשד סביר לקינון. ניתוח זה כולל גם את התצפיות המקריות 	
שנאספו בין נקודות הספירה.

10.4. תוצאות

10.4.1. כללי
במהלך הסקר תועדו 146 מינים, מתוכם 131 נצפו בזמן נקודות הספירה )90%(. 65 מינים תועדו בקינון או בסבירות גבוהה 
 BirdLife( )לקינון, 13 מהם מוגדרים בסכנת הכחדה אזורית )מירוז ועמיתיו, 2017(, ומין נוסף בסכנת הכחדה עולמית )תור מצוי
International, 2018(. בשל ריבוי התצפיות, מוצגות במפה 21 )יחד עם נתוני התצפיות ממאגרי המידע של רט"ג( רק התצפיות 

במיני עופות בסכנת הכחדה.

10.4.2. מינים שתועדו בגאון הירדן
או  מינים תועדו בקינון   57  .)87%( נקודות הספירה  בזמן  נצפו   99 29(, מתוכם  )טבלה  מינים   114 הירדן  בגאון  סה"כ תועדו 
בסבירות גבוהה לקינון, מהם 6 מינים המוגדרים בסכנת הכחדה בישראל, ואחד שמוגדר בסכנת הכחדה עולמית )תור מצוי(. 

המינים העיקריים )מעל 20% נוכחות( מוצגים באיור 21. 

איור 21: מיני עופות חורפים ומקננים )יציבים או מקייצים( שנצפו מעל 20% נוכחות בנקודות הספירה בגאון הירדן.
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טבלה 29: מיני עופות שנצפו בגאון הירדן במהלך הסקר. אחוז הנוכחות בנקודות הספירה נקבע בהתאם לתקופה הרלוונטית לכל מין.

אחוז נוכחות סטטוסמין
בנקודות הספירה 

ממוצע פרטים 
עד לטווח 250 מ׳ 

)סטיית תקן(

מספר טריטוריות 
קינון )קינים(

דרגת 
סיכון 

ישראל 

הערות

 39LC)2( 853יציב/מקנןפשוש

 37LC)1( 793יציב/מקנןבולבול ממושקף

 36LC)0( 691יציב/מקנןשיחנית קטנה

 26LC)0( 641יציב/מקנןצטיה חלודית

 38LC)4( 624יציב/מקנןתור צווארון

 עולמי 19NTVU)1( 612יציב/מקנןתור מצוי

 VU )0( 501חורףעלווית חורף

 19LC)1( 422יציב/מקנןעפרוני מצויץ

 25LC)0( 421יציב/מקנןפרנקולין שחור

 14LC)0( 412יציב/מקנןסבכי שחור-ראש

 LC)54( 29)12( 3812יציב/מקנןדרור ירדן

 16VU)0( 361יציב/מקנןחמריה חלודת-זנב

  )0( 351חורףדוחל שחור-גרון

 LC )5( 306יציב/מקנןסנונית רפתות

 LC)1( 15)0( 291יציב/מקנןשלדג לבן חזה

 VU )2( 293יציב/מקנןשרקרק מצוי

 LC )1( 282נדידהסבכי טוחנים

 )1( 13)6( 257יציב/מקנןיונת הבית

  )0( 252חורףפרוש מצוי

 16LC)0( 241יציב/מקנןקנית אפריקנית

 11NT)0( 241יציב/מקנןזמיר הירדן

 9LC)0( 211יציב/מקנןצופית בוהקת

 RE )31( 2025חורףדיה שחורה

  )10( 2015חורףחסידה שחורה

 LC)1( 1)1( 202יציב/מקנןסנונית מערות

 8LC)0( 191יציב/מקנןקנית קטנה

 DD )4( 177נדידהסיס חומות

 10LC)0( 171יציב/מקנןשחרור

 DD )1( 152נדידהסבכי שחור-כיפה

 RE )22( 1517חורףאנפה אפורה

 7LC)0( 131יציב/מקנןצוצלת

 8LC)0( 131יציב/מקנןשרקרק גמדי

 LC)5( 9)1( 135יציב/מקנןדרור הבית

 8LC)0( 131יציב/מקנןתורית זנבנית

 LC )0( 111נדידהסבכי חורש

 LC )0( 111יציב/מקנןעורב אפור

  )0( 101חורףאדום חזה

 NT )1( 1015יציב/מקנןדרור ספרדי

  )0( 101חורףכחול חזה

 VU )0( 101חורףנחליאלי לבן

 LC )0( 101יציב/מקנןסנונית מדבר
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אחוז נוכחות סטטוסמין
בנקודות הספירה 

ממוצע פרטים 
עד לטווח 250 מ׳ 

)סטיית תקן(

מספר טריטוריות 
קינון )קינים(

דרגת 
סיכון 

ישראל 

הערות

 6LC)2( 103יציב/מקנןסיקסק

 LC )1( 92יציב/מקנןירקון

 LC)1( 4)0( 81יציב/מקנןבז מצוי

 4LC)0( 81יציב/מקנןחנקן גדול

 4LC)1( 82יציב/מקנןברכיה

 4LC)2( 82יציב/מקנןחוגלת סלעים

 3LC)0( 71יציב/מקנןירגזי מצוי

  )0( 71יציב/מקנןשלך

  )0( 71נדידהכוכית גדות

 3LC)0( 71יציב/מקנןדוכיפת

 2LC)0( 61יציב/מקנןגיבתון עפרוני

 RE )0( 51חורףזרון סוף

 LC)1( 3)0( 51יציב/מקנןאנפת לילה

 LC )11( 515יציב/מקנןסיס חוורוור

 1LC)0( 51יציב/מקנןסופית

  )0( 52חורףביצנית לבנת-כנף

  )0( 51חורףזרון תכול

 NT )0( 51חורףחכלילית סלעים

  )0( 515חורףכפן

  )0( 520חורףלבנית גדולה

יתכן שמקנןVU )0( 52חורףסבכי ערבות

  )0( 51חורףעקב חורף

  )1( 52חורףפפיון שדות

  )0( 51יציב/מקנןקיכלי רונן

שפך לים המלח1EN)4( 58יציב/מקנןחופמי אלכסנדרי

 LC )0( 53יציב/מקנןחצוצרן שחור-מקור

 קן בבתרונותVU)2( 3)1( 43יציב/מקנןכחל מצוי

 2LC)0( 41יציב/מקנןעורבני שחור-כיפה

יתכן שמקנןNT )0( 47נדידהתמירון

 4LC)1( 43יציב/מקנןקורא מדברי

 2LC)0( 41יציב/מקנןתפר

 2LC)1( 32יציב/מקנןפרפור עקוד

 1LC)0( 33יציב/מקנןזנבן ערבי

שפך לים המלח )5( 36נדידהחופית קטנה

 1LC)0( 34יציב/מקנןאנפית בקר

 VU )0( 32נדידהגיבתון אדום-מקור

 VU )0( 31נדידהחסידה לבנה

 RE )0( 31נדידהחרגולן זמירי

 NT )0( 31יציב/מקנןסבכי קוצים

 CR )0( 32נדידהשליו נודד

 4LC)1( 22יציב/מקנןעפרוני מדבר

 LC)2( 5)1( 22יציב/מקנןקאק
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אחוז נוכחות סטטוסמין
בנקודות הספירה 

ממוצע פרטים 
עד לטווח 250 מ׳ 

)סטיית תקן(

מספר טריטוריות 
קינון )קינים(

דרגת 
סיכון 

ישראל 

הערות

 LC )0( 21חורףנץ מצוי

 VU )0( 21נדידהאנפה ארגמנית

 NT )0( 21נדידהאנפית סוף

 LC )0( 22נדידהטסית בתים

 VU )0( 24יציב/מקנןסיס גליל

  )0( 21חורףעלווית אפורה

 NT )0( 21יציב/מקנןעקב מזרחי

 1CR)0( 24יציב/מקנןשרקרק ירוק

 NA )0( 23יציב/מקנןשרשיר מצוי

 2NA)0( 21יציב/מקנןדאה שחורת-כתף

 פולש )0( 25יציב/מקנןמיינה מצויה

  )0( 21חורףעיט גמדי

 קן בבתרונותNT)1( 1)0( 21יציב/מקנןעקב עיטי

 1LC)0( 22יציב/מקנןשחור זנב

 LC )0( 11חורףקורמורן גמדי

שפך לים המלחEN )0( 11יציב/מקנןשחפית גמדית

   0חורףבז גמדי

 EN  0נדידהבז עצים

 LC  0נדידהחנקן אדום-ראש

 LC  0נדידהחנקן נובי

 4LC 0יציב/מקנןכרוון מצוי

   0נדידהסבכי קפריסאי

 DD  0נדידהסיס הרים

 LC  0יציב/מקנןסלעית לבנת-כנף

 EN  0נדידהסלעית קיץ

   0נדידהעיט צפרדעים

 LC  0יציב/מקנןקוקיה מצויצת

מטע תמרים2LC 0יציב/מקנןשעיר מצוי

מטע תמרים4NA 0יציב/מקנןשעיר משורטט

 1DD 0יציב/מקנןתחמס אירופי

ישימון4CR 0יציב/מקנןתחמס מצרי



237

"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

10.4.3. מינים שתועדו בכיכר הירדן ובבתרונות
בכיכר הירדן ובבתרונות תועדו 107 מינים )טבלה 30(, מתוכם 93 נצפו בזמן נקודות הספירה )87%(. 56 מינים תועדו בקינון או 
בסבירות גבוהה לקינון, מהם 10 מוגדרים בסכנת הכחדה בישראל, ואחד שמוגדר בסכנת הכחדה עולמית )תור מצוי(. המינים 

העיקריים )מעל 14% נוכחות( מוצגים באיור 22. 

איור 22: מיני עופות חורפים ומקננים )יציבים או מקייצים( שנצפו מעל 14% נוכחות בנקודות הספירה בכיכר הירדן ובבתרונות.

טבלה 30: מיני עופות שנצפו בכיכר הירדן ובבתרונות. אחוז הנוכחות בנקודות הספירה נקבע בהתאם לתקופה הרלוונטית לכל מין.

אחוז נוכחות סטטוסשם המין
בנקודות הספירה 

ממוצע פרטים 
עד לטווח 250 מ׳ 

)סטיית תקן(
מספר טריטוריות 

קינון )קינים(
דרגת 
סיכון 

ישראל 
הערות

 LC )4( 784יציב/מקנןעפרוני מצויץ

 עולמי NTVU )6( 456יציב/מקנןתור מצוי

   )2( 442חורףדוחל שחור-גרון

 VU )1( 404יציב/מקנןשרקרק מצוי

 LC )1( 381יציב/מקנןעפרוני מדבר

 LC )2( 333יציב/מקנןתור צווארון

 LC )1( 323יציב/מקנןפשוש

   )71( 3252חורףזרעית השדה

 LC )0( 291יציב/מקנןפרנקולין שחור

 LC )1( 262יציב/מקנןחנקן גדול

 LC )3( 244יציב/מקנןבולבול ממושקף

   )2( 213חורףפפיון שדות

 LC )1( 203יציב/מקנןסנונית מערות

 LC )1( 202יציב/מקנןשיחנית קטנה

 LC )1( 202יציב/מקנןסבכי שחור-ראש

 LC )0( 191יציב/מקנןבז מצוי

 LC )1( 182יציב/מקנןסלעית לבנת-כנף
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אחוז נוכחות סטטוסשם המין
בנקודות הספירה 

ממוצע פרטים 
עד לטווח 250 מ׳ 

)סטיית תקן(
מספר טריטוריות 

קינון )קינים(
דרגת 
סיכון 

ישראל 
הערות

 VU )0( 181חורףעלווית חורף

   )4( 174יציב/מקנןיונת הבית

 DD )4( 176נדידהסיס חומות

 LC )0( 171נדידהסלעית אירופית

   )88( 1512חורףקיווית מצויצת

 LC )10( 145יציב/מקנןקטה גדולה

 VU )1( 141נדידהעפרונן קצר-אצבעות

 LC )3( 145יציב/מקנןגיבתון עפרוני

 LC )8( 135יציב/מקנןסנונית רפתות

 LC )3( 124יציב/מקנןחוגלת סלעים

 LC )7( 127יציב/מקנןקאק

 NT )1( 122חורףחכלילית סלעים

 RE )14( 1212חורףדיה שחורה

 LC )1( 111יציב/מקנןשרקרק גמדי

 LC )0( 111יציב/מקנןדוכיפת

 NT )0( 112יציב/מקנןבז אדום

 LC )3( 105יציב/מקנןדרור הבית

 LC )1( 102יציב/מקנןירקון

 VU )1( 101נדידהסלעית ערבות

 LC )0( 101יציב/מקנןשחור זנב

 LC )45( 1050יציב/מקנןסיס חוורוור

 LC )0( 101יציב/מקנןתפר

   )1( 93חורףכחול חזה

   )0( 91חורףזרון תכול

   )0( 81נדידהפפיון עצים

 EN )0( 81נדידהסלעית קיץ

 LC )0( 81נדידהסבכי חורש

 LC )0( 81יציב/מקנןכרוון מצוי

 LC )0( 81יציב/מקנןתורית זנבנית

 LC )0( 71יציב/מקנןצטיה חלודית

 LC )0( 71יציב/מקנןצופית בוהקת

 LC )1( 62יציב/מקנןצוצלת

   )9( 632נדידהזרזיר מצוי

   )1( 69חורףחופזי זהוב

   )0( 625חורףקורמורן גדול

 LC )0( 61יציב/מקנןכוס החורבות

 NA )5( 67יציב/מקנןשרשיר מצוי

 VU )1( 62חורףסלעית חורף

 LC )1( 62יציב/מקנןחצוצרן שחור-מקור

 NT )0( 61יציב/מקנןסבכי קוצים

 VU )1( 62חורףסבכי ערבות

 LC )1( 53יציב/מקנןסיקסק
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אחוז נוכחות סטטוסשם המין
בנקודות הספירה 

ממוצע פרטים 
עד לטווח 250 מ׳ 

)סטיית תקן(
מספר טריטוריות 

קינון )קינים(
דרגת 
סיכון 

ישראל 
הערות

 LC )0( 51יציב/מקנןקורא מדברי

 LC )0( 51יציב/מקנןקנית קטנה

 LC )1( 42יציב/מקנןקנית אפריקנית

זוג בבית-1CR)0( 41נדידהשליו נודד
גידול מתאים

 2CR)1( 41יציב/מקנןשרקרק ירוק

 LC )0( 41נדידהסבכי טוחנים

 LC )0( 31יציב/מקנןשלדג לבן חזה

   )0( 39חורףביצנית אדומת-רגל

   )0( 35חורףטדורנה

   )0( 330חורףלוחם

   )0( 320חורףמרית צפונית

   )0( 31חורףעקב חורף

   )0( 31חורףפפיון מים

   )0( 31יציב/מקנןקיכלי רונן

 DD )0( 31נדידהסבכי שחור-כיפה

 LC )0( 31יציב/מקנןאנפית בקר

 LC )0( 31יציב/מקנןנקר סורי

 LC )0( 31חורףסלעית מדבר

 LC )0( 384יציב/מקנןעורב חום-עורף

 NT )0( 31יציב/מקנןעקב מזרחי

בבתרונותNT)1( 1)0( 31יציב/מקנןעקב עיטי

 VU )0( 34חורףנחליאלי לבן

 1VU)0( 31יציב/מקנןפפיון הרים

   )0( 31נדידהאנפה משורטטת

 פולש )0( 35יציב/מקנןמיינה מצויה

 LC )1( 32יציב/מקנןעורב אפור

 VU 1)0( 32יציב/מקנןרץ מדבר

 LC )0( 22יציב/מקנןפרפור עקוד

 VU )0( 22יציב/מקנןסיס גליל

   )2( 06נדידהכוכית גדות

 NA )0( 02יציב/מקנןדאה שחורת-כתף

 NT )9( 015יציב/מקנןדרור ספרדי

 VU )0( 02יציב/מקנןחמריה חלודת-זנב

בבתרונותVU )1( 1)0( 01יציב/מקנןכחל מצוי

     חורףעגור אפור

     חורףשלך

 CR   משוטטעיט ניצי

 CR   נדידהפפיון צהוב

גנץ ועמיתיו, CR)4( 4  יציב/מקנןתחמס מצרי
2017

 EN   יציב/מקנןשדמית אדומת-כנף
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אחוז נוכחות סטטוסשם המין
בנקודות הספירה 

ממוצע פרטים 
עד לטווח 250 מ׳ 

)סטיית תקן(
מספר טריטוריות 

קינון )קינים(
דרגת 
סיכון 

ישראל 
הערות

 LC   יציב/מקנןזנבן ערבי

 LC   נדידהחנקן אדום-ראש

 LC   חורףנץ מצוי

 LC   יציב/מקנןסנונית מדבר

 LC   נדידהקוקיה מצויצת

 NA   יציב/מקנןשעיר משורטט

 RE   חורףזרון סוף

קן בדגירה VU)1( 1 יציב/מקנןחסידה לבנה
בשדמות מחולה

10.4.4. מינים שתועדו במטעי תמרים
מטעי התמרים, מאזור ארגמן במרכז הבקעה ועד מצפה שלם בצפון ים המלח, הם אתרי הקינון הבלעדיים של המין שעיר 
משורטט בישראל. זהו דורס לילה קטן, ואחד משני מיני השעירים המקננים בישראל. דוגר בקביעות באזורים מדבריים, ממזרח 

טורקיה ומזרחה – דרך עיראק, טורקמניסטן ואפגניסטן ועד לקזחסטן. חלק מהאוכלוסיות נודדות דרומה בחורף.

בישראל השעיר המשורטט מוגדר בקטגוריית "מידע חסר" )DD(. באביב 2015 השעיר המשורטט נתגלה מחדש כמקנן במטעי 
תמרים בצפון ים המלח )מלוין בלאו, מצפה שלם(, לאחר שהעדות היחידה הקודמת לרבייה שלו בארץ נאספה על ידי ישראל 
אהרוני ב-1911 בדרום עמק הירדן. סקר שנערך לאורך בקעת הירדן גילה שהמין הוא מקנן שכיח למדי, מאזור משואה בצפון 
ועד מצפה-שלם בדרום, ואוכלוסייתו מוערכת בכ-50 זוגות לפחות )Ben Dov & Kiat, 2016(. בתחום סקר הירדן הדרומי נמצאו 
כ-25 טריטוריות של שעיר משורטט בין ארגמן לנירן, מרביתם בשנת 2015, במהלך סקר שעיר משורטט שבוצע ע"י אמיר בן-דב, 

יוסף כיאט ואחרים )מפה 19(. רוב המטעים שלא נצפתה בהם נוכחות שעירים הם מטעים צעירים.
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מפה 19: מטעי התמרים שבהם נצפה שעיר משורטט.
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10.4.5. שטחים חיוניים לשימור מיני עופות בסכנת הכחדה חמורה
בתחום הסקר מקננים 13 מינים בסכנת הכחדה )טבלה 29, טבלה 30(. חלקם מקננים ספורדיים או בהיקפים לא משמעותיים 
נוסף  ומין   ,)2017 ועמיתיו,  )מירוז  הכחדה  בסכנת  בישראל  שמוגדרים  מינים  חמישה  לציין  ראוי  אוכלוסייתם.  לגודל  ביחס 
שמוגדר בסכנת הכחדה עולמית )BirdLife International, 2018(, שאוכלוסיותיהם בתחומי הסקר מהוות חלק משמעותי ביחס 

לאוכלוסיותיהם בישראל )מפה 20(:

וחולפת שכיחה למדי. מוגדרת בישראל כמין  ביותר  נדירה  )Glareola pratincola(: מקייצת מקננת  1. שדמית אדומת-כנף 
"בסכנת הכחדה" )EN(. מקננת במושבות קטנות בעמק החולה, רמת הגולן ועמק בית-שאן. נצפתה במהלך הסקר מושבת 

קינון המונה כ-40 זוגות בשטחי החקלאות האקסטנסיבית של בקעת מחולה )פוליגון 1 במפה 20(.
 ,)VU( "מקייץ ומקנן נפוץ שכיח בצפון הארץ ומרכזה. מוגדר בעולם כמין ״שעתידו בסכנה :)Streptopelia turtur( 2. תור מצוי
ובישראל כמין ״בסיכון נמוך" )NT(. נצפה בשכיחות משתנה לאורך גאון הירדן, בהתאם לגרדיינט המשקעים )ראו מפה 5 – 
הידרולוגיה בפרק המבוא(. בחלקו הצפוני של הסקר נצפה ב-50%-88% מנקודות הספירה, בעיקר לאורך גאון הירדן ושטחי 

החקלאות בבקעת מחולה )פוליגונים 2,1 במפה 20(.
לעין- ועד  כנרות בצפון  גאון הירדן, מבקעת  גדות שלאורך  ביער  ומקנן  מקייץ   :)Luscinia megarhynchos( הירדן  זמיר   .3
פשח'ה בדרום. מין זה מוגדר בישראל "בסיכון נמוך" )NT(. נכנס לרשימת המינים בפרק זה, מאחר וחלק משמעותי מאד 

מכלל אוכלוסייתו בישראל מקנן בשטח הסקר. נצפה בכ-25% מנקודות הספירה לאורך הסקר )פוליגון 2 במפה 20(.
4. חמריה חלודת-זנב )Cercotrichas galactotes(: מקייצת ומקננת בנופים פתוחים למחצה עם עצים ושיחים פזורים. מין זה 
מוגדר בישראל כמין "שעתידו בסכנה" )VU(. במהלך הסקר נצפתה בכ-35% מנקודות הספירה לאורך גאון הירדן )פוליגונים 

3,2 במפה 20(.
5. שרקרק ירוק )Merops persicu(: מקייץ מקנן נדיר לאורך בקעת הירדן והערבה בין עמק בית-שאן לגרופית. מוגדר בישראל 
העשבוניים  ובשטחים  אל-מלחה  ואדי  בביצת   – מוקדים  בשני  הסקר  במהלך  נצפה   .)CR( חמורה"  הכחדה  "בסכנת  כמין 

בסמוך לחלקו הצפוני של גאון הירדן. סה"כ נצפו כ-10 פרטים )פוליגון 3 במפה 20(.
6. תחמס מצרי )Caprimulgus aegyptius(: יציב מקנן נדיר ביותר בדרום בקעת הירדן. מוגדר בישראל כמין "בסכנת הכחדה 
חמורה" )CR(. בשנת 2016 התגלה מחדש, לאחר שנעדר כמקנן מישראל ב-70 שנה האחרונות. בסקר מקיף שנערך על המין 
נמצאה אוכלוסייה המונה עשרות פרטים בצפון ים המלח, ונמצאו 5 קינים וודאיים )גנץ ועמיתיו, 2017( )פוליגון 4 במפה 20(.
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ארבעת האזורים החשובים לשימור ששת המינים בסכנת הכחדה:

• פוליגון 1: שטחי חקלאות אקסטנסיבית בשילוב בתי-גידול לחים. מינים בסיכון – שדמית אדומת-כנף ותור מצוי.	

• פוליגון 2: יער גדות בגאון הירדן. מינים בסיכון – תור מצוי, זמיר הירדן וחמריה חלודת-זנב.	

• פוליגון 3: ביצת ואדי אל-מלחה וואדי אל-אחמר. מינים בסיכון – חמריה חלודת-זנב, שרקרק ירוק.	

• פוליגון 4: ישימון בצפון ים המלח. מינים בסיכון – תחמס מצרי וחופמי אלכסנדרי )בחוף ים המלח(.	

מפה 20: שטחים חיוניים לשימור מיני עופות מקננים בסכנת הכחדה בישראל, שגודל אוכלוסייתם בתחומי הסקר משמעותי.
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10.4.6. השפעת מפל המשקעים על הרכב חברת העופות
תחום הסקר משתרע על פני רצועה דקה ברוחב של 6-0.5 ק"מ בציר מזרח-מערב, ולאורך 70 ק"מ בציר צפון-דרום. חלקו 
הדרומי הוא מדבר צחיח קיצון, עם ממוצע משקעים של כ-90 מ"מ גשם בשנה, לעומת כ-250 מ"מ בחלקו הצפוני )ראו סעיף 
זו הינו בסה"כ כ-160 מ"מ גשם בשנה, אולם בשל כמות המשקעים  1.8.1  ומפה 5 בפרק המבוא(. מפל המשקעים ברצועה 

הנמוכה, למפל המשקעים השפעה חזקה בעיצוב דגמי התפוצה וההרכב של חברות החי והצומח. 

מרכז תחום הסקר נמצא באזור ה-200 מ"מ גשם בשנה, ומאפשר לבחון תהליכי תפוצה בקנה מידה עולמי. ניתוח תוצאות 
ים-תיכוני.  בעלי תחום תפוצה  מינים  לעומת  בעלי תחום תפוצה מדברי  מינים  הסקר מראה התאמה ברמת השכיחות של 
למשל, עפרוני מדבר, אחד המינים הנפוצים ביותר בחלקו הדרומי של הסקר, היה נדיר למדי בחלקו הצפוני. דוגמה הפוכה 
היה תור מצוי – מין ים-תיכוני. כמו כן, נראה כי על מינים ג'נרליסטים כמו העפרוני המצויץ קיימת השפעה מסויימת, אולם 
היא אינה מתבטאת בהשפעה על גבול התפוצה. מינים מלווי-אדם כמו דרור הבית לא היו שכיחים בתחום הסקר, אולם ניתן 
להעריך שעליהם השפעת מפל המשקעים אינה כה חזקה, ותלויה בעיקר בהשפעות אנתרופוגניות. להלן דוגמאות מייצגות 

להתפלגות השכיחות של מספר מינים מייצגים ביחס למפל המשקעים:

• תור מצוי )Streptopelia turtur(: מין בעל תחום תפוצה צפוני. מאחר ומין זה מתחיל להגיע לישראל בסוף חודש מרץ, אחוז 	
השכיחות חושב ביחס לדיגום שנערך באביב המאוחר.

איור 23: נוכחות תור מצוי בנקודות הספירה לאורך מפל המשקעים בגאון הירדן ובכיכר הירדן
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• זרעית השדה )Alauda arvensis(: מין בעל תחום תפוצה צפוני.	

איור 24: נוכחות זרעית השדה בנקודות הספירה לאורך מפל המשקעים בכיכר הירדן בחורף

• פרנקולין שחור )Francolinus francolinus(: מין בעל תחום תפוצה צפוני.	

איור 25: נוכחות פרנקולין שחור בנקודות הספירה לאורך מפל המשקעים בגאון הירדן ובכיכר הירדן
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• עפרוני מדבר )Ammomanes deserti(: מין בעל תחום תפוצה דרומי.	

נוכחות עפרוני מדבר בנקודות הספירה לאורך מפל המשקעים בגאון הירדן איור 26: 

• עפרוני מצוייץ )Galerida cristata(: מין ג'נרליסטי בעל תחום תפוצה צפוני ודרומי.	

איור 27: נוכחות עפרוני מצוייץ בנקודות הספירה לאורך מפל המשקעים בגאון הירדן ובכיכר הירדן
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10.5. סיכום פרק העופות, מסקנות והמלצות
מרחב הסקר נמצא בלב מסדרון אקולוגי בעל חשיבות אזורית ועולמית, ומהווה אזור מעבר בין מיני עופות בעלי דגם תפוצה 
ים-תיכוני, למינים בעלי דגם תפוצה מדברי. בסקר העופות החורפים והמקננים נרשמו 1,705 תצפיות ב-146 מינים. 65 מינים 
או  ספורדיים  מקננים  חלקם   – הכחדה  בסכנת  נמצאים  הללו  מהמינים   13 כאשר  לקינון,  גבוהה  בסבירות  או  בקינון  תועדו 

בהיקפים לא משמעותיים.

חשובים במיוחד לציון חמישה מינים שמוגדרים בישראל באחת מדרגות הסיכון, ומין נוסף שמוגדר בסכנת הכחדה עולמית, 
 VU( תור מצוי ,)EN( שאוכלוסייתם בתחומי הסקר מהווה חלק משמעותי ביחס לאוכלוסייתם בישראל: שדמית אדומת-כנף

.)CR( ותחמס מצרי )VU( חמריה חלודת-זנב ,)NT( זמיר הירדן ,)CR( שרקרק ירוק ,)עולמי

רגישות, אך בעיקר חשובה ההגנה על  ומערכות אקולוגיות  מינים  רב של  למגוון  היא קריטית  כולו  שמירה על מרחב הסקר 
ארבעת האזורים שהוגדרו כקריטיים לקיומן של אוכלוסיות ששת המינים שנמצאים בסיכון: שטחי החקלאות האקסטנסיבית 
ובתי הגידול הלחים בבקעת מחולה )שדמית אדומת-כנף ותור מצוי(; יער הגדות בגאון הירדן )תור מצוי, זמיר הירדן וחמריה 
חלודת-זנב(; ביצת ואדי אל-מלחה וואדי אל-אחמר )חמריה חלודת-זנב, שרקרק ירוק(; והישימון בצפון ים המלח )תחמס מצרי(.

בית-גידול חשוב נוסף לציפורים הוא מטעי התמרים בין ארגמן לנירן, שם מקננת כמחצית מאוכלוסיית המין שעיר משורטט 
בישראל. יש לפעול בתיאום עם חקלאי האזור, על מנת לשמר את קיומה של אוכלוסייה ייחודית זו.
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11. סקר יונקים גדולים ובינוניים

11.1. רקע
הרי  נוף בשבר הסורי אפריקאי, המוקפת הרים משני עבריה. בצדה המזרחי  יחידת  וארוכה,  רצועה צרה  הירדן היא  בקעת 
גלעד ומואב, ובצדה המערבי המדרונות המזרחיים של הרי השומרון ויהודה. במרכזה עובר נהר הירדן המנקז את הכינרת אל 
ים המלח. בקעת הירדן מאופיינת בשלוש יחידות נוף: הראשונה, כיכר הירדן – הע'ור, המהווה את הבקעה המרכזית כבסיס 
להקמת המרחב ההתיישבותי; השנייה, אזור ִּבתרונות השוליים – קטארה, אותן גבעות חוואר החוצצות בין כיכר הירדן לאזור 
המזרחי  הגבול  קו  גם  הוא  הבקעה,  של  לאורכה  ביותר  הנמוך  במקום  הזורם  הירדן,  נהר  הז'ור.  הירדן,  גאון  הוא   – השלישי 

המפריד בין ישראל לממלכת ירדן.

הקטארה מאופיינת בגבעות חוואר מבותרות, חשופות בקיץ ועתירות עשב בחורף ובאביב, המאפשרות תנועה קלה, מהירה 
וחשופה למרבית בעלי החיים כאשר הם נעים על גבי הגבעות, או נסתרת כאשר הם נעים בערוצים.

על התנועה.  ומקשים  גם מעכבים  אך  רבים(,  ומסתורים  )מחסות  סגורים  ובעל מאפיינים  יותר  סבוך  הינו שטח  הירדן  גאון 
השטחים המעובדים במרחב גאון הירדן מייצרים מרחבים שטוחים ופתוחים יותר בינות לדקלים, אך מרביתם מגודרים במידה 

זו או אחרת ולעיתים מוחזקים בהם כלבים.

האקלים בבקעת הירדן הינו בעל מאפיינים מדבריים, והוא מהיבשים והחמים בארץ, עם טמפרטורות גבוהות, מיעוט משקעים, 
וערכי התאיידות גבוהים. מבחינה טופוגרפית נמנה האזור עם האזורים הנמוכים ביותר בארץ, וככל שמדרימים הוא נעשה נמוך 
יותר. מיקומו בצל הרי שומרון ויהודה וריחוקו מן הים התיכון הם מהגורמים העיקריים להיווצרות תנאי האקלים המדבריים בו. 

בגאון הירדן אקלים קיצוני יותר, חם יותר בשעות היום וקר יותר מהבקעה בשעות הלילה )גת וקרני, 1995(. 

המרחב שבין גדר הגבול לנהר הירדן הינו ברובו שטח צבאי סגור, ששימש עד הסכם השלום עם ממלכת ירדן ב-1994, כאזור 
ביטחוני שבו שכנו מוצבים רבים, מוקמו שדות מוקשים ותשתיות לחימה רבות. בעקבות הסכם השלום עבר צה"ל לשיטת 
הגנה אחרת, שהתמקדה בעיקר בהגנה על צירים וישובים בבקעת הירדן תוך התמקדות בצד הפלסטיני, ומרחב הנהר התרוקן 
כמעט לחלוטין מפעילות צבאית. כיום קיימים מרחבים גדולים בתווך זה שבין הגדר לנהר שנוכחות אדם בהם נדירה, ולצידם 

התפתחו מובלעות חקלאיות בעלות אופי פיתוח אינטנסיבי העוסקות בעיקר בגידול תמרים למאכל.

ההגנה  "צבא  במיזם  צה"ל,  עם  בשותפות  והרט"ג  החלה"ט  אנשי  הנטושים  הירדן  נהר  במוצבי  פועלים  האחרונות  בשנים 
לטבע" לשימור העטלפים השוכנים במוצבים הנטושים. במקביל לפעילות זו ולסקרים שנתיים המתמקדים בסדרת העטלפים 

ונוכחותה במוצבים, התקיימו גם פעילויות ספוראדיות לניטור יונקים אחרים במרחב באמצעות מצלמות שביל.

בין  המחברים  הסורי-אפריקאי  השבר  ומאפייני  ענפה  חקלאית  פעילות  השנה,  כל  זורמים  מים  מדברי,  אקלים  בין  השילוב 
יוצרים מגבלת עבירות בציר מזרח-מערב מאידך – גורמים להיותו של מרחב הסקר בעל  יבשות בציר צפון-דרום מחד, אך 

מאפיינים ייחודים ומעניינים בכל קנה מידה.

מחלקת היונקים בבקעת הירדן מיוצגת על ידי שפע של מיני מכרסמים, טורפים, אוכלי-עשב ועטלפי חרקים. בבתות העשבוניות 
עדרי צבאים גדולים, יחד עם שועלים, צבועים, גיריות ודרבנים. טורפים אופייניים הם: זאבים, שועלים, גירית מצויה, סמור, 
נמייה, צבוע מפוספס, קרקל, חתול בר וחתול ביצות. שטחי החקלאות מהווים מקור משיכה לחזירי בר, תנים ושועלים. במחנה 
אקולוגי שנערך בשנת 2005, תועדו שבעה מיני עטלפים: אשמן גדול, אשמן קטן, יזנוב גדול, יזנוב קטן, עטלפון לבן-שוליים, 

עטלפון בודנהיימר ואשף מצוי )סבח, 2015(.

