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סֱקר ִדגים בירִדן הִדרומי וסביבותיו
ִד"ר אֹלִדִד אֹלרון
סֱקר הִדגים בבֱקעת הירִדן התבצע בין יוֹלי  -נובמבר  2017וכֹלֹל את נהר הירִדן הִדרומי וגופי מים ֱקבועים הניזונים
ממעיינות וערוצי נחֹלים זורמים מכביש  90מזרחה ,מנחֹל בזֱק בצפון ועִד שפך הירִדן ֹלים המֹלח .שיטות הִדיגום
בסֱקר הִדגים הותאמו ֹלמאפייני בית הגיִדוֹל ומֹליחות המים .מספר גופי המים בבֱקעת הירִדן בשטח המוגִדר ֹלביצוע
הסֱקר שמתאימים ֹלֱקיום ִדגים אינו גִדוֹל .בסה"כ נערכו ִדיגומים ב 8-אתרים .בנוסף ,נערכו סיורים בכמה אתרים
נוספים שֹלא נבִדֱקו עֱקב התייבשותם או תנאים שֹלא אפשרו ִדיגום.
אותרו סה"כ  9מינים שֹל ִדגי מים מתוֱקים המשתייכים ֹלחמש משפחות .ביניהם  6מינים מֱקומיים ,מין אחִד שהוא
בן-כֹלאיים ו 2-מינים זרים .מהממצאים עוֹלה שגופי המים המשמעותיים ביותר ֹלִדגים הם :נהר הירִדן התחתון ,עין
אֹלֱ-קרען ,עין סוכות ומורִד נחֹל ייט"ב .כן חשוב ֹלציין את ואִדי אֹל-אחמר בו מתֱקיימת האוכֹלוסייה הצפונית ביותר
שֹל נאווית ים-המֹלח בארץ.
בגופי המים שנִדגמו בשטחים החֱקֹלאיים בֱקעת מחוֹלה נמצאו סה"כ חמישה מיני ִדגים ,מהם שֹלושה מינים
מֱקומיים :אמנונית יוסף ,אמנון מצוי ושפמנון מצוי ,ושני מינים זרים :גמבוזיה וִדג זהב .המין המרכזי באזור זה הוא
אמנונית יוסף ,שנמצא בשֹלושה מגופי המים בשפיעות גִדוֹלה )עין בֹליבֹל עֹליון ,עין אֹלֱ-קרען ,עין סוכות( .בסֱקר מ-
ִ 2010דווח שבעין אֹל-חמה )חמה תחתא( מערבית ֹלכביש  90נמצאו פרטים רבים שֹל אמנונית יוסף ועגֹלסת הירִדן.
מה יותר במורִד נחֹל תרצה )ואִדי אֹלפבאררע ה( סמוך ֹלגִדר המערכת ֹלא נמצאו ִדגים .חשוב ֹלציין שבאיסופים
שנערכו במעֹלה נחֹל תרצה עִד אמצע שנות ה 80-נצפו סמוך ֹלמעיינותיו הגִדוֹלים ארבעה מיני ִדגים :חפף ישראֹלי,
בינון הירִדן ,עגֹלסת הירִדן ובינית גִדוֹלתֱ -קשֱקשים.
בחֹלֱקו התחתון שֹל ואִדי אֹל-אחמר זוהתה בסֱקר אוכֹלוסייה ֹלא מוכרת שֹל נאווית ים-המֹלח ) Aphanius dispar
 .(ssp. richardsoniמין זה מצוי בנחֹלים ומעיינות באזור ים המֹלח – ממעיינות עין פשחה )עיינות צוֱקים( בצפון
ועִד נאות הכיכר בִדרום ,ומוגִדר בסכנת הכחִדה עוֹלמית ע"י ארגון  .IUCNהאוכֹלוסייה שֹל נאווית ים-המֹלח
שנמצאה בוואִדי אֹל-אחמר מרחיבה את תפוצת המין בישראֹל כֱ 35-ק"מ צפונה .כמו כן ,רמת המֹליחות בוואִדי אֹל-
אחמר )כ 50,000-מיֱקרוסימנס( היא הגבוהה ביותר שנמִדִדה בבית-גיִדוֹל שבו מתֱקיים מין זה בארץ.
