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הכורכרים הדרומיים – תמונת מצב
מבוא ועיקרי הממצאים
רכסי הכורכר החופיים והפנימיים מהווים בית גידול ייחודי הכולל בתוכו מינים ים תיכוניים ,מדבריים
וחופיים .רכסי הכורכר הם גם מרכיב דומיננטי בנוף מישור החוף – הם בולטים למרחוק ונשקף מהם נוף
פתוח לכיוון הים במערב ולכיוון השפלה ושדרת ההר במזרח.
למרות ערכם הייחודי ,שטחי הכורכר הפתוחים במדינת ישראל הולכים ומצטמצמים  -גבעות הכורכר
נוחות להתיישבות ולבנייה ומהוות שטחי שוליים מבחינה חקלאית .כיוון שכך הן נכבשות על ידי הפיתוח
המתקדם ועולם הצומח והחי העשיר שבהן הולך ונעלם.
כדי לשמור על ערכי הטבע והנוף שנותרו בשטחים אלה ,נערך סקר ראשוני שנועד לאתר את שטחי
הכורכר ולמפות את תכסית שימושי הקרקע עליהם .זאת במטרה להגדיר עדיפויות שימור ודרכים לטיפוח
איכויותיהם השונות של שטחים אלה.
שטח העבודה
הסקר משתרע מגוש דן דרומה עד להעלמות הכורכרים במישורי הלס של צפון הנגב ,באזור כיסופים.
בציר מערב – מזרח הוא נמשך מהים עד לקו המגע של הקרקעות החוליות עם אזורי האלוביום והקירטון,
במעבר לכיוון השפלה.
עיקרי הממצאים
גבעות הכורכר במישור חוף יהודה  -מבדיקה זו של תפרושת שטחי הכורכר עולה שמצפון לנחל שורק
נותרו בעיקר שטחים קטנים ומקוטעים .גם באגן נחל לכיש שטחי הכורכר הטבעיים נדירים ביותר .למרות
זאת ,שטחים אלה הם בבחינת המועט המחזיק את המרובה :מופיע בהם מגוון בוטני נדיר הכולל מאות מיני
צומח ,רבים מהם אנדמיים ו/או נדירים .הרכב הצומח בהם ייחודי – משולב בהם צומח של בתי גידול
יובשניים ,יחד עם מרכיבים ים תיכוניים ,שחסרים בשטחי הכורכר הדרומיים יותר .לגבעות הכורכר
חשיבות רבה גם כשטחים טבעיים בתוך מרחב בנוי בצפיפות ,שיכולים לשמש לצרכי מחקר ,חינוך ,לימוד
ונופש בחיק הטבע.
חשוב לכן להכין תוכנית ממוקדת ,רב תחומית ,לשימור שטחי הכורכר הקטנים והמקוטעים באזור המיושב
בצפיפות  -בין אשקלון לתל אביב .בנוסף לשימור שטחי הכורכר עצמם ,יש חשיבות גדולה ליצירת רשת
של כתמים ומסדרונות פתוחים ,שיכולים להמצא גם בשימוש חקלאי .שטחי הכורכר ישמשו במערכת
כזאת גלעינים שמורים ,מוקפים בשטחי חיץ ומחוברים זה לזה ברשת של מסדרונות ברוחב משתנה.
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אגן נחל שקמה – באזור זה נמצא ריכוז יוצא דופן של שטחי כורכר )וקרקעות ממקור חולי( עם צומח
טבעי ויערות נטע אדם .ריכוז זה נותן בידינו אפשרות לפעול ליצירת גוש שמור בעל משמעות אקולוגית
ונופית רחבה – בנוסף לאיכויותיו כבית גידול ייחודי הוא מהווה חלק ממסדרון פתוח ,מההר ועד לים,
שיכול לשמש כמעבר טבעי להתפשטות בעלי חיים וצמחים .במסדרון זה יכולים להתפתח גם מסלולי טיול
המבוססים על הנוף הפתוח ושרשרת התלים הארכיאולוגיים בצדי הנחלים.
להשגת יעדים אלה חשוב לפעול לבניית תוכנית באגן נחל שקמה ,הכוללת את המרכיבים הבאים:
• הגדרת שטחי כורכר לשימור ערכי טבע ,נוף ומורשת האדם.
• תכנון תשתית נופש בחיק הטבע באזור זה ,באופן שלא יפגע באיכויותיו הייחודיות.
• הגדרת שטחים חקלאיים בעלי חשיבות לשמירת רצף אקולוגי במרחב.
• בניית תוכנית ממשק לעידוד צומח טבעי בשטחי מרעה ,בשטחים מיוערים ובשטחים המיועדים
לנטיעה.

שיטת העבודה
מקורות להגדרת שטחי הכורכר
הגדרת שטחי הכורכר והקרקעות החוליות מסובכת – לא בוצע עד כה מיפוי פרטני מקיף של שטחים אלה.
לרשות כותבי העבודה עמדו מספר מקורות להתמודדות עם שאלה זו:
•

מפה גיאולוגית )מקור – 1:100,000 :המכון הגיאולוגי(.

•

מפת חבורות קרקע )מקור – 1:50,000 :משרד החקלאות(.

•

שיפועים )מבוסס על .(D.T.M.

•

מפת גבהים )מבוסס על .(D.T.M.

•

תצפיות בשטח ומיפוי שימושי הקרקע.

לאחר בדיקה מדוקדקת של מקורות המידע השונים נקבעה מפת הקרקעות כמקור עיקרי לקביעת שטחי
הכורכר והקרקעות החוליות .מפה זו נערכה בקנ"מ  1:50,000ונראה שהיא תואמת בצורה המדויקת
ביותר את מצאי הקרקעות כפי שתועד בשטח הסקר .בעבודות מפורטות יותר יש מקום למפות ביתר דיוק
את שטחי הכורכר ,תוך שילוב מקורות שונים.
שטחי הכורכר על סמך מפת חבורות הקרקע הוגדרו באופן שונה בשטחי החולות ובאזור הרכסים
הפנימיים :להסביר הפרדה בין כורכר לקרקעות חוליות.
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הגדרת תחומי התייחסות באזורי הרכסים הפנימיים
אזורי כורכר
•

 – E2פרה-רנדזינה.

אזורי קרקעות שקשורות בכורכר )בלייה של כורכר(
•

 – E1קרקעות אלוביות חמריות וגלי.

•

 – E3חמרה.

•

 – E4חמרה חולית.

•

 – E5ליתוסולים חוליים ,קוקעות חמרה ורנזינות.

•

 – K3קרקעות חומות כהות גרומוסוליות וקרקעות חומות כהות רזידואליות.

•

 – W2רגוסוליים חוליים ,רגוסולים חמריים ורגוסולים חרסיתיים.

הגדרת תחומי התייחסות באזור החוף
אזורי כורכר מכוסה בחול
•

 – V5חול נודד ,שדות חול ופרהרנדזינה )מעל כורכר(.

•

שטחים שמוגדרים במפה הגיאולוגית ככורכר בתוך אזורי החולות.

קרקעות חוליות
•

– V1חולות נודדים ,שדות חול ופרה-רנדזינות.

•

– V2חולות נודדים ושדות חול.

•

– V3חולות נודדים ואלוביום לסי.

•

 – V4חול נודד ,שדות חול וקרקעות הידרומורפיות.

חלוקה לאזורים טבעיים
על מנת להגיע לאפיון אזורי של מצב השטחים הפתוחים בשטחי הכורכר חולק אזור העבודה ,מתל אביב
דרומה עד צפון הנגב ,לאזורים טבעיים .זאת על פי העקרונות הבאים:
עקרונות החלוקה – בציר מזרח מערב
•

רכסים חופיים – עד לרכס הכורכר השלישי ,רכסים שנוגעים בחול ומכוסים חול בחלקם.

•

רכסים פנימיים – הרכס הרביעי והחמישי ,כולל המרזבות ביניהם.

•

אזור גבעות הכורכר – אזור כורכרי ללא מתאר של רכסים.

עקרונות החלוקה – בציר צפון דרום
•

בחלק הצפוני – נחלים )נחל לכיש( ומרקמים בנויים גדולים )אשדוד ,אשקלון( מפרידים בין אזורי
הכורכר.

•

בחלק הדרומי – כורכרים באגן נחל הבשור הוגדרו כאזור אחד.
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היות ומטרת העבודה היא לבחון את שימושי הקרקע על שטחי הכורכר בהיבט מרחבי כולל ,תוחמו
האזורים באופן שהם מכילים לא רק את שטחי הכורכר והקרקעות שמוצאן מחול וכורכר אלא גם את
השטחים האלוביאליים ביניהם .על פי עקרונות אלה הוגדרו שבעה אזורים טבעיים:
•

הגבעות המזרחיות :אזור נחל שקמה

•

הרכסים הפנימיים :אזור בארי

•

הרכסים הפנימיים :אזור נירעם  -גברעם

•

הרכסים הפנימיים :אזור רחובות  -גדרה

•

הרכסים החופיים :אזור זיקים

•

הרכסים החופיים :אזור ניצנים

•

הרכסים החופיים :אזור פלמחים

מיפוי שימושי קרקע  -הגדרת שימושי הקרקע הקיימים
בכל שטח הסקר מופו שימושי הקרקע על סמך מפות ,צילומי אויר וסיורים בשטח .תוצאות המיפוי
מוצגות בשתי סדרות של מפות שמראות את שימושי הקרקע על רקע סימון שטחי הכורכר והקרקעות
שמקורן חול וכורכר.
•

שימושי קרקע מוכללים בקנ"מ  - 1:100,000שימושי הקרקע מחולקים לקטגוריות כלליות :שטח
טבעי ,שטח נטוע ,שטח חקלאי ,שטח מופר ושטח בנוי.

•

תכסית מפורטת בקנ"מ  – 1:70,000מפה אחת לכל אחד מהאזורים הטבעיים שהוגדרו.

ייעודי קרקע  -הגדרת אזורים שמורים סטטוטורית
כדי להעריך את "הסיכויים מול הסיכונים" בתהליך שימור אזורי הכורכר הוכנה סדרה נוספת של מפות
שמציגה שטחים מוגנים בתוכניות "ירוקות":
•

שמורות טבע וגנים לאומיים ,מסווגים ע"פ התקדמות הליך ההכרזה .מקור מידע זה באגף המקרקעין
של רשות הטבע והגנים.

•

תמ"א  – 22תוכנית מתאר ארצית ליער ולייעור ) .(1995מקור המידע :קרן קיימת לישראל.

ניתוח המידע
מעבר למסקנות שהובאו בפרק המבוא נערך ניתוח כמותי ראשוני שנועד להציג תמונה כללית של
שימושי הקרקע על שטחי הכורכר שנותרו בכל אחד מהאזורים הטבעיים שהוגדרו .בעקבות הנתונים
הכמותיים מובא תיאור כללי של ערכי הטבע והנוף באזור .לסיכום באות מספר המלצות ראשוניות
לשימור וטיפוח ערכי הטבע והנוף בכל אזור ,תוך התייחסות לנוף הכורכרים והיבטיו השונים.
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רקע גיאולוגי
החול ,הכורכר והקרקעות הנוצרות מחול או מכורכר קשורים יחד במכלול נופי-קרקעי ,המתואר בסקר.
מהו כורכר?
בהגדרתו ,כורכר הוא אבן חול גירית  -כלומר גרגרי חול האחוזים יחד ע"י חומר מלכד גירי .הגדרה זו
מתאימה בעיקר לכורכרים של מרכז הארץ ודרומה .ככל שמצפינים לאורך החוף ,יותר ויותר מהחומר
המלוכד הוא ממקור של שברי צדפים ופחות גרגרי חול קוורציים .הכורכר עשוי להיות סלעי או פריך
בהתאם לחוזק ההתלכדות.
הבעייתיות בהקשר למוצא הכורכר
למרות המידע הרב שנאסף ,אין עדיין תשובה מדעית מוסכמת לגבי מספר תופעות הקשורות לכורכר
ולהיווצרותו .סלעי הכורכר צעירים יחסית ,נחשפים במקומות רבים על פני השטח ובנוסף עוברים דרכם
קידוחים רבים הקשורים לחיפוש מים .אזור הכורכרים נחקר רבות גם בהקשרי מחקר פרהיסטורי ,מחקר
קרקעות ואוקינוגרפיה .למרות כל זאת ,התמונה הכללית על האירועים והתנאים שהובילו ליצירת הכורכר
לעיתים בהירה פחות מאשר לגבי תקופות עתיקות יותר .הסיבות לכך ע"פ גבירצמן ) (1990הן חוסר
אחידות במינוח ,חוסר סינתיזה בין מחקרים שונים שבאו מזויות שונות ,התבססות יתר על הנחות
מוקדמות )למשל בהקשר לתקופות הקרח המוכרות מאירופה( ו"טענות מעגליות" .יתר על כן ,בתקופת
היווצרות הכורכר חלו הרבה מאורעות גיאולוגיים וגיאומורפולוגיים שהותירו את רישומם בשטח
והתמונה בהחלט מסובכת) .עוד על נושא זה בסעיף על "רכסי הכורכר"(.
מקור החומרים שמהם מורכב הכורכר
מקור גרגרי החול הקוורציים הוא בחול המגיע מהנילוס והמוסע צפונה לאורך חופי הארץ ע"י זרמים
ימיים .חול זה מצטבר על מדף היבשת וגם על החוף .מהחוף מוסע חלק מהחול לפנים הארץ ע"י רוחות.
לחומר המלכד הגירי ישנם שני מקורות עיקריים )דן:(1984 ,
 (1שברי צדפים וקונכיות של יצורים ימיים הנפלטים לחוף .השברים הדקים מוסעים יחד עם גרגרי החול
אל פנים הארץ .מאוחר יותר ,חומר שנשטף משברים אלו הופך לחומר המלכד.
 (2חומר שהוסע ע"י רוחות ושקע שנית )חומר איאולי( .מקורו של חומר זה לרוב ממדבריות דרומיים
לישראל .האבק האיאולי מכיל מרכיבים חרסיתיים וגיריים .בד"כ המרכיבים החרסיתיים נמצאים
בגרגרים הקטנים יותר והמרכיבים הגיריים בגרגרים גדולים יותר.
כמות והרכב חומרי המוצא משתנה על ציר דרום-צפון באופן הבא:
חול קוורצי :עקב הפיזור עם ההתרחקות מהמקור )הנילוס( כמותו של החול הולכת וקטנה כלפי צפון
ובפרט היא קטנה מצפון לחיפה.
שברי צדפים :הכמות לרוב אינה משתנה על ציר זה ,מה שמביא לכך שככל שמצפינים חלקו של הקוורץ