הכחדה  בסכנת  שנמצאים  מינים  שני  מהם  הסקר,  בתחומי  ביונקים  תצפיות   2,396 סה"כ  מתועדות  רט"ג  של  המידע  במאגרי 
 :)VU( פרסף גדול וצבוע מפוספס; 11 מינים שעתידם בסכנה :)EN( לוטרה ונמר; שני מינים שנמצאים בסכנת הכחדה :)CR( חמורה
זאב, חתול ביצות, חתול בר, יזנוב גדול, יזנוב קטן, ירבוע מצוי, פרסף גמדי, פרסף הנגב, פרספון, צבי ישראלי וקרקל; שלושה 
מינים על סף איום )NT(: חדף מצוי, יפה-זנב ועטלפון לבן-שוליים; 14 מינים שאינם בסיכון; ומין פולש אחד: נוטריה )דרגות 
הסיכון להכחדה עפ"י: שלמון, 2002(. בשל כמות התצפיות הגדולה, מופיעות במפה 22 רק התצפיות במינים בסכנת הכחדה.

11.2. מטרות הסקר
סקר היונקים הנוכחי הינו סקר מקיף וראשוני במרחב הסגור הזה, ומטרתו הייתה לאפיין את הרכב חברת נציגי מחלקת היונקים 
הנהר, השטחים החקלאיים  קיימות השפעות של מרחב  ולבחון האם  לגדר,  הנהר  והגדולים, החיים במרחב שבין  הבינוניים 

ונוכחות הגדר על הרכבי אוכלוסיות היונקים במרחב.
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11.3. שיטות העבודה

11.3.1. בחירת האתרים
בשיתוף פקחי רט"ג נבחרו במרחב הסקר 10 אתרים. השיקולים לבחירת האתרים התחלקו בין שיקולים עניניים לשיקולים 
אקולוגיים, קרי: תאי-שטח מייצגים, כגון – שטחים מושפעי פעילות אנתרופוגנית; ייצוג מערכות אקולוגיות, כגון – מלחות, 
נאות מדבר וכו'; אך גם משיקולים פרקטיים של נגישות והיעדר מניעות ביטחוניות, כגון – שדות מוקשים וצירי גישה בטוחים. 

מאפייני כל אחד מהאתרים הנבחרים מוצגים בטבלה 31.

11.3.2. מצלמות
בכל אתר מוקמו 6 מצלמות שביל מדגם Reconyx P900, שהן מצלמות שביל בעלות רגישות גבוהה ומהירות תגובה גבוהה. 
 I.R במבזק  נעזרות  הן  בלילה  כאשר  ובלילה,  ביום  ומצלמות  טמפרטורה  וחיישני  נפח  גלאי  באמצעות  מופעלות  המצלמות 
בתחום הלא נראה לעין אדם. בכל אתר נבחרו 2 חלקות, האחת קרובה לנהר והשנייה קרובה לגדר הגבול. בכל חלקה הוצבו 3 
מצלמות, במרחק של כ-100 צעדים זו מזו )בהתאם לתנאי השטח ומגבלות התנועה בו(, על גבי עצמים בולטים בשטח או על 

בזנ"טים שמוקמו בו בהתאם לצורך, ובגובה ממוצע שנע בין 70-40 ס"מ. המצלמות הוצבו בכל אתר למשך 7 לילות לפחות. 

בתחילה נעשה שימוש במצברים חיצוניים עם חיבור חוטי להזנת המצלמה, אולם לאחר שנגרם נזק לחלק מהחוטים והחיבורים 
עקב לעיסה בידי חזירים ותנים, נעשה שימוש אך ורק בסוללות אצבע פנימיות. עקב נזקים אלה, מוקמו המצלמות באתר נחל 
פרת פעמיים. הנתונים משתי ההצבות מופיעים בטבלה המסכמת, אולם לצורך הניתוח נלקחו בחשבון רק תוצאות ההצבה 

השנייה. תכנות המצלמות היה כדלקמן: בכל הפעלה, רצף של 5 תמונות ללא הפסקה בין רצף לרצף, רגישות נורמלית.

11.3.3. ניתוח התמונות
רצף תמונות ללא קיטוע העולה על 10 שניות או רצפי תמונות שברור מהן, מעל כל ספק סביר, שמדובר באותו בעל-חיים, 
או בעלי-חיים זהים שהצטלמו, נחשב כאירוע צילום בדיד. בכל אירוע נספרו הפרטים שהצטלמו בו, ובמידת היכולת הם מוינו 
לבוגרים וצעירים ונקבע זוויגם. סך הכל צולמו 8,230 תמונות בעלי-חיים ב-60 מצלמות במהלך תקופת הסקר. תמונות אלו, 

בניכוי ההצבה הראשונה בנחל פרת, מוינו ל-1,127 אירועי צילום.

11.3.4. מודל תפוסה
MARK עפ"י  נתוני חמשת המינים העיקריים שהצטלמו בסקר: צבי ישראלי, שועל מצוי, חזיר בר, תן זהוב ודרבן, נותחו בתוכנת 
)MacKenzie et al., 2002(. לכל מין בנפרד נערך ניתוח של הנוכחות ב-20 חלקות הסקר  )Occupancy models( מודלים של תפוסה
)10 אתרים, שבכל אחד מהם 2 חלקות: סמוך לנהר ורחוק מהנהר(. בכל חלקה 3 המצלמות המוצבות בה מהוות חזרות מרחביות 
של אותה חלקה, וכל 10 לילות צילום מהווים חזרות בזמן. כלומר, סה"כ 30 חזרות בכל חלקה )ב-3 אתרים בהם המצלמות הוצבו 
ל-8-7 לילות בלבד, נספרו הלילות החסרים כמידע חסר(. כל חלקה קיבלה שני ערכים כמשתנים סביבתיים – קרוב/רחוק לנהר 
הירדן, וקרוב/רחוק לשטח חקלאות פעיל )קרוב = מרחק של עד 500 מטר(. בדרך זו, ניתן היה לבדוק גם את השפעת המשתנים 

הסביבתיים על שיעור הנוכחות של המין. בכל ניתוח נבדק סט מודלים, במטרה להעריך את שני הפרמטרים הבאים:

• psi – שיעור נוכחות )occupancy(, כלומר שיעור הנוכחות של המין הנבדק בשטח )כל האתרים(.	

• p – סיכויי הצילום של המין )סיכוי צילום בלילה באחת מן המצלמות, בהנחה שהמין נמצא בשטח(. 	

בכל ניתוח יש לקחת בחשבון את פרמטר p, כדי לא "לפספס" מקרים שבהם המין נוכח באתר אך מסיבות שונות, סיכויי הצילום 
שלו נמוכים. 

עפ"י ניתוח זה, מספיק שבחלקה מסוימת, באחד מהלילות באחת המצלמות )כלומר פעם אחת מתוך 30 החזרות( תועד המין, 
משמע שישנה נוכחות באתר זה בתקופת הסקר. לכן, אם המין תועד למשל רק פעם אחת מתוך 30 החזרות, שאר הלילות שלא 

צולם בו מיוחסים לפרמטר הסיכוי לצילום ולא לפרמטר הנוכחות )כאמור, ההנחה היא שהמין כבר נוכח בחלקה(. 

 + צילום  נוכחות/סיכויי  הפרמטרים  של  שילוב  בחשבון  לוקחת  אשר  אחרת  קומבינציה  עפ"י  נבנה  המודלים  בסט  מודל  כל 
את  להעריך  ניתן  כך  סביבתי.  פקטור  השפעת  מחקלאות/ללא  המרחק  פקטור  מהנהר/השפעת  המרחק  פקטור  השפעת 

הפרמטרים המבוקשים, וכן להעריך את מידת ההשפעה של המשתנים הסביבתיים עליהם. 

המודל הטוב/המתאים ביותר )שמסביר בצורה הטובה ביותר את הנתונים( מבין סט המודלים הנבדק הוא זה שערך ה-AIC שלו 
הוא הנמוך ביותר )תמיד מופיע ראשון בטבלה(. אחריו – המודל השני הכי טוב )עם AIC גבוה יותר( וכן הלאה. נהוג להניח, כי 
מודלים שפער ה-AIC שלהם )deltaAIC( הוא עד 2 – שווים בטיב ההתאמה שלהם. בסופו של הניתוח, נערך מיצוע משוקלל של 
הערכים )לפי כל המודלים שנבדקו( כדי להעריך בצורה המהימנה ביותר את ערך הפרמטר. כמו כן, נבדק הקשר בין המשתנים 

הסביבתיים לפרמטרים.
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טבלה 31: מאפייני אתרי דיגום היונקים בסקר הירדן הדרומי

מאפייני שטחסוג מובלעתשם האתר

צמודת דופן וגדר לשטחי חקלאות שלחין ובעל )גד"ש(. השטח חווה שריפות רבות. מובלעת ביטחוניתאגמית-מרחב נחל בזק
המצלמות בחלקה הקרובה לנהר מוקמו סמוך מאוד לנהר. המצלמות בחלקה הרחוקה 

מוקמו סמוך לגדר הגבול בשטח מישורי עטור צמחייה עשבונית. 

שטחים בנפתולי הירדן משמשים כמטעי תמרים. מצלמות קרובות מוקמו סמוך לנהר מובלעת חקלאיתזרזיר-מושב ארגמן
ולשטחים חקלאיים. מצלמות רחוקות מוקמו סמוך לגדר בשטח מחורץ שהיה עד 

לאחרונה ממוקש.

מובלעת עתירת שטחי תמרים מעובדים, תשתיות אגירת מים, חשמל, מזבלה ופעילות מובלעת חקלאיתטובלן-נחל תרצה
חקלאית. חלקה צמודת נהר צמודה גם לשטחים מעובדים. חלקה מרוחקת צמודה 

לתשתיות אגירת מים ומצלמה אחת מוקמה בלב מטע תמרים מטופח.

שטחים בנפתולי הירדן משמשים כמטעי תמרים. מצלמות קרובות מוקמו סמוך לואדי מובלעת חקלאיתינשוף-ואדי אל-אחמר
אל-אחמר ולשטחים חקלאיים. מצלמות רחוקות מוקמו בשטח שבגבולו התרחשו 

עבודות הכשרה אינטנסיביות לנטיעת דקלים.

מצלמות קרובות מוקמו סמוך לירדן, מצלמות רחוקות, סמוך לגדר. שטח צבאי סגור.מובלעת ביטחוניתכרמית-ואדי אל-מלחה

2 החלקות שנבחרו היו רחוקות מהירדן. האחת בוואדי אל-מלחה והשנייה בקטארה מובלעת ביטחוניתלבנית-ואדי אל-מלחה
שרוויה בתשתיות בטחוניות – שדות מוקשים ורמפות טנקים.

מצלמות קרובות מוקמו סמוך לירדן, מצלמות רחוקות, סמוך לגדר. שטח צבאי סגור.מובלעת ביטחוניתמגלן-זור אל-מונדסה

2 החלקות מוקמו הרחק מהנהר. אחת בערוץ רחב בעל מאפיינים ערבתיים, והשנייה בלב מובלעת ביטחוניתעין יונס
נווה המדבר עין יונס.

חלקה אחת מוקמה בשפך נחל פרת לירדן, חלקה רחוקה יותר מוקמה בערוץ הנחל מובלעת ביטחוניתשפך נחל פרת אל הירדן
בסמוך לגדר. המרחב כולו סמוך ליריחו ובנותיה.

חלקה קרובה לירדן מוקמה בבתרונות הצמודים להתחתרות שלו אל ים המלח, חלקה מובלעת ביטחוניתשפך הירדן לים המלח
רחוקה מוקמה בשטח ערבתי בעל מאפיינים חוליים נודדים סמוך לגדר הגבול. 

11.4. תוצאות
11.4.1. כללי

מסך כל 1,127 אירועי הצילום שנותחו בעשרת האתרים ועשרים החלקות, 55 אירועים היו של בעלי חיים לא מזוהים )2 זוחלים, 
26 מכרסמים, 24 לא מזוהים( ושל עופות )חוגלות, פרנקולין, דיה שחורה וחסידות שחורות(. בשאר 1,071 האירועים נצפו וזוהו 
יונקים גדולים ובינוניים. 123 אירועי צילום )11.5% מכלל התצפיות( היו בפסמונים. עם זאת, כל אירועי צילום הפסמונים תועדו 
במצלמה אחת בלבד, שמוקמה בחלקה חולית רחוק מנהר הירדן, בשפכו אל ים המלח. מצלמה זו מוקמה בנקודה שבה היו 
מספר מחילות פעילות של פסמונים, שהביאו להפעלתה בכל יציאה מפתח המחילה. על מנת לנרמל את התוצאות ולמנוע 
הטיייה הנובעת ממיקום זה, נספרו פתחי היציאה שהשפיעו על הפעלת המצלמה: חמישה פתחי מחילות המייצגות כחמישה 

פרטים שונים. התוצאות לאחר תיקון זה מובאות באיור 28 ובטבלה 32.

איור 28: התפלגות מספר התצפיות )אירועי צילום( ביונקים גדולים ובינוניים בסקר הירדן הדרומי, לאחר תיקון תצפיות יתר בפסמונים.
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טבלה 32: התפלגות כמותית של אירועי הצילום ביונקים גדולים ובינוניים בסקר הירדן הדרומי, לאחר תיקון תצפיות יתר בפסמונים.

כמותשם המין

2חתול ביצות

3קיפוד מצוי

5פסמון

9חתול

11גירית מצויה

12צבוע מפוספס

14ארנבת שדה

25זאב

26כלב

101דרבן

121שועל מצוי

144צבי ישראלי

146חזיר בר

334תן זהוב

953סה"כ אירועים

על  בהכרח  מעידה  מסוים  באתר  מסוים  מין  זיהוי   .)33 )טבלה  הבאה  בטבלה  מוצגת  אתר  בכל  שנצפתה  המינים  רשימת 
הימצאותו בו. אולם היעדר תצפית מצולמת אינה מעידה על אי-נוכחותו של מין מסוים באתר שבו מוקמו המצלמות, מכיוון 

שייתכן שהמין לא התגלה או לא תועד במצלמות, אך עדיין היה נוכח באתר.

טבלה 33: נוכחות מתועדת של מיני יונקים באתרי הסקר השונים. שמות האתרים מופיעים על פי פריסתם מצפון לדרום.

שפך הירדןקלט חדשעין יונסמגלןלבניתכרמיתינשוףטובלןזרזיראגמיתשם המין/אתר

√√√√√√√√√√שועל מצוי

√√√√√√√√√√תן זהוב

√√√√√√√√√חזיר בר

√√√√√√√צבי ישראלי

√√√√√√√דרבן

√√√√ארנבת שדה

√√√√חתול

√√√כלב

√√√צבוע מפוספס

√√זאב

√√קיפוד מצוי

√גירית מצויה

√חתול ביצות

√פסמון

רשימת המינים שתועדו כוללת את מרבית מיני היונקים הגדולים והבינוניים שתחום תפוצתם הידוע כולל את הירדן הדרומי 
)שלמון, 1993, 2002(. מינים של יונקים גדולים ובינוניים שתחום תפוצתם כולל את הירדן הדרומי, בחלקו או כולו, אך לא תועדו 
 )Reuther et al., 2000( בעבר שכנה גם הלוטרה לאורכו של הירדן .)בסקר זה הם: סמור, קרקל, נמייה ונוטריה )שלמון, 1993
אולם מאז סקר זה, שבוצע בצידו הירדני של הנהר על ידי קלאוס רויטר, לא נצפתה פעילות לוטרות דרומית לעמק בית שאן 

)שחל ועמיתיה, 2017(.

המינים הנוכחים ביותר בסקר, הן מבחינת כמות האתרים שבהם הם תועדו והן מבחינת כמות אירועי הצילום הם התן הזהוב 
והשועל המצוי – שנכחו בכל אתרי הסקר; וכן החזירים, הצבאים והדרבנים – שנכחו במרבית האתרים.
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ונוכחותם ב-7 מעשרת אתרי הסקר. על פי הספר האדום של  נתון מעניין הוא כמות אירועי הצילום של צבאים ישראליים, 
החולייתנים בישראל שפורסם בשנת 2000 )דולב ופרבולוצקי, 2000(, אוכלוסיות מין זה בבקעת הירדן הינן דלילות. אולם בסקר 

זה נראה שנוכחותו במרחב שבין הגדר לנהר בולטת למדי.

11.4.2. מיני יונקים שתועדו סמוך לגדר הגבול ומינים שתועדו סמוך לנהר
בשמונה אתרים מתוך העשרה שנבחרו, התאפשרה גישה לנהר והצבת מצלמות בחלקות צמודות לנהר. בשניים מהאתרים, עין 
יונס וליבנית, מוקמו המצלמות בחלקות רחוקות בלבד. סה"כ תועדו בשמונה חלקות סמוכות לנהר 361 אירועי צילום של 12 
מיני יונקים, וב-12 חלקות רחוקות מהנהר תועדו 592 אירועי צילום של 12 מיני יונקים )איור 29(. חתולי ביצות וזאבים תועדו 

אך ורק בקרבה לנהר ואילו ארנבת השדה נצפתה אך ורק בשטחי הקטארה ובמלחות הרחוקות מן הנהר. 

איור 29: פילוח מספר אירועי צילום של יונקים על פי קירבה לנהר הירדן

כאשר נבחנה השפעת הטיית מספר החלקות השונה בין האתרים הקרובים לנהר לעומת הרחוקים על חמשת המינים שכמות 
אירועי הצילום הכוללת שלהם עלתה על 30 אירועים )על ידי חישוב ממוצע האירועים לחלקה(, התקבלו התוצאות הבאות: 
תנים זהובים תועדו יותר בחלקות סמוכות לנהר, צבי ישראלי תועד בעיקר בחלקות הרחוקות מן הנהר, שועלים מצויים נצפו 
כמעט כפליים באתרים רחוקים מן הנהר מאשר בסמוך לו, חזירי בר נצפו במידה דומה בחלקות הסמוכות לנהר ובמרוחקות 

ממנו, ודרבנים נצפו יותר מכפליים בחלקות סמוכות לנהר מאשר באלו המרוחקות ממנו )איור 30(.

קיימים הסברים רבים לשוני בממוצעי אירועי הצילום לחלקה בין חלקות קרובות לירדן לבין אלו הרחוקות: כושר הנשיאה של 
השטח בשל נוכחות מזון ומים, אפשרות מחסה, יחסי טורף-נטרף, התאמות הקשורות למין הנצפה, השפעות אנתרופגניות 
ועוד. אולם קיים גם הסבר הכרוך באופן ביצוע הסקר: בשטח הסבוך והסגור הסמוך לירדן מוצבות המצלמות לרוב על מרעולים 
ושבילים המשמשים מעברים הכרחיים למינים רבים, עובדה שמגדילה את סיכוי התיעוד. לעומת זאת, אופי המיקום בשטחים 
הפתוחים הסמוכים לגדר שונה – לרוב הם אינם שולטים על מעברים הכרחיים עבור בעלי החיים שיכולים לנוע במגוון צירים, 

ולכן ההסתברות שלהם להצטלם – נמוכה יותר.
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איור 30: פילוח מספר אירועי צילום ממוצע לחלקה של חמשת היונקים הנפוצים בסקר, בחלוקה לפי קירבה לנהר הירדן.

11.4.3. השפעות הקירבה לשטחים מעובדים על הרכבי אוכלוסיות יונקים ובינוניים
מתוך 20 חלקות, 15 היו ממוקמות במרחק העולה על 500 מטרים משטחי חקלאות מעובדים )מטעים או גד"ש(, ואילו 5 אחרות 
מוקמו במרחק הקטן מ-500 מטרים מחקלאות. חלקה אחת במובלעת ינשוף, מוקמה בצמידות לשטח שהחל לעבור הכשרת 
קרקע בעת ההצבה, ועבדו בו כלים כבדים אך ללא שתילות/נטיעות, ולכן נחשב בעת ההצבה כשטח מרוחק משטחים מעובדים.

או  לירדן  קירבתם  גם  כמו  לדרום  הגיאוגרפי מצפון  בפיזורן  והן  בכמות החלקות,  הן  הגדולה,  לצמצם את השונות  מנת  על 
ריחוקם ממנו, הושוו ממוצעי האירועים לחלקה של 5 המינים בעלי מספר אירועי הצילום הגדולים ביותר, ובעלי הפיזור הרחב 
ביותר במרחב )איור 31(. בחלקות הסמוכות לשטחים מעובדים תועדו סך הכל 9 מינים )ב-5 חלקות(, לעומת 14 מינים בשטחים 
מרוחקים )ב-15 חלקות(. למרות מאמץ הדיגום הנמוך בחלקות הסמוכות לחקלאות, הרי שבחלקות אלו בלטה נוכחות אירועי 
ידי  על  בכלבים  מכוון  בשימוש  מוסברת  הכלבים  נוכחות  מרוחקים(.  בשטחים  בלבד   7 לעומת  אירועים,   19( הכלבים  צילום 
החקלאים, במסגרת מאבקם במזיקי חקלאות. נוסף על כך, בלטה נוכחותם הדומיננטית של התנים הזהובים, שתועדו ב-188 
אירועי צילום בחמש החלקות הסמוכות לשטחים חקלאיים, לעומת 146 אירועי צילום ב-15 החלקות המרוחקות משטחים 
חקלאיים! ייתכן שנוכחות מוגברת זו של טורפים בשטחים החקלאיים היא גורם מגביל משמעותי על עושר המינים בשטחים 

המושפעים מקירבה זו.
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איור 31: מספר אירועי צילום לחלקה סמוכת שטח חקלאי מעובד )סה"כ 5 חלקות( או מרוחקת ממנו )סה"כ 15 חלקות(, עבור 
חמשת המינים שלהם יותר מ-30 אירועי צילום.

11.4.4. פירוט הממצאים בחלוקה למיני היונקים שתועדו בסקר )לפירוט נוסף ראו: נספח ח' – פירוט ממצאי מודל 
התפוסה לכל מיני היונקים שתועדו בסקר(

)Canis aureus( תן זהוב
מין זה תועד בכל אתרי הסקר, כאשר מרבית התיעודים היו בשטחים הסמוכים לחלקות חקלאיות מעובדות ונהר הירדן )איור 
32(. המרחק מהנהר הוא הגורם העיקרי המשפיע על שיעור נוכחות המין, ובמידה פחותה יותר – המרחק מחקלאות. התן 
הזהוב אינו מוגדר כמין בסיכון עולמי על ידי IUCN, וברמה האזורית )שלמון, 2002(. זהו מין מתפרץ, המרחיב את תחומי תפוצתו 
כמלווה אדם. מחקריהם של דולב ועמיתיו )2013( וטלמון )Telmon, 2015( הראו השפעה ניכרת של מזון ממקור אנתרופגני על 
מאפייני אוכלוסיות התנים. עבודות אלו התמקדו בעיקר בהשפעת מזון מן החי )פסדים, שליות, דגים( ומזון הניתן לבהמות 
)תערובת( על אוכלוסיות התנים. ברצועה שבין הגדר לנהר אין גידולים של מוצרים מן החי, אולם בצידו הירדני של הנהר ישנן 
זמינות המים  לאורך תקופות ארוכות.  רב, בעיקר תמרים, הזמינים  מזון  יש  ונראה שבמרחב הישראלי  רבות,  בריכות מדגה 
מהווה גורם משמעותי לקיומם של התנים במרחב בקעת הירדן )שלמון, 1993(. יש להניח שלצפיפות התנים עשויה להיות 

השפעה על הרכבי אוכלוסיות מינים נטרפים במרחב.
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איור 32: תן זהוב בתוך מטע תמרים מגודר )שערים פתוחים(, ושכיחות אירועי התיעוד של התן בתחומי הסקר

)Vulpes vulpes( שועל מצוי
יותר  )נצפה  המין  נוכחות  שיעור  על  המשפיע  העיקרי  הגורם  הוא  מהנהר  המרחק  הסקר.  אתרי  בכל  תועד  המצוי  השועל 
בשטחים הרחוקים מהירדן(, ובמידה פחותה יותר – המרחק מחקלאות )נצפה יותר בשטחים הקרובים לחקלאות(. שועל מצוי 
IUCN, וברמה האזורית )שלמון, 2002(. זהו מין מתפרץ, המרחיב את תחומי תפוצתו  ידי  אינו מוגדר כמין בסיכון עולמי על 

כמלווה אדם. סה"כ נצפו 121 אירועי צילום של שועלים בכל אתרי הסקר.

איור 33: שועל מצוי במניפת נחל פרת, ושכיחות אירועי התיעוד של השועל בתחומי הסקר

)Sus scrofa( חזיר בר
מרוחקים  בשטחים  יותר  מעט  המלח(.  לים  הירדן  שפך  של  הצחיח  בשטח  תועדו  )לא  הסקר  מאתרי  ב-9  תועדו  בר  חזירי 
מחקלאות ורחוקים מהנהר, מאשר קרובים לחלקות חקלאיות וקרובות לנהר. סה"כ תועדו 146 אירועי צילום של חזירי בר. 
חזיר בר אינו מוגדר כמין בסיכון עולמי על ידי IUCN, וברמה האזורית )שלמון, 2002(. המין מהווה את האיום המרכזי על שטחי 

החקלאות ותשתיות חקלאיות במרחב הסקר, ועיקר הגידור החקלאי נועד לתת מענה לאיום זה.
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איור 34: חזיר במובלעת ינשוף, ושכיחות אירועי התיעוד של החזיר בתחומי הסקר

)Gazella gazella( צבי ישראלי
הצבי הישראלי תועד ב-7 מתוך 10 אתרי הסקר, בעיקר בשטחים הפתוחים המרוחקים מהנהר ורחוקים משטחי חקלאות. 

סה"כ תועדו 144 אירועי תצפית בצבאים, מתוכם 107 אירועים בשטח הרחוק מהנהר באזור מובלעת זרזיר )איור 35(!

הצבי הישראלי מוגדר כמין בסכנת הכחדה )EN( על ידי IUCN, וכמין שעתידו בסכנה )VU( ברמה האזורית )שלמון, 2002(, אם כי 
צפוי שינוי בהגדרת מעמדו. מעמדו הטקסונומי של הצבי הישראלי הוגדר ב-2010 כמין ייחודי )Wronski et al., 2010( שעיקר 
או כלל אוכלוסייתו שוכנת בתחומי הארץ. לאור הגדרה זו ולאור הירידה הניכרת בעשורים האחרונים )כ-70%( בהערכת גודל 
אוכלוסיית הצבאים בארץ, הוצע על ידי )Hadas et al., 2015( לראות באוכלוסיות הצבאים בארץ כאוכלוסייה אחת הדורשת 
ריכוז מאמצי שימור. נראה שהאוכלוסייה הכלואה בין הגדר לנהר הינה אוכלוסייה בגודל משמעותי, המאוימת במידה רבה על 
ידי נוכחות טורפים רבים במרחב, ובכללם כלבי-בית שמדווחים על ידי החקלאים במקום כציידים שיטתיים של צבאים. השילוב 
בין ריבוי טורפים וגדרות מהווה איום משמעותי על קיום אוכלוסיית הצבאים במרחב זה. מלבד הערכה איכותית זו מומלץ 

לבצע הערכה כמותית של אוכלוסיית הצבאים במרחב ומוצע לגבש מדיניות שימור והגנה ישימה ומדידה.

איור 35: צבאים במובלעת זרזיר, ושכיחות אירועי התיעוד של הצבי בתחומי הסקר
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)Hystrix indica( דרבן
הדרבן תועד ב-7 מאתרי הסקר, בעיקר בשטחים רחוקים מחקלאות וקרובים לנהר. מתוך 101 אירועי צילום, 78 תועדו במניפת 
בעיקר  נזק  גורמים  דרבנים   .)2002 )שלמון,  וברמה האזורית   ,IUCN ידי  על  עולמי  בסיכון  כמין  מוגדר  אינו  נחל פרת! הדרבן 

לתשתיות חקלאיות )צינורות מים וחפירות מתחת לגדרות(.

איור 36: דרבן בשפך נחל פרת, ושכיחות אירועי התיעוד של הדרבן בתחומי הסקר

)Canis familiaris( כלב הבית
כלבים תועדו ב-3 אתרים וב-26 אירועי צילום. 19 מהם במובלעת טובלן, שם מטופחים חלקית כלבים רבים בתוך מטעי תמרים 
מגודרים. אולם שטחים מגודרים אלו אינם סגורים, ויציאת הכלבים מהם חופשית. בטובלן לא נצפו צבאים כלל, ועיקר התצפיות 
במובלעת זו היו בתנים ובכלבים. נוכחות הכלבים במרחב מסכנת מינים רבים ובעיקר את הצבי הישראלי. יש לגבש מדיניות 
ברורה ואכיפה ברורה כנגד כלבים משוטטים במרחב. אתר נוסף שבו נצפו להקות כלבים משמעותיות היה נחל פרת, שלארכו 

נצפו כלבים הבאים לשתות מהירדן, ונראו עושים את הדרך לכיוון יריחו וחזרה בתדירות גבוהה במהלך הסקר.

איור 37: כלב בית חצי-מטופח במובלעת טובלן, ושכיחות אירועי התיעוד של הכלב בתחומי הסקר
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)Canis Lupus( זאב
זאבים תועדו בשני אתרים בלבד, וב-25 אירועי צילום, מהם 21 במובלעת מגלן )סביב אירוע אכילת צבי נצפתה פעילות ניכרת(. 
 .)2002 )שלמון,   )VU( בסכנה  שעתידו  כמין  מוגדר  הוא  האזורית  וברמה   ,IUCN ידי  על  עולמי  בסיכון  כמין  מוגדר  אינו  הזאב 
הזאב הוא טורף-על במערכת האקולוגית של נפתולי הירדן וסביבותיו, כשלצידו פועלים כלבי הבית. נראה שהעלייה שנצפית 

באוכלוסיותיו באזורים המדבריים )שלמון, 2002( אינה פוסחת על מרחב הסקר.

איור 38: זאב במובלעת מגלן עם רבע צבי בפיו, ושכיחות אירועי התיעוד של הזאב בתחומי הסקר

)Lepus capensis( ארנבת מצויה
היו  כל התצפיות  לבנית.  במובלעת  בוואדי אל-מלחה   10 צילום, מתוכם  אירועי  ב-14  הכל  וסך  ב-4 מאתרי הסקר,  נצפתה 
מרוחקות מהנהר, ומרוחקות משטחי חקלאות. הארנבת המצויה אינה מוגדרת כמין בסיכון עולמי על ידי IUCN, וברמה האזורית 

)שלמון, 2002(. האתרים בהם נצפתה הארנבת היו דלים באירועי תצפית בטורפים.

איור 39: ארנבת מצויה בוואדי אל-מלחה, מובלעת לבנית, ושכיחות אירועי התיעוד של הארנבת בתחומי הסקר
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)Hyaena hyaena( צבוע מפוספס
צבועים תועדו ב-3 אתרים, ב-12 אירועי צילום, מתוכם 9 בנחל פרת. הצבוע המפוספס מוגדר כמין בסיכון נמוך )NT( על ידי 
IUCN, ובסכנת הכחדה )EN( ברמה האזורית )שלמון, 2002(. מאז הורחב השימוש במצלמות נראה שיש עלייה בכמות התצפיות 

בהם, וייתכן אולי שיש גם שיפור בגודל האוכלוסיות של הצבועים. צבועים לרוב מודעים מאוד לנוכחות מצלמות שביל, וניכר 
במקרים רבים שהם בודקים אותן. גם בנחל פרת לעס צבוע את אחת המצלמות. ייתכן שמודעות זו מטה את יכולת הגילוי של 

הצבועים על ידי המצלמות כלפי מעלה לגילוי יתר.

איור 40: צבוע מפוספס בודק מצלמה בנחל פרת, ושכיחות אירועי התיעוד של הצבוע בתחומי הסקר

)Meles meles( גירית מצויה
גירית תועדה באתר אחד בלבד במובלעת זרזיר, ובחלקה אחת המרוחקת מהנהר. הגירית המצויה אינה מוגדרת כמין בסיכון 
זהו מין ים-תיכוני, אך קיום אוכלוסיות קטנות ומבודדות שלו במרחב  IUCN, וברמה האזורית )שלמון, 2002(.  ידי  עולמי על 

בקעת הירדן כמו גם בגבול מצרים והערבה ידוע זה מכבר.

איור 41: גירית מצויה במובלעת זרזיר, ושכיחות אירועי התיעוד של הגירית בתחומי הסקר
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)Felis silvestris( חתול בית
חתולים נצפו ב-4 אתרים, וסך הכל ב-9 אירועי צילום. למרות שמקצת האתרים )שפך נחל פרת לדוגמה( היו מרוחקים מאתרי 

ישוב, הרי שמרבית התצפיות היו בוודאות משויכות לחתולים במופע צבעוני – קרי חתולי בית.

איור 42: חתול בית במופע צבעוני בנחל פרת, ושכיחות אירועי התיעוד של חתול בית בתחומי הסקר

)Felis chaus( חתול ביצות
חתול ביצות נצפה בשני אירועים בלבד ובאתר אחד בלבד באגמית )סמוך לנהר(. חתול הביצות אינו מוגדר כמין בסיכון עולמי 
על ידי IUCN, וכמין שעתידו בסכנה )VU( ברמה האזורית )שלמון, 2002(. מין זה תואר כשוכן לאורך הירדן ועד ים המלח עוד על 

ידי טריסטרם, והמפתיע הוא שהוא תועד רק באתר אחד ובכל כך מעט אירועי צילום.

איור 43: חתול ביצות באתר אגמית, ושכיחות אירועי התיעוד של חתול ביצות בתחומי הסקר
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תצפיות נוספות
קיפוד מצוי תועד בשני אתרים ב-3 אירועי צילום. למעלה מ-100 אירועי צילום של פסמונים במצלמה אחת תועדו על צבר 

מחילות באזור שפך הירדן לים המלח.

איור 44: שכיחות אירועי התיעוד של קיפוד מצוי ופסמון בתחומי הסקר

11.5. סקר עטלפים
הירדן. מרבית האתרים  רבים בבקעת  גם אתרים  וכולל  והגנים,  הוא סקר ארצי המבוצע בהזמנת רשות הטבע  סקר העטלפים 
הנסקרים הם מעשה ידי-אדם: מוצבים נטושים ומבנים נטושים, ומיעוטם טבעיים. תוצאות הסקר מפורסמות מדי שנה. הסקר 
מבוצע באמצעות ספירת יום באתרי משכן מוכרים בבקעת הירדן. להלן תימצות תוצאות סקר קיץ 2016 בבקעת הירדן )טבלה 34(.