בנהר הירִדן ֹליִד שפך נחֹל ייט"ב )וואִדי עוג'ה( נתפסו ארבעה מינים :אמנון מכֹלוא )בן-כֹלאיים שֹל אמנון ירִדן ואמנון
זר ֹלמערכת הירִדן( ,אמנונית יוסף ,נאווית ים-המֹלח וגמבוזיה .השכיח מכוֹלם היה אמנון המכֹלוא ,שכנראה הגיע
ֹלנהר כפֹליט מבריכות ִדגים ,והתרבה בטבע כמה ִדורות עם אמנוני ירִדן או בני-כֹלאיים אחרים .אשר ֹלנאווית ים-
המֹלח ,בִדומה ֹלממצא בוואִדי אֹל-אחמר ,גם אוכֹלוסייה זו אינה מוכרת ומצויה צפונה מגבוֹל התפוצה היִדוע שֹל
המין .ממצא מעניין נוסף הוא הימצאותו שֹל המין אמנונית יוסף באזור זה .עִד ֹלסֱקר הנוכחי ,הנֱקוִדה הִדרומית
ביותר שבה מין זה היה מתועִד היא עין סוכות ,כֱ 50-ק"מ צפונה ֹליִד מושב מחוֹלה .מכאן שהתחנה בנהר הירִדן היא
הנֱקוִדה הִדרומית ביותר בה יִדוע שמין זה מתֱקיים בישראֹל.
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תֱקציר  -בֱקעת הירִדן בתֱקופת הברזֹל 1
ִד"ר ִדרור בן-יוסף ,ממונה מורשת מחוז צפון ,רשות הטבע והגנים
בֱקעת הירִדן המערבית ,בין נחֹל בזֱק )ואִדי שובאש( בצפון ֹלנחֹל ייט"ב )ואִדי עוג'א( בִדרום נמנתה עִד ֹלאחרונה עֹל
האזורים הפחות נחֱקרים בארכיאוֹלוגיה שֹל ארץ-ישראֹל.
במסגרת סֱקר הר מנשה ,שחֱקר חבֹל ארץ זה בשטח כוֹלֹל שֹל כֱ 700-קמ"ר ,נתגֹלו באזור זה  54אתרים ארכאוֹלוגיים
בעֹלי נוכחות ֱקרמית ניכרת מתֱקופת הברזֹל .1
את ההתיישבות באזור המחֱקר יש ֹלהגִדיר כתמורה יישובית .משבעה יישובים בעֹלי נוכחות ֱקרמית מתֱקופת
הברונזה המאוחרת ,חֹלה עֹלייה יישובית ֹל 54-יישובים בתֱקופת הברזֹל .1
באזור המחֱקר ניתן ֹלהצביע עֹל חמישה טיפוסי יישוב מתֱקופת הברזֹל :1
א .מתחמי אבן סגֹלגֹלים ) 32במספר(
ב .אתרי מערה )ארבעה במספר(
ג .מתחמי אבן מורכבים )ששה במספר(
ִד .מתחמי 'סנִדֹל' )שֹלושה במספר(
ה .תֹלים )תשעה במספר(.
העובִדה שארבעת הטיפוסים הראשונים )אִ-ד ,המהווים  83%מכֹלֹל האתרים( נבנו ֹלֹלא זיֱקה ֹלִדרכים ראשיות או
ֹלמֱקורות מים ,מֹלמִדת שתושבי הבֱקעה בתֱקופת הברזֹל  1ביססו את כֹלכֹלתם עֹל מרעה עונתי )בחורף ובעונות
המעבר( ,והמתחמים הסגֹלגֹלים ,עֹל סוגיהם ,שימשו ֹלכינוס העִדרים.
מתחמי הסנִדֹל שנחפרו בחֹלֱקם פורשו כמתחמים פוֹלחניים ששמשו ֹלכינוס ועצרה .אחִד מהם ,ביִד'ת א-שעב -
זוהה ֹלאור רמזים במֱקרא  -כאתר המשכן שֹל בני-ישראֹל.
יישובי ֱקבע התפתחו רֱק בצפון אזור המחֱקר ,עֹל גבי התֹלים הארכיאוֹלוגים שתושביהם עסֱקו בחֱקֹלאות ֱקבע
בזיֱקה ֹלִדרכים הראשיותֹ ,לֱקרֱקעות החומות וֹלמֱקורות המים.
בתֱקופת הברזֹל  2נמשכת מגמת העֹלייה במספר היישובים ובגוִדֹלם ,ובאזור המחֱקר נתגֹלו  119אתרים בעֹלי נוכחות
ֱקרמית ניכרת.
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בס"ִד

מה בין חֱקֹלאות ֹלטבע?
משה מינץ-פֱקח בֱקעת הירִדן ,רט"ג
שמורות הטבע ושטחי החֱקֹלאות  -שניהם צרכנים שֹל שטחים פתוחים .שמורות הטבע ,מחִד ,מטרתן ֹלשמור עֹל
החי ,הצומח והִדומם במצבם הטבעי .מאיִדך ,מטרתם שֹל שטחי החֱקֹלאות הם פיתוח תמיִדי.