ב"חול" פוחת.
חומר איאולי :הגרגרים הקטנים נישאים למרחקים גדולים יותר .לכן ,ככל שמצפינים ,עולה החלק היחסי
של החרסית וקטן זה של הגיר .גם כמות האבק הכללית פוחתת ככל שמצפינים ,עקב ההתרחקות מהמקור.
פרט להשתנות בכיוון צפון-דרום ,ישנה גם השתנות בהרכב החול הקשורה למרחק מהחוף .יש לזכור
שבציר דרום-צפון ישנה עלייה בכמות המשקעים .כל הפרמטרים הנ"ל עשויים גם להשתנות לאורך ציר
הזמן .צירופים אלו ואחרים קשורים להיווצרות או אי היווצרות כורכרים וליצירת סוגי קרקעות שונים
שיש להן קשר לחול ו/או לכורכר )ר' להלן(.
סביבת ההיווצרות של הכורכר
בסעיפים שלעיל ההתייחסות הייתה בעיקר לכורכר שנוצר בסביבה יבשתית .כורכר כזה ,שניתן לתארו
גם כ"דיונה מאובנת" ,הוא המרכיב העיקרי של רכסי הכורכר המערביים )ר' להלן( היבשתיים וכנראה גם
של  3הרכסים התת ימיים שזוהו )שנוצרו כפי הנראה בסביבה יבשתית ואח"כ עברו הטבלה או הצפה(.
כורכר מזוהה כיבשתי ע"פ נוכחות של שיכוב צולב .תכונה זו ניתנת להבחנה רק במחשופים ולא
במיטחנים שהועלו מקידוחים .לכן לא ברורה לחלוטין סביבת ההיווצרות של כורכרים הידועים מתת
הקרקע )גבירצמן .(1990 ,הסקת סביבת ההיווצרות ע"פ שיטות שבמקומות אחרים יהיו חותכות ,כמו
נוכחות שבלולים ימיים למשל עשויה להיות בעייתית .זאת מכיוון ששרידי שבלולים אלו עשויים להיות
מרכיב של דיונה יבשתית.
קיימים גם כורכרים ממוצא חופי או ימי .בכורכרים אלו כנראה שאחוז הגרגרים נמוך ואחוז החומר
המלכד גבוה יחסית לעומת הכורכר היבשתי .למעשה אלו סלעי משקע חופיים או ימיים שנוצרו משקיעה
של גרגרי קוורץ ושברי קונכיות יחד עם בוץ קרבונטי ושברי קונכיות דקיקים ששימשו כחומר המלכד
)גבירצמן.(1990 ,
רב הכורכרים החשופים בשרון ,וכנראה גם במערב פלשת ,הם ממוצא יבשתי .הם מתוארכים לתקופה
מאוחרת יחסית ונכללים בתצורת חפר )הכוללת גם חמרות( .מתחתיהם נמצאים כורכרים ממוצא ימי
שנקראים תצורת פלשת .תצורת פלשת נחשפת בעיקר במזרח פלשת ,ובמספר אתרים בודדים במזרח
השרון.
תצורות אלו מהוות את המכלול הקרוי "חבורת כורכר".
תקופת ההיווצרות של הכורכר
המשקעים המהווים את תצורת פלשת ואת תצורת חפר נוצרו ככל הנראה בתקופת הפלייסטוקן )כ-2
מיליון השנים האחרונות( .תקופה זו התאפיינה בשינויים גדולים באקלים ובגובה פני הים .הבולטים מבין
שינויים אלו קשורים במה שמכונה תקופות הקרח והתקופות הבין קרחוניות אך מלבד ההבדלים שבין
התקופות הראשיות היו שינויי אקלים משמעותיים גם בתוך כל תקופה.
נראה שרוב הפרטים בתצורת חפר נוצרו ב -70אלף השנים האחרונות .הכורכרים המרכיבים את מה
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שמכונה בעבודה זו "רכסים פנימיים" ו"גבעות מזרחיות" שייכים לתצורת פלשת וגילם כנראה מאות אלפי
שנים.
מכלול הכורכרים יושב על שכבות חרסית ימיות המכונות תצורת יפו .תצורה זו שקעה בזמן הצפה ימית
ממושכת שהגיעה עד שדרת ההר בתקופת הפליוקן )בין  2-5מיליון שנה לפני זמננו( ועביה מגיע עד
 2000מטר .תצורה זו מכסה ו"מטייחת" תבליטים חריפים שמתחתיה וחלקה העליון מישורי למדי ונוטה
מערבה .למעשה תצורת יפו ממשיכה לשקוע גם כיום בקצה המערבי של מדף היבשת ,החל מכ -10ק"מ
ממערב לקו החוף .תצורה זו גם מהווה את האקויקלוד שמתחת לאקויפר החוף.
באזורי דיונות העוברות תהליכי התייצבות ,ייתכן שכורכר הולך ונוצר גם כיום )ר' להלן(.
תופעת רכסי הכורכר והטופוגרפיה של אזורי הכורכרים
רב הכורכר בארץ מופיע בשורה של רכסי אורך המקבילים זה לזה ולקו החוף .תופעה זו בולטת ביותר
ברכסים הקרובים יותר לחוף .נראה שהרכסים הם תוצאה של "התאבנות" דיונות חול שהיו במקביל לחוף
ובקרבתו ולפיכך רווחה הסברה שמיקומו של כל רכס מציין מיקום קו חוף קדום .כמו כן ,על סמך
שיקולים הקשורים לתנועות פני הים באגן הים התיכון כולו ,הניחו שככל שהרכס מערבי יותר הוא גם
צעיר יותר ,זאת כיוון שההצפות המאוחרות יותר חדרו לפנים היבשת במידה פחותה מאשר אלו שקדמו
להן .הרכסים ממוספרים בסדר עולה ע"פ מרחקם מהחוף.
בדיקות סטרטיגרפיות שנעשו בשנים האחרונות ) (Gvirtzman, 1978מצביעות על כך שכורכרים
הנמצאים ב -3הרכסים המערביים ביותר הם בני אותו גיל .חלוקת גבעות הכורכר לרכסים מטעה לעתים
היות ומה שכונה עד כה "רכס" מופיע בשטח כגבעות מנותקות זו מזו .כאמור ,השכבות/היחידות
המרכיבות את "הרכסים" הללו )תצורת חפר( תוארכו לגילאים שבין  75,000שנה ועד ימינו.
מחקר זה גם חיפש )אך לא מצא( סימנים לקוי חוף קדומים בשולי הרכסים הנ"ל.
מכאן עולה שהכורכרים )לפחות אלו שבשרון( נוצרו באותה תקופה ,כנראה מהתייצבות דיונות אורכיות
שנוצרו עקב רוחות מקבילות לחוף.
לשם נוחות ,סקר זה ימשיך להשתמש במינוח הרכסים המסורתי.
המרזבות :בין "הרכסים" קיימים אזורים נמוכים יותר הנקראים מרזבות .המרזבות מנקזות את הנגר
מהרכסים שבצדיהן ולעיתים גם מאזורים שמחוץ לתחום הרכסים .במרזבות מצטברות לרב קרקעות
אלוביאליות חרסיתיות ותוצרי בלייה של הכורכר .לעיתים נוצרים בהן תנאים להתפתחות ביצות (ניר,
.(1994
מצוק הכורכר החופי :מצוק זה שגבהו לעיתים עשרות מטרים )בעיקר בחלקים צפוניים של חופי הארץ(
הולך ונסוג עקב פעולת גידוד ) .(Dan, 1977קיימת אי בהירות לגבי השאלה האם המצוק החל להיווצר
עקב פעולת הגידוד על הרכס הקרוב ביותר לחוף .אפשרות נוספת היא שהגידוד רק דוחק לאחור מתלול
שנוצר עקב שבירה צעירה ,שחלה בקו החוף באלפי השנים האחרונות.
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תהליכי יצירת כורכר יבשתי
"התאבנות" הדיונה נובעת כנראה מתהליכי המסת גיר והשקעתו מחדש בין גרגרי חול באופן המלכד
אותם .ניתן לחלק תהליכים אלו לשתי צורות עיקריות:
 (1המסה ושטיפה של גיר מפני השטח והשקעתו מחדש בעומק .במקרה זה מקור הגיר עשוי להיות שברי
צדפים ואבק איאולי .העומק שבו תתרחש ההשקעה מחדש תלוי בעצמת השטיפה .שטיפה חזקה ,כמו
זו המתרחשת בשרון )דן (1984 ,עשויה להדיח את הגיר המומס למי התהום ובכך הוא יאבד
מהמערכת והחול עשוי להישאר בלתי מלוכד .בשטיפה בינונית )כמו זו הקורית בפלשת( עשויה
להיווצר סוליה גירית קשה בעומק שבו שוקע מחדש רוב הגיר .מתחתיה יהיה מעבר הדרגתי לכורכר
פריך או קשה ולחול בלתי מלוכד.
 (2המסת גיר )משברי קונכיות או מהשקעה משנית( והשקעתו באותו מקום .תהליך זה יקרה בעומקים
שאליהם מגיעים מי הגשם רק לעיתים נדירות וללא זרימה חזקה.
התהליכים הנ"ל )המסה ,שטיפה לעומק ,השקעה מחדש( הם למעשה חלק מתהליכי יצירת קרקעות
והתייצבות המתרחשים על גבי ובתוך דיונות החול.
העומק בו מופיעה שכבת הכורכר ,עוביה ותכונותיה תלויים כנראה בתנאי השטיפה ,כמות הגיר ומשך
הזמן בו מתרחש התהליך .מקובל לומר שהרכב החול צריך לכלול לפחות  8%של  CaCO3בכדי שיהיה
מספיק חומר מלכד להיווצרות כורכר.
תהליכי יצירת כורכר מתרחשים גם כיום .בעומק דיונות צעירות ניתן למצוא כורכר פריך.
אפיון המכלול החולי – כורכרי
החול ,הכורכר והקרקעות הנוצרות על גבי החול )או מאוחר יותר על גבי כורכר שנחשף( הם אם כן חלק
ממכלול אחד .מכלול זה הוא דינמי במספר מובנים:
 (1יתכן שבזמן שנוצר כורכר בעומק הדיונה הולך ונמשך בפני השטח תהליך יצירת קרקעות העובר דרך
סדרת קרקעות המתפתחות זו מזו )גביש ובקלר.(1990 ,
 (2תהליך זה עשוי להיקטע ע"י כיסוי בחול צעיר וכך תתקבל קרקע מאובנת )בשלה או לא( כשמתחתיה
כורכר וחול ומעליה החול הצעיר .בחול הצעיר עשוי להתחיל תהליך יצירת קרקעות חדש.
 (3התהליך תלוי גם בשיפוע פני השטח .בשיפוע חזק תיווצר רק קרקע ראשונית ובלתי מפותחת .בשינוי
בתנאי האקלים עשויה להיחשף שכבת הכורכר שבעומק ו/או ה"סוליה הגירית" שמעליה .בתנאים
מתאימים תתפתח עליהן קרקע חדשה )לרוב פארארנדזינה( עשירה בגיר )דן ויעלון.(1976 ,
עדויות המלמדות על התהליכים הנ"ל ניתן לראות למשל בחתך שנחשף במצוק של רכס הכורכר החופי.
רכס זה בנוי לסירוגין משכבות של כורכר וקרקע מאובנת דמוית חמרה .נראה שהיו לפחות  2מחזורי
יצירת כורכר וקרקע .מעל השכבה העליונה של הכורכר מצויה סוליה גירית קשה .על גבי חלקים של רכס
זה ישנו כיסוי של חול צעיר .בחלקים אחרים נחשפים הכורכר והסוליה הקשה ושם ניתן לראות תופעות
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של בלייה משנית דמוית קארסט ויצירת קרקע חדשה שלעיתים מתערבבת עם החול .חלקים ניכרים של
המצוק החופי ממשיכים לעבור בלייה גם כיום ע"י גלי הים.
המשך קיום התהליכים הגיאולוגיים והגיאומורפולוגיים הטבעיים במכלול הכורכרים תלוי ,אם כן ,גם
בגורם של אספקת חול לחופים ותנועתו החופשית לפנים הארץ )ניר.(1994 ,
סוגי הקרקעות הקשורים לכורכר
כאמור קיים קשר הדוק בין כורכרים ובין הקרקעות הנוצרות על גבי חול .במקרים רבים הקרקעות הנ"ל
הן שיהוו את חלקו החיצוני של רכס הכורכר .תחילת התייצבות של חול מאופיינת בהיווצרות רגוסול חולי
 .המשך התהליך תלוי בעיקר בתנאי השטיפה .באקלים לח יחסית )כמו בשרון( הרגוסול החולי יהפוך
לחמרה חולית )חסרת גיר( ואח"כ ,בגלל המשך שקיעת אבק איאולי לחמרה חרסיתית .הקרקע עשויה
לקבל תכונות נזאזיות )אטימה של אופק  (bולבסוף תיווצר הקרקע הבשלה שהיא גרומוסול חרסיתי.
באקלים שחון יותר )כמו בפלשת( הרגוסול החולי הופך לקרקע חומה כהה קוורצית )המכילה גיר(
והקרקע הבשלה היא קרקע חומה כהה גרומית.
באופן כללי ככל שמתקדמים מזרחה ,הן בשרון והן בפלשת ,מוצאים קרקעות זקנות יותר .ממצא זה קושר
להשערה שהרכסים ותיקים יותר ככל שמתקדמים מזרחה ולכן גם זמן יצירת הקרקעות שם היה ממושך
יותר.
אופקי קרקע הכוללים הרבה תצבירי גיר יכולים להיווצר הן בשרון והן בפלשת )דן .(1984 ,כאשר הם
מתגלים על פני השטח )עקב סחיפה של הקרקע העליונה( הם נקראים בשם חוסמס.
פארארנדזיה ,שגם היא עשירה בגיר יכולה להיווצר על גבי כורכר שנחשף.
תפרושת החול ,הכורכר והקרקעות הקשורות אליהם במישור החוף היא אם כן מורכבת מאד ותלויה בין
היתר בהצפות ימיות ,נדידת חול לפנים הארץ ,תנאי השטיפה ,המרחק מהמדבריות ,זמינות שברי הצדפים
)גביש ובקלר ,(1990 ,השיפוע המקומי ,השפעת האדם ועוד .גורמים אלו עשויים גם להשתנות במשך
הזמן .לדוגמא :עדות לשינויים בתנאי השטיפה עולה מהעובדה שבפלשת מוצאים חמרות קבורות,
במקומות בהם כיום מתפתחות קרקעות אחרות .הסיבה לכך היא כנראה שבעבר שררו תנאי שטיפה חזקים
יותר.
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סקירה אקלימית
מקורות
סקירה זו מבוססת בעיקרה על נתוני תחנות מטאורולוגיות המופיעים בספר "אטלס אקלימי לתכנון פיסי
וסביבתי בישראל" מאת א .ביתן וש .רובין ,הוצ' רמות ,אונ' ת"א  .1994התחנות הרלוונטיות הן :בית דגן
)השירות המטאורולוגי( ,חצור-אשדוד ,עזה ,דורות ושדה משה )שדה משה נמצא מעט מזרחית לאזור
הסקר  -מזרחית לקרית גת( .מידע כללי נוסף לקוח מהספר "האקלים בישראל" )ר' ברשימת הספרות(.
סיווגו של אקלים האזור
אזור הסקר נמצא בתחום מעבר בין אזור אקלים ים-תיכוני לאזור אקלים ערבתי .הגבול בין שני אזורי
אקלים אלו מוגדר ע"ס ממוצע משקעים רב שנתי של  400מ"מ .סיווג זה מבוסס על שיטת המיון הותיקה
של קפן המתבססת בעיקר על צומח טבעי .האקלים הערבתי הוא מעין אזור מעבר בין אקלים ים תיכוני
לאקלים מדברי וחופף חלקית למה שמכונה "ספר המדבר".
ע"פ המיון של תורנטויט כל אזור הסקר יכלל באזור ה"צחיח למחצה".
קיימות שיטות לסיווג האקלים .בשנים האחרונות פותחו גם שיטות חדשות שמטרתן להצביע על דמיון או
שוני בין נתוני תחנות אקלים שונות .מניתוח זה עולה למשל שיש להפריד את מישור החוף לשניים  -אזור
קו החוף )רצועה ברוחב כ -10ק"מ( ושאר מישור החוף )עד לרגלי ההרים(.
אין ספק שהסיווגים השונים נובעים גם מהבעייתיות המובנה בנוהג לחלק ולסווג תופעות שהן רציפות
באופיין .תופעה זו מתבטאת למשל ב"קושי" של החלוקה לעונות שנה.
מכל מקום ,האקלים הים תיכוני ו/או הערבתי באזור הסקר מתאפיינים ב -2עונות עיקריות  -קיץ ארוך
ויבש וחורף קצר יחסית עם משקעים בכמות בינונית )ב"ים תיכוני"( עד נמוכה )ב"ערבתי"(.
בתוך האזור ניכר שהמשקעים פוחתים מצפון לדרום ופוחתים גם ככל שמתרחקים מהים .הפחתת
המשקעים מצפון לדרום חזקה במיוחד מדרום לקו קרית גת ) 5מ"מ משקעים לק"מ הדרמה( .צפונית לקו
זה ההפחתה מתונה יותר ) 1.9מ"מ לק"מ הדרמה( .ההפחתה עקב ההתרחקות מהים היא של  3.1מ"מ
לק"מ .עם זאת ,באזורים מסוימים ייתכן שיש הגברה במשקעים עם ההתרחקות מהים.
שאר הנתונים האקלימיים )לחות ,רוח ועוד( מושפעים בעיקר מהמרחק מהים ופחות מההצפנה/הדרמה.
פירוט על הנתונים האקלימיים
חלק זה כולל מספר טבלאות .בטבלאות מופיעים נתונים מספריים המלמדים על האקלים באזור הסקר.
מצוינות גם המגמות הנצפות באזור לגבי כל פרמטר .מופיע גם מידע כללי נוסף הרלוונטי בהקשר לנתונים
האקלימיים.
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 .1משקעים )הנתונים ע"פ (1960-1931
התחנה