טבלה 34: תוצאות סקר העטלפים הארצי 2016 – אתרים בבקעת הירדן

2016201520142013שיטת דיגוםמיןאתר

מוצב אגמית
100120250150סקר יוםיזנוב קטן

1050סקר יוםיזנוב גדול

200250400200סקר יוםפרספוןמוצב גבתון

יזנוב קטןמוצב דוכיפת
50סקר יוםפרסף גדול

0
6030

1
50

יזנוב קטןמוצב הציפור
100סקר יוםפרסף גדול

0
5080

1
150

לא נסקרלא נסקר10025סקר יוםיזנוב קטןמוצב ורדית

2003005050סקר יוםיזנוב קטןמוצב זרזיר

מוצב טובלן
יזנוב קטן
יזנוב גדול
פרסף נגב

סקר יום
150

0
0

50
200

1
3

150

יזנוב קטןמוצב ינשוף
30סקר יוםפרסף נגב

1
30

1
50

1
50



265

"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

2016201520142013שיטת דיגוםמיןאתר

יזנוב קטןמוצב כרמית
200350350סקר יוםפרסף נגב

לא נסקר3

יזנוב קטןמוצב לבנית גדול
1סקר יוםפרסף נגב

3
1

לא נסקר1

לא נסקר23סקר יוםפרסף נגבמוצב לבנית צומת

מוצב מגלן )גדול(
20251540סקר יוםפרסף נגב

250150100300סקר יוםיזנוב קטן

יזנוב קטןמוצב מגלן )קטן(
200סקר יוםפרסף נגב

3
160150200

מוצב סיפן
יזנוב קטן
פרסף נגב

פרספון
סקר יום

250
1
1

350350
2

400

יזנוב קטןמוצב סיפן דרום
200סקר יוםפרסף נגב

3
לא נסקרלא נסקר150

מוצב פסיון

500150030001000סקר יוםפרספון

100350500400סקר יוםיזנוב קטן

021010סקר יוםפרסף נגב

יזנוב קטןמוצב גשר עבדאללה דרום
100סקר יוםפרסף נגב

1
100200

לא נסקר2

לא נסקרלא נסקר200100סקר יוםפרספוןמוצב קליה*

מוצב ערבות יריחו – ליד 
לא נסקרלא נסקר50סקר יוםיזנוב קטןבסיס מול נבו*

יזנוב קטןמוצב ערבות יריחו צפון*
20סקר יוםפרספון

לא נסקרלא נסקר200200

פרספוןמוצב ערבות יריחו מרכז*
200סקר יוםיזנוב קטן

50
80

לא נסקרלא נסקר150

לא נסקרלא נסקר7050סקר יוםיזנוב קטןמוצב ערבות יריחו דרום*

יזנוב קטןמלון צומת לידו
40סקר יוםפרספון

20
150
180

300
לא נסקר250

רותם משכיות
יזנוב קטן

אשמן גדול
יזנוב גדול

סקר יום
0

300
0

לא נסקר
400

0
500

1500

10
500

20לא נסקרלא נסקרסקר יוםיזנוב גדולאנדרטת הבקעה

שדמות מחולה
עטלפון לבן-שוליים

יזנוב גדול
יזנוב קטן

סקר יום
עשרות

1000
50

עשרות
2000

150

מאות
2000

200

11.6. סיכום פרק היונקים, מסקנות והמלצות
• סה"כ תועדו וזוהו בוודאות במהלך סקר זה 14 מינים של יונקים. עבור כל המינים שתועדו מדובר בתחום תפוצה מוכר וידוע. 	

אולם, מרשימה הייתה נוכחותם של הצבאים הישראליים בכלל המרחב מצפון ועד דרום )למעט אזור השפך הצחיח(, וכמות 
ולנסות ולבצע הערכה  מוצע לבצע ספירה מסודרת של הצבאים במרחב הסקר,  אירועי הצילום שבהם הם תועדו. 

סבירה של גודל האוכלוסייה על מנת לקיים יכולת ניטור אפקטיבית. 

• מספר מינים, שתחום תפוצתם אמור לכלול את מרחב הסקר, לא תועדו בו כלל, ובכללם הקרקל, הסמור, הנמייה והלוטרה. 	
נוכחות מין זה בנהר הירדן התבצעה בשנת 2000 מצידו הירדני  בכל הקשור ללוטרה, הבדיקה המקיפה האחרונה אודות 
ולכן מוצע  ניטור באמצעות מצלמות של מין זה מוגבל מאוד בשל דפוסי פעילותן,  והייתה חיובית לכל ארכו.  של הנהר, 
לבצע סקר מקיף לבדיקת סימני לוואי להימצאותן של הלוטרות במרחב, דוגמת הסקר השנתי שמבוצע מדי חורף 

במעלה הירדן ואגן הניקוז שלו, ובנחלי החוף )שחל ועמיתיה, 2017(.
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מרחב נהר הירדן מצוי ברובו בשטח צבאי סגור, והפעילות האנושית בו נמוכה למדי. אולם, במרחב שוכנות מובלעות חקלאיות 
השפעה  בעלי  שהם  שנראה  תהליכים  קיימים  אלו  באזורים  וזרזיר.  טובלן  ינשוף,  מובלעות  שבאזור  אלו  כגון  משמעותיות, 
משמעותית על עושר המינים: שימוש בכלבים להגנה על שטחים חקלאיים, גידור, מספר הפרטים של התנים הזהובים בסביבה 
חקלאית, עיבוד בשטחים המיועדים לשימור, שריפות גזם היוצאות מכלל שליטה ומכלות שטחים טבעיים ועוד. מוצע לנטר 
תהליכים אלו ולמזער את השפעות העיבוד החקלאי על כלל המרחב באמצעות קביעת כללים ופיקוח ו/או הגעה 

לאמנות שימוש חקלאי בשטחים רגישים.

נהר הירדן אינו רחב ועמוק כבעבר, ועבור מינים רבים אינו מהווה חסם מוחלט )בוודאי באזורי המעברות הרדודים(. אם כך, לא 
ניתן להתעלם מהשפעת תהליכים המתבצעים בצידו הירדני של הנהר, הכוללים עיבוד חקלאי אינטנסיבי, הקמת בריכות דגים 
קטנות ורבות, שריפות המדלגות אל שטחנו ועוד. ייתכן שבעלי-חיים רבים, ובכללם כלבים בפרט וכלביים בכלל, חוצים את 
הנהר מעת לעת. מצלמות הסקר הנוכחי לא הוצבו באופן שמאפשר זיהוי צליחת הנהר על ידי בע"ח. מוצע להעריך אפשרות 
זו על ידי ביצוע סקר מצולם באמצעות מיקום מצלמות המופנות אל וממעברות בירדן. מומלץ להכין תכנית שכזו 

במסגרת צהל"ט ובעזרת גורמי חטיבת הבקעה שהצטיידו במצלמות שביל לאחרונה. 

עושר מיני היונקים: הסקר הנוכחי משלים תכנית ניטור לסדרה נוספת של יונקים, המתקיימת במרחב זה מזה שנים, הלא היא 
תכנית ניטור העטלפים. על מנת להשלים את תמונת המצאי במרחב הייחודי הזה, מוצע לבצע השלמה לסקר באמצעות 
 סקר מכרסמים שיתמקד בשטחים הייחודים הבאים: א. שטחים חוליים; ב. ערוצי ואדיות מרכזיים; ג. מלחות;

ד. שטחי הקטארה; ה. גאון הירדן; ו. מטעי תמרים מעובדים.

• הנוכחות המירבית באזור הסקר בבקעה היא של התן הזהוב, בתפוסה של כ-99% מכלל האתרים. נראה כי התנים מעדיפים 	
את קרבת הנהר, וכן את קרבת השטחים החקלאיים. זאת, למרות נוכחות כלבים בשטחים החקלאיים. התנים הזהובים הם 
וממקורות  ממעינות  עצמו,  מהנהר  מגיעים  הירדן  בקעת  שבמרחב  למים  גבוהה  לנגישות  הנזקק  מובהק,  ים-תיכוני  מין 

.)Mendelssohn & Yom-Tov, 1999( אנתרופגנים

• הטורף השני השכיח באזור הוא השועל, עם שיעור נוכחות של כ-0.81 )81% מכלל האתרים(. גם הם, כמו התנים, מעדיפים 	
כנראה את קרבת הנהר, אך יש לציין כי זה אינו גורם משפיע מאד דומיננטי, וכי הנוכחות יורדת בצורה מאד מתונה כאשר 

מתרחקים מהנהר. לא ניתן להגיד כלום על העדפתם/חוסר העדפתם לשטחי החקלאות בשל מחסור סטטיסטי בנתונים. 

• לחזירי בר שיעור נוכחות של 0.8 באזור הסקר )תפוסה של 80%(. נראה כי הם מעדיפים להתרחק מהנהר )נוכחות עולה באופן 	
ניתן להגיד כלום על העדפתם/חוסר העדפתם לשטחי החקלאות, בשל מחסור סטטיסטי  מתון באתרים המרוחקים(. לא 
החזירים  כלפי  מדיניות  בקביעת  ולסייע  הסטטיסטיים  הנתונים  עומק  את  לחזק  עשוי  המחקר  המשך  בנתונים. 

הנתפסים כיום כגורמי הנזק העיקריים לחקלאות המקומית בבקעת הירדן. 

• וכן 	 מהנהר  להתרחק  מעדיפים  הצבאים  כי  נראה   .)52% של  )תפוסה  הסקר  באזור   0.52 של  נוכחות  שיעור  ישראלי  לצבי 
להתרחק משטחי החקלאות. העדפה זו הפוכה מהעדפתם של התנים, וייתכן כי קשורה בכך, או ייתכן כי היא קשורה בכך 
מרחוק  אויבים  איתור  המאפשרים  פתוחים  מחייה  לשטחי  צבאים  של  העדפתם  כלבים.  מסתובבים  החקלאות  שבשטחי 
ופיתוח מהירות בעת בריחה, מתאימה יותר לשטחים של גבעות הקטארה והמישורים בבקעת הירדן מאשר לשטחי גאון 

.)Mendelssohn & Yom-Tov, 1999( הירדן הסבוכים

• הדורבן, בעל שיעור נוכחות של 0.46 באזור הסקר )תפוסה של 46%(. נוכחות הדרבנים תלויה באופן בולט בשטחי החקלאות, 	
והימצאותם  ים-תיכוני  ממוצא  הם  הדרבנים  גם  התנים,  בדוגמת  כמו  יותר.  רבה  נוכחותם  לחקלאות  הקרובים  ובאתרים 

במדבר כרוכה בדרך כלל בקירבה לשטחי חקלאות.

• נראה באופן כללי שלרוב המינים יש יותר סיכוי להצטלם באתרים המרוחקים – הן מהנהר והן משטחי חקלאות, מלבד התנים 	
שסיכויי הצילום שלהם דווקא היו טובים יותר באתרים הקרובים לנהר. נראה כי ההסבר לכך נעוץ בחלקו לא רק בביולוגיה 
של המינים השונים, אלא גם בטווחי הכיסוי המוגבלים של המצלמות בסבך הסמוך לנהר, אל מול השטחים הפתוחים של 

הקטארה ושפכי הנחלים.



















275

"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

12. ערכיות זואולוגית
ביצוע ההערכה האקולוגית אינו פשוט, היות ולכל קבוצה טקסונומית שנבחנה במסגרת הסקר הזואולוגי – מאפיינים מרחביים שונים:

• בסקר ההידרוביולוגי, שמתמקד אך ורק בבתי-הגידול הלחים, נמצאו נחל מילחה, ואדי אל-אחמר, מעלה ואדי אל-מלחה 	
ועין יונס – כאתרים בערכיות המירבית, ונהר הירדן עצמו יחד עם מעיינות בקעת מחולה – כאתרים בערכיות גבוהה מאד.

• בסקר הדגים, שגם הוא עוסק רק בבתי-הגידול הלחים, נמצאו נהר הירדן עצמו, חלק ממעיינות בקעת מחולה, מורד נחל 	
ייט"ב וואדי אל-אחמר – כבעלי ערכיות גבוהה מאד לדגים.

• דוחיים תועדו הן בסקר ההידרוביולוגי והן בסקר הזוחלים, בבתי הגידול הלחים – בעיקר במעיינות בקעת מחולה, אך גם 	
בנחל מילחה, בצפון הירדן הדרומי, ובעין יונס.

• זוחלים תועדו בעיקר ברצועת העצייה לאורך גאון הירדן, כמו גם בסביבות המעיינות, בבתות בני-השיח ובשיחיות. בשטחים 	
העשבוניים ובבתרונות החשופים תועדו הכי פחות מינים ופרטים.

• בבחינת השטחים החשובים ביותר לעופות, נמצא שמספר מינים דומה תועד בתצפית ובקינון בגאון הירדן )114 מינים, 57 	
 107( והבתרונות  הירדן  ובכיכר  מוגדרים בסכנת הכחדה(,  לקינון, כאשר שישה מהמינים המקננים  גבוהה  בסבירות  מהם 
מינים, 56 מהם בסבירות גבוהה לקינון, כאשר 10 מהמינים המקננים מוגדרים בסכנת הכחדה(. בבחינת האתרים החשובים 
הירדן,  בגאון  הגדות  יער  מחולה,  בבקעת  האקסטנסיבית  החקלאות  אזורים:  ארבעה  הוגדרו  הכחדה,  שבסכנת  למקננים 
ביצת ואדי אל-מלחה וואדי אל-אחמר, והישימון בצפון ים המלח. לכך יש להוסיף את מטעי התמרים, שם מקננת כמחצית 

מאוכלוסיית השעיר המשורטט בארץ.

• גם בסקר היונקים, כמו בסקר הזוחלים, התמונה אינה חד-משמעית. אותו מספר מינים תועד בגאון הירדן ובכיכר הירדן 	
והבתרונות, כאשר מינים שונים מעדיפים בתי-גידול שונים: חתולי ביצות וזאבים תועדו רק בגאון הירדן, תנים ודרבנים נצפו 
בעיקר בגאון הירדן, בעוד שארנבות תועדו רק בכיכר הירדן, בבתרונות ובמלחות, וצבאים ושועלים נצפו בעיקר בכיכר הירדן 
ובבתרונות. אצל חזירי בר לא נמצאה העדפה מיוחדת, והם תועדו במידה דומה בכל בתי-הגידול. מבין המינים שנמצאים 
בסכנת הכחדה, חשוב לציין את מספר התצפיות הגדול בצבאים באזור כיכר הירדן והבתרונות. זאת, לעומת הזאבים )בשפך 
ואדי אל-אחמר ובשפך נטל ייט"ב( וחתולי הביצות )ליד תל אבו-סוס, מוצב אגמית( – שתועדו רק בגאון הירדן, והצבועים 
שתועדו הן בגאון הירדן והן בכיכר הירדן ובבתרונות – בעיקר באזור שבין יריחו לאתר הטבילה )קס׳ר אל-יהוד(. חשוב גם 

להדגיש את חשיבותם של מוצבי צה"ל הנטושים – כאתרי משכן לעטלפי חרקים.

• גאון 	 לאורך  הלחים,  הגידול  בבתי  מתקיימת  המירבית  הזואולוגית  שהערכיות  לומר  ניתן  הזואולוגיים,  לממצאים  כסיכום 
הירדן ובמלחות – שבהם עושר גבוה של מינים מכל הקבוצות הטקסונומיות, שחלקם נמצאים בסכנת הכחדה. ערכיות גבוהה 
מאד ישנה גם לבתות העשבוניות בכיכר הירדן, לשטחי החקלאות האקסטנסיבית בבקעת מחולה, למוצבי צה"ל הנטושים, 
למטעי התמרים הבוגרים ולמדבר החשוף שבצפון ים המלח – שבכל אחד מהם לפחות מין אחד שנמצא בסכנת הכחדה. 
היות ורוב האתרים הללו אינם טבעיים, יש לטפל בהם באמצעות ממשק מתאים בשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים 

)חקלאים, צה"ל(, שיעודד את השמירה על המינים המאויימים.
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13. רצף שטחים פתוחים

13.1. רקע
מסדרון אקולוגי מוגדר כרצועת שטח בעלת ייחוד ותכונות אופייניות השונות מסביבתן, שנועדה לחבר אזורים מנותקים, גדולים 
דיים כדי לקיים מיני חי וצומח בסביבתם הטבעית, דוגמת שמורות טבע ושטחים בעלי חשיבות אקולוגית, ומטרתו לאפשר 
מעבר מינים בין השטחים הללו. בישראל, בשל צפיפותה הרבה, המגוון הביולוגי הגבוה, ומגוון שימושי הקרקע האפשריים לכל 
יחידת שטח – יש למסדרונות האקולוגיים חשיבות יתרה. תפיסת שמירת הטבע בישראל עם הקמתה, התבססה על הרצון 
להגן על שטחים שבהם מערכות אקולוגיות ייחודיות – וכך גובש מערך שמירת הטבע בישראל. בשנות המדינה הראשונות 
היו שמורות הטבע מוקפות בשטחים טבעיים אחרים, והיו מרוחקות דיין ומוגנות ממפגעים ומטרדים. אך עם השנים גדלה 
האוכלוסייה, ועמה גם השטחים הבנויים והחקלאיים, יחד עם רישות צפוף של מערכות התשתית והתחבורה. כתוצאה מכך, 
נהרסו וצומצמו בתי הגידול הטבעיים ונוצר קיטוע מרחבי שהפך את השמורות ל-'איים אקולוגיים' המנותקים אלה מאלה, 
נוצרו  כך  ונחסמה.  שובשה  טבעיים  אזורים  בין  שתנועתן  ומבודדות,  מפוצלות  יותר,  קטנות  חיים  בעלי  אוכלוסיות  ונושאים 
תת-אוכלוסיות קטנות ומבודדות, דבר המעלה את ההסתברות להכחדות מקומיות בשל ארבע סיבות: פגיעות מפני הפרעות 
)כגון שריפות(; רגישות לתנודות  ידי האדם  וכד'(; פגיעות מפני הפרעות הנגרמות על  טבעיות קיצוניות )רצף שנות בצורת 
הטבעיות הקיימות בדינאמיקה שלהן )גיוס ותמותת פרטים(; ובמקרה של האוכלוסיות הקטנות ביותר, קיימת סכנה של ירידה 
במגוון הגנטי העלול להביא להפחתה בעמידותה של האוכלוסיה לשינוים סביבתיים. לפיכך, גם אם אין אפשרות לשמר שטחים 
טבעיים נרחבים השומרים על רציפות מרחבית ביניהם, לכל הפחות – יש לשמר מסדרונות אקולוגיים פתוחים המחברים בין 

האזורים הטבעיים המובהקים )קפלן וויטמן, 2011; קפלן ועמיתיו, 2011(.

המסדרונות האקולוגיים בישראל הוגדרו ומופו על ידי רשות הטבע והגנים על בסיס מיקום שמורות טבע, יערות נטע-אדם, 
נועדו  אלו  אזורים  טבע.  כשמורות  מוכרזים  שאינם  טבעיים  ושטחים  ומטעים,  שדה  גידולי   – הפתוחים  השטחים  חקלאות 
לאפשר רצף של שטחים פתוחים המאפשרים תנועת בעלי-חיים וזרעי צמחים בין השטחים הטבעיים המוגנים שבשמורות, 
ובכך תתמוך רשת המסדרונות האקולוגיים בשמירת הטבע בישראל. המטרה הייתה לייצר כלי תכנוני עבור גופי התכנון, כך 
שתכניות פיתוח ישמרו ככל הניתן את המרחבים הנכללים בתחום המסדרונות האקולוגיים, ויכוונו את הפיתוח אל השטחים 

שמחוץ למסדרונות אלו )שקדי ושדות, 2000; רותם ועמיתיו, 2010(.
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13.2. שיטת ההערכה 
במכון דש"א פותח מודל להערכת רצף שטחים פתוחים )Levin et al., 2007; רומם ועמיתיו, 2012(, המייחס משקלים שונים 
להפרות שונות בהתאם למידת ההפרעה שהם יוצרים לפי סוג האלמנט וגודלו, בהשוואה יחסית למידת ההפרעה של עיר )לעיר 
מיוחס משקל 100(. טווח השפעתו של השטח הבנוי על השטח הפתוח תלוי בגודלו, בעוצמת הבינוי )גובה וצפיפות(, באורך 
הגבולות, בצורתם של הגבולות, בתבליט השטח )שיפוע, מיקום וכדומה(, בסוג המזהמים שנוצרים בשטח הבנוי ובכמותם. 
טווח השפעתם של הכבישים על רצף השטח הפתוח משתנה בהתאם לרוחב הכביש ולעוצמת עבודות העפר )סוללות, קירות 
חצובים וכדומה(, קיומם של מערכת תאורה ו/או גדרות הפרדה ותיחום, וכמות התנועה בכביש. מידת רציפותו של השטח 
הפתוח הוערכה על פי המרחק שלו מיישובים, כבישים, מסילת ברזל או שטחים בנויים אחרים. ככל שהמרחק מהשטח הבנוי 

גדול יותר, הוערך השטח הפתוח כאיכותי יותר.

להעריך  רק  אלא  הבנוי,  השטח  של  ההשפעה  מידת  את  בדיוק  לקבוע  מנת  על  מספיקים  אינם  אלו  שנתונים  להדגיש  ראוי 
באופן כללי את השפעתו, היות והשפעה זו תלויה בגורמים רבים ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר זה. להשפעה זו מימדים 
אקולוגיים )למשל חתולים היוצאים מיישוב וטורפים חיות בר( וכן מימדים נופיים )למשל פגיעה בקו רכס ע"י אנטנות(. יתר 
על כן, ברור שגם לשטחים חקלאיים ישנן השפעות שונות על יצורים מהמערכת הטבעית הנמצאים מסביבם )ובמידה מסוימת 
גם בתוכם(. כאלו הן למשל השפעות של ריסוסים והשפעה של "היצע מזון" לחלק מבעלי החיים. השפעות אלו אינן נכללות 
בחישוב זה. בהתאם, סווגו תחומי ההשפעה של שטחים מבונים ומתקני תשתית לקבוצות כלליות, על פי הערכה איכותית של 
מידת השפעתם על השטח הפתוח, ושוקללו בהתאם )טבלה 35(. לכל נקודה בשטח הסקר חושב "ערך רצף" על פי המרחק 
)גם כאלו הנמצאים מעט מחוץ לתחום הסקר אך עשויים להשפיע  המשוקלל של אותה נקודה מ-"גורמי ההפרה" השונים 

עליו(. ככל שהמרחק מאלמנטים אלה גדול יותר הוערך השטח הפתוח כאיכותי יותר. 

טבלה 35: סוגי ההפרות ומשקלן היחסי לפי מודל רצף השטחים הפתוחים של מכון דש"א
)Levin et al., 2007; רומם ועמיתיו, 2012(.

משקל יחסיסוג הפרה )פוליגונאלית(

100עיר, חוות מיכלי דלק, מחצבה פעילה

75ישוב פרברי גדול, בסיס צבאי בקנ"מ פרברי גדול

50ישוב פרברי בינוני, בסיס צבאי בקנ"מ פרברי בינוני, אזור תעשיה מקומי

30אס"פ אזורי

25ישוב כפרי, בסיס צבאי בקנ"מ כפרי, אזור מסחר ותעסוקה כפרי

15חווה כוללת מגורים

10בית עלמין עירוני, מתקנים צבאיים שאינם מאוישים בקביעות

5מאגר/בית עלמין כפרי

סוג הפרה )קווית(

100כביש תלת או רב-מסלולי/דו-מסלולי רב-נתיבי/חד-מסלולי רב-נתיבי

75כביש דו-מסלולי דו-נתיבי/גדר גבול/גדר ההפרדה

50/25/10כביש חד-מסלולי דו-נתיבי מקומי/אזורי/ארצי 

25כביש בסלילה/מסילה כפולה

10כביש חד-מסלולי צר/כיכר/מסילה יחידה/גשר

5כביש גישה/דרך עם מצעים
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13.3. תוצאות
ברצף השטחים הפתוחים הטבעיים, מהווה אזור הסקר מהחוליות החשובות ביותר בקנה המידה הארצי, כציר האורך המזרחי 
ביותר בישראל לאורך בקעת הירדן, וכאזור מעבר )transition zone( בין האזור הים-תיכוני בצפון לאזור המדברי בדרום. זהו 
ציר ארוך וצר, שבו אין כמעט ישובים, והפרות מעטות יחסית של שטחים מבונים, חקלאיים ותשתיות חוצות. ההפרה העיקרית 
של הרצף לאורך כל תחום הסקר היא גדר המערכת לאורך הגבול עם ממלכת ירדן, יחד עם האלמנטים הבטחוניים הנלווים 
אליה – שביל הטשטוש, דרך המערכת, מיקוש, מכשולים שונים וכו'. גדר המערכת אינה ממוקמת לאורך הגבול הבינלאומי 
)שהוא במקרה זה מרכז אפיק נהר הירדן(, אלא לאורך תוואי של שטחים שולטים, על פי רוב – בחלק העליון של הבתרונות, או 
בכיכר הירדן. כך, חוצה גדר המערכת לשניים את בית-הגידול של מישורי כיכר הירדן, או שהיא מפרידה בין מישורי כיכר הירדן 
למורדות הבתרונות. בצפון – גדר ההפרדה בין ישראל לרשות הפלסטינית מהווה מחסום דומה. הגדר מהווה חייץ משמעותי 
עבור בעלי-חיים קרקעיים בינוניים וגדולים, שאינם יכולים לחצותה, אך משמעות החייץ מורכבת: מחד, הגדר מונעת מציידים 
את הגישה לבעלי החיים שממזרח לגדר המערכת, אך מאידך – נפגעת יכולתם של בעלי החיים לעבור בין בקעת הירדן להרי 
השומרון ויהודה ולהיפך. כך, נראה שאוכלוסייה גדולה של צבי ישראלי משגשגת במישורים העשבוניים הנרחבים שממזרח לגדר, 
אך מאידך – מינים שזקוקים למרחבי שיחור גדולים – דוגמת הצבוע והקרקל – ייתכן שנפגעים מקיטוע בתי-הגידול שלהם.

השפעה פחותה במידה ניכרת אך בולטת מאד בשטח גם כן, היא של כביש הבקעה )כביש 90( עצמו, המהווה את גבולו המערבי 
של תחום הסקר. בכביש – שמשמש כציר התנועה המזרחי ביותר של ישראל, נעים עפ"י נתוני הלמ"ס מעל 10,000 כלי-רכב 
ביום. רוב התוואי הוא דו-נתיבי חד-מסלולי, למעט בקרבת צמתים שם מתרחב הכביש ומוצבת תאורה. לעתים הכביש חצוב 
בהר, ולעתים – על גבי סוללות עפר. תוואי הכביש עובר על פי רוב בחלק המערבי ביותר של כיכר הירדן )למעט באזור 'עוקף 
יריחו'(, וכך יוצר חייץ חלקי אך משמעותי לבעלי-חיים שוכני קרקע – בין מורדות הרי שומרון ויהודה – אל כיכר הירדן. פרטים 
וכך  מלחצותו,  נמנעים   – אחרים  פרטים  הכביש.  את  לחצות  בנסיונותיהם  ונדרסים   – הסואנת  לתנועה  קורבן  נופלים  רבים 
נוצרת הפרדה בין אוכלוסיות משני צידי הכביש. בתחומי 'הבקעה הצרה' בין שדמות מחולה לארגמן, צמוד תוואי הכביש לגדר 
המערכת, וכך נוצר חייץ כפול. ניתן למצוא 'צווארי בקבוק' רבים לאורך כביש 90: בין מעבר הבקעה לכפרי בקעת מחולה )תל 
אל-ביידא וברדלא(, בין מחולה לשדמות מחולה )שם עובר נחל מילחה(, בין ארגמן לכפרי אזור הג'יפתליך, בין שלומציון לרצף 
הישובים מיפית ועד נתיב הגדוד, בין נתיב הגדוד לנירן, בין נירן לח'ירבת אל-עוג'א, בין ח'ירבת אל-עוג'א לנעמ"ה )נחל ייט"ב 
וואדי אבו-עוביידה(, בין נעמ"ה לגוש הגדול של יריחו ופרבריה, בין יריחו לבית הערבה, ובין בריכות אורמת לבריכות האידוי 

של מפעלי ים המלח הפלסטיניים. ברוב 'צווארי הבקבוק' הללו – שטחים חקלאיים משני צידי הכביש.

מלבד הגידור וכביש 90, מהוות הדרכים אל מוצבי צה"ל הנטושים, אל המובלעות החקלאיות ואל מאגרי נחל תרצה – כאלמנטים 
'צוואר-הבקבוק' העיקרי בתחומי הסקר הוא  נוסף המהווה את  הבולטים העיקריים החוצים את הרצף צפון-דרום. אלמנט 
הכביש אל גשר אלנבי/המלך חוסיין ומעבר הגבול עצמו – ציר התנועה העיקרי בין הרשות הפלסטינית לממלכת ירדן. 'צוואר-
בקבוק' נוסף נמצא בדרום-מערב אזור הסקר, שם אזור בריכות האידוי של מפעל המלח הפלסטיני מצר את התנועה בצירים 

צפון-דרום ומזרח-מערב.
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14. ערכיות משולבת אקולוגיה ורצף שטחים פתוחים

14.1. ערכיות אקולוגית משולבת: בוטנית-זואולוגית
מפת הערכיות האקולוגית המשולבת מורכבת ממפת הערכיות הבוטנית )מפה 15( וממפת הערכיות הזואולוגית )מפה 23(. 
במפה זו, הערכיות לפוליגון נקבעת על פי הערכיות הגבוהה יותר מבין שני המדדים: כאשר הערכיות הבוטנית גבוהה יותר – 
היא הקובעת את הערכיות האקולוגית המשולבת, וכאשר הערכיות הזואולוגית גבוהה יותר – היא הקובעת, בהתאם למטריצת 

השילוב הבאה:

ערכיות אקולוגית משולבת: 
בוטנית-זואולוגית

ערכיות בוטנית
מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתנמוכה

ערכיות 
זואולוגית

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתנמוכהנמוכה
מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתבינוניתבינונית
מירביתגבוהה מאדגבוההגבוההגבוההגבוהה

מירביתגבוהה מאדגבוהה מאדגבוהה מאדגבוהה מאדגבוהה מאד
מירביתמירביתמירביתמירביתמירביתמירבית

מניתוח מפת הערכיות האקולוגית המשולבת )מפה 25( עולה שברוב המקרים, הערכיות הזואולוגית היתה גבוהה מהערכיות 
הבוטנית, ולכן דומה מפת הערכיות האקולוגית הכוללת למפת הערכיות הזואולוגית, למעט באזורים הבאים, שם הערכיות 
הבוטנית היתה גבוהה יותר: המישור בכיכר הירדן משני צידי הדרך אל קס׳ר אל-יהוד, מעלה ואדי אל-אחמר, ערוצי ואדי אבו-

עוביידה ונחל ייט"ב בין נעמ"ה לעוג'א א-תחתא, ויובלי נחל תרצה וואדי אל-אחמר במדרגה העליונה של הבתרונות.

כסיכום למפה המשולבת, ניתן לומר שהערכיות האקולוגית המירבית )כ-8% משטח הסקר( מתקיימת בבתי הגידול הלחים 
)כ-52%  גבוהה מאד  נחל פרת. ערכיות  ומורד  ייט"ב  נחל  וכן לאורך  גדת הירדן, במלחות,  והמלאכותיים, לאורך  – הטבעיים 
משטח הסקר( נמצאה בשטחי החקלאות האקסטנסיבית בבקעת מחולה, בבתות העשבוניות בכיכר הירדן, בבתרונות החוואר 
בבקעה הצרה, לאורך גאון הירדן, בערוצים המתחתרים בבתרונות החוואר, ובישימון של הבריכות הנטושות של בית הערבה 
ובאזור נסיגת ים המלח. יתרת השטח, שכללה בעיקר את בתרונות החוואר, היתה רובה בערכיות גבוהה )כ-31% משטח הסקר(. 

בערכיות אקולוגית בינונית ונמוכה נמצאו רק כ-5.5% משטח הסקר )איור 45(.

איור 45: ערכיות אקולוגית משולבת: בוטנית-זואולוגית בסקר הירדן הדרומי
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14.2. ערכיות אקולוגית-מרחבית כוללת: אקולוגיה ורצף שטחים פתוחים
מפת הערכיות הכוללת מורכבת משילוב מפת הערכיות האקולוגית המשולבת )מפה 25(, עם מפת רצף השטחים הפתוחים 
)מפה 24(. מפה זו כוללת את כל ההיבטים האקולוגיים במרחב הסקר: מקומיים – של פאונה ופלורה הקשורים למאפייני בית 
הגידול עצמו; ומרחביים – כמו קישוריות, רצף שטחים פתוחים, עוצמת הפרה של הרצף, מסדרונות אקולוגיים וצווארי בקבוק. 
מפת רצף השטחים הפתוחים העלתה את הערכיות שהתקבלה ממפת הערכיות האקולוגית המשולבת בדרגה אחת, כאשר 

ערכיות הרצף היתה גבוהה מאד או מירבית, על פי מטריצת השילוב הבאה:

ערכיות כוללת
ערכיות אקולוגית משולבת

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתנמוכה

ערכיות רצף 
שטחים פתוחים

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתנמוכהנמוכה

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתנמוכהבינונית

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתנמוכהגבוהה

מירביתמירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתגבוהה מאד

מירביתמירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתמירבית

בבחינת מפת הערכיות האקולוגית-מרחבית הכוללת, עולה שהערכיות המירבית נמצאה בבקעת מחולה, לאורך גאון הירדן, 
בקטעים הרציפים והנרחבים יחסית בכיכר הירדן בבקעת ארגמן-ג'יפתליך, בבקעת פצאל, במדרגה המוגבהת סביב נעמ"ה, 
ובבקעת יריחו; וכן בערוצים הגדולים המתחתרים בבתרונות – מנחל תרצה ודרומה עד ים המלח: נחל תרצה, ואדי אל-אחמר, 
ואדי אל-מלחה, נחל ייט"ב, ואדי נועיימה, נחל פרת, ואדי אל-מורר ויובליהם. בערכיות כוללת מירבית נמצא גם הישימון של 

הבריכות הנטושות של בית הערבה ואזור נסיגת ים המלח. יתרת השטח נמצאה רובה בערכיות גבוהה מאד.
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15. סיכום והמלצות ממשקיות עיקריות

15.1. נוף ומורשת האדם
הנצרות  ראשית  אתרי  במיוחד  חשובים  ימינו.  ועד  הפרהיסטורית  מהתקופה  החל  רבים,  מורשת  אתרי  ישנם  הסקר  באזור 
– המנזרים והכנסיות העתיקות, שחלק גדול מהם נמצא בשטחים ממוקשים, תילים ארכיאולוגיים )שחלקם הפכו למוצבים 
המוקשים  שדות  לפינוי  אלו,  אתרים  לשימור  תכניות  לקדם  יש  ויריחו.  ארכלאיס  פצאליס,  כמו:  חשובות  וחורבות  צבאיים( 
ולהנגשת האתרים לציבור. בנוסף, ישנם גם אתרים חשובים מראשית ההתיישבות הציונית, דוגמת: מפעל האשלג, אתרי שתי 

מלחמות העולם ובית הערבה הישנה – שחשוב לשקם, לשמר ולהנגיש לציבור.

