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תודות על מתן מידע, חומר עזר ו/או צילומים )לפי סדר הא“ב, וסליחה מראש אם נשכח/ה מישהו/י(: ד“ר מיכל בירקנפלד, ד“ר 
אלי גרונר, איריס הדר, ערן היימס, גל וין, אלי חביב, מורי חן, שי טחנאי, עידן טלמון, שמוליק ידוב, דפנה כרמלי, אסף מירוז, 
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דודי ריבנר, ד“ר מיכל שורק, ד“ר בעז שחם, ד“ר עופר שיאון, פרופ׳ אורי שיינס, ינאי שלומי, רחמים שם טוב, ד“ר הילה שמון, 

איתי שני, ד“ר עידן שפירא. כמו כן תודה לכל הכותבים על האפשרות להשתמש בצילומיהם.

תודה מיוחדת גם לכל המשתתפים בדיונים ו/או בסיורים הקשורים לסקר: איתי שני - מועצה אזורית חבל אילות; עזרי אלון, רותי 
נשיץ, ד“ר אסף צוער, ערן היימס, ד“ר טל פולק, עודד סהר – רשות הטבע והגנים; נועם וייס – החברה להגנת הטבע; אסף אדמון, 
שירה חרוש, ניצן שגב – יחידה סביבתית אילת-אילות; מיכל בן-שושן, עמית קליימן, סימונה ויינברג – לרמן מתכננים; ד“ר בני 
שלמון, אריאלה גוטליב, ד“ר יורם הופמן; אמג׳ד חיג׳אזן – מכון הערבה, Dr. Jessica Schäckermann – מו“פ מדבר וים המלח.

אם נפלו טעויות במסמך זה הן באחריות העורך.

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

תמונת השער: רמת גרופית, נחל קטורה ואזור לוטן במבט מהר עיט. ברקע הרי אדום. צילום: רועי טלבי.

www.deshe.org.il


3

"ח מסכם ובקעת עובדה דו הערבה הדרומית 

תקציר
נופים  מגוון  נרחב, המציגים  כולל שטחים פתוחים טבעיים בהיקף  עובדה  ובקעת  אזור הערבה הדרומית  כללי: 
חיים המתמודדים בהצלחה עם האקלים הקיצוני.  ובעלי  מיני צמחים  נמצא שפע מפתיע של  באלו  ובתי-גידול. 
בנוסף, לערבה בכלל ולאזור ראש מפרץ אילת בפרט, מתנקז נתיב נדידה של עופות ממינים רבים, בעל חשיבות 

עולמית. בתחום הסקר נמצאים גם אתרים ארכיאולוגיים רבים מאד ומגוונים, מתקופות שונות. 

גבולות הסקר הנוכחי נקבעו בהמשך לסקרים קודמים באזור, והורחבו כך שיכללו את השטחים בהם נמצאים היישובים 
ושטחי החקלאות במועצה אזורית חבל אילות, ואת מרבית האזורים בהם קיימות תוכניות פיתוח. חלק גדול משטחי 
המועצה האזורית מוגנים סטטוטורית. עם זאת, בערבה עצמה, שבה נמצא חלק חשוב מבתי הגידול ומערכי הטבע, 

הנוף והמורשת הייחודיים, ישנם לחצי פיתוח ניכרים, ומתחדד הקונפליקט בין צרכי השימור לצרכי הפיתוח. 

וחקלאות  התיישבות  כמו  אנושיות  לפעילויות  במיוחד  רבה  אקולוגית  השפעה  ישנה  הקיצון  הצחיח  באזור 
לבין  נוספים,  ובמשאבים  במים  כלל  בדרך  הדל  הטבעי,  השטח  בין  הדרמטי  ההבדל  בשל  זאת  אינטנסיבית. 
ישנן  אחרים,  קרקע  לשימושי  הטבעיים  הגידול  מבתי  חלקים  להתמרת  מעבר  והחקלאות.  היישובים  שטחי 
מינים  חשבון  על  )גנרליסטים(  כוללניים  מינים  של  עידוד  כוללות  אלה  ברובן.  בעייתיות  נוספות,  השפעות 
חורגות  אלה  השפעות  ובע“ח.  צמחים  של  פולשים  מינים  הפצת  ועידוד  האחרונים,  של  ודחיקה  מתמחים 
המדוברים. ובמינים  הפעילות  באופי  התלויים  שונים  ברדיוסים  האנושית,  הפעילות  מתבצעת  בו  מהתחום 

מטרת הסקר הינה ליצור בסיס נתונים עדכני לגבי ערכי הטבע, הנוף והמורשת, שיוכל להוות רקע לתכנון המתחשב 
בערכים אלה, כמו גם לממשק שימור וטיפוח שלהם.

)כ-605 אלף דונם( כולל את  תחום הסקר  וייחוס בתי-גידול:  נוף/צומח  נוף ולתת-יחידות  חלוקה ליחידות 
)בין צומת  )וכן את הקצה הדרומי של הערבה הצפונית( הן באזור שבו הערבה רחבה  מישורי הערבה הדרומית 
מנוחה עד נחל שיטה( וחסרת גבול מערבי ברור, והן באזור הצר יותר )מסביבות יהל ודרומה(. בתחום נכללות גם 
הרמות והשלוחות הרמתיות שבשולי הערבה, באזור שבין יהל ויטבתה, בעוד שמיטבתה ודרומה התחום כולל רק 
את עמק הערבה. בנוסף, נכללים חלק מצוקי שיירות, אזור הרמות שממערב לצוקי שיירות )בקטע נווה חריף - 
שחרות( ובקעת עובדה. תחום זה חולק ל-34 יחידות נוף משיקולי טופוגרפיה וגיאולוגיה )לחלקן ישנו המשך גם 
מחוץ לתחום הסקר(. דוגמאות ליחידות נוף: נחל שיטה, בקעת עובדה, מישור עמרם. יחידות אלה חולקו ל-163 
תת-יחידות נוף/צומח. השיקול בחלוקה זו היה לעיתים נופי )למשל אגן ניקוז( ולעיתים )או במקביל( שיקול צומח/
תכסית – למשל: כיסוי צומח מלחה, ריבוי עצים, שטח חקלאי, שטח בנוי. דוגמאות לתת-יחידות: ערוץ מרכזי נחל 
שיטה, רמת גרופית, גבעות ע׳רנדל, קטורה. לכל תת-יחידה כזו יוחס בית-גידול אחד. שמות בתי הגידול נקבעו לפי 
מרכיב אביוטי ו/או מרכיב ביוטי בולט, למשל: ‘מישורי וגבעות רג׳, ‘רמות גירניות מבותרות׳, ‘עציית שיטים1׳, ‘אבני-

חול׳ ו׳נחלים גדולים עם עצים׳. בסה“כ אופיינו 18 בתי-גידול טבעיים ועוד כמה בתי-גידול/תכסית שאינם טבעיים 
)‘נטוע/מגונן׳, בתי-גידול מופרים שונים, ‘חקלאי פעיל׳ ו׳בנוי׳(.

כל אחת מיחידות הנוף תוארה מבחינת אגני ניקוז, רום, מסלע וקרקע,  אפיון נופי וערכיות נופית-תרבותית: 
מקורות מים, יישובים, נצפות ותצפיות, רצף נופי והפרות, בתי הגידול ואופי הצומח, וייחוד חזותי ותרבותי. בכל 
אחת מתת היחידות תוארו בקצרה המאפיינים הייחודיים והאתרים שבה. לכל תת-יחידה דורגה ערכיות נופית-
תרבותית על סמך שורת מדדים איכותניים כמו “ראשוניות“, “דרמטיות“, מגוון ועושר חזותי, ייצוג תרבותי וטבעי, 
עושר ומגוון של אתרים נקודתיים ועוד. הדירוג התחשב גם בייחודיות, אם קיימת, של הנוף המדובר באזור הסקר 
בפרט ובארץ בכלל. מפת הערכיות הנופית היא בעלת אופי פסיפסי, כשבכל חלקי הסקר ניתן למצוא את רמות 
ע׳רנדל,  גבעות  )למשל:  גבעיים, הרריים או מצוקיים  הערכיות השונות. בשימוש במדדים הנ“ל, אזורים רמתיים, 
גם  דורגו  כאלה  זאת, ערכים  מירבית. עם  ולעיתים  גבוהה מאד  לרוב בערכיות  דורגו  יטבתה(   – שלוחות שחרות 
באזורים מישוריים יחסית עם נוף פתוח ונרחב ומיעוט הפרות )למשל: מערב שלוחת נוצה, מישור עמרם(, או בעלי 
נוף ייחודי )למשל: חולות סמר, מלחת עברונה(. בשטחים חקלאיים ו/או בשטחים טבעיים עם הפרות נופיות ניכרות, 
הערכיות הנופית דורגה לרוב כגבוהה או בינונית, ובשטחים מופרים במיוחד - כנמוכה. מתוך 142 תת-יחידות נוף/
צומח שאינן בנויות, דורגו 13 – בערכיות נופית-תרבותית מירבית, 43 – בערכיות גבוהה מאד, 46 – בערכיות גבוהה, 

31 – בערכיות בינונית ו-9 בערכיות נמוכה.
1. המונח משמש במקום "חורש שיטים". לסיבה לשימוש במונח זה ר' בסעיף 3.2.2
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בתחום הסקר הנוכחי תועדו למעלה מאלף אתרים ארכיאולוגיים, וזאת למרות שרובו  מורשת האדם ואתרים: 
לא נסקר שיטתית מבחינה ארכיאולוגית. עובדה זו מפתיעה לנוכח קשיי הקיום במדבר, ולנוכח ההנחה של חלק 
ביותר  הבולט  האתרים  ריכוז  ביותר.  דלילה  אדם  נוכחות  באזור  התקיימה  התקופות  שברוב  החוקרים  מראשוני 
ובהם אתרי מגורים, חקלאות,  הוא המכלול ההתיישבותי ברמות שממזרח לבקעת עובדה, הכולל מאות אתרים 
מרעה, פולחן וקבורה. חלק מהם היה מיושב כבר בתקופה הניאוליתית ורובם היו מיושבים בתקופות הכלכוליתית 
והברונזה הקדומה. ההתיישבות המשיכה בהיקף מצומצם גם בתקופות מאוחרות יותר, כשלמעשה שבטים בדווים 
עיבדו חלקים מבקעת עובדה עד המאה ה-20. בחלק מהאתרים התגלו ממצאים ייחודיים מטכנולוגיות חקלאיות 

קדומות. 

גורם חשוב ביותר באזור הוא התפתחות הטכנולוגיה של כריית הנחושת והפקתה שהחלה בתקופה הכלכוליתית. 
מרבית אתרי הכרייה וההפקה אינם נכללים בתחום הסקר אלא נמצאים בסמוך לו, אך פעילות הכרייה השפיעה על 
המרחב כולו מבחינת התיישבות, תרבות חומרית, דרכים, הגנה, וצורך באספקת מים ומזון. גורם מרכזי נוסף הוא 
מיקומו של ראש מפרץ אילת בצומת של דרכים עתיקות בין-לאומיות. לאורך הערבה, ואף לרוחבה, עברו מספר 

דרכים ראשיות. מחלק מהן נותרו מקטעים הראויים לשימור.

מקורות המים הקבועים באזור, שהראשיים ביניהם היו עין יטבתה )עין ע׳דיאן( ועין עברונה )עין דפייה(, היוו מוקד 
ומערכות השקיה  שונות,  בולטות מצודות מתקופות  ובין הממצאים בקרבתם  בכל התקופות,  אנושית  לפעילות 

הכוללות פוגארות )בארות שרשרת( מהתקופה האסלאמית הקדומה ובריכות עתיקות אף יותר. 

מעבר למוקדים שהוזכרו, ישנם בערבה, אתרים רבים גם באזורים שאינם סמוכים למקורות המים הקבועים ולדרכים 
“עפיפונים“  מספר  ועוד.  סלע  חרותות  פולחן,  ו/או  קיום  אתרי  פרהיסטוריות,  ממצא  נקודות  ביניהם  ראשיות. 
ששימשו לציד צבאים, כנראה במהלך אלפי שנים, נמצאים בקרבת סמר ואילת, ומלכודות טורפים נמצאות בחלקים 
שונים של תחום הסקר, ומעידות בעקיפין על חשיבותה של כלכלת המרעה. מעל מאה אתרי פולחן מהתקופה 
הניאוליתית )“אתרים רודדיים“( פזורים במקומות גבוהים - ברמות הצמודות לשולי הערבה, בסמוך לקו הרכס של 

צוקי שיירות וברמות שחרות2. 

הרוב הגדול של האתרים הארכיאולוגיים באזור, כולל הגדולים שבהם, אינו מוכר לציבור, וקיים מקום רב לשימור 
אתרים, מכלולי אתרים וקטעי דרכים עתיקות, ביחד עם פיתוח זהיר לצרכים תיירותיים-חינוכיים.

מים  מקורות  מספר  תצפית,  ונקודות  מצפורים  נוספים:  מסוגים  מרשימים  אתרים  גם  נמצאים  הסקר  בתחום 
גיאולוגיים/ אתרים  צפרות(,  אתרי  הם  מהם  ניכר  )שחלק  זואולוגיים  אתרים  בוטניים,  אתרים  וזמניים,  קבועים 
גב עישרון, דקלי הדום  עיט,  הן: מצפור הר  לנ“ל  דוגמאות  ומספר קטן של אתרים היסטוריים.  גיאומורפולוגיים 

בעברונה, ארץ החרדונים, פארק הצפרות, חולות נחל כסוי ואתר סמלי החטיבות.

צומח: הצומח הרב-שנתי ברוב שטח הסקר גדל בערוצים בלבד. צורת החיים השכיחה היא של בני-שיח, כאשר 
בערוצים העיקריים גדלים גם שיחים ואף עצים, בפרט שיטים, המהווים בסיס למארג מזון עשיר ומורכב במשך כל 
השנה. בקרב מיני הצמחים הרב-שנתיים ניתן למצוא מגוון מנגנונים המאפשרים הישרדות בתנאי החום הקיצוני 

ומיעוט המשקעים. 

הספציפיות.  הנוף/צומח  לתת-יחידות  לב  בתשומת  וכן  לבתי-גידול  לחלוקה  בזיקה  נעשה  הצומח  מצאי  אפיון 
באפיון הצומח שימשו תרשימי צומח מסקרים קודמים שנערכו באזור, מתצפיות שונות )ממאגר המידע של רט“ג 
ועוד( ומהסקר הנוכחי - בסה“כ מעל 300 תרשימים. בבתי הגידול בהם הצומח הרב-שנתי מתרכז בערוצים בלבד, 
)למשל בית הגידול ‘רמות גירניות מבותרות׳(, עושר המינים הולך ועולה עם העלייה בגודל הערוץ בשל ההגדלה 
בכמות המים. בבתי-גידול כאלה הצומח אופיין בנפרד בסדרי ערוצים שונים. האפיון כלל תיאור של תצורות הצומח 
והמינים השליטים, רשימת כלל מיני הצמחים בבית הגידול ותת-רשימות של מינים בסכנת הכחדה, מינים נדירים 

נוספים ומינים אנדמיים. 

להלן מספר דוגמאות: בית הגידול של החולות נמצא כעשיר ביותר במיני צמחים, עם אחוז גבוה של מינים חד-
שנתיים בני-חלוף. הצומח בו מגלה דמיון רב יחסית לבית הגידול של מניפות הסחף עם האלמנט החולי )הנמצאות 
בחלק הדרומי של הסקר(. עציית השיטים כוללת מספר בינוני של מיני צמחים, כנראה בשל עקת מליחות בקרקע 

2. השם "רמות שחרות" משמש לאזור ההררי/רמתי שבין צוקי שיירות לבקעת עובדה. להסבר נוסף ר' הערה בסעיף 1.3.
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העליונה, אך עם דומיננטיות של תצורות צומח גבוהות. בית הגידול של המלחה מתאפיין במיעוט יחסי של מיני 
צמחים, מינים שכמעט כולם בני-קיימא; ביניהם גם מספר גבוה של מינים בסכנת הכחדה האופייניים למלחות. בית 
הגידול של הקירטון )למשל גבעות לובן( מהווה דוגמה לבית-גידול דל מבחינת מספר המינים הכללי, שבו תצורות 

צומח נמוכות, ללא מינים בסכנת הכחדה ועם מיעוט מינים נדירים. 

בתרשימי הצומח תועדו 388 מיני צמחים, כמחציתם בני-קיימא וכמחציתם בני-חלוף. 26 מהמינים )ועוד 3 מינים 
הנמצאים כנטועים( נתונים בסכנת הכחדה. בין הללו בולטות קבוצה של צמחי מלחה וקבוצה של צמחי חולות. 

הערכיות הבוטנית חושבה בתחילה עבור כל תרשים על סמך מדדים של עושר המינים, נוכחות מינים נדירים, נדירות 
בית הגידול, מורכבות מבנית וכושר השתקמות. בהמשך, דורגה ערכיות בוטנית לכל תת-יחידת נוף/צומח על פי 
נוכחות מינים  )ערוצי או בכל השטח(,  ובשקלול איכותני של מרכיבים כמו אופי הצומח  ערכיות התרשימים בה, 
בסכנת הכחדה ונוכחות הפרות. במפת הערכיות הבוטנית ניתן לראות שמרבית שטחי ַהֶרג והקירטון בצפון תחום 
הסקר דורגו בערכיות בוטנית בינונית ולעיתים גבוהה, למעט נחלים ראשיים שערכיותם גבוהה יותר. דרומית משם, 
קודם  שהוזכרו  האזורים  מופרים(.  לאזורים  )פרט  גבוהה  בערכיות  לרוב  דורגו  הרמות  אזורי  ורוב  הסחף  מניפות 
כבעלי צומח מגוון ו/או מורכב במיוחד ועם ריבוי מינים בסיכון: עציית השיטים, החולות והמלחות - דורגו בערכיות 

גבוהה מאד או מירבית. יש לציין שמפה זו מהווה שלב ביניים בדרך למפת הערכיות האקולוגית.

יכולת ההישרדות בתנאים של  רבים ממיני בעלי החיים המדבריים מצטיירים כ“קשוחים“, מבחינת  בעלי חיים: 
טמפרטורות גבוהות, מיעוט מים ואי-ודאות קיצונית בכמות ובתזמון הגשמים. חלקם גם מציגים התמחות לבית-
גידול מסוים. תכונות אלה אינן באות לעזרתם במקרה של תחרות עם מינים מתפרצים, הנשענים על מים ומזון 
ממשק האדם, ובתנאים אלה קיומם הופך לשברירי. בעבר, חלק מהמינים גם סבלו מציד. מספר מינים כבר נכחדו 

מהאזור, ואחרים נדחקו לאזורים מרוחקים מפעילות אנושית, או שנמצאים בתהליך דחיקה.

אפיון מצאי בעלי החיים הסתמך על תצפיות קיימות ממאגרי המידע של רט“ג ושל פורטל הצפרות, ועל הערכת 
מומחים, שהשלימה את התמונה. האפיון כלל את קבוצות החולייתנים – יונקים, עופות וזוחלים, ובהן הושם דגש 
על מינים בסיכון, נדירים ו/או מתמחים מחד, ועל מינים פולשים או מתפרצים מאידך. בעופות, הודגש גם נושא 
מיני  כ-480  יונקים,  מיני  כ-45  תועדו  הסקר  בתחום  שנותחו  בתצפיות  וסביבתו.  אילת  מפרץ  אזור  דרך  הנדידה 
עופות )שהם מעל ל-85% מהמינים שתועדו אי פעם בישראל. רובם נודדים דרך האזור או מזדמנים( וכ-37 מיני 
זוחלים. בכל אחת מהקבוצות ישנם כמה מינים מדבריים מתמחים, הנמצאים רק במספר קטן של בתי-גידול, למשל: 
גרביל דרומי וישימונית תמנע בבתי הגידול החוליים, סבכי השיטים בעציית השיטים והתחמס הנובי במלחות. כל 
המינים המתמחים הללו גם נמצאים בסיכון, ונוכחותם גם השפיעה על דירוג הערכיות האקולוגית )ר׳ להלן(. במפות 
התצפיות ניתן לראות את הקשרים בין המינים המתמחים לבתי-גידולם, כמו גם את ריכוז התצפיות במיני יונקים 

מתפרצים - ובמידת מה גם בכמה מיני טורפים - בקרבת שטחי החקלאות והיישובים. 

ערכיות אקולוגית, קישוריות ורצף שטחים פתוחים: הערכיות האקולוגית דורגה על בסיס הערכיות הבוטנית, 
כאשר בחלק מתת-יחידות הנוף/צומח הערכיות הועלתה עקב אחד או יותר מהשיקולים הבאים, הקשורים לנוכחות 
בע“ח: ריכוזי אוכלוסייה של צבי הנגב - שהוא המין המתועד ביותר ומהווה גם “מין דגל“ ו“מין מטריה“ )למשל 
בעציית השיטים בעברונה(, נוכחות מיני יונקים נדירים נוספים, קינון ו/או נוכחות גבוהה של מיני עופות מדבריים 
יציבים ורגישים )למשל בנחל חמדה(, ונוכחות מיני זוחלים בסכנת הכחדה. גם נוכחות שיטים פזורות, שלא תמיד 
התבטאה בערכיות הבוטנית, היוותה לעיתים שיקול להעלאת הערכיות האקולוגית. זאת עקב מרכזיותם של עצי 
ומגוון בעלי החיים התלויים בהם. האזורים שדורגו בערכיות המירבית הם: בצפון  השיטה במערכת האקולוגית 
התחום - אזורי הנחלים חמדה, חיון, שיטה ושעלב )הערוצים המרכזיים( והנחלים קטורה, כסוי ויתרו. בדרום התחום 
- עציית השיטים ביטבתה, דרום מלחת יטבתה, חולות סמר, אתר לשון-האפעה, חולות נחל נמרה, מלחת עברונה 
ועציית השיטים סביבה, ופארק הצפרות. שטחים לא מעטים נוספים )למשל חולות יטבתה וחלקים עתירי שיטים 

במישור עמרם( דורגו בערכיות גבוהה מאד.

חורפים,  ו/או  נודדים  עופות  – חשובים במיוחד עבור  ומלאכותיים  – טבעיים, טבעיים-למחצה  שטחים מסוימים 
כ“תחנות תדלוק“ וכאזורי מנוחה ומחסה או כאזור חריפה. דוגמאות לכך הן: פארק הצפרות, בריכות המלח, פארק 
הולנד, עציות השיטים ביטבתה ובעברונה, שטחי החקלאות של יטבתה ושל נאות סמדר. חשיבות זו מוצגת בסימול 

נפרד במפת הערכיות האקולוגית. 
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שמירה על קישוריות בין השטחים הפתוחים הטבעיים מהווה נדבך חשוב ביותר בשמירה על ערכי הטבע בהם. כך 
גם שמירה על אזורי חיץ סביב שטחים רגישים כמו אזורי קינון. מפות רצף השטחים הפתוחים ממחישות שבחלקים 
יגדל עם המשך הפיתוח באזור. רשת המסדרונות האקולוגיים  זו מאתגרת כבר עתה. אתגר זה  מהערבה נקודה 

המקודמת כיום מהווה צעד חשוב במענה לסוגיה זו.

נספח התובנות העיקריות מציין את חשיבות העקרונות הבאים: שימור של בתי הגידול הנדירים של החולות, עציות 
השיטים והמלחות, ושמירה על שיטים ועל אופי הזרימה בערוצים העיקריים בכל בתי הגידול; שמירת קישוריות 
אקולוגיים  שיקולים  הטמעת  במיוחד;  רגישים  שטחים  סביב  חיץ  אזורי  ושמירת  בערבה  הטבעיים  השטחים  בין 
בהחלטות לגבי מיקום שטחי חקלאות חדשים ופיתוח חדש בכלל, ובניהול שטחי חקלאות קיימים וחדשים; שמירה 
על תפקודם של השטחים החיוניים לעופות נודדים ועל שמיים נקיים ממכשולים בסביבת שטחים אלה; הטמעת 
שיקולים נופיים בתכנון, באופן שישמר את נופיו הטבעיים וההתיישבותיים הייחודיים של האזור, ושיקום נופי של 
שטחים פגועים; שימור וטיפוח מכלולי אתרים ארכיאולוגיים יחד עם הנוף הטבעי בסביבתם; טיפול, רצוי בגישה 

מונעת, במיני צמחים ובעלי חיים פולשים או מתפרצים.
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1.1 רקע לביצוע הסקר
סקר הערבה הדרומית ובקעת עובדה נועד להרחיב ולשפר את הידע על ערכי הטבע והנוף באזורים בהם מתמקדת תוכנית 
האב לשטחים פתוחים של המועצה האזורית חבל אילות. הוא נערך ביוזמת מועצה אזורית חבל אילות, רשות הטבע והגנים, 

המשרד להגנת הסביבה וארגונים נוספים, בתמיכת הקרן לשמירת שטחים פתוחים בישראל.

בתחום המועצה בכללו נמצאים שטחים פתוחים נרחבים, שחלק ניכר מהם מוגן סטטוטורית. בערבה הדרומית המצב מורכב 
יותר – שם יושבים רוב יישובי המועצה, החקלאות והתשתיות, ושם גם לחצי הפיתוח העיקריים. מאידך, ישנם בערבה הדרומית 
ערכי טבע ונוף ייחודיים כמו עציות שיטים, שטחי חולות, שטחי מלחה, אוכלוסייה גדולה של צבאים, ומספר גדול של מיני בעלי 
חיים וצמחים בסכנת הכחדה. בערבה הדרומית ובאזור בקעת עובדה נמצא גם מספר גדול ומפתיע של אתרים ארכיאולוגיים 
המידע  עתיקות.  ודרכים  מצדים  מגוונים,  פולחן  אתרי  חקלאיות,  מערכות  שרידי  מגורים,  אתרי  הכוללים  שונות  מתקופות 

שבסקר יוכל לעזור בהכוונת פיתוח ובתכנון ממשק כך שיוקטן החיכוך בין צרכי השימור וצרכי הפיתוח.

הסקר הנוכחי מסתמך בחלקו על סקרים קודמים שנערכו בחלק משטחו )ר' פירוט בהמשך(, מעדכן אותם ומוסיף עליהם. 
תוצרי ביניים שלו היוו חלק מהתשומות בתהליך הכנת תוכנית האב עד כה, ואנו מקווים שחוברת זו ובסיס הנתונים המלווה 

אותה, יסייעו בתהליכי תכנון וחשיבה גם בהמשך הדרך.

1.2 מטרות הסקר
נופי, אתרי, בוטני ואקולוגי בתחומי הסקר, ותכלולו לכדי מסמך אחד המתאר את בתי הגידול השונים  יצירת בסיס נתונים 

והמגדיר ערכיות לתאי השטח השונים. 

בסיס נתונים זה יוכל להוות רקע לתכנון מושכל ומתחשב בערכי הטבע, המורשת והנוף באזור, ולסייע במיקוד ובהכוונת פעולות 
תכנון וממשק, ובפרט כרקע אקולוגי ונופי להכנת תוכנית האב לשטחים פתוחים במועצה האזורית חבל אילות וליישומה. 

1.3 תחום הסקר
אילות,  חבל  האזורית  המועצה  בתחומי  פיתוח  תוכניות  ישנן  שבהם  השטחים  מרבית  את  שיכללו  כך  הותוו  הסקר  גבולות 
ופה ושם עם שוליים מחוץ לתחום המועצה. הסקר כולל אם כך את כל החלק של עמק הערבה שמצומת מנוחה בצפון, ועד 
פאתי אילת בדרום, את בקעת עובדה ואזור נאות סמדר ואת רמות שחרות3 - האזור ההררי/רמתי שנמצא בין צוקי שיירות 
לבקעת עובדה )ר׳ מפה 1 : התמצאות(. הרי אילת ומרבית בקעת תמנע אינם נכללים בתחום הסקר. בתחום הסקר נמצאים כל 
היישובים והשטחים החקלאיים שישנם בתחומי המועצה, כמו גם בסיס עובדה )בסיסי צבא גדולים נוספים שבתחום המועצה, 

והמרכז בשיטים אינם נכללים בתחום הסקר(. 

הגבול הצפוני נקבע לפי תחום השיפוט של מועצה אזורית חבל אילות )ומעט צפונה, כך שכולל את האגן החזותי מצפון לכביש 
צומח מנוחה – צומת ציחור( וקצהו המערבי נקבע לפי גבול סקר הערבה )רון ועמיתיה, 2003(.

הגבול המזרחי עובר לאורך הגבול הבין-לאומי עם ירדן. יש לציין שכמה מיחידות הנוף המוזכרות בסקר הנוכחי ממשיכות 
בפועל גם מעבר לגבול.

הגבול הדרומי כולל במזרח את שרידי מלחת אילת ומגיע עד חוף הים. משם מקיף את השטח הבנוי של אילת ואת הר שחמון 
עד למוצא נחל נטפים. בקצה הדרומי של תחום הסקר נכללים גם שטחים מתחום השיפוט של אילת.

הגבול המערבי הוא בעל צורה מורכבת. במקטעים מסוימים )ר׳ להלן( הוא נקבע לפי גבולו המערבי של עמק הערבה ואז 
הוא גם עוקב, בשינויים קלים, אחרי גבול סקר הערבה )רון ועמיתיה, 2003(. במרכז תחום הסקר הגבול המערבי ממשיך הרבה 

מערבה, לצורך הכללת בקעת עובדה ואזור הרמות שבין בקעת עובדה לערבה. תיאורו מצפון לדרום הוא:

• בחלק הדרומי, מאילת ועד מדרום ליטבתה הוא עובר בקו המגע שבין הרי אילת, הר תמנע וצוקי תמנע לבין עמק הערבה.	

• מצפון לנחל יטבתה הגבול פונה מערבה מצפון לנחל יטבתה, לאורך מעלה זוגן ומדרום לנחל צאלה, עד כניסת נחל בקעתיים 	
מרמות  קטן  )וקטע  העליון  חיון  מנחל  וקטע  עובדה  בקעת  את  ממערב  ומקיף  צפונה  פונה  הגבול  משם  עובדה.  לבקעת 

שחרור(. הגבול “חוזר“ מזרחה תוך הכללת בקעת שיזפון ובקעת קטורה.

3. לאזור זה אין "שם רשמי" המופיע במפה, ובמסמך זה בחרנו להשתמש בשם "רמות שחרות". באתר צמחיית ישראל ברשת )דנין 2014 ג( מתייחס אליו 
כ"רכס שיירות" – שם הגיוני לאור הקרבה לצוקי שיירות, אך לעיתים מתייחסים בשם )זה אל שלוחת שיירות שבהרי ירושלים. מרקוס ) 1989 ( מתייחס 
אליו כ"רבדות תמנע". אצל אידלמן ועמיתיו )2000( האזור הוא חלק מיחידת נוף שנקראת "גרופית - בשמת" על שם ההרים שבקצותיה. תושבי המועצה 
האזורית מתייחסים לאזור זה כאל חלק מ"ההר". אין לבלבל אזור זה עם "רמות שחרור" )שם הלקוח מאידלמן ועמיתיו, 2000 ( הנמצאות ממערב לבקעת 
עובדה וממזרח לצוקי עובדה )כוללות את הר שחרור, ששמו מופיע במפות הטופוגרפיות(. הר שחרור ורמות שחרור קרויים כך בעקבות צבעם הכהה הנובע 

מנוכחות סלעי צור.
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• בהמשך צפונה, עד כ-5 ק“מ צפונית ליהל, הגבול מתקרב לערבה וכולל פרט לערבה את המדרונות הסמוכים אליה במערב.	

• בחלק הצפוני ביותר, שם קשה להגדיר את גבול הערבה כיוון שאין מצוק העתקים, גבול הסקר עוקב אחרי גבול סקר הערבה 	
)רון ועמיתיה, 2003(. הוא כולל את אגן נחל שיטה, את שלוחת נוצה ואת החלקים התחתונים של הנחלים חיון, חמדה ומנוחה. 

מחוצה לו נמצאים פשטי הנחלים קן וקצב ואזור גבעות צחיחה וגבעת חמדה.

תחום הסקר מהווה את האזור בו התבצעו המיפוי והאפיון של הטבע והנוף, ובעקבותיהם תהליכי הערכה - בוטנית, אקולוגית 
ונופית-תרבותית. יחד עם זאת, הסקירות הנושאיות השונות בחוברת זו כוללות גם רקע על אזור נרחב יותר, שתחום הסקר 
והאתרים  היישובים  הפתוחים.  בשטחים  מתמקד  הסקר  ועוד(.  האדם  מורשת  גיאולוגיה,  כמו  )בהיבטים  אליו  בזיקה  נמצא 

שבתחומם מהווים חלק חשוב מנוף האזור ומוזכרים בסקירות, אך אינם נכללים בתהליך ההערכה.

שטחו של אזור הסקר הוא 605.4 קמ“ר )605,416 דונם(.

1.4 סקרים קודמים באזור 
רקע: הסקר הנוכחי נשען במידה רבה על נתוני סקרים קודמים של מכון דש"א שמכסים חלק ניכר מתחומו. בחלקי המבואות 
השונים ובניתוח הנוף הוא נעזר גם בסקרים של רון )1967( ושל מרקוס )1989( )ר' להלן(. עם זאת, גם בשטחים שנסקרו בעבר, 
עודכנו נתונים ע"י שימוש בתצלומי אוויר חדשים ונערכו תרשימי צומח נוספים, ובכל השטח נותחו תצפיות בעלי חיים מכל 
השנים )עד סוף 2017(. חלק מתחום הסקר הנוכחי )ובפרט האזורים הכלולים בו מרמות שחרות ומבקעת עובדה( לא נסקרו 

בעבר במתכונת של סקרי מכון דש"א.

והורחב במידה רבה, עקב  עודכן  נעזר בפרקים המקבילים מסקרים קודמים, אך  הנוכחי  גם פרק מורשת האדם של הסקר 
השטח הנרחב יותר והממצאים החדשים שנוספו מאז ביצוע הסקרים הקודמים.