ממוצע משקעים חודש/ים גשום החודשים
)מ"מ(

ביותר

בית דגן

537

דצמבר-ינואר

חצור אשדוד

476

דצמבר-ינואר

אוקטובר

עזה

372

דצמבר-ינואר

)לעיתים

שדה משה

350

דצמבר-ינואר

ספטמבר(

דורות

328

דצמבר-ינואר

מאי

מספר ימי גשם מספר ימי גשם
מעל  0.1מ"מ

מעל  1.0מ"מ

הגשומים

58

46

46

36

44

37

עד 46

36

44

36

 .2טמפרטורות
העונה

הפרמטר

ערכים

מגמות והערות

קיץ

מקס' יומי ממוצע

31-29

עלייה עם ההתרחקות מהים

קיץ

מינ' יומי ממוצע

22-19

ירידה עם ההתרחקות מהים

-

טמפרטורת שיא

46-43

ברב התחנות  -בחודש מאי באירועי שרב

חורף

מקס' יומי ממוצע

20-18

בכל חלקי האזור

חורף

מינ' יומי ממוצע

10-6.5

ירידה עם ההתרחקות מהים

חורף

מינימום מוחלט

3--2

ירידה עם ההתרחקות מהים

ניתן לראות שמשרע הטמפ' היומי גדל ככל שמתרחקים מהים ,עקב הקטנת ההשפעה הממתנת של הים.
טמפ' המינימום בחורף משפיעות על תדירות התרחשותם של אירועי קרה .ברב האזור )פרט לחוף עצמו
בו הקרה נדירה ביותר( ישנם כ -8אירועי קרה בממוצע בשנה .בהקשר זה יש לטופוגרפיה של רכסים
ומרזבות השפעה רבה ,כאשר במרזבות הסיכוי לקרה גבוה יותר.
 .3לחות יחסית
העונה

הפרמטר

ערכים )(%

מגמות והערות

קיץ

יומית ממוצעת

75-60

ירידה עם ההתרחקות מהים

חורף

יומית ממוצעת

75-65

ירידה עם ההדרמה ועם ההתרחקות מהים

-

מקס' חודשי

+90

כמעט בכל חדשי השנה

-

מינ' חודשי

-20

בשרבי האביב והסתיו

לגבי הלחות היחסית היומית הממוצעת קיימת ברב חלקי האזור תופעת "הגל הכפול" .ישנם  2שיאים-
הראשי בחודשי החורף והמשני ביולי אוגוסט ושני שפלים -הראשי )הנמוך יותר( באפריל ובמאי והמשני
בסתיו .השפלים קשורים לשרב .ככל שמתקרבים לחוף תופעת הגל הכפול ניכרת פחות ולמעשה בחוף
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עצמו אינה קיימת .במקום זאת בחוף ישנו שיא של לחות יומית ממוצעת בחודשי הקיץ .בזמנים בהם ישנו
שרב באזורים הפנימיים יש באזור הקרוב לחוף מזג אויר הביל.
 .4עומס חום
פרמטר זה קשור לצירוף של טמפרטורה ולחות יחסית .באזור הסקר עשוי להיות עומס חום גבוה ממאי עד
אוקטובר .ביולי  -אוגוסט ישנו עומס חום גבוה כמעט בכל שעות היום ובד"כ ברב שעות היממה .ייתכנו
 22-10שעות של עומס חום ביממה )יותר שעות ככל שמתקרבים לחוף( ,מתוכן  16-6שעות של עומס
חום בינוני והשאר קל .באירועי שרב ומזג אויר הביל בחוף ייתכן עומס חום כבד.
 .5רוחות
ככלל ,ברב ימות השנה האופי הבסיסי של הרוחות הוא בריזת ים-יבשה ביום ,המתחזקת לקראת אחה"צ
ובריזת יבשה חלשה יחסית בלילה .במצב זה ,כיוון הרוח משתנה לאורך היממה ,ובפרט ביום בתנועה
בכיוון השעון .הרוחות משטר הרוחות בעונות המעבר דומה לזה שבקיץ .בחורף נוספות רוחות הקשורות
במערכות לחץ ברומטרי משתנות.
גזרה ועוצמה

עונה

שעות ביממה

אופי הרוחות

קיץ

יום

בריזה ימית בשילוב מע' עד צפ'-מע' ,חזקות יחסית,
אפיק המפרץ הפרסי

חגה בכיוון השעון במשך השעות

קיץ

לילה

בריזת יבשה

דר' עד דר' מז' חלשה

עונות

לילה

בריזת יבשה

דרום מזרחיות חלשות

מגמות והערות
חזקות יותר
בקרבת החוף

מעבר
עונות

מערבית ,הופכת לצפ' מע'

ככלל ,הרוחות

ומתחזקת

ובפרט אלו

צפון מערבית הופכת לצפונית

שמהגזרה

ומתחזקת

המערבית,

ערב ,לילה

בריזת יבשה +השפעת דרום מז' ודר' חלשות עד בינוניות

חזקות יותר

ובוקר

מערכות לחץ

בקרבת החוף

צהריים

בריזה ימית  +השפעת דר' מע' ונעה למע'-צפ' מע'