מבחינה נופית, אזור הסקר ייחודי בקנה המידה הישראלי. השטח כמעט שאינו מופר, למעט גדר המערכת, אזור אס"פ טובלן, 
שטחי החקלאות, והדרכים אל השטחים החקלאיים, אל אתר הטבילה )קס׳ר אל-יהוד(, אל מוצבי צה"ל, ואל מעברי הגבול 
הקיימים והנטושים )גשר אדם, גשר אלנבי/המלך חוסיין וגשר עבדאללה(. גם השטחים החקלאיים – מטעי התמרים שבגאון 
הירדן, מקנים לאזור נופך ציורי ולהם חשיבות נופית גבוהה. בתרונות החוואר, לאורך המפל האקלימי החריף בין צפון אזור 
הסקר לדרומו, מהווים נוף מרשים ומגוון, שחשוב לשמרו. בתהליכי התכנון, יש להתחשב במאפיינים הנופיים הייחודיים של 

האזור, ולפעול למזעור הפגיעה הנופית בשטחים שהוגדרו בערכיות גבוהה עד מירבית.

15.2. בוטניקה
בסקר הוגדרו שבע תצורות צומח כלליות, שחולקו ל-42 תצורות צומח מפורטות, ו-116 טיפוסי צומח. בנוסף, תועדו 13 מיני 
צמחים בסכנת הכחדה, תשעה מינים 'על סף איום', 20 מינים נדירים שאינם בסיכון, ועשרים מינים אנדמיים לישראל וסביבתה. 

עוד תועדו בסקר 23 מיני צמחים זרים/פולשים, שמקור התפשטותם העיקרי הוא השטחים החקלאיים וערוצי הנחלים.

לחים.  ובתי-גידול  מלחות  הכחדה:  בסכנת  שחלקם  נדירים,  צמחים  מיני  של  מוקד  שמהווים  עיקריים  בתי-גידול  שני  זוהו 
המלחות העיקריות הן: ואדי אל-אחמר ויובליו, וואדי אל-מלחה; בתי הגידול הלחים העיקריים הם: מעיינות בקעת מחולה, 

הירדן עצמו ויובליו הזורמים – מורד נחל מילחה, מעלה נחל תרצה ומורד נחל ייט"ב.

על  ההכרזה  קידום  ע"י  סטטוטוריים,  באמצעים  אם  אלו:  חשובים  לבתי-גידול  מירבית  הגנה  לספק  ניתן  כיצד  לבחון  מוצע 
אזורים אלו כשמורות טבע או גנים לאומיים, ואם באמצעות הידברות עם החקלאים, וקידום מיזמי חקלאות משמרת מגוון 

ביולוגי. כמו כן, מוצע לבצע ניטור תקופתי )ראו פירוט להלן(, אחר מצב המינים הנדירים בבתי-גידול אלו.

ולהכין  יש לאתר את מוקדי האילוח העיקריים של מיני הצמחים הפולשים, למפות אותם, למנוע את התפשטותם,  בנוסף, 
תכנית עבודה להשמדתם.

15.3. זואולוגיה

15.3.1. הידרו-ביולוגיה )חח"ג אקווטיים ודגים(
מהסקר  אקווטיים.  )חח"ג(  גדולים  חוליות  חסרי  של  טקסונים  כ-44  זוהו  שבהם  אתרים,   21 נסקרו  ההידרו-ביולוגי  בסקר 
עולה שגופי המים החשובים לשימור עבור חח"ג הם: נחל מילחה, ואדי אל-אחמר, בריכת החורף בוואדי אל-מלחה, והנביעות 

והבריכות בעין יונס. גופי מים בעלי פוטנציאל גבוה שחשוב לשקמם, הם הירדן התחתון ומעיינות בקעת מחולה.

בסקר הדגים נדגמו שמונה אתרים, שבהם תועדו תשעה מיני דגי מים מתוקים, מהם שישה מינים מקומיים, מין אחד שהוא 
בן-כלאיים ושני מינים זרים. מהסקר עולה שגופי המים החשובים לשימור עבור דגים הם: נהר הירדן הדרומי לכל אורכו, עין 
אל-קורען ועין סוכות בבקעת מחולה, מורד נחל ייט"ב וואדי אל-אחמר )שם התגלתה האוכלוסייה הצפונית ביותר בארץ של 

נאווית ים-המלח(.

מוצע לבחון כיצד ניתן לספק הגנה מירבית לבתי-גידול חשובים אלו: אם באמצעים סטטוטוריים, ע"י קידום ההכרזה עליהם 
כשמורות טבע או גנים לאומיים, אם באמצעות פעילות ברמה הקהילתית/מועצתית, ואם באמצעות הידברות עם החקלאים 
בבקעת מחולה, וקידום מיזמי חקלאות משמרת מגוון ביולוגי. כמו כן, מוצע לבצע ניטור תקופתי )ראו פירוט להלן(, אחר מצב 

המינים הנדירים בבתי-גידול אלו.

במקביל, מומלץ גם להכין תכנית ממשק להרחקת מיני הדגים הפולשים: בעיקר גמבוזיה ודגי זהב – ממקורות המים הטבעיים 
זו צריכה להיות מלווה בעבודת  יותר לביצוע במעיינות, קשה עד בלתי אפשרי – בירדן(. פעילות ממשקית  שם התגלו )קל 
הסברה מול הרשויות והציבור, כולל שילוט מתאים, פיקוח ואכיפה במידת הצורך – על מנת שלא יאכלסו מחדש את המעיינות 

במינים אלו.
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15.3.2. דוחיים וזוחלים
זוהו 17 מיני זוחלים ו-3 מיני דוחיים )סה"כ 20 מינים(. מהסקר עולה שחסר עדיין מידע  בסקר נרשמו 100 תצפיות, שבהן 
עדכני מקיף מספיק על מחלקות אלו, באזור שמהווה מעבר בין האקלים הים-תיכוני לאקלים המדברי, ויש להכין תכנית דיגום 
מסודרת להשלמת המידע החסר. ישנן אינדיקציות לחדירת מינים ים-תיכוניים, ג'נרליסטיים ומלווי-אדם לאזורים המדבריים 
יותר, ויש לבחון את המשמעויות של תהליך כזה על פעילות האדם באזור )לדוגמה, התרחבות פוטנציאלית של תחום התפוצה 

של הצפע המצוי לאזור המדברי(.

15.3.3. עופות
בסקר העופות החורפים והמקננים נרשמו 1,705 תצפיות ב-146 מינים. 65 מינים תועדו בקינון או בסבירות גבוהה לקינון, 
כאשר 13 מהם מינים בסכנת הכחדה, שחלקם מקננים ספורדיים או בהיקפים לא משמעותיים. שמירה על מרחב הסקר כולו 
היא קריטית למגוון רב של מיני עופות ומערכות אקולוגיות רגישות שמשמשות אותם, אך בעיקר חשובה ההגנה על ארבעת 
האזורים שהוגדרו כקריטיים לקיומם של ששת המינים שנמצאים בסיכון ובאזור הסקר חלק משמעותי מאוכלוסיותיהם בארץ: 
בגאון  הגדות  יער  מצוי(;  ותור  אדומת-כנף  )שדמית  מחולה  בבקעת  הלחים  הגידול  ובתי  האקסטנסיבית  החקלאות  שטחי 
הירדן )תור מצוי, זמיר הירדן וחמריה חלודת-זנב(; ביצת ואדי אל-מלחה וואדי אל-אחמר )חמריה חלודת-זנב, שרקרק ירוק(; 

והישימון בצפון ים המלח )תחמס מצרי(.

על  ההכרזה  קידום  ע"י  סטטוטוריים,  באמצעים  אם  אלו:  חשובים  לבתי-גידול  מירבית  הגנה  לספק  ניתן  כיצד  לבחון  מוצע 
אזורים אלו כשמורות טבע או גנים לאומיים, ואם באמצעות הידברות עם החקלאים בבקעת מחולה, וקידום מיזמי חקלאות 

משמרת מגוון ביולוגי. כמו כן, מוצע לבצע ניטור תקופתי )ראו פירוט להלן(, אחר מצב המינים הנדירים בבתי-גידול אלו.

בית-גידול חשוב נוסף לציפורים הוא מטעי התמרים בין ארגמן לנירן, שם מקננת כמחצית מאוכלוסיית המין שעיר משורטט 
בישראל. יש לפעול בתיאום עם חקלאי האזור, על מנת לשמר את קיומה של אוכלוסייה ייחודית זו.

15.3.4. יונקים
בסקר היונקים תועדו 14 מיני יונקים. בלטה במיוחד הנוכחות הגבוהה של צבי ישראלי בתחום הסקר. תנים ודרבנים נמצאו 
בעיקר בגאון הירדן, בעוד שצבאים ושועלים מצויים נמצאו יותר בכיכר הירדן ובבתרונות. סמוך לשטחים חקלאיים נצפו פחות 
נוכחות מינים  וייתכן שנוכחות מוגברת של טורפים בשטחים אלו, ובכללם כלבי בית, היא גורם מגביל משמעותי על  מינים, 
רגישים לטריפה ולהפרעות אנתרופוגניות. מספר מינים שתחום תפוצתם אמור לכלול את מרחב הסקר לא תועדו בו, ובכללם: 

קרקל, סמור, נמייה ולוטרה.

מוצע להכין תכנית לניטור הצבאים במרחב הסקר, לבצע הערכה של גודל האוכלוסייה, ולנטר לאורך זמן אחר מגמות שינוי 
באוכלוסייה. בנוסף, מוצע להוסיף אתרי ניטור לסקר הלוטרות הארצי של רט"ג, כך שייכללו גם אתרים באזור הירדן הדרומי, 
שלא נוטרו עד כה )ראו פירוט להלן(. מומלץ גם להניח מצלמות לניטור בעלי-חיים שחוצים את הירדן במעברות הירדן הרדודות, 

ובכך להעריך את ההשפעות ההדדיות של חצייה זו, על הרכב חברת בעלי החיים משני צידי הירדן.

ויונקים קטנים. מומלץ להשלים את תמונת  בשל מגבלות תקציב והגדרת סדרי עדיפויות, סקר זה לא כלל סקר מכרסמים 
חברת היונקים, ע"י ביצוע סקר כזה שיתמקד באזורים הבאים: שטחים חוליים, ערוצי ואדיות מרכזיים, מלחות, בתרונות, גאון 

הירדן ומטעי תמרים.

15.4. ניטור
נדירים,  וצמחים  נוכחות מיני בע"ח  לניטור במרחב הסקר הם: השפעת החקלאות על הסביבה,  חמשת הנושאים החשובים 
נוכחות מינים פולשים ומתפרצים, מצבם של בתי הגידול הלחים, והשפעת תהליך פינוי המוקשים על הרכב חברות החי והצומח.

15.4.1. השפעת החקלאות על הסביבה
• להתפשט 	 שעלולים   – באשה  וצמחי  פולשים  צמחים  מיני  של  נוכחות  בעידוד  מתבטאת  הצומח  על  החקלאות  השפעת 

מהחקלאות אל השטחים הטבעיים, וכן של שריפות גזם שעלולות להתפשט אל שטחים טבעיים סמוכים. מוצע להכין תכנית 
ופרלברג,  )שמש  ים-המלח  באזור  שמבוצעת  הניטור  לתכנית  בדומה  הטבעי,  הצומח  על  התמרים  מטעי  להשפעת  ניטור 

2018(, וכן לפעול בשיתוף-פעולה ובהידברות עם החקלאים, על מנת להסיר מפגעים אפשריים.

• )ב( 	 חקלאיים;  שטחים  על  להגנה  בכלבים  שימוש  )א(  עיקריות:  דרכים  בשלוש  מתבטאת  בע"ח  על  החקלאות  השפעת 
השפעות גידור; )ג( נוכחות פסולת חקלאית על דגמי התפוצה של מיני בע"ח פולשים ומתפרצים. מוצע להכין תכנית לניטור 
בתיאום  ממשק  תכנית  להכין  מוצע  במקביל,  מחקלאות(.  ורחוק  )קרוב  בסקר  שהונחו  המצלמות  למערך  בדומה  יונקים 
בנוגע לסילוק פסולת חקלאית, לשימוש בכלבים בתחומי המטעים,  ע"י חתימת אמנה(,  )אולי  ובהידברות עם החקלאים 

ולהסרת גדרות במקומות שבהם אין בהן צורך )אם ישנם כאלו(.
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15.4.2. נוכחות מיני בע"ח וצמחים נדירים
• בסקר הצומח זוהו שני בתי-גידול עיקריים שמהווים מוקד של מיני צמחים נדירים ובסכנת הכחדה: מלחות ובתי-גידול לחים. 	

מוצע לבצע ניטור אחת לשלוש שנים בבתי-גידול אלו, בדומה לתכנית הניטור שמבוצעת סביב ים-המלח )שמש ופרלברג, 
2018(. מוצע לנטר את שתי המלחות העיקריות )ואדי אל-אחמר ויובליו, וואדי אל-מלחה(, שלושה מעיינות מייצגים בבקעת 
מחולה, שלושה אתרים לאורך הירדן, ובשלושת יובליו האיתנים. בכל אתר מוצע לדגום שלושה בתי-גידול שונים )סה"כ 11 

אתרים, 33 חלקות דיגום(.

• בסקר הדגים התגלתה אוכלוסייה של נאווית ים-המלח בנהר הירדן ובוואדי אל-אחמר )האוכלוסייה הצפונית ביותר בעולם(. 	
במורד נחל ייט"ב תועדה האוכלוסייה הדרומית ביותר בעולם של אמנונית יוסף. אזור חשוב נוסף לדגים הוא מעיינות בקעת 
מחולה. מומלץ להכין תכנית לניטור אוכלוסיות הדגים באתרים הבאים: ואדי אל-אחמר, מורד נחל ייט"ב, שלושה אתרים 

לאורך הירדן ושלושה מעיינות מייצגים בבקעת מחולה )סה"כ 8 אתרי דיגום, ניטור פעם בחמש שנים(.

• בסקר העופות תועדו שישה מינים בסכנת הכחדה, שחלק משמעותי מאוכלוסיותיהם מקנן בבקעת הירדן הדרומית: שדמית 	
אדומת-כנף בבקעת מחולה; שרקרק ירוק בביצת ואדי אל-מלחה ובוואדי אל-אחמר; תור מצוי, חמריה חלודת-זנב וזמיר 
הירדן בגאון הירדן; ותחמס מצרי באזור שפך הירדן לים-המלח. בנוסף, תועדה אוכלוסייה של שעיר משורטט במטעי תמרים 
בוגרים בגאון הירדן. מוצע להכין תכנית ניטור שתעקוב אחר מצבם של מינים אלו, ולפעול בשיתוף-פעולה עם החקלאים 
באתרי הקינון של המינים שמקננים בחקלאות )שדמית אדומת-כנף ושעיר משורטט(, על-מנת שלא לפגוע במינים הללו. 
בתכניות פיתוח, יש להתחשב במיוחד באתרי הקינון של המינים בסכנת הכחדה, ולמזער את השפעת הפיתוח על מינים אלו.

• בניטור היונקים, מוצע להתמקד בשני מינים: צבאים ולוטרות. ניטור צבאים מוצע לבצע ע"י סקר שנתי בשיטות המקובלות 	
ברט"ג, בשלושה אזורים: צפון, מרכז ודרום; לניטור לוטרות, מוצע להוסיף שלושה אתרי ניטור )צפון, מרכז ודרום(, לסקר 

הלוטרות השנתי של רט"ג.

15.4.3. נוכחות מינים פולשים ומתפרצים
• בניטור הצומח, מדובר בעיקר במינים המלווים את החקלאות, ובאמברוסיה מכונסת – שמגיעה מאזור שכם דרך נחל תרצה. 	

הטיפול במין זה צריך להיות מערכתי, ומוצע לנטר את הופעתו באזור מורד נחל תרצה – בקרבת גדר המערכת, לאורך כביש 
90 ולאורך הירדן. הניטור צריך להיות ע"י צנזוס ויזואלי אחת לשנה בנסיעה לאורך הצירים הלחים והדרכים, איתור מוקדי 

אילוח, סימונם וממשק מתאים להשמדתם.

• בניטור בעלי-חיים, מדובר בעיקר בתנים ובכלבי בית שהתפראו. מוקדים עיקריים לנוכחות מינים אלו הם: אתר הפסולת 	
מפגשי  בשילוב  חקלאית,  פסולת  מפגעי  סילוק  )א(  שכוללת:  ממשק  תכנית  להכין  מוצע  קלט(.  )ואדי  פרת  ונחל  בטובלן 
הדרכה עם החקלאים; )ב( גידור חוסם של אתר טובלן; )ג( דילול אוכלוסיות כלבים מתפראים. במקביל לתכנית הממשק, 
מוצע להכין תכנית ניטור באמצעות מצלמות באזור שני האתרים הללו )אתר טובלן ונחל פרת(, על-מנת ללוות את תכנית 

הממשק ולבחון את הצלחתה.

15.4.4. מצבם של בתי הגידול הלחים
יובליו  ושלושת  עצמו  הירדן  מחולה,  בקעת  מעיינות  הסקר:  באזור  החשובים  הלחים  הגידול  בתי  של  מצבם  את  לנטר  יש 
האיתנים: מורד נחל מילחה, מעלה נחל תרצה ומורד נחל ייט"ב. המדדים למצבם של בתי-גידול אלו יגיעו מניטור הנושאים 
שהוזכרו קודם לכן, ובחינת הרכב חברות החי והצומח: מספר המינים הנדירים, האנדמיים והמינים שבסיכון – מחד; ומספר 

המינים הפולשים, מיני הבאשה והמינים מלווי האדם – מאידך.

15.4.5. השפעת התכנית לפינוי מוקשים
הרשות לפינוי מוקשים ונפלים )רלפ"מ( אמונה על-פי החוק על פינוי שדות המו קשים הלא חיוניים לביטחון המדינה, על-מנת 
לאפשר שימוש אזרחי בשטחים שמתפנים. שטחים נרחבים באזור הסקר ממוקשים, וחלקם )דוגמת אזור קס׳ר אל-יהוד( נמצא 
בתכנית העבודה הרב-שנתית של רלפ"מ. חלק משיטות פינוי המוקשים הרסניות למבנה הקרקע, ולצומח ולחי שמתבססים 
עליה, ויש לבצע ליווי של פעילות פינוי המוקשים, למזער את הנזק במקומות שבהם הדבר אפשרי, וללוות את הפעילות בניטור 

ההשפעות ארוכות הטווח של תהליכי הפינוי והשיקום על הקרקע, החי והצומח.
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17. נספחים

17.1. נספח א' – המדריך למיפוי צומח בישראל – החלק הים-תיכוני )עדכון(
החלק הים-תיכוני של המדריך למיפוי צומח בישראל פורסם בשנת 2014 )סבר ועמיתיה, 2014(, ומאז בוצע בו שימוש בשטח 
בסקרי מכון דש"א וגופים אחרים. עם ההתנסות בשימוש במדריך, עלו מספר בעיות וקשיים בשימוש במדריך, ולפיכך שוקדים 
במכון דש"א על הכנת עדכון למדריך המיפוי, על מנת שיותאם טוב יותר לצרכי עבודת השדה. להלן תמצית עיקר השינויים 

ביחס למדריך שפורסם, בקביעת המינים השליטים בטיפוס הצומח )טבלה 36(, ובקביעת תצורות הצומח )איור 45(.

טבלה 36: קביעת שלושה מיני צמחים שליטים מתוך מיני הצמחים העיקריים באזור הים-תיכוני

מין 
חלופהבחירת המיןצורת חייםשליט

מתוך צורת החיים ראשון
הראשית, שהגדירה 
את תצורת הצומח.

מין עם אחוז הכיסוי הגבוה ביותר בצורת חיים זו.

 מכלל המיניםשני
בני-הקיימא.

מין בן-קיימא עם אחוז הכיסוי הגבוה ביותר )מלבד 
המין הראשון שנבחר(, שמכסה לפחות 2% מכלל 

השטח.

אם אין אף מין בן-קיימא שמגיע ל-2% כיסוי 
מכלל השטח, יבחר מין בן-חלוף בעל אחוז 
הכיסוי הגבוה ביותר, ובלבד שהוא מכסה 

למעלה מ-2% מכלל השטח.

מתוך צורת החיים שלישי
הגבוהה ביותר 

שיש בשטח, במידה 
והיא מכסה למעלה 

מ-0.5% מכלל 
השטח.

אם צורת החיים הגבוהה ביותר בשטח גבוהה 
מתצורת הצומח ומכסה למעלה מ-0.5% מהשטח, 
ייבחר שליט שלישי בעל אחוז הכיסוי הגבוה ביותר 

מצורת חיים זו.
אם צורת החיים הגבוהה ביותר בשטח הגדירה 
את תצורת הצומח )ואז היא מעל 10%(, ייבחר 

שליט שלישי כמין המעוצה עם אחוז הכיסוי הגבוה 
ביותר בשטח )גם מצורות חיים נמוכות יותר(, שלא 

נבחר כשליט ראשון/שני – אם הוא מכסה למעלה 
מ-0.5% מכלל השטח.

אם צורת החיים הגבוהה ביותר בשטח הגדירה 
את תצורת הצומח ואין אף מין מעוצה שמגיע 

ל-0.5% כיסוי, ייבחר מין עשבוני )בעדיפות 
למין בן-קיימא( בעל אחוז הכיסוי הגבוה ביותר, 

שמכסה למעלה מ-0.5% מכלל השטח.
אם אין אף מין המכסה מעל 0.5% מהשטח – לא 

יוגדר מין שליט שלישי.
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17.2. נספח ב' – דף רישום תצפית צומח לאזור הים-תיכוני
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17.3. נספח ג' – המדריך למיפוי צומח בישראל – החלק המדברי
בניגוד לאזור הים-תיכוני של ישראל, באזור הצחיח )מתחת לקו 200 מ"מ גשם/שנה(, לא גובש עדיין מדריך מיפוי מוסכם. מכון 
דש"א הכין טיוטה למדריך מיפוי האזור הצחיח ולהלן תמצית המסמך, המתמקדת בקביעת המינים השליטים בטיפוס הצומח 

)טבלה 37(, ובקביעת תצורות הצומח )איור 46(.

במדריך מיפוי זה, הוגדרו שתי תצורות צומח חדשות:

• נועדה לאפיין תצורת צומח דלילה שבה עצים הם צורת החיים השליטה )במדבר – מעל 2% 	 "עצייה" )מלשון עץ-צייה(: 
כיסוי(. תצורה זו מקבילה לתצורת הצומח של יער באזור הים-תיכוני, באחוזי כיסוי נמוכים יותר. מרכיביה העיקריים הם 
אנכית  רציפות  נוצרת  ולא  הוא פתוח  הנוף  אך  ו/או עשבוניים,  בני-שיח  לעתים עם שיחים,  עצים חד-גזעיים/רב-גזעיים, 
של נוף הצומח. בעבר כונתה תצורת צומח זו "דמוי-סוואנה". מצאנו לנכון להגדיר תצורת צומח חדשה, היות ועצייה אינה 
מקבילה לנוף סוואנה, שבו עצים מפוזרים בדלילות בערבות של עשבוניים רב-שנתיים בני-קיימא. תצורת צומח של סוואנה 

אינה קיימת בנוף המדבר הישראלי.

• ישימון: אזור שבו אחוז כיסוי הצומח הניכר לעין נמוך מ-2% מכל צורת חיים. ייתכן ששטח יוגדר כישימון ברוב השנים, ולאחר 	
שנה גשומה במיוחד יתכסה בעשבוניים. עם זאת, ישנם שטחים שבהם תנאי הסביבה הקיצוניים )בעיקר במלחות( אינם 

מאפשרים לצומח לגדול כלל.

טבלה 37: קביעת שלושה מיני צמחים שליטים מתוך מיני הצמחים העיקריים באזור המדברי

חלופהבחירת המיןצורת חייםמין שליט

מתוך צורת החיים הראשית ראשון
שהגדירה את תצורת הצומח

מין עם אחוז הכיסוי הגבוה ביותר 
בצורת חיים זו

מין בן-קיימא עם אחוז הכיסוי מכלל המינים בני-קיימאשני
הגבוה ביותר )מלבד המין 
הראשון שנבחר(, שמכסה 
לפחות 0.5% מכלל השטח 

אם אין אף מין בן-קיימא שמגיע ל-0.5% כיסוי 
מכלל השטח, יבחר מין בן-חלוף )בעדיפות לעשבוני 

רב-שנתי( בעל אחוז הכיסוי הגבוה ביותר, ובלבד 
שהוא מכסה למעלה מ-0.5% מכלל השטח.

אם אין מין כזה, לא יוגדר מין שליט שני )בשם 
הטיפוס יופיעו רק שני מינים שליטים. אם אין גם מין 
שליט שלישי, יופיע רק מין שליט אחד בשם הטיפוס(

מתוך צורת החיים הגבוהה שלישי
ביותר שיש בשטח )מתוך המינים 

שאינם שליט ראשון ושני(

מין עם אחוז הכיסוי הגבוה ביותר 
בצורת חיים זו )גם אם אחוז הכיסוי 

מגיע לפחות מ-0.5%(
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17.4. נספח ד' – דף רישום תצפית צומח לאזור המדברי
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17.5. נספח ה' – מפתח תצפיות במיני צמחים בסכנת הכחדה, נדירים ואנדמיים )טבלאות מלוות למפה 13(

טבלה 38: טבלת תצפיות במיני צמחים בסכנת הכחדה/נדירים/אנדמיים לפי מס' נקודה

מיני צמחיםמס׳ נקודה

סחלב הביצות1

סחלב הביצות2

געדת הביצות3

לוטוס צר-עלים, סחלב הביצות4

אשבל ארך-שיבולת, געדת הביצות, לוטוס דקיק, נסמנית קיפחת, עפעפית שרועה5

נסמנית קיפחת, עפעפית שרועה6

כוכבית חיוורת7

כריך שעיר, לוטוס צר-עלים, עפעפית שרועה8

לוטוס צר-עלים9

לוטוס צר-עלים10

אספרג ארץ-ישראלי, מרור עדין, פואת הצבעים, שוש קירח11

שוש קירח12

פואת הצבעים13

צפצפת הפרת14

אטד רב-פרחים, חוחן הירדן, עכנאי יהודה, שוש קירח, שערור שעיר15

דוחנן דק16

אפזרית מלוחה, ברומית קצרת-שיבולית, דבשה הודית, קחוון הגליל17

אספרג ארץ-ישראלי, מרור עדין, נסמנית קיפחת, צפצפת הפרת, שוש קירח18

אפזרית מלוחה, ארכובית צפופה19

שיזף שעיר20

דבשה הודית, עכנאי יהודה, צפצפת הפרת, ריסן דק, שוש קירח, שלהבית קצרת-שיניים21

אטד רב-פרחים, סומקן דוקרני, שוש קירח22

עכנאי יהודה, צפצפת הפרת23

אשל הירדן, צפצפת הפרת, שלהבית קצרת-שיניים24

אלקנה סמורה, עכנאי יהודה, פעמונית ירושלים, קחוון הגליל25

אטד רב-פרחים, אספרג ארץ-ישראלי, חבלבל מדברי, שוש קירח26

דוחנן קיפח27

צפצפת הפרת28

אטד רב-פרחים, צפצפת הפרת, שוש קירח29

אטד רב-פרחים, אספרג ארץ-ישראלי, מרור עדין, נסמנית קיפחת, צפצפת הפרת30

מרור עדין, עכנאי יהודה31

שוש קירח32

אטד רב-פרחים, עכנאי יהודה33

אוכם ארץ-ישראלי, אטד רב-פרחים, שוש קירח34

עדעדית משובלת35

מלחית הירדן, מרור עדין, ציפורני-חתול ארץ-ישראליות, שום אשרסון36

מרור עדין, שום אשרסון37

אטד רב-פרחים, אספרג ארץ-ישראלי, צפצפת הפרת, שוש קירח38

אוזנן משולשן39

עדעדית משובלת40
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מיני צמחיםמס׳ נקודה

בורהביה זוחלת41

אטד רב-פרחים42

אטד רב-פרחים43

עפעפית שרועה44

אוזנן משולשן45

דבקת יריחו46

עדעדית משובלת47

שום אשרסון48

אוכם ארץ-ישראלי49

ספת המים50

ספת המים51

עדעדית משובלת52

אטד רב-פרחים, אספרג ארץ-ישראלי, ברומית קצרת-שיבולית, דבשה הודית, צפצפת הפרת, שוש קירח53

כף-חתול זוחלת54

עדעדית משובלת55

כף-חתול שרועה56

אוכם ארץ-ישראלי, כף-חתול שרועה57

דבקת האפונים58

אוכם ארץ-ישראלי59

אוזנן משולשן, אוכם ארץ-ישראלי, עדעדית משובלת60

אוזנן משולשן, עדעדית משובלת61

אוכם חד-ביתי62

אוכם ארץ-ישראלי, אטד רב-פרחים, יתדן מפושק, כף-חתול שרועה, נסמנית קיפחת63

דבקת האפונים, כרסתן נפוח, צפצפת הפרת, שערור שעיר64

אוכם ארץ-ישראלי65

דבקת יריחו66

אוכם ארץ-ישראלי, אזנן משולשן, יתדן מפושק, כף-חתול שרועה, לחך המלחות, עדעדית משובלת67

צפצפת הפרת68

דבקת האפונים, שערור שעיר69

דבקת האפונים, כרסתן נפוח, צפצפת הפרת70

דבקת האפונים, חומעה משולחפת, כרסתן נפוח71

דבשה הודית, לחך משונן72

אזנן משולשן, אטד רב-פרחים, חוחן הירדן, יתדן מפושק, מרור עדין, מררית הגליל, עדעדית משובלת, צמרורת בואסיה, 73
קחוון הגליל

דבקת האפונים74

עדעדית משובלת75

אוזנן משולשן, עדעדית משובלת76

דבקת האפונים, כוכבית חיוורת77

אוכם חד-ביתי78

יתדן מפושק, עדעדית משובלת79

אוכם ארץ-ישראלי, אוכם חד-ביתי80

אוכם ארץ-ישראלי, אוכם חד-ביתי81

אבי-ארבע מלוח, אוכם ארץ-ישראלי, אוכם חד-ביתי, חוחן הירדן, יתדן מפושק, מרור עדין, עדעדית משובלת82
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מיני צמחיםמס׳ נקודה

סלוודורה פרסית, עדעדית משובלת83

סלוודורה פרסית84

עדעדית משובלת85

עדעדית משובלת86

אוכם חד-ביתי, אשל הירדן, עדעדית משובלת87

סלוודורה פרסית88

סלוודורה פרסית, עדעד הביצות89

סלוודורה פרסית90

סלוודורה פרסית91

עדעדית משובלת92

עדעדית משובלת93

טופל אדום, סלוודורה פרסית, עדעד הביצות94

אוזנן משולשן, עדעדית משובלת95

שערור שעיר96

קדד נאה97

דרדר כחול98

דרדר כחול99

אוזנן משולשן, אוכם ארץ-ישראלי, כף-חתול שרועה, עדעדית משובלת100

כף-חתול שרועה101

דבשה הודית, ילקוטון שרוע, יתדן מפושק, סלוודורה פרסית, עדעדית משובלת102

טופל אדום103

טופל אדום104

טופל אדום105

אוכם ארץ-ישראלי, שרשר שיחני106

כף-חתול שרועה, עדעדית משובלת107

טופל אדום108

אגרופירון מוארך109

עדעד הביצות110

אוכם ארץ-ישראלי, כף-חתול שרועה, עדעדית משובלת111

אוזנן משולשן, עדעדית משובלת112

כף-חתול שרועה, עדעדית משובלת113

אשל הירדן, עדעד הביצות, עדעדית משובלת114

אוכם חד-ביתי, סלוודורה פרסית, עדעד הביצות115

טופל אדום116

אוכם ארץ-ישראלי, כף-חתול שרועה, עדעדית משובלת117

יתדן מפושק, עדעד הביצות, עדעדית משובלת, שרשר רב-שנתי118

אוכם ארץ-ישראלי119

ילקוטון שרוע, עדעד הביצות120

אוכם ארץ-ישראלי121

אוכם ארץ-ישראלי122

מנתור מחוספס, עדעדית משובלת, ציפורנית דביקה, שערור שעיר123

דבקת האפונים, כרסתן נפוח, מרור שנהבי124

עדעד הביצות125
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מיני צמחיםמס׳ נקודה

מנתור מחוספס126

דבשה הודית127

אוכם חד-ביתי, אשל הירדן, טופל אדום, יתדן מפושק, עדעד הביצות, עדעדית משובלת128

ארבעוני שעיר, יתדן מפושק, עדעד הביצות129

אוכם ארץ-ישראלי130

עדעד הביצות131

טופל אדום132

יתדן מפושק133

עדעדית משובלת134

אבי-ארבע מלוח135

עדעד הביצות136

כף-חתול זוחלת, עדעדית משובלת, פרקן עשבוני137

טופל אדום, יתדן מפושק, עדעד הביצות, עדעדית משובלת, עכנאי יהודה, שערור שעיר138

אוכם ארץ-ישראלי, אזנן משולשן, אטד רב-פרחים, טופל אדום, יתדן מפושק, כף-חתול זוחלת, כף-חתול שרועה, מרור 139
עדין, עדעד הביצות, עדעדית משובלת

קדד נאה140

מנתור מחוספס141

אבי-ארבע מלוח142

עכנאי יהודה143

שערור שעיר144

אוכם ארץ-ישראלי, אטד רב-פרחים, חבלבל מדברי, יתדן מפושק, מלחית הירדן, מרור עדין, עדעדית משובלת, ציפורני-145
חתול ארץ-ישראליות, צפצפת הפרת, שוש קירח

אבי-ארבע מלוח, אטד רב-פרחים, עדעדית משובלת, צפצפת הפרת146

אוכם אמיתי, אוכם חד-ביתי, עדעד הביצות147

עדעדית משובלת148

אוכם ארץ-ישראלי, כף-חתול שרועה, עדעדית משובלת149

אבי-ארבע מלוח, אוכם ארץ-ישראלי, אזנן משולשן, אטד רב-פרחים, יתדן מפושק, כף-חתול שרועה, מרור עדין, עדעד 150
הביצות, עדעדית משובלת, רופיית הים