הטבע והחֱקֹלאות מהווים מֱקור הִדִדי ֹלנזֱקים.
בעֹלי-החיים פוגעים בגיִדוֹלים החֱקֹלאיים הן בחשיפת שורש עֹל-יִדי חפירת הֱקרֱקע ,הן בפגיעה במהֹלך הגיִדוֹל שֹל
הצמח עצמו והן בתוצרת החֱקֹלאית .זאת ועוִד ,בעֹלי-החיים פוגעים בתשתית החֱקֹלאות בִדמות פגיעה בצנרת
ההשֱקיה בשִדות החֱקֹלאיים.
החֱקֹלאות מצִדה פוגעת בשמורות הטבע ובבעֹלי-החיים עֹל-יִדי ייצור פסוֹלת חֱקֹלאית בִדמות :גזם ,נייֹלון ,צנרת
פגומה ועוִדֹ .לא רֱק פסוֹלת פוגעת בבעֹלי-החיים ובשטחי שמורות הטבע .גם חומרי הריסוס מהווים פגיעה פיזית
חמורה הן בבעֹלי-חיים והן בצומח.
תופעה נוספת הפוגעת בבעֹלי-חיים היא הרעֹלות אותן מבצעים חֱקֹלאים כפתרון מהיר וזוֹל ֹלהתמוִדִדות עם פגעי
בעֹלי-החיים.
מנגִד ,ייצור מֱקורות מזון ֹלבעֹלי-חיים כתוצרת חֱקֹלאית מהווה גורם ישיר ֹלהתפרצות מיני בעֹלי-חיים כמו :תנים,
חזירי-בר ועוִד כתוצאה מיכוֹלת ייצור שגר גִדוֹל יותר ושפע מזון הגורם ֹלבריאות והתחזֱקות המינים המתפרצים.
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תֱקציר ֹלכנס

מה מסתתר מאחורי הגִדר?
סֱקר אתרים ומורשת האִדם בבֱקעת הירִדן
עמית מנִדֹלסון
ההרצאה תכֹלוֹל שני חֹלֱקים .בחֹלֱק הראשון תובא סֱקירה היסטורית ֱקצרה עֹל התיישבות האִדם בבֱקעת הירִדן
ֹלאורך הִדורות ,מהתֱקופות הפרהיסטוריות ,עת שימשה הבֱקעה אחִד ממוֱקִדי ההתיישבות הֱקִדומים בעוֹלםִ ,דרך
תֱקופת המֱקרא )הירִדן נזכר במֱקרא  182פעמים( ,שגשוג כֹלכֹלי והתיישבותי בתֱקופות הרומית-ביזנטית,
חיִדושים בחֱקֹלאות בתֱקופה הערבית הֱקִדומה ,מֹלחמת העוֹלם הראשונה ,מֹלחמת ההתשה ופיתוח התיישבותי
בבֱקעה.
בחֹלֱק השני יוצגו בֱקצרה תוֹלִדות המחֱקר ההיסטורי-ארכיאוֹלוגי בבֱקעת הירִדן ,מחֱקרים ומשֹלחות בוֹלטות
שהסתובבו באזור ,מהמאה ה 19 -ועִד ֹלסֱקר ארץ מנשה שֹל זרטֹל וצוותו ,אתגרי העבוִדה במרחב )מבִדווים ועִד
מוֱקשים( ,סֱקרים שפורסמו בעבר ותרומתו שֹל הסֱקר הנוכחי – אתרים עֹלומים ומבט נוסף עֹל אתרים ֹלכאורה
מוכרים ויִדועים.
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סֱקר בוטני בבֱקעת הירִדן הִדרומי
מימי רון ,בר שמש ואמיר פרֹלברג
מפֹל המשֱקעים החריף בין צפון הבֱקעה ֹלִדרומה ,משטר הזרימה שֹל ערוצי הנחֹלים האיתנים והשיטפונייםֱ ,קצב
איִדוי המים הגבוה ,מאפייני ֱקרֱקעות הסחף והשפעת האִדם ,יצרו בבֱקעת הירִדן פסיפס מגוון שֹל בתי-גיִדוֹל ,ובהם
חברות צומח ייחוִדיות .גיוון זה מֱקיים פסיפס טיפוסי צומח שמופו בתחומי הסֱקר ,כמפורט בהמשך.