בוקר וצהריים

בריזה ימית

מעבר
עונות

אחה"צ וערב

בריזה ימית

מעבר
חורף
חורף

ואחה"צ

מערכות לחץ

בינוניות עד חזקות

מהירות הרוחות לרב לא יותר מ -45קמ"ש באזור הקרוב לחוף ולא יותר מ -35קמ"ש באזורים הפנימיים.
מקסימום המהירות הצפוי בהסתברות ) 98%כלומר  1ל -50שנה( בגובה  10מ' בשטח פתוח הוא -80
 130קמ"ש למשך נשיבה של דקה אחת )המספר גבוה יותר ככל שמתקרבים לחוף(.
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תופעת רוח ייחודית באזור הקרוב לחוף היא מערבל רוח דמוי טורנדו בקוטר מספר מטרים עד עשרות
מטרים המופיע לעיתים בתחילת החורף .מערבל זה נע מזרחה או צפון מזרחה לאורך כמה ק"מ במשך
מספר דקות .יש בו מהירות רוח גדולה ביותר והוא עלול לגרום לנזקים.
 .6תופעות נוספות
ערפל  -ברב חלקי האזור ישנם בממוצע  15-10אירועי ערפל בשנה )בדורות ישנם  .(23ההסתברות
הגדולה ביותר לערפל היא בחודשים מרץ-יוני.
סופות חול ואבק  -ברב חלקי האזור ההסתברות לסופה כזו היא  2/3לשנה .מספר הסופות בשנה עשוי
להגיע ל .-3סופות חול ו/או אבק מתרחשות לרוב בעונות המעבר.
שינויי אקלים
נושא שינויי האקלים הוא אחד הנושאים הנחקרים ביותר כיום ,עקב השלכותיו על בני האדם והמערכות
האקולוגיות.
כיום ,רב המדענים העוסקים בנושא תמימי דעים לגבי קיומה של התחממות גלובלית .ברב האזורים בכדור
הארץ הטמפ' הממוצעת נמצאת בעלייה .ישנן הוכחות לכך גם ממדידות בישראל .מה יהיו השלכות
ההתחממות הגלובלית על שינויי אקלים באזורים ספציפיים  -על כך התמונה הרבה פחות ברורה.
עם זאת ,ישנם לאחרונה מודלים המנסים לחזות שינויי אקלים באזורים מסוימים .מודל שהוכן לאחרונה
בישראל מנבא הפחתה בכמויות המשקעים וכן "ריכוז" של המשקעים  -כלומר פחות אירועי משקעים
כאשר בממוצע כל אירוע יהיה חזק יותר .בסה"כ צפויה הפחתה בכמויות בצפון ובמרכז הארץ ותיתכן
עלייה מסוימת בכמויות בדרום הארץ.
מצב כזה מתקשר גם להנחה הרווחת לגבי עלייה בתדירותם של אירועים קיצוניים )גשמים חזקים מאד אך
גם שנות בצורת ,רוחות חזקות מאד וכו'( הצפויה בגלל ההתחממות.
צד נוסף של השפעת האדם על האקלים הוא האפשרות של הפחתה במשקעים בקרבת אזורים עם זיהום
אויר ניכר ,בגלל עודף של גרעיני התעבות.
ההשפעות של ההתחממות הגלובלית ושל זיהום האוויר על המשקעים ועל נתוני אקלים אחרים ,יכולות
להביא לשינויים משמעותיים באזור הסקר בעשרות השנים הקרובות .שינויים אלו עלולים להיות קשורים
להיבטים של צומח טבעי ,משק המים וחקלאות ועוד.
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הצומח על כורכר וסביבותיו
באזור הסקר חוברים מספר גורמים ליצירת מגוון גדול של מיני צומח .באזור ישנו מגוון גדול של סוגי
קרקעות – החל מחולות ומקרקעות חוליות וקלות ועד קרקעות חרסיתיות וכבדות ,מקרקעות חסרות גיר
כמו חמרה ועד קרקעות מרובות גיר כמו פארא רנדזינה .כמו כן קיימת השתנות אקלימית ניכרת בין צפון
האזור לדרומו .צירוף זה יוצר מגוון גדול של בתי גידול .על גורמים אלו נוספים הטופוגרפיה והמפנים
השונים .גורם משמעותי נוסף הוא עובי הקרקע – בחול עמוק רוב המים יגיעו לעומק בו אינם זמינים
לצמחים ,בעוד שבחול המכסה חרסית או כורכר בשכבה דקה המים עשויים להיות זמינים.
הצמחייה באזור הייתה נתונה בעבר ונתונה גם בהווה להשפעה ניכרת של האדם .בתי גידול רבים
הצטמצמו ואתם גם תפוצת צמחיה אופיינית .גם בתי גידול שהצטמצמו פחות ,נתונים להשפעה של רעייה,
רמיסה ע"י רכבי שטח ,חדירת מינים זרים ועוד.
כבר בסקירה השיטתית הראשונה של צמחיית האזור )אייג ,(1938 ,עמד המחבר על כך שאחדים מבתי
הגידול נעלמים במהירות וקרא לשימורם.
ניסיון להשוואה בין מצב הצומח כפי שתואר בסוף שנות ה -30למצבו בשנות ה -80נעשה ע"י פולק )
1984א( .בהשוואה זו נמצאו הבדלים ניכרים ,הנובעים כנראה מצירוף של הקטנת שטח בתי הגידול
והשפעת אדם על בתי גידול שנותרו )בעיקר שינויים במשטרי רעייה ושריפה(.
תצורות הצומח הטבעי
תצורת הצומח נקבעת בעיקר ע"י סוג הקרקע והאקלים ,ההיסטוריה של האזור מבחינת השפעת אדם
)כריתה ,רעייה ,נטיעה( ועוד.
תצורות הצומח העיקריות הנראות באזור הסקר הן גריגות ובתות ,הנשלטות ע"י שיחים ובני שיח רב
שנתיים .העצים הבולטים הם שיזפים בעמקים ובשוליהם ,יחד עם שרידי בוסתנים עם עצי שקמה גדולים,
בליווי עצי פרי אחרים.
הצמחים השליטים באזורי גריגה הם בעיקר קידה שעירה ולוטם מרווני ו/או שעיר .באזורים חוליים יותר
שכיחים גם הלענה החד זרעית ורותם המדבר.
תצורת בתה שכיחה באזורים של גבעות כורכר עם מחשופי סלע ניכרים .הצמחים השליטים בבתה זו הם
קורנית המקורקפת ,לטמית דביקה ,סירה קוצנית ומתנן שעיר.
שמשון סגלגל הוא צמח מלווה נפוץ של קידה שעירה באזורים חוליים יחסית ולעיתים מרכיב עיקרי
בחברת בתה באזורי כורכר מכוסי חול.
בתות של זקנן שעיר ו/או סירה קוצנית נמצאות באזורי חמרה עם קרקע עמוקה יותר.
רובן הגדול של הקרקעות האלוביאליות באזור הסקר מעובד או עובד בעבר .הצומח בהן הוא כנראה משני
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וכולל צמחי שדות ומעזבות .חברת צומח נפוצה היא חברת ינבוט השדה וחוח עקוד.
תת יער  -תצורות הצומח שתוארו לעיל נמצאות לעיתים כתת יער ביערות נטועים .נראה שסוג תת היער
נקבע הן ע"פ סוג הקרקע והן ע"פ דרכי הממשק ששימשו או משמשות לנטיעה ,לדילול ולרעייה.
אזור הסקר נמצא בגבול בין שני אזורי אקלים .עובדה זו מתבטאת בנוכחות צמחים ממוצא ים-תיכוני בצד
צמחים ממוצא אירנו-טורני ובאזורי החולות גם צמחים ממוצא סהרו-ערבי .חלקם של הצמחים ממוצא
אירנו-טורני גדל ככל שמתקדמים דרומה .כך למשל מלווה הקורנית המקורקפת בדרום האזור בצמחים
כמו שמשון השלחופיות ושמשון קהירי.
אזורים חוליים וכורכר מכוסה חול
האזורים החוליים ,כולל אלה הנמצאים באזור האקלים הים תיכוני ,הם בעלי אופי מדברי עקב תכונות
החול .כאמור ,באזורים אלו ישנו אחוז גבוה יחסית של מינים ממוצא סהרו-ערבי .כאשר עומק החול רב,
המים נמצאים בעומק גדול מבית השורשים ואינם זמינים לצמחים .בגבעות כורכר המכוסות שכבת חול
דקה יחסית ישנם תנאים טובים יותר לצמחייה  -עובדה המתבטאת בכיסוי צומח רב יותר.
הסתכלות מפורטת יותר על האזור החולי תראה שקיים בו מגוון בתי גידול התלוי במצב הייצוב של
החולות .ייצוב החול מושפע מתהליכי סוקסציה בצומח ,כמו גם מהשפעות אנושיות .מצב הייצוב גם
משפיע על מגוון מיני הצומח ובע"ח.
בחולות ישנו אחוז גבוה יחסית של מינים אנדמיים .כמו כן אזור זה הוא גבול תפוצה עולמי למספר מינים.
אזור חוף הים
באזור זה ,הגורם האקולוגי העיקרי המשפיע על הצומח הוא רסס הים .גורם זה בשילוב עם גורמים
אחרים ,כמו סוג הקרקע ,מאפשר רק התפתחות של מיני צמחים מותאמים ,כמו מלחית אשלגנית ממש
בקרבת הים ומדחול דוקרני מעט רחוק יותר .הצמחים באזור זה מופיעים בחגורות ע"פ המרחק מהים.
אזורים של כורכר וחמרה
באזורים אלו נמצאים צמחים רבים שאינם ספציפיים לקרקעות אלו .המינים השליטים בחברות הצומח
הינם כאלו )למשל קידה שעירה ,קורנית מקורקפת(.
למינים אחרים ישנה דרישה ספציפית לכורכר ו/או חמרה .אחדים ממינים אלו הינם אנדמיים ו/או נדירים.
קליינהאוז ופרומקין ) (1996מונים  320מיני צמחים בבתי גידול "כורכריים פנימיים – דרומיים" .מתוך
מינים אלו 153 ,אינם נמצאים בבתי הגידול של "כורכרים פנימיים צפוניים" ושל "כורכרים חופיים"
)שהם בעיקר כורכרים מכוסי חול המושפעים מרסס הים(.
באתרים בהם ישנם שטחי כורכר נרחבים יחסית ובוצעו סקרי צומח ישנם מיני צומח רבים .כך למשל
נמנו  122מינים באזור רוחמה 87 ,בשמורת גברעם 149 ,בבית עובד 155 ,בגבעות ארז ו -190בשמורת
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נירעם .עושר המינים הגדול בשמורת נירעם )ששטחה קטן יחסית( ,כמו גם מספר גדול של מינים שלא
נמצאים באזורי כורכר אחרים ,נובעים כנראה מהיותה בגבול בין יחידות צומח ים-תיכוניות ליחידות צומח
מדבריות.
בתי גידול נוספים
אזור הסקר נחצה ע"י מספר ערוצי נחלים .לאורך חלקם ישנה צמחיית נחל אופיינית )קנה מצוי ,סוף
מצוי ,גומא דל שיבולים ואחרים( .כמו כן ישנם מספר אזורים המוצפים לעיתים קרובות )מאגרים,
שלוליות חורף( באזורים אלו הקרקע לרוב אלוביאלית כבדה והצמחייה היא תערובת של צמחיית בתי
גידול לחים וצמחיית שדות/מעזבות.
מינים נדירים ואנדמיים
בבית הגידול החולי ישנם כאמור מינים רבים שהם אנדמיים ו/או נדירים.
בבתי הגידול של חמרה וכורכר ,אחוז המינים האנדמיים אינו כה גדול כמו בחולות ואולם ישנם בהם
מינים נדירים רבים שחלקם בסכנת הכחדה .פולק )1984ב( מונה  35מינים נדירים בחמרה וכורכר )כולל
בצפון מישור החוף( .מתוכם לפחות מחצית הם נדירים  -משנית ,כלומר צמחים שתחום תפוצתם הצטמצם
עקב הרס בתי גידול .מספר מינים כנראה כבר נכחדו.
סקרי הצומח שנעשו מצביעים גם על הבדלים בהרכב המינים בין שטחי כורכר סמוכים יחסית ומדגישים
את הצורך בשימור כתמי הכורכר שנותרו.

בעלי חיים
אזור הסקר כולל מגוון רחב של סוגי קרקעות .חלק מקבוצות בע"ח קשורות לסוג קרקע מסוים .הדבר
בולט בעיקר בבע"ח הקשורים לחולות )בעיקר מינים של מכרסמים ,זוחלים וחרקים( .לגבי רב בע"ח
)ובפרט עופות( ,סוג הקרקע אינו הגורם העיקרי הקובע את תפוצתם .תפוצתם של האחרונים נקבעת לרב
ע"י האקלים והצומח )שבעצמם קשורים זה בזה( כמו גם ע"י מידת ההפרה האנושית ואופייה.
בעלי חיים בבר נחשבים "טבעיים" גם אם הם מבלים חלק ניכר מזמנם באזורים חקלאיים או נטועים.
ברור שלגבי מינים רבים כך הוא המצב .מינים רבים יושפעו חיובית מנוכחות שדות ומטעים ואף מזבלות,
בעוד שאחרים יושפעו מכך באופן שלילי .מספר מיני ציפורים יושפעו חיובית מנטיעת יערות.
עם זאת ,יש להניח שלשטחי כורכר טבעיים המשולבים בפסיפס של אזורים חקלאיים ,נטועים וטבעיים יש
חשיבות מיוחדת בשימור אוכלוסיות של בע"ח המשוטטים בין סוגי האזורים השונים.
מצוקי כורכר טבעיים )לאו דווקא לאורך החוף( ,ולעיתים גם מחצבות נטושות מהווים סביבה מוצלחת
לחפירת מחילות ע"י יונקים כמו שועל מצוי ,גירית מצויה ,דרבן ועוד ואף מאפשרים קינון של עופות כמו
אוח ושרקרק מצוי .האזורים האבניים יוצרים תת בית גידול מתחת לאבנים ובסדקים ויכולים להוות בית
או מסתור לבע"ח מקבוצות טקסונומיות שונות.
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יונקים
הרשימה שלהלן נערכה על פי מספר מקורות:
•

סקרים שיטתיים של בע"ח  -בעיקר בתחום שמורות טבע.

•

תצפיות אקראיות של בע"ח חיים ודרוסים.

•

תחומי תפוצה בספרות קיימת.

נתוני התצפיות הועברו ממרכז המידע ליונקים ע"י עמית דולב.
תחומי התפוצה מוערכים באופן כללי ע"פ הידוע על הדרישות האקולוגיות של המין וע"פ התצפיות.
התצפיות האקראיות מסוגלות לתת אינדיקציה על נוכחות של המין ,אך חוסר בתצפיות איננו מצביע
בהכרח על אי נוכחותו .כמו כן ,מספר גבוה של תצפיות אקראיות מאזור מסוים ,איננו מעיד בהכרח על
צפיפות גדולה של המין הנצפה.
בכל עמודה מצויינת רשימת המינים המצויים  /עשויים להמצא בבית הגידול לפי :מדריך היונקים בישראל
) (1993מאת בני שלמון.
מינים בסכנת הכחדה ci azk hpeta -
מינים שנצפו לאחרונה באזור לפי מאגר מידע של מרכז יונקים  -באות מודגשת
אין התייחסות ספציפית למיקום בע"ח באזור ,אלא להתאמה פוטנציאלית של השטח לבע"ח זה,
והימצאותו בחלק מהשטח המתאים.
קבוצה

חולות חוף דרומי ,כולל בריכות ניצנים –

אזורי יישוב ושטחים חקלאיים

בית גידול לח
מכרסמים ואוכלי

קיפוד מצוי

חרקים

zeleg cetiw

קיפוד מצוי

חדף קטן

חדף קטן

חדף לבן-שינים

חדף לבן-שינים

חדף זעיר

חדף זעיר
גרביל סלעים

iapl` liaxb
zeleg liaxb
מריון מצוי

מריון מצוי
zeleg oeixn
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קוצן מצוי
עכבר מצוי

עכבר מצוי

חולדה מצויה

חולדה מצויה

ievn reaxi

ievn reaxi

חולד

חולד

חולדת חוף

עטלפים

נוטריה

נוטריה

דרבן

דרבן

עטלף פירות

עטלף פירות

אשף מצוי

אשף מצוי

עטלפון לבן-שוליים

עטלפון לבן-שוליים
ofe`-mebt oetyp
ofe`-wc oetyp
icnb sqxt

טורפים

שועל מצוי

שועל מצוי

תן

תן

גירית מצויה

גירית מצויה
yac zixib
xenq

xenq

דלק
נמיה

נמיה

qtqetn reav

qtqetn reav

xa-lezg

xa-lezg

lwxw

lwxw

פרסתנים  +ארנבת ארנבת מצויה

ארנבת מצויה

ושפן

חזיר-בר
il`xyi iav

il`xyi iav
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חולות חוף דרומי ,כולל בריכות ניצנים  -אזורי יישוב ושטחים חקלאיים