סקרי הטבע והנוף הקודמים באזור הם:

1( סקר חבל אילות )רון, 1967(. סקר רב תחומי שבוצע בשנים 1965-1966 ע“י צבי רון וצוות בית ספר שדה אילת. תחום סקר 
זה כלל את דרום הערבה מאילת צפונה עד קו שבין יהל ולוטן של היום, את הרי אילת ואת בקעת סיירים, בקעת עובדה 
והאזור ההררי בינן לבין הערבה עד הקו הנ“ל )הר קטורה(. סקר זה כולל סקירות מקיפות על נושאים שונים )למשל מעיינות, 

אקלים( בתחומו, וחלוקה נופית כללית.

2( חבל אילות – סקר נוף ומסלולי טיול )מרקוס, 1989, המהווה עדכון והרחבה של המהדורה הראשונה משנת 1979(. כולל 
פרקי רקע בנושא גיאולוגיה, נוף ומורשת האדם, ומידע על אתרים ומסלולי טיול.

3( בשנים 2001-2002 נערך ע"י יחידת סקרי טבע ונוף של מכון דש"א סקר כללי של הערבה כולה )רון ועמיתיה, 2003(. סקר 
זה כלל חלוקה כללית ליחידות נוף, ללא חלוקה משנית ליחידות צומח ובתי-גידול.

http://www.deshe.org.il/?CategoryID=238&ArticleID=15 :הסקר זמין להורדה באינטרנט בכתובת

4( בהמשך, בוצע בשנת 2004 סקר מפורט יותר באזור הערבה ומורדות ההרים שממערב לה, בקטע שבין באר מנוחה בצפון 
ועד צומת קטורה בדרום )רון ועמיתיה, 2004(. הסקר )סקר 'גב הערבה'( נערך בשיתוף עם תושבי האזור והוצג בפניהם 
שיטה.  עצי  מופיעים  שבהם  האזורים  בו  ומסומנים  בתי-גידול,  של  ברמה  מפורט  הוא  במועצה.  ההחלטות  מקבלי  ובפני 

http://www.deshe.org.il/?CategoryID=238&ArticleID=3 :הסקר זמין להורדה באינטרנט בכתובת

עבודה קטנה )שלא פורסמה( בהמשך לסקר גב הערבה, היא סקר צוקי שיירות – יחידות נוף )רון ורמון, 2005(, שסקרה 
בעיקר מבחינה נופית את האזור המצוקי וההררי שממערב לערבה, בערך בין אזור סמר – הר ארגמן בדרום ועד נווה חריף 

בצפון, מערבה עד שולי בקעת עובדה )לא כולל(.

5( סקר שיטים בערבה )פרלברג ועמיתיו, 2013(. עבודה זו שהסתיימה בתחילת 2013 נועדה לספק רקע למסמך מדיניות של 
קק"ל, המגדיר את התייחסותה לאזורי עצי השיטה בערבה ובהר הנגב: הגנה ועיגון סטטוטורי, ממשק וניהול, קליטת קהל, 
פיקוח ויחס בין שטחי השיטים לשטחים סמוכים. מופו עצי השיטה בערבה והוכנה מפה משוערת של שלושת מיני השיטה 
בערבה: שיטה סלילנית, שיטה סוככנית ושיטת הנגב. בנוסף לסקר השדה רוכז מידע קיים מהספרות אודות יחידות הנוף 
בערבה וערכיותן הנופית; הרקע הגיאוגרפי, הגיאולוגי, האקלימי וההידרולוגי של אזור הערבה – בהקשרים המשפיעים 
על קיומם של שלושת מיני השיטה המתקיימים בשטחה; וכן רוכז מידע בוטני וזואולוגי אודות עצי השיטה ויחסי הגומלין 

שלהם עם יונקים, עופות, זוחלים וחרקים.
http://www.deshe.org.il/?CategoryID=238&ArticleID=43 :הסקר זמין להורדה באינטרנט בכתובת

)מנדלסון  עירוני של החברה להגנת הטבע  ע"י היחידה לסקרי טבע  עירוני באילת  6( לאחרונה הושלם סקר תשתיות טבע 
וזילברשטיין-ברזידה, 2017(. הסקר התמקד בתחום השיפוט של אילת הכולל שטחים טבעיים בתוך העיר ומחוץ לה. תחומו 

https://deshe.org.il/survey/%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%94-%d7%a1%d7%a7%d7%a8-%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%95%d7%a0%d7%95%d7%a3/
https://deshe.org.il/survey/%d7%92%d7%91-%d7%94%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%94/
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חופף בחלקו לסקר הנוכחי )אזור פשט נחל רודד ונחלי שחורת(. הסקר זמין להורדה באינטרנט בכתובת: 
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/NatureBiodiversity/UrbanNature/Documents/Urban-Nature-Survey/Eilat-

Urban-Nature-Survey.pdf

 סקר זה הסתמך על סקרים נושאיים חדשים ונתוני עבר, ויש בו אפיון ומיפוי נוכחות צמחים ובעלי חיים מקבוצות שונות.
עקב אופיו הדומה למדי לאופי הסקר הנוכחי, ועקב העובדה שנושאי שמירת הטבע בתחומי מועצה אזורית חבל אילות 
והעיר אילת משותפים במידה רבה – כדאי להשתמש במקביל בשני המסמכים )ר' גם בנספח התובנות של הסקר הנוכחי(. 

ובקעת  – רמות שחרות  ושל חלקים מ"אזור ההר"  גם סקרים ארכיאולוגיים של חלקים מהערבה,  בוצעו  7( במהלך השנים 
עובדה. עם זאת שטחים ניכרים טרם נסקרו באופן שיטתי )ר' בפרק מורשת האדם(.

8( סקרים נושאיים, ניטורים ו/או ספירות של בע"ח מקבוצות מסוימות בוצעו או מתבצעים מדי פעם בחלקים גדולים של תחום 
הסקר. כאלה הם למשל ניטורי שיטים, סקר אטלס הציפורים בערבה )פרלמן ועמיתיו, 2010( וסקרי ההמשך שלו, וספירת 

הצבאים השנתית שמבצעת רט"ג )פולק ועמיתיה, 2018(.
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1.5 שיטת העבודה
שיטת העבודה בסקר זה פותחה ביחידת סקרי טבע ונוף במכון דש“א )דמותה של ארץ(, בהמשך לעבודתו של איתן גדליזון 

)1988( )איור 1(.

שלב א׳ - איסוף ואפיון המצאי

בשלב הראשון של הסקר נאספו ונותחו המקורות הבאים: מפות מסוגים שונים )ליתולוגיה, גיאולוגיה, קרקעות, שיפועים(, 
אתרים  של  ומאפייניהם  מיקומם  על  מידע  והגנים,  הטבע  רשות  ע“י  שסופקו  ובע“ח  צומח  של  מידע  בסיסי  אוויר,  תצלומי 
מאנשים  פה  בעל  ומידע  באזור  העוסקים  שונים  ומחקרים  מאמרים  וכן  העתיקות(  רשות  ע“י  שסופקו  )כפי  ארכיאולוגיים 

המתמחים בתחומים הנ“ל.

במסגרת עבודת שדה תועדו נתונים על ערכי טבע, ובפרט מיפוי ורישום של צומח באופן שירחיב ויעמיק רישומי צומח שבוצעו 
בעבר. כמו כן, נותחו התצפיות והמידע על בעלי חיים ועל ערכי הנוף באזור. נתונים אלה מוחשבו ומופו.

החלוקה המרחבית העיקרית בסקר זה הינה ליחידות נוף ולתת-יחידות נוף/צומח. בכל תת-יחידה גם סווג בית-גידול. מצאי 
הנוף, הצומח ובעלי החיים בתת היחידות שימש לדירוג הערכיות בהן בתחומים השונים.

שילוב המידע הקיים בתוספת המידע החדש היווה את הבסיס לתוצרים הבאים )מוזכרים בעיקר תוצרי מפות והם משולבים 
בפרקים המתאימים( :

• מפת יחידות הנוף ותת-יחידות הנוף/צומח.	

• מפת אתרים )אתרי מורשת האדם ואתרי טבע ונוף(.	

• מפת בתי-גידול בתת-יחידות הנוף/צומח.	

• תיאור הצומח בבתי הגידול השונים. 	

• מפות תצפיות בקבוצות שונות של בעלי חיים. 	

שלב ב׳ - הערכה נושאית – ערכיות נופית-תרבותית, ערכיות בוטנית ורצף השטחים הפתוחים

על בסיס הנתונים שנאספו, דורגו הערכיות הנופית-תרבותית והערכיות הבוטנית בתת-יחידות הנוף/צומח. כן בוצע חישוב של 
רצף השטחים הפתוחים. פירוט על תהליכי ההערכה וחישוב הרצף נמצאים בהמשך. תוצרי המפה של שלב זה הם:

• מפת ערכיות נופית-תרבותית.	

• מפת ערכיות בוטנית. 	

• מפת רצף שטחים פתוחים.	

שלב ג׳ - שילוב נתונים והערכות

הנתונים וההערכות הנובעים מתובנות לגבי תפוצת בעלי חיים וממיקומי מסדרונות אקולוגיים שולבו בהערכות הקודמות, 
ליצירת הערכות משולבות. תוצרי המפה של שלב זה הם:

• מפת ערכיות אקולוגית )שילוב נתוני תפוצת בעלי חיים עם הערכיות הבוטנית(.	

• מפת מסדרונות אקולוגיים מוצעים על רקע ערכיות אקולוגית.	

חשוב לציין כי שלבי ההערכה השונים מתבססים על שלב אפיון המצאי, והם מכילים פרשנות שלו. במקרים מסוימים 
של שימוש בתוצאות הסקר יש חשיבות לחזרה אל נתוני הבסיס של אפיון המצאי.
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שלב ד׳ - ניתוח הממצאים ותובנות

הנוף  הטבע,  ערכי  לשמירת  רצויים  עקרונות  לגבי  כלליות  תובנות  מספר  נוסחו  הקודמים,  השלבים  מכל  התוצרים  פי  על 
והמורשת שבאזור. תובנות אלה מהוות נספח לסקר.

איור 1: מרשם זרימה של שיטות העבודה

שלב א' - איסוף ואפיון המצאי: מסגרת זהובה – איסוף המידע.
מסגרת כחולה – ניתוח המידע. מסגרת כתומה – תוצרים המציגים את המצאי.

שלב ב' – הערכה נושאית: מסגרת ירוקה – תוצרים מעובדים )מפות ערכיות נושאיות(.
שלב ג' – הערכה משולבת: מסגרת ורודה – מפת ערכיות המשלבת נתונים מסוגים שונים.

שלב ד' – ניתוח הממצאים ותובנות עיקריות )מסגרת צהובה(.
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1.6 מבנה הדוח
מעבר למתואר כאן, בתחילת כמה מהפרקים ישנה הרחבה נוספת על מטרת הפרק ומבנהו.

קרקעות,  גיאולוגיה,  טופוגרפיה,   – הסקר  באזור  הפיזיים  המאפיינים  על  רקע  סקירות  כולל  ב׳(  )פרק  הבא  החלק 
הידרולוגיה ואקלים. 

נוף/צומח,  ולתת-יחידות  נוף  ליחידות  החלוקה  מתוארת  הראשון  בחלקו  האדם.  ותרבות  הנוף  בהיבטי  עוסק  ג׳  פרק 
מתוארת החלוקה לבתי-גידול )שחשיבותה גם אקולוגית אך היא מהווה גם מרכיב בחלוקה לתת היחידות(, ומובא תיאור של 
יחידות הנוף השונות. חלקו השני של הפרק כולל סקירה רב-תחומית על הארכיאולוגיה של האזור, שבה גם מתוארים כמה 
מהאתרים המרכזיים, סעיף לגבי ההיסטוריה החדשה ומפת אתרים. הפרק מסתיים בחלק ההערכה הנופית-תרבותית, הערכה 

המתבססת על דירוג במדדים שונים של הנוף והאתרים בתת היחידות.

פרק ד׳ - צומח. הפרק כולל מבוא על הצומח באזור, ולאחר מכן תיאור השיטות ששימשו בדיגום הצומח ובתיעודו. בחלק 
העיקרי, התוצאות, מתואר הצומח בבתי הגידול השונים מבחינת היבטים של תצורות הצומח, עושר המינים, מינים מיוחדים 
ועוד, ונערכת השוואה בין בתי הגידול. סעיפים נוספים עוסקים בתפוצתם של מיני צמחים בסכנת הכחדה ושל מינים פולשים. 

לבסוף, מובאות תוצאות דירוג הערכיות הבוטנית.

פרק ה׳ - זואולוגיה. בפרק מתוארת ומנותחת תפוצתם של יונקים, עופות וזוחלים בתחום הסקר, תוך התמקדות בקשר בין 
מינים שונים לבתי הגידול ולהשפעות אפשריות של הפעילות האנושית. בכל קבוצות בעלי החיים ניתן דגש למינים מדבריים 
מתמחים ו/או רגישים. בעופות, מורחב ומודגש גם נושא חשיבות האזור עבור מינים נודדים. ביונקים ובעופות ישנם גם סעיפים 

לגבי מינים פולשים ומתפרצים.

על  בסקירה  מתחיל  הפרק  הטבעיים.  השטחים  רציפות  של  מרחביים  ובהיבטים  אקולוגית  בערכיות  עוסק  ו׳  פרק 
ההשפעות האקולוגיות של שטחים חקלאיים. בהמשך, מתוארות תוצאות דירוג הערכיות האקולוגית, המחברת את הערכיות 
הבוטנית ביחד עם תשומות מהמידע לגבי בעלי החיים. שאר הפרק עוסק ברציפות השטחים הפתוחים ובקישוריות ביניהם. 
במסגרת זו ניתן רקע בנושא מסדרונות אקולוגיים וצווארי בקבוק, ומתוארים חישוב רצף השטחים הפתוחים לפי מודל מכון 

דש“א ותוצאותיו. לבסוף, מוזכרות אפשרויות לשילוב ההיבטים המרחביים )רציפות וקישוריות( בערכיות האקולוגית.

הנספחים כוללים את: רשימת התובנות העיקריות העולות מתוך ממצאי הסקר, את רשימת מיני הצמחים, וכן מספר הרחבות 
בנושא אפיון הצומח ואופן חישוב ודירוג הערכיות הבוטנית.





פרק ב':

מאפיינים פיזיים

פשט נחל נמרה. צילום: רועי טלבי.
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2.1 טופוגרפיה 
על בסיס פרלברג ועמיתיו )2013( ומעובד לתחום הסקר. 

הערבה היא שקע טקטוני צר, עמוק וארוך בדרום-מזרח ישראל, המשתרע בין הרי הנגב להרי אדום, ובין ים המלח למפרץ 
אילת בים סוף. זהו המשכן הדרומי של בקעת ים המלח ובקעת הירדן, וחלק ממערכת השברים של הבקע הסורי-אפריקני, 
המהווה מעין גשר יבשתי בין היבשות. שטחה של הערבה כ-3 מיליון דונם )כרבע משטח הנגב(, אך רק שליש ממנה נמצא 
בתחומי מדינת ישראל. אורכה הוא כ-160 ק“מ ורוחבה הכולל, בשטח ישראל ובשטח ירדן גם יחד, נע בין 5 ל-25 ק“מ, והולך 
וצר מצפון לדרום: בחלקה הצפוני מגיע רוחבה ל-25 ק“מ; במרכזה, באזור יהל, מגיע רוחבה ל-10 ק“מ; ובחלקה הדרומי רוחבה 
כמעט קבוע ואינו עולה על 7-8 ק“מ. רכס הרי אדום התוחם את עמק הערבה ממזרח, מתנשא לגבהים של מעל 1,500 מ׳, בעוד 
שהמצוקים שבמערבה מגיעים לרום של עד 700 מ׳ בלבד. רום הערבה כ-400 מ׳ מתחת לפני הים באזור ים המלח, משם היא 
מתרוממת בהדרגה עד לגובה של 270 מ׳ מעל פני הים בסביבות ערבת יפרוק וגב הערבה, ואז יורדת חזרה עד גובה פני הים 
באילת. נוף הערבה הוא נוף שטוח, המבותר ע“י מספר רב של ערוצי נחלים רדודים ורחבים היורדים מהרי אדום ממזרח, ונחלים 
היורדים מהרי הנגב ומסיני ממערב. אל הערבה הצפונית יורדים נחלים גדולים רבים, כמו – נחל חיון, נחל פארן, נחל עשוש, נחל 
נקרות ונחל צין, הבאים מהרי הנגב, וכן נחלים הבאים מהרי אדום, כמו – ואדי מוסה, ואדי פידאן, ואדי דחל ועוד. נחלים אלה 
נאספים אל ערוץ מנקז אחד – נחל הערבה, הזורם לאורך כ-70 ק“מ בערבה הצפונית, ומושך את מימיהם לים המלח. נחל חיון 

הוא הנחל הדרומי ביותר המתנקז צפונה לים המלח.

מספר הנחלים היורדים לערבה הדרומית קטן בהרבה מאלה היורדים לערבה הצפונית. בנוסף, שיפוע הירידה של הערבה אל 
מפרץ אילת מתון בהרבה משיפוע הירידה אל ים המלח ובאזור זה מספר אגני ניקוז סגורים )ר׳ להלן(, לכן, אין ערוץ מנקז אחד 
המוביל דרומה. גבולה המערבי של הערבה משתנה באופיו – בחלקו הצפוני הוא בעל אופי מצוקי – המשך מצוק ההעתקים 
דרומה עד נחל צין. בין נחל צין לנחל שיטה הגבול אינו נושא אופי של מצוק, והשבר המשמש כגבול קבור בחלק זה של הערבה. 
הגבול מוגדר ע“י נחיתה והשתפלות של שכבות הסלע מזרחה אל מתחת לסחף המכסה את הערבה. מנחל שיטה ודרומה הולך 
ומתרומם מצוק ההעתקים מחדש וממשיך למזרח סיני. בעקבות שינויים טופוגרפיים ומורפולוגיים אלה, מחלקים את הערבה 

לשני אזורים ראשיים, שהמפריד ביניהם הוא פרשת המים של הערבה, הנמצאת בשלוחת נוצה. 

הערבה הצפונית: משלוחת נוצה ועד ים המלח. הירידה הטופוגרפית היא מרום של כ-260-300 מ׳ מעל פני הים בשלוחת נוצה, 
ועד כ-400 מ׳ מתחת לפני הים בדרום ים המלח, ירידה של כ-700 מ׳ לאורך של כ-90 ק“מ בקו אווירי. חלק הערבה שבתחום 
הסקר הנוכחי כולל בעיקר את הערבה הדרומית )ר׳ להלן( ואת חלקה הדרומי ביותר של הערבה הצפונית )מאזור צומת מנוחה 

ועד שלוחת נוצה(.

הערבה הדרומית: משלוחת נוצה ועד מפרץ אילת. הירידה הטופוגרפית היא מרום של כ-260-300 מ׳ מעל פני הים בשלוחת 
נוצה, ועד גובה פני הים באילת, ירידה של כ-280 מ׳ לאורך 70 ק“מ בקו אווירי. אזורים מוגבהים יוצרים פרשות מים מקומיות 
ניקוז לא סדיר,  ניקוז או בעלי  וגורמים להתהוות שטחים ללא  בין שקעים טופוגרפיים, שהם גם מבנים גיאולוגים מונמכים, 
שבהם מתהוות מלחות. השקע )הסגור חלקית( הצפוני בערבה הדרומית, מצפון-מערב לקיבוץ יהל, הוא קע א-סעידין, שאליו 
יורד נחל שיטה. השקע הבא והגדול מכולם הוא מלחת יוטבתה. מצפון מגיע אליה נחל שעלב, שלאורך כ-20 ק“מ אוסף אליו 
ערוצים נוספים ממערב וממזרח, ובנוסף מתנקזים אליה ישירות הנחלים יטבתה וארגמן ונחלים נוספים בצד הירדני. בהמשך 
והגדול ביותר המתנקז למלחת עברונה. קרוב  )דרומית לתמנע( הוא הנחל הצפוני  דרומה נמצאת מלחת עברונה. נחל רחם 

למפרץ אילת נמצאת המלחה הדרומית ביותר – מלחת אילת )ממנה נותרו שרידים בלבד(.

עד  )בתחום הסקר  לקו תמנע  עד מערבית  נאות סמדר  דרומה מקרבת  גירני, המשתרע  הררי/רמתי  גוש  הן  רמות שחרות: 
מערבית לקו יטבתה בערך, לאורך כ-18 ק“מ(. הן בעלות שיפוע מתון מערבה )ירידה של כ-100 מ׳ לאורך 5 ק“מ( ומבותרות 
ע“י נחלים שרובם זורמים מערבה לעבר בקעת עובדה )דרומה מתחום הסקר גם לעבר בקעת סיירים(. רום ציר האורך של 
הרמות עולה באופן לא רציף מצפון לדרום )בין כ-500 ל-670 מ׳(. בחלקן המזרחי הרמות מסתיימות בחדות בצוקי שיירות 

ובצוקי תמנע.

בקעת עובדה: היא בקעה מישורית רחבה. ממדיה בערך 10x5 ק“מ. מתנקזים אליה מספר ערוצים גדולים מדרום, וערוצים ממזרח 
)מרמות שחרות( וממערב )מאזור רמות שחרור וצוקי עובדה(, ומנקז אותה צפונה נחל חיון. הבקעה נטויה צפונה והרום נע בין 
540 מ׳ לכ-400 מ׳. כוללת ערוצי פזרות רבים ומכוסה חומר אלוביאלי ו/או לסי. כיום רוב שטחה תפוס ע“י בסיס של חיל האוויר. 
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2.2 גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה

2.2.1 כללי
על בסיס פרלברג ועמיתיו )2013( ומעובד לתחום הסקר. האזורים שתוארו לעיל מבחינת טופוגרפיה, יתוארו כאן ובאותו הסדר 

מבחינת האופי הגיאולוגי הכללי. תת הסעיף הבא )2.2.2( מפרט עוד בנושא הגיאולוגיה. 

לאורך הערבה, נחשף מגוון גדול של סלעים, שהיווצרותו קשורה למגוון בסביבות היווצרות ובתופעות גיאולוגיות, שהתקיימו 
הסלעים  הזה.  המגוון  מרבית  את  כולל  הנוכחי  הסקר  שבתחום  הערבה  חלק  ועשירה.  מגוונת  גיאולוגית  היסטוריה  במהלך 
המותמרים באזור אילת ותמנע הם הקדומים ביותר החשופים כיום בארץ. לסלעים אלו הצטרפו סלעים פלוטוניים ווולקניים, 
שנוצרו לפני כ-580 מיליון שנה ויותר. התרוממותם של כל אלה, וחשיפתם על פני שטחים נרחבים בסוף הפרקמבריום, גרמה 
ים  וקונגלומרטים. הצפה ימית של  לבלייה מואצת ולהשקעת משקעים יבשתיים שהם ברובם אבני החול הנוביות, חרסיות 
תטיס גרמה להצפת כל המזרח התיכון, ולהשקעת מגוון סלעי משקע ימיים עד האיאוקן, שבמהלכו נסוג הים לכיוון צפון-
מערב, כשהוא מותיר אחריו עמודה של מאות מטרים של סלעי משקע ימיים רכים וקשים. לאחר נסיגת הים, והחל מלפני כ-20 
מיליון שנה, החל להתפתח בקע ים המלח והערבה. הבקע הוא חלקה הצפוני של מערכת השבירה הסורית-אפריקאית, ויוצר 
עמק שאורכו הכולל מעל 1,000 ק“מ )גינת, 1993(. עמק הערבה מצוי בחלקו הדרומי של בקע זה, בין מפרץ אילת לים המלח. 

בשולי הערבה חשופים סלעים מותמרים, סלעים מגמתיים וסלעי משקע ממקור יבשתי וימי, ועוברים תהליכי בלייה שונים, 
שתוצריהם מוסעים ומושקעים בערבה. את הסלעים המגמתיים ואבני החול ניתן למצוא בנחלים שבין הרי אילת לבקעת תמנע, 
ניתן, לצד הסלעים המגמתיים  שהעיקריים שבהם: שלמה, נטפים, רודד, שחורת, עמרם, רחם, נחושתן ותמנע. בנחלים אלו 
ואבני החול, למצוא גם את סלעי המשקע הימי שמהווים את תשתית הנוף העיקרית בנגב ובערבה. צפונה יותר, בין יטבתה לים 
המלח, בנחלים הזורמים ממערב אל הערבה, מצויים סלעי משקע ימיים ותוצרי הבלייה שלהם )בעיקר גיר, צור, קירטון, חוואר 
וחרסיות(, ומעט קונגלומרטים )עתיקים ביחס למשקעי הנחלים הנוכחיים(, המצויים בדרך כלל בטרסות נחל מעל האפיקים. 
ממזרח לעמק הערבה, בירדן, המגוון הליתולוגי מצוי בכל הנחלים שזורמים מהאזור של הכפר רחמה )מול גרופית( וצפונה. 
דרומה יותר, כל הנחלים זורמים בשיפועים תלולים בסלעים המגמתיים )בעיקר גרניט וריוליט( של הרי אדום. מלחות יטבתה, 
חלקו  לאורך  שהתפתחו  סטרוקטורליים  שקעים  וכן  הדרומית,  בערבה  הזורמים  לנחלים  סחיפה  בסיסי  הינן  ואילת  עברונה 

הדרומי של בקע ים המלח והערבה. עומק הסדימנטים דקי הגרגר בהם מגיע עד מאות מטרים )גינת, 1991(. 

רמות שחרות מורכבות בעיקר מסלעי משקע ימיים מתקופת הטורון. מבנה אזור הרמות מזכיר את האגפים הצפונים-מערביים 
)המתונים( של קמרי הר הנגב )מרקוס, 1989(. במגע הרמות עם בקעת עובדה לאורך העתק מלחן )ר׳ להלן( ישנן תופעות 
כפיפה והסטה הקשורות לפעילות ההעתק )גינת ועמיתיו, 2001(. בחלקים מהרמות ישנה תופעה מקומית מעניינת של כיסוי 

בחולות גירניים.

בקעת עובדה מהווה בקע )גראבן( מוארך, שנוצר עקב תנועה יחסית, אופקית ואנכית, לאורך ההעתקים בשוליו - העתק מלחן 
במזרח )בינה ובין רמות שחרות(, והעתק עובדה במערב )בינה ובין צוקי עובדה( )דנין 2014ג; גינת ועמיתיו, 2001(. בקרקעיתה 

כיסוי עבה של משקעים צעירים דקי גרגר. 

2.2.2 היסטוריה גיאולוגית ותצורות הסלע בתחום הסקר
הקשורים  העיקריים  מהתהליכים  וכמה  הסקר,  בתחום  הנחשפות  הסלע  תצורות  של  הרצף  את  במשולב  מתאר  זה  סעיף 
להיווצרותן ולשינויים שעברו עליהן. תהליכים אלה כוללים תנועות טקטוניות, הצפות ונסיגות ימיות, השקעה, סחיפה, קימוט 
נחשפת התצורה  בו  והאזור  ייחודיות,  סוג/י המסלע העיקרי/ים, סביבת ההשקעה, תכונות  הגיל,  יתוארו  בכל תצורה  ועוד. 
)ולעיתים גם בקרבתו(. תיאורי התצורות והתהליכים מבוססים בעיקר על בייט ועמיתיו )2011(, בייט וקלבו  בתחום הסקר 
נוספים  מקורות   .)1986( וגרפונקל   )2001( פלכסר   ,)1987( וייסברוד   ,)2014( ואנמר  אידלמן   ,)2014( ועמיתיו  רבקין   ,)2014(
לבין קרקעות  סוגי מסלע שונים  בין  גם קשרים  יזכיר  מוזכרים במקומות המתאימים. הסעיף שלאחר מכן, הדן בקרקעות, 
המתפתחות עליהם או על גבי חומרי בלייה שנוצרו מהם. סדר התיאור הוא מהתצורות העתיקות ביותר לצעירות ביותר )ר׳ גם 

עמודה סטרטיגרפית באיור 2 וכן במפה 2 : גיאולוגיה(.

השכבות  ונטיית  שלבים(,  במספר  שהתרחשה  )התרוממות  הדרומי  והנגב  אילת  הרי  של  הכללית  הטקטונית  ההתרוממות 
הכללית כלפי צפון, מתבטאות בכך שככל שמתקדמים דרומה, הן בערבה והן בהרים שממערב לה, נחשפים סלעים עתיקים 
יותר ויותר. כך למשל, בערבה, סלעי גיר טורוני נחשפים החל מאזור יהל, אבני-חול מהקרטיקון התחתון נחשפות החל מקו 
יטבתה ואבני-חול עתיקות יותר, מהקמבריום, החל מקו אליפז. באזורים צפוניים יותר בנגב נחשפים חלק מהסלעים העתיקים 

יותר רק במקומות שעברו בלייה מואצת, הקשורה גם בהתרוממות מקומית )כמו במכתשים(.
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איור 2: עמודה סטרטיגרפית הכוללת את מרבית התצורות הנחשפות באזור הסקר. מקור: המכון הגיאולוגי, מפת באר אורה )בייט ועמיתיו, 1999(.

סלעי התשתית הפרקמברית
זמננו( נחשפת  ]= מ“ש[ לפני  ועד כ-580 מיליון שנה  )גילאים מתוארכים מכ-900  תשתית הסלעים מתקופת הפרקמבריום 
בתחומי ישראל בהרי אילת עד לאזור תמנע לערך. תשתית זו, המהווה חלק מגוש גדול שנקרא המאסיב4 הערבו-נובי, בנויה 
מסלעי יסוד פלוטוניים )נוצרו ממגמה שהתמצקה בעומק( ומסלעים מותמרים )התמרות בתנאי חום ולחץ של סלעי משקע 
ישנם גם מחדרים פלוטוניים בכיוונים שונים.  ומקונגלומרטים. בתוך כל הללו  וולקניים שונים  יסוד(, מסלעים  וגם של סלעי 
בתחום הסקר נמצא רק שטח קטן מהאזור שבו נחשפים סלעים אלה, ולכן לא תפורט כאן ההיסטוריה הגיאולוגית המורכבת 
שלהם. מהתשתית הפרקמברית נחשפים בתחום הסקר בעיקר אנדזיט וטרכיט גבעות שחורת )המרכיבים את גבעות שחורת( 

שהם סלעים וולקניים מסוף תקופות הפרקמבריום )כ-600 מ“ש(. 

4. מאסיב הוא פיסת קרום יבשתי שנוצרה בתהליך של התנגשות לוחות טקטוניים ויצירת שרשראות הרים כתוצאה מכך.
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בלייה אזורית ורצף ההשקעה הראשון
תוך כדי התרוממות של סלעי המאסיב לאחר יצירתם בעומק, וגם לאחר סיום ההתרוממות, התרחשה בלייה אזורית ממושכת 
זה  גבי מישור  = “כמעט מישור“(. על  )הנקרא פנפליין  נרחב  גידוע  ליצירת מישור  זו הביאה  יציבות טקטונית. בלייה  בתנאי 
מונחות תצורות הכוללות אבני-חול, קונגלומרטים וסוגי מסלע נוספים. אלה בנויות מחומר שרובו הוסע מרחוק וחלקו ממקור 
של בליית סלעי התשתית המקומיים. חלקים של מישור הגידוע ניתן לראות בנחל שחורת, בהר תמנע, בנחל גשרון ובמקומות 

רבים בסיני ובירדן.

תצורות ראשונות אלה שמעל מישור הגידוע מקובצות לחבורת ים סוף, המתאפיינת ברובה באבני-חול בצבעים כהים ומגוונים. 
 בתחום הסקר חשיפתן מצומצמת לכתמים באזור הרי חכליל, שטחי הכרייה של תמנע ואתר “תמנע הקטנה“ מצפון לנחל ססגון5.

הן כוללות את:

הפרה- התשתית  של  התבליט  לפי  משתנה  העובי  יבשתי.  ממוצא  ואבני-חול  קונגלומרטים  כוללת   - שלמה  עמודי  תצורת 
קמברית שמתחת, ונע בין 0-90 מ׳6. התצורה מתוארכת לקמבריום התחתון )כ-530 מ“ש(. 

תצורת תמנע – כוללת אבני-חול, חרסיות ודולומיט שהושקעו בהצפה ימית או בתנאי לגונה. בסלעיה יש אזורי הצטברות של 
 – זו היא שמשמשת בכרייה המודרנית באזור(. התצורה מתוארכת לסוף הקמבריום המוקדם  )נחושת  ונחושת  מינרלי מנגן 

תחילת הקמבריום התיכון. 

תצורת שחורת – אבני-חול צבעוניות ולבנות, וחרסיות ממקור חופי )לפי מאובנים( ו/או יבשתי )השקעה בנהר או בדלתא, לפי 
שיכוב צולב והרכב(. הפרט התחתון )שגם מכיל מינרלי נחושת( והעליון צבעוניים, והמרכזי לבן. העובי הכולל עד 150 מטר. 

מתוארכת לקמבריום התיכון. 

תצורת נטפים )לא נחשפת בתחום הסקר, גיל קמבריום עליון, 490 מ“ש( – אבן-חול מלוכדת, בהרכב שונה במקצת מאשר 
בתצורות הקודמות, וקונגלומרטים. נוצרה בסביבה חופית. מונחת באי התאמה על גבי תצורת שחורת, באופן המרמז על כך 

שתצורת שחורת הייתה נתונה לבלייה אזורית זמן רב לפני השקעת תצורת נטפים. 