תחום הסֱקר חוצה את ֱקו הצחיחות ,וֹלכן מופה הצומח בעזרת שני חֹלֱקי המִדריך ֹלמיפוי צומח בישראֹל :מִדריך
האזור הים-תיכוני מצפון ֹלֱקו הצחיחות ,וֹלבתי-הגיִדוֹל הֹלחים שמִדרום ֹלו; ומִדריך האזור המִדברי – מִדרום ֹלֱקו
הצחיחות .בוצע מיפוי טיפוסי צומח בכֹל השטחים הפתוחים שאינם חֱקֹלאיים .אזורים שֹלא ניתן היה ֹלהגיע
אֹליהם בשֹל מגבֹלות ביטחוניות ,מופו בעזרת ניתוח אורתופוטו ֹלתצורות הצומח הסמוכות הִדומות ביותר שכן
נסֱקרו.
כֱ 191-קמ"ר הוגִדרו כשטח פתוח שאינו חֱקֹלאי )כ 70%-משטח הסֱקר( ,והם סווגו ֹלשבע תצורות צומח כֹלֹליות :יער
גבוה ) 0.04%מהשטח( ,חורש ) ,(6%עצייה ) ,(10%שיחייה ) ,(10%בתה ) ,(17%בתה עשבונית ) (16%ומִדבר חשוף
) .(41%במִדבר החשוף תצורות צומח משניות בערוצי הנחֹלים/במפנים צפוניים :שיחייה ) 2%משטח הסֱקר( ,בתה
) ,(4%ועשבוניים ) .(23%תצורות הצומח הכֹלֹליות סווגו ֹל 43-תצורות צומח מפורטות ,ובהוספת מיני הצמחים
השֹליטים התֱקבֹל פסיפס מגוון המורכב מ 116-טיפוסי צומח.
בתי-גיִדוֹל בוטניים ייחוִדים בסֱקר היו :מֹלחות ,בתי-גיִדוֹל ֹלחים וֱקונגֹלומרט תצורת סמרה .במהֹלך הסֱקר תועִדו 13
מיני צמחים בסכנת הכחִדה )ביניהם מין אחִד שנחשב כנכחִד – חבֹלבֹל מִדברי( ,תשעה מינים 'עֹל סף איום' ,ועוִד 20
מינים נִדירים שאינם בסיכון .עשרים מיני צמחים שתועִדו בסֱקר הם אנִדמיים ֹלישראֹל וסביבתה .מוֱקִדות )hot-
 (spotsשֹל מינים נִדירים הן :מעיינות בֱקעת מחוֹלה ,מורִד נחֹל תרצה ,מֹלחת ואִדי אֹל-מֹלחה ,מורִד נחֹל ייט"ב,
ובתרונות תצורת הֹלשון בין נחֹל פרת ֹלִדיר חג'ֹלא .עוִד תועִדו בסֱקר  23מיני צמחים זרים/פוֹלשים ,שמֱקור
התפשטותם העיֱקרי הוא השטחים החֱקֹלאיים וערוצי הנחֹלים.
בבחינת הערכיות הבוטנית שֹל כֹלֹל שטח הסֱקר ,נמצא ש 4%-מהשטח בערכיות המירבית – בעיֱקר בגאון הירִדן,
בבתי-גיִדוֹל ֹלחים ובמֹלחות 12% .מהשטח בערכיות גבוהה מאִד – רובו במעיינות ,בגאון הירִדן ובערוצי נחֹלים
החוצים את הבתרונות 40% .מהשטח בערכיות גבוהה – רוב בתרונות תצורת הֹלשון ,חגורות צומח ִדֹליֹלות בגאון
הירִדן ,שטחים מוברים בכיכר הירִדן ,ומורִד נהר הירִדן סמוך ֹלשפך ֹלים-המֹלח .ערכיות בינונית נמצאה ב12%-
מהשטח – בשטחים מוברים/מופרים בכיכר הירִדן ,ובבתרונות כמעט חשופים מצומח 28% .מהשטח הוגִדר
בערכיות נמוכה – בעיֱקר שטחים חֱקֹלאיים ומופרים.
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ִדרך נחש עֹלי-צור -
מפגש זוחֹלים מצפון ומִדרום בבֱקעת הירִדן.
ִד"ר בעז שחם
בהרצאה אסכם את ממצאי סֱקר זוחֹלים שנערך בירִדן הִדרומי וסביבותיו ,בעיֱקר מזרחית ֹלגִדר המערכת ,במרחב
שבין נחֹל בזֱק בצפון ֹלבין ים המֹלח בִדרום .יעִדי הסֱקר העיֱקריים :המשך בניית תיֱק מצאי ֹלמרחב זה ,ובסיס
ֹלגיבוש המֹלצות ֹלגבי פיתוח מוֹל שימור בו .התצפיות נאספו בימים  28במרס 23 ,ו 24-באפריֹל 11 ,ו 29-במאי בשנת
 .2017עֹל מנת ֹלתאם בהצֹלחה מוֹל גורמי הביטחון וֹלהימנע מסיכונים מיותרים בשטח )כגון מיֱקוש( ,כֹל הִדיגומים
תואמו מראש ובוצעו יחִד עם פֱקחי רשות הטבע והגנים העובִדים במרחב הנסֱקר.