סיכום

בית גידול לח )בסוגריים -מס' המינים )בסוגריים -מס' המינים בסכנת
הכחדה(
בסכנת הכחדה(
סה"כ

(1) 13

מכרסמים (5) 16

ואוכלי חרקים
סה"כ עטלפים

(0) 3

(3) 6

סה"כ טורפים

(4) 8

(4) 10
(1) 3

סה"כ אוכלי עשב (1) 2
)כולל ארנבת ושפן(
סה"כ מיני יונקים
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29

9

סה"כ מינים בסכנת 10
הכחדה
אחוז המינים בסיכון 34.5%
מתוך

מספר

היונקים

בבית

28.1%

הגידול
עופות
בגלל הניידות הגדולה של עופות )ובפרט בעונת הנדידה( וכן עקב יכולתם של מינים רבים לנצל מגוון של
בתי גידול ,קיים לעיתים קושי בהגדרת בית הגידול של עופות .עם זאת ,בעונות פרט לעונת הנדידה,
ובפרט בדגירה ,למינים רבים ישנן דרישות יותר ספציפיות.
העדפת בית הגידול ע"י עופות היא בעיקר ע"ס הצומח ,המבנה והאקלים )גורמים הקשורים זה בזה(
ופחות ע"ס סוג הקרקע .עם זאת מינים מסוימים דוגרי קרקע ,דורשים סוג קרקע מסוים.
עופות הקשורים למים יימצאו בחוף הים )רק חלק מהמינים( ו/או במקווי מים טבעיים או מלאכותיים.
ישנם רק מקווי מים טבעיים מעטים ביותר באזור הסקר .מקווי מים מלאכותיים הם מאגרים ובריכות
חמצון )אין באזור בריכות דגים( .בריכות החמצון של השפד"ן ובריכות החמצון של אשדוד מהוות אתר
עלייה לרגל לצפרים ונצפו בהן מינים רבים ,כולל אירועים יחודיים כמו דגירת קרקיר בבריכות באשדוד
ב.1978-
בגלל הניידות הרבה ,מקובל להעריך את השטח מבחינת עופות ע"י בחינת העופות הדוגרים בו ,סטטוס
שמירת הטבע שלהם וחשיבות האזור במערך השטחים בהם דוגר המין בישראל.
הטבלה הבאה הוכנה ע"פ מפות הקינון בספרו של (1996) Shirihaiועדכון ע"פ אסף מירוז ממרכז
הצפרות .הערכה לגבי חשיבות יחסית של האזור נעשתה ע"פ אומדן של צפיפות הקינון באזור הסקר
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יחסית לקינון של המין בארץ בכלל .בטבלה מודגשים פרטים משמעותיים בנושא שימור .היא איננה
כוללת ציפורי שיר.
שם המין

הערכה לגבי

הערכה לגבי

תפוצה

חשיבות יחסית

הערות

של האזור
טבלן גמדי

גדולה

קטנה

באגני חימצון ומאגרים

אנפית גמדית

קטנה

בינונית

דגרה באגני חימצון

אנפית בקר

גדולה

קטנה

ברכיה

בינונית

בינונית

קינן בעבר בשפד"ן

בינונית

קינן בעבר בשפד"ן .בסכנת הכחדה

צולל ביצות

מיידית בארץ.
חיויאי

בינונית

בינונית

עקב עיטי

בינונית

קטנה

בז מצוי

גדולה

קטנה

בז עצים

בינונית

גדולה

חוגלה

גדולה

קטנה

שליו

מעט דגירה

קטנה

סופית

גדולה

קטנה

אגמית

גדולה

קטנה

חוברה

קטנה

תמירון

בינונית

בינונית

כרוון

גדולה

גדולה

שדמית מצויה

בינונית

קיננה בעבר באזור

חופמי גדות

בינונית

קינן בעבר בחוף הים ובבריכות

חופמי אלכסנדרי

בינונית

קינן בעבר בחוף הים ובבריכות

סיקסק

גדולה

קטנה

תור צווארון

גדולה

קטנה

תור מצוי

גדולה

קטנה

צוצלת

גדולה

קטנה

דררה

גדולה

קטנה

קוקיה מצויצת

בינונית

בינונית

קיננה בעבר בשפד"ן
קיננה בעבר באזור

במגמת התמעטות בארץ
מין זר – אין חשיבות בשימור
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תנשמת

גדולה

קטנה

שעיר

בינונית

קטנה

אוח

בינונית

קטנה

כוס

גדולה

קטנה

ינשוף עצים

קטנה

קטנה

סיס חומות

גדולה

קטנה

לבן חזה

גדולה

בינונית

שרקרק מצוי

גדולה

גדולה

כחל

בינונית

קטנה

דוכיפת

גדולה

קטנה

נקר סורי

גדולה

קטנה

התמעטות קינונים בארץ

חלק ממינים אלו מקננים ביערות נטועים ובמטעים .מינים אחרים מקננים במקווי מים מלאכותיים .קינון
המינים הדוגרים במקווי המים עומד להתמעט בשל ייבוש הדרגתי של אגני החימצון של השפד"ן ושל
אשדוד.
החשיבות של השטחים הכורכריים והחוליים הטבעיים בהקשר לקינון היא לגבי מספר מינים דוגרי
מערות/קירות כמו האוח או השרקרק ואולי גם למינים דוגרי חוף הים שיכולים למצוא מפלט באזורי חוף
סגורים לקהל.
באזור הסקר ישנה דגירה של ציפורי השיר הבאות )כולן מקננות בחבל הים תיכוני וחשיבות האזור
לגביהן היא לפי חלקו היחסי מכלל שטחי החבל הים תיכוני(.
עפרוני ענק ,ע' מצויץ ,סנונית רפתות ,ס' מערות ,נחליאלי לבן ,בולבול ,חמריה ,שחרור ,צטיה ,תפר,
פשוש ,זמירון ,קנית קטנה ,ק' אפריקנית ,שיחנית קטנה ,סבכי שחור-ראש ,ס' קוצים ,חטפית אפורה,
ירגזי ,צופית ,חנקן אדום ראש ,ח' נובי ,עורבני ,קאק ,עורב אפור ,דרור הבית ,ד' ספרדי ,בזבוז אירופי,
ירקון ,חוחית ,גבתון שחור ראש ,גבתון עפרוני.
זוחלים
בקבוצה זו ,כמו ביונקים ,ישנם מינים מסוימים הספציפיים לחולות .באזורים שאינם חוליים ,סביר
שנוכחות או אי-נוכחות של מינים תיקבע לא ע"י סוג הקרקע הספציפי אלא ע"י נוכחות מסלע וכן קיומם
של שטחים פתוחים בגודל מספיק.
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אזור החולות
באזור זה מספר מיני זוחלים שזהו תחום תפוצתם היחיד )יחד עם חולות צפ' מע' הנגב( .להלן רשימה של
מינים אלו וסטטוס שמירת הטבע שלהם )ע"פ פרומקין ופרומקין :(2001
שם עברי

בלעדי

סטטוס

לחולות

שמירת טבע

גבול תפוצה צפוני שם מדעי
בחולות

מישור

החוף
א .לטאות
Trapelus savignii (Agama

חרדון חולות

+

פגיע

חולות יבנה?

נחושית חולות

+

פגיע

חולות קיסריה

שנונית חולות

+

פגיע

חולות תל ברוך

Acanthodactylus scutellatus

כוח אפור

+

פגיע

חולות ראשל"צ

Varanus griseus

)savignii
Sphenops sepsoides

ב .נחשים
נחש חולות

+

פגיע

חולות קיסריה

נחש כיפה

+

נדיר

חולות יבנה

Macroprotodon cucullatus

עכן החרטומים

+

בסכנת

חולות זיקים

Cerastes cerastes cerastes

עכן קטן

+

Lytorhynchus diadema

הכחדה
פגיע

חולות זיקים

Cerastes vipera

קטעים של חוף הים מהווים אתרי הטלה ל -2מינים של צבי ים הנמצאים בסכנת הכחדה עולמית )צב ים
ירוק וצב ים חום(.
פרט למינים אלו ,נמצאים באזורי החולות גם מיני זוחלים שאינם ספציפיים לחולות.
אזורים לא חוליים
מיני זוחלים רבים נמצאים באזורים אלו .אף אחד מהם אינו ספציפי לדרום מישור החוף.
דוחיים
באזור הסקר נמצאים  5מתוך  6מיני הדוחיים של ישראל )צפרדע הנחלים ,קרפדה ירוקה ,חפרית עין
החתול ,אילנית מצויה וטריטון הפסים( .החפרית והטריטון נמצאים כיום בסכנת הכחדה בישראל.
והאילנית הינה מין פגיע .הדוחיים קשורים לבתי הגידול הלחים שבאזור.
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קבוצות בע"ח נוספות
פרומקין ופרומקין מונים מספר מינים של חסרי חוליות הנמצאים רק בחולות ובפרט בחולות דרום מישור
החוף .מינים כאלו הם למשל עקרבחול דק לסת והחגב .Dociostaurus yagoii
הערה
ה"פירוק" של עולם הצומח ובעלי החיים לקבוצות שונות וניתוח חשיבות האזור לגבי מינים שונים עלול
להמעיט מחשיבות השטחים הטבעיים  -מערכת אקולוגית מתפקדת היא יותר מסכום המינים שבה .בכדי
לשמר לפחות חלקים ממנה יש צורך בשמירה של שטחים טבעיים ניכרים ובניהול נכון של השטחים
הגובלים בהם  -ובפרט שטחים נטועים ושטחים חקלאיים.

אירוס ארגמן ) צילום :יעל פרץ(
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עיקרי הממצאים – פירוט לפי איזורים טבעיים
הגבעות המזרחיות :אזור נחל שקמה
התפלגות סוגי תכסית לפי סוגי קרקע )הנתונים בקמ"ר(:

סוג הקרקע
קרקעות

קרקעות

אלוביאליות

ממוצא חולי

אחוז מכלל השטח

45.13 %

53.33 %

1.55 %

בנוי

3.86 %

2.91

4.77

-

7.68

חקלאי

71.57 %

76.21

65.38

0.83

142.41

טבעי

13.50 %

5.97

19.21

1.67

26.86

מופר

0.15 %

0.23

0.06

0.02

0.31

נטוע

10.91 %

4.47

16.68

0.56

21.71

89.79

106.10

3.08

198.97

סוג תכסית

כורכר

שטח כולל
לסוג תכסית

סכום כולל

גבולות האזור
בצפון :הגבעות מצפון לנחל שקמה ,בין מושב איתן למושב זוהר.
במזרח :כביש .40
בדרום :הקו הדרומי של בתרונות רוחמה.
במערב :הגבול המזרחי של רכס גברעם.
מסלע וקרקע
אזור זה כולל שטחים של כורכר וקרקעות ממוצא חולי שאינם מסודרים בתבנית ברורה של רכסים כמו
בשאר האזורים .במפות הקרקעות מוגדרים כ -1.5%משטח האזור ככורכר וכ -53%כקרקעות ממוצא
חולי .מסקר שדה לא שיטתי עולה כי קיימים מחשופי כורכר גם בשטחים נוספים .שאר השטח ,בעיקר
בערוץ נחל שקמה והערוצים הרחבים יותר שזורמים אליו ,מכוסה בקרקעות אלוביאליות.
מצאי שטחים טבעיים
באזור זה הנטיעות מרוכזות בעיקר בצירי הנחלים כך שנותרו בו שטחים טבעיים גדולים יחסית )כ
 -20,000דונם( שמשמשים ברובם כשטחי מרעה ,בעיקר לבקר ומעט לצאן .לחלקים ניכרים של השטחים
תשתית כורכרית במצבי בלייה שונים.
ערכי טבע ,נוף ,מורשת וסביבה
האזור כולל פסיפס של שטחים טבעיים ,חקלאיים ונטועים נרחבים שבהם משולבים אתרים היסטוריים
ואתרי טבע .יש לו חשיבות נופית וחשיבות אקולוגית ,הן בשימור שטחים טבעיים של אזור הספר הים
התיכוני והן כחלק ממסדרון רוחב ארצי  -נחל שקמה – שנמשך מהרי חברון ועד לים )וכולל גם את אזורי
גברעם-נירעם וזיקים(.
באזור זה מצויים שטחי כורכר גדולים עליהם השתמר צומח טבעי .גיוון קרקעי וטופוגרפי יוצר מגוון גדול
של טיפוסי צומח אופייניים לכורכר .גרדיאנט חריף של משקעים המאפיין את צפון הנגב יוצר מפגש בין
צמחיה ים תיכונית למדברית וריבוי מינים יחסי המאפיין אזורי ספר מדבר .בערוצי נחל שקמה ,אדוריים,
פורה ונחל סד ישנם אזורים רבים של צמחיית נחל ונביעות .ישנם מספר אזורים המוצפים לעתים בחורף.
בגבעת פורה ,בבתרונות רוחמה ובמקומות נוספים ישנם אתרי פריחה בולטים וידועים.
מבחינה נופית מאופיין חלקו הדרומי של האזור בגבעות נמוכות ,מבותרות פה ושם במעין "קניונים"
מקומיים שהתחתרו בקרקע .סביב הנחלים בעיקר פזורים שרידי בוסתנים ,עצי שיזף ושקמה בולטים ,יחד
עם שרידי גדרות ומבנים .בחלק הצפוני של האזור המרכיב הדומיננטי בנוף הוא הערוץ הרחב של נחל
שקמה עם מגוון רחב של נופים חקלאיים.
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אתרים היסטוריים :באזור מספר תלים בולטים )קשת ,חסי ,שקף ,נג'ילה( ובהם שרידים מתקופות שונות.
יש עליהם מעט שרידים גלויים לעין אך הם בולטים כציוני דרך נופיים  -תרבותיים וכנקודות תצפית.
באזור ישנם שרידי כפרים ערביים שישבו בו עד  1948כמו ג'ממה ,פורה ,מרשן ,כופחה ,הוגה ועוד.
רבים מהם יושבים על אתרי התיישבות קדומים יותר.
מצב סטטוטורי
גנים לאומיים ושמורות טבע :במזרח האזור נמצאות שתי שמורות סביב רוחמה .שטחים נוספים ,מדרום
לנחל שקמה ,מוצעים גם הם כשמורות .כל האזורים הללו מכילים צומח טבעי ורובם משמשים כשטחי
מרעה.
תמ"א  :22שטחים נטועים מהווים  11%משטח האזור .חלק ניכר מהם יערות אקליפטוס שניטעו במקורם
למטרת הפקת עץ וכיום מוזנחים למדי )ר' גם באזור בארי( .ישנם גם יערות צעירים של אורנים ורחבי
עלים .בחלקים מהיערות מתפתח תת יער של צומח טבעי.
שטחים טבעיים לא מוגנים :סביב רוחמה יש מכלול של שטחים טבעיים שאינם מוגנים .גם שמורות "נחל
שקמה" הינן מוצעות בלבד.
המלצות ראשוניות
• יש לחזק את ההגנה הסטטוטורית על הרצף הפתוח באזור )באמצעות שמורות טבע ושטחי יער
לשימור ולטיפוח(.חשיבות מיוחדת לשמירת ציר נחל שקמה כמסדרון אקולוגי וציר תנועה
למטיילים.
• באזור ערכי טבע ונוף ייחודיים שיכולים להוות תשתית נוחה לפיתוח מסלולי טיול ואתרים
לפעילות נופש בחיק הטבע.
• תכנון כולל של האזור כדי לשמור על אופיו הפתוח וכדי לאפשר קליטת מבקרים ללא פגיעה
בשטח.
• ממשק יערות מתאים יכול להעלות את מגוון הצומח הטבעי ,להוסיף אתרי פריחה ולשפר את
יכולת האזור לקלוט מבקרים.
• יש לפתח ממשק רעייה שמגדיל את מגוון המינים בשטחי הרעייה.
• שמירה על השטחים הטבעיים מפני נזקי רכבי שטח צריכה להיעשות ע"י גידור )שחלקו קיים
ממילא בגלל שטחי רעייה( ,שילוט ,הכוונה וסיום ההכרזה על שמורות הטבע המוצעות.
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הרכסיים הפנימיים :אזור בארי
התפלגות סוגי תכסית לפי סוגי קרקע )הנתונים בקמ"ר(:

סוג הקרקע

סוג תכסית

אחוז מכלל

קרקעות

קרקעות חוליות

אלוביאליות

עם כתמי כורכר

70.34%

שטח כולל לסוג
29.66%

תכסית

בנוי

1.29%

0.79

0.04

0.83

חקלאי

56.76%

33.36

3.30

36.66

טבעי

12.41%

3.04

4.97

8.02

לא ידוע או סגור

0.13%

0.05

0.03

0.09

מופר

0.17%

0.02

0.09

0.11

נטוע

29.23%

8.17

10.72

18.88

45.43

19.16

64.59

השטח

שטח כולל לסוג קרקע

גבולות האזור
בצפון :הגבול הצפוני של מכתש בארי.
במזרח :כביש צומת סעד – צומת רעים.
בדרום :הכביש למעבר קרני.
במערב :גבול רצועת עזה.
אזור זה מנותק גיאוגרפית משאר האזורים שהוגדרו בסקר זה – בינו ובין רכסי הכורכר הצפוניים יותר,
באזור ניר עם ,משתרע מרחב כפרי מישורי ,חקלאי ברובו.
מסלע וקרקע
כ -30%משטחו של אזור זה מוגדרים במינוח של "קרקע ממוצא חולי" במפות הקרקעות .באזורים אלה
ניתן למצוא גם שטחי כורכר משמעותיים ,שלא מופו בסקר הראשוני.
מצאי שטחים טבעיים
השטחים הטבעיים מרוכזים בעיקר בשמורות הטבע מצפון וממערב לבארי .ערוצים טבעיים רחבים למדי
ניתן למצוא גם בנחלים הגדולים – גרר ובשור .שטחי הכורכר הדרומים יותר נטועים ברובם .תת היער
בתוכם דל בדרך כלל אם כי יש בהם מרבדי פריחה מרשימים של גיאופיטים באביב.
ערכי טבע ,נוף ,מורשת וסביבה
האזור הוא חלק מהמרחב הפתוח החקלאי של צפון מערב הנגב ,שמשולבים בו שטחים טבעיים בעיקר
בצירי הנחלים – נחל גרר ונחל הבשור .הם יוצרים רצף של קטעי צומח נחלים ,נטיעות מטיפוסים שונים
ושטחי חקלאות.
השטחים הטבעיים הכורכריים ,בעיקר באזור בארי ,מצטיינים בפריחה עונתית מרשימה של כלניות,
סחלבים ,דבורניות ועוד .גיוון קרקעי וטופוגרפי יוצר מגוון גדול של טיפוסי צומח אופייניים לכורכר.
גרדיאנט חריף של משקעים המאפיין את צפון הנגב יוצר מפגש בין צמחיה ים תיכונית למדברית וריבוי
מינים יחסי המאפיין אזורי ספר מדבר .פזורים בשטח שרידי בוסתנים ועצים בודדים גדולים ,בלב השדות
או לאורך הואדיות.
חלקים גדולים מרכס הכורכר המערבי )בגבול רצועת עזה( נטועים ,בעיקר באקליפטוסים .בחלק מהיערות
הנטועים ישנו תת-יער של צומח טבעי.
הנוף ברובו מתון כשרכס הכורכר ממערב תוחם את הנוף לכיוון זה .רק מהנקודות הגבוהות על הרכס
ישנה תצפית לכיוון רצועת עזה והים .הנחלים יוצרים בתרונות עמוקים ותלולים באדמת הלס ,במיוחד
בנקודות המגע עם רכסי הכורכר וגבעות בולטות כמו תל ג'מה .מהנקודות הגבוהות נשקפים מישורי
ההצפה השטוחים של נחל הבשור.
41

אתרים בולטים :נחאביר )בארי הישנה( ,מכרות בארי ,חרבת גררית – עיירה ביזנטית .מעל עיקול נחל
הבשור מתנשא תל ג'מה .פרט למכרות בארי ישנם באזור שרידים נוספים מהתקופה הבריטית או
אלמנטים הקשורים אליה – מחסני תחמושת עזובים ,כביש הבטון והאנדרטה המרשימה – יד אנז"ק.
באזור גם גן פסלים ומספר מצבות זיכרון נוספות.
המצב הסטטוטורי
גנים לאומיים ושמורות טבע  -שמורת הבשור במרכז האזור ,שמורת מכרות בארי ושמורת מכתש בארי
בצפונו.
תמ"א  - 22שטחים נטועים מהווים  29%משטחו של האזור ,למעלה ממחציתם על קרקעות ממוצא חולי.
רב היערות הינם יערות אקליפטוס שניטעו במקור למטרת ייצור עץ .חלק גדול מהם נמצא כרגע במצב
גרוע למדי.
מרבית השטחים הטבעיים נמצאים בשטחי שמורות טבע מוצעות ומוכרזות.
המלצות ראשוניות
•

ישנה חשיבות רבה לשמירה על רשת של שטחים טבעיים ,נטועים ומסדרונות שמקשרים
ביניהם ולבין הגושים הפתוחים של מישורי הסחף והחולות בדרום ורכסי הכורכר באזור
נירעם ורוחמה בצפון.

•

לאור הניסיון שנצבר ולאור מחקרים עתידיים יש חשיבות לגיבוש ממשק לשטחים נטועים
שיאפשר התפתחות תת יער וצומח טבעי.

•

פיתוח תיירות הנשענת על ערכי הטבע ונוף של האזור .בראש ובראשונה בסוף החורף
ובאביב ,אבל באתרים מסויימים גם בקיץ ובחורף.

•

טיפוח עצים בולטים ושרידי הבוסתנים )במיוחד שקמים ששרדו( והכשרתם כמקומות נופש
בחיק הטבע.
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הרכסים הפנימיים :אזור נירעם-גברעם
התפלגות סוגי תכסית לפי סוגי קרקע )הנתונים בקמ"ר(:

סוג הקרקע

סוג תכסית

אחוז מכלל

קרקעות

קרקעות

אלוביאליות

חוליות

41.55%

כורכר

 18.44% 40.01%שטח כולל לסוג
תכסית

השטח
בנוי

7.96%

8.54

5.58

3.02

17.14

חקלאי

72.60%

75.73

65.62

14.91

156.25

טבעי

10.56%

3.12

7.07

12.52

22.72

לא ידוע או סגור

1.03%

0.10

1.86

0.26

2.22

מופר

0.90%

0.46

1.11

0.39

1.95

נטוע

6.95%

1.49

4.88

8.59

14.96

89.43

86.11

39.68

215.23

שטח כולל לסוג
קרקע
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גבולות האזור
בצפון :נחל לכיש.
במזרח :הקצה המזרחי של רכס גברעם.
בדרום :גבול אגן הניקוז של נחל שקמה )ללא נחל חנון(.
במערב :רכס יד מרדכי.
מסלע וקרקע
האזור כולל את רכסי הכורכר הפנימיים מניר עם בדרום ,דרך יד מרדכי וגברעם במרכז ועד לאזור ג'וליס
מצפון .כ18.5% -משטח האזור מוגדרים כשטחי כורכר ,ועוד כ 40% -מוגדרים כשטחי קרקעות חוליות
– בעיקר באזורים שנמצאים מצפון וממזרח לרכס גברעם.
מצאי שטחים טבעיים
האזור כולל שטחי כורכר טבעיים גדולים ,במיוחד בחלק הדרומי ,באגן נחל שקמה .השטחים הטבעיים
משולבים בפסיפס של שטחים נטועים וחקלאיים .הם משמשים ברובם כשטחי מרעה ,בעיקר מרעה בקר.
ערכי טבע ,נוף ,מורשת וסביבה
שטחים אלה הם חלק ממסדרון רוחב בציר נחל שקמה שנמשך מהרי חברון ועד לים .לאורכו קטעים של
צומח נחלים ,נטיעות מטיפוסים שונים ושטחי חקלאות .כמו כן הם חלק ממסדרון אורך מקוטע של רכסי
הכורכר הפנימיים שנמשך דרומה מגוש דן המבונה עד לפאתי הנגב.
בתחום זה מצויים במצב השתמרות טוב גם אזורים של צומח טבעי וגם אזורים שיש בהם שרידים לתבנית
החקלאית היישובית המסורתית של רכסי הכורכר.
באזור זה מצויים שטחי כורכר גדולים עליהם השתמר צומח טבעי .גיוון קרקעי וטופוגרפי יוצר מגוון גדול
של טיפוסי צומח אופייניים לכורכר .גרדיאנט חריף של משקעים המאפיין את צפון הנגב יוצר מפגש בין
צמחיה ים תיכונית למדברית וריבוי מינים יחסי המאפיין אזורי ספר מדבר.
חלק גדול של רכסי הכורכר נטוע – רכס יד מרדכי כמעט בשלמותו וחלקים גדולים של רכס גברעם.
בחלק ניכר של שטחים אלה העצים מנוונים וניכרת התחדשות של צומח כורכרים אופייני.
מבחינה נופית מאופיין חלקו הדרומי של האזור ברכסי כורכר שנמשכים מכיוון צפון מזרח לדרום מערב
)ניר עם ,אור הנר ,ארז ,גברעם ויד מרדכי( ומרזבות ביניהם .המעבר בין הרכסים למרזבה יוצר נוף פתוח
מרשים למתבונן מראשי הרכסים .בחלקו הצפוני של האזור מבנה הרכסים ברור פחות .שרידי בוסתנים,
עצי שיזף ושקמה הפזורים בשטח מהווים מרכיבים דומיננטיים בנוף האזור.
אתרים בולטים :ח' סמסם ,שטח הבוסתנים סביב אור הנר )סביב שרידי הכפר הערבי נג'ד( וארז )שרידי
הכפר הערבי דימרה( .משוכות של שיזף בשילוב עם שרידי בוסתנים מצויים על רכס ממערב לגברעם,
בין שני מאגרי המים שנבנו.
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באזור זה נמצאים גם אתרי הנצחה ללוחמי חטיבת גבעתי שנאבקו על פתיחת הדרך לנגב במלחמת
העצמאות :חוליקאת ,והאנדרטאות סביב צומת גבעתי שמשולבות בשטחי נטיעה של אקליפטוסים .אתר
הנצחה מרכזי נוסף נמצא בקיבוץ יד מרדכי.
בחלק מהמחצבות הנטושות נמצאים אגני החדרה לאקוויפר החוף.
המצב הסטטוטורי
גנים לאומיים ושמורות טבע  -שמורות מוכרזות ברכס גברעם וברכס ניר-עם .הצעות לשמורה בשלבי
דיון ראשוניים על שטחים נוספים  -כורכר ארז.
תמ"א  - 22שטחים נרחבים מוגדרים כיער נטע אדם קיים :רכס יד מרדכי וחלקים גדולים של רכס
גברעם .שטחי נטיעה גדולים נוספים נמצאים סביב צומת גבעתי .שטחים נוספים ברכסי ארז ,ניר-עם
וגברעם מוגדרים כיער פארק .שטחים נוספים מוגדרים כיער טבעי לשימור  :סביב שמורת ניר-עם ,אור
הנר ובאזור גברעם.
שטחים טבעיים לא מוגנים נמצאים בעיקר ברכס אור הנר  -ניר-עם ,ממערב לשדרות.
המלצות ראשוניות
•

ישנה חשיבות רבה לשמירה על רשת של שטחים טבעיים ,נטועים ומסדרונות שמקשרים ביניהם.