בלייה אזורית נוספת
סלעים ששקעו מאוחר יותר התבלו ככל הנראה עקב מספר שלבי התרוממות ובלייה אזוריות, ולפיכך באזור הנגב הדרומי אין 
ייצוג לסלעים שנוצרו החל מסוף הקמבריום ועד הקרטיקון התחתון )480 עד 130 מ“ש(7. עוביים  )לפחות לא בפני השטח( 

 .) Beyth et al., 2013( הכולל של הסלעים שהוסרו מוערך בכ-2500 מ׳

רצף ההשקעה השני
על גבי תצורת שחורת ותצורת נטפים מונחות באי התאמה תצורות נוספות של אבני-חול יחד עם שכבות דקות של חרסית. 
תצורות אלה הן כאמור מהקרטיקון התחתון )גילן בין 125 ל-100 מ“ש(. הן מקובצות לחבורת כורנוב, המתאפיינת בנוף כיחידה 

רכה במדרון, כשמעליה היחידה המצוקית של חבורת יהודה. התצורות )שייצוגן בתחום הסקר מועט( הן: 

תצורת אמיר – אבו חול לבנה ומעט חרסיות. נוצרה כנראה בתנאים נהריים או חופיים. עוביה כ-50 מ׳. גילה כ-125 מ“ש. בתחום 
הסקר נחשפת בעיקר בצפון הרי חכליל וממערב למטמנת נמרה וכן במספר כתמים מצפון לנחל ססגון.

תצורת עברונה – אבני-חול ולעיתים חלוקים של עדשות קוורץ. על פי מאובני צמחים ושיכוב צולב מקורה יבשתי. גילה בתחום 
שבין 125 ל-110 מ“ש. בגג תצורת אמיר ובבסיס תצורת עברונה ישנם תרכיזי נחושת מסוגים שונים ששימשו בכריית הנחושת 
תמנע,  בקעת  את  הסובבים  המתלולים  של  המדרון  בבסיס  רצועה  יוצרת  זו  תצורה  מ׳.   70 עד  עוביה  הקדומות.  בתקופות 

ובתחום הסקר נחשפת בסמוך לאזורי החשיפה של התצורה הקודמת.

)קרקע,  ולטריט  חרסית  של  ביניים  שכבות  עם  אבני-חול   – סמר  תצורת 
שקעה  היא  גם  טרופיים(.  באזורים  מבלייה  הנוצרת  מאובנת,  זה  במקרה 
כנראה בסביבה יבשתית. עוביה 80-150 מ׳. מרכיבה את מרבית העובי של 
אבני החול במתלולים הסובבים את בקעת תמנע, ובהמשכם צפונה עד נחל 
יטבתה. בתחום הסקר נחשפת בהרי חכליל, בשלוחות שמדרום לפשט נחל 

נמרה ובגבעות ממערב ומצפון-מערב לסמר. גילה סביב 110-100 מ“ש. 

מראה ב“הר סמר“ בקדמה אבני חול מתצורת סמר. ברקע )באזור הפסגה וכן חלק מהדרדרת( 
דולומיט מתצורת חצרה. צילום: איתן רומם

הן נפוצות יותר בחלקים של אזור תמנע שמחוץ לתחום הסקר.  .5
העובי המצוין כאן ובשאר התצורות מתייחס בדרך כלל לתחום גיליון אילת של המפה הגיאולוגית )בייט ועמיתיו, 2016(.  .6

בחלקים אחרים של הנגב ישנן עדויות מתת-הקרקע לסלעים מתקופת הטריאס )לפני 250 מ"ש(. סלעים מתקופה זו אף נחשפים במכתש רמון. את שמות   .7
התקופות ותת-התקופות הגיאולוגיות ניתן לראות בעמודות השמאליות שבאיור 2.
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הצפה ימית מסוף הקרטיקון התחתון ועד לאיאוקן
בסוף הקרטיקון התחתון התרחשה הצפה ימית עמוקה של אוקיינוס התטיס, שהותירה טור עבה של סלעי משקע ימיים. 
ההצפה נמשכה עשרות מיליוני שנים והסתיימה בתקופת האיאוקן. במהלך תקופות ההצפה היו מדי פעם שינויים בעומק 
הים. בתחילת שלב ימי זה, ההצפה באזורנו התקדמה מדרום לצפון. הסלעים ששקעו בקנומן ובטורון )קרטיקון עליון( כלולים 

בחבורת יהודה, המכסה גם שטחים נרחבים בנגב ובחלקים ההרריים בצפון ישראל. התצורות הכלולות בה בדרום הנגב הן:

תצורת חצרה – מחולקת ל-4 פרטים, הכוללים מלמטה למעלה: דולומיט, חוואר וגיר חרסיתי, גיר קשה עם עדשות צור, וגיר 
עם שיכוב בולט שבגגו דולומיט דק. שלושת הפרטים התחתונים יוצרים נוף אופייני של מצוק כפול שבין שני חלקיו מדרון רך. 
התצורה שקעה ככל הנראה בים רדוד במדף היבשת בתנאים של יציבות טקטונית. עוביה הכולל כ-120 מ׳. היא מתוארכת 
לקנומן התחתון עד המאוחר )100 עד 94 מ“ש(. בתחום הסקר מרכיבה את רוב השטח של שלוחות שחרות – יטבתה, את גבעת 

קיבוץ גרופית ואת רוב השטח של הרי חכליל.

בסוף הקנומן ובתחילת הטורון החלו להיווצר בתחום הנגב אגנים ימיים מוארכים )בציר צפון-מזרח – דרום-מערב( ורדודים. 
הגדול מביניהם היה באזור אילת.

תצורת אורה )פצלי אורה( - נוצרה בתחילת תקופת הטורון )כ-93 מ“ש( באגן הימי שהוזכר לעיל. מורכבת מחרסיות בצבעים 
שונים עם עורקי גבס, מעליהן גיר דולומיטי קשה יחסית, ומעליו חרסיות בצבעים שונים, גבס, ושכבות דקות של גיר ודולומיט. 
עוביה הכולל כ-100מ׳. עקב הרכות של רוב השכבות בה היא מתבטאת בנוף כמדרון, שפעמים רבות מכוסה חלקית בגלישות 
מתצורת גרופית )ר׳ בתמונה הבאה(. בתחום הסקר נמצאת בעיקר במדרונות שבתחתית המצוקים בצוקי שיירות, צוקי קטורה 

והמתלולים בנחלים גרופית וקטורה, וכן בגבעות משאר )על גבי תצורת חצרה( בשלוחות שחרות – יטבתה.

כנראה  שנגרמו  עיוותים,  כוללות  רבות  )שפעמים  וחרסיות  קשה  גיר  מחילופי  התחתון  בחלקה  מורכבת   – גרופית  תצורת 
מתנועות טקטוניות מאוחרות יותר, הקשורות ליצירת הבקע(. החלק העיקרי, המרכזי, מורכב מגיר קירטוני, והחלק העליון 
מגיר ודולומיט עם שכבות צור דקות או עדשות צור בגגו. חלק זה הוא המצוקי ביותר בתצורה. עוביה הכולל 130 מ׳. מתוארכת 
לטורון העליון )כ-90 מ“ש( וכנראה ששקעה בים רדוד במדף היבשת. תצורה זו היא הנפוצה ביותר בתחום הסקר מבחינת שטח 
הכיסוי, והיא גם תורמת חלק ניכר מחומרי הסחף שבערבה. התצורה נחשפת במרבית השטח של רמות שחרות, ובשוליהן, 
מסלעי  ברובן  מורכבות  יהל-גרופית,  במקטע  לערבה  הסמוכות  יותר,  הנמוכות  הרמות  גם  שיירות.  צוקי  של  העליון  בחלק 
אנכית  מתנועה  נובעים  נוספות(  )ותצורות  וגרופית  אורה  תצורות  של  השונים  המחשופים  בין  הגבהים  הפרשי  זו.  תצורה 

מאוחרת בהרבה להשקעתן, בעת יצירת הבקע.

מבט על צוקי קטורה מכביש הערבה.
בתחתית נחשפת תצורת אורה החרסיתית )בולטת 
בכתם האפרפר במרכז התמונה, היכן שלא מכוסה 
נראית תצורת  ע“י חומר שגלש מלמעלה(. מעליה 
ואת  המתלול  חתך  מרבית  את  המרכיבה  גרופית 

מרבית שטח הרמות הגירניות בתחום הסקר.
צילום: איתן רומם.
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וניכרת בצבעה החום בהיר-אדמדם. היא מונחת מעל תצורת  ודולומיטים עשירי מאובנים  תצורת ציחור – מורכבת מגירים 
גרופית האפורה יותר. בתחתיתה דרגש דולומיטי מסיבי דק, ובגג שלה, במגע עם תצורת מנוחה, אופייה קירטוני יותר. עוביה 
הכולל כ-30 מ׳. מתוארכת לקוניאק )כ-87 מ“ש( שהיא תת-התקופה הראשונה של הסנון. בתחום הסקר חשיפתה מצומצמת 
– באזור הר קטורה, מדרום לבקעת קטורה, בקרבת צומת שיזפון ובגבעות מסביב ליהל. הערה: יש הכוללים אותה בחבורת 

הר-הצופים.

בתקופת הסנון התרחשה ירידה עולמית של מפלס הים, אם כי בדרום הנגב ישנה דווקא העמקה זמנית של הים. נראה ששינויי 
מפלס הים, יחד עם תנאי אקלים חדשים, הגדילו את כמות החומר האורגני והנוטריינטים במים, ויצרו מעבר מהשקעה של 
גיר ודולומיט להשקעה של קירטון וצור.8 הסלעים ששקעו בסנון, ובפליאוקן שאחריו, משויכים לחבורת הר הצופים. השקעת 
תהליכי קימוט שעיצבו נוף של קמרים וקערים מקבילים שצירם צפון-מזרח – דרום-מערב  סלעים אלה התרחשה תוך כדי 
)המתבטאים חלקית בשדרת ההר וברכסי הנגב(. עובדה זו ניכרת בעובי השונה של סלעי חבורה זו, שקטן במעבר מהקערים 
 – )כיוון מזרח  יצירת העתקי הרוחב  והחל עוד הרבה קודם( היה  )שייתכן  נוסף  ובנטיית השכבות. תהליך טקטוני  לקמרים, 
מערב(. לאורך העתקים אלה התרחשו במספר שלבים )במהלך הסנון ובתקופות נוספות( תנועות אופקיות ואנכיות שיצרו 

מבני קימוט ושבירה. התצורות בחבורת הר הצופים הן: 

תצורת מנוחה – מורכבת מקירטון בבסיסה ובגגה, כשביניהם שכבות חול, דולומיט, וחוואר וצור עם פוספוריט. עוביה הכולל 
סביבת  על  מעידה  יותר(  צפוניים  באזורים  נמצאת  )שאינה  החול  שכבת  מ“ש(.  )כ-86-84  לסנטון  מתוארכת  מ׳.  כ-80-100 
השקעה בקרבה לחוף הים. בתחום הסקר נחשפת אך מעט, בגבעות סביב יהל ובכמה גבעות משאר על גבי הרמות )ר׳ למשל 
תמונה בסעיף 3.4.13(. בסמוך לתחום הסקר היא נחשפת בשטחים גדולים מצפון לבקעת קטורה ולנאות סמדר ועד נחל יעלון, 
וכמובן, בחלקים של רכס מנוחה. במספר אתרים )ברכס מנוחה, גבעות יהל ובקרבת נאות סמדר. ר׳ במפת האתרים( נתגלו 
בסלעי תצורה זו עצמות מאובנות של אלסמוזאורוס – זוחל ימי גדול. בשני מקומות הממצאים גם נחפרו. העצמות כללו חוליות 
שהייתה  בסביבה  שמדובר  נראה  נוספים  מאובנים  ונוכחות  הסלעים  הרכב  לפי  ועוד.  גפיים  חלקי   ,)3.16 בסעיף  תמונה  )ר׳ 

עשירה בחומר אורגני וכן בצורן ובזרחן )Rabinovich et al., 2014, גדעון רגולסקי, בע“פ(.

תצורת משאש – מורכבת מצור, קירטון, פוספוריט ופורצלניט. בחלקה העליון בולבוסים גדולים של צור וגיר. עוביה הכולל 
50-70 מ׳. מתוארכת לקמפן )כ-84-72 מ“ש(. לעיתים מתייחסים לתצורות מנוחה ומשאש ביחד כתצורת סיירים, כיוון שהגבול 
ביניהן לא תמיד ברור. התצורה נחשפת בשטחים גדולים בתחום הסקר – בגבעות שמצפון ליהל, בגבעות ע׳רנדל, ברוב שטחה 
של שלוחת נוצה ובשולי רכס מנוחה. תצורה זו היא המקור לשברי הצור בשטחי הרג באזורים הללו, וכן בשטחי הרג במישורי 

הסחף )המופיעים כ׳אלוביום׳ במיפוי הגיאולוגי( בנחל שיטה ובנחל חיון התחתון.

בין תצורות  מ׳. הגבול   70 עוביה עד  גבס.  חווארי צהוב אדמדם, משוכב היטב, עם עורקי  - מורכבת מקירטון  ע׳רב  תצורת 
ע׳רב וטקיה מציין בערך את תחילת המעבר בין המזוזואיקון לקנוזואיקון לפני כ-65 מ“ש, זמן שבו חל האירוע של הכחדת 

הדינוזאורים. בתחום הסקר נחשפת בצפון ערבת יפרוק. 

תצורת טקיה – מורכבת מחרסיות וחווארים אפורים וירוקים, עם גושים של תרכיזי לימוניט. עוביה עד 50 מ׳. נראה שבתקופת 
היווצרותה התעמקה ההצפה הימית, שהמשיכה גם בתקופה הבאה. בתחום הסקר נחשפת רק לאורך אחד מיובלי נחל חיון 

שמצפון לערוץ הראשי.

בתקופה הבאה, האיאוקן )56-34 מ“ש(, המשיכה ההצפה הימית העמוקה שהשקיעה בעיקר סלעי קירטון עם שכבות צור 
דקות ועדשות צור. סלעים אלה משויכים לחבורת עבדת. בדרום הנגב היא מיוצגת בעיקר בשתי תצורות מהאיאוקן התחתון 

)כנראה ששכבות מאוחרות יותר הוסרו לאחר נסיגת הים בסוף האיאוקן(.

תצורות חבורות עבדת באזור הן תצורת מור – קירטון עם עדשות צור ותצורת פארן – גיר וגיר קירטוני. הן יוצרות רצף שעוביו 
עד 60 מ׳ שבו נוף גלי )לעיתים מבותר( של חומר בהיר שלעיתים מכוסה בריצוף של שברי צור כהים. בתחום הסקר מרכיבות 
את רוב אזור גבעות לובן ומישור מנוחה, ונחשפות מעט גם בין הנחלים חמדה וחיון התחתון. הן גם המקור לחלק ניכר מחומר 

הסחף בנחלים חמדה ומנוחה.

נסיגת הים ובלייה אזורית
בסוף האיאוקן ובאוליגוקן )34 עד 23 מ“ש( שבא אחריו, חלה התרוממות של המאסיב הערבו-נובי, הים נסוג והחלה תקופה 
יבשתית ממושכת. בתחילתה התרחשה בעיקר הסרת חומרים ששקעו קודם לכן )וקודם כל סלעי האיאוקן שהיו העליונים 
ביותר(, ויצירת תבליט שכלל גם ערוצים עמוקים בחלק מהאזורים. נראה שאזור ים סוף היה כבר אזור שקוע בתקופה זו והחל 
צפוניים  באזורים  נרחב.  גידוע  מישור  נוצר  היום  של  הנגב  של  גדולים  בחלקים  ההודי.  האוקיינוס  של  כהמשך  מוצף,  להיות 
יותר בארץ יש משקעים אוליגוקניים מהצפות ימיות קצרות )שלא הגיעו לדרום הנגב(. במקומות שונים ישנם קונגלומרטים 
8. ההשקעה בתקופה הקודמת הייתה בקצב מהיר יחסית, והתרחשה בחלקה דרך יצירת שוניות משלדי רכיכות. שינוי התנאים הביא להשקעה בקצב איטי 

יותר, כשהסלעים מורכבים משלדי יצורים מיקרוסקופיים גירניים )הבסיס ליצירת קירטון( או צורניים )הבסיס ליצירת צור(.
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נוצר באופן זה, אך לגבי  ייתכן שקונגלומרט רחם  יבשתיים שבהם חלוקים שנוצרו מבליית הסלעים האאוקניים המקומיים. 
היווצרותו יש גם תיאוריות נוספות.

תחילת יצירת הבקע והשקעה בתנאים יבשתיים
כנראה שכבר בתחילת תקופת המיוקן )23 עד 5 מ“ש(, כלומר לפני כ-20 מ“ש, חלה שבירה שהפרידה בין לוח ערב ללוח של 
ישראל וסיני. אירוע זה היה מלווה בפעילות וולקנית )מעטה יחסית(. עדויות לה נמצאות בערבה הצפונית באזור נחל עשוש, 
נחל צופר וסביב רכס מנוחה וכן בשולי ים סוף. לאחר מכן )כנראה החל מ-15 מ“ש( החלה גם תנועה אופקית לאורך ציר הבקע 
)גוש ירדן נע צפונה לעומת ישראל. גבול כזה בין לוחות טקטוניים נקרא ‘טרנספורם׳ וכיוון התנועה במקרה זה הוא שמאלי(. 
עם זאת, הבקע כאזור מונמך מאד טרם התקיים9, בוודאי לא לכל אורכו, ובמספר מקומות נחלים שהגיעו ממזרח למערב חצו 
את אזור הבקע של היום. במיוקן המוקדם האזור השתפל10 והמשיכו תהליכי השקעה נרחבים על גבי מישור הגידוע )התצורה 
)שבגללם  נרחבים  סחיפה  ותהליכי  התרוממות  גם  חלו  בהמשך  אך  טבריה(,  בחבורת  הכלולה  חצבה,  תצורת  היא  הבולטת 
כנראה תצורה זו נעדרת מהערבה הדרומית ומתחום הסקר(. בתקופה זו ואחריה שקעו באזור הערבה בעיקר קונגלומרטים, 

אבני-חול ומשקעים אגמיים. 

עיקר הפתיחה שיצרה את הבקע כשקע טופוגרפי החלה כנראה לאחר השקעת תצורת חצבה בסוף המיוקן )לפני כ-10-8 
מ“ש( והואצה בפליוקן )5 עד 2.6 מ“ש(11 ובפלייסטוקן )2.6 עד 0.01 מ“ש(. 

העתקה מקומית במיוקן: בחציו הראשון של המיוקן התרחשו תנועות העתקה ניכרות לאורך מספר העתקים שנוצרו באזור 
הרי אילת ושחילקו אותם למספר גושים נפרדים. היווצרות ההעתקים אלה קשורה לתחילת ההתהוות של טרנספורם ים המלח 
וכיוונם מקביל אליו בקירוב. ההעתקה האנכית לאורך חלקם הגיעה לעיתים ליותר מ-1000 מ׳, והיא שהביאה לכך שבמקומות 
מסוימים בהרי אילת יושבים זה מול זה סלעים שהפרש הגילאים ביניהם הוא מאות מיליוני שנים. בנוסף, התקיימה הסטה 
התבליט  האנכית,  ההעתקה  פעילות  שפסקה  לאחר  היום(.  עד  )והממשיכה  הבקע  להעתקי  האופיינית  שמאלית  אופקית 
המבותר שנוצר בעקבותיה נגדע, השקעים כוסו במשקעים יבשתיים והנוף התמתן והפך למישורי כמעט. רק בהמשך )בפרט 
בפלייסטוקן, ר׳ להלן(, עם יצירת הבקע כאזור מונמך מאד והיווצרות נחלים תלולים היורדים אליו, נסחפו מרבית המשקעים 

היבשתיים. כתוצאה מכך אזור הרי אילת חזר להיות בעל טופוגרפיה מבותרת מאד.

תנועות  לאורך העתקים אלה התקיימו  הרוחב.  בהעתקי  התחדשות הפעילות  הוא  במיוקן התיכון,  נוסף שהתרחש  תהליך 
היו תנועות “מספריים“ בהן התנועה האנכית  )שלעיתים  וכן תנועות אנכיות  גדולים,  ימניות למרחקים לא  הסטה אופקיות 
שונה בכיוונה לאורך ההעתק(. עדויות לתהליכים אלה ניתן לראות למשל ברכס מנוחה, שהוא מבנה של קימוט והעתקה לאורך 
העתק הפארן )Grosz et al., 2006(. עדויות נוספות נמצאות לאורך העתק תמד, הדרומי מבין ששת ההעתקים, באזור שבין 

הקניון האדום לבאר אורה.

תצורת ערבה מורכבת מקונגלומרטים ששקעו בסביבה נחלית וגם )בעיקר בערבה הצפונית( מחוואר, גיר וקירטון אגמי ששקעו 
בסביבה אגמית. גילה פליוקן – פלייסטוקן תחתון )5 עד 2 מ“ש(. מונחת באי-התאמה על תצורות שונות ומציינת תקופה יציבה 
יחסית בפעילות הטקטונית שיצרה את הבקע. השקעתה מיוחסת למערכת ניקוז נרחבת שניקזה שטחים גדולים במזרח סיני 
ובנגב לכיוון בקע ים המלח הקדום. המשקעים האגמיים נוצרו כנראה באגם גדול שהתקיים באזור ים המלח והערבה הצפונית 
נוספים במקביל  של היום )דרומה עד אזור היישוב צוקים(, ושהיווה את בסיס הניקוז. כנראה שהתקיימו גם מספר אגמים 
)משקעים אגמיים מקופה זו תוארו גם בנחל חיון התחתון ומדרום לצומת מנוחה(. מבנה הבקע היה שונה מאשר היום ולמעשה 
“נחל אדום“.  יובל המכונה  דרך  הירדן,  גם שטחים בעבר  ניקז  “נחל פארן הקדום“,  הניקוז שתוארה,  הנחל הראשי במערכת 
העדויות לקיומו של נחל זה הן חומרי סחף ממקורות הנמצאים רק בעבר הירדן, ושיכוב המעיד על זרימה מערבה12. תצורת 
ומישור חיון. בתחום הסקר היא נחשפת בגבעות  ערבה נחשפת בשטחים נרחבים ממערב לתחום הסקר, כמו מישור פארן 

המתונות מדרום לנחל חמדה )“גבעות חמדה – חיון“( ובצפון ערבת יפרוק. 

תצורת אילות, גם היא מגיל פליוקן, בנויה מחרסיות חוליות שמעליהן אבן-חול עם חלוקים שרובם מגמתיים. עשירה בשורשי 
צמחים מאובנים. הוגדרה ונמצאת באזור פארק הולנד. 

מגיל פליוקן מאוחר – פלייסטוקן כוללת חלוקים וקונגלומרטים ונפוצה בפשט נחל רודד וצפונה עד ערוץ נחל  תצורת גרוף 
.)Avni et al., 2000( שחורת. שתי התצורות האחרונות תואמות בזמן לתצורת ערבה, ושקעו באגן הנפרד של דרום הערבה

9. כנראה שיצירתו החלה, אך קצב השקיעה שלו לא עלה על קצב המילוי במשקעי תצורת חצבה.
10. באזור הרי אילת דווקא התרחשו בתקופה זו תנועות טקטוניות אנכיות ניכרות, ר' להלן "העתקה מקומית במיוקן".

 International Union of Geological. 11. בספרות ניתן למצוא מספר גרסאות לגבי הגדרת הגבול בין הפליוקן לפלייסטוקן )למשל גם 2.8 או 1.8 מ"ש(. הגרסה
Sciences )IUGS( - של 2.6 מ"ש היא זו שמופיעה במסמכי אתר

12. חלקים אלה בתצורת ערבה מכונים "פציאס אדום", והם נמצאים באזור נחל שיטה של היום, ומערבה עד המפגש המשוער עם הפארן הקדום באזור הר חלמיש.
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עיצוב הנוף הנוכחי ברביעון )פלייסטוקן והולוקן(
מהמשך  כתוצאה  מ“ש(   0.01 עד   2.6( הפלייסטוקן  במהלך  רבה  במידה  התעצב  ושוליה  הדרומית  הערבה  של  הנוכחי  הנוף 

תהליכים טקטוניים ומתהליכי בלייה שונים שבאו בעקבותיהם. תהליכים אלה כללו: 

• המשך התרוממות יחסית משני צידי הבקע, עקב תנועה אנכית לאורך העתקים שבתוך הבקע ושבמקביל לו. תהליך זה גם 	
יצר ניתוק סופי בין מערכות הניקוז ממזרח לבקע לאלה שממערבו, וקבע את הבקע כאזור מונמך מובחן ורצוף.

• חלוקת הנגב הדרומי למספר גושים המופרדים ע“י העתקי מלחן, ציחור וחיון.	

• הטייה כללית של הנגב הדרומי למזרח.	

• התעמקות האגנים המקומיים שלאורך הבקע13 ולאורך העתקים מקבילים לו, כמו אזור מלחות יטבתה ועברונה שבערבה, 	
ובקעת עובדה שבין העתקי מלחן ועובדה. 

• מילוי חלקי של האגנים המקומיים ושל הערבה בכלל בחומרי סחף צעירים.	

ככלל, תהליכי הסחיפה התחזקו מאד עקב יצירת הפרשי הגבהים הניכרים בין הבקע לסביבתו. תהליכים אלה הביאו בין היתר 
לתוצאות הבאות: חשיפה מחודשת של המבנה המבותר של גוש הרי אילת )ר׳ לעיל(; עיצוב קרקסי הסחיפה של תמנע ועמרם, 
שבמרכז כל אחד מהם נותר גוש הררי מורם של סלע יסוד )מרקוס, 1989(; יצירת נחלים קניוניים ומפליים המגיעים לערבה 

מההרים ומהרמות שבשוליה. 

תצורת צחיחה בנויה מאבן-חול דקת גרגר ועד אבן סילטית-חרסיתית אדומה. כוללת תרכיזים שעל פי הרכבם נראה שנוצרו 
במהלך יצירת קרקע, בתנאי אזור צחיח למחצה )לח יותר מאשר היום(, כמו גם משקעים אגמיים. כנראה שלאורך חלק מנחל 
ציחור התקיים אגם בתקופה זו )Ginat et al., 2002(. התצורה מתוארכת לפלייסטוקן התחתון )סביב 2 מ“ש( עוביה עד 20 מ׳. 
בתחום הסקר נחשפת במספר כתמים באגן נחל שיטה ובנחלים גרופית וקטורה )בנחלים אלה ובאחרים חל בתקופה זו היפוך 

בכיוון הזרימה – מזרימה למערב לזרימה למזרח – ולאחריה גם שביית ערוצים ממערב ודחיקה של פרשת המים מערבה(. 

קונגלומרט בקעת עובדה - מורכב מחלוקים מסלעי הסביבה, חלקם השקעה משנית של חלוקי תצורת ערבה )גינת ועמיתיו, 
2001(. נמצא בקצוות הצפוניים והדרומיים של בקעת עובדה, ובבקעת נעצוץ.

קונגלומרט רמת גרופית – נמצא בחצי הצפוני של רמת גרופית וכן בסמוך, אך במדרגה גבוהה בהרבה, בנחל איה העליון ובנחל 
קטורה העליון. מצב הממחיש את התנועה האנכית הרבה שהתרחשה לאחר השקעתו.

קדומים  זרימה  מפלסי  ומייצגות  מפלסים  בכמה  הערבה  בעמק  קיימות   – הטרסה“(  )“קונגלומרט  נחל  טרסות  של  שכבות 
וגבוהים יותר, שנוצרו לאורך תקופת הפלייסטוקן, שבהם מתחתרים הנחלים הנוכחיים. התחתרות נוספת זו קשורה בחלקה 
להתייבשות אגם הלשון, ובחלקה להקטנה בכמות הסחף ולעלייה בעצמת השטפונות )שנבעה מהפיכת האקלים לצחיח קיצוני 

בסוף הפלייסטוקן(. 

של  המרכזי  ובציר  הסחף  במניפות  הנחלים,  בעמקי  השטח  בפני  נמצאים   – צעירים  רוח(  מוסעי  )או  אלוביאליים  משקעים 
הערבה – בפרט בגראבנים של המלחות, כמו גם בבקעת עובדה. משקעים אלה, כוללים אלוביום )באזור המדברי הוא לרוב 
גס, ראה בסעיף הקרקעות(, דיונות חול ומשקעי פלאייה )משקעים דקי-גרגר המצטברים באגנים סגורים או סגורים למחצה(. 

חולות בערוץ נחל כסוי וברמות שמדרומו.
.Bing צילום: מפות

13. אגנים אלה נוצרים עקב שינויי כיוון לאורך הציר הראשי של טרנספורם ים המלח. שינוי של פיתול קל שמאלה בהעתק שלאורכו יש תנועה שמאלית - יוצר 
התרחקות יחסית ופתיחה של אגן בצורת מעוין. אגנים תת-ימיים בים סוף, אגני ים המלח ואגני המלחות שהוזכרו הם דוגמה לכך. מאידך, תנועה שמאלית 

לאורך אזור בו קיים פיתול ימינה - יוצרת דחיסה והתרוממות מקומית, או אף אזורית.
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2.3 קרקעות
בתחום הסקר ישנו מגוון סוגי קרקעות הנובע מהמגוון הקיים בחומרי המוצא, בטופוגרפיה ובתנאי הסחיפה והשטיפה. מרבית 
הקרקעות הינן קרקעות מדבריות בלתי מפותחות ורדודות, שקצב יצירתן איטי עקב מיעוט הגשמים, ושבהן תכולת החומר 
האורגני נמוכה והמליחות גבוהה ביחס לקרקעות בצפון הארץ. סעיף זה מבוסס על רביקוביץ )1992(, דן )1984(, ודן ועמיתיו 
)2007(. בחלק מסוגי הקרקעות המוזכרים כאן יובאו שמות מקבילים מהמקורות השונים ו/או השמות ממפת חבורות הקרקע.

2.3.1 הקרקעות באזורי הרמות וההרים
בתחום הסקר, כמעט כל הקרקעות הללו נוצרו על גבי סלעי משקעי ימיים, ובעיקר גיר. הן מתאפיינות בהרכב גס, במידה 
)גם במקטע של הגרגרים הדקים ביותר(.  גיר גבוהה עקב השטיפה המוגבלת  רבה של חצציות ואבניות14, ובתכולת מינרלי 
גורם עיקרי להבדלים בין סוגי הקרקעות ברמות ובהרים הוא הטופוגרפיה )ופחות מכך כמות המשקעים( – באזורים רמתיים-

מישוריים יחסית נוצרות הקרקעות המפותחות יותר, ובאזורים סחופים כמעט שלא נוצרת קרקע.

הקרקעות העיקריות באזורים אלו הן:

• רג הררי )חמדות הרריות( - נוצרות ברמות ובמדרונות מתונים. הן כוללות “ריצוף מדברי“ בחומר קשה )גיר קשה/דולומיט/	
צור( שעבר רק בלייה חלקית. ריצוף זה מגן חלקית על החומר הדק שמתחתיו מסחיפה, ומאפשר המשך התפתחות הקרקע 
למצב בו יש חתך עמוק )יחסית לקרקעות מדבריות( עם שיכוב ברור של אופקים. בשימוש נרחב, השם “רגים“ או “חמדות“ 
משמש בעיקר לאזורים בהם הריצוף מורכב מחצץ צורני, כמו באזור שלוחת נוצה, ואכן, תהליך דומה מתרחש גם במרחבים 

של מישורי הצרירים.

• סלעים חשופים )שטחים אבניים מדבריים( - אזורים תלולים יחסית וסחופים, הקרקע נמצאת בעיקר בכיסים. כיסים אלה 	
מקבלים נגר מהאזורים החשופים שמסביבם, ועשויים להיות משמעותיים לצומח.

• ליתוסול )קרקעות חומות מדבריות שלדיות( - מצב ביניים בין הרגים ההרריים לאזורים החשופים, של קרקע רדודה עם 	
נוכחות סלעים בולטים. נוצרת במקומות סחופים פחות מאשר הסוג הקודם, או במקומות סחופים המקבלים תוספת אבק 

איאולי )מובל ברוח(. 

המליחות בשלושת סוגי הקרקעות הללו היא לרוב גבוהה, בפרט בחמדות ההרריות, כיוון שמי הגשמים המביאים איתם מעט 
מלח, נספגים ומתאדים במקום. דווקא בכיסי הקרקע באזורים היותר סחופים, ובפרט באלו שבשטחים האבניים המדבריים 
)=“סלעים חשופים“(, המליחות עשויה להיות נמוכה עקב השטיפה. זוהי סיבה נוספת לכך שכיסי הקרקע מתאימים לצמחים.

השפעת חומר האב בקרקעות הרמות וההרים
באזורים בהם חומר המוצא הוא סלע קשה, נוצרים לעיתים קרומים חיצוניים קשים של תרכובות ברזל ומנגן על פני הסלע. זאת 
עקב המסה בשכבות הסלע העליונות ביותר, עלייה נימית של תמיסות המכילות תחמוצות, ושקיעתן בפני השטח. קרום זה 
מאט במידה מסוימת את המשך הבלייה. הבלייה מתרכזת בסדקים המקבלים תוספת מים, ולפיכך עשויים להינתק גושי סלע 

גדולים - שיתפרקו רק מאוחר יותר לצרורות ואבנים.

באזורים בהם חומר המוצא העיקרי הוא קירטון או חוואר, עדיין עשוי להיות כיסוי צורני, שמקורו משכבות צור דקות או עדשות 
צור. במקומות בהם לא נמצא כיסוי זה לא ייווצרו רגים/חמדות הרריות, אלא קרקעות )קירטוניות/חוואריות( משתי הקבוצות 
בהם  במקומות  שלו.  מכאנית  בהתפוררות  בעיקר  ומקורה  האב  לסלע  מאד  דומה  הקרקע  וחוואר  קירטון  באזורי  האחרות. 
סחיפת הקרקע מועטה, עשויה להתפתח בקרקעות כאלה שכבה קשה של גבס בעומק רדוד. במקרה של התחזקות בתנאי 

הסחיפה, שכבה כזו עשויה להאט את הסחיפה של הקרקע שמתחתיה.

באזורי אבן-חול, הסלע מתפורר במהירות לחול הנוטה להיסחף, ויצירת הקרקע מועטה.