אזנן משולשן, מרור עדין, עדעדית משובלת151

אוזנן משולשן, אוכם ארץ-ישראלי, כף-חתול שרועה, עדעדית משובלת152

טופל אדום153

טופל אדום154

כשות בבלית155

עדעדית משובלת156

אשל הירדן, טופל אדום, עדעד הביצות157

עדעד הביצות158

אוכם ארץ-ישראלי, שרשר שיחני159

אוכם ארץ-ישראלי, אזנן משולשן, ילקוטון שרוע, יתדן מפושק, כף-חתול שרועה, מרור עדין, עדעדית משובלת160

עדעדית משובלת, שום אשרסון161

אשל הירדן162

אוכם ארץ-ישראלי, אזנן משולשן, ברומית קצרת-שיבולית, ילקוטון שרוע, יתדן מפושק, מרור עדין, עדעדית משובלת, 163
קחוון ים המלח

עדעדית משובלת, קחוון ים המלח164

אוכם ארץ-ישראלי165
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"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מיני צמחיםמס׳ נקודה

עדעד הביצות166

אטד רב-פרחים, חבלבל מדברי, ציפורני-חתול ארץ-ישראליות167

אוכם ארץ-ישראלי168

חוחן הירדן, מלחית הירדן, ציפורני-חתול ארץ-ישראליות169

אבוטילון הודי170

אטד רב-פרחים, חבלבל מדברי, מלחית הירדן, מרור עדין, ציפורני-חתול עבות, קחוון ים המלח171

זוגן השיח, יתדן מפושק172

אטד רב-פרחים, אליסון דמשקאי, בורהביה זוחלת, בצלצייה ארץ-ישראלית, דבקת יהודה, זוגן השיח, זמזומית איג, לחך 173
משונן, ריסן דק, שערור שעיר

זוגן השיח, יתדן מפושק174

אבי-ארבע מלוח, אטד רב-פרחים, אספסת הגליל, יתדן מפושק, עדעדית משובלת, שערור שעיר175

שרשר רב-שנתי176

יתדן מפושק, עדעדית משובלת177

אטד רב-פרחים, מרור עדין178

יתדן מפושק, מנתור מחוספס, שערור שעיר179

מנתור מחוספס, עכנאי יהודה, שערור שעיר180

אזנן משולשן, מרור עדין181

זמזומית ורבורג182

אטד רב-פרחים, מרור עדין183

שנהבית הרוזמרין184

אוזנן משולשן185

מלחית הירדן, מרור עדין186

חלוק זהרי187

אטד רב-פרחים188

כשות בבלית189

אטד רב-פרחים, מרור עדין190

זמזומית מצויה191

שערור שעיר, תלת-מלען מצוי192

בורהביה זוחלת193

שנהבית הרוזמרין194

אזוביון דגול195

אוכם ארץ-ישראלי, יתדן מפושק196

רופיית הים197

אטד רב-פרחים, אליסון דמשקאי, כמנון ענף, שנהבית הרוזמרין198

אליסון דמשקאי, מרור עדין, ציפורני-חתול ארץ-ישראליות, שנהבית הרוזמרין199

שנהבית הרוזמרין200

אוכם ארץ-ישראלי, זוגן השיח, מרור עדין, שנהבית הרוזמרין201

אוכם חד-ביתי, זליה מחומשת202

אבי-ארבע מלוח, יתדן מפושק, מרור עדין, שנהבית הרוזמרין203

כשות בבלית204

מרור עדין, שנהבית הרוזמרין205

אפזרית מלוחה206

שנהבית הרוזמרין207



318

"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מיני צמחיםמס׳ נקודה

אזנן משולשן, ילקוטון שרוע, יתדן מפושק, עדעדית משובלת, שנהבית הרוזמרין208

אבי-ארבע מלוח, אוכם ארץ-ישראלי, אזנן משולשן, ילקוטון שרוע, יתדן מפושק, שנהבית הרוזמרין209

חבלבל מדברי210

אוזנן משולשן, אוכם ארץ-ישראלי, עדעדית משובלת211

צפצפת הפרת212

כף-חתול שרועה213

אטד רב-פרחים, ברומית קצרת-שיבולית, דבשה הודית214

אלקנת הגליל215

אטד רב-פרחים216

שנהבית הרוזמרין217

עדעדית משובלת218

כתלה מדברית, מנתור מחוספס, עדעדית משובלת, עכנאי יהודה, שערור שעיר219

אטד רב-פרחים220

אזוביון שעיר, אטד רב-פרחים, ארכובית צפופה, זוגן השיח, חוחן הירדן, שנהבית הרוזמרין221

אוכם מדברי, יתדן מפושק222

אוכם מדברי, זוגן השיח, מרור עדין, צפצפת הפרת223

יתדן מפושק, צפצפת הפרת224

אוכם ארץ-ישראלי225

אוכם ארץ-ישראלי226

כף-חתול זוחלת, עדעדית משובלת227

אטד רב-פרחים228

אוכם ארץ-ישראלי, שרשר שיחני229

אוזנן משולשן, אוכם ארץ-ישראלי, עדעדית משובלת230

חבלבל מדברי231

אוזנן משולשן232

יתדן מפושק233

אבי-ארבע מלוח, אטד רב-פרחים, זוגן השיח, יתדן מפושק, עדעדית משובלת234

זוגן השיח, יתדן מפושק, עדעדית משובלת235

אוכם ארץ-ישראלי, אטד רב-פרחים, זוגן השיח, שנהבית הרוזמרין236

יתדן מפושק237

אוכם תולעני, יתדן מפושק, עדעדית משובלת238

אוכם ארץ-ישראלי, אטד רב-פרחים, זוגן השיח, כף-חתול זוחלת, שנהבית הרוזמרין239

אוזנן משולשן, אוכם ארץ-ישראלי, עדעדית משובלת, צלע-שור אשונה240

אבי-ארבע מלוח, יתדן מפושק241

טופל אדום, יתדן מפושק, עדעדית משובלת242

אוכם ארץ-ישראלי243

אוכם ארץ-ישראלי, זוגן השיח, שנהבית הרוזמרין244

זוגן השיח, יתדן מפושק245

אוכם ארץ-ישראלי246

זוגן השיח247

מלחית הירדן, מרור עדין248

אבי-ארבע מלוח, גרגרנית מדברית, יתדן מפושק, מלחית הירדן, מנתור מחוספס, ערער ארזי, רכפה גדולה249

אוזנן משולשן, אוכם ארץ-ישראלי, עדעדית משובלת250
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"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מיני צמחיםמס׳ נקודה

אטד רב-פרחים, מרור עדין, שרשר שיחני251

אוכם ארץ-ישראלי, זוגן השיח, שנהבית הרוזמרין252

זוגן השיח253

אוכם ארץ-ישראלי254

אוכם ארץ-ישראלי, זוגן השיח, שנהבית הרוזמרין255

אוזנן משולשן, אוכם ארץ-ישראלי256

כף-חתול זוחלת257

מלחית הירדן, ציפורני-חתול ארץ-ישראליות258

אבי-ארבע מלוח, יתדן מפושק, מנתור מחוספס259

אוכם ארץ-ישראלי260

אוכם ארץ-ישראלי261

שנהבית הרוזמרין262

שרשר שיחני263

אוכם ארץ-ישראלי, זוגן השיח, שנהבית הרוזמרין264

כף-חתול זוחלת265

אוכם ארץ-ישראלי266

כף-חתול שרועה267

שרשר שיחני268

טבלה 39: טבלת תצפיות במיני צמחים בסכנת הכחדה/נדירים/אנדמיים לפי שם המין

מס׳ נקודהשם עברי

170אבוטילון הודי

82,135,142,146,150,175,203,209,234,241,249,259אבי-ארבע מלוח

109אגרופירון מוארך

39,45,60,61,76,95,100,112,152,185,211,230,232,240,250,256אוזנן משולשן

147אוכם אמיתי

,34,49,57,59,60,63,65,67,80,81,82,100,106,111,117,119,121,122,130,139,145,149,150,152,159,160אוכם ארץ-ישראלי
163,165,168,196,201,209,211,225,226,229,230,236,239,240,243,244,246,250,252,254,255,256,260

,261,264,266

62,78,80,81,82,87,115,128,147,202אוכם חד-ביתי

222,223אוכם מדברי

238אוכם תולעני

195אזוביון דגול

221אזוביון שעיר

67,73,139,150,151,160,163,181,208,209אזנן משולשן

15,22,26,29,30,33,34,38,42,43,53,63,73,139,145,146,150,167,171,173,175,178,183,188,190,198,214אטד רב-פרחים
,216,220,221,228,234,236,239,251

173,198,199אליסון דמשקאי

25אלקנה סמורה

215אלקנת הגליל

175אספסת הגליל

11,18,26,30,38,53אספרג ארץ-ישראלי

17,19,206אפזרית מלוחה

129ארבעוני שעיר
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"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מס׳ נקודהשם עברי

19,221ארכובית צפופה

5אשבל ארך-שיבולת

24,87,114,128,157,162אשל הירדן

41,173,193בורהביה זוחלת

173בצלצייה ארץ-ישראלית

17,53,163,214ברומית קצרת-שיבולית

3,5געדת הביצות

249גרגרנית מדברית

58,64,69,70,71,74,77,124דבקת האפונים

173דבקת יהודה

46,66דבקת יריחו

17,21,53,72,102,127,214דבשה הודית

16דוחנן דק

27דוחנן קיפח

98,99דרדר כחול

172,173,174,201,221,223,234,235,236,239,244,245,247,252,253,255,264זוגן השיח

202זליה מחומשת

173זמזומית איג

182זמזומית ורבורג

191זמזומית מצויה

26,145,167,171,210,231חבלבל מדברי

15,73,82,169,221חוחן הירדן

71חומעה משולחפת

187חלוק זהרי

94,103,104,105,108,116,128,132,138,139,153,154,157,242טופל אדום

102,120,160,163,208,209ילקוטון שרוע

63,67,73,79,82,102,118,128,129,133,138,139,145,150,160,163,172,174,175,177,179,196,203,208,20יתדן מפושק
9,222,224,233,234,235,237,238,241,242,245,249,259

7,77כוכבית חיוורת

198כמנון ענף

54,137,139,227,239,257,265כף-חתול זוחלת

56,57,63,67,100,101,107,111,113,117,139,149,150,152,160,213,267כף-חתול שרועה

8כריך שעיר

64,70,71,124כרסתן נפוח

155,189,204כשות בבלית

219כתלה מדברית

5לוטוס דקיק

4,8,9,10לוטוס צר-עלים

67לחך המלחות

72,173לחך משונן

36,145,169,171,186,248,249,258מלחית הירדן

123,126,141,179,180,219,249,259מנתור מחוספס

11,18,30,31,36,37,73,82,139,145,150,151,160,163,171,178,181,183,186,190,199,201,203,205,223,2מרור עדין
48,251
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"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מס׳ נקודהשם עברי

124מרור שנהבי

73מררית הגליל

5,6,18,30,63נסמנית קיפחת

22סומקן דוקרני

1,2,4סחלב הביצות

83,84,88,89,90,91,94,102,115סלוודורה פרסית

50,51ספת המים

89,94,110,114,115,118,120,125,128,129,131,136,138,139,147,150,157,158,166עדעד הביצות

35,40,47,52,55,60,61,67,73,75,76,79,82,83,85,86,87,92,93,95,100,102,107,111,112,113,114,117,118עדעדית משובלת
,123,128,134,137,138,139,145,146,148,149,150,151,152,156,160,161,163,164,175,177,208,211,218,

219,227,230,234,235,238,240,242,250

15,21,23,25,31,33,138,143,180,219עכנאי יהודה

5,6,8,44עפעפית שרועה

249ערער ארזי

11,13פואת הצבעים

25פעמונית ירושלים

137פרקן עשבוני

36,145,167,169,199,258ציפורני-חתול ארץ-ישראליות

171ציפורני-חתול עבות

123ציפורנית דביקה

240צלע-שור אשונה

73צמרורת בואסיה

14,18,21,23,24,28,29,30,38,53,64,68,70,145,146,212,223,224צפצפת הפרת

97,140קדד נאה

17,25,73קחוון הגליל

163,164,171קחוון ים המלח

150,197רופיית הים

21,173ריסן דק

249רכפה גדולה

36,37,48,161שום אשרסון

11,12,15,18,21,22,26,29,32,34,38,53,145שוש קירח

20שיזף שעיר

21,24שלהבית קצרת-שיניים

184,194,198,199,200,201,203,205,207,208,209,217,221,236,239,244,252,255,262,264שנהבית הרוזמרין

15,64,69,96,123,138,144,173,175,179,180,192,219שערור שעיר

118,176שרשר רב-שנתי

106,159,229,251,263,268שרשר שיחני

192תלת-מלען מצוי
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מס׳ אנדמיותשכיחותצורת חייםשם עברי
אדום

רמת מופרותתפוצה בישראל וארצות שכנותתפוצה פיטוגיאוגרפיתבית-גידולזר/פולשמוגן

עשבוני רב-שנתי אבטיח הפקועה
בן-קיימא

Cים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערבימדבר, תרמופיליים
מדבריות

טבעי בלבד

טבעי בלבדבתות הספר, ערבות, מדבריותאירנו-טורניקרקעות מלוחותR2.5חד-שנתיאבי-ארבע מלוח
עשבוני רב-שנתי אגמון הכדורים

בן-קיימא
Fים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתי-גידול לחים

מדבריות
טבעי בלבד

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - קרקעות מלוחות, רודרלייםCCחד-שנתיאהל מצוי
סהרו-ערבי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות

בעיקר טבעי

טבעי בלבדבתות הספר, ערבות, מדבריותסהרו-ערביערבות-שיחים, מדברCCחד-שנתיאהרונסוניית פקטורי
טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספרים-תיכוניבתותCחד-שנתיאוזן-גדי צהובה

טבעי בלבדבתות הספר, מדבריותסהרו-ערבי - סודנימדבר, קרקעות מלוחותRRET4.2בן-שיחאוכם ארץ-ישראלי
מדבר, קרקעות מלוחות, RP3.2שיחאוכם חד-ביתי

תרמופיליים
טבעי בלבדבתות הספר, מדבריותסודני

רב-שנתי קצר-אוכם מצרי
חיים

Fים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערבימדבר, קרקעות מלוחות
מדבריות

בעיקר מופר

מדבר, קרקעות מלוחות, Fשיחאוכם שיחני
תרמופיליים

טבעי בלבדבתות הספר, מדבריותסודני

בעיקר טבעיבתות הספר, ערבות, מדבריותסהרו-ערבי - סודנימדבר, תרמופילייםRבן-שיחאזוביון שעיר
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתותCCחד-שנתיאזנב מצוי

מדבריות, החרמון
חצי-חצי

טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, מדבריותים-תיכוני - סהרו-ערביקרקעות מלוחותR3.7חד-שנתיאזנן משולשן
טבעי בלבדבתות הספר, ערבות, מדבריותסהרו-ערבי - סודנימדבר, תרמופילייםCשיחאטד ערבי

טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, מדבריותאירנו-טורנימדבר, תרמופיליים√O2שיחאטד רב-פרחים
    אוסטרליהעץאיקליפטוס ב.מ.

בתי-גידול לחים, בתי-גידול אוסטרליהCCעץאיקליפטוס המקור
מופרעים-מופרים

בעיקר מופרים-תיכוניאוסטרלי

17.6. נספח ו - רשימה מלאה של מיני הצמחים שנצפו בסקר ותכונותיהם
שמות המינים בעברית והשמות המדעיים מבוססים על השמות שאושרו ע״י האקדמיה ללשון העברית, והם השמות המופיעים אצל )+Danin (2006. אם לא נמצא שם המין )בעיקר מינים זרים 
לישראל), התבססו הגדרת שם המין ומאפייניו על מקורות אינטרנטיים שונים; הגדרות שכיחות ואנדמיות התבססו בעיקרן על פרגמן ועמיתיו )1999); הגדרת מספר ׳אדום׳ התבססה על שמידע 
ופולק )2007) ושמידע ועמיתיו )2011); המוצא של מינים זרים לישראל והמספר ׳השחור׳ הוגדרו בעיקר על פי דופור-דרור )2010) ודופור-דרור ועמיתיו )2013); מין מוגן – כהגדרתו בחוק אכרזת גנים 
לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )ערכי טבע מוגנים), התשס״ה-2005; הגדרות צורת החיים, הסרת הנוף בעונה הקשה, בית-גידול, תפוצה פיטוגיאוגרפית, תפוצה בישראל 
וארצות שכנות ורמת מופרות – מבוססות בעיקרן על )+Danin (2006. כל ההגדרות עברו אימות ע״י מימי רון, ובוצעו תיקונים כאשר הנתונים המופיעים בספרות לא תאמו את המצב הקיים בשטח.

מקרא לעמודת שכיחות: X – נכחד מישראל; O – על סף הכחדה בישראל )נמצא ב-3-1 אתרים); RR – נדיר מאד בישראל )נמצא ב-30-4 אתרים); RP – נדיר בישראל )נמצא ב-100-31 אתרים); 
R – נדיר למדי בישראל )נמצא ביותר מ-100 אתרים); F – תדיר; C – מצוי; CC – מצוי ביותר.

מקרא לעמודת אנדמיות: EI – אנדמי לישראל בלבד; EL – אנדמי לישראל ולבנון; EP – אנדמי לישראל וירדן; ES – אנדמי לישראל, סוריה ולבנון; ET – אנדמי לישראל ודרום טורקיה.
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טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, ערבותאירנו-טורניערבות-שיחיםRESחד-שנתיאליסון דמשקאי
  ים-תיכוני - אירנו-טורניבתותחד-שנתיאליסון מצוי

עשבוני רב-שנתי אלמוות הכסף
בן-קיימא

CCים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתות
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

עשבוני רב-שנתי אלמוות סיני
בן-קיימא

Fים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורנימחשופים של סלעים קשים
מדבריות

בעיקר טבעי

טבעי בלבדבתות הספר, ערבות, מדבריותאירנו-טורניערבות-שיחים, מדבר, חולותCCבן-שיחאלניה אזמלנית
טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, מדבריותים-תיכוניבתותCETבן-שיחאלקנה סמורה

עשבוני רב-שנתי אמברוסיה מכונסת
בן-קיימא

מופר בלבדים-תיכוניאמריקניבתי-גידול מופרעים-מופריםאמריקה

חצי-חציים-תיכוניים-תיכוניערבות-שיחים, מדבר, חולותCCחד-שנתיאמיך קוצני
שטחים מעובדים, בתי-גידול CCחד-שנתיאמיתה גדולה

מופרעים-מופרים
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני

מדבריות, החרמון
בעיקר מופר

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברCCחד-שנתיאספסת מפוצלת
מדבריות

טבעי בלבד

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - בתותCCחד-שנתיאספסת מצויה
אירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותCחד-שנתיאספסת קטועה
מדבריות

בעיקר טבעי

חולות, מחשופים של סלעים Cשיח מטפסאספרג ארוך-עלים
קשים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - סהרו-ערבי
מדבריות

טבעי בלבד

טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, מדבריותים-תיכוני בתי-גידול לחיםRמטפסאספרג ארץ-ישראלי
שטחים מעובדים, בתי-גידול אמריקהCדו-שנתי, חד-שנתיאסתר מרצעני

מופרעים-מופרים
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אמריקני

מדבריות
מופר בלבד

ערבות-שיחים, מדבר, CCחד-שנתיאפזרית דו-אבקנית
קרקעות מלוחות, רודרליים

ים-תיכוני - אירנו-טורני - 
סהרו-ערבי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות

חצי-חצי

רב-שנתי קצר-אפזרית מלוחה
חיים

Rאירו-סיבירי - ים-תיכוני - קרקעות מלוחות
אירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות

חצי-חצי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתי-גידול לחיםFחד-שנתיאפרורית מצויה
החרמון

טבעי בלבד

עשבוני רב-שנתי ארכובית הכתמים
בן-קיימא

Fבעיקר טבעיים-תיכוני, בתות הספר, ערבותים-תיכוני - אירו-סיביריבתי-גידול לחים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, רב-אזורי - טרופיבתי-גידול מופרעים-מופריםCחד-שנתיארכובית הציפורים
מדבריות, החרמון

בעיקר מופר

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורניבתי-גידול מופרעים-מופריםRחד-שנתיארכובית צפופה
מדבריות, החרמון

מופר בלבד

עשבוני רב-שנתי ארכובית שבטבטית
בן-קיימא

CC שטחים מעובדים, בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורני
מדבריות, החרמון

בעיקר מופר
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בתות, חולות, מחשופים של Cחד-שנתיארנריה מצויה
סלעים קשים

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
החרמון

טבעי בלבד

עשבוני רב-שנתי אשבל ארך-שיבולת
בן-קיימא

RR3.7טבעי בלבדים-תיכוניים-תיכוני - אירנו-טורניבתי-גידול לחים

טבעי בלבד    אשבל ב.מ.
עשבוני רב-שנתי אשבל הביצה

בן-קיימא
Fטבעי בלבדים-תיכוני, החרמוןים-תיכוניבתי-גידול לחים

    עץאשל ב.מ.
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערבימדבר, קרקעות מלוחות√CCעץאשל היאור

מדבריות
בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - סהרו-ערביבתי-גידול לחים√Cעץאשל מרובע
מדבריות

טבעי בלבד

ערבות-שיחים, מדבר, CCבן-שיחאשליל שעיר
קרקעות מלוחות

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורני - סהרו-ערבי
מדבריות

טבעי בלבד

קרקעות עשירות √Fחד-שנתיבבונג זהוב
בנוטריינטים, רודרליים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורני
מדבריות

חצי-חצי

     בוצין ב.מ.
עשבוני רב-שנתי בוצין מפורץ

בן-קיימא
CCים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתות

מדבריות, החרמון
בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורנימדבר, ערבות-שיחים, בתותCבן-שיחבוצין שיחני
מדבריות

טבעי בלבד

טבעי בלבדבתות הספר, מדבריותטרופימדבר, תרמופילייםRR3.2בן-שיח מטפסבורהביה זוחלת
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סודניבתי-גידול לחיםFשיח מטפסבלוטנית אפריקנית

מדבריות
טבעי בלבד

עשבוני רב-שנתי בן-דוחן מדברי
בן-קיימא

Fים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערבי - סודנימדבר, תרמופיליים
מדבריות

בעיקר טבעי

טבעי בלבדאירנו-טורני - סהרו-ערביאירנו-טורני - סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברCחד-שנתיבן-חיטה מדברי
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותCCחד-שנתיבן-חיטה רב-אנפין

מדבריות, החרמון
טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורניערבות-שיחים, מדברFגיאופיטבן-חצב מדברי
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתותCחד-שנתיבן-חרדל מצוי
מדבריות

טבעי בלבד

בתי-גידול לחים, קרקעות Cבן-שיחבן-מלח מכחיל
מלוחות

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - סהרו-ערבי
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברCCחד-שנתיבן-שלח מנוצה
מדבריות

בעיקר טבעי
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טבעי בלבדבתות הספר, מדבריותסהרו-ערבי - סודנימדבר, תרמופילייםFחד-שנתיבסיה צמירה
ערבות-שיחים, מדבר, חולות, Cחד-שנתיבסיה שיכנית

רודרליים
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורני - סהרו-ערבי

מדבריות
חצי-חצי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערביבתות, ערבות-שיחים, מדברFEEגיאופיטבצלצייה ארץ-ישראלית
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, מדבריות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתותCחד-שנתיבקבוקון מקומט
החרמון

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותCמטפס חד-שנתיבקיה ארץ-ישראלית
החרמון

בעיקר טבעי

     בקיה ב.מ.
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניערבות-שיחיםFמטפס חד-שנתיבקיה מדורבנת

מדבריות
בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתות, ערבות-שיחיםCCחד-שנתיבקיה תרבותית
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתותCחד-שנתיברומית אזמלנית
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתותCחד-שנתיברומית המטאטא
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותFחד-שנתיברומית זנב-שועל
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתות, ערבות-שיחים, מדברCCחד-שנתיברומית מאוגדת
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

בתות, בתי-גידול מופרעים-Cחד-שנתיברומית ספרדית
מופרים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורני
מדבריות

בעיקר מופר

טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, מדבריותים-תיכוני - אירנו-טורניבתי-גידול לחיםRחד-שנתיברומית קצרת-שיבולית
עשבוני רב-שנתי ורוניקת המים

בן-חלוף
Fים-תיכוני, בתות הספר, מדבריות, רב-אזורי - טרופיבתי-גידול לחים

החרמון
טבעי בלבד

בתות, בתי-גידול מופרעים-CCחד-שנתיברקן סורי
מופרים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני
מדבריות, החרמון

בעיקר מופר

טבעי בלבדבתות הספר, ערבות, מדבריותסודנימדבר, תרמופילייםFחד-שנתיבת-רכפה מרצענית
בתות, מחשופים של סלעים Cחד-שנתיגביעול אשון

קשים
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני

החרמון
טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים, מדברCבן-שיחגבסנית ערבית
מדבריות

טבעי בלבד

קרקעות עשירות CCחד-שנתיגדילן מצוי
בנוטריינטים, רודרליים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורני
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

עשבוני רב-שנתי גומא ארוך
בן-קיימא

CCים-תיכוני, בתות הספר, מדבריות, סובטרופי-טרופיבתי-גידול לחים
החרמון

טבעי בלבד
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עשבוני רב-שנתי גומא דל-שיבולים
בן-קיימא

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתי-גידול לחים
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתותCCחד-שנתיגזיר דקיק
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

בתות, בתי-גידול מופרעים-CCעשבוני דו-שנתיגזר קיפח
מופרים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני
החרמון

חצי-חצי

בתות, מחשופים של סלעים Cבן-שיחגלונית מצויה
קשים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתותCCבן-שיחגעדה מצויה
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

עשבוני רב-שנתי געדת הביצות
בן-קיימא

RR3.7טבעי בלבדים-תיכוני, החרמוןים-תיכוני - אירנו-טורניבתי-גידול לחים

עשבוני רב-שנתי גרגר הנחלים
בן-חלוף

Cים-תיכוני, בתות הספר, מדבריות, רב-אזורי - טרופיבתי-גידול לחים
החרמון

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברCCחד-שנתיגרגרנית כוכבנית
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותCCחד-שנתיגרגרנית מצויה
החרמון

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברCCחד-שנתיגרגרנית ערבית
מדבריות

בעיקר טבעי

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - בתותCחד-שנתיגרניון עגול
אירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
החרמון

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירו-סיביריבתותCCחד-שנתיגרניון רך
החרמון

בעיקר טבעי

     דבקה ב.מ.
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורניבתותCחד-שנתידבקה דקיקה

מדבריות, החרמון
טבעי בלבד

חורש ויער ים-תיכוני, שולי Cחד-שנתידבקה זיפנית
שטחים מעובדים

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, מדבריות, ים-תיכוניבתותCCESחד-שנתידבקת יהודה
החרמון

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותRחד-שנתידבשה הודית
מדבריות

חצי-חצי

בעיקר טבעיים-תיכוני, בתות הספר, ערבותים-תיכוני - אירנו-טורניבתותCCחד-שנתידגנין מצוי
עשבוני רב-שנתי דו-מוץ חום

בן-חלוף
Fים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, טרופיבתי-גידול מופרעים-מופרים

מדבריות
מופר בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערבימדבר, תרמופילייםCCחד-שנתידו-קרן מדברית
מדבריות

טבעי בלבד
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ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סובטרופי-טרופישטחים מעובדיםCחד-שנתידחנית השלחין
מדבריות, החרמון

מופר בלבד

טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, ערבותים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחיםFחד-שנתידורבנית סגולה
עשבוני רב-שנתי דורה רותמית

בן-חלוף
Cשטחים מעובדים, בתי-גידול אמריקה

מופרעים-מופרים
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, טרופי

מדבריות
מופר בלבד

ערבות-שיחים, מדבר, קרקעות Cחד-שנתידורית רפה
מלוחות, קרקעות עשירות 

בנוטריינטים, רודרליים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערבי
מדבריות

בעיקר טבעי

עשבוני רב-שנתי דורת ארם-צובא
בן-חלוף

CC שטחים מעובדים, בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סובטרופי-טרופי
מדבריות

מופר בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, רב-אזורי - טרופישטחים מעובדיםאמריקהחד-שנתידטורה נטויית-פרי
מדבריות

מופר בלבד

 מטפס עשבונידלעת-נחש מצויה
רב-שנתי בן-חלוף

Cטבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, החרמוןים-תיכוניחורש ויער ים-תיכוני, בתות

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתי-גידול לחים ורודרלייםFחד-שנתידק-זנב קשתני
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתותCחד-שנתידרדית מצויה
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתי-גידול מופרעים-מופריםCCחד-שנתידרדר מצוי
החרמון

בעיקר מופר

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחיםCCחד-שנתידרדר קרומי
מדבריות

חצי-חצי

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - ערבות-שיחים, מדברFחד-שנתידרכנית שעירה
אירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות

בעיקר טבעי

עשבוני רב-שנתי הגה מצויה
בן-קיימא

Cים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורנישטחים מעובדים, מלחות
מדבריות

בעיקר מופר

ים-תיכוני, בתות הספר, מדבריות, ים-תיכוניבתי-גידול לחיםFשיחהרדוף הנחלים
החרמון

טבעי בלבד

עשבוני רב-שנתי הרדופנין הציצית
בן-חלוף

Cים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורניבתות
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

קרקעות עשירות Cשיחויתניה משכרת
בנוטריינטים, רודרליים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורני
מדבריות

מופר בלבד

עשבוני רב-שנתי ורבנה רפואית
בן-קיימא

Cים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סובטרופי-טרופיבתי-גידול לחים
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

עשבוני רב-שנתי ורוניקת המים
בן-חלוף

Fים-תיכוני, בתות הספר, מדבריות, רב-אזורי - טרופיבתי-גידול לחים
החרמון

טבעי בלבד

טבעי בלבד   גיאופיטזהבית ב.מ.
טבעי בלבדבתות הספר, ערבות, מדבריותסהרו-ערביערבות-שיחים, מדברCCEEבן-שיחזוגן השיח
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טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, מדבריותים-תיכונימחשופים של סלעים קשיםCבן-שיחזוטה מעורקת
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים, מדברCCחד-שנתיזון אשון

מדבריות, החרמון
חצי-חצי

עשבוני רב-שנתי זיף-נוצה ריסני
בן-קיימא

Fים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערבימחשופים של סלעים קשים
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, רב-אזורי - טרופישטחים מעובדיםים-תיכוניCחד-שנתיזיפן מצוי
מדבריות

מופר בלבד

חורש ויער ים-תיכוני, לרוב Fעץזית אירופי
נטוע

בעיקר מופרים-תיכוני, בתות הספר, החרמוןים-תיכוני

    גיאופיטזמזומית ב.מ.
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברFEEגיאופיטזמזומית איג

מדבריות
בעיקר טבעי

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - בתי-גידול לחיםFחד-שנתיזנב-שועל ארוך
אירנו-טורני

בעיקר טבעיים-תיכוני, בתות הספר, מדבריות

בעיקר טבעיים-תיכוני, בתות הספר, החרמוןים-תיכוניבתותCחד-שנתיזנב-שועל מצוי
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתותCחד-שנתיזקן-סב מצוי

מדבריות, החרמון
טבעי בלבד

עשבוני רב-שנתי זקנן שעיר
בן-קיימא

CC בתות, מחשופים של סלעים
קשים

ים-תיכוני - אירנו-טורני - 
סהרו-ערבי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות

חצי-חצי

עשבוני רב-שנתי חבלבל השדה
בן-חלוף

CC קרקעות עשירות
בנוטריינטים, רודרליים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, רב-אזורי - טרופי
מדבריות

מופר בלבד

עשבוני רב-שנתי חבלבל השיח
בן-חלוף

Cטבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספרים-תיכוניבתות

עשבוני רב-שנתי חבלבל מדברי
בן-חלוף

X4.2 קרקעות עשירות
בנוטריינטים, רודרליים

חצי-חציים-תיכוני, בתות הספר, מדבריותאירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכונימחשופים של סלעים קשיםCCחד-שנתיחגווית שעירה
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

עשבוני רב-שנתי חד-שפה מצוי
בן-קיימא

CCים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתות
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניצומח עשבוני ים-תיכוניCCחד-שנתיחוח עקוד
מדבריות, החרמון

בעיקר מופר

עשבוני רב-שנתי חוחן הירדן
בן-חלוף

EP2.5טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, מדבריותסהרו-ערביערבות-שיחים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורני - סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברCCחד-שנתיחומעה ורודה
מדבריות

טבעי בלבד

עשבוני רב-שנתי חומעה יפה
בן-חלוף

C-בתות, בתי-גידול לחים, בתי
גידול מופרעים-מופרים

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי
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בתי-גידול לחים, בתי-גידול Fחד-שנתיחומעה משוננת
מופרעים-מופרים

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

חצי-חציים-תיכוני, בתות הספר, מדבריות

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותFחד-שנתיחורשף השבכה
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

פליט-חד-שנתיחיטה רכה
תרבות

מופר בלבדים-תיכוניפליט-תרבותבתי-גידול מופרעים-מופרים

טבעי בלבדבתות הספר, ערבות, מדבריותסהרו-ערביחולותCחד-שנתיחייעד ספרדי
טבעי בלבדבתות הספר, ערבות, מדבריותסודנימדבר, תרמופילייםCחד-שנתיחייעד קנרי

     חלבלוב ב.מ.
בעיקר טבעיים-תיכוני, בתות הספרים-תיכוני - אירו-סיביריבתותCחד-שנתיחלבלוב השמש

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - בתותCCחד-שנתיחלבלוב מצוי
אירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות, החרמון

בעיקר מופר

קרקעות עשירות CCחד-שנתיחלמית מצויה
בנוטריינטים, רודרליים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורני
מדבריות

מופר בלבד

קרקעות עשירות CCחד-שנתיחלמית קטנת-פרחים
בנוטריינטים, רודרליים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורני
מדבריות

בעיקר מופר

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתי-גידול לחיםFשיח מטפסחנק מחודד
מדבריות