שיטות החיפוש בסֱקר ,כמֱקובֹל ,כֹלֹלו חיפוש זוחֹלים ,שריִדיהם וסימנים ֹלפעיֹלותם עֹל פני השטח ומתחת ֹלאבנים
)ומחסות פוטנציאֹליים אחרים( תוך התֱקִדמות רגֹלית בשטח ורישום מפורט .בסֱקר הזוחֹלים נכחו בין שניים
ֹלשֹלושה סוֱקרים ,שניים מתוכם מומחים ֹלזוחֹלים .בסך הכֹל נרשמו  100תצפיות בהן זוהו  17מיני זוחֹלים ו 3-מיני
ִדוחיים )סה"כ  20מינים(.
כמות התצפיות הנמוכה אינה מאפשרת ניתוח כמותי או איכותי שֹל הבִדֹלים בין הנֱקוִדות )פוֹליגונים( שנִדגמו.
ֹלמרות המאמץ ֹלצאת ֹלשטח בעיתוי מתאים ,היה רושם שבשנה הנוכחית נוכחות ופעיֹלות זוחֹלים הייתה יחסית
ִדֹלה .כצפוי ,הייתה השפעה חזֱקה שֹל נוף הצומח עֹל מגוון ושפע הזוחֹלים בבתי גיִדוֹל שונים .מצאנו ֹלעתים חפיפה
בין עושר מינים יחסית גבוהֹ ,לבין מוֱקִדי פעיֹלות אנושית .ומצאנו כצפוי ,גרִדיאנט שֹל יריִדה בנוכחות מינים בעֹלי
תפוצה מִדברית מִדרום ֹלצפון בתוך המרחב הנסֱקר.
נמצאו מינים אחִדים הנחשבים בסיכון )מינים אִדומים( .המֹלצות מרכזיותֹ :לאסוף בעתיִד ממצאים נוספים ֹלגבי
מצאי הזוחֹלים והִדוחיים )בעונות המיטביות ֹלכך( ,הימנעות מפריצת ִדרכים חִדשות ותשתיות אחרות ע"י הצבא,
השֹלמת פינוי שִדות מוֱקשים ישנים ֹלמניעת שריפות ,שמירת רצף השטחים הפתוחים.

6

סֱקר יונֱקים באמצעות מצֹלמות
נפתוֹלי הירִדן הִדרומי 2016-2017

שמוֹליֱק יִדוב -מנהֹל מרכז יונֱקים ,רוני שחֹל -מרכז יונֱקים
תֱקציר :בין נובמבר ֹ 2016למרץ  2017בוצע סֱקר יונֱקים באמצעות מצֹלמות שביֹל במרחב שבין נחֹל בזֱק בצפון
ֹלשפך הירִדן ֹלים המֹלח בִדרום .הסֱקר התבצע כוֹלו במרחב שבין גִדר הגבוֹל ֹלנהר הירִדן וכֹלֹל הצבת מצֹלמות
בעשרה אתרים כאשר בכֹל אתר נבחרו  2חֹלֱקות  ,האחת ֱקרובה ֹלנהר הירִדן והשנייה ֱקרובה ֹלגִדר הגבוֹל .סה"כ
תועִדו במהֹלך הסֱקר  1127אירועי ציֹלום ( רצפים שֹל תמונות מבע"ח שעברו עֹל פני המצֹלמות) בהם נצפו  14מינים
שונים שֹל יונֱקים.
רשימת המינים שתועִדו כוֹלֹלת את מרבית מיני היונֱקים הגִדוֹלים והבינוניים שתחום תפוצתם היִדוע כוֹלֹל את
הירִדן הִדרומי .מבין מיני היונֱקים שתועִדו בֹלטו במיוחִד כמות אירועי הציֹלום שֹל צבאים ישראֹליים ונוכחותם
בשבעה מעשרת אתרי הסֱקר .עֹל פי הספר האִדום שפורסם בשנת ִ ) 2000דוֹלב ,פרובוֹלצֱקי ,שֹלמון( 2000 ,
אוכֹלוסיות מין זה בבֱקעת הירִדן הינן ִדֹליֹלות ,ואוֹלם בסֱקר זה נראה שנוכחותו במרחב שבין הגִדר ֹלנהר בוֹלטת
ֹלמִדי .בהשוואה בין חֹלֱקות שמוֱקמו סמוך ֹלנהר בשטח הז'ור ורחוֱקות ממנו בשטחי הֱקטארה נראה שתנים זהובים
וִדרבנים העִדיפו את ֱקרבת הנהר בעוִד צבאים ושועֹלים מצויים העִדיפו את שטחי הֱקטארה .חזירי בר נצפו בשני
תאי השטח במיִדה ִדומה.