2.3.2 הקרקעות בערוצים, מישורים ועמקים
אלוביום מדברי גס - זהו סוג הקרקע הנפוץ בערוצים, בפרט הגדולים שביניהם, ובחלק ניכר משטח מניפות הסחף15. מקורו 
מֶגֶרף שמוצאו עשוי להיות בסלעים שונים – גיר, דולומיט, קירטון, צור, חוואר, אבני-חול וגרניט. מרקמו של האלוביום המדברי 
מגוון ותלוי בחומר המוצא, בחוזק הסחיפה ובמרחק מנקודת המוצא, בתוספת אפשרית של אבק ועוד. בכל מקרה, תכולת 

14. חצציות היא תכולת הגרגרים שגודלם מעל 2 מ"מ. החומר שגודלו קטן מ -2 מ"מ נקרא באופן כללי עפר, וגדלי הגרגרים בו קרויים חול ) 0.05-2 מ"מ(, טין 
)=סילט, 0.002-0.05 מ"מ( וחרסית )עד 0.002 מ"מ(. אבניות היא אחוז השטח המכוסה באבנים.

החולי-אבנוני  האלוביום  )וגם  הגס  המדברי  האלוביום  לשטחי  בהשתרעותם  חופפים/דומים  "אלוביום"  הכללי  הסיווג  עם  שטחים  הגיאולוגי,  במיפוי   .15
הרזולוציה  הבדלי  א(  הבאות:  מהסיבות  כנראה  הנובעים  הבדלים,  ישנם  זאת,  עם  הקרקע.  חבורות  במפת  הממופים  בהמשך(  ר'   – הלסי  והאלוביום 
המרחבית )השכבה הגיאולוגית מדויקת יותר( ו-ב( קיים הבדל גישה במיפוי בשטח - במיפוי הגיאולוגי לרוב ימופה המסלע, גם אם יש על גביו קרקע, 

אלא אם כן כיסוי הקרקע עבה.



40

"ח מסכם ובקעת עובדה דו הערבה הדרומית 

בגודל הממוצע של הגרגרים. חתך  ירידה  ישנה  ככל שמתרחקים ממוצא המניפה,  גבוהה. במניפות הסחף,  והאבנים  החצץ 
הקרקע באלוביום המדברי הגס הוא לרוב עמוק, ועשוי להיות מגוון עקב מחזורים שונים של השקעה וסחיפה. חלחול המים 
מהיר, אלא אם כן ישנה בעומק שכבה קבורה של קרקע דקת גרגר או שכבת גבס )מצב שעשוי ליצור אקוות קטנות מקומיות, 

שיכולות להוות מקור מים לשיטים ולצמחים נוספים(.

אלוביום מדברי גס במניפת הסחף של נחל אורה. 
צילום: איתן רומם

)חמדות של המישורים( - במניפות הסחף ישנם אזורים מוגבהים בין הערוצים, בהם חומר הגרף אינו נתון  רגים רגוסוליים 
למשטר סחיפה מתמיד עקב התחתרות המאוחרת להשקעתו. במקומות מיוצבים כאלה מתחילה להתפתח על גבי האלוביום 
המדברי הגס, קרקע הדומה לרגים ההרריים מבחינת הכיסוי החצצי, אך יותר עמוקה ודקת-גרגר מהם )כיוון שמתפתחת על 

חומר אב בלוי מלכתחילה(. 

או  בערוצים  מאשר  פחות  מפותח  אלה  בשטחים  הצומח  לרוב  הגולמי(,  לאלוביום  )יחסית  יותר  המפותחת  הקרקע  למרות 
בשוליהם. זאת מכיוון שעקב מיעוט השטיפה כמות המים הזמינים נמוכה יותר והמליחות גבוהה יותר. יוצאים מן הכלל עשויים 
להיות דווקא עצי שיטה שממוקמים על ה“שרטון“, אך שורשיהם מגיעים למקומות אליהם יש חלחול “צידי“ מהערוצים הסמוכים. 

האלוביום המדברי הגס והרגים הרגוסוליים נמצאים לרוב בסמיכות ומחליפים זה את זה לרוחבה ולאורכה של מניפת הסחף, 
כך שבמפת חבורות הקרקע שכיח שהם מופיעים יחדיו כחבורה )ר׳ מפה 3 וכן איור 163(. במקטעים מסוימים יש שליטה ברורה 

של אחד מהם ואז הם יופיעו במפת החבורות כחבורה של סוג אחד. בנוסף, קיימים גם מצבי ביניים כמו ‘רגוסול אבנוני׳.

אלוביום חולי אבנוני ורג רגוסולי חולי - דומים לאלוביום המדברי הגס ולרגים הרגוסוליים בהתאמה, אך חומר המוצא כולל 
גם אבני-חול ו/או גרניט ו/או חול נודד, ולפיכך חלקו של המרכיב החולי גבוה יותר. הערה: במפת חבורות הקרקע ממופים 
בסיווגים אלה שטחים בהם המרכיב החולי גבוה במיוחד )למשל מניפת נחל תמנע(. חלק מהשטחים שסווגו בסקר הנוכחי כבית 

הגידול ‘מניפות סחף עם אלמנט חולי׳ ממופים במפת חבורות הקרקע כ׳אלוביום מדברי גס׳.

חול נודד/חול איאולי וקרקעות חוליות - דיונות פעילות או שטחי חול ללא דיונות שעליהם, לעיתים, החלה להתפתח קרקע. 
לרוב  ולפיכך  טובה,  בחול  השטיפה  האחרת.  לקרקע  החול  בין  ערבוב  שנוצר  או  אחרת  קרקע  מכסה  החול  תנועת  לעיתים 
המליחות בפני השטח נמוכה. כמות המים הזמינה לצמחים תלויה גם בעומק החול וגם בתכונות החלחול/אצירת המים של 
השכבה שמתחתיו. כמות הצמחים, מצידה, יכולה להשפיע על תהליכי התייצבות החולות והמשך התמיינות הקרקע. בתחום 
הסקר, החולות נמצאים בעיקר במזרח הערבה, בקרבה לאזור החולות הגדול בצד הירדני ובהמשך לו, וכן באזורים בהם הגיע 
חול ממקורות מקומיים - כמו חולות סמר שנוצרו מבלייה באזור הר תמנע. עקב ההתאמה לגידול חקלאי חלק ניכר משטחי 
ייחודיים בהרכבם  החולות הוסבו לשטחי חקלאות. אזור חולות נוסף נמצא בנחלים כסוי, יתרו ואיה וסביבתם, שם החולות 

שהוא גירי במידה רבה. חולות אלה הגיעו כנראה באמצעות הרוח מסיני, דרך בקעת עובדה. 

16. באיור 3 ניתן להבחין שהצירוף 'רגים רגוסוליים ואלוביום מדברי גס' ממופה ב"לשונות" כהים יותר – ולמעשה גם מוגבהים – יחסית לשטחי ה'אלוביום 
מדברי גס'.
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אלוביום לסי - למרות השם, המרכיב האיאולי )המובל ע“י רוח( אינו בהכרח מרכזי, אך יש דמיון בהרכב ללס. קרקע זו שהיא 
דקת גרגר יותר מהסוגים הקודמים, עשויה להתפתח בחלקים הנמוכים ביותר של מניפת הסחף, בהם מושקע החומר הדק 
ביותר. כמו כן, היא עשויה לכסות עמקים רחבים אליהם מוסע חומר דק משולי מניפות סמוכות. במקומות בהם ישנם מי תהום 
גבוהים וקיימת התאדות שלהם מפני הקרקע, עשויות קרקעות אלה להיות מלוחות מאד ואז הם ייקראו סולונצ׳ק )ר׳ להלן(. 
במקומות אחרים המליחות מתונה יותר. עקב גודל הגרגר הדק, האלוביום הלסי נתון במיוחד להסעה ע“י רוח. במקומות עם 
צומח רב-שנתי, ישנה לכידה של החומר האבקי בשורשי הצמחים ומתחת לצמח, מצב המגן מסחיפה נוספת ע“י רוח ו/או 
מים – ולפיכך נפוץ המראה של בני-שיח ושיחים על גבי גבנוניות )מצב הקיים גם בחולות ובסולונצ׳ק(. מאידך, שטחי אלוביום 
לסי עוברים לעיתים כיסוי מלא או חלקי בחול )או ערבוב עם החול( המובא מגושי חולות סמוכים )מצב נפוץ במזרח הערבה(. 
בתחום הסקר, אלוביום לסי נמצא כמרכיב בחבורות הקרקע במזרח הערבה הישראלית )לרוב ביחד עם חול נודד או קרקעות 

חוליות(, בצפון בקעת עובדה ונחל חיון העליון, בקע א-סעידין, ובפלאיות קטורה ושחרות.

גבוהים  תהום  מי  יש  בהם  ניקוז  חסרי  בשקעים  לרוב  הנמצאות  מאד,  מלוחות  ועמוקות,  דקות-גרגר  קרקעות   - סולונצ׳ק 
לאחר שטפונות  זמנית  מוצפים  להיות  כאלה עשויים  אזורים  )מלוחים/מליחים בעצמם( שהתאדותם ממליחה את הקרקע. 
נמצאות  סולונצ׳ק  קרקעות  מתחת(.  מעט  אלא  עצמם  השטח  בפני  אינה  הקרקע  בחתך  ביותר  הגבוהה  המליחות  )ולפיכך 
במלחות יטבתה, עברונה ואילת. מדרג המליחות בהן, ההולך ועולה כלפי מרכז המלחה, גורם לכך שבמרכז המלחה יש )או 
היה בעבר, לפני פיתוח( אזור סטרילי מצומח. סביב האזור הסטרילי ניכר לעיתים חיגור של הצומח הקשור להתאמה לרמות 

מליחות שונות.

קרקע סולונצ׳ק במלחת עברונה, עם צומח מלחה 
)בעיקר ימלוח פגום( וערוץ שבו גם שיטים.

צילום: איתן רומם.

חבורות קרקע
כל אחד מסוגי הקרקע שהוזכרו עשוי לכסות שטח נרחב ורצוף, אך לעיתים קרובות סוגים שונים מחליפים זה את זה על פני 
מרחקים קצרים במתאם עם הטופוגרפיה המקומית. במיפוי חבורות הקרקע, שאינו ברזולוציה גבוהה, יופיעו צירופים אלה 
כחבורת קרקעות הכוללת יותר מסוג קרקע אחד )ר׳ איור 3 ומפה 3(. חבורה נפוצה של קרקעות הרריות היא למשל “רג וסלעים 
חשופים“ )החבורה הנפוצה בשלוחות שבאזור ההררי הגירני שממזרח לבקעת עובדה, וגם בשלוחת נוצה הצורנית-חווארית-
קירטונית, שהוזכרה לעיל(. חבורה נוספת היא “ליתוסולים מדבריים, גבעות קירטוניות ורגים“ )הגבעות הקירטוניות מקבילות 

ל“סלעים החשופים“ של האזורים הגירניים. צירוף זה נפוץ באזורי הקירטון בגבעות לובן וסביבתן(.  

בשטחים מבותרים, מתקיים לעיתים מצב בו נפוצה קרקע )הררית( אחת באזורים הרמתיים בעוד שבערוצים, בפרט הגדולים, 
ישנה קרקע האופיינית לערוצים . במפת חבורות הקרקע יתבטא מצב זה בצירוף כמו “סלעים חשופים ואלוביום מדברי גס“. 

חבורת קרקעות זו שכיחה ברמות הגירניות המבותרות ובמצוקים הגובלים בערבה ממערב. 
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איור 3: דוגמה לחבורות הקרקע בקטע של אזור הערבה ובאזורי הרמות והמצוקים שממערב לה. בירוק – גבולות תת-יחידות הנוף/צומח.
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2.4 הידרולוגיה
את אגני הניקוז שבשטח הסקר )ר׳ גם מפה 4( ניתן לחלק בחלוקה גסה לפי אגן ההיקוות הסופי:

בצפון שטח הסקר מתנקזים הנחלים אל עבר נחל הערבה, הנשפך לים המלח. אלה כוללים את נחל חיון, נחל חמדה א. 
ונחל מנוחה.

הנחלים ב.  לדרום(  )מצפון  מתנקזים  יטבתה  מלחת  אל  הערבה.  עמק  בתוך  מוצא  ללא  קערים  אל  המתנקזים  נחלים 
העיקריים: שיטה, יעלון, קטורה, גרופית, “נחל מעלה שחרות״, יטבתה ותמנע. מהללו, חמשת הראשונים מתחברים 

לנחל שעלב המגיע למלחה מצפון. אל מלחת עברונה מתנקזים נחלי רחם ושחורת. 

בקצה הדרומי מתנקז נחל רודד אל מפרץ אילת. ג. 

נחלים המתנקזים אל בקעת עובדה ממזרח לצוקי השיירות וממערב לרכס שחרור, ביניהם נחל כסוי, נחל איה, ונחל ד. 
שרביט. בקעת עובדה עצמה נמצאת בתוך אגן הניקוז של נחל חיון.

ובמניפות  ומעט אחריהם, שכן התכסית האלוביאלית בערוצים  בזמן שטפונות  רק  פני השטח  על  נמצאים מים  כיום  בערבה 
הסחף מאפשרת חלחול מהיר מאוד. בעבר היו מספר מעיינות באזורים של מי תהום רדודים ליד מלחות, אך אלו יבשו עקב 
ירידה בכמויות המשקעים ושאיבה )Bruins et al., 2012(. מעיינות נביעה קטנים על המדרונות המערביים של חבורת יהודה גם 
כן יבשו בחלקם )Bruins et al., 2012(. הרבה מאירועי השטפונות בערבה הדרומית הינם מקומיים מאוד באופיים )ר׳ גם מפה 5(, 
ובאירועים כאלה הנגר העילי יכול להיספג בקרקע כבר בערוצים קטנים, ולא להגיע למוצא אגן הניקוז )שיק, 1990; שוורץ ושיק, 
2003(. זרימה רציפה אל בסיס הסחיפה ובערוצים בסדרים גבוהים יותר מתרחשת רק כאשר כמות הגשם גדולה מספיק. בזמן 
השטפון, שכבת הסחף הנחלי המצויה באפיקים מעל לסלע קולטת כמות רבה של מים והחלחול מהיר. חזית ההרטבה מגיעה 
עד לסלע שעליו מורבד הסחף הנחלי, וגל השטפון ממשיך להתקדם מעל התווך הרווי. במקרים רבים מצויות בתוך הסחף הנחלי 
שכבות דקות גרגר שאורכן מספר מטרים. שכבות אלו עשויות ליצור “מיני אקוויפרים“. כלומר, המים המחלחלים בסחף לא 
חודרים אותן, ומצטברים מעליהן. כך מצטברת כמות גבוהה יחסית של מי תהום רדודים, שחשיבותם לצמחייה, ובעיקר לעצי 

השיטים, עשויה להיות רבה ביותר. פירוט נוסף על הקשרים של הידרולוגיה-אקלים-צומח נמצא בסעיף 4.1: רקע בוטני.

 זרימה בנחל שיטה, 25/4/2018.
צילום: רחל ארמוזה-זבולוני

המלחות בערבה מהוות תופעה ייחודית בישראל, ובתי הגידול השונים שלהן נפרדים ביניהם עקב המשטר ההידרולוגי הייחודי, 
אשר כולל היווצרות של אקוויפר רדוד סביב המלחה )רון ועמיתיה, 2003(. אך שינויים אקלימיים, יחד עם הפרות שיצר הפיתוח 
באזור, מובילים לשינויים הידרולוגיים בבתי-גידול אלה, ועקב כך גם אקולוגיים. התמעטות השטפונות בנחלים המתנקזים אל 
מלחת יטבתה התבררה כבעלת השפעה שלילית על הצומח בסביבות מלחת יטבתה, בעיקר על אוכלוסיית השיטים המקיפה 
את המלחה )פרלברג ועמיתיו, 2013(. סביב מלחת עברונה דווקא לא נמצאה פגיעה משמעותית בשיטים )פרלברג ועמיתיו, 
 Sherzer,( אך קיימת מגמה של ירידה במפלס מי התהום ועליה בהמלחתם עקב שאיבת מי תהום והתמעטות גשמים ,)2013
2010(. בקידוחים שנעשו בשולי מלחת עברונה נמצא שעומק מפלס מי התהום הוא בסביבות 80-100 מ׳ בסמוך לכביש הערבה, 
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והוא הולך וקטן לכיוון מזרח. בסמוך לבריכות האידוי, עומק מי התהום מטרים בודדים, ומפלס המים, שהיה בשנות ה-60 
של המאה ה-20 כ-3.88 מ׳ מתחת לפני השטח, ירד בכמטר וחצי, לעומק של 5.32 מ׳ בשנת 2012. בנוסף, השינויים באפיקי 
והקמת שדה התעופה רמון, עלולים להוביל לשינויים  הערוצים המתנקזים למלחה, שנגרמו עקב הפעילות במכרות תמנע 

דרסטיים בהידרולוגיה ובצומח בסביבות המלחה.

)חבורת  הנוביות הפלאוזואיות  4(: באבני החול  איור  גם  )ר׳  )אקוות( שונים  מי תהום בערבה מופיעים בחמישה אקוויפרים 
של  האדומות  החול  באבני  יהודה(,  )חבורת  הימיים  המשקע  בסלעי  כורנוב(,  )חבורת  והמזוזואיות  מעטה(  במידה  סוף,  ים 
תצורת חצבה, ובאקוויפר מילוי הערבה )אקוויפר החלוקים( )נאור ועמיתיו, 2006(. אקוויפר המילוי בנוי בעיקרו מחלוקים, וכן 
מגרגרים בגודל חולי, חרסיתי וסילטי. עוביו משתנה ממטרים ספורים בשולי הערבה לכמה מאות מטרים במרכזה. אקוויפר 
זה הוא היחיד שיכול להתחדש באופן עקבי )אף שלעתים חודרים מים ממנו לאקוויפר חבורת יהודה(, וגם היחיד שמספק מים 
לצמחייה )בעיקר סביב המלחות(. עיקר המילוי החוזר באקוויפר זה הוא ממי שטפונות המגיעים ממזרח, מהצד הירדני. מילוי 
מתבצע גם ממים המגיעים בזרימה ממערב, המחלחלים לאלוביום וממלאים את האקוויפר )במיוחד באזור שמצפון לקיבוץ 
יהל, אליו מגיעים הנחלים הגדולים יותר(. בנוסף, קיימת חדירת מים משמעותית לאקוויפר המילוי מאקוויפרים עמוקים יותר 
בקווי שבר, בעיקר מחבורת כורנוב )Adar et al., 1992(. מליחות המים באקוויפר זה אינה אחידה, ונעה בין 150 מ“ג כלור/ליטר 
באזור פארן, ועד 15,000 מ“ג כלור/ליטר בשולי המלחות בערבה הדרומית. השאיבה מאקוויפר זה )בין אילת לים המלח( עלתה 
ירידה  מכ-10 מלמ“ק לשנה בשנות ה-70 עד ל- 68 מלמ“ק בשנת 2013-2014. בקידוחים ביטבתה ובתמנע נרשמה מגמת 

קבועה במפלס לאורך תקופה זו, עם ירידה מצטברת של כ-10 מטרים )דו“ח מאתר רשות המים, 2014(. 

איור 4: חתך הידרוגיאולוגי סכמתי המאפיין את הקשרים בין האקוויפרים באזור הנגב והערבה
)מתוך אתר רשות המים, המסמך “נתונים רב-שנתיים באגני הר הנגב והערבה“( 

זיהום מים וקרקע
יחד עם ירידות המפלס באקוויפר המילוי עלתה המליחות, בעיקר החל משנות ה-90, ככל הנראה משילוב של חדירת תמלחות 
משכבות אחרות עקב השאיבה, וחלחול של עודפי השקיה מהחקלאות. בקידוחים הצמודים לחקלאות בערבה התיכונה נצפתה 

גם עליה בריכוז החנקות עקב חדירת מי השקיה )דו“ח רשות המים, 2014(. 

זיהומי נפט בעברונה - דליפות נפט מקו צינור אילת-אשקלון )קצא“א( בשנים 1975 ו-2014 גרמו לזיהום קרקע חמור בשמורת 
עברונה17. בשבועות הראשונים שלאחר אירוע הדליפה ב-2014 נשאב רוב הנפט שלא חלחל, שרובו נאגם ע“י סוללות שהוקמו 
לצורך זה. בהמשך הוצאו עשרות אלפי טונות מהקרקע שזוהמה והועברו לאתרי טיפול. מדידות הראו כי שכבת הנפט בתת-
יוצרת שכבה אטומה למים, לרוב בעומק רדוד )אתר רט“ג; סמט, 2015(. בשטחים שזוהמו  הקרקע בשטח הזיהום מ-1975 
ב-75׳ לא נצפתה עקה חריגה בעצי שיטה בוגרים או השפעה מובהקת על הרכב חברת הצומח, אך עם זאת כמעט ולא נמצאו 

 .)Nothers et al., 2017( עצים צעירים וזריעים חדשים, ונראה שגם הגיוס של מינים רב-שנתיים נוספים נפגע משמעותית

17. מקום הדליפה ב-2014 היה בשטח השמורה המוכרזת, ורוב השטח שזוהם נמצא בתחום השמורה המאושרת. מקום הדליפה והשטח שזוהם ב-1975 
נמצאים בשטח שכיום הוא בתחום השמורה המאושרת.
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בעברונה,  הנפט  דליפת  של  מהאוויר  מראה 
9/12/2014. צילום: עמוס בן גרשום, לע“מ.

)רט“ג( מנהלת לשיקום עברונה המפקחת על פעולות השיקום.  והגנים  ע“י רשות הטבע  בעקבות האירוע ב-2014 הוקמה 
במסגרת הפעולות נבחנות באופן מדגמי שיטות שונות לשיקום הקרקע, וכן מתבצעים צעדים מנהליים וטכנולוגיים להקטנת 
הסיכוי להתרחשות אירועים דומים בעתיד. בנוסף מתבצעת בחסות רט“ג תוכנית ניטור חמש שנתית בניהול ופיקוח המארג 
– התוכנית הלאומית להערכת מצב הטבע בישראל, ובשיתוף חוקרים ומומחים רבים, בכדי לאמוד את השפעות הזיהום על 
המערכת האקולוגית בשמורה. התוצאות משתי שנות הניטור הראשונות, 2016-17 אינן ניתנות תמיד לפרשנות פשוטה, בין 
היתר כיוון שהנפט זרם בערוצים הראשיים בעוד שחלקות הביקורת נמצאות ברובן בערוצים קטנים יותר. בהקשר האביוטי, 
נראה כי פירוק הנפט בקרקע הנו איטי מאוד )לא נראית מגמת פירוק משמעותית( והקרקע המזוהמת הנה הידרופובית ביותר. 
ולא נראה יתרון לטיפול בקילטור  כן, בנוגע לאופן השיקום המיטבי, תוצאות הבדיקות לא מצביעות על מגמה ברורה,  כמו 
הקרקע שנבדק באופן ניסיוני. בהקשר האקולוגי, תוצאות אלה מצביעות על כך שבקרקעות שזוהמו ישנם שינויים באוכלוסיית 
המיקרואורגניזמים, הפחתה ניכרת בנוכחות המזופאונה )פרוקי הרגליים זעירים החיים בתת הקרקע ומפרקים חומר אורגני 
מת(, פחות פרוקי רגליים על העצים, שינויים בחברות ובאוכלוסיות של פרוקי רגליים קרקעיים, שינויים בהתנהגות של לטאות 
פעילות יום, וכן פחות פעילות של עטלפי חרקים בעונת הקיץ )שפירא, 2018(. במספר פרמטרים אקולוגיים נוספים )עופות, 
צומח רב-שנתי ועצי שיטה בוגרים( לא נמצאו הבדלים, ופה ושם ישנם פרמטרים עם “עדיפות“ לחלקות המזוהמות, בעיקר 
בחלקות מזיהום 1975, וייתכן שהדבר קשור לשיקום שחל מאז ולהיותן בערוצים מרכזיים יותר. למרות שלא נמצאו סימנים 
להשפעת הנפט על עצי שיטה בוגרים )למעט פרטים שנפגעו ישירות(, מחקרים שעסקו בנביטה ושרידות של זריעי עצי שיטה 

.)Tran et al., 2018 ;2016 ,מצאו השפעה שלילית מובהקת של הנפט על האחרונים )מייזליש-גתי ועמיתיה
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מפה 5: כמויות משקעים ומספרי הזרימות בנחלים בעונת הגשמים 2017-2018. מקור: ארמוזה-זבולוני ועמיתיה, 2018.
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2.5 אקלים
אקלים אזור הסקר הוא צחיח קיצון, ומאופיין בכמות משקעים מעטה, באי סדירות של המשקעים ובטמפרטורות גבוהות בקיץ 
ובעונות המעבר )גינת, 1993(. הגורמים העיקריים המכתיבים אקלים זה הם קו הרוחב הטופוגרפי )29° צפון(, והריחוק מהים 

 . )Goldreich & Karni, 2001( התיכון

משקעים
קיימת שונות גדולה מאוד בכמות ובתפרוסת המשקעים במרחב ובזמן. ייתכנו אירועי גשם מקומיים שבהם מומטרים משקעים 
בעוצמה חזקה ובכמות רבה יחסית, אולם על פני שטח מצומצם. מאידך, אחת למספר שנים ישנם אירועים אזוריים הגורמים 
הממוצעת  השנתית  המשקעים  כמות  נוספים,  וגופים  המטאורולוגי  השירות  נתוני  פי  על  הנחלים.  בכל  שטפוניות  לזרימות 
שנמדדה בערבה בשנים 1950-1993, נעה בין 60 מ“מ בדרום ים המלח, וירדה בהדרגה לכיוון דרום – עד ל-30 מ“מ בראש מפרץ 
אילת. על-פי רוב, כמויות הגשם המרביות מגיעות בסביבות עונות המעבר, במערכות המתפתחות באפיק ים סוף. ההבדלים 

האפשריים בין מקומות סמוכים ובין שנים שונות מומחשים במפה 5 באיור 5 ובאיור 7.

איור 5: כמויות גשם שנתיות בתחנות מדידה שונות לאורך כביש 90, בעונות הגשמים 2016-2017 ו-2017-2018 )מקור: ארמוזה-זבולוני ועמיתיה, 2018(.

ירידה משמעותית בממוצע הגשם הרב-שנתי בערבה החל מראשית שנות  נתוני המשקעים מלמד על  מעקב ראשוני אחר 
ה-90׳ של המאה ה-20 ועד סוף העשור הראשון של המאה ה-21 )שלומי וגינת, 2009(. בשנים שמאז כמויות המשקעים היו 
גבוהות מהרגיל )ר׳ בהמשך(. עיקר הירידה שהוזכרה הורגשה בערבה הדרומית ובראש מפרץ אילת-עקבה, שם פחת ממוצע 
הגשם השנתי בלמעלה מ-50% בתקופה זו. ביטבתה קטן ממוצע הגשם באותה תקופה בשיעור דומה )איור 6(. עיקר הירידה 
ולהקטנה  לירידה חריפה במספר השטפונות  גרמה  בכמות המשקעים  )דצמבר-פברואר(. הפחיתה  בגשמי החורף  מורגשת 
במילוי של מי התהום, במיוחד באקוויפר החלוקים. אירועי הגשם הופיעו בתדירות נמוכה יותר והיו ממוקדים יותר. אירועי 
גשם אזוריים, דוגמת אלו שהמטירו גשם בכל המרחב של דרום ישראל, דרום ירדן וסיני, בכמויות גשם של מעל 30 מ“מ )למשל 

בשנים 1966, 1975, 1981, 1993(, לא התרחשו בין השנים 1994-2009. 
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איור 6: הפחיתה בכמות המשקעים הממוצעת באזור יטבתה בשנים 1977-2011 )מקור: השירות ההידרולוגי – נלקח מפרלברג ועמיתיו, 2013(. ממוצע רץ 
על 15 שנה מתחיל מאמצע תקופת התיעוד לערך.

מאידך, בשנים האחרונות )2010-2018(, התרחשו מספר סופות גשם מקומיות בעלות עוצמה קיצונית, שבהם ירדו עשרות 
מילימטרים בפרקי זמן קצרים. ב- 17-18.1.2010 התרחש אירוע גשם חריג בהיקפו ובעוצמתו בכל שטח דרום ישראל, מצרים, 
באזור. שני החורפים  בכל הנחלים  זרימות  ונוצרו  ל-107 מ“מ,   20 בין  כמויות גשם של  זה הומטרו  ירדן. באירוע  ודרום  סיני 
שלאחר מכן )2010-2011, 2011-2012( היו יבשים ובאילת וביטבתה נרשמו מ“מ בודדים, וחורף 2012-2013 היה גשום במיוחד 
עם מספר חריג של כ-10 אירועי גשם משמעותיים )גינת ושלומי, 2014(. גם בחורפים של 2016-2017 ושל 2017-2018 ירדו 

ברוב האזור כמויות גשם גדולות יחסית.

ארמוזה-זבולוני  )מקור:   1977 בשנת  החלו  ביטבתה  המדידות  המטאורולוגי.  השירות  נתוני  פי  על  וביטבתה  באילת  השנתיות  הגשמים  כמויות   :7 איור 
ועמיתיה, 2018(.

הנתונים ממאגר הנתונים של השירות המטאורולוגי, לגבי כמויות המשקעים בחלק הגבוה יותר של תחום הסקר )תחנות נאות 
סמדר ובסיס עובדה(, הם חלקיים יותר מאשר הנתונים מהערבה )מעובדה בין השנים 1981 ל-2005, מנאות סמדר בין 1998 
להיום, 2018(. מהתרשמות, כמויות הגשמים בנאות סמדר גבוהות מעט מאלה של אילת ויטבתה )ממוצעים בשנות הפעילות 
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של נאות סמדר: 29 מ“מ בנאות סמדר, 19 מ“מ באילת, 22 מ“מ ביטבתה( אם כי ישנן שנים בהן הכמות שם פחותה. כמויות 
הגשם בבסיס עובדה נמוכות מאלה של נאות סמדר כמעט בכל השנים בהן יש נתונים משתיהן, והכמויות אף נמוכות במעט 

בממוצע מאלה שבאילת או ביטבתה.

טמפרטורה
דרום הערבה ודרום ים המלח הם האזורים החמים בישראל. הטמפרטורה הממוצעת לאורך השנה בבקעת הערבה נעה בין 
25 מעלות צלזיוס )מ“צ( בדרומה, ל- 23 מ“צ בצפונה. בחודשי הקיץ, הטמפ׳ המקסימאלית מגיעה לעיתים אל מעל 45 מ“צ 
 – 44.1 מ“צ  ובאילת  43.5 מ“צ,  לגבולו הצפוני של הסקר  יולי במושב פארן, מעט מחוץ  )מקסימום חודשי ממוצע18 בחודש 
להשוואה נוחה, נתוני הטמפרטורה מופיעים גם בטבלה(. המקסימום היומי הממוצע בחודש זה בפארן ובאילת היה 39.2 ו-40.4 
בהתאמה(. בלילות הקיץ הטמפ׳ לרוב לא יורדות מתחת ל-21 מ“צ בפארן ול-25 מ“צ באילת. בחודשי החורף, הטמפרטורות 
עובדה  בבקעת  באילת(.  מ“צ  ו-10.4/21.3  בפארן,  מ“צ   6.3/18.8 בינואר  ממוצעים  יומי  )מקסימום/מינימום  יחסית  נוחות 
הטמפרטורות מעט יותר נמוכות, עם טמפ׳ מקסימום יומי ממוצעת של 36.5 מ“צ ביולי ומינימום יומי ממוצעת של 5.2 מ“צ 
בינואר. מידות החום הקיצוניות בערבה מביאות לעומסי חום מהגבוהים בישראל, למרות שהלחות היחסית )ר׳ להלן( נמוכה. 

רק באזור ים המלח האקלים בקיץ קשה יותר, עקב ערכים גבוהים יותר של טמפ׳ מינימום ושל לחות יחסית.

בקעת עובדהאילתמושב פארןהנתון                      המקום<

43.544.1מקסימום חודשי ממוצע ביולי

39.240.436.5מקסימום יומי ממוצע ביולי

25~21~מינימום מקורב בלילות הקיץ

18.821.3מקסימום יומי ממוצע בינואר

6.310.45.2מינימום יומי ממוצע בינואר

המגמה של השתנות הטמפרטורה ב-40 השנים האחרונות מראה על הקצנה, כך שחודשי הקיץ חמים יותר, ואילו חודשי החורף 
המקסימום  בטמפרטורות  משמעותית  עליה  צופות  ממודלים  עתידיות  תחזיות   .)2015 המטאורולוגי,  )השירות  יותר  קרים 

 .)Lelieveld et al., 2016( בחודשי הקיץ, וכן עליה בכמות הימים השנתית בהם עולות הטמפרטורות מעל 45 מ“צ

רוחות
משטר הרוחות בערבה נקבע ע“י מערכות הלחץ השוררות באזור. רכס הרי אדום מהווה גם הוא גורם חשוב, החוסם את הרוחות 
המערביות ומסיט אותן לכיוון דרום. לפיכך, ברוב חודשי השנה נושבת בערבה רוח צפונית קלה. רוחות דרומיות או מזרחיות 
חזקות מנשבות באירועים שבהם מתרחשת מערכת אפיק ים סוף פעילה, אך חלקן בשכיחות הכללית של הרוחות נמוך מאד. 
אצל פורשפן ועמיתיו )2003( מופיעים נתוני רוח מתחנות מדידה ברחבי הנגב והערבה. ביניהם נתונים מתחנות בערבה )פארן, 
סיירים(. הסתכלות  ובקעת  עובדה  )צוקי  עובדה  לבקעת  לערבה הסמוכות  ומתחנות מחוץ  באילת(  ושדה התעופה  יטבתה 
בהם מראה שבכל התחנות המרכיב של רוחות מהגזרה הצפונית והצפון-מזרחית )כיוונים 0, 30 מעלות( הוא משמעותי מאד 
)באילת וביטבתה הוא כמעט היחיד(. ההבדל הגדול הוא שבתחנות צוקי עובדה ובקעת סיירים ישנה שכיחות גבוהה של רוחות 
מהגזרה המערבית והצפון-מערבית )כיוונים 240,270,300,330 מעלות(. כשהאחרונות מסוכמות יחדיו, חלקן רב יותר מאשר 

של הרוחות מצפון ומצפון-מזרח. 