טבעי בלבד

קרקעות עשירות Fחד-שנתיחספסת שרועה
בנוטריינטים, רודרליים

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות

בעיקר טבעי

בתי-גידול מופרעים-מופרים, CCחד-שנתיחסת המצפן
קרקעות עשירות בנוטריינטים

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות, החרמון

מופר בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתותFחד-שנתיחפורית מוזרה
מדבריות, החרמון

בעיקר מופר

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניערבות-שיחים, מדברCCחד-שנתיחפורית קטנה
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותCחד-שנתיחפורית מצויה
מדבריות

בעיקר מופר

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתות√CCגיאופיטחצב מצוי
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, מדבריות, ים-תיכוניבתותCCחד-שנתיחרדל השדה
החרמון

חצי-חצי

קרקעות עשירות CCחד-שנתיחרדל לבן
בנוטריינטים, רודרליים

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, מדבריות, 
החרמון

חצי-חצי

עשבוני רב-שנתי חרחבינה מגובבת
בן-קיימא

C בתות, מחשופים של סלעים
קשים, בתות טרגקנטיות של 

הרים גבוהים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד
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עשבוני רב-שנתי חרחבינה מכחילה
בן-חלוף

CCים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתות
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

קרקעות עשירות CCחד-שנתיחרצית עטורה
בנוטריינטים, רודרליים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני
מדבריות

חצי-חצי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, רב-אזורי - טרופיבתי-גידול מופרעים-מופריםאמריקהCCעץטבק השיח
מדבריות

מופר בלבד

 טפיל עשבוניטופל אדום
רב-שנתי בן-חלוף

RP√ים-תיכוני - אירנו-טורני - קרקעות מלוחות
סהרו-ערבי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותCחד-שנתיטוריים מצויים
מדבריות

חצי-חצי

בתי-גידול לחים, בתי-גידול CCבן-שיחטיון דביק
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני
מדבריות, החרמון

חצי-חצי

עשבוני רב-שנתי יבלית מצויה
בן-קיימא

CCים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, רב-אזורי - טרופיבתות, ערבות-שיחים, מדבר
מדבריות, החרמון

חצי-חצי

 טפיל עשבונייחנוק המדבר
רב-שנתי בן-חלוף

Fטבעי בלבדבתות הספר, ערבות, מדבריותאירנו-טורני - סהרו-ערבימדבר

בתות, בתי-גידול מופרעים-CCחד-שנתיילקוט הרועים
מופרים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, רב-אזורי - טרופי
החרמון

חצי-חצי

ים-תיכוני - אירנו-טורני - קרקעות מלוחותRR2חד-שנתיילקוטון שרוע
סהרו-ערבי

טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר

טבעי בלבדבתות הספר, ערבות, מדבריותסהרו-ערביקרקעות מלוחותFשיחימלוח פגום
    אמריקהעץינבוט המסקיטו

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורנישטחים מעובדים, מלחותCבן-שיחינבוט השדה
מדבריות

בעיקר מופר

טבעי בלבדבתות הספר, ערבות, מדבריותסהרו-ערביערבות-שיחים, מדברCCבן-שיחיפרוק המדבר
רב-שנתי קצר-יפרוק זיפני

חיים
CCבעיקר טבעיבתות הספר, ערבות, מדבריותסהרו-ערבימדבר

     ירבוז ב.מ.
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, רב-אזורי - טרופישטחים מעובדיםאמריקהCחד-שנתיירבוז מופשל

מדבריות, החרמון
מופר בלבד

טבעי בלבדבתות הספר, ערבות, מדבריותסהרו-ערביערבות-שיחים, מדברFחד-שנתיישימונית דו-גונית
ים-תיכוני - אירנו-טורני - מדבר, קרקעות מלוחותR2.5חד-שנתייתדן מפושק

סהרו-ערבי
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 

מדבריות
טבעי בלבד

בעיקר טבעיים-תיכוני, בתות הספר, ערבותים-תיכוניבתותFחד-שנתיכוכב מצוי
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערבימדברCCחד-שנתיכוכב ננסי

מדבריות
בעיקר טבעי
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בתי-גידול לחים, שטחים Rחד-שנתיכוכבית חיוורת
מעובדים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירו-סיבירי
מדבריות, החרמון

בעיקר מופר

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתותCCחד-שנתיכוכבן מצוי
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותCCחד-שנתיכליינית מצויה
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

עשבוני רב-שנתי כלך מצוי
בן-חלוף

Cטבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, ערבותים-תיכוניבתות

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותCCחד-שנתיכמנון כרתי
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

עשבוני רב-שנתי כמנון ענף
בן-חלוף

RRטבעי בלבדים-תיכוני, ערבות, החרמוןאירנו-טורניבתות

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורניערבות-שיחיםחד-שנתיכמנון שעיר
מדבריות

טבעי בלבד

ערבות-שיחים, מדבר, CCחד-שנתיכנפן קוצני
קרקעות מלוחות

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערבי
מדבריות

טבעי בלבד

בתי-גידול מופרעים-CCחד-שנתיכף-אווז האשפות
מופרים, קרקעות עשירות 

בנוטריינטים, רודרליים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, רב-אזורי - טרופי
מדבריות, החרמון

מופר בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, רב-אזורי - טרופיבתי-גידול מופרעים-מופריםאמריקהCחד-שנתיכף-אווז לבנה
מדבריות, החרמון

מופר בלבד

עשבוני רב-שנתי כף-חתול זוחלת
בן-קיימא

F3.2ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורני - סהרו-ערביקרקעות מלוחות
מדבריות

טבעי בלבד

עשבוני רב-שנתי כף-חתול שרועה
בן-קיימא

F3.2ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניקרקעות מלוחות
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברCחד-שנתיכפיות שעירות
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברחד-שנתיכרבולת התרנגול
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותCחד-שנתיכרבולת מצויה
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

בעיקר טבעיים-תיכוני, בתות הספר, החרמוןים-תיכוניבתותCחד-שנתיכרוב שחור
עשבוני רב-שנתי כריך מרוחק

בן-קיימא
Fאירו-סיבירי - ים-תיכוני - חורש ויער ים-תיכוני

אירנו-טורני
טבעי בלבדים-תיכוני, החרמון

עשבוני רב-שנתי כריך שעיר
בן-קיימא

RR3.7טבעי בלבדים-תיכוניים-תיכוניבתי-גידול לחים

עשבוני רב-שנתי כרפס הביצות
בן-קיימא

Fטבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, החרמוןרב-אזורי - טרופיבתי-גידול לחים
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ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, רב-אזורי - טרופיבתי-גידול לחיםFחד-שנתיכרפס ריחני
מדבריות

טבעי בלבד

    טפיל חד-שנתיכשות ב.מ.
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכונימחשופים של סלעים קשיםCCבן-שיחכתלה חריפה

מדבריות
טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערביסלעים מוצליםCחד-שנתיכתלית זעירה
מדבריות

בעיקר טבעי

טבעי בלבדים-תיכוניים-תיכוניבתי-גידול לחיםRחד-שנתילוטוס דקיק
עשבוני רב-שנתי לוטוס הביצות

בן-קיימא
Fטבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, מדבריותים-תיכוניבתי-גידול לחים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותCCחד-שנתילוטוס מצוי
מדבריות

בעיקר טבעי

עשבוני רב-שנתי לוטוס צר-עלים
בן-חלוף

RPאירו-סיבירי - ים-תיכוני - בתי-גידול לחים
אירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערבימדבר, תרמופילייםCCחד-שנתילוניאה שרועה
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותCחד-שנתילועית קטנה
מדבריות

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתותCבן-שיחלוענית מצויה
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

עשבוני רב-שנתי לחך אזמלני
בן-חלוף

Cאירו-סיבירי - ים-תיכוני - בתי-גידול לחים
אירנו-טורני

טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, החרמון

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתותCCחד-שנתילחך בלוטי
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

עשבוני רב-שנתי לחך המלחות
בן-קיימא

RP2.5טבעי בלבדים-תיכוניים-תיכוניקרקעות מלוחות

עשבוני רב-שנתי לחך מלבין
בן-קיימא

Fים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - סהרו-ערביחולות
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותCCחד-שנתילחך מצוי
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורני - סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברRחד-שנתילחך משונן
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורני - סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברCCחד-שנתילחך סגלגל
מדבריות

טבעי בלבד

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - ערבות-שיחים, מדברCחד-שנתילחך שסוע
אירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות

טבעי בלבד

שטחים מעובדים, בתי-גידול אמריקהCחד-שנתילכיד הנחלים
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, רב-אזורי - טרופי
מדבריות

בעיקר מופר
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שטחים מעובדים, בתי-גידול אמריקהFחד-שנתילכיד קוצני
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, רב-אזורי - טרופי
מדבריות

בעיקר מופר

בתות, בתי-גידול מופרעים-CCחד-שנתילפתית מצויה
מופרים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורני
מדבריות, החרמון

בעיקר מופר

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערביבתות, ערבות-שיחים, מדברCCחד-שנתילשון-פר מצרית
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

עשבוני רב-שנתי לשון-פר סמורה
בן-קיימא

CCים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתות
מדבריות

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתי-גידול מופרעים-מופריםCCחד-שנתילשישית הצבעים
מדבריות, החרמון

בעיקר מופר

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתותFחד-שנתימגלית גדולת-פרחים
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

עשבוני רב-שנתי מוצית קוצנית
בן-חלוף

Cים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתות
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

טבעי בלבדבתות הספר, ערבות, מדבריותסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר, חולותCחד-שנתימוצנית קטנת-פרחים
בתי-גידול לחים, בתי-גידול דו-שנתי, חד-שנתימלוח דיוויס

מופרעים-מופרים
חצי-חציים-תיכוניים-תיכוני - אירנו-טורני

מדבר, קרקעות מלוחות, בתי-Cבן-שיחמלוח מלבין
גידול מופרעים-מופרים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורני - סהרו-ערבי
מדבריות

חצי-חצי

מופר בלבדבתות הספר, ערבות, מדבריותאוסטרלימדבר, רודרלייםאוסטרליהFחד-שנתימלוח ספוגי
טבעי בלבדבתות הספר, ערבות, מדבריותאירנו-טורני - סהרו-ערביקרקעות מלוחותCבן-שיחמלוח קטן-עלים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - סהרו-ערביקרקעות מלוחותCשיחמלוח קיפח
מדבריות

בעיקר טבעי

ערבות-שיחים, מדבר, CCבן-שיחמלחית אשונה
קרקעות מלוחות

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורני - סהרו-ערבי
מדבריות

טבעי בלבד

מדבר, קרקעות מלוחות, אזור Cחד-שנתימלחית אשלגנית
הרסס של חוף הים התיכון, 

צידי דרכים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, רב-אזורי - טרופי
מדבריות

בעיקר מופר

בעיקר טבעיבתות הספר, מדבריותסהרו-ערבימדבר, קרקעות מלוחותFESחד-שנתימלחית הירדן
ערבות-שיחים, מדבר, CCחד-שנתימלחית חומה

קרקעות מלוחות
בעיקר טבעיבתות הספר, ערבות, מדבריותסהרו-ערבי

טבעי בלבדבתות הספר, ערבות, מדבריותסהרו-ערביקרקעות מלוחותCCבן-שיחמלחית קשקשית
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורני - סהרו-ערביבתה, ערבות-שיחים, מדברCCחד-שנתימלעניאל מצוי

מדבריות
טבעי בלבד

עשבוני רב-שנתי מלפפון הנביאים
בן-קיימא

Fים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערביתרמופיליים
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותFחד-שנתימלקולמייה חרוקה
החרמון

בעיקר טבעי
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ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברCCחד-שנתימנתור המדבר
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתותCחד-שנתימנתור מצוי
מדבריות

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברFחד-שנתימנתור קטן-פרחים
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורני - סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברCחד-שנתימסורן סרגלני
מדבריות

טבעי בלבד

קרקעות עשירות Cחד-שנתימעוג כרתי
בנוטריינטים, רודרליים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני
מדבריות, החרמון

חצי-חצי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחיםCCחד-שנתימצלתיים מצויות
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותCCחד-שנתימקור-חסידה גדול
מדבריות

בעיקר טבעי

בתות, בתי-גידול מופרעים-CCחד-שנתימקור-חסידה חלמיתי
מופרים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורני
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניחולות, ערבות-שיחיםCחד-שנתימקור-חסידה מפוצל
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתותCCחד-שנתימקור-חסידה מצוי
מדבריות

בעיקר טבעי

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - בתותCCחד-שנתימרגנית השדה
אירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותCCחד-שנתימרווה דגולה
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערבימדבר, תרמופילייםCCבן-שיחמרווה מצרית
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתות√Cבן-שיחמרווה ריחנית
מדבריות

טבעי בלבד

שטחים מעובדים, בתי-גידול CCחד-שנתימרור הגינות
מופרעים-מופרים

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות

בעיקר מופר

עשבוני רב-שנתי מרור ימי
בן-קיימא

Fים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתי-גידול לחים
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורנימחשופים של סלעים קשיםRחד-שנתימרור עדין
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירו-סיביריבתותFחד-שנתימרקולית מצויה
מדבריות

חצי-חצי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורניערבות-שיחים, מדברFחד-שנתימררית דמשקאית
מדבריות

טבעי בלבד
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טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספרים-תיכוניבתותCESחד-שנתימררית הגליל
עשבוני רב-שנתי משיין גלילני

בן-קיימא
Fים-תיכוני - אירנו-טורני - בתי-גידול לחים

סהרו-ערבי
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 

מדבריות
בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים, מדברCCחד-שנתימשערת זהובה
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים, מדברחד-שנתינוציץ עטוף
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותCCחד-שנתינוצנית כדורית
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתות√CCגיאופיטנורית אסיה
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

בתות, בתי-גידול מופרעים-CCחד-שנתינזמית לופתת
מופרים, קרקעות עשירות 

בנוטריינטים, רודרליים

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות, החרמון

חצי-חצי

טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, החרמוןים-תיכוניחורש ויער ים-תיכוניCחד-שנתיניסנית ארץ-ישראלית
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - סהרו-ערביבתות, ערבות-שיחים, מדברCCחד-שנתיניסנית דו-קרנית

מדבריות, החרמון
בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותCCחד-שנתיניסנית זיפנית
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותCCחד-שנתינירית הקמה
מדבריות

חצי-חצי

עשבוני רב-שנתי נסמנית קיפחת
בן-קיימא

RR3.7בעיקר טבעיים-תיכוני, בתות הספרטרופיבתי-גידול לחים

עשבוני רב-שנתי נענע משובלת
בן-קיימא

Cאירו-סיבירי - ים-תיכוני - בתי-גידול לחים
אירנו-טורני

טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, מדבריות

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחיםCגיאופיטנץ-חלב צרפתי
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

בתות, בתי-גידול מופרעים-CCחד-שנתיסביון אביבי
מופרים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורני
החרמון

חצי-חצי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורני - סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברCCחד-שנתיסביון הערבות
מדבריות

טבעי בלבד

עשבוני רב-שנתי סולנום שחור
בן-קיימא

Cאירו-סיבירי - ים-תיכוני - בתות
אירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות, החרמון

חצי-חצי

עשבוני רב-שנתי סולנום שעיר
בן-קיימא

C קרקעות עשירות
בנוטריינטים, רודרליים

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות

בעיקר מופר

עשבוני רב-שנתי סומקן דוקרני
בן-חלוף

Rים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורניערבות-שיחים
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד
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עשבוני רב-שנתי סוף מצוי
בן-קיימא

Fים-תיכוני - אירנו-טורני - בתי-גידול לחים
סהרו-ערבי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

עשבוני רב-שנתי סוף צר-עלים
בן-קיימא

Fטרופי - ים-תיכוני - אירו-בתי-גידול לחים
סיבירי

טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר

עשבוני רב-שנתי סיסנית הבולבוסין
בן-חלוף

CCאירו-סיבירי - ים-תיכוני - בתות
אירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
החרמון

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותCCבן-שיחסירה קוצנית
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, מדבריות, ים-תיכוניבתותCCחד-שנתיסלסילה מצויה
החרמון

בעיקר טבעי

שטחים מעובדים, בתי-גידול Cחד-שנתיסלק מצוי
מופרעים-מופרים

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות, החרמון

חצי-חצי

עשבוני רב-שנתי סמר חד
בן-קיימא

Cים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתי-גידול לחים
מדבריות

טבעי בלבד

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - בתי-גידול לחיםCחד-שנתיסמר מצוי
אירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

עשבוני רב-שנתי סמר ערבי
בן-חלוף

C בתי-גידול לחים, קרקעות
מלוחות

טבעי בלבד אירנו-טורני - סהרו-ערבי

קרקעות עשירות Fחד-שנתיסרפד הכדורים
בנוטריינטים, רודרליים

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות

בעיקר מופר

קרקעות עשירות Cחד-שנתיסרפד צורב
בנוטריינטים, רודרליים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירו-סיבירי
מדבריות

בעיקר מופר

ים-תיכוני - אירנו-טורני - בתי-גידול לחיםCחד-שנתיעבדקן מצוי
סהרו-ערבי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות, החרמון

חצי-חצי

עשבוני רב-שנתי עבקנה שכיח
בן-קיימא

Cבעיקר טבעיים-תיכוני, בתות הספר, מדבריותים-תיכוני - אירנו-טורניבתי-גידול לחים

עשבוני רב-שנתי עדעד הביצות
בן-קיימא

RP√ קרקעות מלוחות, אזור הרסס
של חוף הים התיכון

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורני
מדבריות

טבעי בלבד

ערבות-שיחים, מדבר, √Cחד-שנתיעדעד המדבר
קרקעות מלוחות

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערבי
מדבריות

טבעי בלבד

ערבות-שיחים, מדבר, √CCבן-שיחעדעד מאובק
קרקעות מלוחות

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערבי
מדבריות

טבעי בלבד

טבעי בלבדבתות הספר, מדבריותאירנו-טורניקרקעות מלוחותRR2.5חד-שנתיעדעדית משובלת
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתותCCחד-שנתיעולש מצוי

מדבריות, החרמון
חצי-חצי

ערבות-שיחים, בתי-גידול Cחד-שנתיעוקץ-עקרב אירופי
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורני
מדבריות, החרמון

בעיקר מופר



33
7

מס׳ אנדמיותשכיחותצורת חייםשם עברי
אדום

רמת מופרותתפוצה בישראל וארצות שכנותתפוצה פיטוגיאוגרפיתבית-גידולזר/פולשמוגן

עוקץ-עקרב עגול-
עלים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורניבתותCבן-שיח
מדבריות

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים, מדברCCחד-שנתיעוקצר מצוי
מדבריות, החרמון

חצי-חצי

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - בתי-גידול לחיםFחד-שנתיעטיינית קצרה
אירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות

חצי-חצי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתות, ערבות-שיחיםCCגיאופיטעירית גדולה
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

בעיקר טבעיים-תיכוני, בתות הספר, ערבותים-תיכוניבתותFגיאופיטעירית נבובה
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערבי - סודניערבות-שיחים, מדברFחד-שנתיעירית צרת-עלים

מדבריות
טבעי בלבד

עשבוני רב-שנתי עכובית הגלגל
בן-חלוף

C√ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים
החרמון

טבעי בלבד

טבעי בלבדבתות הספר, ערבות, מדבריותסהרו-ערביתרמופילייםFחד-שנתיעכנאי זיפני
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתות, ערבות-שיחים, מדברCCESחד-שנתיעכנאי יהודה

מדבריות
טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורניבתותFחד-שנתיעלקת מצרית
מדבריות, החרמון

בעיקר מופר

טבעי בלבדבתות הספר, ערבות, מדבריותסהרו-ערבימדבר, תרמופילייםFבן-שיחעפעפית אשונה
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - סהרו-ערביבתות, מדברCבן-שיחעפעפית מצרית

מדבריות
טבעי בלבד

עשבוני רב-שנתי עפעפית שרועה
בן-קיימא

Rבעיקר טבעיים-תיכוני, בתות הספר, החרמוןים-תיכוניבתות

עשבוני רב-שנתי ערברבה שעירה
בן-קיימא

CCאירו-סיבירי - ים-תיכוני - בתי-גידול לחים
אירנו-טורני

בעיקר טבעיים-תיכוני, בתות הספר, מדבריות

ערבות-שיחים, מדבר, CCבן-שיחערטל מדברי
מחשופים של סלעים קשים

טבעי בלבדבתות הספר, ערבות, מדבריותסהרו-ערבי

עשבוני רב-שנתי ערר כרתי
בן-קיימא

Fים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניקרקעות מלוחות
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברCCבן-שיחפגוניה רכה
מדבריות

טבעי בלבד

בעיקר טבעיים-תיכוניים-תיכוני - אירנו-טורניחורש ויער ים-תיכוניO4.7שיח מטפספואת הצבעים
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערבי - סודנימדבר, תרמופילייםCבן-שיחפורסקלאה שבירה

מדבריות
טבעי בלבד

טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, החרמוןים-תיכוני - אירנו-טורניבתי-גידול לחיםCשיחפטל קדוש
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערבימדברCבן-שיחפיגמית מגובששת

מדבריות
טבעי בלבד
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ים-תיכוני, בתות הספר, מדבריות, אירנו-טורניבתותFחד-שנתיפילגון ארץ-ישראלי
החרמון

טבעי בלבד

    חד-שנתיפילגון ב.מ.
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורני - סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברCCחד-שנתיפילגון מדברי

מדבריות
טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותCCחד-שנתיפילגון מצוי
מדבריות

בעיקר טבעי

בעיקר טבעיים-תיכוני, בתות הספר, מדבריותסהרו-ערבי - סודניבתי-גידול לחיםCCשיחפלגית שיחנית
טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, מדבריותים-תיכונימחשופים של סלעים קשיםCELחד-שנתיפעמונית ירושלים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורנימחשופים של סלעים קשיםCCחד-שנתיפעמונית קטנה
מדבריות

טבעי בלבד

בעיקר טבעיים-תיכוני, בתות הספר, החרמוןים-תיכוניבתותCCחד-שנתיפרג אגסי
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברCחד-שנתיפרג נחות

מדבריות
בעיקר טבעי

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - קרקעות מלוחותFחד-שנתיפרנקניה מאובקת
אירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותCCחד-שנתיפרסה דלת-תרמילים
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

עשבוני רב-שנתי פרע מסולסל
בן-חלוף

CCים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתות
החרמון

חצי-חצי

 רב-שנתיפרעושית גלונית
קצר-חיים

CCבעיקר טבעיבתות הספר, ערבות, מדבריותסהרו-ערבי - סודנימדבר, תרמופיליים

עשבוני רב-שנתי פרעושית משלשלת
בן-קיימא

Cאירו-סיבירי - ים-תיכוני - בתי-גידול לחים
אירנו-טורני

טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, מדבריות

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתי-גידול לחיםFחד-שנתיפרעושית ערבית
מדבריות

טבעי בלבד

טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, ערבותים-תיכוניבתותCCחד-שנתיפשתה אשונה
טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, ערבותאירנו-טורניערבות-שיחים, מדברFחד-שנתיפשתנית מלבינה

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערביחולות, ערבות -שיחים, מדברCחד-שנתיפשתנית ססגונית
מדבריות

טבעי בלבד

עשבוני רב-שנתי ציפורן נקוד
בן-קיימא

Cים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתות, ערבות-שיחים
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

ציפורני-חתול ארץ-
ישראליות

ים-תיכוני, בתות הספר, מדבריות, ים-תיכוניבתותFELחד-שנתי
החרמון

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים, מדברCCחד-שנתיציפורני-חתול מצויות
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספרים-תיכוניבתותREPחד-שנתיציפורני-חתול עבות
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ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותFחד-שנתיציפורנית דמשקאית
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

 ערבות-שיחים, מדבר, Fחד-שנתיציפורנית דקיקה
בתי-גידול מופרעים-מופרים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סודני
מדבריות

חצי-חצי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתות, ערבות-שיחיםCCחד-שנתיציפורנית מגוונת
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחים, מדברCחד-שנתיציפורנית מקופחת
מדבריות

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערבימדבר, חולותFחד-שנתיציפורנית ערבית
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורניתות, ערבות-שיחים, מדברCחד-שנתיצללית נאה
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

ים-תיכוני - אירנו-טורני - ערבות-שיחיםFחד-שנתיצלע-שור ערבתית
סהרו-ערבי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני - אירנו-טורני - בתי-גידול מופרעים-מופריםFשיחצלף סיצילי
סהרו-ערבי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות

בעיקר מופר

מחשופים של סלעים קשים, Cשיחצלף קוצני
בתי-גידול מופרעים-מופרים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני
החרמון

חצי-חצי

עשבוני רב-שנתי צמר מפוצל
בן-חלוף

Fים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתות
החרמון

טבעי בלבד

בעיקר טבעיים-תיכוני, בתות הספר, מדבריותסהרו-ערבימדבר, תרמופילייםFEP2.5בן-שיחצמרורת בואסיה
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורנימחשופים של סלעים קשיםCבן-שיחצמרנית הסלעים

מדבריות, החרמון
בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורני - סהרו-ערביבתי-גידול לחים√R2.5עץצפצפת הפרת
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערביערבות-שיחיםCחד-שנתיקדד יפה
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברFחד-שנתיקדד מצליב
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערביערבות-שיחיםFחד-שנתיקדד שעיר
מדבריות

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורני - סהרו-ערביבתי-גידול מופרעים-מופריםאוסטרליהCחד-שנתיקוכיה הודית
מדבריות

מופר בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותCCחד-שנתיקורטם דק
מדבריות, החרמון

חצי-חצי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברCחד-שנתיקורטם מבריק
מדבריות

טבעי בלבד
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ים-תיכוני, בתות הספר, מדבריות, ים-תיכוניבתותCחד-שנתיקורטם מכחיל
החרמון

חצי-חצי

    אוסטרליהעץקזוארינה דקיקה
     קחוון ב.מ.

טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, החרמוןים-תיכוניבתותCCESחד-שנתיקחוון הגליל
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורניבתותCCחד-שנתיקחוון חברוני

מדבריות
טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברFEPחד-שנתיקחוון ים המלח
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני - אירנו-טורני - בתות, ערבות-שיחים, מדברCCחד-שנתיקחוון מצוי
סהרו-ערבי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אמריקניבתי-גידול מופרעים-מופריםאמריקהCחד-שנתיקייצת מלבינה
מדבריות, החרמון

מופר בלבד

שטחים מעובדים, בתי-גידול אמריקהCCחד-שנתיקייצת מסולסלת
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אמריקני
מדבריות, החרמון

מופר בלבד

עשבוני רב-שנתי קיפודן בלאנש
בן-קיימא

CC ,בתות, ערבות-שיחים, מדבר
מחשופים של סלעים קשים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורני
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

עשבוני רב-שנתי קיפודן מצוי
בן-קיימא

CCבעיקר טבעיים-תיכוני, בתות הספר, החרמוןים-תיכוניבתות

עשבוני רב-שנתי קיצנית צפופת-עלים
בן-חלוף

CC בתות, מחשופים של סלעים
קשים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סובטרופי-טרופיבתי-גידול מופרעים-מופריםטרופיFעץקיקיון מצוי
מדבריות

מופר בלבד

עשבוני רב-שנתי קנה מצוי
בן-קיימא

CCים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, רב-אזורי - טרופיקרקעות מלוחות
מדבריות

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתי-גידול מופרעים-מופריםCCחד-שנתיקרדה מכסיפה
מדבריות, החרמון

חצי-חצי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניקרקע רדודהFחד-שנתיקרסולה מכונפת
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירו-סיבירישטחים מעובדים, רודרלייםCCחד-שנתירב-פרי מצוי
מדבריות, החרמון

בעיקר מופר

טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, מדבריותרב-אזורי - טרופיבתי-גידול לחים, חולותRR3.2צמח מיםרופיית הים
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערביחולות, מדבר√CCשיחרותם המדבר

מדבריות
טבעי בלבד

 רב-שנתי ריסן דק
קצר-חיים

EIים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורני - סהרו-ערביבתות, מדבר
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברחד-שנתירכפה קטנת-פרחים
מדבריות

בעיקר טבעי
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ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סודני-אפריקנימדבר, תרמופילייםFשיחרכפתן מדברי
מדבריות

בעיקר טבעי

עשבוני רב-שנתי שבר לבן
בן-חלוף

Fים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורני - סהרו-ערביערבות-שיחים
מדבריות

בעיקר טבעי

טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספרים-תיכוניבתותFחד-שנתישברק מלבין
טבעי בלבדים-תיכוני, החרמוןים-תיכוניבתי-גידול לחיםFחד-שנתישברק משובל
ים-תיכוני - אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדברCחד-שנתישברק סיצילי

סהרו-ערבי
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 

מדבריות
טבעי בלבד

עשבוני רב-שנתי שברק קוצני
בן-חלוף

Cים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתות
מדבריות, החרמון

חצי-חצי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורניערבות-שיחים, מדברRPגיאופיטשום אשרסון
מדבריות

טבעי בלבד

    גיאופיטשום ב.מ.
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתות, ערבות-שיחיםCCגיאופיטשום האבקנים

מדבריות, החרמון
טבעי בלבד

טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספרים-תיכוניבתותFגיאופיטשום ירקרק
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותFגיאופיטשום לבנבן

מדבריות
טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניחורש ויער ים-תיכוניCגיאופיטשום משולש
מדבריות

בעיקר טבעי

טבעי בלבדבתות הספר, ערבות, מדבריותסהרו-ערביבתותFגיאופיטשום ערבתי
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותFגיאופיטשום קטוע

מדבריות
טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותCCחד-שנתישופרית כרתית
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

עשבוני רב-שנתי שוש קירח
בן-קיימא

RP2.5√אירו-סיבירי - ים-תיכוני - בתי-גידול לחים
אירנו-טורני

טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, מדבריות

שיבולת-שועל 
מתפרקת

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותCCחד-שנתי
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתותCCחד-שנתישיבולת-שועל נפוצה
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורני - סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברCחד-שנתישיבולת-שועל ערבתית
מדבריות

בעיקר טבעי

טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספרים-תיכוני - סהרו-ערביבתות√CCשיחשיזף השיח
 ערבות-שיחים, מדבר, √CCעץשיזף מצוי

בתי-גידול לחים, צומח עשבוני 
ים-תיכוני, תרמופיליים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סודני
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי
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אדום

רמת מופרותתפוצה בישראל וארצות שכנותתפוצה פיטוגיאוגרפיתבית-גידולזר/פולשמוגן

טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, מדבריותים-תיכוניבתי-גידול לחים√Fשיחשיח-אברהם מצוי
מופר בלבדים-תיכוניאוסטרליבתי-גידול מופרעים-מופריםאוסטרליהCCעץשיטה כחלחלה

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אוסטרלירודרלייםאוסטרליהעץשיטת עלי-הערבה
מדבריות

בעיקר מופר

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורנימחשופים של סלעים קשיםCCבן-שיחשיכרון זהוב
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורניבתותCCEPבן-שיחשלהבית קצרת-שיניים
מדבריות

טבעי בלבד

עשבוני רב-שנתי שלוחית קירחת
בן-קיימא

F ערבות-שיחים, מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורני
מדבריות

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברCCחד-שנתישלח הערבות
מדבריות

בעיקר טבעי

בתות, בתי-גידול מופרעים-CCחד-שנתישלמון יפואי
מופרים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני
החרמון

בעיקר טבעי

אירו-סיבירי - ים-תיכוני - בתות, ערבות-שיחים, מדברCCחד-שנתישמשון מצוי
אירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתות, ערבות-שיחים, מדברCחד-שנתישמשון ריסני
מדבריות, החרמון

טבעי בלבד

טבעי בלבדמדבריותסהרו-ערביקרקעות מלוחותRבן-שיחשנהבית הרוזמרין
עשבוני רב-שנתי שנית גדולה

בן-קיימא
CCבעיקר טבעיים-תיכוני, בתות הספר, מדבריותרב-אזורי - טרופיבתי-גידול לחים

עשבוני רב-שנתי שנית מתפתלת
בן-קיימא

Cטבעי בלבדים-תיכוני, מדבריותים-תיכוניבתי-גידול לחים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורניערבות-שיחים, מדברCחד-שנתישנס המדבר
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, אירנו-טורני - סהרו-ערביערבות-שיחים, מדברCCחד-שנתישסיע ערבי
מדבריות

טבעי בלבד

בתות, קרקעות עשירות CCחד-שנתישעורת העכבר
בנוטריינטים, רודרליים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורני
מדבריות, החרמון

חצי-חצי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתותCCחד-שנתישעורת התבור
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניבתותFחד-שנתישעלב ריסני
מדבריות

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתות, ערבות-שיחים, מדברCCESחד-שנתישערור שעיר
מדבריות, החרמון

בעיקר טבעי

טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, מדבריותים-תיכוניבתותCCחד-שנתישפרירה קשקשנית
חולות, מחשופים של סלעים Cשיחשרביטן ריסני

קשים
ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערבי

מדבריות
בעיקר טבעי
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בתי-גידול לחים, קרקעות RR2.5בן-שיחשרשר שיחני
מלוחות

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סודניערבות-שיחים, מדברCחד-שנתיששן מאפיר
מדבריות

בעיקר טבעי

טבעי בלבדים-תיכוני, בתות הספר, החרמוןים-תיכוני - אירנו-טורניבתותCחד-שנתיתגית ארץ-ישראלית
בעיקר טבעיים-תיכוני, בתות הספר, ערבותים-תיכוניבתותCCחד-שנתיתגית מצויה

 ערבות-שיחים, מדבר,Cחד-שנתיתודרה מעובה
בתי-גידול מופרעים-מופרים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - סהרו-ערבי
מדבריות

בעיקר טבעי

קרקעות עשירות Cחד-שנתיתודרה סייגית
בנוטריינטים, רודרליים

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורני
מדבריות

בעיקר מופר

עשבוני רב-שנתי תלת-מלען מצוי
בן-חלוף

C1.5 ,ערבות-שיחים, מדבר
מחשופים של סלעים קשים

ים-תיכוני - אירנו-טורני - 
סהרו-ערבי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
מדבריות

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותCCחד-שנתיתלתן הארגמן
החרמון

טבעי בלבד

עשבוני רב-שנתי תלתן הביצות
בן-קיימא

Fאירו-סיבירי - ים-תיכוני - בתי-גידול לחים
אירנו-טורני

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, 
החרמון

בעיקר טבעי

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוניבתותCCחד-שנתיתלתן חקלאי
החרמון

טבעי בלבד

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, סהרו-ערביבתי-גידול לחים, בעיקר נטוע√Fעץתמר מצוי
מדבריות

בעיקר מופר

ים-תיכוני, בתות הספר, ערבות, ים-תיכוני - אירנו-טורניערבות-שיחים, מדברCCחד-שנתיתמריר מרוקני
מדבריות

טבעי בלבד
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17.7. נספח ז' – מפתח תצפיות במיני עופות בסכנת הכחדה )טבלאות מלוות למפה 21(

טבלה 40: טבלת תצפיות במיני עופות בסכנת הכחדה לפי מינים ממאגר המידע של רט"ג ומתצפיות הסקר הנוכחי )בסוגריים דרגת 
איום עולמית(.