בהשוואה בין חֹלֱקות סמוכות ֹלשטחי חֱקֹלאות ֹלחֹלֱקות המרוחֱקות משטחים מעובִדים נראה שסמוך ֹלשטחים
חֱקֹלאיים נצפה עושר מינים נמוך ביחס ֹלשטחים המרוחֱקים ונצפו יותר מיני טורפים ,ובכֹלֹלם כֹלבי בית .ייתכן
ונוכחות מוגברת זו שֹל טורפים בשטחים החֱקֹלאיים היא גורם מגביֹל משמעותי עֹל עושר המינים בשטחים
המושפעים מֱקרבה זו .מספר מינים ,שתחום תפוצתם אמור ֹלכֹלוֹל את מרחב הסֱקרֹ ,לא תועִדו בו ובכֹלֹלם הֱקרֱקֹל,
הסמור ,הנמייה והֹלוטרה.
מרחב נהר הירִדן מצוי ברובו בשטח צבאי סגור והפעיֹלות האנושית בו נמוכה ֹלמִדי ואוֹלם במרחב שוכנות
מובֹלעות חֱקֹלאיות משמעותיות כגון אֹלו שבאזור מובֹלעת ינשוף ,טובֹלן וזרזיר .באזורים אֹלו ֱקיימים תהֹליכים ,
שנראה שהם בעֹלי השפעה משמעותית עֹל עושר המינים :שימוש בכֹלבים ֹלהגנה עֹל שטחים חֱקֹלאיים ,גיִדור ,
פסוֹלת חֱקֹלאית המזינה מינים ג'נרֹליסטיים ,עיבוִד בשטחים המיועִדים ֹלשימור ,שריפות גזם היוצאות מכֹלֹל
שֹליטה ומכֹלות שטחים טבעיים ועוִד ..מוצע ֹלנטר תהֹליכים אֹלו וֹלמזער את השפעות העיבוִד החֱקֹלאי עֹל כֹלֹל
המרחב באמצעות ֱקביעת כֹלֹלים ופיֱקוח ו/או הגעה ֹלאמנות שימוש חֱקֹלאי בשטחים רגישים .
נהר הירִדן אינו רחב ועמוֱק כבעבר ועבור מינים רבים אינו מהווה חסם מוחֹלט ,בווִדאי באזורי המעברות הרִדוִדים .
אם כך ֹלא ניתן ֹלהתעֹלם מהשפעת תהֹליכים המתבצעים בצִדו הירִדני שֹל הנהר הכוֹלֹלים עיבוִד חֱקֹלאי אינטנסיבי ,

הֱקמת בריכות ִדגים ֱקטנות ,שריפות המִדֹלגות אֹל שטחנו ועוִד .ייתכן ובעֹלי חיים רבים ובכֹלֹלם כֹלבים בפרט
וכֹלביים בכֹלֹל ,חוצים את הנהר מעת ֹלעת .
עושר מיני היונֱקים :הסֱקר הנוכחי משֹלים תכנית ניטור ֹלסִדרה נוספת שֹל יונֱקים ,המתֱקיימת במרחב זה מזה
שנים ,הֹלא היא תכנית ניטור העטֹלפים .עֹל מנת ֹלהשֹלים את תמונת המצאי במרחב הייחוִדי הזה מוצע ֹלבצע
השֹלמה ֹלסֱקר באמצעות סֱקר מכרסמים .
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סֱקר עופות בנהר הירִדן
אֹלי חביב מרכז הצפרות  -החברה ֹלהגנת הטבע
במהֹלך שנת  2017בוצע סֱקר עופות חורפים ומֱקננים ֹלאורך בֱקעת הירִדן ,ממזרח ֹלגִדר המערכת ,בֱקטע שבין עמֱק
בית שאן ֹלשפך עם ים-המֹלח .מטרות הסֱקר היו ֹלתעִד וֹלאפיין את מצאי העופות בתחום הסֱקר ,בִדגש עֹל מינים
המבֹלים בו ֹלאורך חֹלֱקים משמעותיים שֹל מחזור החיים השנתי – המינים המֱקננים )יציבים ומֱקייצים( והמינים
החורפים ,וכן ֹלאתר שטחים חשובים ֹלשימור ,בִדגש עֹל שטחים חיוניים ֹלשימור מינים מֱקננים בסכנת הכחִדה.