לחות יחסית )ע“פ ביתן ורובין, 1991(
והמהלך השנתי של הלחות היחסית  ויוני  ביותר הם מאי  בישראל. החודשים היבשים  ביותר  דרום הערבה הוא האזור היבש 
היומית הממוצעת כולל שפל אחד )ביוני( ושיא אחד )בדצמבר(. במאי ויוני בצהריים )14:00( הלחות היחסית הממוצעת באילת 
היא 12%-11% ומצב של פחות מ-10% אינו נדיר. הלחות בערב נשארת נמוכה, סביב 17%, עולה במהלך הלילה עד לכ-38% לפני 
הזריחה, ומתחילה לרדת שוב לכ-28% בשעה 8 בבוקר - כך שהבוקר לח יותר מאשר הערב. הרוח הצפונית, המביאה אוויר יבש 
ומגיעה לשיא מהירותה משעות לפני הצהריים ועד אחר הצהריים, היא הסיבה העיקרית לכך. בחורף, ערכים אופייניים הם כ- 
26% בצהריים, 33-40% בערב, 55% לפני הזריחה ו-52% ב-8 בבוקר. כאשר מצפינים בערבה ערכי הלחות היחסית עולים, אם 
כי עדיין מדובר באזור יבש מאד. בתחנת ספיר )כ-32 ק“מ מעבר לגבולו הצפוני של הסקר, רום 10 מ׳ מתחת פני הים( הערכים 
האופייניים גבוהים לרוב בכ-10-15% מאלה שצוינו לאילת. נתונים חלקיים ומשנים מאוחרות יותר מתחנת פארן )מאגר נתוני 
השירות המטאורולוגי( מראים מצב של ערכי ביניים בין אלו של אילת וספיר, למרות הרום הגבוה יותר בתחנה זו )כ-100 מ׳(. 

18. ממוצע של הטמפ' המקסימלית שנרשמה בכל אחד מחודשי יולי, בשנים 1995-2009 )מתוך אתר השירות המטאורולוגי, דף ממוצעי טמפרטורה(.



פרק ג':

נוף ותרבות

אזור חולות ומטע תמרים בקרבת לוטן, ברקע רמת קטורה דרום, צוקי קטורה וצוקי שיירות. צילום: איתן רומם. 
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3.1 מטרת החלק הנופי-תרבותי 
מטרת חלק זה היא לאפיין ולהעריך את מרכיבי הנוף השונים באזור, לסקור את מורשת האדם לאורך התקופות, להציג את 
מצאי האתרים ולבצע דירוג ערכיות יחסי של חלקים שונים בנוף )תת-יחידות נוף/צומח(. בגישה הנקוטה כאן, אתרי מורשת 

האדם מהווים חלק מהנוף ותורמים לערכיותו. 

אחת  כל  תיאור  נוף.  יחידות  של  התיאור  אופן  ואת  הנופית  החלוקה  שיטת  את  מסבירים   )3.3  ,3.2( הבאים  הסעיפים  שני 
מהיחידות נמצא בסעיף 3.4. בסעיף 3.5 מוסברים המטרה והמבנה של החלק העוסק בתרבות האדם )הכולל את סעיפים -3.6

3.15(. רקע למפת האתרים והמפה עצמה נמצאים בסעיף 3.16. בסעיף האחרון בפרק הנוף והתרבות )3.17(, מוצגות תוצאות 
דירוג הערכיות הנופית-תרבותית )בטבלה 4 ובמפה 15(.

3.2 שיטות עבודה באפיון הנוף ובהערכתו

3.2.1 אפיון נוף האזור באמצעות הגדרת יחידות הנוף
שטח הסקר מחולק ליחידות 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. תיחום יחידות הנוף השונות מוצג במפה 6. הגדרת יחידות הנוף נועדה להיות כלי לניתוח 
ערכי הטבע והנוף ביחידות השטח, ולגיבוש מדיניות השימוש באותם שטחים, תוך שמירה על מגוון הנופים המאפיין אותם.

יחידות הנוף מחולקות בחלוקה נוספת לתת-יחידות נוף/צומח )הנראות אף הן במפה 6, ושמותיהן מופיעים בטבלה 2 שלפני 
המפה(, תת-יחידות הנוף/צומח הן רמת החלוקה שבה התבצעו תהליכי ההערכה – הן בהיבט הנופי והן בהיבט האקולוגי. 

החלוקה ליחידות ולתת-יחידות נעשו על בסיס אינטגרציה של: חלוקות מסקרים קודמים, חלוקה ארצית של המשרד להגנת 
הסביבה )אידלמן ועמיתיו, 2000( ומידע ממפות גיאולוגיות, מפות טופוגרפיות ותצלומי אוויר. במקרים רבים שופר הדיוק של 
חלוקות קודמות שהיו ברזולוציה נמוכה יותר, ובמקרים אחרים החלוקה החדשה שונה. החלוקה נעזרה גם בסיורים בשטח הסקר 
ובתצפיות מבחוץ ומבפנים על יחידות הנוף המוצעות, בתוכנת Google Earth ובחוות דעת של אנשי מקצוע בתחומים רלוונטיים. 

בסקר זה תת היחידות קרויות “נוף/צומח“ כיוון שהבדלים משמעותיים באופי הצומח היוו גם הם בסיס לחלוקה. לכן למשל, 
קווי גבול הותוו לעיתים בקווי מגע בין ערוץ נחל ראשי רחב למדרונות הסלעיים שמצדדיו. ברמה החזותית, הנחל והמדרונות 
הם אגן חזותי אחד )ולכן על בסיס נופי בלבד לא הכרחי להפריד ביניהם(, אך הצומח של הערוץ שונה מאד מזה של המדרונות. 

יישובים, שטחים בנויים בהיקף ניכר שאינם ביישובים, וגושי חקלאות – הוחשבו כתת-יחידות נוף/צומח נפרדות. 

עם זאת, גם בתוך תת-יחידת נוף/צומח אחת – ובפרט באזורים בהם הצומח ערוצי בלבד – הצומח אינו אחיד בכל השטח, אלא 
משתנה בהתאם לגודל הערוצים. למרות זאת ניתן לייחס לכל תת-יחידת נוף/צומח בית-גידול מסוים אחד. פירוט נוסף על 

סיווג בתי הגידול נמצא בסעיף הבא. 

השפעה משמעותית נוספת על התוויית תת-יחידות הנוף/צומח היה הצורך להתאים בינן לבין החלוקה המרחבית בפרויקט 
“היחידות האקולוגיות בנגב“ )רון ועמיתיה, 2018( לצורך זה בוצעו בתחום הסקר שיפורים והתאמות במקביל בשתי החלוקות, 
כדי שיהיו תואמות זו לזו. בדרך כלל החלוקה של היחידות האקולוגיות בנגב היא כללית יותר, והחלוקה בסקר מפרטת אותה.

3.2.2 סיווג בתי הגידול בתת-יחידות הנוף/צומח 
לנושא זה ישנם כמובן גם הקשרים אקולוגיים. הוא מובא כבר כאן, עקב חשיבותו בחלוקה המרחבית.

לכל תת-יחידת נוף/צומח יוחס בית-גידול אחד. בתי הגידול הוגדרו לפי קרקע/מסלע ו/או גיאומורפולוגיה ו/או אופי צומח 
בולט. למשל ‘מישורי וגבעות רג׳, ‘נחלים גדולים עם עצים׳, ‘עציית שיטים׳19, ‘שולי מלחה׳, ‘רמות גירניות מבותרות׳ וכו׳. גורמים 
שונים, אם כך, היוו מאפיין/ים דומיננטי/ים בבתי-גידול שונים )ר׳ גם טבלה 1(. סיווג בתי הגידול התבסס על סקרי הערבה 
הקודמים, על הסתכלות במפות גיאולוגיות ותצלומי אוויר, ועל מקורות העוסקים בנושא זה )למשל שלמון, 2015; דנין, 1984(. 

החלוקה הינה מפורטת למדי, מתוך מחשבה שבהמשך ניתן יהיה להתייחס ביחד לבתי-גידול דומים )למשל ‘מישורי וגבעות 
רג׳ ו׳קירטון׳, הדומים במבט ראשון( אם יהיה בכך טעם. מאידך, ייתכן למשל שאת בית הגידול ‘חולות או נחל חולי גדול׳ ניתן 
לחלק חלוקה משנית לחולות נודדים, חולות מיוצבים ונחלים חוליים גדולים. מבחינת מגוון ביולוגי נראה שקיים בין הללו דמיון 

רב )Shanas et al., 2006(, אם כי גם ישנם מספר הבדלים )ר׳ גם בפרק הצומח(.

19. המונח המקובל "חורש שיטים" מטעה כיוון שמבחינה בוטנית אין מדובר בחורש שבו קיימת רציפות שכבות צומח. גם המונח "סוואנת שיטים" מטעה כיוון 
שבסוואנה ישנו צומח עשבוני רב-שנתי בין העצים. תצורת הצומח המדברית שבה כיסוי העצים מעל 2% קיבלה את המונח "עצייה" )= עץ+צייה(. בית-גידול 

בו ישנו שטח נרחב של תצורה זו בשלטון עצי שיטה נקרא 'עציית שיטים'.
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וגם השפיע עליה, כך  )ר׳ סעיף קודם(  נוף/צומח  חשוב לציין שסיווג בתי הגידול הושפע מהחלוקה לתת-יחידות 
שלמעשה שני התהליכים בוצעו במקביל. 

במקרים רבים ישנו אותו בית-גידול בשתי תת-יחידות נוף/צומח הצמודות זו לזו. במצבים כאלה היחידות הופרדו בגלל הבדלים 
בהיבטי נוף ו/או צומח, או הפרדה חלקית במרחב. כך למשל )ר׳ באיור 8( מופרדות תת היחידות של פשט נחל יעלון ופשט נחל 
יהל )בית-גידול ‘מניפות סחף׳( הנוגעות זו בזו במקטע מסוים. דוגמה נוספת היא מתת היחידות באזור הערוץ הראשי של נחל 
שעלב ובשוליו המישוריים )בשניהם בית-גידול ‘חולות או נחל חולי גדול׳(. במקרה זה, בערוץ הנחל יש צומח צפוף בהרבה 

מאשר במישורים שבשוליו, ולכן הוא מופרד לתת-יחידה עצמאית.

איור 8: דוגמה לחלוקה לתת-יחידות נוף/צומח

למרות המינוחים הנפרדים, ישנן כמובן חפיפות חלקיות בתכונות של בתי-גידול שונים. כך למשל ב׳נחלים גדולים עם עצים׳ 
ישנה צפיפות עצים )לרוב שיטים( גבוהה, וכך גם ב׳עציית שיטים׳. עם זאת, עציית השיטים משתרעת על שטח נרחב יותר, 
היא נמצאת בחלק נמוך וכמעט מישורי של מניפות סחף, בשולי מלחה, והקרקע בה מלוחה יחסית. דוגמה אחרת היא הדמיון 
בין ‘מצוקים׳ לשוליים המצוקיים למדי של חלק מ׳הרמות הגירניות המבותרות׳. כמו כן, בשטח קיימים פעמים רבות מעברים 
הדרגתיים בין בתי-גידול שונים )למשל: בין חולות סמר לשולי מלחת יטבתה, באזור הכולל גם צמחי חולות וגם צמחי מלחה; 
בין כמה ממניפות הסחף לעציית השיטים שממזרח להם(. במקרים כאלה, העברת הגבול בין בתי הגידול )ותת-יחידות הנוף/

צומח( עשויה להיות שרירותית במקצת. 

בתי- מספר  גם  הוגדרו  בטבלה  הרשומים  הגידול  לבתי  פרט  הטבעיים.  הגידול  בתי  בסיווג  השיקולים  מתוארים   1 בטבלה 
גידול שאינם טבעיים, על פי אופי ההתערבות בהם: ‘נטוע/מגונן׳, ‘חקלאי פעיל׳, ‘שדות מוברים׳, ‘מופר – מחצבה, מכרה או 
תשטיפי כרייה׳ ו׳בנוי׳. בבית הגידול ‘נטוע/מגונן׳ שהוגדר בפארק הולנד, )ושקיים למעשה גם בחלק מפארק הצפרות( חלק 
ניכר מהנטיעות הן של צומח טבעי לאזור. בחלק מבתי הגידול המופרים ישנה השתקמות חלקית של הצומח הטבעי. כך למשל 

בכמה מתת היחידות של השדות המוברים, ובאזורים שנפגעו מתשטיפי הכרייה בתמנע.
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טבלה 1: שיקולים בסיווג בתי הגידול הטבעיים

 סוג/י מסלע ו/או תבליט
קרקע/ות

גורם נוסף 
פיזיקלי

גורם נוסף 
אקולוגי

הערותבית הגידול

מישורי או 
מתון או 

ערוץ ראשי

חולות או נחל חולי גדולחול נודד ואלוביום חולי 

מלחה סטרילית כשאין צומחשולי מלחהסולונצ׳קמישור

קע/פלאייהאלוביום לסימישור

קירטוןמסלע: קירטון אאוקניגבעי מתון
מסלע קירטון וצור סנוניים. גבעי מתון

קרקע רגים שונים וסלעים 
חשופים

מישורי וגבעות רג

מניפת/ות 
סחף

אלוביום מדברי גס ורגים 
רגוסוליים

רום20  נמוך 
)בערבה(

צפיפות 
שיטים 
נמוכה

 מניפות סחף
)אבניות/חרסיתיות, ללא 

אלמנט חולי(

לעיתים יש ערוץ/ים ראשי/ים 
במניפה עם שיטים רבות יחסית

מניפת/ות 
סחף

אלוביום מדברי גס ורגים 
רגוסוליים – )עם מרכיב 

חולי משמעותי( או 
אלוביום חולי אבנוני

רום נמוך 
)בערבה(

צפיפות 
שיטים 
נמוכה

מניפות סחף עם אלמנט 
חולי

כנ“ל

מניפת/ות 
סחף

אלוביום מדברי גס ורגים 
רגוסוליים. לעיתים עם 

מרכיב חולי

רום נמוך 
)בערבה(

צפיפות 
שיטים 
גבוהה

קיים בחלקים הנמוכים של עציית שיטים
מניפות הסחף בשולי מלחה

מניפת/ות 
סחף

אלוביום מדברי גס ורגים 
רגוסוליים

רום גבוה
)בבקעת 

עובדה 
וסביבתה(

בקעות גבוהות

ערוץ ראשי 
בנחל גדול 

מאד 

נחלים גדולים דלי עצים מיעוט עציםאלוביום מדברי גס
)מיעוט העצים עשוי 

להיות קשור לסוג קרקע 
קירטוני(

באזור בו אין מניפת סחף 
קלאסית, או בקטע לפני 

המניפה. לא כולל ערוצים מוטים

ערוץ ראשי 
בנחל גדול 

מאד

כנ“לנחלים גדולים עם עציםריבוי עציםאלוביום מדברי גס

רמות 
מבותרות

ליתוסולים, רגים הרריים 
וסלעים חשופים )לרוב גיר(

רום נמוך 
)בשולי 

הערבה(

רמות גירניות מבותרות

רמות 
מבותרות

ליתוסולים, רגים הרריים 
וסלעים חשופים )לרוב גיר(

רום גבוה 
)מעל 

הערבה(

רמות גירניות )מבותרות( 
גבוהות

רמות
מבותרות

כנ“ל, עם כתמי חולות )חול 
איאולי, ליתוסול מדברי 

רנדזיני חולי(

רום גבוה 
)מעל 

הערבה(

רמות גירניות )מבותרות( 
גבוהות עם כתמי חולות

מצוקים 
תלולים 
רצופים

מהווה “צד תלול מאד“ בחלק מצוקיםגיר
מהרמות המבותרות

בתחום הסקר קיים בגבעותסלעים מגמתייםמסלע: סלעים מגמתיים

בתחום הסקר קיים במתלוליםאבני-חולמסלע: אבן-חול

20

בפרק הצומח, יובא תיאור מפורט יותר של בתי הגידול, ויתוארו גם אופי הצומח ומצאי מיני הצמחים בהם. בתי הגידול יהוו גם 
ציר חשוב בניתוח תפוצת בעלי החיים. מפת בתי הגידול )מפה 7( מופיעה לאחר מפת יחידות הנוף. הערה: באיור 103 שבחלק 

העוסק בזוחלים )בסעיף 5.5.2( ניתן לראות את התפלגות השטחים בין בתי הגידול השונים.

20. הרום משפיע דרך האקלים. באזורים הגבוהים האקלים מעט פחות קיצוני.
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טבלה 2: רשימת תת-יחידות הנוף/צומח

מספר תת 
היחידה

שם תת היחידה

שולי רכס מנוחה1.01

מרגלות רכס מנוחה – מזרח2.01

מישור מנוחה – חלק עיקרי2.02

נחל מנוחה2.03

פונדק ה-2.04101

צומח מלחה ממערב לבאר מנוחה2.05

שולי גבעות לובן3.01

גבעות לובן3.02

מישור לובן – חמדה4.01

נחל חמדה4.02

גבעות חמדה – חיון4.03

צפון נחל חיון4.04

נחל חיון תחתון ונחל ערבה עליון4.05

דרום נחל חיון4.06

ערבת יפרוק5.01

מזרח שלוחת נוצה5.02

מערב שלוחת נוצה5.03

שולי נחל שיטה – צפון6.01

ערוץ מרכזי נחל שיטה6.02

שולי נחל שיטה – דרום6.03

נחל שיטה דרומי6.04

גבעות ע׳רנדל7.01

חקלאות ע׳רנדל7.02

תלם גבעות יהל7.03

שולי גבעות יהל – צפון7.04

גבעת הבריכה7.05

שוליים מזרחיים הר יעלון7.06

שולי גבעות יהל – דרום7.07

צפון קע א-סעידין8.01

דרום קע א-סעידין8.02

פשט נחל יהל9.01

פשט נחל יעלון9.02

נחל יעלון תחתון9.03

שולי קיבוץ יהל9.04

יהל9.05

מטע צמוד ליהל9.06

שולי חקלאות יהל10.01

חקלאות יהל10.02

נחל שעלב בשדות יהל10.03

נחל שעלב – מקטע מרכזי10.04

מספר תת 
היחידה

שם תת היחידה

מזרח נחל שעלב10.05

מערב נחל שעלב10.06

שדות מוברים לוטן 10.07

מטע נווה חריף צפון10.08

סובב חקלאות לוטן10.09

מטע נאות סמדר בערבה10.10

מטע לוטן בית10.11

שולי חקלאות לוטן – מזרח10.12

גד“ש לוטן ונאות סמדר10.13

נחל שעלב בשדות לוטן10.14

פשט נחל קטורה10.15

לוטן10.16

פשט נחל גרופית10.17

חולות מדרום ללוטן10.18

חולות צפרות לוטן10.19

סעיף מערבי נחל שעלב11.01

רמת שעלב11.02

נחל קטורה צפוני11.03

רמת קטורה צפון11.04

נחל קטורה11.05

רמת קטורה דרום11.06

צוקי שיירות12.01

רמת גרופית13.01

צוקי קטורה14.01

שוליים מזרחיים חקלאות קטורה וגרופית15.01

חקלאות קטורה15.02

חקלאות גרופית15.03

שוליים מערביים חקלאות קטורה וגרופית15.04

חקלאות יטבתה15.05

חולות יטבתה15.06

מישורי קטורה – גרופית16.01

קטורה16.02

גבעת גרופית16.03

גרופית16.04

גבעות מול גרופית16.05

מישורי גרופית – יטבתה16.06

מפעלי ערדום ומנחת יטבתה16.07

שולי חקלאות יטבתה16.08

יטבתה ומבני המועצה16.09

שלוחות שחרות – יטבתה17.01
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מספר תת 
היחידה

שם תת היחידה

צוקי יטבתה17.02

שולי מלחת יטבתה – צפון18.01

מלחת יטבתה – חלק סטרילי18.02

שולי מלחת יטבתה – דרום18.03

צפון-מזרח עציית השיטים יטבתה19.01

עציית השיטים יטבתה19.02

מניפות הסחף יטבתה – ססגון19.03

אזור אתר לשון-האפעה19.04

סמר19.05

חקלאות סמר ואליפז19.06

שוליים מערביים חקלאות סמר ואליפז19.07

מניפת נחל תמנע19.08

אליפז19.09

חולות סמר20.01

כרייה לשעבר בחולות סמר20.02

תשטיפי תמנע21.01

שדה תעופה רמון21.02

חקלאות רחם21.03

פשט הנחלים רחם ונמרה21.04

באר אורה21.05

מכרות תמנע22.01

מפעל תמנע22.02

צפון הרי חכליל וסובב נמרה22.03

דרום הרי חכליל22.04

מטמנת נמרה22.05

חולות נחל נמרה22.06

שיטים בפשט רחם – צפון23.01

שיטים בפשט רחם – דרום23.02

שיטים בפשט נחלי עברונה וצפונות – מזרח23.03

מזרח פשט צפונות23.04

שיטים בפשט נחל עמרם – מזרח23.05

צפון מלחת עברונה24.01

מלחת עברונה24.02

ברכות המלח עברונה ושוליהן24.03

שרידי מלחה מדרום לבריכות המלח עברונה24.04

שיטים בפשט נחלי עברונה וצפונות – מערב25.01

מפתח נחלי עברונה25.02

מערב פשט צפונות25.03

שיטים בפשט נחלי עמרם ושחורת – מערב25.04

מתקן פוטו-וולטאי מישור עמרם25.05

פשט עמרם ושחורת – מערב25.06

חקלאות אילות – רודד26.01

מספר תת 
היחידה

שם תת היחידה

מערב ערבת נטוף26.02

מתקן התפלה26.03

גבעות שחורת27.01

פשט נחל רודד28.01

אזור תעשייה שחורת28.02

קיבוץ אילות28.03

מטע צמוד לאילות28.04

מגרשי מכוניות28.05

פארק הולנד28.06

פאתי אילת/שחמון28.07

חקלאות אילות – דרום29.01

פארק הצפרות29.02

בריכות המלח אילת29.03

בינוי דרום מלחת אילת29.04

שרידי מלחת אילת – דרום29.05

בקעת קטורה30.01

פלאיית קטורה30.02

מתקן פוטו-וולטאי נאות סמדר30.03

חקלאות נאות סמדר30.04

נאות סמדר30.05

בקעת שיזפון30.06

גבעות מצפון לצומת שיזפון30.07

בקעת נעצוץ30.08

צפון רמות שחרות31.01

נווה חריף31.02

הר נעצוץ31.03

מחצבת נעצוץ31.04

חולות בהר פרוט31.05

חולות בגבעות בין נחלי כסוי ויתרו31.06

נחל רעואל – שחרות31.07

קע שחרות31.08

שחרות31.09

רמות מדרום לנחל זוגן31.10

חולות נחל איה32.01

חולות נחלי כסוי ויתרו32.02

נחל חיון ביציאה מבקעת עובדה33.01

שולי בקעת עובדה – מחוץ לבסיס33.02

בסיס עובדה – חלק עיקרי33.03

צפון-מערב בסיס עובדה33.04

דרום בסיס עובדה33.05

מזרח רמות שחרור34.01





















71

"ח מסכם ובקעת עובדה דו הערבה הדרומית 

3.2.3 אופן דירוג הערכיות הנופית-תרבותית 
ערכיות נופית-תרבותית )המתייחסת גם לאתרי מורשת(, מבוססת על ניתוח איכותני, ולפיכך המדדים מוגדרים ברובם באופן 

כזה – בשורת תארים כגון: עוצמה, מגוון, דרמטיות וכד׳ )ר׳ להלן(.

נופית- ערכיות  דירוג  בנויות(  לתת-יחידות  )פרט  היחידות  מתת  אחת  לכל  חושב  מהקריטריונים,  אחד  בכל  דירוג  סמך  על 
תרבותית משוקלל מתוך סולם של חמש דרגות ערכיות: 1 - נמוכה, 2 – בינונית, 3 - גבוהה, 4 – גבוהה מאד, 5 – מירבית. במפה 
שבסיום הפרק )מפה 15( מופיעות תת-יחידות הנוף/צומח בצבע על פי דרגת הערכיות. אין ספק שבתהליך דירוג כזה קיים 
אלמנט סובייקטיבי, ושניתן להציע אומדן ערכיות שונה ואף חלוקה שונה לתת-יחידות נוף/צומח. בנוסף, לעיתים גם השלם 
)יחידת הנוף( גדול מסכום מרכיביו. אנו מקווים שהחלוקה ליחידות נוף ולתת-יחידות נוף/צומח, והגדרת המצאי בהן )תהליכים 
באופן  ולתכנן  משלהם  הערכה  בכך,  ירצו  אם  לבצע,  השטח  את  המנהלים  הגופים  של  ליכולת  יתרמו  פחות(  סובייקטיביים 

שיתחשב בערכים הנופיים והתרבותיים של האזור.  

המדדים המשמשים בדירוג הערכיות הם:

עוצמה, רצף וגודל: ערך גבוה לנוף פתוח הנפרש על פני שטח נרחב, ללא הפרות משמעותיות. מכיוון שגבולות תת היחידות 
נקבעו פעמים רבות לפי כבישים ופיתוח גובל, ניתן בקריטריון זה ערך נמוך יותר לתת-יחידות הגובלות בשטחים בנויים/דרכים, 

ומאידך ערך גבוה לתת-יחידות שמחוץ להן ממשיך רצף נופי פתוח. 

מגוון ועושר חזותי: ערך גבוה לשטח אשר מופיעים בו מרכיבי נוף שונים )בעיקר תבליט ותכסית(, תוך שהם משתלבים זה 
בזה ויוצרים מכלול נופי בעל זהות ברורה.

בולטות ונוכחות/“דרמטיות“: ערך גבוה לנוכחות של קווי נוף בולטים כגון מצוקים, קניונים, פסגות וכד׳. ערך גבוה לשטח 
שמופיעים בו ניגודים בין מרכיבי נוף שונים בקווי המפגש: בתרונות בתוך נוף גבעי, עצים בודדים בתוך מרחבי שדות ועוד.

למידת  גם  זו מתייחסת  פיתוח שונות. אמת מידה  בולטות כתוצאה מפעולות  ללא הפרות  גבוה לשטח  ערך  “ראשוניות“: 
פגיעתם של מרכיבים מלאכותיים ברציפות הקווים החזותיים הטבעיים בנוף )קו רקיע לדוגמה( ובהתאמתם לאופי הטבעי של 

היחידה מבחינת גודל, צבע וצורה.

ייצוג אזורי - טבעי ותרבותי: ערך גבוה לאזור המשמר נוף טבעי ו/או תרבותי אופייני לאזור. ישנה חשיבות רבה גם לשמירת 
כאלה המאפיינים חקלאות   - לדוגמה  )נופים חקלאיים  חיים בעלת משמעות תרבותית  דרך  הנוף המבטאים  מאפיינים של 

מסורתית כמו בוסתנים, וכאלה המאפיינים חקלאות “קיבוצית“ או “מושבית“ מודרנית(. 

עושר ומגוון של אתרים נקודתיים: ככל שמגוון האתרים ואיכותם בולטת יותר, נקבעה רמת ערכיות גבוהה יותר. 

נצפות ותצפיות: ככל שהשטח נצפה ע“י מספר רב יותר של אנשים כך גדלה משמעותם של השינויים באופיו החזותי. שיקול 
נוסף שמשפיע על הערכת הנצפות הוא מידת חשיפתו למטיילים שחלק מתכלית ביקורם היא צפייה בנוף. מידת הנצפות 
משוקללת לכן מתוך הערכת החשיפה של תת היחידה המוערכת מכבישים, מישובים ומשבילי מטיילים. חשוב גם הנוף הנשקף 

מתת היחידה עצמה, ולכן קיימת התייחסות גם לנקודות תצפית בולטות הנמצאות בשטח תת היחידה.

במקרה של שטח שמופיעה בו תופעה ייחודית בנוף הארץ, הדבר מהווה שיקול בהעלאת ערכיותו,  ייחודיות בנוף הארץ: 
לאחר שחושב הממוצע של דירוגי שאר המדדים.

בתת-יחידות נוף/צומח שיש להן המשך מחוץ לתחום הסקר, דירוג הערכיות התייחס במידה מסוימת גם לתכונות של החלק 
שמחוץ לסקר.

הערכיות הנופית-תרבותית של תת-יחידות הנוף/צומח מופיעה כחלק מתיאור יחידות הנוף )בסעיף 3.4 להלן( ותוצג במרוכז 
גם בטבלה ובמפות הערכיות שבסוף פרק הנוף והתרבות )בסעיף 3.17(. יש לציין שהמדדים ושיטת הדירוג שתוארו לעיל, 
מביאים לכך שבממוצע אזורים הרריים ידורגו בערכיות גבוהה יותר מאשר אזורים מישוריים. עם זאת, האזורים ההרריים יכולים 
להשפיע על ערכיות האזורים המישוריים שלידם )ולהיפך( למשל דרך יצירת ניגודיות )שיכולה להתבטא במדד ה“דרמטיות“( 

ודרך המדד של “נצפות ותצפיות“.
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3.3 אופן התיאור של יחידות הנוף
מרבית יחידות הנוף מתוארות על פי הסעיפים המופיעים כאן. במקרים מסוימים, חלק מסעיפי האפיון כתובים יחדיו עבור 
כמה יחידות. יחידות הנוף מתוארות על פי הסדר המקורב של מיקומן: תחילה בערבה, מצפון לדרום, ולאחר מכן באזור רמות 

שחרות ובקעת עובדה.

להלן הסעיפים המשמשים בתיאור יחידות הנוף, והמקורות ששימשו לכתיבתם.

שם היחידה: שמות היחידות ניתנו לרוב על פי שמות מוכרים המופיעים גם במפה )למשל שלוחת נוצה, צוקי שיירות(, ו/או 
שמות יחידות שמופיעים בחלוקה של אידלמן ועמיתיו )2000(, כמו צוקי קטורה. במקרים בהם “המצאנו“ את השם, הרציונל 

קשור לטופוגרפיה של היחידה )למשל מישורי שעלב צפון, גבעות יהל וע׳רנדל(.

מאפייני היחידה: תיאור כללי, מאפיינים בולטים ואתרים מרכזיים/בולטים, אם ישנם.

מיקום הגבולות ואופיים. שטח היחידה )ביחידות שיש להן המשך מחוץ לתחום הסקר מצוין גודל השטח  גבולות היחידה: 
הנכלל בתחום הסקר(.

אגני ניקוז: על פי שכבת אגני ניקוז ראשיים ושכבת נחלים, ולעיתים גם מפת 1:50,000.

רום פני הקרקע: טווח השתרעות הגבהים )גובה מעל פני הים( ביחידה. על פי שכבת קווי גובה כל 5 מ׳, ולעיתים גם מפת 
סימון שבילים 1:50,000.

מסלע וקרקע: סוגי מסלע על פי שכבות של תצורות גיאולוגיות בקנה מידה 1:50,000 במרבית השטח )ובקנה מידה 1:200,000 
גיליון פארן( של המכון הגיאולוגי, שכבת ליתולוגיה של רשות הטבע והגנים והעבודה של אידלמן ועמיתיו )2000(.  בתחום 

קרקעות על פי מפת חבורות הקרקע של משרד החקלאות. 

הסעיף מתייחס למעיינות, גבים, בארות ומקורות מלאכותיים שונים )גם אם לא מדובר על מים המתאימים  מקורות מים: 
לשתייה(. הוא נכתב על פי הסתכלות במפת סימון שבילים 1:50,000, סקרים קודמים ושכבת האתרים ההידרולוגיים.

יישובים: יישובים ו/או בסיסי צבא ו/או בינוי משמעותי בתחומי היחידה.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: נצפות ורצף נופי לפי התייחסות לטופוגרפיה בתוך היחידה וביחידות נוף 
סמוכות. ניתן דגש לנוף הנצפה מכביש הערבה )גורם שדורג כמשמעותי גם מבחינת תושבי האזור – ע“פ לרמן ומועצה אזורית 
חבל אילות, 2016(. ב“תשתיות, מפגעים והפרות“ מוזכרות תשתיות עיקריות כמו כבישים, קווי חשמל ראשיים, מתקנים שונים 
ואנטנות סלולריות )שאינן בתחומי יישובים(. זאת לפי מפת 1:50,000 ותצלום אוויר, ולפי שכבות רלוונטיות. מוזכרות גם הפרות 
הקשורות לפעילות צבאית הנראות בתצלומי האוויר. לרוב לא מוזכרים תשתיות, מפגעים והפרות קטנים יותר כמו ערימות 

עפר מסלילת כביש הערבה, קווי חשמל משניים וכו׳.

בתי הגידול שאופיינו בתחום היחידה. ב“אופי הצומח“ מוזכרות תצורות  וערכי טבע עיקריים:  בתי-גידול, אופי הצומח 
הצומח העיקריות הנמצאות בתחום היחידה )למידע מפורט על הצומח בבתי הגידול, ר׳ בסעיף 4.3 בפרק הצומח(. ערכי 

טבע עיקריים: על פי תפוצת מיני צמחים ובעלי חיים בולטים, מפת סימון שבילים, ומקורות כתובים שונים.

ייחוד חזותי ותרבותי: מציין גורמים המייחדים יחידה זו לעומת יחידות נוף אחרות.

תת-יחידות: טבלה המפרטת את תת-יחידות הנוף/צומח שביחידה זו )לרוב על פי מיקומן מצפון לדרום(, ומציינת 
עבור כל אחת מהן את:

• מספרה הסידורי	

• שם תת היחידה: על פי שם הלקוח מהמפה )למשל ערבת יפרוק(, או הגיון מיקומי/תכסיתי/יישובי )למשל חקלאות גרופית, 	
שיטים בפשט רחם – דרום(.