מס׳ נקודה )סקר נוכחי(מס׳ נקודה )מאגרי מידע רט"ג(דרגת איוםשם המין

NT48,162,165,181,183,188,190,232,244,247,257,260,287,366,385אגמית מצויה
,388,399,403,416

 

RE41100,137,148,216אנפה אפורה

VU403191אנפה ארגמנית

NT 191אנפית סוף

NT74,108,160,302,308,389,391,439,440,493,500,50286,87,88,172,174,176,188בז אדום

 NT108בז מדברי

EN46,15741בז עצים

 VU )EN(485בז צוקים

VU108,302214גיבתון אדום-מקור

 NT171,349דיה אדומה

,RE6,17,20,24,50,78,80,132,134,141,153,164,183,207,209,219,225דיה שחורה
228,234,240,249,257,260,264,272,298,302,305,315,324,376,40

7,417,450,463,480,530,560

9,79,83,84,87,90,94,97,98,
100,106,113,117,118,125,

135,148,153,155

,NT15,55,302,311,326,326,337,355,358,486,486,527,528,528,531דרור ספרדי
531,531

5,17,18,44,45,98,100,104,
118,119,161,206

,NT36,643,4,51,57,94,102,134,137זמיר הירדן
149,152,178

RE1,38,106,135,137,173,181,181,183,188,197,224,232,233,244,24זרון סוף
5,251,258,286,295,307,362,364,420,454,491,505,531,562

25,89,166,178

NT21,25,49,49,107,113,145,287,322,346,356,372,372,373,381,389זרון שדות
,391,398,401,405,406,413,419,422,428,429,445,448,449

 

EN147,372,372,375,378,382,401,408,421,435,477,478,478,489,4חוברה מדברית
92,495,558

 

EN282,552,564,565214,216,217חופמי אלכסנדרי

 CR566חופמי גדות

NT27,27,302,468,472,51668,76,81,120,164,179,205חכלילית סלעים

,VU10,30,299,323,330,331,332,358,37810,14,27,42,47,57,90,101חמריה חלודת-זנב
127,128,133,136,142,143,
150,151,154,194,197,198,

201,206,211

VU2,9,31,37,51,53,57,65,66,67,73,77,79,81,85,87,88,89,90,92,93,9חסידה לבנה
4,111,112,144,152,155,159,161,170,179,184,185,186,187,189,1
91,192,194,195,196,198,199,200,201,202,203,205,208,211,212,
213,214,215,216,218,220,221,222,223,226,227,229,230,231,23
2,238,241,246,252,253,259,261,266,267,273,275,276,277,279,2
80,281,284,285,288,290,292,293,328,365,377,394,432,447,473,

497,508,509,511,514,523,524,526,535,536,544,547

51,54,84,97,118,124,170

CR 175חרגולן זמירי

 CR419,437,499,515,527,531יונת סלעים

 DD381ינשוף שדות

VU9,47,58,59,72,98,101,104,114,117,119,120,122,133,149,150,15כחל מצוי
1,166,168,180,204,206,236,239,242,254,289,291,303,306,310,3
16,320,325,332,332,332,332,332,332,332,336,340,378,404,414,

423,457,461,462,465,466,481

,39,53,59,64,66,123,125 
127,147

VU33,158,174,182,193,257,258,262,282,341,384,385,386,410,41נחליאלי לבן
5,523,531

68,74,110,216
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מס׳ נקודה )סקר נוכחי(מס׳ נקודה )מאגרי מידע רט"ג(דרגת איוםשם המין

 VU148,522נשר מקראי

CR 163,176,177,203סבכי ערבות

NT1165,19,20,69,70,82,200סבכי קוצים

DD302,359,487,528,101,127,128,149,152,196סבכי שחור-כיפה
200,207

VU6147,105,188סיס גליל

DD71,302,32675סיס הרים

DD52,60,302,518,519,5231,4,11,14,27,28,32,37,51,7סיס חומות
0,101,125,135,136,169,17

9,189,214

 VU458סלעית חורף

VU110,128,338,380,430,431,446,456,531,21,24,65,80,85,114,168סלעית ערבות
184,193

EN19,175,210,339,342,351,371,379,513176,204סלעית קיץ

 EN350,460עורב שחור

 CR5,86,102,255,360,378,498עיט זהוב

CR109,143,490,52778עיט ניצי

 EN344עיט שמש

,VU258,302,411,419,5284,73,74,77,79,81,100,117עלווית חורף
153,159,182,195,196,199,

200,203,208,209,210

VU418,42617,28,87,171,176,212עפרונן קצר-אצבעות

NT176,278,302,343,427,523,525,539,543,5604,90,135,183עקב מזרחי

NT7,8,45,56,58,62,72,95,96,100,105,108,127,138,142,178,217,243עקב עיטי
,250,269,270,300,304,309,317,321,347,353,355,356,381,385,39
3,395,397,403,436,459,464,467,470,471,475,486,496,501,503,5

04,506,507,512,517,520,523,528,529,532,534,541,545

84,92,114,121,148,173,18
1,185,192,202

VU 68פפיון הרים

CR 109פפיון צהוב

 CR260,297צולל ביצות

 VU244,257,265,296,412צולל חלודי

 VU(403(צולל ימי

 NT108צוקית בודדת

 NT177,486קוקיה אירופית

 VU345קטה סנגלית

 CR(292(קיווית להקנית

 EN167רחם מדברי

VU14,301,476,479,483,484,540,542,55417רץ מדבר

EN291,5,8,29שדמית אדומת-כנף

 NT(232,237,257(שחף ארמני

 CR260שחף צהוב-רגל

CR 217שחפית גמדית

 VU(352,354,384,388(שלדג גמדי

CR70,101,115,319,329,366,368,369,370,374,403,41911,24,60,72שליו נודד

 VU(531(שלצדף החוף
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מס׳ נקודה )סקר נוכחי(מס׳ נקודה )מאגרי מידע רט"ג(דרגת איוםשם המין

EN( 91,93,95,96,103,107,108,1(שעיר משורטט
11,112,115,116,129,130,1
31,132,138,140,144,157,1

58,160,162

CR58,59,69,72,83,84,149,271,274,332,332,357,361,424,425,438,4שרקרק ירוק
41,442,443,444,451,474,479,510

57,143,145,151

VU3,4,11,12,13,16,18,22,23,26,28,32,34,39,40,42,43,44,54,63,68,7שרקרק מצוי
5,76,82,91,97,103,118,121,125,130,136,139,156,163,169,235,2
48,288,312,332,335,348,396,400,433,443,451,452,453,455,488

6,13,14,16,17,23,27,32,35,
45,47,48,49,55,56,57,61,6

4,67,71,84,126,146,156,16
5,167,186

NT )VU(35,172,313,314,326,332,332,332,334,358,434,469,482,4941,3,5,6,7,13,14,15,18,32,3תור מצוי
9,45,47,48,51,57,64,71,99,
122,126,127,128,134,136,
137,139,143,154,180,183,

186,187,197,198

,DD327,363,5212,12,22,26,30,31,33,34תחמס אירופי
36,38,40,43,46,50,52,58

,62,63

CR537,538,546,548,549,550,551,555,557,561,563213,215תחמס מצרי

 CR533תחמס נובי

NT146,232,256,257,260,283,292,294,318,366,367,367,383,384,3תמירון
85,385,386,387,388,389,390,391,392,399,402,403,403,403,40

3,409,416

180,190,191

טבלה 41: טבלת תצפיות במיני עופות בסכנת הכחדה מתצפיות הסקר הנוכחי לפי מס' נקודה

מינים שנצפו )סקר נוכחי(מס׳ נקודה

סיס חומות, שדמית אדומת-כנף, תור מצוי1

תחמס אירופי2

זמיר הירדן, תור מצוי3

זמיר הירדן, סיס חומות, עלווית חורף, עקב מזרחי4

דרור ספרדי, סבכי קוצים, שדמית אדומת-כנף, תור מצוי5

שרקרק מצוי, תור מצוי6

תור מצוי7

שדמית אדומת-כנף8

דיה שחורה9

חמריה חלודת-זנב10

סיס חומות, שליו נודד11

תחמס אירופי12

שרקרק מצוי, תור מצוי13

חמריה חלודת-זנב, סיס חומות, שרקרק מצוי, תור מצוי14

תור מצוי15

שרקרק מצוי16

דרור ספרדי, עפרונן קצר-אצבעות, רץ מדבר, שרקרק מצוי17

דרור ספרדי, תור מצוי18

סבכי קוצים19

סבכי קוצים20

סלעית ערבות21

תחמס אירופי22
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"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מינים שנצפו )סקר נוכחי(מס׳ נקודה

שרקרק מצוי23

סלעית ערבות, שליו נודד24

זרון סוף25

תחמס אירופי26

חמריה חלודת-זנב, סיס חומות, שרקרק מצוי27

סיס חומות, עפרונן קצר-אצבעות28

שדמית אדומת-כנף29

תחמס אירופי30

תחמס אירופי31

סיס חומות, שרקרק מצוי, תור מצוי32

תחמס אירופי33

תחמס אירופי34

שרקרק מצוי35

תחמס אירופי36

סיס חומות37

תחמס אירופי38

כחל מצוי, תור מצוי39

תחמס אירופי40

בז עצים41

חמריה חלודת-זנב42

תחמס אירופי43

דרור ספרדי44

דרור ספרדי, שרקרק מצוי, תור מצוי45

תחמס אירופי46

חמריה חלודת-זנב, סיס גליל, שרקרק מצוי, תור מצוי47

שרקרק מצוי, תור מצוי48

שרקרק מצוי49

תחמס אירופי50

זמיר הירדן, חסידה לבנה, סיס חומות, תור מצוי51

תחמס אירופי52

כחל מצוי53

חסידה לבנה54

שרקרק מצוי55

שרקרק מצוי56

זמיר הירדן, חמריה חלודת-זנב, שרקרק ירוק, שרקרק מצוי, תור מצוי57

תחמס אירופי58

כחל מצוי59

שליו נודד60

שרקרק מצוי61

תחמס אירופי62

תחמס אירופי63

כחל מצוי, שרקרק מצוי, תור מצוי64

סלעית ערבות65
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"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מינים שנצפו )סקר נוכחי(מס׳ נקודה

כחל מצוי66

שרקרק מצוי67

חכלילית סלעים, נחליאלי לבן, פפיון הרים68

סבכי קוצים69

סבכי קוצים, סיס חומות70

שרקרק מצוי, תור מצוי71

שליו נודד72

עלווית חורף73

נחליאלי לבן, עלווית חורף74

סיס הרים75

חכלילית סלעים76

עלווית חורף77

עיט ניצי78

דיה שחורה, עלווית חורף79

סלעית ערבות80

חכלילית סלעים, עלווית חורף81

סבכי קוצים82

דיה שחורה83

דיה שחורה, חסידה לבנה, עקב עיטי, שרקרק מצוי84

סלעית ערבות85

בז אדום86

בז אדום, דיה שחורה, עפרונן קצר-אצבעות87

בז אדום88

זרון סוף89

דיה שחורה, חמריה חלודת-זנב, עקב מזרחי90

שעיר משורטט91

עקב עיטי92

שעיר משורטט93

דיה שחורה, זמיר הירדן94

שעיר משורטט95

שעיר משורטט96

דיה שחורה, חסידה לבנה97

דיה שחורה, דרור ספרדי98

תור מצוי99

אנפה אפורה, דיה שחורה, דרור ספרדי, עלווית חורף100

חמריה חלודת-זנב, סבכי שחור-כיפה, סיס חומות101

זמיר הירדן102

שעיר משורטט103

דרור ספרדי104

סיס גליל105

דיה שחורה106

שעיר משורטט107

שעיר משורטט108
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"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מינים שנצפו )סקר נוכחי(מס׳ נקודה

פפיון צהוב109

נחליאלי לבן110

שעיר משורטט111

שעיר משורטט112

דיה שחורה113

סלעית חורף, סלעית ערבות, עקב עיטי114

שעיר משורטט115

שעיר משורטט116

דיה שחורה, עלווית חורף117

דיה שחורה, דרור ספרדי, חסידה לבנה118

דרור ספרדי119

חכלילית סלעים120

עקב עיטי121

תור מצוי122

כחל מצוי123

חסידה לבנה124

דיה שחורה, כחל מצוי, סיס חומות125

שרקרק מצוי, תור מצוי126

חמריה חלודת-זנב, כחל מצוי, סבכי שחור-כיפה, תור מצוי127

חמריה חלודת-זנב, סבכי שחור-כיפה, תור מצוי128

שעיר משורטט129

שעיר משורטט130

שעיר משורטט131

שעיר משורטט132

חמריה חלודת-זנב133

זמיר הירדן, תור מצוי134

דיה שחורה, סיס חומות, עקב מזרחי135

חמריה חלודת-זנב, סיס חומות, תור מצוי136

אנפה אפורה, זמיר הירדן, תור מצוי137

שעיר משורטט138

תור מצוי139

שעיר משורטט140

סלעית חורף141

חמריה חלודת-זנב142

חמריה חלודת-זנב, שרקרק ירוק, תור מצוי143

שעיר משורטט144

שרקרק ירוק145

שרקרק מצוי146

כחל מצוי147

אנפה אפורה, דיה שחורה, עקב עיטי148

זמיר הירדן, סבכי שחור-כיפה149

חמריה חלודת-זנב150

חמריה חלודת-זנב, שרקרק ירוק151
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"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מינים שנצפו )סקר נוכחי(מס׳ נקודה

זמיר הירדן, סבכי שחור-כיפה152

דיה שחורה, עלווית חורף153

חמריה חלודת-זנב, תור מצוי154

דיה שחורה155

שרקרק מצוי156

שעיר משורטט157

שעיר משורטט158

עלווית חורף159

שעיר משורטט160

דרור ספרדי161

שעיר משורטט162

סבכי ערבות163

חכלילית סלעים164

שרקרק מצוי165

זרון סוף166

שרקרק מצוי167

סלעית ערבות168

סיס חומות169

חסידה לבנה170

עפרונן קצר-אצבעות171

בז אדום172

עקב עיטי173

בז אדום174

חרגולן זמירי175

בז אדום, סבכי ערבות, סלעית קיץ, עפרונן קצר-אצבעות176

סבכי ערבות177

זמיר הירדן, זרון סוף178

חכלילית סלעים, סיס חומות179

תור מצוי, תמירון180

עקב עיטי181

עלווית חורף182

עקב מזרחי, תור מצוי183

סלעית ערבות184

עקב עיטי185

שרקרק מצוי, תור מצוי186

תור מצוי187

בז אדום, סיס גליל188

סיס חומות189

תמירון190

אנפה ארגמנית, אנפית סוף, תמירון191

עקב עיטי192

סלעית ערבות193

חמריה חלודת-זנב194
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"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מינים שנצפו )סקר נוכחי(מס׳ נקודה

עלווית חורף195

סבכי שחור-כיפה, עלווית חורף196

חמריה חלודת-זנב, תור מצוי197

חמריה חלודת-זנב, תור מצוי198

עלווית חורף199

סבכי קוצים, סבכי שחור-כיפה, עלווית חורף200

חמריה חלודת-זנב201

עקב עיטי202

סבכי ערבות, עלווית חורף203

סלעית קיץ204

חכלילית סלעים205

דרור ספרדי, חמריה חלודת-זנב206

סבכי שחור-כיפה207

עלווית חורף208

עלווית חורף209

עלווית חורף210

חמריה חלודת-זנב211

עפרונן קצר-אצבעות212

תחמס מצרי213

גיבתון אדום-מקור, חופמי אלכסנדרי, סיס חומות214

תחמס מצרי215

אנפה אפורה, חופמי אלכסנדרי, נחליאלי לבן216

חופמי אלכסנדרי, שחפית גמדית217

טבלה 42: טבלת תצפיות במיני עופות בסכנת הכחדה ממאגר המידע של רט"ג לפי מס' נקודה

מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

זרון סוף1

חסידה לבנה2

שרקרק מצוי3

שרקרק מצוי4

עיט זהוב5

דיה שחורה6

עקב עיטי7

עקב עיטי8

כחל מצוי, חסידה לבנה9

חמריה חלודת-זנב10

שרקרק מצוי11

שרקרק מצוי12

שרקרק מצוי13

רץ מדבר14

דרור ספרדי15

שרקרק מצוי16

דיה שחורה17
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"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

שרקרק מצוי18

סלעית קיץ19

דיה שחורה20

זרון שדות21

שרקרק מצוי22

שרקרק מצוי23

דיה שחורה24

זרון שדות25

שרקרק מצוי26

חכלילית סלעים27

שרקרק מצוי28

שדמית אדומת-כנף29

חמריה חלודת-זנב30

חסידה לבנה31

שרקרק מצוי32

נחליאלי לבן33

שרקרק מצוי34

תור מצוי35

זמיר הירדן36

חסידה לבנה37

זרון סוף38

שרקרק מצוי39

שרקרק מצוי40

אנפה אפורה41

שרקרק מצוי42

שרקרק מצוי43

שרקרק מצוי44

עקב עיטי45

בז עצים46

כחל מצוי47

אגמית מצויה48

זרון שדות49

דיה שחורה50

חסידה לבנה51

סיס חומות52

חסידה לבנה53

שרקרק מצוי54

דרור ספרדי55

עקב עיטי56

חסידה לבנה57

כחל מצוי, שרקרק ירוק, עקב עיטי58

כחל מצוי, שרקרק ירוק59

סיס חומות60
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"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

סיס גליל61

עקב עיטי62

שרקרק מצוי63

זמיר הירדן64

חסידה לבנה65

חסידה לבנה66

חסידה לבנה67

שרקרק מצוי68

שרקרק ירוק69

שליו נודד70

סיס הרים71

שרקרק ירוק, כחל מצוי, עקב עיטי72

חסידה לבנה73

בז אדום74

שרקרק מצוי75

שרקרק מצוי76

חסידה לבנה77

דיה שחורה78

חסידה לבנה79

דיה שחורה80

חסידה לבנה81

שרקרק מצוי82

שרקרק ירוק83

שרקרק ירוק84

חסידה לבנה85

עיט זהוב86

חסידה לבנה87

חסידה לבנה88

חסידה לבנה89

חסידה לבנה90

שרקרק מצוי91

חסידה לבנה92

חסידה לבנה93

חסידה לבנה94

עקב עיטי95

עקב עיטי96

שרקרק מצוי97

כחל מצוי98

אנפה אפורה99

עקב עיטי100

שליו נודד, כחל מצוי101

עיט זהוב102

שרקרק מצוי103
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"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

כחל מצוי104

עקב עיטי105

זרון סוף106

זרון שדות107

צוקית בודדת, בז אדום, עקב עיטי, בז מדברי, גיבתון אדום-מקור108

עיט ניצי109

סלעית ערבות110

חסידה לבנה111

חסידה לבנה112

זרון שדות113

כחל מצוי114

שליו נודד115

סבכי קוצים116

כחל מצוי117

שרקרק מצוי118

כחל מצוי119

כחל מצוי120

שרקרק מצוי121

כחל מצוי122

אנפה אפורה123

אנפה אפורה124

שרקרק מצוי125

אנפה אפורה126

עקב עיטי127

סלעית ערבות128

אנפה אפורה129

שרקרק מצוי130

אנפה אפורה131

דיה שחורה132

כחל מצוי133

דיה שחורה134

זרון סוף135

שרקרק מצוי136

זרון סוף137

עקב עיטי138

שרקרק מצוי139

אנפה אפורה140

דיה שחורה141

עקב עיטי142

עיט ניצי143

חסידה לבנה144

זרון שדות145

תמירון146
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"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

חוברה מדברית147

נשר מקראי148

שרקרק ירוק, כחל מצוי149

כחל מצוי150

כחל מצוי151

חסידה לבנה152

דיה שחורה153

אנפה אפורה154

חסידה לבנה155

שרקרק מצוי156

בז עצים157

נחליאלי לבן158

חסידה לבנה159

בז אדום160

חסידה לבנה161

אגמית מצויה162

שרקרק מצוי163

דיה שחורה164

אגמית מצויה, אנפה אפורה165

כחל מצוי166

רחם מדברי167

כחל מצוי168

שרקרק מצוי169

חסידה לבנה170

דיה אדומה171

תור מצוי172

זרון סוף173

נחליאלי לבן174

סלעית קיץ175

עקב מזרחי176

קוקיה אירופית177

עקב עיטי178

חסידה לבנה179

כחל מצוי180

אגמית מצויה, זרון סוף181

נחליאלי לבן182

דיה שחורה, אגמית מצויה, זרון סוף183

חסידה לבנה184

חסידה לבנה185

חסידה לבנה186

חסידה לבנה187

אגמית מצויה, זרון סוף188

חסידה לבנה189
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"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

אגמית מצויה190

חסידה לבנה191

חסידה לבנה192

נחליאלי לבן193

חסידה לבנה194

חסידה לבנה195

חסידה לבנה196

זרון סוף197

חסידה לבנה198

חסידה לבנה199

חסידה לבנה200

חסידה לבנה201

חסידה לבנה202

חסידה לבנה203

כחל מצוי204

חסידה לבנה205

כחל מצוי206

דיה שחורה207

חסידה לבנה208

דיה שחורה209

סלעית קיץ210

חסידה לבנה211

חסידה לבנה212

חסידה לבנה213

חסידה לבנה214

חסידה לבנה215

חסידה לבנה216

עקב עיטי217

חסידה לבנה218

דיה שחורה219

חסידה לבנה220

חסידה לבנה221

חסידה לבנה222

חסידה לבנה223

זרון סוף224

דיה שחורה225

חסידה לבנה226

חסידה לבנה227

דיה שחורה228

חסידה לבנה229

חסידה לבנה230

חסידה לבנה231

זרון סוף, חסידה לבנה, תמירון, שחף ארמני, אגמית מצויה, אנפה אפורה232
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מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

זרון סוף233

דיה שחורה234

שרקרק מצוי235

כחל מצוי236

שחף ארמני237

חסידה לבנה238

כחל מצוי239

דיה שחורה240

חסידה לבנה241

כחל מצוי242

עקב עיטי243

צולל חלודי, אנפה אפורה, אגמית מצויה, זרון סוף244

זרון סוף245

חסידה לבנה246

אגמית מצויה, אנפה אפורה247

שרקרק מצוי248

דיה שחורה249

עקב עיטי250

זרון סוף251

חסידה לבנה252

חסידה לבנה253

כחל מצוי254

עיט זהוב255

תמירון256

תמירון, אנפה אפורה, שחף ארמני, נחליאלי לבן, אגמית מצויה, צולל חלודי, דיה שחורה257

זרון סוף, נחליאלי לבן, עלווית חורף258

חסידה לבנה259

צולל ביצות, תמירון, אגמית מצויה, דיה שחורה, שחף צהוב-רגל, אנפה אפורה260

חסידה לבנה261

נחליאלי לבן262

אנפה אפורה263

דיה שחורה264

צולל חלודי265

חסידה לבנה266

חסידה לבנה267

אנפה אפורה268

עקב עיטי269

עקב עיטי270

שרקרק ירוק271

דיה שחורה272

חסידה לבנה273

שרקרק ירוק274

חסידה לבנה275



358

"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

חסידה לבנה276

חסידה לבנה277

עקב מזרחי278

חסידה לבנה279

חסידה לבנה280

חסידה לבנה281

נחליאלי לבן, חופמי אלכסנדרי282

תמירון283

חסידה לבנה284

חסידה לבנה285

זרון סוף286

אנפה אפורה, אגמית מצויה, זרון שדות287

שרקרק מצוי288

חסידה לבנה288

כחל מצוי289

חסידה לבנה290

כחל מצוי291

קיווית להקנית, תמירון, חסידה לבנה292

חסידה לבנה293

תמירון294

זרון סוף295

צולל חלודי296

צולל ביצות297

דיה שחורה298

חמריה חלודת-זנב299

עקב עיטי300

רץ מדבר301

בז אדום, עקב מזרחי, דיה שחורה, סיס הרים, סיס חומות, חכלילית סלעים, סבכי שחור-כיפה, עלווית חורף, גיבתון 302
אדום-מקור, דרור ספרדי

כחל מצוי303

עקב עיטי304

דיה שחורה305

כחל מצוי306

זרון סוף307

בז אדום308

עקב עיטי309

כחל מצוי310

דרור ספרדי311

שרקרק מצוי312

תור מצוי313

תור מצוי314

דיה שחורה315

כחל מצוי316
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מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

עקב עיטי317

תמירון318

שליו נודד319

כחל מצוי320

עקב עיטי321

זרון שדות322

חמריה חלודת-זנב323

דיה שחורה324

כחל מצוי325

דרור ספרדי, תור מצוי, סיס הרים326

תחמס אירופי327

חסידה לבנה328

שליו נודד329

חמריה חלודת-זנב330

חמריה חלודת-זנב331

תור מצוי, כחל מצוי, שרקרק מצוי, שרקרק ירוק, חמריה חלודת-זנב332

אנפה אפורה333

תור מצוי334

שרקרק מצוי335

כחל מצוי336

דרור ספרדי337

סלעית ערבות338

סלעית קיץ339

כחל מצוי340

נחליאלי לבן341

סלעית קיץ342

עקב מזרחי343

עיט שמש344

קטה סנגלית345

זרון שדות346

עקב עיטי347

שרקרק מצוי348

דיה אדומה349

עורב שחור350

סלעית קיץ351

שלדג גמדי352

עקב עיטי353

שלדג גמדי354

דרור ספרדי, עקב עיטי355

עקב עיטי, זרון שדות356

שרקרק ירוק357

דרור ספרדי, חמריה חלודת-זנב, תור מצוי358

סבכי שחור-כיפה359
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מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

עיט זהוב360

שרקרק ירוק361

זרון סוף362

תחמס אירופי363

זרון סוף364

חסידה לבנה365

אגמית מצויה, אנפה אפורה, תמירון, שליו נודד366

תמירון367

שליו נודד368

שליו נודד369

שליו נודד370

סלעית קיץ371

חוברה מדברית, זרון שדות372

זרון שדות373

שליו נודד374

חוברה מדברית375

דיה שחורה376

חסידה לבנה377

חמריה חלודת-זנב, חוברה מדברית, עיט זהוב, כחל מצוי378

סלעית קיץ379

סלעית ערבות380

עקב עיטי, זרון שדות, ינשוף שדות381

חוברה מדברית382

אנפה אפורה383

תמירון383

שלדג גמדי, אנפה אפורה, נחליאלי לבן, תמירון384

עקב עיטי, תמירון, אנפה אפורה, אגמית מצויה, נחליאלי לבן385

אנפה אפורה, תמירון, נחליאלי לבן386

תמירון387

אנפה אפורה, תמירון, אגמית מצויה, שלדג גמדי388

תמירון, זרון שדות, בז אדום389

תמירון, אנפה אפורה390

תמירון, זרון שדות, בז אדום391

אנפה אפורה, תמירון392

עקב עיטי393

חסידה לבנה394

עקב עיטי395

שרקרק מצוי396

עקב עיטי397

זרון שדות398

אגמית מצויה, תמירון399

שרקרק מצוי400

זרון שדות, חוברה מדברית401
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מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

תמירון402

צולל ימי, אנפה ארגמנית, אנפה אפורה, תמירון, אגמית מצויה, עקב עיטי, שליו נודד403

כחל מצוי404

זרון שדות405

זרון שדות406

דיה שחורה407

חוברה מדברית408

תמירון409

נחליאלי לבן410

עלווית חורף411

צולל חלודי412

זרון שדות413

כחל מצוי414

נחליאלי לבן415

תמירון, אגמית מצויה416

דיה שחורה417

עפרונן קצר-אצבעות418

זרון שדות, שליו נודד, עלווית חורף, יונת סלעים419

זרון סוף420

חוברה מדברית421

זרון שדות422

כחל מצוי423

שרקרק ירוק424

שרקרק ירוק425

עפרונן קצר-אצבעות426

עקב מזרחי427

זרון שדות428

זרון שדות429

סלעית ערבות430

סלעית ערבות431

חסידה לבנה432

שרקרק מצוי433

תור מצוי434

חוברה מדברית435

עקב עיטי436

יונת סלעים437

שרקרק ירוק438

בז אדום439

בז אדום440

שרקרק ירוק441

שרקרק ירוק442

שרקרק מצוי, שרקרק ירוק443

שרקרק ירוק444
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מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

זרון שדות445

סלעית ערבות446

חסידה לבנה447

זרון שדות448

זרון שדות449

דיה שחורה450

שרקרק ירוק, שרקרק מצוי451

שרקרק מצוי452

שרקרק מצוי453

זרון סוף454

שרקרק מצוי455

סלעית ערבות456

כחל מצוי457

סלעית חורף458

עקב עיטי459

עורב שחור460

כחל מצוי461

כחל מצוי462

דיה שחורה463

עקב עיטי464

כחל מצוי465

כחל מצוי466

עקב עיטי467

חכלילית סלעים468

תור מצוי469

עקב עיטי470

עקב עיטי471

חכלילית סלעים472

חסידה לבנה473

שרקרק ירוק474

עקב עיטי475

רץ מדבר476

חוברה מדברית477

חוברה מדברית478

רץ מדבר, שרקרק ירוק479

דיה שחורה480

כחל מצוי481

תור מצוי482

רץ מדבר483

רץ מדבר484

בז צוקים485

קוקיה אירופית, דרור ספרדי, עקב עיטי486

סבכי שחור-כיפה487



363

"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

שרקרק מצוי488

חוברה מדברית489

עיט ניצי490

זרון סוף491

חוברה מדברית492

בז אדום493

תור מצוי494

חוברה מדברית495

עקב עיטי496

חסידה לבנה497

עיט זהוב498

יונת סלעים499

בז אדום500

עקב עיטי501

בז אדום502

עקב עיטי503

עקב עיטי504

זרון סוף505

עקב עיטי506

עקב עיטי507

חסידה לבנה508

חסידה לבנה509

שרקרק ירוק510

חסידה לבנה511

עקב עיטי512

סלעית קיץ513

חסידה לבנה514

יונת סלעים515

חכלילית סלעים516

עקב עיטי517

סיס חומות518

סיס חומות519

עקב עיטי520

תחמס אירופי521

נשר מקראי522

עקב עיטי, נחליאלי לבן, סיס חומות, חסידה לבנה, עקב מזרחי523

חסידה לבנה524

עקב מזרחי525

חסידה לבנה526

יונת סלעים, עיט ניצי, דרור ספרדי527

דרור ספרדי, עקב עיטי, עלווית חורף, סבכי שחור-כיפה528

עקב עיטי529

דיה שחורה530
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מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

זרון סוף, נחליאלי לבן, סלעית ערבות, דרור ספרדי, שלצדף החוף, יונת סלעים531

עקב עיטי532

תחמס נובי533

עקב עיטי534

חסידה לבנה535

חסידה לבנה536

תחמס מצרי537

תחמס מצרי538

עקב מזרחי539

רץ מדבר540

עקב עיטי541

רץ מדבר542

עקב מזרחי543

חסידה לבנה544

עקב עיטי545

תחמס מצרי546

חסידה לבנה547

תחמס מצרי548

תחמס מצרי549

תחמס מצרי550

תחמס מצרי551

חופמי אלכסנדרי552

אנפה אפורה553

רץ מדבר554

תחמס מצרי555

אנפה אפורה556

תחמס מצרי557

חוברה מדברית558

אנפה אפורה559

עקב מזרחי, דיה שחורה560

תחמס מצרי561

זרון סוף562

תחמס מצרי563

חופמי אלכסנדרי564

חופמי אלכסנדרי565

חופמי גדות566



365

"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

17.8. נספח ח' – פירוט ממצאי מודל התפוסה לכל מיני היונקים שתועדו בסקר

17.8.1. תן זהוב
ניתוח מודל התפוסה הראה ביחס לתן הזהוב את הממצאים הבאים: שיעור הנוכחות הממוצע לאחר מיצוע פרמטרים = 0.99 

)למעשה – בכל האתרים ישנה נוכחות תנים(. סיכוי לאירוע צילום למין זה = 0.3.

המרחק מהנהר הוא הגורם העיקרי המשפיע על שיעור נוכחות המין )מודלים 1+2(: ישנה ירידה משיעור נוכחות תנים של 
כמעט 100% באתרים הקרובים לנהר, לשיעור מוערך של 0.6 באתרים המרוחקים מהנהר )איור 48(; גם סיכויי הצילום קטנים 
יותר באתרים הרחוקים מהנהר )מודל 2(: ישנה ירידה מסיכוי של 0.34 לצלם תנים באתרים הקרובים לנהר, לשיעור מוערך של 

0.27 באתרים המרוחקים מהנהר )איור 49(.

איור 48: השפעת המרחק מהנהר על נוכחות תן זהוב. 

איור 49: השפעת המרחק מהנהר על סיכויי הצילום של תן זהוב. 

המרחק מחקלאות נמצא גם הוא משפיע, אך פחות, על סיכויי הצילום )מודל 3( ועל שיעור הנוכחות )מודל 4(. ישנה ירידה 
המרוחקים  באתרים   0.67 של  מוערך  לשיעור  חקלאות,  לשטחי  הקרובים  באתרים   100% כמעט  של  תנים  נוכחות  משיעור 

משטחי חקלאות )איור 50(.
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איור 50: השפעת המרחק מחקלאות על נוכחות תן זהוב. 

17.8.2. שועל מצוי
מיצוע  לאחר  המין  של  הממוצע  הנוכחות  שיעור  הבאים:  הממצאים  את  המצוי  לשועל  ביחס  הראה  התפוסה  מודל  ניתוח 

המודלים = 0.81. הסיכוי לאירוע צילום למין זה = 0.19

המודלים המובילים בהתייחס לשועל המצוי, מניחים כי המרחק מהנהר )מודל 1( וכן המרחק מחקלאות )מודל 2( הם הגורמים 
העיקריים המשפיעים על הסיכויים לצילום )איור 51, איור 52 – בהתאמה(: הסיכויים לצלם שועל מצוי עולים ככל שמתרחקים 
מהנהר מ-0.11 ל-0.25, וביחס לחקלאות: הסיכויים עולים ככל שמתרחקים משטחי חקלאות מ-0.1 באתרים הקרובים, ל-0.23 

באתרים הרחוקים.