•

לאור הניסיון שנצבר ולאור מחקרים עתידיים יש חשיבות לגיבוש ממשק לשטחים נטועים
שיאפשר התפתחות תת יער וצומח טבעי.

•

בדיקה של השפעת המרעה על הרכב הצומח בבית הגידול הכורכרי.

•

שמירה על תבנית הנוף המסורתית של שטחי הכורכר ,במקומות שנותרו ממנה מאפייניה
העיקריים.

•

טיפוח עצים בולטים ושרידי הבוסתנים )במיוחד שקמים ששרדו( .הכשרתם כמקומות נופש בחיק
הטבע.

•

פיתוח ציר נחל שקמה כמסדרון אקולוגי וציר טיול ונופש בחיק הטבע.
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הרכסיים הפנימיים :אזור גדרה  -רחובות
התפלגות סוגי תכסית לפי סוגי קרקע )הנתונים בקמ"ר(:

סוג הקרקע
כורכר

קרקעות

קרקעות

אלוביאליות

חוליות

סוג תכסית

אחוז מכלל השטח

41.28%

52.81%

5.88%

טבעי

2.48%

2.85

1.98

2.68

7.51

נטוע

0.97%

0.82

0.99

1.14

2.95

חקלאי

65.76%

95.30

98.26

5.67

199.27

מופר

0.72%

0.64

1.15

0.39

2.18

בנוי

25.63%

19.83

51.29

6.53

77.68

לא ידוע או סגור

4.43%

5.66

6.36

1.39

13.44

125.10

160.03

17.81

303.02

שטח כולל
לסוג תכסית

שטח כולל

גבולות האזור
בצפון :נחל איילון.
במזרח :גבול שטחי הכורכר והחמרה הרצוף – קו ניר צבי ,נען ,גדרה ,גבעתי.
בדרום :הקו הדרומי של אגן הניקוז של נחל לכיש.
במערב :קו המגע עם חולות מישור החוף.
זהו האזור הגדול ביותר מבחינת שטחו  -כ 300-קמ"ר .בדרום האזור ,ממזרח לאשדוד ,ישנו קטע שבו
ישנם רק מעט כורכרים/קרקעות חוליות.
מסלע וקרקע
כ 6%-מהשטח מוגדרים ככורכר וכ 53%-כקרקעות חוליות .השאר מכוסה בקרקעות אלוביאליות.
מצאי שטחים טבעיים
השטחים הטבעיים ו/או המיוערים באזור הם נקודתיים ובעלי אופי "עציצי" .שטחם הכולל קטן מ3%-
מתוך האזור כולו .תפקודם העיקרי הוא בשימור אתרי פריחה וכבסיס ואזורי מקלט לבע"ח המשוטטים
בהם ובאזורים החקלאיים .השטחים הטבעיים מתפקדים גם כאזורי טיילות מקומית .השטח היחיד הגדול
יחסית הוא ברכס בית עובד .גם עליו יש לא מעט פסולת והפרעות נוספות .על חלקו של רכס זה מתוכנן
היישוב "אירוס".
ערכי טבע ,נוף ,מורשת וסביבה
ישנם מספר אתרי פריחה של אירוס הארגמן – "גבעות איריסים" – שאחד מהם הוא בשמורה .ריכוז של
עצי שיטה מלבינה מהווה אף הוא שמורה .כמו כן ישנם מספר בוסתנים )למשל באזור צומת עין הקורא(.
באזור יש עדיין פרדסים רבים יחסית.
אתרים בולטים :אתרים בהם יש שילוב של מורשת ליד אזור טבעי הם למשל "מכון איילון" ,תל יבנה
ואנדרטת הצנחנים בגבעות מע'אר.
המצב הסטטוטורי
גנים לאומיים ושמורות טבע – שמורה קטנה לשימור אירוס הארגמן נמצאת מדרום לגן שורק .חלקים
מרכס בית עובד וגבעות מע'ר הוגדרו בתמ"א  8כגנים לאומיים.
תמ"א  – 22רק שטחים מצומצמים ביותר מוגנים בתוכנית זו .הגוש הנטוע הגדול ביותר נמצא על רכס
גבעות מע'ר )ברובו באזור סגור( חורשות קטנות נוספות פזורות בדרך כלל בצמידות ליישובים.
שטחים טבעיים לא מוגנים נמצאים על גבעות הכורכר המעטות שלא נבנו עדיין – ממערב לנס ציונה,
באזור טירת שלום ,מדרום לראשון לציון ,באזור ח' חומרה וב"איים" עירוניים קטנים.
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סיכום ומסקנות ראשוניות
•

לשמירה על השטחים הטבעיים באזור זה יש ערך רב גם משיקולים של איכות חיי התושבים
באזור וגם משיקולים של שימור מגוון ביוטי ושימור חלק מאופיו המקורי של האזור.

•

חשיבות מיוחדת יש לשמירת שטחי הכורכר האחרונים שנותרו :בעיקר ברכס בית עובד –
האזור הטבעי הגדול ביותר ,שתועדו בו כ -300מיני צמחים שונים ,מהם  22מינים אנדמיים
למישור החוף של ישראל )עופר כהן ,מרכז רת"ם .(1991 ,שטחים טבעיים משמעותיים אחרים
נמצאים סביב נס ציונה ועל רכס גבעות מע'ר ) כולל הגבעה ממזרח לגבעת ברנר( .כיום ניתן
עדיין לקשר שטחים אלה ,יחד עם הגבעות הטבעיות בלב השטחים החקלאיים ,במערכת של
מסדרונות פתוחים .זאת במטרה ליצור רשת שטחים פתוחים ,טבעיים וחקלאיים ,שתאפשר
למינים מסויימים מרחב מחייה גדול יותר מהכתמים הקטנים הקיימים.

•

כיוון שהשטחים הטבעיים הינם קטנים ומאוימים הן ע"י בינוי והן ע"י הפרעות שמקורן בשטחים
סביבם ,שימורם יכול להיות מובטח רק בפעולה משולבת ,סטטוטורית וציבורית.

•

קרבתם של השטחים הטבעיים למרכזי אוכלוסייה גדולים מאפשרת פעילות חינוכית וציבורית
בהיקף גדול יחסית.

•

השטחים הפתוחים באזור רצופים במפגעי פסולת מסוגים שונים .חשוב ליצור מנגנון של אכיפה
יעילה שימנע תופעות אלה.

"שמורת מליבו"  -שכונה חדשה נוגסת ברכס בית עובד
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הרכסיים החופיים :אזור זיקים
התפלגות סוגי תכסית לפי סוגי קרקע )הנתונים בקמ"ר(:

סוג קרקע

סוג תכסית

אחוז מכלל שטח

קרקעות

חול על

חוליות

כורכר

11.51%

25.13%

חול

63.30%

שטח כולל לסוג
תכסית

האזור
בנוי

26.46%

0.22

6.23

8.55

15.00

חקלאי

11.50%

2.68

0.42

3.40

6.52

טבעי

49.33%

1.80

4.96

21.21

27.97

לא ידוע או סגור

0.74%

0.30

0.12

0.00

0.42

מופר

11.46%

1.51

2.44

2.54

6.50

נטוע

0.50%

0.01

0.07

0.19

0.29

שטח כולל לסוג קרקע

100.00%

6.53

14.25

35.89

56.70

גבולות האזור
בצפון :העיר אשקלון.
במזרח :גבול החולות.
בדרום :גבול רצועת עזה.
במערב :הים.
מסלע וקרקע
שטחי החולות מהווים כשני שליש משטח האזור .כרבע מהשטח מוגדר כרכסי כורכר ,שמרבית שטחם
מכוסה חול אף הוא .בעמק נחל שקמה מצויים שטחים אלוביאלים ,שגם בהם יש מרכיבים חוליים
שמקורם בסחופת מאגן הניקוז המיידי.
מצאי שטחים טבעיים
השטחים הטבעיים ברצועה זו נמצאים ברובם באזורי החולות שמשתרעים מדרום ומצפון לציר נחל
שקמה .בחלק הצפוני הולכת ומתרחבת העיר אשקלון שיוצרת חיץ בין גושי החולות של ניצנים וזיקים.
עוד נבנים מדרום לאשקלון שטחי תעשייה ומתקני תשתית גדולים ,עובדה שיוצרת קיטוע חלקי בין חלק
מהשטחים הטבעיים הצמודים לאשקלון ולבין ציר נחל שקמה .בחלק הדרומי בוצעה הכשרה חקלאית של
שטחי חולות נרחבים ממערב למושב נתיב העשרה .לאורך החוף הדרומי השטח מופר כתוצאה מפיתוח
אזורי אימון צבאיים.
מצוק הכורכר בחלקים הדרומיים של אשקלון )פארק אשקלון( סובל בשנים האחרונות מתהליכי בליה
והרס המואצים באופן ניכר בגלל המבנים הימיים מדרום לעיר.
ערכי טבע ,נוף ,מורשת וסביבה
שטחי חולות וכורכר אלה מהווים את קצהו המערבי של מסדרון הרוחב ,המשתרע מהרי חברון ועד לים.
הם כוללים בעיקר שטחים של צומח חולות ובוסתנים נטושים .בחלק הדרומי של האזור נמצאים חולות
נתיב העשרה  -שטח יוצא דופן באיכותו כשטח טבעי .נשמר בו מבנה של דיונות ונמצאו בו מספר מינים
נדירים כמו קדד לביד .בשטח חולות זה נשמר גם צומח מגוון יותר ,האופייני לשטחי כורכר מכוסה חול.
מצפון לאפיק הנחל שטחי החולות מקוטעים וקטנים יותר .גוש החולות המשמעותי ביותר שנשאר מצפון
לנחל שקמה צמוד לים ומגיע לרכס הכורכר השני .אזור נוסף של חולות מיוצבים ומיוצבים למחצה נמצא
בין קיבוץ כרמייה לרכס יד מרדכי .שטחי החולות מצפון לתחנת הכח עברו תהליך של ייצוב וכיסוי
הצומח עליהם כמעט מלא .שלולית אשקלון שנמצאת בעורף קטע זה מהווה ערך טבע ונוף חשוב – זוהי
שלולית החורף הגדולה ביותר ששרדה במישור החוף הדרומי.
נופי רצועת החוף מגוונים :בחלק הצפוני של אזור ישנו מצוק כורכר חופי )מדרום לתל אשקלון( .בהמשך
החוף מדרום לתחנת הכח ולאחר מכן מדרום לנחל שקמה לאורך החוף מופיעות לסירוגין גבעות כורכר
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נמוכות שביניהן חדירה של חול.
המבנה של רכסי הכורכר הפנימיים מטושטש בשל הבליה וכיסוי החול המשתנה .רכס הכורכר השני,
שצירו עובר במרחק כ  2 -ק"מ מהחוף ,מגיע לגובה  70 - 60מ' ושמור בחלקו הדרומי עם צומח
כורכרים מגוון .החלק הדרומי של הרכס השלישי בנוי ברובו  -מושב נתיב העשרה.
נחל שקמה פורץ פתח רחב ברכסי הכורכר .השתמרו באזור כמה מאפיינים של נוף מסורתי .לאורך נחל
שקמה באזור זה נמצאים עצי בוסתן גדולים וצומח נחלים .אזורי בוסתנים נטושים נוספים נמצאים על
רכס הכורכר החופי  -סכנת מחמוד מדרום לתחנת הכוח ואזור הגן הלאומי אשקלון מצפון לה .השרידים
כוללים עצים בודדים ,בארות יבשות ושרידי מבנים" .שדרת השקמים" נמשכת בגבול החולות ושטחי
העיבוד החקלאי ,במערב האזור ולאורך קו המגע עם האדמות האלוביאליות של מפתח נחל שקמה.
באזור שרידים רבים להתיישבות מהתקופות הפרהיסטוריות .על רכס הכורכר השני ,מדרום לנחל שקמה,
ישנו קולומבריום גדול חצוב בכורכר .בקצה הדרומי של רכס הכורכר השלישי ,מדרום לקיבוץ יד מרדכי
נמצא אתר שבו משוחזר קרב הבלימה של מגיני יד מרדכי במלחמת העצמאות.
יש לאזור חשיבות הידרולוגית גדולה – נמצא בו מאגר גדול ,על אפיק נחל שקמה ,וגם אגני החדרה
נרחבים בשטחי החולות שנכרו בנין רצועת הנחל לאזור התעשייה של אשקלון.
המצב הסטטוטורי
גנים לאומיים ושמורות טבע  -בדרום האזור נמצאת שמורת כרמיה והצעות לשמורות באזור חולות
זיקים וחולות נתיב העשרה ולשמורה ימית.
מדרום לאשקלון נמצא הגן הלאומי אשקלון והרחבתו לכיוון דרום.
תמ"א  - 22חלקים גדולים משטחי החולות שעליהם צומח טבעי או שרידי בוסתנים ושקמים מופיעים
בתכנית זו כיער טבעי לשימור או כיער פארק חופי.
אזור החולות שמדרום לנחל שקמה )חולות נתיב העשרה( מופיע הן כהצעה לשמורת טבע )תמ"א (8
והן כיער פארק חופי )תמ"א .(22
שטחי חולות עם צומח טבעי ,הנמצאים בין מתקני התשתיות ובינם לבין אשקלון אינם מוגנים.
המלצות ראשוניות
•

ישנה חשיבות לשיקום אזורים מופרים  -בעיקר עקב כריית חול.

•

טיפוח שרידי בוסתנים ועצים בולטים.