• לגבי 	 במידע  שונים.  מסוגים  אתרים  בקצרה  מוזכרים  וכן  היחידה,  תת  של  מאפיינים  מזכיר  התיאור  ואתרים:  כללי  תיאור 
האתרים הארכיאולוגיים עשויים להיות אי-דיוקים שונים הנובעים מאופי השכבה )ר׳ בסעיף 3.16, בו מפורטים גם מקורות 
המידע על האתרים( פירוט על כמה מהאתרים הארכיאולוגיים נמצא בסעיפים 3.7-3.13. כמו כן, כיוון שחלק ניכר מהשטח 

לא נסקר ארכיאולוגית )ר׳ סעיף 3.6(, הרי שגם בתת-יחידות שבהן מצוין “ללא אתרים“, קיים סיכוי ניכר שבפועל ישנם.

• באתרים שאינם ארכיאולוגיים מופיע בסוגריים מספר האתר, התואם למספר שמופיע גם בטבלת האתרים הלא ארכיאולוגיים 	
)טבלה 3( ובמפת האתרים )מפה 14( בהמשך.

• ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים לקביעת הערכיות: סעיף המפנה את תשומת הלב לגורמים עיקריים המשפיעים על דירוג 	
הערכיות.

• ערכיות נופית-תרבותית: הערכיות שדורגה לתת-יחידת נוף זו )הסבר בסעיף 3.2.3 לעיל(. 	
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3.4 תיאור יחידות הנוף 

אזור הערבה

3.4.1 רכס מנוחה 
מאפייני היחידה: יחידת נוף שמרבית שטחה נמצא מחוץ לתחום הסקר ורק חלקה הדרומי נכלל בו. רכס מנוחה הינו מבנה 

.)Grosz et al., 2006( קמור לאורך שבר הפארן שהוא אחד משברי הרוחב בנגב

גבולות היחידה )בתחום הסקר(
• בצפון – ראש המצלעות או “קו הכפיפה“ שממנו ודרומה מחריף שיפוע המצלעות. מהווה גם את גבולו הצפוני של הסקר.	

• במזרח – קו שרירותי הסמוך לקצה המזרחי של המצלעות.	

• בדרום – תחתית מצלעות הקמר לכיוון מישור מנוחה.	

• במערב – קו שרירותי הנובע מהגדרת גבול הסקר.	

שטח – 2,800 דונם.

אגני ניקוז: השטח מנוקז ע“י נחלים היורדים מהמצלעות או החוצים אותן לכיוון נחל מנוחה )הבולט מתוכם הוא נחל דממה(.

רום פני הקרקע: גבהי השיא והבסיס של המצלעות קטנים ממערב למזרח. גובה השיא במערב הינו כ-315 מ׳ וגובה הבסיס 
במזרח הינו כ-190 מ׳.

מסלע וקרקע: המצלעות מורכבות מסלעי צור מתצורת משאש הנוטים בשיפוע חריף כלפי דרום. בערוצים החוצים אותן ניתן 
לראות גם מחשופים של סלעי קירטון מתצורת מנוחה וסלעי גיר מתצורת ציחור. בנחל דממה נמצאו חלוקים וולקניים בלויים 
בחלק  שהתרחשה  וולקנית  לפעילות  וקשור  מנוחה,  רכס  באזור  בתת-הקרקע  שאותר  גדול  מגמתי  גוף  לחדירת  הקשורים 
מהערבה הצפונית בתחילת המיוקן )רבקין ועמיתיו, 2014, ור׳ גם בסעיף הגיאולוגיה(. בחלקים סמוכים של רכס מנוחה יש גם 

תופעה מעניינית של מינרליזציית ברזל )אידלמן ואנמר, 2014(.

חלק ניכר מפני השטח הוא סלעים חשופים וללא קרקע. בשקעים וערוצים ישנו אלוביום מדברי גס, ולרגלי המצלעות ישנם גם 
רגים רגוסוליים.

מקורות מים: אין.

יישובים: בתחום היחידה אין יישובים.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: מצלעות הרכס נצפות היטב מהאזורים המישוריים שמדרומן. מספר דרכי 
עפר חוצות את קו המצלעות בערוצים שבין הגושים המורמים. במצלעות עצמן אין הפרות. 

בתי-גידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: בכדי לא ליצור חלוקת יתר לבתי-גידול, בשולי הרכס סווג בית הגידול כ׳רמות 
גירניות מבותרות׳. המסלע אמנם צורני בדומה למישורי וגבעות הרג, אך התלילות והביתור הופכים את השטח לדומה יותר 
לבית-גידול זה. הצומח הוא ערוצי, ותצורות הצומח מתחילות ב׳ישימון עם מעוצים בודדים׳ בערוצים העליונים, ומגיעות עד 
בתות דלילות מאד בערוצים התחתונים, שבהן עושר מינים גבוה למדי. בערוצים הגדולים יותר החוצים את הרכס, שלא נדגמו, 

ולרגלי הרכס, יש גם עצים בודדים.

ייחוד חזותי ותרבותי: נוף מצלעות דרמטי, המהווה ניגוד למישורים שמדרומו.

תת-יחידות

 ייחוד נופי-תרבותי ושיקוליםתיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

כ-20 אתרים ארכיאולוגיים שולי רכס מנוחה1.01 היחידה.  בתיאור  ר׳ 
ובהם אתרי מגורים, פולחן או גלי אבנים.

מירבית )5(נוף דרמטי ושמור ברובו.
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נוף מצלעות ברכס מנוחה. מעבר לכביש נראה קטע 
ממישור מנוחה. צילום: אריאלה גוטליב.

3.4.2 מישור מנוחה 
מאפייני היחידה: אזור שרובו מישורי למדי ויתרו גבעות נמוכות, המכוסה מסלע קירטוני. השטח בהיר יחסית, ובמקטעים 

מסוימים מכוסה חלקית בשברי צור. אתרים בולטים הם באר מנוחה )כיום בתחומי פונדק ה-101( והמצד בקרבתה.

גבולות היחידה
• בצפון – תחתית המצלעות של רכס מנוחה וגבול הסקר בצפון-מזרח.	

• במזרח )דרום-מזרח( – קו המגע עם האזור המבותר של גבעות לובן ושוליהן.	

• בדרום – גבול הערוץ הרחב של נחל חמדה.	

• במערב – קו המגע עם האזור המבותר יותר של גבעות צחיחה.	

שטח – 22,292 דונם.

אגני ניקוז: שטח היחידה מתנקז כמעט כולו לנחל מנוחה. חלקים קטנים במערב מתנקזים לנחל חמדה.

רום פני הקרקע: האזור המישורי משתפל במתינות מזרחה. מרום 260 מ׳ בדרום-מערב )מעט יותר מכך בגבעות המתונות( 
לרום 150 מ׳ בגבול ירדן, בקרבת חיבור נחל מנוחה לנחל הערבה.

רג,  צירופים של  כוללת  ואלוביום. הקרקע  צור, מתצורת מור האיאוקנית,  המסלע הוא קירטון עם עדשות  וקרקע:  מסלע 
רגוסול, סלעים חשופים, ליתוסולים מדבריים מלוחים, גיריים וחוואריים, ואלוביום מדברי גס או קירטוני.

מקורות מים: באר מנוחה – באר קדומה לצד דרך עתיקה. ששופצה וקורתה בידי הבריטים, שגם בנו שקתות להשקיית עדרי 
הבדווים. בשנות ה-50' וה-60' של המאה שעברה היה במקום מחנה לעובדים באחזקת דרך הערבה ולסלילת כביש הערבה. 

המים בבאר מליחים.

יישובים: בתחומי היחידה אין יישובים. נמצא בה פונדק ה-101 בצומת מנוחה.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: היחידה נצפית מכביש הערבה ומכביש צומת מנוחה – צומת ציחור העוברים 
בתוכה, ומהאזורים הגבוהים שמחוץ לה )רכס מנוחה, גבעות לובן(. 

כביש 90 חוצה את היחידה לרוחבה וכביש 13 חוצה אותה לרוב אורכה. חלק מהשטח משמש לאימוני רכב, כולל טנקים, ויש בו 
הפרות של דרכים, קוליסים, סוללות עפר ומחפורות. מספר אנטנות סלולריות נמצאות מעט ממערב לצומת מנוחה, ואנטנה 

נוספת בתחום פונדק ה-101.

בית הגידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: בית הגידול הוגדר כ'קירטון' במרבית מישור מנוחה, כ'מישורי וגבעות רג' 
בחלק מהמישור שלמרגלות הרכס, וכ'נחלים גדולים דלי עצים' בנחל מנוחה. במישורי וגבעות הקירטון הצומח ערוצי בלבד 
בני- של  מאד  דלילות  בתות  ועד  פזורים,  מעוצים  עם  ישימון  שבין  צומח  תצורות  כולל  הוא  ובמגוון.  בכמות  יחסית  ומועט 
שיח בערוצים הגדולים יותר. צפונית-מערבית לצומת מנוחה ישנו גם שטח שבית הגידול בו הוגדר כ'שולי מלחה' והצומח בו 

בתצורה של בתה דלילה מאד.

בחלקים התחתונים של נחל מנוחה ישנו עושר ומגוון גדולים יותר של מיני צמחים, ותצורות הצומח הן שיחיות דלילות מאד, 
לעיתים עם עצים פזורים. במקטעים מסוימים )בפרט ממזרח לכביש הערבה( יש גם עציות דלילות מאד. 

ייחוד חזותי ותרבותי: שטח מישורי עד גבעי, בהיר מאד ובחלקו לבן. כולל באר עתיקה ומספר אתרים מעניינים.
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תת-יחידות 

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

מרגלות רכס 2.01
מנוחה – מזרח

רג. מכוסים  נמוכות  גבעות  ומספר   מישורים 
אחד  פולחן.  או  מגורים  של  קטנים  אתרים  כ-7 
סולם  בצורת  אבנים  קווי  כולל  הפולחן  מאתרי 

)“סולם יעקב״(.

מישור על רקע רכס מנוחה.
שמור למדי.

גבוהה )3(

מישור מנוחה – 2.02
חלק עיקרי

כהות  גבעות  רכסי  כמה  עם  בהיר/לבן  מישור 
קבורה.  ו/או  מגורים  אתרי  מספר   יותר. 

3 אתרי תעשיית צור. מחשוף טוף )12(.

נוף בהיר ייחודי.
הפרות רבות מפעילות צבאית.

גבוהה )3( 

נחל קירטוני גדול. חלקו מופר במידה נחל קירטוני עם צומח שיחני ועצים. ללא אתרים.נחל מנוחה2.03
ניכרת ע״י קוליסים.

גבוהה )3( 

נמצאת פונדק ה-2.04101 נופש קטן. בתחומו  וכפר  דרכים  פונדק 
ובקרבתה מצד  )11( שכיום מכוסה,  באר מנוחה 

רומי-נבטי ושרידים נוספים. 

בנוי

צומח מלחה 2.05
ממערב לבאר 

מנוחה

גבעות מתונות קירטוניות. הופרדו משאר מישור 
הקשורה  מלחה,  צומח  נוכחות  בגלל  מנוחה 
כנראה למי התהום הגבוהים באזור באר מנוחה. 
צור.  תעשיית  אתרי  ושני  עתיקה  מחצבה  אתר 
כלים  של  מאד  עשיר  ממצא  היה  מהם  באחד 
עם  נעלם  שרובו  ניאוליתית  סיתות  ופסולת 

השנים )גדעון רגולסקי, בע״פ(.

הפרות  מעט  למדי.  שמור  גלי  נוף 
בשולי פונדק ה-101. ההערכה בוצעה 

ביחד עם שאר מישור מנוחה.

גבוהה )3(

אזור צומח המלחה בגבעות הקירטוניות ממערב לבאר מנוחה. ברקע – רכס מנוחה. צילום: איתן רומם

3.4.3 גבעות לובן ושוליהן

מאפייני היחידה: אזור קירטוני מבותר, שחלקו בעל אופי גלי וחלקו גבעות ושלוחות תלולות למדי. הקירטון והצור )בשכבות 
הסלע ובצרירים( יוצרים נוף אופייני.

גבולות היחידה
• בצפון – )צפון-מערב( – ערוץ נחל מנוחה.	

• במזרח – הגבול עם ירדן )היחידה ממשיכה גם בתחומי ירדן(.	

• בדרום – אזור מישורי יותר של ערוץ נחל חמדה או מישורי צרירים הסמוכים לו.	

• במערב – קו המגע עם האזור המישורי יותר של מישור מנוחה.	

שטח – 14,451 דונם.
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אגני ניקוז: רוב השטח מתנקז צפונה לנחל מנוחה. חלקים בדרום-מזרח היחידה מתנקזים לכיוון נחל הערבה, וחלקים בדרום 
– לנחל חמדה.

רום פני הקרקע: נע בין 280 מ׳ בפסגת גבעות לובן ל-160 מ׳ בקצה הצפוני-מזרחי, בסמוך לחלקו התחתון של נחל מנוחה.

גיריים,  מלוחים,  לעיתים  מדבריים,  ליתוסולים  הן  הקרקעות  מור.  מתצורת  איאוקניים  וצור  קירטון  מסלע  וקרקע:  מסלע 
גבעות קירטוניות וחוואריות, רגים רגוסוליים ואלוביום מדברי גס.

מקורות מים: אין.

יישובים: אין. 

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: האזור )ובפרט הגבעות הדרומיות( נצפה מכביש הערבה החוצה אותו לאורכו. 
מראשי הגבעות הדרומיות )בתחום שטח אש( ישנן תצפיות פנורמיות. 

החלק שממערב לכביש הערבה משמש כשטח אימונים וחלקו )בעיקר האזורים המתונים( כוללים הפרות של דרכים, קוליסים )כולל 
מקטע של קוליסי טנקים(. גם ממזרח לכביש הערבה ישנן מספר הפרות של דרכים )העיקרית מהן קשורה לצינור מים( ומחפורות.

בתי הגידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: בית-גידול של אזורים קירטוניים. הצומח ערוצי בלבד ומועט יחסית בכמות 
ובמגוון. הוא כולל תצורות צומח שבין ישימון עם מעוצים פזורים, ועד בתות דלילות מאד של בני-שיח בערוצים הגדולים יותר. 

ייחוד חזותי ותרבותי: נוף מבותר בגווני שחור/חום ולבן. אזור הגבעות הדרומי בולט בסביבה, אך כולל בתוכו גם עמק מעניין 
החבוי מרוב צדדיו.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

תיאור כללי: ר׳ לעיל. כ-25 אתרים ארכיאולוגיים שולי גבעות לובן3.01
אל-ענב,  תולילאת  דמויי  אבנים  גלי  הכוללים 
עגולים,  מתקנים  רגמים,  פולחניים,  כנראה 
צור.  כלי  של  ממצא  ונקודות  צור  תעשיית 
מדרך  קטע   ,)14( לפטרה  ליוצאים  אנדרטה 

הערבה המנדטורית )17(.

שחור/חום  בגווני  מבותר/גלי  נוף 
ולבן. הפרות – ר׳ בתיאור היחידה.

גבוהה מאד )4( 

פולחן גבעות לובן3.02 אתר  סביבתו.  מעל  המתנשא  גבעי  גוש 
ותצפית  שביל  צור.  תעשיית  אתרי  ושני  פתוח 

יפה מהפסגות )16(.

ושמור.  למדי  תלול  גבעי  אזור 
תצפיות לכיוונים שונים.

גבוהה מאד )4(

נוף בגבעות לובן. צילום: רועי טלבי
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3.4.4 חמדה – חיון 
מאפייני היחידה: יחידה זו היא בעלת טופוגרפיה מתונה. עם זאת היא הטרוגנית וכוללת את הערוצים הראשיים של הנחלים 
חמדה וחיון )האחרון עשיר במיוחד בעצים(, וכן מישורי סחף נרחבים )ולעיתים גבעות מתונות( מכוסים רג, הנמצאים בין ערוצי 

החמדה והחיון ומדרום לנחל חיון.

גבולות היחידה
• בצפון – שוליו הצפוניים של הערוץ הראשי של נחל חמדה ותחתית המורדות הדרומיים של גבעות לובן.	

• במזרח – גבול ירדן או יובלו העליון של נחל הערבה ודרומה יותר שוליו הדרומיים-מזרחיים של נחל חיון התחתון.	

• בדרום – קו תחילת הגדלת השיפוע לכיוון שלוחת נוצה.	

• במערב – גבול מערבי של הסקר בקטע זה. גבול הסמוך לאזור הגדלת השיפוע לכיוון גבעת חמדה/גבעות צחיחה. הגבול 	
מקיף קטע רחב יחסית של נחל חמדה הנמצא בתוך הגבעות הנ“ל.

שטח – 51,508 דונם.

אגני ניקוז: צפון השטח מתנקז לנחל חמדה ודרומו – לנחל חיון. מעט ממערב לכביש הערבה ישנו ערוץ רחב ש“כמעט ונוגע“ 
בערוץ החיון אך מתנקז צפונה לערוץ נחל חמדה.

רום פני הקרקע: בין כ-260 מ׳ בחלק המערבי לכ-180 מ׳ בחלק התחתון ביותר של נחל חמדה.

בגבעות  המוגבהים(.  )בשרטונות  התחתון  הטרסה  קונגלומרט  או  כאלוביום  מוגדר  השטח  ברוב  המסלע  וקרקע:  מסלע 
חמדה – חיון המסלע הוא קונגלומרטים מתצורת ערבה ומעט קירטון אאוקני. הקרקעות בערוצים הרחבים ובקרבתם )אזורים 
בהירים( הן בעיקר אלוביום מדברי גס. בנחל חמדה המרכיב הקירטוני גבוה יחסית עקב סביבתו הקירטונית. ב“איים הכהים“ 
הקונגלומרטיים יש אלוביום עם רגים רגוסוליים. במערב גבעות חמדה – חיון ישנם רג וסלעים חשופים, ליתוסולים מדבריים 

גיריים, או גבעות קירטוניות וחוואריות.

מקורות מים: אין.

יישובים: אין.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: ביחידה נוף מתון רציף רחב ידיים המאפשר תצפית גם לאזורים רחוקים יותר. 
חלקים גדולים ממנה נצפים מכביש הערבה החוצה אותה בצפון-מזרח. 

מרבית השטח )החל מ-200 מ׳ ומערבה מכביש הערבה( משמש כשטח אש וישנן בו הפרות של דרכים וקוליסים. הפרות דומות 
יש גם במזרח השטח – דרך המערכת ודרכי עפר נוספות.

וחיון נמצא  ברוב השטח שמחוץ לערוצים הראשיים של הנחלים חמדה  בתי הגידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: 
בית הגידול של מישורי הרג )או קירטון מצפון לנחל חמדה(. במקרה זה עם ערוצי פזרות רבים. הצומח הוא צומח ערוצי, החל 
בודדים  עצים  ולעיתים  עם התווספות שיחים   - בערוצים הקטנים  בודדים(  עם מעוצים  )או  בודדים  עם עשבוניים  מישימון 
בערוצים גדולים יותר. בנחל חמדה ישנן בתות דלילות עם עצים/שיחים פזורים )בעיקר שיחים( לכל רוחב הערוץ. בנחל חיון 

התחתון, בערוצי הזרימה ובקרבתם, ישנן עציות דלילות מאד או דלילות ועושר מינים רב.

ייחוד חזותי ותרבותי: מישורי סחף וערוצים רחבים בשטחי רג ו/או קירטון, עם “פסי“ עצים בערוץ הגדול של נחל חיון. ע“פ 
עלי אל-מיסק, בדווים בעבר גידלו שעורה בחלק מנחל חמדה )רון ועמיתיה, 2004(.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

מישור לובן – 4.01
חמדה 

לנחל  לובן  גבעות  בין  קטן  בשטח  סחף  מישורי 
חמדה. ללא אתרים.

מישור שמור יחסית על רקע גבעות 
לובן התלולות.

גבוהה )3(

בני-שיח נחל חמדה4.02 בעיקר  ובו  בהיר  נוף  עם  רחב  נחל 
ושיחים פזורים. שני אתרי פולחן קטנים וטומולי. 
מספר אתרי גלי אבנים. אזור חשוב מאד לעופות 

דוגרי קרקע. 

השיח  בני  שבו  בהיר  מישורי  נוף 
גבנונים.  על  נמצאים  והשיחים 

שמור למדי.

גבוהה )3( 

גבעות חמדה 4.03
– חיון 

אזור מישורי או גבנוני מכוסה ברובו קונגלומרט 
כהה עם ערוצים בהירים. אתר פולחן פתוח גדול 
קטנים  נוספים  ארכיאולוגיים  אתרים  ומספר 

)מגורים/פולחן/קבר/פיזור כלי צור(.

עם  רג/קונגלומרט  של  נרחב  נוף 
בחלק  רבה.  ערוצים  צפיפות 
צבאית  מפעילות  פגיעה  מהשטח 

)קוליסים ובורות(. 

גבוהה )3( 
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ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

אתר צפון נחל חיון4.04 שטוחים.  פזרות  אפיקי  עם  סחף  מישור 
ארכיאולוגי אחד שבו שרידי מגורים.

ערוצים  של  מאד  נרחב  מישור 
כהים.  לשונות  וביניהם  שטוחים 
הפרות של קוליסים ומספר מחפורות.

גבוהה )3( 

נחל חיון תחתון 4.05
ונחל ערבה עליון

ערוץ רחב )למעשה ברוב אורכו שני ערוצי זרימה 
מקבילים, של הנחלים חיון וקצב, עם “אי״ מוגבה 
ביניהם(, עם עצי שיטה ואשל גדולים. רוב החלק 
לגדר  מעבר  נמצא  העליון״  הערבה  “נחל  של 
ארכ׳  ואתר   )19( אגמיים  משקעים  אתר  הגבול. 

שבו בורות מים וציורי סלע.

מראה בולט של פסי העצים לאורך 
הערוצים הראשיים.

גבוהה מאד )4(

מישור סחף עם אפיקי פזרות רחבים ושטוחים דרום נחל חיון4.06
למדי ואזורים צורניים מוגבהים מעט. אתר ארכ׳ 

אחד של שרידי מגורים )מאהל(.

גבוהה )3( אזור מעבר בין שלוחת נוצה לנחל חיון.

נחל חיון באזור חצייתו את כביש הערבה. צילום: אריאלה גוטליב

3.4.5 שלוחת נוצה 
מאפייני היחידה: אזור מישורי או גבנוני, הבולט מעל סביבתו בדרום ובדרום-מזרח במתלול ארוך )רוב המתלול הוכלל ביחידת 

הנוף הבאה – נחל שיטה( ומשתפל במתינות צפונה. מכוסה ברובו רג כהה. מנוקז ע“י רשת ערוצים קטנים יחסית.

גבולות היחידה
• בצפון )קצה צפוני( - אזור חיבור נחל חיון לנחל הערבה. בצפון-מערב – ערוץ נחל חיון.	

• במזרח – גבול הסקר בגבול ירדן. היחידה ממשיכה מעט גם מעבר לגבול.	

• בדרום – ראש המתלול לכיוון נחל שיטה.	

• במערב – סוף האזור הגבנוני בקרבת נחל קן )יובל של נחל חיון(. 	

שטח – 37,092 דונם.

אגני ניקוז: קו פרשת המים בין הערבה הצפונית והדרומית חוצה את ערבת יפרוק ועובר בראש המתלול שבדרום היחידה, 
)בחלק הצפוני-מזרחי(, הערוצים מהווים את ערוציו  או  חיון,  נחל  לכיוון  זה הערוצים מתנקזים  בחלק המערבי. צפונה מקו 

העליונים של נחל הערבה. החלק הדרומי-מזרחי מתנקז צפונה ומזרחה, לכיוון החלק הירדני של קע א-סעידין.

רום פני הקרקע: יורד במתינות מזרחה וגם צפונה, מ-304 מ׳ בשוליים הדרומיים במערב שלוחת נוצה )בראש המתלול לכיוון 
נחל שיטה – שתי הנקודות ברום זה הן הגבוהות בערבה( ועד לכ-195 מ׳ בקצה הצפוני של ערבת יפרוק. 

המסלע ברוב השטח הוא צור עם קירטון מתצורת משאש. בצפון ערבת יפרוק ישנם מספר מחשופים של  מסלע וקרקע: 
תצורת ע׳רב )חוואר( וערבה )קונגלומרט( ובמספר מקומות מחשופי קונגלומרטים מאוחרים. הקרקעות כוללות: רגים וסלעים 
חשופים במרבית השטח הרמתי-גלי; רגים ליתוסוליים או רגוסוליים בצפון ערבת יפרוק ובמקטעים נוספים; אלוביום מדברי 

גס )לעיתים עם רגים רגוסוליים( בערוצים הרחבים.
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מקורות מים: אין.

יישובים: אין.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: שטח רציף של מישורים וגבנונים רחבי ידיים המכוסים רג כהה. חלקים ממנו 
נצפים מכביש הערבה החוצה אותו. ראש המתלול כלפי דרום )והמתלול עצמו( נצפים מאזור נחל שיטה. 

בשטח היחידה ישנן הפרות של דרכים וקוליסים, הן בשטח האש ממערב לכביש הערבה, והן במזרח השטח שם בולטת דרך 
הגבול. ישנם גם מספר מחפורות ושטחים מיושרים קטנים. בסמוך לגבול, בדרום-מזרח היחידה, בולטות שתי אנטנות סלולריות.

רג׳ בכל השטח. הצומח ערוצי בלבד, החל  וגבעות  ‘מישורי  בית הגידול  וערכי טבע עיקריים:  בתי הגידול, אופי הצומח 
)בערוצים קטנים( מישימון עם עשבוניים או עם מעוצים בודדים, דרך )ברוב הערוצים( בתות דלילות מאד, לעיתים עם עצים/

שיחים בודדים ועד )בקטעים מהערוצים הגדולים כמו נחל בושם( עצייה דלילה מאד.

ייחוד חזותי ותרבותי: מרחב גדול של מישורי רג כהים. תצפיות מרשימות מדרום היחידה. שטח היחידה כמעט ולא נסקר 
ארכיאולוגית, ויש להניח שזו סיבה עיקרית לכך שמספר האתרים הידועים קטן יחסית.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

שטח מישורי למדי מכוסה רג כהה, עם ערוצים ערבת יפרוק5.01
שרובם קטנים. כ-15 אתרים ארכיאולוגים בהם 
אתרי מגורים ו/או קבורה ושרידי דרכים עתיקות. 
בשטח גם קטע מדרך הערבה ההיסטורית )18( 

ושריונית ירדנית )21( המהווה אתר היסטורי.

הפרות  נרחב.  “קלאסי״  רג  מישור 
בעיקר   - עפר  דרכי  וגם  קוליסים 
במזרח. ריבוי אתרים ארכיאולוגיים.

גבוהה מאד )4(

מזרח שלוחת 5.02
נוצה 

שטח רמתי נטוי, מוגבה מעל סביבתו בדרום )וגם 
 במזרח, מעבר לגדר הגבול(. אתרים ארכיאולוגיים
כוללים אתר שבו קברים ומטמורות, ו-4 אתרים בהם 
מבנה/מתקן. תצפית יפה מהקצה המזרחי )23(

תצפיות מרשימות.
הפרות רבות יחסית לשטח.

גבוהה )3( 

מערב שלוחת 5.03
נוצה

שטח רמתי עם שלוחות נמוכות. מורם במתלול 
גדולים  ערוצים  שני  כולל  בדרום.  סביבתו  מעל 
יחסית עם שיטים. אתרים ארכיאולוגיים בהם שני 
אתרי מגורים ואתר שבו קבר. בנוסף, אתר שלטים 

של צוערי קק״ש )24(.

מרחב רג גדול ורצוף עם מבנה מעניין 
מקבילות.  ארוכות  שלוחות  של 
תצפיות מרשימות מהחלק הדרומי 

)לא צוינו כאתרים ספציפיים(.

גבוהה מאד )4(

 

מראה בשלוחת נוצה. צילום: רועי טלבי. 
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3.4.6 נחל שיטה
ערוצים  ברשת  מכוסה  העמק  מקוטעים.  במתלולים  או  רצוף  במתלול  צדדיו  מרוב  המוגבל  רחב,  עמק  היחידה:  מאפייני 
שטוחים המתחילים במתלולים. במזרח העמק ישנן גם שתי גבעות נמוכות. בציר האורך של העמק עובר נחל שיטה שבו עצי 

שיטה רבים וצומח מפותח. ערוץ עיקרי נוסף, מרובה בעצים וקטן יותר, “נחל שיטה דרומי“, נמצא בדרום-מזרח היחידה.

גבולות היחידה
• בצפון – ראש המתלול בגבול עם שלוחת נוצה.	

• במזרח – גבול ירדן. העמק והנחל ממשיכים גם כקילומטר מעבר לגבול.	

• בדרום – קו תחתית הגבעות של צפון גבעות ע׳רנדל ושל הגבעות הממשיכות את גוש הר יעלון. בקטע מסוים קו המקיף את 	
האזור המרובה בשיטים ב“נחל שיטה דרומי“.

• במערב – גבול עם אגן הניקוז של נחל קן.	

שטח – 17,671 דונם.

אגני ניקוז: כמעט כל השטח מתנקז לנחל שיטה שבעצמו מתנקז לקע א-סעידין בתחומי ירדן. “נחל שיטה דרומי“ ממשיך 
לקע א-סעידין בתחומי ישראל דרך תלם יהל וגבעות ע׳רנדל. בקצה הצפון-מערבי של היחידה יש שטח קטן שמתנקז צפונה 

לכיוון נחל חיון דרך מערב שלוחת נוצה.

רום פני הקרקע: יורד כלפי הערוץ הראשי מצפון ומדרום, וכן יורד מזרחה במקביל לערוץ הראשי. הרום נע מכ-310-300 מ׳ 
בשולי הר יעלון, וגם בראש המתלול בשולי שלוחת נוצה במערב, ועד כ-200 מ׳ בחציית נחל שיטה את גבול ירדן.

מסלע וקרקע: המסלע ברוב השטח מוגדר כאלוביום. מצפון ומדרום לערוץ הראשי, משני צידי כביש 90, ישנם כתמים של 
תצורת צחיחה. בראש המתלול מכיוון שלוחת נוצה ובמספר גבעות נחשפת תצורת משאש. במרבית השטח הקרקע היא רגים 
רגוסוליים עם אלוביום מדברי גס או )על תצורת צחיחה( עם רגוסול אבנוני. כאשר בחלקים התחתונים של הנחל יש אלוביום 
מדברי גס. מחקר גיאולוגי הראה שמעט מתחת לפני השטח ישנם משקעים של פציאס אדום של תצורת ערבה – משקעים 
המעידים )יחד עם ראיות נוספות, ר׳ גם במבוא הגיאולוגי( על קיומו של נהר עתיק וגדול, שזרם מהרי אדום דרך אזור זה לכיוון 

.)Ginat et al., 2000( צפון-מערב ושם התחבר לנחל פארן הקדום

מקורות מים: אין.

יישובים: אין.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: העמק נצפה מלמעלה מהאזורים הגבוהים יותר שבשוליו.

לכביש הערבה  זו החלק שממערב  ביחידה  היחידה בחלקה המזרחי.  וחוצה את  דרך ערוץ משני  כביש הערבה מגיע לעמק 
הקוליסים  הראשי.  לערוץ  מדרום  מים  קו  לאורך  עיקרית  עפר  דרך  בעיקר  ובולטת  יחסית,  שמור  אש(  שטח  כולו  )שכמעט 

והדרכים הצבאיות מעטים יחסית ליחידות הנוף הקודמות. ממזרח לכביש הערבה ישנן יותר הפרות של דרכים.

בתי-גידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: בערוצים הראשיים של נחל שיטה ושל “נחל שיטה דרומי“ סווג בית הגידול 
כ׳נחלים גדולים עם עצים׳ ובשולי הערוץ ‘מישורי וגבעות רג׳. בערוצים הראשיים ישנן עציות דלילות או דלילות מאד ועושר רב 
של מיני צמחים. בשוליים שמצפון לנחל ישנו צומח ערוצי, בתצורות החל מישימון עם מעוצים בודדים ועד בתה דלילה מאד עם 
עצים/שיחים בודדים. בשוליים שמדרום לנחל הצומח מפותח יותר )ניכר בבתות דלילות ובעצים רבים יותר( כיוון שהערוצים 

שם ארוכים יותר ו/או מסדר גבוה יותר.

ייחוד חזותי ותרבותי: עמק מרשים ושמור יחסית, שבמרכזו בולט נחל גדול עם עצים רבים.
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תת-יחידות 

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

שולי נחל שיטה 6.01
– צפון

לנחל  נוצה  משלוחת  היורד  מרשים  מתלול 
הערוץ(  לבין  בינו  מתון  מקטע  עם  )לעיתים 
)למעט  רבים  וקצרים  קטנים  ערוצים  הכולל 
הערבה(.  כביש  עובר  בו  יחסית  הגדול  הערוץ 
אתרים ארכיאולוגיים: אתר פולחני גדול עם גלי 
אבנים רבים וכ-3 אתרים קטנים שבהם מבנה/מתקן.

.

ביחד לכלל היחידה: עמק  הערכה 
מאורך סגור חלקית עם מגוון נופי 
במישורי  ערוצונים  מורדות,  של 
“פס״  עם  הראשי  והערוץ  הרג 

שיטים. מעט הפרות יחסית.

גבוהה מאד )4(

 ערוץ מרכזי6.02
נחל שיטה

ועד כמה עשרות  הערוץ הראשי שרוחבו מ-20 
צמודים(  הצפה  פשטי  בהכללת  )ויותר,  מטרים 
אתרים  ללא  רבים.  שיטה  עצי  שלאורכו 
אקולוגי  לניטור  תחנת  ישנה  בנחל  נקודתיים. 

.)LTER( ארוך-טווח

גבוהה מאד )4(

שולי נחל שיטה 6.03
– דרום

אזור מישורי ברובו, בשיפוע מתון, הכולל ערוצים 
בכמה  רג.  מישורי  של  בסביבה  ורדודים  רבים 
)בשוליים  קטנים.  שיטה  עצי  יש  מהערוצים 
יותר צומח מאשר  יש  יותר  הדרומיים, הרחבים 
בצפוניים(. 3 אתרים ארכ׳ קטנים – מגורים, גלי 

אבנים וקבוצת קברים.