הסֱקר התבצע במשך  20ימים ,בין התאריכים .6/2-3/6
במהֹלך הסֱקר נרשמו  1,705תצפיות ,מהן  1,286נרשמו במהֹלך נֱקוִדות הספירה ) .(Point countסה"כ בוצעו 137
נֱקוִדות ספירה בפריסה שמכסה את כֹל תחום הסֱקר ,ושני ֹליֹלות נוספים ֹלצורך איתור עופות פעיֹלי ֹליֹלה בביצת
ואִדי אֹל-מֹלחה ובגאון הירִדן בֱקטע שבין נחֹל בזֱק ֹלשִדמות מחוֹלה .הִדיגום התבסס עֹל ספירת-נֱקוִדה )-Point
 (countבין השעות .6:00-10:00
בכֹל נֱקוִדה נרשמו כֹלֹל המינים שנצפו במשך ִ 10דֱקות ב 4-טווחי מרחֱק ממיֱקום הסוֱקר 0-20 :מ' 20-100 ,מ'-100 ,
 250מ' ,מעֹל  250מ' .בין נֱקוִדות הִדיגום תועִדו כֹלֹל המינים שֹלא נצפו במהֹלך נֱקוִדות הספירה ,וכן מינים בסכנת
הכחִדה או נִדירים .במהֹלך הסֱקר תועִדו  146מינים ,מתוכם  131נצפו בזמן נֱקוִדות הספירה ) 65 .(90%מינים תועִדו
בֱקינון או בסבירות גבוהה ֹלֱקינון 13 ,מהם מינים בסכנת הכחִדה ,שחֹלֱקם מֱקננים ספורִדיים או בהיֱקפים ֹלא
משמעותיים.
ראויים ֹלציון חמישה מינים שמוגִדרים בישראֹל באחת מִדרגות הסיכון ,ומין נוסף שמוגִדר בסכנת הכחִדה עוֹלמית,
שאוכֹלוסייתם בתחומי הסֱקר מהווה חֹלֱק משמעותי ביחס ֹלאוכֹלוסייתם בישראֹל :שִדמית אִדומת-כנף ) ,(ENתור
מצוי )  VUעוֹלמי( ,שרֱקרֱק ירוֱק )  ,(CRזמיר הירִדן )  ,(NTחמריה חֹלוִדת-זנב )  (VUותחמס מצרי )  .(CRמרחב
הסֱקר נמצא בֹלב מסִדרון אֱקוֹלוגי בעֹל חשיבות אזורית ועוֹלמית .שמירה עֹל אזור זה היא ֱקריטית ֹלמגוון רב שֹל
מינים ומערכות אֱקוֹלוגיות רגישות.
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בס"ִד

סכנת פֹלישת צמחים ֹלמערכת הירִדן
עמוס סבח-אֱקוֹלוג מחוז יו"ש
'כיבוש' היבשת ע"י האִדם והיכוֹלת ֹלהגיע כמעט ֹלכֹל מֱקום ,זירזו את תופעת הגירת מיני צמחים ממֱקום ֹלמֱקום.
תופעת ההגירה שהֹלכה והתגברה שינתה את אופי הצומח שֹל האזורים השונים .חֹלֱק מאותם מהגרים )כ(10%-
הפכו ֹלמינים פוֹלשניים .אותם פוֹלשניים גרמו ֹלשינויים בפֹלורה שֹל המיִדה הנפֹלשת ואף ֹלהיעֹלמותם שֹל מינים
מֱקומיים )חֹלֱקם נִדירים ואנִדמיים(.
מערכת נהר הירִדן היא אֱקוסיסטמה מיוחִדת ונִדירה באזורנו .הירִדן מהווה מסִדרון אֱקוֹלוגי ֹלכֹל אורכה שֹל ישראֹל
ומעצם היותו גוף מים הוא הופך ֹלאמצעי העברה שֹל מינים )חֹלֱקם אינם רצויים( וֹלהתפשטותם במורִד ִדרומה.
האיֱקֹליפטוסים ניטעו מֹלפני ֹלמעֹלה ממאה שנים ֹלאורך הירִדן והפכו ֹלחֹלֱק מנופו .אם נזכור שאֹלו עצים
אוסטרֹליים ובעֹלי יכוֹלת ריבוי מצויין ֹלאורך הירִדן הרי שהסכנה ממנו ברורה .מהגר עשבוני חִדש יחסית-
אמברוסיה מכונסת שהגיע ממרכז וִדרום אמריֱקה תפס מֱקום מפוֱקפֱק ברשימת הצמחים המזיֱקים .הצמח ֹלא
הספיֱק ֹלהיכנס ֹלירִדן אך נמצא בֱקרבתו.