איור 51: השפעת המרחק מהנהר על סיכויי הצילום של שועל מצוי.
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איור 52: השפעת המרחק מחקלאות על סיכויי הצילום של שועל מצוי.

המרחק מהנהר הוא גורם משפיע על הנוכחות )מודל 3 - בפער AIC טיפה גבוה מ-2(: שיעור הנוכחות של השועל המצוי יורד 
המרחק   .)53 )איור  מהנהר  הרחוקים  באתרים  ל-0.75  לנהר,  הקרובים  באתרים  מ-0.93  מהנהר,  שמתרחקים  ככל  במתינות 
כי נראה שזה בשל מיעוט נתונים של אתרים קרובים/ יש לציין  מחקלאות לא נמצא מסביר בצורה טובה את הנוכחות, אך 

מרוחקים מחקלאות, ולאו דווקא בשל חוסר השפעה של פקטור זה על נוכחות השועלים.

איור 53: השפעת המרחק מהנהר על נוכחות שועל מצוי. 

17.8.3. חזיר בר
ניתוח מודל התפוסה הראה ביחס לחזירי הבר את הממצאים הבאים: שיעור הנוכחות הממוצע לאחר מיצוע פרמטרים = 0.8. 

סיכוי לאירוע צילום למין זה = 0.2.

המרחק מהנהר הוא הגורם העיקרי המשפיע על שיעורי הנוכחות של חזירי הבר )מודל 2(: ישנה מגמה מתונה ביותר של עלייה 
בשיעורי הנוכחות של חזירי הבר מאתרים קרובים לנהר )0.75( לאתרים רחוקים מהנהר )0.83(. המרחק מחקלאות הוא הגורם 
העיקרי המשפיע על סיכויי הצילום )מודל 1(: הסיכוי לצלם חזירי בר עולה כאשר מתרחקים משטחי חקלאות מ-0.1 קרוב 
לחקלאות, עד 0.21 רחוק מהחקלאות. המרחק מחקלאות לא נמצא מסביר בצורה טובה את הנוכחות, אך יש לציין כי נראה שזה 
בשל מיעוט נתונים של אתרים קרובים/מרוחקים מחקלאות ולאו דווקא בשל חוסר השפעה של פקטור זה על נוכחות החזירים.
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איור 54: השפעת המרחק מהנהר על נוכחות חזיר בר. 

איור 55: השפעת המרחק מחקלאות על סיכויי הצילום של חזיר בר.

17.8.4. צבי ישראלי
ניתוח מודל התפוסה הראה ביחס לצבי הישראלי את הממצאים הבאים: שיעור הנוכחות לאחר מיצוע כל המודלים = 0.52 

)כלומר, הערכה כי 52% מהאתרים הנבדקים מאוכלסים ע"י צבי ישראלי(. הסיכוי לאירוע צילום = 0.11.

המודלים המובילים מניחים כי המרחק מהנהר הוא הגורם המשפיע ביותר על הנוכחות )מודלים 2+3(: שיעור הנוכחות עולה 
מאד ככל שמתרחקים מהנהר – מ-0.16 באתרים הקרובים, ל-0.67 באתרים הרחוקים )איור 56(; המרחק מהנהר משפיע גם על 
סיכויי הצילום )מודל 1(: סיכויי הצילום עולים ככל שמתרחקים מהנהר, מ-0.05 בשטחים הקרובים לנהר עד ל-0.18 בשטחים 
הרחוקים )איור 57(. המרחק מחקלאות נמצא גם גורם מסביר באופן טוב את סיכויי הצילום )מודל 4(. המרחק מחקלאות לא 
נמצא כגורם המסביר באופן טוב את שיעור הנוכחות, אך במודל שכן לוקח זאת בחשבון )מודל 5(, ישנה מגמת עלייה קלה 

בנוכחות באתרים המרוחקים מחקלאות לעומת הקרובים.
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איור 56: השפעת המרחק מהנהר על נוכחות צבי ישראלי. 

איור 57: השפעת המרחק מהנהר על סיכויי הצילום של צבי ישראלי.

17.8.5. דרבן
ניתוח מודל התפוסה הראה ביחס לדרבן את הממצאים הבאים: שיעור הנוכחות הממוצע לאחר מיצוע פרמטרים = 0.46. סיכוי 

לאירוע צילום = 0.19.

המרחק מחקלאות הוא הגורם העיקרי המשפיע על שיעורי הנוכחות )מודל 2(: ישנה ירידה משיעור נוכחות דרבנים של 0.8 
באתרים הקרובים לחקלאות, לשיעור מוערך של 0.34 באתרים המרוחקים מחקלאות )איור 58(; וגם על סיכויי הצילום )מודל 1(: 
ישנה עלייה דרסטית בסיכוי לצלם דרבנים מסיכוי של 0.05 באתרים הקרובים לחקלאות, לסיכוי של 0.28 באתרים המרוחקים 

מחקלאות )איור 59(. המרחק מהנהר לא נמצא כגורם משפיע בצורה חזקה על נוכחות הדורבן.

גדול מהמודל הראשון. הסיבה   AIC נמצא בפער  כי המודל השני שמניח השפעת המרחק מחקלאות על הנוכחות  לציין,  יש 
לכך היא שבמין זה המרחק מחקלאות משפיע בצורה מאד דרמטית על סיכויי הצילום של הדרבן – ככל שהאתר קרוב יותר 

לחקלאות, הסיכוי של הדרבן להצטלם יורד בצורה דרסטית. לכן מודל זה מוביל בצורה בולטת מעל הגורם החקלאי לנוכחות.
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איור 58: השפעת המרחק מחקלאות על נוכחות דרבן. 

איור 59: השפעת המרחק מחקלאות על סיכויי הצילום של דרבן.
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נספח ט' – מפתח תצפיות במיני יונקים בסכנת הכחדה )טבלאות מלוות למפה 22(

טבלה 43: טבלת תצפיות במיני יונקים בסכנת הכחדה לפי מינים ממאגר המידע של רט"ג ומתצפיות הסקר הנוכחי.

דרגת שם המין
מס׳ תצפית מס' תצפית )מאגרי מידע רט"ג(סיכון

)סקר נוכחי(

VU59,85,101,309,321,325,327,345,346,424,455,480,547,549,558,569,610,620,625,628,725,737זאב
,768,793,1005,1020,1023

7,15,16

 NT303חדף מצוי

VU84,85,112,156,173,175,209,296,301,307,332,340,382,393,423,425,440,441,459,460,461,463חתול ביצות
,478,480,484,542,544,545,546,547,548,604,624,625,626,627,679,770,1022

1,2

 VU83,120,156,184,203,328,435,463,466,469,486,491,544,592,629,757חתול בר

 VU13,204,967,997,1013יזנוב גדול

VU14,146,205,300,449,453,672,674,802,803,845,876,879,880,939,940,941,945,946,947,965,9יזנוב קטן
69,984,1006,1015,1024

 

 NT963יפה-זנב

 VU417,809ירבוע מצוי

 CR100לוטרה

 CR4,156,203נמר

עטלפון לבן-
שוליים

NT63 

 EN142,160פרסף גדול

 VU158,1012פרסף גמדי

 VU452,675,801,827,877,942,966,968פרסף הנגב

 VU141,988,998פרספון

צבוע 
מפוספס

EN9,112,132,139,327,335,336,347,412,436,463,464,477,488,543,564,565,627,682,726,866,867
,910,944,950,1021,1026

,8,18,19,20,21
22,23
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דרגת שם המין
מס׳ תצפית מס' תצפית )מאגרי מידע רט"ג(סיכון

)סקר נוכחי(

VU1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37צבי ישראלי
,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68
,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98
,99,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,121,122,1

23,124,125,126,127,128,129,130,131,133,134,135,136,137,138,140,143,144,145,147,148,14
9,150,151,152,153,154,155,156,157,159,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,17

2,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194
,195,196,197,198,199,200,201,202,206,207,208,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,

220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,2
41,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,26
2,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283
,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,302,304,305,306,308,

310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,322,323,324,326,329,330,331,333,334,337,3
38,339,341,342,343,344,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,36

3,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,383,384,38
5,386,387,388,389,390,391,392,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407
,408,409,410,411,413,414,415,416,418,419,420,421,422,425,426,427,428,429,430,431,432,

433,434,437,438,439,441,442,443,444,445,446,447,448,450,451,454,456,457,458,460,462,4
63,464,465,467,468,470,471,472,473,474,475,476,480,481,482,483,485,487,488,489,490,4

92,493,494,495,496,497,498,499,500,501,502,503,504,505,506,507,508,509,510,511,512,51
3,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533,534
,535,536,537,538,539,540,541,546,550,551,552,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,

563,566,567,568,570,571,572,573,574,575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586,5
87,588,589,590,591,593,594,595,596,597,598,599,600,601,602,603,605,606,607,608,609,61
0,611,612,613,614,615,616,617,618,619,621,622,623,625,626,627,628,629,630,631,632,633
,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,

655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,671,673,676,677,678,6
80,681,682,683,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698,699,700,70

1,702,703,704,705,706,707,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,72
2,723,724,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,738,739,740,741,742,743,744,745,746
,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756,758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,769,

770,771,772,773,774,775,776,777,778,779,780,781,782,783,784,785,786,787,788,789,790,7
91,792,794,795,796,797,798,799,800,804,805,806,807,808,810,811,812,813,814,815,816,8

17,818,819,820,821,822,823,824,825,826,828,829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,83
9,840,841,842,843,844,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,858,859,860,861
,862,863,864,865,868,869,870,871,872,873,874,875,878,881,882,883,884,885,886,887,888,

889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,908,909,9
11,912,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,93
2,933,934,935,936,937,938,943,948,949,951,952,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962
,964,970,971,972,973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,983,985,986,987,989,990,991,
992,993,994,995,996,999,1000,1001,1002,1003,1004,1007,1008,1009,1010,1011,1014,101

6,1017,1018,1019,1025

,3,4,5,6,9,10,11
12,13,14,17,19

 VU479,548,625,736קרקל
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טבלה 44: טבלת תצפיות במיני יונקים בסכנת הכחדה מתצפיות הסקר הנוכחי לפי מס' נקודה

מינים שנצפו )סקר נוכחי(מס׳ נקודה

חתול ביצות1

חתול ביצות2

צבי ישראלי3

צבי ישראלי4

צבי ישראלי5

צבי ישראלי6

זאב7

צבוע מפוספס8

צבי ישראלי9

צבי ישראלי10

צבי ישראלי11

צבי ישראלי12

צבי ישראלי13

צבי ישראלי14

זאב15

זאב16

צבי ישראלי17

צבוע מפוספס18

צבוע מפוספס, צבי ישראלי19

צבוע מפוספס20

צבוע מפוספס21

צבוע מפוספס22

צבוע מפוספס23
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טבלה 45: טבלת תצפיות במיני יונקים בסכנת הכחדה ממאגר המידע של רט"ג לפי מס' נקודה

מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

צבי ישראלי1

צבי ישראלי2

צבי ישראלי3

נמר4

צבי ישראלי5

צבי ישראלי6

צבי ישראלי7

צבי ישראלי8

צבוע מפוספס9

צבי ישראלי10

צבי ישראלי11

צבי ישראלי12

יזנוב גדול13

יזנוב קטן14

צבי ישראלי15

צבי ישראלי16

צבי ישראלי17

צבי ישראלי18

צבי ישראלי19

צבי ישראלי20

צבי ישראלי21

צבי ישראלי22

צבי ישראלי23

צבי ישראלי24

צבי ישראלי25

צבי ישראלי26

צבי ישראלי27

צבי ישראלי28

צבי ישראלי29

צבי ישראלי30

צבי ישראלי31

צבי ישראלי32

צבי ישראלי33

צבי ישראלי34

צבי ישראלי35

צבי ישראלי36

צבי ישראלי37

צבי ישראלי38

צבי ישראלי39

צבי ישראלי40

צבי ישראלי41

צבי ישראלי42
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מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

צבי ישראלי43

צבי ישראלי44

צבי ישראלי45

צבי ישראלי46

צבי ישראלי47

צבי ישראלי48

צבי ישראלי49

צבי ישראלי50

צבי ישראלי51

צבי ישראלי52

צבי ישראלי53

צבי ישראלי54

צבי ישראלי55

צבי ישראלי56

צבי ישראלי57

צבי ישראלי58

זאב59

צבי ישראלי60

צבי ישראלי61

צבי ישראלי62

עטלפון לבן-שוליים, צבי ישראלי63

צבי ישראלי64

צבי ישראלי65

צבי ישראלי66

צבי ישראלי67

צבי ישראלי68

צבי ישראלי69

צבי ישראלי70

צבי ישראלי71

צבי ישראלי72

צבי ישראלי73

צבי ישראלי74

צבי ישראלי75

צבי ישראלי76

צבי ישראלי77

צבי ישראלי78

צבי ישראלי79

צבי ישראלי80

צבי ישראלי81

צבי ישראלי82

חתול בר, צבי ישראלי83

חתול ביצות, צבי ישראלי84

זאב, חתול ביצות, צבי ישראלי85
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מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

צבי ישראלי86

צבי ישראלי87

צבי ישראלי88

צבי ישראלי89

צבי ישראלי90

צבי ישראלי91

צבי ישראלי92

צבי ישראלי93

צבי ישראלי94

צבי ישראלי95

צבי ישראלי96

צבי ישראלי97

צבי ישראלי98

צבי ישראלי99

לוטרה100

זאב101

צבי ישראלי102

צבי ישראלי103

צבי ישראלי104

צבי ישראלי105

צבי ישראלי106

צבי ישראלי107

צבי ישראלי108

צבי ישראלי109

צבי ישראלי110

צבי ישראלי111

חתול ביצות, צבוע מפוספס, צבי 112
ישראלי

צבי ישראלי113

צבי ישראלי114

צבי ישראלי115

צבי ישראלי116

צבי ישראלי117

צבי ישראלי118

צבי ישראלי119

חתול בר120

צבי ישראלי121

צבי ישראלי122

צבי ישראלי123

צבי ישראלי124

צבי ישראלי125

צבי ישראלי126

צבי ישראלי127



377

"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

צבי ישראלי128

צבי ישראלי129

צבי ישראלי130

צבי ישראלי131

צבוע מפוספס132

צבי ישראלי133

צבי ישראלי134

צבי ישראלי135

צבי ישראלי136

צבי ישראלי137

צבי ישראלי138

צבוע מפוספס139

צבי ישראלי140

פרספון141

פרסף גדול142

צבי ישראלי143

צבי ישראלי144

צבי ישראלי145

יזנוב קטן146

צבי ישראלי147

צבי ישראלי148

צבי ישראלי149

צבי ישראלי150

צבי ישראלי151

צבי ישראלי152

צבי ישראלי153

צבי ישראלי154

צבי ישראלי155

חתול ביצות, חתול בר, נמר, צבי ישראלי156

צבי ישראלי157

פרסף גמדי158

צבי ישראלי159

פרסף גדול160

צבי ישראלי161

צבי ישראלי162

צבי ישראלי163

צבי ישראלי164

צבי ישראלי165

צבי ישראלי166

צבי ישראלי167

צבי ישראלי168

צבי ישראלי169

צבי ישראלי170



378

"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

צבי ישראלי171

צבי ישראלי172

חתול ביצות, צבי ישראלי173

צבי ישראלי174

חתול ביצות, צבי ישראלי175

צבי ישראלי176

צבי ישראלי177

צבי ישראלי178

צבי ישראלי179

צבי ישראלי180

צבי ישראלי181

צבי ישראלי182

צבי ישראלי183

חתול בר184

צבי ישראלי185

צבי ישראלי186

צבי ישראלי187

צבי ישראלי188

צבי ישראלי189

צבי ישראלי190

צבי ישראלי191

צבי ישראלי192

צבי ישראלי193

צבי ישראלי194

צבי ישראלי195

צבי ישראלי196

צבי ישראלי197

צבי ישראלי198

צבי ישראלי199

צבי ישראלי200

צבי ישראלי201

צבי ישראלי202

חתול בר, נמר203

יזנוב גדול204

יזנוב קטן205

צבי ישראלי206

צבי ישראלי207

צבי ישראלי208

חתול ביצות209

צבי ישראלי210

צבי ישראלי211

צבי ישראלי212

צבי ישראלי213



379

"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

צבי ישראלי214

צבי ישראלי215

צבי ישראלי216

צבי ישראלי217

צבי ישראלי218

צבי ישראלי219

צבי ישראלי220

צבי ישראלי221

צבי ישראלי222

צבי ישראלי223

צבי ישראלי224

צבי ישראלי225

צבי ישראלי226

צבי ישראלי227

צבי ישראלי228

צבי ישראלי229

צבי ישראלי230

צבי ישראלי231

צבי ישראלי232

צבי ישראלי233

צבי ישראלי234

צבי ישראלי235

צבי ישראלי236

צבי ישראלי237

צבי ישראלי238

צבי ישראלי239

צבי ישראלי240

צבי ישראלי241

צבי ישראלי242

צבי ישראלי243

צבי ישראלי244

צבי ישראלי245

צבי ישראלי246

צבי ישראלי247

צבי ישראלי248

צבי ישראלי249

צבי ישראלי250

צבי ישראלי251

צבי ישראלי252

צבי ישראלי253

צבי ישראלי254

צבי ישראלי255

צבי ישראלי256



380

"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

צבי ישראלי257

צבי ישראלי258

צבי ישראלי259

צבי ישראלי260

צבי ישראלי261

צבי ישראלי262

צבי ישראלי263

צבי ישראלי264

צבי ישראלי265

צבי ישראלי266

צבי ישראלי267

צבי ישראלי268

צבי ישראלי269

צבי ישראלי270

צבי ישראלי271

צבי ישראלי272

צבי ישראלי273

צבי ישראלי274

צבי ישראלי275

צבי ישראלי276

צבי ישראלי277

צבי ישראלי278

צבי ישראלי279

צבי ישראלי280

צבי ישראלי281

צבי ישראלי282

צבי ישראלי283

צבי ישראלי284

צבי ישראלי285

צבי ישראלי286

צבי ישראלי287

צבי ישראלי288

צבי ישראלי289

צבי ישראלי290

צבי ישראלי291

צבי ישראלי292

צבי ישראלי293

צבי ישראלי294

צבי ישראלי295

חתול ביצות, צבי ישראלי296

צבי ישראלי297

צבי ישראלי298

צבי ישראלי299



381

"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

יזנוב קטן300

חתול ביצות301

צבי ישראלי302

חדף מצוי303

צבי ישראלי304

צבי ישראלי305

צבי ישראלי306

חתול ביצות307

צבי ישראלי308

זאב309

צבי ישראלי310

צבי ישראלי311

צבי ישראלי312

צבי ישראלי313

צבי ישראלי314

צבי ישראלי315

צבי ישראלי316

צבי ישראלי317

צבי ישראלי318

צבי ישראלי319

צבי ישראלי320

זאב321

צבי ישראלי322

צבי ישראלי323

צבי ישראלי324

זאב325

צבי ישראלי326

זאב, צבוע מפוספס327

חתול בר328

צבי ישראלי329

צבי ישראלי330

צבי ישראלי331

חתול ביצות332

צבי ישראלי333

צבי ישראלי334

צבוע מפוספס335

צבוע מפוספס336

צבי ישראלי337

צבי ישראלי338

צבי ישראלי339

חתול ביצות340

צבי ישראלי341

צבי ישראלי342



382

"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

צבי ישראלי343

צבי ישראלי344

זאב345

זאב346

צבוע מפוספס347

צבי ישראלי348

צבי ישראלי349

צבי ישראלי350

צבי ישראלי351

צבי ישראלי352

צבי ישראלי353

צבי ישראלי354

צבי ישראלי355

צבי ישראלי356

צבי ישראלי357

צבי ישראלי358

צבי ישראלי359

צבי ישראלי360

צבי ישראלי361

צבי ישראלי362

צבי ישראלי363

צבי ישראלי364

צבי ישראלי365

צבי ישראלי366

צבי ישראלי367

צבי ישראלי368

צבי ישראלי369

צבי ישראלי370

צבי ישראלי371

צבי ישראלי372

צבי ישראלי373

צבי ישראלי374

צבי ישראלי375

צבי ישראלי376

צבי ישראלי377

צבי ישראלי378

צבי ישראלי379

צבי ישראלי380

צבי ישראלי381

חתול ביצות382

צבי ישראלי383

צבי ישראלי384

צבי ישראלי385



383

"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

צבי ישראלי386

צבי ישראלי387

צבי ישראלי388

צבי ישראלי389

צבי ישראלי390

צבי ישראלי391

צבי ישראלי392

חתול ביצות393

צבי ישראלי394

צבי ישראלי395

צבי ישראלי396

צבי ישראלי397

צבי ישראלי398

צבי ישראלי399

צבי ישראלי400

צבי ישראלי401

צבי ישראלי402

צבי ישראלי403

צבי ישראלי404

צבי ישראלי405

צבי ישראלי406

צבי ישראלי407

צבי ישראלי408

צבי ישראלי409

צבי ישראלי410

צבי ישראלי411

צבוע מפוספס412

צבי ישראלי413

צבי ישראלי414

צבי ישראלי415

צבי ישראלי416

ירבוע מצוי417

צבי ישראלי418

צבי ישראלי419

צבי ישראלי420

צבי ישראלי421

צבי ישראלי422

חתול ביצות423

זאב424

חתול ביצות, צבי ישראלי425

צבי ישראלי426

צבי ישראלי427

צבי ישראלי428



384

"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

צבי ישראלי429

צבי ישראלי430

צבי ישראלי431

צבי ישראלי432

צבי ישראלי433

צבי ישראלי434

חתול בר435

צבוע מפוספס436

צבי ישראלי437

צבי ישראלי438

צבי ישראלי439

חתול ביצות440

חתול ביצות, צבי ישראלי441

צבי ישראלי442

צבי ישראלי443

צבי ישראלי444

צבי ישראלי445

צבי ישראלי446

צבי ישראלי447

צבי ישראלי448

יזנוב קטן449

צבי ישראלי450

צבי ישראלי451

פרסף הנגב452

יזנוב קטן453

צבי ישראלי454

זאב455

צבי ישראלי456

צבי ישראלי457

צבי ישראלי458

חתול ביצות459

חתול ביצות, צבי ישראלי460

חתול ביצות461

צבי ישראלי462

חתול ביצות, חתול בר, צבוע מפוספס, 463
צבי ישראלי

צבוע מפוספס, צבי ישראלי464

צבי ישראלי465

חתול בר466

צבי ישראלי467

צבי ישראלי468

חתול בר469

צבי ישראלי470



385

"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

צבי ישראלי471

צבי ישראלי472

צבי ישראלי473

צבי ישראלי474

צבי ישראלי475

צבי ישראלי476

צבוע מפוספס477

חתול ביצות478

קרקל479

זאב, חתול ביצות, צבי ישראלי480

צבי ישראלי481

צבי ישראלי482

צבי ישראלי483

חתול ביצות484

צבי ישראלי485

חתול בר486

צבי ישראלי487

צבוע מפוספס, צבי ישראלי488

צבי ישראלי489

צבי ישראלי490

חתול בר491

צבי ישראלי492

צבי ישראלי493

צבי ישראלי494

צבי ישראלי495

צבי ישראלי496

צבי ישראלי497

צבי ישראלי498

צבי ישראלי499

צבי ישראלי500

צבי ישראלי501

צבי ישראלי502

צבי ישראלי503

צבי ישראלי504

צבי ישראלי505

צבי ישראלי506

צבי ישראלי507

צבי ישראלי508

צבי ישראלי509

צבי ישראלי510

צבי ישראלי511

צבי ישראלי512

צבי ישראלי513



386

"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

צבי ישראלי514

צבי ישראלי515

צבי ישראלי516

צבי ישראלי517

צבי ישראלי518

צבי ישראלי519

צבי ישראלי520

צבי ישראלי521

צבי ישראלי522

צבי ישראלי523

צבי ישראלי524

צבי ישראלי525

צבי ישראלי526

צבי ישראלי527

צבי ישראלי528

צבי ישראלי529

צבי ישראלי530

צבי ישראלי531

צבי ישראלי532

צבי ישראלי533

צבי ישראלי534

צבי ישראלי535

צבי ישראלי536

צבי ישראלי537

צבי ישראלי538

צבי ישראלי539

צבי ישראלי540

צבי ישראלי541

חתול ביצות542

צבוע מפוספס543

חתול ביצות, חתול בר544

חתול ביצות545

חתול ביצות, צבי ישראלי546

זאב, חתול ביצות547

חתול ביצות, קרקל548

זאב549

צבי ישראלי550

צבי ישראלי551

צבי ישראלי552

צבי ישראלי553

צבי ישראלי554

צבי ישראלי555

צבי ישראלי556



387

"ח מסכם ים המלח דו מי – מנחל בזק עד  הירדן הדרו

מינים שנצפו )מאגר מידע רט"ג(מס׳ נקודה

צבי ישראלי557

זאב, צבי ישראלי558

צבי ישראלי559

צבי ישראלי560

צבי ישראלי561

צבי ישראלי562

צבי ישראלי563

צבוע מפוספס564

צבוע מפוספס565

צבי ישראלי566

צבי ישראלי567

צבי ישראלי568

זאב569

צבי ישראלי570

צבי ישראלי571

צבי ישראלי572

צבי ישראלי573

צבי ישראלי574

צבי ישראלי575

צבי ישראלי576

צבי ישראלי577

צבי ישראלי578

צבי ישראלי579

צבי ישראלי580

צבי ישראלי581

צבי ישראלי582

צבי ישראלי583

צבי ישראלי584

צבי ישראלי585

צבי ישראלי586

צבי ישראלי587

צבי ישראלי588

צבי ישראלי589

צבי ישראלי590

צבי ישראלי591

חתול בר592

צבי ישראלי593

צבי ישראלי594

צבי ישראלי595

צבי ישראלי596

צבי ישראלי597

צבי ישראלי598

צבי ישראלי599
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צבי ישראלי600

צבי ישראלי601

צבי ישראלי602

צבי ישראלי603

חתול ביצות604

צבי ישראלי605

צבי ישראלי606

צבי ישראלי607

צבי ישראלי608

צבי ישראלי609

זאב, צבי ישראלי610

צבי ישראלי611

צבי ישראלי612

צבי ישראלי613

צבי ישראלי614

צבי ישראלי615

צבי ישראלי616

צבי ישראלי617

צבי ישראלי618

צבי ישראלי619

זאב620

צבי ישראלי621

צבי ישראלי622

צבי ישראלי623

חתול ביצות624

זאב, חתול ביצות, צבי ישראלי, קרקל625

חתול ביצות, צבי ישראלי626

חתול ביצות, צבוע מפוספס, צבי 627
ישראלי

זאב, צבי ישראלי628

חתול בר, צבי ישראלי629

צבי ישראלי630

צבי ישראלי631

צבי ישראלי632

צבי ישראלי633

צבי ישראלי634

צבי ישראלי635

צבי ישראלי636

צבי ישראלי637

צבי ישראלי638

צבי ישראלי639

צבי ישראלי640

צבי ישראלי641
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צבי ישראלי642

צבי ישראלי643

צבי ישראלי644

צבי ישראלי645

צבי ישראלי646

צבי ישראלי647

צבי ישראלי648

צבי ישראלי649

צבי ישראלי650

צבי ישראלי651

צבי ישראלי652

צבי ישראלי653

צבי ישראלי654

צבי ישראלי655

צבי ישראלי656

צבי ישראלי657

צבי ישראלי658

צבי ישראלי659

צבי ישראלי660

צבי ישראלי661

צבי ישראלי662

צבי ישראלי663

צבי ישראלי664

צבי ישראלי665

צבי ישראלי666

צבי ישראלי667

צבי ישראלי668

צבי ישראלי669

צבי ישראלי670

צבי ישראלי671

יזנוב קטן672

צבי ישראלי673

יזנוב קטן674

פרסף הנגב675

צבי ישראלי676

צבי ישראלי677

צבי ישראלי678

חתול ביצות679

צבי ישראלי680

צבי ישראלי681

צבוע מפוספס, צבי ישראלי682

צבי ישראלי683

צבי ישראלי684
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צבי ישראלי685

צבי ישראלי686

צבי ישראלי687

צבי ישראלי688

צבי ישראלי689

צבי ישראלי690

צבי ישראלי691

צבי ישראלי692

צבי ישראלי693

צבי ישראלי694

צבי ישראלי695

צבי ישראלי696

צבי ישראלי697

צבי ישראלי698

צבי ישראלי699

צבי ישראלי700

צבי ישראלי701

צבי ישראלי702

צבי ישראלי703

צבי ישראלי704

צבי ישראלי705

צבי ישראלי706

צבי ישראלי707

צבי ישראלי708

צבי ישראלי709

צבי ישראלי710

צבי ישראלי711

צבי ישראלי712

צבי ישראלי713

צבי ישראלי714

צבי ישראלי715

צבי ישראלי716

צבי ישראלי717

צבי ישראלי718

צבי ישראלי719

צבי ישראלי720

צבי ישראלי721

צבי ישראלי722

צבי ישראלי723

צבי ישראלי724

זאב725

צבוע מפוספס, צבי ישראלי726

צבי ישראלי727
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צבי ישראלי728

צבי ישראלי729

צבי ישראלי730

צבי ישראלי731

צבי ישראלי732

צבי ישראלי733

צבי ישראלי734

צבי ישראלי735

קרקל736

זאב737

צבי ישראלי738

צבי ישראלי739

צבי ישראלי740

צבי ישראלי741

צבי ישראלי742

צבי ישראלי743

צבי ישראלי744

צבי ישראלי745

צבי ישראלי746

צבי ישראלי747

צבי ישראלי748

צבי ישראלי749

צבי ישראלי750

צבי ישראלי751

צבי ישראלי752

צבי ישראלי753

צבי ישראלי754

צבי ישראלי755

צבי ישראלי756

חתול בר757

צבי ישראלי758

צבי ישראלי759

צבי ישראלי760

צבי ישראלי761

צבי ישראלי762

צבי ישראלי763

צבי ישראלי764

צבי ישראלי765

צבי ישראלי766

צבי ישראלי767

זאב768

צבי ישראלי769

חתול ביצות, צבי ישראלי770
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צבי ישראלי771

צבי ישראלי772

צבי ישראלי773

צבי ישראלי774

צבי ישראלי775

צבי ישראלי776

צבי ישראלי777

צבי ישראלי778

צבי ישראלי779

צבי ישראלי780

צבי ישראלי781

צבי ישראלי782

צבי ישראלי783

צבי ישראלי784

צבי ישראלי785

צבי ישראלי786

צבי ישראלי787

צבי ישראלי788

צבי ישראלי789

צבי ישראלי790

צבי ישראלי791

צבי ישראלי792

זאב793

צבי ישראלי794

צבי ישראלי795

צבי ישראלי796

צבי ישראלי797

צבי ישראלי798

צבי ישראלי799

צבי ישראלי800

פרסף הנגב801

יזנוב קטן802

יזנוב קטן803

צבי ישראלי804

צבי ישראלי805

צבי ישראלי806

צבי ישראלי807

צבי ישראלי808

ירבוע מצוי809

צבי ישראלי810

צבי ישראלי811

צבי ישראלי812

צבי ישראלי813
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צבי ישראלי814

צבי ישראלי815

צבי ישראלי816

צבי ישראלי817

צבי ישראלי818

צבי ישראלי819

צבי ישראלי820

צבי ישראלי821

צבי ישראלי822

צבי ישראלי823

צבי ישראלי824

צבי ישראלי825

צבי ישראלי826

פרסף הנגב827

צבי ישראלי828

צבי ישראלי829

צבי ישראלי830

צבי ישראלי831

צבי ישראלי832

צבי ישראלי833

צבי ישראלי834

צבי ישראלי835

צבי ישראלי836

צבי ישראלי837

צבי ישראלי838

צבי ישראלי839

צבי ישראלי840

צבי ישראלי841

צבי ישראלי842

צבי ישראלי843

צבי ישראלי844

יזנוב קטן845

צבי ישראלי846

צבי ישראלי847

צבי ישראלי848

צבי ישראלי849

צבי ישראלי850

צבי ישראלי851

צבי ישראלי852

צבי ישראלי853

צבי ישראלי854

צבי ישראלי855

צבי ישראלי856
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צבי ישראלי857

צבי ישראלי858

צבי ישראלי859

צבי ישראלי860

צבי ישראלי861

צבי ישראלי862

צבי ישראלי863

צבי ישראלי864

צבי ישראלי865

צבוע מפוספס866

צבוע מפוספס867

צבי ישראלי868

צבי ישראלי869

צבי ישראלי870

צבי ישראלי871

צבי ישראלי872

צבי ישראלי873

צבי ישראלי874

צבי ישראלי875

יזנוב קטן876

פרסף הנגב877

צבי ישראלי878

יזנוב קטן879

יזנוב קטן880

צבי ישראלי881

צבי ישראלי882

צבי ישראלי883

צבי ישראלי884

צבי ישראלי885

צבי ישראלי886

צבי ישראלי887

צבי ישראלי888

צבי ישראלי889

צבי ישראלי890

צבי ישראלי891

צבי ישראלי892

צבי ישראלי893

צבי ישראלי894

צבי ישראלי895

צבי ישראלי896

צבי ישראלי897

צבי ישראלי898

צבי ישראלי899
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צבי ישראלי900

צבי ישראלי901

צבי ישראלי902

צבי ישראלי903

צבי ישראלי904

צבי ישראלי905

צבי ישראלי906

צבי ישראלי907

צבי ישראלי908

צבי ישראלי909

צבוע מפוספס910

צבי ישראלי911

צבי ישראלי912

צבי ישראלי913

צבי ישראלי914

צבי ישראלי915

צבי ישראלי916

צבי ישראלי917

צבי ישראלי918

צבי ישראלי919

צבי ישראלי920

צבי ישראלי921

צבי ישראלי922

צבי ישראלי923

צבי ישראלי924

צבי ישראלי925

צבי ישראלי926

צבי ישראלי927

צבי ישראלי928

צבי ישראלי929

צבי ישראלי930

צבי ישראלי931

צבי ישראלי932

צבי ישראלי933

צבי ישראלי934

צבי ישראלי935

צבי ישראלי936

צבי ישראלי937

צבי ישראלי938

יזנוב קטן939

יזנוב קטן940

יזנוב קטן941

פרסף הנגב942