גבוהה מאד )4(

גוש נחל שיטה דרומי6.04 של  הצפון-מזרחי  האזור  את  המנקז  ערוץ 
המרובה  הסקר,  שבתחום  הקטע  יעלון.  הר 
במיוחד בשיטים, מתחיל בין גבעות וזורם צפונה 

ולאחר מכן פונה מזרחה. ללא אתרים.

גבוהה מאד )4(

מזרח  של  –המורדות  ברקע  שיטה.  בנחל  מראה 
שלוחת נוצה. צילום: איתן רומם
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3.4.7 גבעות יהל וע׳רנדל
מאפייני היחידה: יחידה שהוגדרה כמפוצלת. מורכבת משלושה מקטעים המופרדים ביניהם ע“י הערוצים הרחבים של נחלי 
יהל ויעלון )ששויכו ליחידה אחרת משיקולי צומח(. שטח היחידה מהווה חלק מהר יעלון וגוש השלוחות והגבעות שמצפונו. 
היחידה אם כך מהווה שוליים מזרחיים של שטח גדול יותר שרובו מחוץ לתחום הסקר. המקטע הגדול, הצפוני, כולל מדרונות 
ברובן  הגבעות  הגבעות.  מיתר  אותן  מפריד  שהתלם  ע׳רנדל  גבעות  ואת  הערבה  כביש  עובר  בו  תלם  עמק  במערב,  גבעות 

מורכבות צור וחלק ניכר משטחן מכוסה ריצוף צורני, ולפיכך סווג בהן בית הגידול ‘מישורי וגבעות רג׳

גבולות היחידה
• בצפון – קו המפגש של תחתית הגבעות עם עמק נחל שיטה.	

• במזרח – באזור גבעות ע׳רנדל: הגבול בתחתית הגבעות במפגש עם קע א-סעידין. בשני החלקים האחרים: הגבול בתחתית 	
הגבעות, הסמוך לכביש הערבה.

• בדרום – ערוץ שמדרומו מבנה מצוק ההעתקים משתנה לדו-מדרגתי ברור ומתחילים צוקי שיירות.	

• במערב – גבול הסקר שהותווה בערך בראש המתלול המזרחי ביותר של הגבעות. היחידה ממשיכה הרבה מערבה )עוד כ-7 ק“מ(.	

שטח – 7,286 דונם.

אגני ניקוז: צפון האזור מתנקז דרך “נחל שיטה דרומי“ וערוץ החוצה את גבעות ע׳רנדל לקע א-סעידין. דרומה יותר הערוצים 
מתחברים לפשט נחל יהל המגיע אף הוא לקע. שני החלקים הדרומיים מתנקזים דרך ערוצים קצרים לדרום הקע ו/או לחלקו 

העליון של נחל שעלב.

נע בין כ-270-280 מ׳ בגבול הסקר ב“גבעות יהל“ ועד כ-170 מ׳ בתחתית “גבעות יהל“ בדרום. בגבעות  רום פני הקרקע: 
ע׳רנדל השיא הוא 230 מ׳ ובתלם הגובה כ-185-200 מ׳.

מסלע וקרקע: המסלע בגבעות הוא בעיקר צור וקירטון מתצורת משאש ולעיתים נחשף מתחתיו קירטון מתצורת מנוחה. 
בחלק הדרומי, המהווה את שוליו של גוש הר שעלב, נחשפים גם גירים ודולומיטים מתצורות ציחור וגרופית העתיקות היותר. 
ובעיקר  הגבעיים,  האזורים  ברוב  גס  ואלוביום מדברי  בעיקר סלעים חשופים  הן  אלוביום. הקרקעות  ישנו  ובערוצים  בתלם 

אלוביום מדברי גס בתלם שבין הגבעות ובערוצים הרחבים.

אין מקורות טבעיים. בגבעת הבריכה ליד קיבוץ יהל ישנו ערוץ עשיר בצמחייה, ככל הנראה עקב דליפה או  מקורות מים: 
שטיפת מסננים.

יישובים: חוות ע׳רנדל נמצאת בראש גבעות ע׳רנדל )במקום של תצפית צבאית נטושה, שנקראה “ע׳רנדל“ על שם משטרה 
ירדנית בשם זה הנמצאת ממזרח(.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: רוב שטח האזור נצפה היטב מכביש הערבה החוצה אותו או עובר בסמוך 
אליו. מגבעות ע׳רנדל ומגבעת הבריכה )כמו גם מראשי הגבעות הפחות נגישים( ישנן תצפיות פנורמיות מרשימות. 

בתלם גבעות יהל, בו עובר גם כביש הערבה, ישנן דרכים מקבילות ודרכי רוחב, וכן אנטנה סלולרית אחת, וככלל הוא מופר 
וכן  בריכת מים  נמצאת  ב“גבעת הבריכה“  ע׳רנדל.  גבעות  נמצאים בחלקים הצפוניים של  ודרכי עפר  למדי. מספר קוליסים 

אנטנה סלולרית, דרכים ומוצב צבאי נטוש. המדרונות של הגבעות במערב השטח שמורים יחסית.

בתי הגידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: ברוב תת היחידות בית הגידול הוא ‘מישורי וגבעות רג׳, שבו צומח ערוצי 
בלבד. תצורות הצומח הן החל מישימון עם עשבוניים בודדים בערוצים הקטנים, דרך בתות דלילות מאד, ועד שיחייה דלילה 
מאד או עצייה דלילה בקטעים מהערוצים הגדולים ביותר )למשל בערוצים שבין גושי גבעות ע׳רנדל(. בשולי גבעות יהל דרום 

מרבית השטח גירני ולכן סווג כ׳רמות גירניות מבותרות׳.

גבעות ע׳רנדל והחווה. בקדמה – תלם גבעות יהל. צילום: איתן רומם
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ייחוד חזותי ותרבותי: מעין שער להמשך הערבה דרומה או לפתיחתה צפונה. כולל גם נוף התיישבותי חריג באזור.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

ע״י גבעות ע׳רנדל7.01 המופרדים  סמוכים  גבעות  גושי  שלושה 
נחלים. כוללות שכבות צור ומכוסות שברי צור. 
קברים  שבחלקם  מגורים  אתרי  שבעה  אתרים: 
ובאחד גם אתר פולחן נבטי. בנוסף חוות בודדים 

)חוות ע'רנדל( ותצפית ע׳רנדל )25(.

סדרת גבעות נפרדות מהגוש ההררי 
שבמערב. תצפיות מרשימות.

גבוהה מאד )4(

מטעים עם מעט השפעות שוליים מטעים קטנים של תמרים ושל זיתים לרגלי הגבעות.חקלאות ע׳רנדל7.02
עם  מעניין  ניגוד  היוצרים  נופיות 

נוף הגבעות וקע א-סעידין.

גבוהה  )3(

שבו תלם גבעות יהל7.03 אחד  ארכיאולוגי  אתר  גבעות.  בין  תלם 
מתקן בנוי.

מהווה מעין שער לערבה הדרומית 
של  רבות  הפרות  מצפון.  לבאים 

דרכי עפר מקבילות.

בינונית )2( 

שולי גבעות יהל 7.04
– צפון

הפלמ״ח  סמלי  אתר  בינונית,  בתלילות  גבעות 
 ,)27( ימיים  זוחלים  ומאובני   )26( גולני  וחטיבת 

אתר ארכ' אחד של טומולוס.

נוף מדרונות. במבט מהכביש הפרה 
בולטת של דרך לאורך ניכר.

גבוהה )3( 

מטרים גבעת הבריכה7.05 עשרות  כמה  המתנשאות  גבעות  שתי 
מעל סביבתן. ארבעה אתרים ארכיאולוגיים בהם 
מראש   )31( יפה  תצפית  וקבר.  מאהל  מגורים, 

הגבעה ומקצה השלוחה.

ברקע  אם  גם  בולטות,  הגבעות 
יש הרים גבוהים יותר. הפרות של 
הדרומית.  בגבעה  והבריכה  הדרך 

נקודת תצפית מרשימה.

גבוהה )3( 

שוליים מזרחיים 7.06
הר יעלון

המתלול  ותחתית  סחף  מניפות  של  קטן  אזור 
המזרחי של הר יעלון. שני אתרים ארכיאולוגיים 

הכוללים מאהל ומכלאה.

גבוהה )3( ניגוד נופי. המקטע שמור יחסית.

שולי גבעות יהל 7.07
– דרום

הכולל  ארכ׳  אתר  רמתי-גבעי.  גוש  של  שוליים 
אתרי  שני  פולחן.  ומתקני  מגורים  מבני  שרידי 
בהמשך רודדיים  אתרים  )ומספר   קברים 

הגבעות מערבה(.

גבוהה מאד )4(נוף מדרונות שמור למדי.

Google street view :קטע משולי גבעות יהל דרום. מבט מכביש הערבה. צילום
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3.4.8 קע א-סעידין
מאפייני היחידה: אזור מישורי )שרובו בתחומי ירדן(, לסי ברובו, המהווה אגן ניקוז סגור חלקית.

גבולות היחידה
• בצפון – הקצה הצפוני נמצא במקום בו נפגשים גבעות ע׳רנדל וגבול ירדן.	

• במזרח – גבול ירדן שהוא גם גבול עם אזור חולי בחלק הדרומי. בחלק הצפוני היחידה ממשיכה בתחום ירדן.	

• בדרום – גבול עם שטחי החקלאות של יהל ופשט נחל יעלון.	

• במערב – גבעות ע׳רנדל וגבול עם פשט נחל יהל.	

שטח – 1,988 דונם.

אגני ניקוז: השטח מקבל את הזרימות מנחל שיטה, מ“נחל שיטה דרומי“, ומנחל ללא שם החוצה את גבעות ע׳רנדל ומנקז את 
תלם גבעות יהל. חלק מהזרימות ממשיך דרומה, ובכך מהווה הקע את חלקו העליון של נחל שעלב. 

רום פני הקרקע: השטח מישורי כמעט לחלוטין. הגובה נע בין 185 מ׳ בצפון ל-175 מ׳ בדרום. המישוריות בולטת גם בעובדה 
שהסוללה הנמוכה של דרך העפר למתקן השאיבה יוצרת למעשה סיכור, הגורם לכך שהמים ייקוו מצפון לה. 

מסלע וקרקע: לפי המפה הגיאולוגית כמעט כל השטח מכוסה אלוביום, כאשר בקצה הצפוני מסומנת פלאייה. הקרקע במערב 
היא אלוביום לסי, ובמקטע המזרחי )הקרוב לאזור חולות גדול בתחום ירדן( ישנו חול נודד שבחלקו מעורב עם קרקעות לסיות.

מקורות מים: אין מקורות קבועים. חלקים מהקע עשויים להיות מוצפים לאחר שטפונות.

יישובים: אין. 

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: עקב מישוריותו ומיקומו מאחורי הגבעות, הקע נצפה בצורה טובה בעיקר 
מגבעות ע׳רנדל, אך הוא ניכר גם מכביש הערבה. 

הקע נחצה ע“י דרך עפר המובילה למתקן שאיבה במזרחו )שבתחומו גם אנטנה סלולרית(. דרך זו, המוגבהת אך מעט, יוצרת 
כאמור חציצה חלקית מבחינת זרימות בין החלק הצפוני לדרומי. בחלק הדרומי ובמקטע של החלק הצפוני, יש מספר הפרות 

של דרכים וקוליסים.

בתי-גידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: בית הגידול סווג כ׳קע/פלאייה׳ ונמצא בתחום הסקר בעיקר בקע א-סעידין 
)ובנוסף, בפלאיות קטנות שבאזור ההר( באזורי אלוביום לסי. תצורת הצומח השכיחה היא עשבוניים חד-שנתיים עם מעוצים 
ושיחייה  פזורים  דלילה עם עצים/שיחים  ריכוזי מעוצים בתצורות הצומח בתה  ישנם  פזורים. בערוצים הרדודים  או  בודדים 
דלילה. מרבית השטח חשופה רוב השנה, אך לאחר גשמים הצומח החד-שנתי בה גדל בצפיפות. בחלק הצפוני יש יותר צומח 

מאשר בדרומי )למעט ערוץ הניזון מקידוח(.

ייחוד חזותי ותרבותי: אזור מישורי לחלוטין, נרחב ובהיר, היוצר ניגוד מעניין עם סביבתו. לעיתים מוצף בחלקו בעקבות שטפונות. 
בחלק מהאביבים ישנם מרבדי פריחה של צמחים חד-שנתיים. בעבר היה מעובד לעיתים )נזרע בתבואה בשנים גשומות(.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

צפון קע 8.01
א-סעידין

דרומה  ע׳רנדל,  גבעות  לבין  הגבול  שבין  האזור 
ארכיאולוגי  אתר  השאיבה.  למתקן  הדרך  עד 

אחד שבו שרידי מגורים.

ותרבותי  חזותי  ייחוד  בסעיף  ר׳ 
בתיאור היחידה.

יחסית,  שמור  הצפוני  החלק 
נסיעה  סימני  יותר  ישנם  בדרומי 
וקטעים שניכר בהם עיבוד מהעבר.

גבוהה )3(

דרום קע 8.02
א-סעידין

האזור שמדרום לדרך, בין הגבול לפשט נחל יהל. 
ללא אתרים.

גבוהה )3(
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מראה בקע א-סעידין על רקע הרי אדום. 
צילום: מימי רון

3.4.9 יהל – יעלון
מאפייני היחידה: יחידה מישורית של מפתחי הנחלים יהל ויעלון ומניפות הסחף שלהם, הכוללת גם את קיבוץ יהל. 

גבולות היחידה
• בצפון – הגבול הצפוני של מניפת נחל יהל כלפי גבעות יהל וע׳רנדל והתלם ביניהן.	

• במזרח – קו המגע בין האלוביום של מניפות הנחלים עם קע א-סעידין הלסי ונחל שעלב החולי.	

• בדרום – קצה דרומי במקום בו נחל שעלב נוגע כמעט בגבעות יהל דרום.	

• במערב – קו המגע עם תחתית הגבעות של היחידה הקודמת וקו מקורב של יציאת הנחלים מההרים.	

שטח – 3,589 דונם.

אגני ניקוז: מניפת הסחף של נחל יהל מתנקזת לדרום קע א-סעידין, שבעצמו מהווה את אזור המוצא של נחל שעלב. פשט 
נחל יעלון, והמישור שמדרומו הכולל כמה נחלים קצרים, מתנקזים לנחל שעלב העליון.

רום פני הקרקע: מ-220 מ׳ ביציאת נחל יהל מההרים, ועד 170 מ׳ בחיבור פשט נחל יעלון לנחל שעלב.

כל שטח היחידה מכוסה אלוביום  – כמעט  כל שטח היחידה כאלוביום. קרקעות  וקרקע: במפה הגיאולוגית ממופה  מסלע 
מדברי גס. 

מקורות מים: אין.

יישובים: קיבוץ יהל ממוקם על חלק מהפשט המקורי של נחל יעלון.

ומהגבעות שממערבו  לאורכו,  נצפה מכביש הערבה החוצה אותו  האזור  והפרות:  נופי, תשתיות, מפגעים  רצף  נצפות, 
– בפרט גבעת הבריכה. בשולי קיבוץ יהל ישנם אזורים תפעוליים לחקלאות ובריכות חימצון. בפשט נחל יהל )בעיקר בחלק 
שממזרח לכביש הערבה(. בפשט נחל יעלון )בעיקר בחלקו הצפוני( ישנן הפרות רבות של דרכים הקשורות לכביש, לקווי מים 

ולפעילות חקלאית, ובקרבת נחל שעלב יש שטח גדול של פסולת גזם תמרים. 

בתי-גידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: על חלקים ממניפת הסחף של נחל יעלון נמצאים קיבוץ יהל, שטח מטע קטן 
הצמוד אליו ואזור שוליים. בשאר המניפה, כמו גם במניפת נחל יהל סווג בית הגידול של מניפות סחף. הצומח הוא לרוב בתה 
דלילה מאד, לעיתים עם עצים/שיחים בודדים. החלקים ממזרח לכביש הערבה )בפרט במניפת נחל יעלון( מופרים במידה רבה 
מדרכים ופעילות חקלאית. ממזרח לצומת הכניסה ליהל ישנה אנטנה סלולרית. בקטע הערוץ הראשי בנחל יעלון, לפני המניפה, 

בית הגידול הוא ‘נחלים גדולים עם עצים׳ ויש בו עצייה דלילה. 

ייחוד חזותי ותרבותי: אזור מניפות קטן, המוקף בנופים שונים של גבעות, חקלאות והמישור של קע א-סעידין.
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קיבוץ יהל במבט מצפון, מגבעת הבריכה. צילום: דורון ניסים, רשות הטבע והגנים.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

ע״י פשט נחל יהל9.01 הנחצית  פזרות  אפיקי  של  רחבה  מניפה 
כביש הערבה. אתר ארכיאולוגי קטן אחד הכולל 

מתקנים מפוזרים.

האזור המערבי שמור למדי והמזרחי 
מופר מדרכים.

בינונית )2(

אתרים פשט נחל יעלון9.02 מספר  פזרות.  אפיקי  של  מניפה 
ארכיאולוגיים הכוללים גלי אבנים, קבר ומתקנים, 

וכן שרידי דרך עתיקה.

מדרכים  שטחה  ברוב  מופרת 
ומפעילות חקלאית. האזור הדרומי 
אף  מופר  אך  בעומק,  יותר  שמור 

הוא בקרבת הכביש.

בינונית )2(

מקטע תחתון של הנחל לפני הפשט. מצפונו אזור נחל יעלון תחתון9.03
טבעי ומדרומו קיבוץ יהל ושוליו. ללא אתרים.

שמור  זה  במקטע  מהערוץ  חלק 
יפים, אך חלקים  וכולל עצי שיטה 
שוליו  וכן  הערוץ  בתוך  אחרים 

המוגבהים מופרים בחלקם. 

גבוהה )3(

לפעילות שולי קיבוץ יהל9.04 הקשורות  הפרות  עם  שוליים  שטח 
להוות  עשויות   )32( החימצון  בריכות  חקלאית. 

אתר צפרות.

נמוכה )1(ללא ערכים מיוחדים.

“צל יהל9.05 מתחם  משקי.  ואזור  מגורים  מבני  קיבוץ. 
תמרים״ שאינו פועל כיום.

בנוי

גבוהה )3(מטע קטן, סמוך לרגלי גבעות.מטע תמרים קטן.מטע צמוד ליהל9.06

3.4.10 מישורי שעלב צפון 
מאפייני היחידה: יחידה מישורית וארוכה בציר צפון – דרום, בעלת אופי חולי ברוב שטחה. כוללת את נחל שעלב מיציאתו 
מקע א-סעידין ועד אזור קיבוץ לוטן, ואת האזורים המישוריים בשוליו עד לקו הגבעות. השטח נמצא בשולי אזור חולי גדול 

שרובו בתחום ירדן.

גבולות היחידה
• בצפון – הגבול עם קע א-סעידין והקצה הצפוני של שטחי החקלאות של קיבוץ יהל.	

• במזרח – הגבול הבין-לאומי עם ירדן.	

• בדרום – קו שרירותי )בכדי לא להתוות יחידה ארוכה מאד( בגבול שטחי החקלאות של קיבוץ קטורה.	

• במערב – קו לאורך תחתית מדרונות הרמות. 	

שטח – 19,182 דונם.
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אגני ניקוז: השטח כולל את הערוץ הראשי של נחל שעלב ומתנקז כולו לנחל זה )עקב החלחול בחולות סביר שאזורים חוליים 
מישוריים בשולי הנחל, אינם תורמים נגר רב(.

רום פני הקרקע: נע בין כ-175 מ׳ ביציאת נחל שעלב מקע א-סעידין ל-110 מ׳ בחולות מדרום ללוטן )ואולי אף פחות מכך 
בקטע הסמוך של נחל שעלב(. 

מסלע וקרקע: לפי המפה הגיאולוגית השטח מכוסה אלוביום. הקרקעות ברובן כוללות מרכיב חולי, המעורב לרוב עם לס ו/או 
אלוביום, במספר מקומות המרכיב החולי בלעדי. במניפות הסחף של הנחלים קטורה וגרופית שבדרום היחידה ישנו אלוביום 

מדברי גס.

מקורות מים: אין מקורות טבעיים.

תמרים  מטעי  הכוללים  שונים,  בגדלים  בגושים  חקלאות,  שטחי  בה  נמצאים  היחידה.  בדרום  נמצא  לוטן  קיבוץ  יישובים: 
וגידולי שדה.

להם  מערבית  או  המערביים  היחידה  לשולי  בסמוך  עובר  הערבה  כביש  והפרות:  מפגעים  תשתיות,  נופי,  רצף  נצפות, 
וחלקים גדולים של היחידה נצפים ממנו. היחידה נצפית מהרמות ומההרים שממערב )אם כי אין שם שבילים( ומחלקים של 

כביש 40 היורד לערבה.

רוב התשתיות בשטח היחידה קשורות לחקלאות וכוללות דרכים לאורך קווי מים ודרכים נוספות, וסוללות הטייה להגנה על 
שטחי החקלאות ועל קיבוץ לוטן )בעיקר בפשט נחל גרופית בחלק שממזרח לכביש הערבה(. בתחום האזור המשקי של לוטן 

ישנה אנטנה סלולרית.

בתי-גידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: במרבית השטחים הטבעיים בתחום היחידה בית הגידול הוא ‘חולות או נחל 
חולי גדול׳. בערוץ הראשי של נחל שעלב הצומח מפותח ומגוון. תצורת הצומח היא עצייה דלילה מאד או דלילה. שטחי בתה 
דלילה מאד עם עצים/שיחים בודדים נמצאים באזור המפגש עם ואדי א-סיך, המגיע מירדן, דרומית ליהל. עושר המינים גדול 

וישנם מספר איתורי מינים בסכנת הכחדה. 

במישורים שבשולי נחל שעלב ישנם גם כן חולות )רדודים לרוב(, בהם תצורת הצומח העיקרית היא שיחיות דלילות מאד. בחלק 
משטחים אלה רבים מהשיחים )בפרט עציון פרסי( מתו ברצף שנות הבצורת שעד 2009, והתצורה היא ישימון עם מעוצים 

פזורים. גם בשולי נחל שעלב נמצאים כמה איתורים של מיני צמחים בסכנת הכחדה. 

בתי הגידול בפשט נחל קטורה ובפשט נחל גרופית סווגו כמניפת סחף עם אלמנט חולי וכמניפת סחף )אבנית/חרסיתית( בהתאמה. 
בשתיהן תצורת הצומח היא ישימון עם מעוצים בודדים או בתות דלילות מאד, לעיתים עם עצים/שיחים בודדים. בתחום היחידה 

נמצא גם קיבוץ לוטן, שטחים חקלאיים של לוטן, יהל, נאות סמדר ונווה חריף ושטחי שדות מוברים בשולי החקלאות.

ייחוד חזותי ותרבותי: אזור בעל אופי חולי עם שטחי חקלאות רבים וגם חלקים טבעיים ניכרים – כולל הערוץ החולי המרשים 
של נחל שעלב. בחלק מהשטח עדיין ניכרת השפעת רצף שנות הבצורת מהשנים 1994-2009.

ערוץ נחל שעלב. ברקע רמות שעלב וצוקי שיירות
צילום: אריאלה גוטליב



88

"ח מסכם ובקעת עובדה דו הערבה הדרומית 

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

שולי חקלאות 10.01
יהל

שטח חולי מיושר בין שטחי החקלאות לגבול או 
לנחל שעלב. באתרים - שרידי דרך עתיקה וגלי 

אבנים.

נמוכה )1(ללא ערכים מיוחדים.

גוש חקלאי גדול שבצפונו בעיקר תמרים והדרים, חקלאות יהל10.02
ובדרומו שטחי גד״ש מופרדים ע״י משוכות של 
עצי אשל הפרקים. בשוליים בדרום הגוש נמצא 

המשך שרידי הדרך העתיקה שהוזכרה לעיל.

בינונית )2(הפרות שוליים רבות למדי.

נחל שעלב 10.03
בשדות יהל

שטחי  שממזרחו  שעלב  נחל  של  מקטע 
החקלאות ושוליהם. ללא אתרים.

הפרות  לצידו  יפה.  חולי  ערוץ 
רבות יחסית עקב הצמידות לשטח 
לנחל  ממערב  גם  חלקן  החקלאי. 

שעלב, בפשט נחל יעלון.

גבוהה )3(

נחל שעלב – 10.04
מקטע מרכזי

מקטע ארוך של נחל שעלב, החל מאזור המפגש 
עם ואדי א-סיך מירדן, ועד מקום בו הנחל חוצה 
היחידה  תת  בתחום  הבין-לאומי.  הגבול  את 
נכללת גבעה גירנית קטנה מכוסה חול – “גבעת 
בגלל  בוטנאים  ע״י  שהומצא  )כינוי  השומים״ 

נוכחות שום סיני, שהוא מין בסכנת הכחדה(.

ושמור,  מרשים  רחב,  חולי  ערוץ 
שגם במרבית שוליו גובל באזורים 

טבעיים.

מירבית )5(

אזור חולי חשוף כמעט. רוב העציונים מישור חולי עם דיונות נמוכות. ללא אתרים.מזרח נחל שעלב10.05
מתו בשנות הבצורת. שמור נופית 
מתקן  רק  יש  הגבול  לגדר  פרט   –
מהווה  הדרומי.  בקצהו  שאיבה 

המשך לאזור חולות גדול בירדן.

גבוהה )3(

מישור מכוסה תערובת של חול וחומר אלוביאלי. מערב נחל שעלב10.06
ללא אתרים.

דיונות.  מעט  עם  מישורי  אזור 
צומח עציונים פזורים, חלקם מתים. 
מספר הפרות דרכים, בעיקר בסמוך 

לכביש, וסוללות הטייה בדרומו.

גבוהה )3(

שדות מוברים 10.07
לוטן

נמוכה )1(ללא ערכים נופיים.שטח חולי קטן מיושר. ללא אתרים.

מטע נווה חריף 10.08
צפון

בינונית )2(חלקת תמרים צעירה.

סובב חקלאות 10.09
לוטן

או  עובד  חלקו  חולי/אלוביאלי.  מישורי  שטח 
יושר בעבר ועובר השתקמות. ללא אתרים.

שטח מופר למדי מהכשרה בעבר/
יישור , דרכים וסוללות הטייה. עם 
זאת, חלקים ניכרים במצב הקרוב 

למצב טבעי.

בינונית )2(

מטע נאות סמדר 10.10
בערבה

בינונית )2(חלקת תמרים בוגרת ברובה.

בינונית )2(חלקת תמרים בגילאים שונים.מטע לוטן בית10.11

שולי חקלאות 10.12
לוטן – מזרח

שטחי  בין  בחלקו(  )ומיושר  מישורי  חולי  שטח 
הגבול. לבין  לוטן  של  המזרחיים   החקלאות 

ללא אתרים.

שמור  אך  מיוחדים,  ערכים  ללא 
גדול  חולות  שטח  וממשיך  יחסית 

בירדן.

בינונית )2(

גד״ש לוטן ונאות 10.13
סמדר

בזה  זה  גובלים  הקיבוצים  שני  של  השטחים 
שדה  גידולי  חלקות  שטח  אחד.  גוש  ויוצרים 
המופרדות ע״י משוכות עצי אשל הפרקים. כולל 

מספר מבנים ואזורים תפעוליים.

וסביבתו  השטח  בין  מעניין  ניגוד 
ומיעוט יחסי של הפרות בשוליים.

בינונית )2(

נחל שעלב 10.14
בשדות לוטן

חוצה  ומדרומו  שמצפונו  הערוץ,  של  מקטע 
לשטחי  שמדרום  )המקטע  ירדן  עם  הגבול  את 
החקלאות נמצא בפועל מעבר לגדר(. ללא אתרים.

הקרבה  למרות  למדי  שמור  קטע 
דרך  ע״י  נחצה  החקלאי,  לשטח 

חקלאית.

גבוהה )3(

השטח צמוד לכביש הערבה ומופר מניפת ערוצי פזרות. ללא אתרים.פשט נחל קטורה10.15
לו  )וניצבות(  מקבילות  דרכים  ע״י 

וע״י סוללת הטייה.

בינונית )2(

בנויקיבוץ. אזור מגורים ואזור משקי.לוטן10.16
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ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

ממערב פשט נחל גרופית10.17 באופיים:  שונים  חלקים  משני  מורכב 
לכביש הערבה קטע קניוני שבו עולה כביש 40 
לאזור  שויך  ולא  הופרד  לא  הקטן  גודלו  )עקב 
סחף  מניפת  הערבה  לכביש  ממזרח  הרמות(; 
ישנו  גרופית  מעלה  תחתית  בסביבת  מישורית. 
אזור אתר שבו צמחייה רבה, וסביבה ריכוז שפני 
סלע, ולעיתים גם יעלים )44(. זאת עקב נוכחות 

תחנת שאיבה במקום.

אם  מרשים,  הקטן  הקניוני  הקטע 
ודרכים.   40 כביש  ע״י  נחצה  כי 
במידה  מופרת  הסחף  מניפת 
ניכרת ע״י דרכים מקבילות לכביש 
הערבה, כביש הערבה הישן, כביש 

הגישה ללוטן וסוללות הטייה.

גבוהה )3(

חולות מדרום 10.18
ללוטן

אזור חולות שחלקו כולל דיונות מפותחות )48(. 
ללא אתרים נוספים.

)חלקו  יחסית  שמור  חולות  קטע 
עובד/יושר בעבר, ומשתקם(.

גבוהה )3(

חולות צפרות 10.19
לוטן

אזור חולות הממשיך את הקודם, כולל את אתר 
הצפרות הנטוש )46( שבו גם ריכוז צמחייה.

)הופרד  הקודם  למקטע  המשך 
משיקולי צומח(. 

גבוהה )3(

3.4.11 רמות שעלב
מאפייני היחידה: אזור הכולל סדרת רמות גירניות המבותרות ע“י נחלים קטנים, ולהן מדרונות תלולים למדי לכיוון הערבה. 
בין הרמות מפרידים נחלים גדולים יותר בעלי עמק רחב, שבערוצי הזרימה שלהם יש עצי שיטה רבים יחסית. הרמות )ביחד עם 

רמת גרופית שהוכללה ביחידה נפרדת( הן מעין מדרגת ביניים בין הערבה ובין צוקי שיירות שממערב.

גבולות היחידה
• בצפון – גבול שרירותי במקצת המכליל את עמק הנחל שמצפון לרמות )בסמוך לקצה הצפוני של צוקי שיירות(.	

• במזרח – קו תחתית המדרונות של הרמות וקו יציאת הנחלים מבין הרמות. לרוב סמוך מאד לכביש הערבה. 	

• בדרום – תחתית המתלול של הרמה הדרומית לכיוון נחל גרופית.	

• במערב – לרוב אורכו הגבול עובר בתחתית המדרון של צוקי שיירות, בדרום היחידה, הגבול המערבי עובר בקו המגע עם 	
רמת גרופית.

שטח – 13,731 דונם.

אגני ניקוז: השטח מתנקז מזרחה לנחל שעלב, דרך הערוצים הרחבים )“שעלב מערבי“, “קטורה צפוני“ וקטורה( ודרך ערוצים 
קצרים, חסרי שם, שביניהם.

רום פני הקרקע: נע בין 315 מ׳ בגבעות שברמת קטורה דרום )בסמוך לרמת גרופית ומעליה( לבין 130-140 מ׳ באזור חציית 
נחל קטורה את כביש הערבה. 

מסלע וקרקע: הרמות ושוליהן בנויים בעיקר מסלעי תצורת גרופית. בתחתית המדרונות נחשפת לעיתים תצורת פצלי אורה 
וגם  צחיחה  ומשאש, תצורת  מנוחה  יותר:  צעירות  ישנם מחשופים קטנים מאד של תצורות  גבי הרמות  על  יותר.  העתיקה 
קונגלומרט רמת גרופית. עמקי הנחלים שבין הרמות מכוסים באלוביום. הקרקע ברמות היא צירוף סלעים חשופים ואלוביום 

מדברי גס. בעמקי הנחלים יש בעיקר אלוביום מדברי גס, שבכמה אזורים קטנים מעורב עם רגים.

מראה בנחל קטורה על רקע רמת קטורה דרום. צילום: אריאלה גוטליב
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מקורות מים: עין קטורה, הנמצא מתחת למפל נחל קטורה. אינו נובע בשנים האחרונות. 

יישובים: אין.

נצפים מכביש הערבה  לכיוון הערבה  ומדרונות הרמות  הנחלים הרחבים  והפרות:  נופי, תשתיות, מפגעים  רצף  נצפות, 
צוקי  בראש  יותר  גבוהים  מאזורים  בעיקר  לצפות  ניתן  הרמות  של  הפנימיים  הגבוהים  בחלקים  לו.  שממזרח  ומהמישורים 

שיירות, כמו הר עיט.

התשתיות וההפרות מעטות יחסית וכוללות את: כביש הערבה לאורך השוליים המזרחיים; סוללות בערוצים, מעט ממערב 
לכביש, להטיית הזרימה למעבירי מים; שני מתקני מים – מעל ומצפון לנחל קטורה ובסמוך לתחתית מעלה גרופית.

בית הגידול ברמות סווג כ׳רמות גירניות מבותרות׳. הצומח ערוצי בלבד  בתי הגידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: 
ותצורות הצומח הן בין ישימון עם מעוצים בודדים בערוצים הקטנים, דרך בתה דלילה מאד )לעיתים עם עצים/שיחים בודדים(. 

ובנחל  כ׳מניפות סחף׳,  סווג  הגידול  בית  נפרדות,  נוף/צומח  לתת-יחידות  יחידה, שנחשבו  ביותר בתחום  הגדולים  בערוצים 
קטורה תחתון כ׳כנחלים גדול עם עצים׳ )יש בו קצת יותר עצים מאשר באחרים, ההבדל אינו דרמטי(. בתת-יחידות אלה תצורות 
הצומח כוללות בתות דלילות מאד עם שיחים/עצים פזורים וכן )בערוצי הזרימה הראשיים( עציות דלילות מאד. בערוצים אלה 

גם שני איתורי מיני צמחים בסכנת הכחדה. בתחום היחידה ניתן לעיתים לפגוש ביעלים.