שמירת הטבע בכֹלֹל ומערכת הירִדן בפרט מחייבים התגייסות שֹל כוֹלם כִדי ֹלהִדוף את הפֹלישה.
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צבא ההגנה ֹלטבע -
מפֱקִדים ֹלוֱקחים אחריות עֹל סביבתם
פרופ' יוסי ֹלשם  -אוניברסיטת תֹל אביב ,החברה ֹלהגנת הטבע
ֹלהערכתנו ,המיזם מהווה פריצת ִדרך משמעותית ביותר בשמירת הטבע בישראֹל ,בהובֹלת צה"ֹל בשיתוף עם
הגופים הירוֱקים.
מיזם "צבא הגנה ֹלטבע  -מפֱקִדים ֹלוֱקחים אחריות עֹל סביבתם" נכנס ֹלשנת פעיֹלותו החמישית .ניכר כי המיזם
בהחֹלט הצֹליח ֹלחִדור ֹלתוִדעה בצה"ֹל .הראיה ֹלכך – חמישים יחיִדות מכֹל זרועות הצבא שותפות במיזם ,וכן
יחיִדות רבות נוספות פועֹלות במסגרתו ותומכות בעשייה .כֹל זאת תוך הובֹלה וגיבוי שֹל מערך הפיֱקוִד הבכיר
בצה"ֹל ,בהובֹלת הרמטכ"ֹל רב-אֹלוף גִדי איזנֱקוט .בשנת  2016התמנה ראש אט"ֹל ,האֹלוף אהרון חֹליוהֹ ,להוביֹל את
המיזם.
חזון המיזם :מפֱקִדי צה"ֹל יוביֹלו ֹלשיפור במציאות הסביבתית הֱקיימת בשטחי הפעיֹלות שֹל היחיִדות השונות ,עֹל
יִדי שמירה עֹל ערכי טבע ,נוף ומורשת .השמירה עֹל ערכים אֹלו תוטמע בפעיֹלות השוטפת ,בתהֹליכי התכנון
והתכנית החינוכית ֹלחייֹלים ומפֱקִדים.
כיום ניתן ֹלאפיין וֹלמנות חמישה ערוצי פעיֹלות שֹל המיזם:
 מינים בסיכון  -הבסיסים ושטחי האש מהווים ֹלא פעם מֱקֹלט עבור מינים אֹלו. בתי גיִדוֹל בסיכון  -השטח המוֱקצה ֹלצורכי ביטחון בישראֹל הוא מעֹל  %05משטחי המִדינהֹ ,לא פעם מהוויםאזורי האימונים והבסיסים מֱקֹלט מוגן עבור השטחים הפתוחים.
 תכנון מֱקיים שמירת טבע  -ניהוֹל נכון הוא המפתח ֹלמימוש שמירת הטבע. אימוץ אתר טבע או מורשת ֹלשימור או יצירת אתר טבע ֹ -לחיזוֱק המערכת האֱקוֹלוגית. חינוך והעֹלאת מוִדעות במעגֹלים רחבים  -צה"ֹל ,ככור ההיתוך שֹל החברה הישראֹלית ,נושא עֹל כתפיואחריות חינוכית משמעותית וכבִדת משֱקֹל .אחריות זו באה ֹליִדי ביטוי בתפיסה החייֹלית שֹל "המפֱקִד
המחנך".
עם התרחבות המיזם "צבא הגנה ֹלטבע  -מפֱקִדים ֹלוֱקחים אחריות עֹל סביבתם" ופריסת המיזמים השונים ,חווה
חייֹל המתגייס ֹלצה"ֹל את העשייה הסביבתית במסגרת המיזם בכֹל שֹלבי השירות הסִדיר  -מהטירונותִ ,דרך
הפעיֹלות השוטפת והאימונים עִד ֹלפיֱקוִד בגזרות ובזרועות השונות.
בסיס הפעוֹלה שֹל המיזם ואחת מחוזֱקותיו המשמעותיות הוא השותפות בין צה"ֹל ֹלגופי שמירת הטבע והמורשת
השונים ,החברה ֹלהגנת הטבע ורשות הטבע והגנים ומשנת  2018גם ֱקֱק"ֹל.
ֹלצִד זאת ,מתֱקיימים שיתופי פעוֹלה רבים נוספים עם משרִד הביטחון ,רשות העתיֱקות ,המועצה ֹלשימור אתרים
ועוִד .כוֹלם מגויסים יחִד אֹל מוֹל מטרת המיזם .שיתוף פעוֹלה זה מניב תוצאות מרשימות.
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