•

בדיקת ממשק צומח שיעצור את תהליך התייצבות הצומח והדיונות ,לפחות בחלק מהשטח.
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•

שמירה על שטחי חולות  -בעדיפות ראשונה גוש החולות של נתיב העשרה וקידום שמורת חולות
זיקים.

•

שמירת האגן הטבעי של שלולית אשקלון.

•

הפסקת כריית החול ושיקום אזור השקמים ממזרח לבית הקברות של אשקלון.

אזור שנכרו בו חולות וכורכר מדרום לאשקלון

עצי שקמה על רכס כורכר מדרום לאשקלון
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הרכסיים החופיים :אזור ניצנים
התפלגות סוגי תכסית לפי סוגי קרקע )הנתונים בקמ"ר(:

סוג קרקע

סוג תכסית

אחוז מכלל שטח

קרקעות

חול על

אלוביאליות

כורכר

1.49%

26.34%

חול

72.18%

שטח כולל לסוג
תכסית

האזור
0.31

בנוי

33.90

חקלאי

1.10

טבעי

60.43

לא ידוע או סגור

0.82

0.20

מופר

2.42

0.53

0.68

נטוע

1.33

0.01

0.65

0.66

שטח כולל לסוג קרקע

100.00

13.10

35.90

49.74

0.42

0.74

4.11

12.43

16.86

0.00

0.54

0.55

8.26

21.38

30.06

0.21

0.41
1.20

גבולות האזור:
בצפון :העיר אשדוד.
במזרח :גבול החולות.
בדרום :העיר אשקלון.
במערב :הים.
מסלע וקרקע
שטחי החולות מהווים חלק ניכר משטח האזור .כרבע מהשטח מוגדר כרכסי כורכר ,שמרבית שטחם
מכוסה חול אף הוא .בעמק נחל אבטח מצויים שטחים אלוביאלים קטנים ,שגם בהם יש מרכיבים חוליים
שמקורם בסחופת מאגן הניקוז המיידי.
מצאי שטחים טבעיים
באזור זה נמצא גוש החולות הגדול ביותר לאורך חופי ארץ ישראל .בחלק הצפוני הולכת ומתרחבת העיר
אשדוד שיוצרת חיץ בין גושי החולות של ניצנים ושל יבנה .בחלק הדרומי מתרחבת העיר אשקלון ויוצרת
חיץ רוחבי נוסף לכיוון חולות זיקים .שטחי החולות מצטמצמים עוד בגלל הרחבת כפר הנוער ניצנים,
בינוי צבאי ובניית תשתית כמו מכון הביוב של אשקלון .חלקים משטחי החולות מופרים כתוצאה משימוש
כאזורי אימון צבאיים.
מצוק הכורכר מצפון לאשקלון ובחלקים הצפוניים של העיר סובל בשנים האחרונות מתהליכי בליה והרס
המואצים באופן ניכר בגלל ריבוי מבנית ימיים בתחומי העיר ופעולות פיתוח מסיביות.
ערכי טבע ,נוף ,מורשת וסביבה
באזור זה קיים עדיין ייצוג משמעותי לבתי גידול של חולות נודדים חשופים מצומח .בבתי הגידול החוליים
מתקיימת אוכלוסייה פעילה של מכרסמים וזוחלים פסמופילים ,ובהם כח אפור  -הלטאה הגדולה ביותר
בישראל ,שנדחקת מהחולות הצפוניים בגלל לחצי פיתוח .עוד פעילים בשטח חולות זה יונקים גדולים כמו
שועלים ותנים ,בצד אוכלוסייה גדולה של צבי ארץ ישראלי.
רוב שטחי הכורכר באזור זה מכוסים חול :לאורך החוף לא ניכר מצוק כורכר רצוף אלא מופיעות גבעות
כורכר נמוכות שביניהן חדירה של חול .הרכס מקוטע אבל מגוון במגוון מופעי הצומח שמופיעים עליו.
הקטע מצפון למפתח נחל אבטח בולט יותר ומאופיין באתרים צפופים של פריחת חבצלת החוף.
ציר הרכס השני נמשך במרחק  1200-800מ' מהחוף .במרכזו של גוש זה מצויה מחצבת הכורכר "סול
ניצן" .הכרייה בה ירדה מתחת למפלס מי התהום ,לכן נקוו בהן מים ונוצרו בהן נופי מים מיוחדים ,עם
אוכלוסיית צמחים ובעלי חיים אופייניים .בחלקו הצפוני של גוש כורכר זה נותרו כתמי צומח טבעי
אופייניים לכורכר.
כתמי כורכר קטנים נוספים מצויים על רכס הכורכר השלישי ממזרח לכפר הנוער ניצנים .בכתמים אלה
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השתמרה צמחית כורכר מגוונת ,המושפעת במרכיביה מאופי הכורכר והטופוגרפיה של השטח.
מדובר בגוש חולות מגוון :בחלקו הדרומי חלק ניכר מהשטח מיוצב .בחלק הצפוני יש נשמר מבנה הדיונות
כך שיש בו שילוב חול נודד ,מיוצב למחצה ושקעים מיוצבים .במרכז השטח בריכות של מי תהום שנוצרו
בתחתית מחצבות הכורכר.
באזור פזורים שרידי בוסתנים ,בעיקר בשקעים של החלק הצפוני ולאורך קו המגע בין החולות לאדמות
הסחף" .שדירת השקמים" נמשכת מאזור "הדיונה הגדולה" בדרום אשדוד עד לצפון אשקלון.
סביב כפר הנוער ניצנים פזורים שרידי הקרב מול הצבא המצרי ב .1948-ב"ארמון" הוקם בית ספר שדה
שקמים של החברה להגנת הטבע .אתר "יד לאשה הלוחמת" נחנך לפני כשנתיים ומארח מידי שנה חיילים
וחיילות רבים.
המצב הסטטוטורי
גנים לאומיים ושמורות טבע  -בדרום האזור נמצאת שמורת חולות ניצנים.
תמ"א  - 22חלקים גדולים משטחי החולות שעליהם צומח טבעי או שרידי בוסתנים ושקמים מופיעים
בתכנית זו כיער טבעי לשימור או כיער פארק חופי .לחלק מצפון לנחל אבטח נמצאת בשלבי אישור
תוכנית מפורטת של "פארק החולות".
אזור החולות מדרום לאשדוד ,הכולל את "הדיונה הגדולה" נמצא בשטח מאושר מתארית לבנייה ,למרות
שקיימות הסכמות לגבי דחייה בלתי מוגבלת בזמן במימוש תוכניות אלה.
המלצות ראשוניות
•

השלמת תהליך האישור הסטטוטורי של התוכניות להגנת השטח.

•

בלימת הכרסום בשטחי החולות של אשקלון בדרום ואשדוד בצפון.

•

טיפוח שרידי בוסתנים ועצים בולטים .דגש מיוחד על שדרת השקמים בגבול החולות והשטחים
האלוביאליים במערב ובעמקי הנחלים.

•

בדיקת ממשק צומח שיעצור את תהליך התייצבות הצומח והדיונות ,לפחות בחלק מהשטח.
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הרכסים החופיים :אזור פלמחים
התפלגות סוגי תכסית לפי סוגי קרקע )הנתונים בקמ"ר(:

סוג קרקע

סוג תכסית

אחוז מכלל שטח

קרקעות

חול על

אלוביאליות

כורכר

0.15%

33.02%

חול

66.83%

שטח כולל לסוג
תכסית

האזור
0.18

בנוי

31.21

חקלאי

0.82

טבעי

36.40

לא ידוע או סגור

20.17

13.95

מופר

11.10

3.06

10.61

נטוע

0.30

0.09

0.28

0.37

שטח כולל לסוג קרקע

100.00

40.67

82.31

123.16

0.01

0.19

9.05

29.20

38.43

0.04

0.98

1.01

14.48

30.35

44.83

10.90

24.85
13.67

גבולות האזור
בצפון :גבול הבינוי הדרומי של גוש דן.
במזרח :גבול החולות התפשטות החולות והמעבר לאדמות הסחף.
בדרום :העיר אשדוד.
במערב :הים.
מסלע וקרקע
שטחי החולות מהווים כשני שליש משטח האזור .כשליש מהשטח מוגדר כרכסי כורכר ,שחלק ניכר
משטחם מכוסה חול אף הוא .באזור יבנה ים מגיע רכס הכורכר עד לים והוא יוצר מעין מצוק.
מצאי שטחים טבעיים
מרבית שטחו של האזור נמצא בשימוש בטחוני .כיוון שכך איסוף הנתונים אינו שלם ומדויק .למרות זאת
ברור שבתחומי הבסיסים הצבאיים יש שטחים טבעיים נרחבים שמשתרעים מתל חרז בדרום דרך גוש
פלמחים במרכז האזור ועד תל יונה בצפון השטח .חשיבות מיוחדת יש לרכסי הכורכר השמורים ,ולו
חלקית ,בתחום הבסיסים הצבאיים .זאת לאור העובדה שחלקים ניכרים מרכסי הכורכר מצפון ,מדרום
וממזרח לאזור זה כוסו בבינוי.
ערכי טבע ,נוף ,מורשת וסביבה
לאורך חלקים ניכרים של החוף באזור זה באופן קיים רכס כורכר המתנשא לגובה של עשרים עד ארבעים
מטר מעל פני הים .בחלקים בהם רצועת החול צרה והרכס נושק לים )בעיקר באזור קיבוץ פלמחים(
חשוף הרכס לגידוד ע"י גלי הים .הגידוד יוצר מצוק מרשים ומעבר חד ודרמטי בין הרכס לים.
בחלקיו המזרחיים של האזור מופיעות גבעות כורכר בודדות מכוסות בדרך כלל חול .אלמנט ייחודי בחוף
הוא שפך נחל שורק ,מדרום לקיבוץ פלמחים ,שפוער פרצה רחבה ברכסי הכורכר.
לרכס החופי אופייני פסיפס של חברות צומח כורכריות המופיעות לחילופין עם השתנות תנאי הטופוגרפיה
והקרקע .אופייניות ,חברות בשלטון קורנית מקורקפת ,קידה שעירה  -רותם המדבר מתנן שעיר ,זקנן
שעיר ושמשון סגלגל .במפנה המערבי של הרכס הפונה לים צמחית חוף ים מסודרת בדרך כלל בחגורות
על פי עמידותה לרסס הים .על שרידי ישובים עתיקים ,בעיקר ביבנה ים ,שולטים מלוח קפח ואטד החוף.
במדרון הפונה לים ריכוזים מרשימים של חבצלת החוף ,עדעד כחול ונר הלילה החופי.
על רכסי הכורכר החופיים והמזרחיים כמו על החולות סביבם בולטים שרידי בוסתנים ובהם בעיקר גפנים
ועצי תאנה.
מרבית שטחי החולות באזור זה מיוצבים למחצה או מיוצבים .בחלקים של נשמר עולם החי והצומח עם
הפרעות מעטות יחסית  -יש בשטח מגוון של יונקים )צבי א"י לדוגמה( ,עופות ,וזוחלים .עם זאת ,סקרים
שבדקו פעילות מכרסמים פסמופילים בחולות אלה מראים על ירידה מדאיגה בפעילות באזורים אלה.
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על רכסי הכורכר מספר תלים :תל חרז ,תל יעוז ותל יונה .ח' יבנה ים היא אתר נוף בולט בעל חשיבות
הסטורית גדולה .לא רחוק ממנו ,במצד חשביה נמצא "מכתב הקוצר" אחד הטקסטים היחידים בכתב עברי
קדום מימי בית ראשון שנמצאו בישראל .ליד אפיק נחל שורק ב"נבי רובין" מצויים שרידי מסגד
מהתקופה הטורקית בצד מבנה קבר מהתקופה הממלוכית .המקום מקודש למוסלמים ואומץ לאחרונה ע"י
יהודים .בגבול המזרחי של השטח נמצא תל מחוז ,שלא נחפר ביסודיות.
בחלקו המזרחי של רכס הכורכר פלמחים יבנה יש מספר מחצבות לא פעילות .באחדות מהם נקווים מים
בעונות בהם יש עליה משמעותית במפלס מי התהום באזור .כריה נרחבת של חול מאפיינת את האזורים
מצפון ליבנה ובין יבנה לאשדוד.
מצב סטטוטורי
גנים לאומיים ושמורות טבע  -בדרום האזור נמצאת שמורת מבואות אשדוד של חורש שיטה מלבינה.
באזור בסיס פלמחים ובאזור תל מחוז הצעות לשמורות .שמורה ימית באזור יבנה ים.
תמ"א  - 22חלקים גדולים משטחי החולות שעליהם צומח טבעי או שרידי בוסתנים ושקמים מופיעים
בתכנית זו כיער טבעי לשימור או כיער פארק חופי.
מרבית השטח סגור ,נמצא בשימוש מערכת הביטחון.
המלצות ראשוניות
•

ישנה חשיבות לשיקום אזורים מופרים  -בעיקר עקב כריית חול.

•

פיתוח הגנה סטטוטורית טובה יותר לשטחים הטבעיים שנשמרו בתוך השטחים שנמצאים
בשימוש בטחוני.

•

העלאת המודעות של מערכת הביטחון לערכי הטבע ,הנוף ומורשת האדם בשטחים אלה.

•

בלימת הכרסום בשטחי החולות בעקבות התפתחות ראשון לציון בצפון ואזורי התעשיה של
אשדוד בדרום.

•

טיפוח שרידי בוסתנים ועצים בולטים .דגש מיוחד על שדרת השקמים בגבול החולות והשטחים
האלוביאליים במערב ובעמקי הנחלים.

•

בדיקת ממשק צומח שיעצור את תהליך התייצבות הצומח והדיונות ,לפחות בחלק מהשטח.
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