ייחוד חזותי ותרבותי: נוף שמור ומרשים של רמות, מתלולים ומניפות סחף.

תת-יחידות
בתיאור האתרים בכמה מתת היחידות מוזכרים “אתרים רודדיים". כינוי זה ניתן לאתרי פולחן מהתקופה הניאוליתית שהם 
בעלי מאפיינים ייחודיים. "רודדיים", כיוון שהריכוז הגבוה ביותר של אתרים אלה נמצא באזור הר ידידיה, וצופה אל נחל רודד. 

ר' גם בסעיף 3.8.2 העוסק בארכיאולוגיה בבקעת עובדה.

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

 סעיף מערבי11.01
נחל שעלב

היורדים  ערוצים  של  סחף  מניפות  שתי  חיבור 
במפה.  המופיע  השם  בגלל  כך  )נקרא  מערב 
מגיע  שעלב  נחל  של  יותר  ארוך  סעיף  בפועל, 

מצפון(. ללא אתרים.

עם  סחף  ומניפת  נחל  מפתח 
שיטים, הגובלים גם בצוקי שיירות. 
בסמוך  למעט  למדי,  שמורים 

לכביש הערבה.

גבוהה מאד )4(

רמה מבותרת עם נחלים בכיוונים שונים. כוללת רמת שעלב11.02
אתר  ארכ׳:  אתרים   .)37( גבים  עם  נסתר  קניון 

מאהל ו-5 אתרים רודדיים.

הפרות  וללא  מאד  שמור  שטח 
לכביש  צמידותו  למרות  נופיות, 

הערבה. תצפיות מרשימות.

גבוהה מאד )4(

סחף נחל קטורה צפוני11.03 ומניפת  שיירות  לצוקי  סמוך  נחל  מפתח 
כמה  של  למדי  תלולים  מדרונות  שמצדדיה 

עשרות מ'. ללא אתרים.

עם  סחף  נחל/מניפת  מפתח 
מרוב  סגור  עמק  מעין  שיטים. 
יחסית  מעטות  הפרות  צדדיו. 
דרכים  וקטעי  עפר  ערימות  של 

ממערב לכביש הערבה.

גבוהה מאד )4(

רמת קטורה 11.04
צפון

שונים. בכיוונים  נחלים  עם  מבותרת   רמה 
3 אתרים רודדיים.

בריכות  למעט  ברובו.  שמור  שטח 
והדרכים  קטורה  נחל  מעל  המים 
שטחים  ומספר  אליהן,  והצינור 
בסמוך  מבתרים  או  מיושרים 
לכביש הערבה. תצפיות מרשימות.

גבוהה מאד )4(

קטעי ערוצים קניוניים ועמק רחב של נחל גדול, נחל קטורה11.05
רבים.  שיטה  עצי  עם  תלולים,  במדרונות  תחום 
כולל את עין קטורה )39( שכיום יבש. אתר ארכ׳ 

אחד – כנראה פולחני.

נחל מרשים ושמור. הפרה של דרך 
עפר וקו מתח נמוך בחלק הדרומי 
חפירות  ומספר  העמק,  של 

וערמות ליד כביש הערבה.

גבוהה מאד )4(

רמת קטורה 11.06
דרום

בפיתול  הצפוני  בחלקה  מוקפת  מבותרת  רמה 
חד של נחל קטורה. צופה אל עמק הערבה ואל 
רודדיים,   אתרים  ארבעה  אתרים:  גרופית.  רמת 

אתר מאובני עלים )45(.

מרשימות.  תצפיות  שמורה,  רמה 
כביש  בשולי  מעטות  הפרות 

הערבה וכביש 40.

גבוהה מאד )4(
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3.4.12 צוקי שיירות 
מאפייני היחידה: קו ארוך )כ-22 ק“מ בתחומי הסקר, ועוד כ-12 ק“מ מדרום לו( של מצוקים ומדרונות תלולים. מהווה את 

חלקו העליון של מצוק ההעתקים במקטע שבין מדרום ליהל ועד לתמנע.

גבולות היחידה
• בצפון – תחילת המצוק הגבוה באזור הסעיף המערבי של נחל שעלב.	

• במזרח – קו תחתית המדרון התלול שלרגלי המצוקים. משם ומזרחה ישנן רמות או שיפוע מתון יותר.	

• בדרום – גבול הסקר באזור זה בראש מעלה זוגן. היחידה ממשיכה דרומה עד אזור תמנע. 	

• במערב – קו ראשי המצוקים שלרוב אורכו )מאזור נחל גרופית ודרומה( מהווה גם קו פרשת מים.	

שטח – 15,478 דונם.

אגני ניקוז: השטח מתנקז מזרחה לנחל שעלב. בצוקים עצמם הערוצים לרוב קטנים, אך בצפון היחידה ישנם גם נחלים גדולים 
יותר המגיעים מהאזור הרמתי שבמערב.

הפרש הגבהים בין ראש המצוק לתחתית המדרון התלול נע סביב 150-200 מטרים. הרום המוחלט קטן  רום פני הקרקע: 
מדרום לצפון. הרום הכללי ביחידה נע בין 590 מ׳ בראשי המצוקים בדרום, מדרום לשחרות, לכ-180 מ׳ בתחתית המדרונות 

בצפון היחידה, כ-3 ק“מ דרומית-מערבית ליהל.

גרופית. בחלק מאזור תחתית המצוקים,  ומרבית החתך המצוקי מורכבים מסלעי תצורת  ראשי המצוקים  וקרקע:  מסלע 
ובמספר ערוצים עמוקים נחשפת תצורת אורה. פה ושם ישנם מחשופים קטנים מאד של תצורות נוספות, הצעירות מתצורת 

גרופית. חבורת הקרקע כמעט בכל השטח היא ‘סלעים חשופים ואלוביום מדברי גס׳.

צוקי שיירות באזור הר עיט. צילום: רועי טלבי.

אין מקורות קבועים. במפה מסומנים גבים בערוץ נחל שמצפון לנחל קטורה )לא נמצא לגביהם מידע(. עין  מקורות מים: 
קטורה נמצא סמוך ליחידה )הוכלל ביחידה קודמת( אך הוא יבש.

יישובים: אין.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: המצוקים נצפים מחלקים גדולים של הערבה באזור שממזרח להם. זאת פרט 
יותר לערבה מסתירים אותם. תצפיות מראשי המצוקים מאפשרות מראות  למקומות שבהם המתלולים והרמות הסמוכים 

מרשימים לערבה הישראלית והירדנית ולהרי אדום. 
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היחידה שמורה ברובה הגדול. מספר תשתיות חוצות אותה לרוחבה: כביש 40 ובסמוך לו קו מתח גבוה וקו משני של קצא“א 
חוצים באזור הר עיט; קו מתח נמוך יורד מהר עיט לכיוון נחל קטורה; בהר עיט עצמו יש מוצב צבאי קטן עם אנטנה גבוהה 
ובסמוך גם אנטנות סלולריות; דרך עפר לאורך קו צינור הנפט אילת-אשקלון חוצה באזור שמצפון-מערב לקטורה; דרך העפר 

של מעלה שחרות ודרך משנית סמוכה לאורך קו מים חוצות צפונית-מזרחית לשחרות. 

בתי-גידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים )מתייחס גם ליחידה הבאה – צוקי קטורה(: בית הגידול סווג כ׳מצוקים׳ 
והוא דומה למדי לבית הגידול ‘רמות גירניות מבותרות׳. תרשים הצומח היחיד מהיחידה הוא בערוץ גדול )קטע מנחל גרופית( 
בו נרשמה בתה דלילה מאד עם עצים/שיחים בודדים. כיוון שרוב הערוצים הם מסדר נמוך וגם תלולים, ניתן להניח שתצורת 

הצומח בהם נעה בין ישימון עם עשבוניים בודדים ועד בתה דלילה מאד, ושעושר המינים נמוך מזה של הרמות הגירניות.

ייחוד חזותי ותרבותי: אלמנט נופי בולט ומרשים, בחלק ניכר של הערבה הדרומית מהווה את הרקע וקו האופק בצד הישראלי. 

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

ארכיאולוגיים צוקי שיירות12.01 אתרים  היחידה.  בתיאור  גם  ר׳ 
מעלות  לכמה  קשורים  שחלקם  ועוד(  )פולחן 
אתרים  מספר  שחרות.  מעלה  ובפרט  עתיקים 
גרופית(.  רמת  מעל  במדרגה  )רובם  רודדיים 
אתרים אחרים כוללים תצפיות מראש היחידה, 
וכן   ,)42( עיט  הר  מצפור  היא  בהן  שהמוסדרת 
ו״הקניון   )35( סמדר  גב   ,)43( עיט  בהר  סדקים 

הלבן״ )49(.

מצוקים ומדרונות גבוהים ותלולים, 
הפרות נופיות מעטות מאד.

מירבית )5(

 3.4.13 רמת גרופית
מאפייני היחידה: רמה היוצרת מעין מפלס ביניים, לרגלי צוקי שיירות ומעל עמק הערבה. מבותרת בחלקה הדרומי ומישורית 

יחסית בחלקה הצפוני.

גבולות היחידה
• בצפון – קצה המישור בצפון הרמה. מקום בו מתקרבים מדרונות רמת קטורה דרום לצוקי שיירות.	

• במזרח – קו המגע עם רמת קטורה דרום )בצפון( וראש קו המצוקים )צוקי קטורה( בדרום.	

• בדרום – קצה האזור הרמתי באזור מפגש צוקי קטורה וצוקי שיירות.	

• במערב – קצה האזור המישורי/רמתי במגע עם תחתית המדרונות של צוקי שיירות.	

שטח – 6,333 דונם.

אגני ניקוז: צפון-מזרח הרמה )מצפון-מזרח לכביש 40( מתנקז לנחל קטורה ודרום-מערב הרמה לנחל גרופית. שני נחלים 
אלה מתנקזים לנחל שעלב. הקצה הדרומי מתנקז ישירות לסביבת קיבוץ קטורה.

רום פני הקרקע: בחלק הגבוה ביותר, בגבעות שלרגלי צוקי שיירות בדרום הרמה, הרום כ-390 מ׳. הנקודה הנמוכה ביותר 
היא ברום 210 מ׳, בראש המפל של נחל גרופית. 

מסלע וקרקע: בחלק הדרומי, המסלע הוא בעיקר תצורת גרופית. בחלק הצפוני – בעיקר קונגלומרט רמת גרופית. בערוצים 
הראשיים יש אלוביום. קרוב לקצה הצפוני יש שתי גבעות משאר קטנות המורכבות מתצורת מנוחה )ר׳ תמונה בסעיף 2.2.2(. 
בצפון,  גס.  ואלוביום מדברי  או סלעים חשופים  וסלעים חשופים  רג  כוללות  גרופית  באזורים המכוסים בתצורת  הקרקעות 

באזורים המכוסים בקונגלומרט, הקרקע היא רג רגוסולי יחד עם רגוסול אבנוני או יחד עם אלוביום מדברי גס.

מקורות מים: אין.

יישובים: אין.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: הרמה נצפית מכביש 40, החוצה אותה לאורך פרשת המים הנמוכה בין נחלי 
קטורה וגרופית, והעולה ממנה לכיוון הר עיט. היא נצפית מאזור ראשי המצוקים שמעליה ומחלקים של רמת קטורה דרום 

הסמוכה לה. משוליה המזרחיים יש תצפיות לערבה. 

רמת גרופית נחצית מצפון לדרום ע“י קו מתח גבוה )בחלקו כפול( וקו מתח נוסף, שלאורכם דרך עפר מפותלת, וכן )בדרום-מערב( 
ע“י דרך העפר של קצא“א, דרך עפר המחברת בינה לבין כביש 40 ודרך לתצפית צבאית ישנה בקרבת נ.ג. 327. גם בחלק הצפוני-

מזרחי ישנן מספר דרכי עפר. בשטח הרמה ישנם 3 מתקני שאיבה בשני מיקומים. למרות כל אלה מרבית שטח הרמה שמור. 
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בולטות  ממנו  מישורי  אזור  גרופית.  רמת  צפון 
מתצורת  וצור  מקירטון  המורכבות  משאר  גבעות 

מנוחה. משמאל – צוקי שיירות. צילום: מימי רון

בתי-גידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: בית הגידול סווג כ׳רמות גירניות מבותרות׳. עם זאת, בצפון הרמה האופי 
פחות מבותר. בכל שטח הרמה הצומח ערוצי בלבד. תצורות הצומח שנרשמו הן בין עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים, 
דרך בתה דלילה עם עצים/שיחים פזורים ועד עצייה דלילה מאד. העציות נמצאות ביובלי הראשיים של הנחלים קטורה וגרופית. 

ייחוד חזותי ותרבותי: רמת ביניים בין ההר לעמק הערבה, מעט “מבודדת“, ששטחה גדול יחסית. מהווה נוף מרשים בתצפיות 
מלמעלה, וגם מעין שער לערבה לבאים מכביש 40. 

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

9 רמת גרופית  13.01 ישנם  הדרומי  בחלק  היחידה.  בתיאור  גם  ר׳ 
אתרים רודדיים וקבר.

גבוהה מאד )4(ר׳ בתיאור היחידה.

3.4.14 צוקי קטורה
מאפייני היחידה: קטע תחתון של מצוק ההעתקים ממזרח לרמת גרופית )לרוב אורכה(. דומה באופיו למתלולים המזרחיים 

של רמות שעלב, אך מעט גבוה יותר, והוחשב כיחידה נפרדת בגלל הפרדתה של רמת גרופית.

גבולות היחידה: 
• בצפון – תחתית המצוק בקניון נחל גרופית.	

• במזרח – תחתית המדרונות במגע עם עמק הערבה.	

• בדרום – תחתית המדרונות באזור של “פער“ במצוק התחתון. סמוך לשם דרומה מתחילות “שלוחות שחרות – יטבתה“.	

• במערב – קו ראשי המצוקים, שממנו ומערבה נמצאת רמת גרופית.	

שטח – 2,861 דונם.

אגני ניקוז: רוב השטח מתנקז בנחלים קצרים לכיוון נחל מוסדר הממשיך לנחל שעלב. הקצה הצפוני מתנקז לנחל גרופית 
)המגיע אף הוא בהמשך לנחל שעלב(.

רום פני הקרקע: בין כ-330 מ׳ בראש המצוקים בדרום היחידה לכ-135 מ׳ בתחתית המדרונות באזור שמול קטורה. הפרש 
הגבהים מראש המצוק לתחתית המדרון הוא כ-150 מ׳.

מסלע וקרקע: הרוב הגדול של השטח בנוי מתצורת גרופית. בחלק מתחתיות המדרונות ובערוץ עמוק אחד נחשפת תצורת 
אורה. הקרקעות מוגדרות כ׳סלעים חשופים ואלוביום מדברי גס׳. 

מקורות מים: אין.

יישובים: אין. 

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: היחידה נצפית היטב מהמישורים ומכביש הערבה בסביבת צומת קטורה ועד 
גרופית. מראשה, בגבול עם רמת גרופית, יש תצפיות מרשימות לכיוון הערבה, הרי אדום וצוקי שיירות. 

התשתיות וההפרות מעטות. תצפית אחת )במוצב צבאי נטוש, בקרבת ראש המצוק( נגישה מכביש 40 דרך רמת גרופית. דרך 
עפר קצרה נוספת מובילה מקרבת צומת קטורה לתצפית נמוכה יותר, שמעל צומת הכניסה ללוטן. קו מתח גבוה יחיד חוצה 

את היחידה לרוחבה, צפונית-מערבית לקטורה. דרך קצא“א חוצה באזור מתון יחסית בקצה הדרומי של היחידה.



94

"ח מסכם ובקעת עובדה דו הערבה הדרומית 

מראה בצוקי קטורה, מצפון לקיבוץ קטורה.
צילום: איתן רומם

בתי-גידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: ר׳ ביחידה הקודמת )צוקי שיירות(.

ייחוד חזותי ותרבותי: קו מצוקים ומדרונות מרשים ושמור.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

ר׳ תיאור בתיאור היחידה. ללא אתרים )תצפיות צוקי קטורה14.01
אפשריות מראש המצוק בשולי רמת גרופית(.

אזור שמור של מצוקים ומדרונות. בכמה 
מהערוצים בו ישנם מפלים גבוהים.

גבוהה מאד )4(

3.4.15 מישורי שעלב דרום
מאפייני היחידה: אזור חולי שרובו שטחים חקלאיים )תמרים וגידולי שדה. בין השטחים החקלאיים גם כמה מתקנים פוטו-

וולטאיים( של הקיבוצים קטורה, גרופית ויטבתה. ממזרח ליטבתה נותר שטח דיונות חול טבעי ברובו. 

גבולות היחידה
• בצפון – הקצה הצפוני של שטחי החקלאות של קטורה. 	

• במזרח – הגבול הבין-לאומי עם ירדן. אזור חולי גדול ממשיך בתחומי ירדן.	

• בדרום – הקצה הדרומי של שטחי החקלאות של יטבתה, בקו המגע עם שולי מלחת יטבתה.	

• במערב – הגבול המערבי של שטחי החקלאות או שוליהם, שהוא גם קו המגע המקורב בין קרקעות חוליות לבין האלוביום 	
המדברי שבמניפות הסחף.

שטח – 15,761 דונם.

אגני ניקוז: השטח מישורי וחולי ומערכת הניקוז אינה מפותחת. בסיס הניקוז באזור הוא נחל שעלב. הנחל נמצא )במקטע זה( 
ברובו מעט ממזרח לגדר הגבול, פרט לחולות יטבתה שם הגבול עובר בתוך הנחל.

רום פני הקרקע: השטח מישורי ומשתפל דרומה )וגם מעט מזרחה( מכ-110 מ׳ בצפון לכ-70 מ׳ בדרום. 

במפה הגיאולוגית מוגדר צפון השטח )אזור חקלאות, עד קו שמול הקצה הצפוני של גרופית( כדיונות חול  מסלע וקרקע: 
והשאר כאלוביום/קולוביום/קרקע(. שכבות הגיאולוגיה והקרקעות אינן מכסות את מזרח היחידה, שאופיו חולי גם כן )למשל 
חולות יטבתה(. הקרקעות ברוב השטח הממופה הן צירופי לס וקרקעות חוליות, או אלוביום חולי, וכן כמה כתמים של אלוביום 

לסי או אלוביום מדברי גס. 

מקורות מים: אין מקורות טבעיים. דרומית-מערבית לגרופית ישנן בריכות חימצון.

אין )הקיבוצים ששטחי החקלאות שייכים להם נמצאים מערבית לתחומי היחידה( ממזרח לקיבוץ גרופית נמצאת  יישובים: 
חוות גרופית )חוות סוסים ולימודי רכיבה(.
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או  התמרים  שורות  רבים  במקרים  הסמוכים.  מהמישורים  נצפה  האזור  והפרות:  מפגעים  תשתיות,  נופי,  רצף  נצפות, 
נמצאים  וגרופית  קטורה  חקלאות  של  המזרחיים  והשוליים  יטבתה  חולות  אזור  הנצפות.  את  מגבילות  האשל  עצי  משוכות 
במיקום חבוי יחסית מאחורי המטעים/שדות. האזור נצפה מקיבוץ גרופית ונצפה מרחוק מאזורים גבוהים יותר במערב )שולי 

רמת גרופית, מעלה שחרות, וראש המצוק בצוקי שיירות(. 

בתחומי השטח החקלאי יש מספר ריכוזי מבנים חקלאיים וכן שלושה מתקנים פוטו-וולטאיים ואנטנה סלולרית אחת. בשולי 
האזורים החקלאיים )שחלקם שויכו ליחידות סמוכות( יש לעיתים ריכוזי פסולת גזם של תמרים.

יש חקלאות פעילה, או אזורים בשולי חקלאות.  במרבית שטח היחידה  וערכי טבע עיקריים:  בתי הגידול, אופי הצומח 
באחרונים יש צומח חולות שרובו בתחומי הפרות שונות )למשל שטחים מיושרים מהעבר, ערוצים עם תוספות מים מבריכות 
חימצון( וחלקו במצב קרוב לטבעי. בנוסף, בתת היחידה של חולות יטבתה )בית הגידול ‘חולות או נחל חולי גדול׳( יש שיחיות 

דלילות מאד, לעיתים דלילות. בכמה מהשקעים שבין הדיונות ישנם אזורים חשופים יותר. 

ייחוד חזותי ותרבותי: האזור החקלאי הגדול בערבה הדרומית, עם מגוון סוגי חקלאות, ואזור חולות מעניין ופחות מוכר.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

שוליים מזרחיים 15.01
חקלאות קטורה 

וגרופית

שטח בין הגוש החקלאי לגדר הגבול. רובו יושר 
התקדמות  בשל  כנראה  וננטש  בעבר  עובד  או 
צומח  שרידי/השתקמות  בחלקו  ממזרח.  החול 
טבעי. בקטע הדרומי, הגבול הבין-לאומי צמוד 

לנחל שעלב. ללא אתרים.

צמוד  אך  מיוחדים,  ערכים  ללא 
לאזור חולות גדול בצד הירדני.

בינונית )2(

פוטו-וולטאי חקלאות קטורה15.02 מתקן  שבמרכזו  גדול  חקלאי  שטח 
במיקום חבוי. החלק הצפוני כולל שטחי גד״ש עם 
משוכות עצי אשל. המערב והדרום – מטעי תמרים. 

בפועל יוצר גוש רצוף עם תת היחידה הבאה.

רצף  יוצר  הערבה  מכביש  במראה 
ארוך של תמרים גבוהים.

בינונית )2(

שטח חקלאי גדול שרובו גד״ש ומיעוטו (בעיקר חקלאות גרופית15.03
פוטו- מתקן  הדרומי  בקצה  תמרים.  בדרום( 

וולטאי. ברוב השטח מפרידות משוכות עצי אשל 
בין החלקות. 

בגלל  הערבה  מכביש  נסתר  רובו 
רק  היטב  ונצפה  גרופית,  גבעת 
מגרופית עצמה. המשוכות יוצרות 

אסתטיקה מעניינת.

בינונית )2(

שוליים מערבים 15.04
חקלאות קטורה 

וגרופית

המתנקז  ערוץ  שבו  וצר,  ארוך  ביניים  אזור 
סוסים,  חוות  גם  בשטחו  שעלב.  לנחל  בהמשך 
לנופלים  אנדרטה  ובו  גרופית  של  הקברות  בית 
)52(, ובריכות חימצון המהוות אתר צפרות )54(. 

ללא אתרים ארכיאולוגיים.

בין  עובר  בחלקו  ושוליו.  ערוץ 
גבעת גרופית לשטחים החקלאיים. 
הפרות של שולי שטחים חקלאיים, 

דרכים ומבנים.

בינונית )2(

מטעי חקלאות יטבתה15.05 ומיעוטו  גד״ש  שרובו  גדול  חקלאי  אזור 
תמרים. אזורי הגד״ש כוללים שני עיגולי קו-נוע 
מהווים  בפרט  והעיגולים  כולו  השטח  גדולים 
פוטו- מתקן  בצפון  וצפרים.  ציפורים  מושכים 

וולטאי קטן.

ושם  פה  חקלאות.  צורות  מגוון 
נותרו גם שיטים בלב המטעים.

בינונית )2(

וביניהן שקעים רחבים חולות יטבתה15.06 דיונות ארוכות  אזור של 
הגבול  ירדן.  עם  לגבול  יטבתה  שדות  בין   ,)59(
במקטע זה עובר בערוץ נחל שעלב. ללא אתרים 

ארכיאולוגיים.

ופחות  יחסית  נרחב  חולות  אזור 
גדר  של  הפרות  מספר  מוכר. 
הגבול, דרכים, תעלת הטייה, ואולי 

יישור חלק מהשטח בעבר.

גבוהה מאד )4(

החקלאות  משטחי  וחלק  יטבתה  מחולות  מקטע 
של יטבתה )שדה עגול המושקה בקו-נוע(.

צילום: רועי טלבי.
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3.4.16 מישורי גרופית
מאפייני היחידה: אזור שרובו מישורי סחף של נחלים בגדלים שונים, בין קו תחתית מצוק ההעתקים לבין השטחים החקלאיים 
שביחידה הקודמת. בתחום המישורים נמצאים הקיבוצים קטורה ויטבתה )רוב שטח הקיבוץ(, ומבני המועצה האזורית. פרט 

למישורים ישנן גם מספר גבעות משאר, שעל הגדולה מביניהן נמצא קיבוץ גרופית. 

גבולות היחידה
• בצפון – קו המגע עם פשט נחל גרופית, בקרבת צומת הכניסה ללוטן.	

• במזרח – קו המגע עם השטחים החקלאיים או שוליהם, שהוא גם הגבול המקורב בין אזורי קרקעות האלוביום המדברי הגס 	
לאזור הקרקעות החוליות.

• בדרום – קיבוץ יטבתה ו“לשון“ של אזור שולי חקלאות יטבתה בין השטחים החקלאיים לבין עציית השיטים.	

• במערב – קו המגע עם תחתית המדרונות של היחידות ההרריות שממערב )צוקי קטורה ושלוחות שחרות – יטבתה(.	

שטח – 18,410 דונם.

אגני ניקוז: השטח מתנקז מזרחה לנחל שעלב דרך נחלים ללא שם, שהגדולים מהם נמצאים ליד הדרכים למעלה יתרו ולמעלה 
ותעלות הטייה המכוונות את הזרימה  יש סוללות  לו,  ובסמוך לשטחים החקלאיים שמזרחית  כביש הערבה  לאורך  שחרות. 

לאפיקים מוסדרים.

רום פני הקרקע: השטח משתפל מזרחה )וגם מעט דרומה( מרום של כ-210 מ׳ לרגלי המדרונות של שלוחות שחרות-יטבתה 
במערב ועד כ-75 מ׳ בסמוך למבני המועצה האזורית. גבעת גרופית ששויכה ליחידה זו מתנשאת כ-50 מ׳ מעל סביבתה. הרום 

בראשה הוא 150 מ׳.

מסלע וקרקע: במפה הגיאולוגית כמעט כל השטח מכוסה אלוביום/קולוביום/קרקע. גבעת גרופית וגוש הגבעות הנמוכות 
ממערב לה מורכבות מתצורת חצרה. בתחתית המדרונות בשולי היחידה נחשפות גם תצורות אורה וגרופית. הקרקע ברוב 
גרופית  גבעת  ובראש  גס  ואלוביום מדברי  ישנם סלעים חשופים  גרופית  גבעת  גס. בהיקף של  השטח היא אלוביום מדברי 

והגבעות ממולה – רג וסלעים חשופים. במערב השטח, לרגלי המדרונות, יש אזורים לא גדולים עם רגים רגוסוליים. 

ישנן  הדרומי  ובקצה  עתיקות,  שרשרת  בארות  של  מערכות  שתי  ישנן  היחידה  בדרום  טבעיים.  מקורות  אין  מים:  מקורות 
בריכות חימצון.

יישובים: הקיבוצים קטורה, גרופית ויטבתה וכן מבני המועצה האזורית חבל אילות. 

קיבוץ גרופית במבט מהאוויר לכיוון מערב. ברקע: 
חלקים ממישורי גרופית, משלוחות שחרות – יטבתה 

ומצוקי שיירות. צילום: אלבטרוס.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: השטח נצפה היטב מכביש הערבה החוצה אותו לאורכו, כמו גם מחלקים של 
המישורים החקלאיים הסמוכים ומגבעת גרופית. תצפיות נוספות אפשריות מהאזורים המצוקיים/הרריים שבמערב. בשטח 
תשתיות רבות יחסית. בקרבת יטבתה נמצאים מפעלי ערדום ומנחת מטוסים קלים. מדרום לגרופית נמצאת רפת. קווי מתח 
גבוה חוצים את האזור לאורכו ממערב לכביש הערבה. דרך קו צינור הנפט חוצה את השטח. בתחומי גרופית ויטבתה ובסמוך 
דרכים  ישנן  לכביש הערבה  גבעות. ממזרח  בין  בולט  לא  נמצא במיקום  ישנן אנטנות סלולריות. מתקן של קצא“א  לקטורה 

מקבילות )אחת מהן היא כביש הערבה הישן( ומספר וסוללות הטייה.



97

"ח מסכם ובקעת עובדה דו הערבה הדרומית 

בתי-גידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: במרבית השטח בית הגידול סווג כ׳מניפות סחף ‘) אלו מניפות של ערוצים ללא 
שמות שרובם קטנים. את הדרומי מביניהם ניתן לכנות “נחל מעלה שחרות“(. תצורות הצומח שנרשמו בהן הן ישימון עם מעוצים 
פזורים, בתה דלילה מאד )לעיתים עם עצים/שיחים בודדים או פזורים( ועציות דלילות מאד. העציות נמצאות בדרום היחידה. גם 
בשטח של שולי החקלאות )בית הגידול ‘שדות מוברים׳( ממזרח ליטבתה יש עציות שמקורן בנביטת שיטים בשטחים שניטשו. 
וכן אזור צומח צפוף בערוץ היוצא מבריכות החימצון. בגבעת גרופית ובגבעות שמעבר לכביש בית הגידול סווג כ׳רמות גירניות 
מבותרות׳ עקב המסלע בהן. אין משם תרשימי צומח, אך לפי סדרי הערוצים הנמוכים סביר להניח שהתצורה היא ישימון עם 

מעוצים בודדים או פזורים. היחידה כוללת גם שטחים בנויים בקיבוצים ואת המכלול הבנוי ממזרח ליטבתה. 

ייחוד חזותי ותרבותי: נוף פתוח של הערבה, צוקי שיירות והרי אדום. שרידי חקלאות ומערכות מים עתיקות, ויישובים מודרניים.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

מישורי קטורה – 16.01
גרופית

מניפות סחף עם ערוצי פזרות של נחלים בינוניים 
וקטנים, היורדים מצוקי קטורה, מצוקי שיירות 
ארכ׳  אתרים  יטבתה.   – שחרות  ומשלוחות 
החימצון  בריכות  רודדיים.  אתרים  שני  כוללים 

של קטורה מהוות אתר צפרות )50(.

ממערב  בחלקו  סגור  עמק  כולל 
קטנה  שיטים  נוכחות  לגרופית. 
בחלק זה )לכן הופרד מהמישורים 
 – גרופית  “מישורי   – לו  שמדרום 
ממזרח  בעיקר  הפרות  יטבתה“(. 
קצא“א  ודרך  מתח  קו   .90 לכביש 

ממערב לכביש 90.

גבוהה )3(

קיבוץ. אזור מגורים, אזור משקי/תעשייתי ומתקן קטורה16.02
פוטו-וולטאי.

בנוי

גבעה מאורכת המתנשאת כ-40 מ׳ מעל המישור גבעת גרופית16.03
שסביבה. בראשה קיבוץ גרופית שנחשב כתת-

יחידה נפרדת. ללא אתרים.

יוצרת  עצמו  הקיבוץ  עם  ביחד 
הערבה.  בנוף  ייחודי  אלמנט 

תצפיות מרשימות לכל הכיוונים.

גבוהה )3(

המשקי. גרופית16.04 מהאזור  וחלק  מגורים  מבני  קיבוץ. 
לכיוונים  מרשימות  תצפיות  הקיבוץ  מקצות 
בני  לנופלים  אנדרטה  בקיבוץ   .)51( שונים 

המקום )53(.

בנוי

גבעות מול 16.05
גרופית

גבעות גירניות נמוכות )עד 15-20 מ׳ מעל המישור( 
ולצידן מישורי רג כהה. הופרדו מהאזור שסביבן 

משיקולי מסלע/בית-גידול. ללא אתרים.

המישור  את  המגוון  גבעי  נוף 
נופית  הערכה  רובו.  את  שמקיף 
ביחד עם המישור. הגבעות נחצות 

ע״י קווי המתח הגבוה.

גבוהה )3(

מישורי גרופית – 16.06
יטבתה

שטח מישורי של מניפות נחלים בינוניים וקטנים 
 – שחרות  ומשלוחות  שיירות  מצוקי  היורדים 
בארות  אתרי  שני  כוללים  ארכ'  אתרים  יטבתה. 
יותר  )עתיקה  בריכה  מהם  אחד  ליד  שרשרת, 
עתיקה.  דרך  שרידי  מגורים.  ואתר  מהבארות( 

בנוסף אנדרטה )56( וגן זיכרון )57(.

מישורים על רקע גבעות ומצוקים. 
נוכחות שיטים ניכרת. הפרות דרכי 

עפר, קו מתח ומתקן קצא“א

גבוהה )3(

מפעלי ערדום 16.07
ומנחת יטבתה

מפעל  )מנחת,  שונים  מסוגים  בנוי  שטח  כולל 
ומתקן תרמו-סולארי( ושטח מיושר. 

נמוכה )1(שטח בנוי בחלקו ומופר.

שולי חקלאות 16.08
יטבתה

חקלאות  שטחי  בעיקר  בצפונו  הטרוגני.  אזור 
עצי  משוכות  וכמה  דרכים  רשת  עם  מוברים, 
שיטים.  צמחו  המוברים  השטחים  בתוך  אשל. 
וערוץ  חמצון  בריכות  כוללת  הדרומית  הלשון 
בשולי  טבעי  צומח  ומקטעי  מהן,  המושפע 
מטעים. אתרים: מצודה ומרכז מנהלי מהתקופה 
האסלאמית הקדומה, ושני אתרי בארות שרשרת 
עם שרידים מעטים יחסית, בריכות החימצון של 

יטבתה )64( מהוות אתר צפרות.

שיטים  עם  הטרוגני  ביניים  אזור 
עם   גם  אך  עתיקות,  ואתרי  רבות 

תשתיות והפרות רבות.

גבוהה )3(

 יטבתה16.09
ומבני המועצה

אזור  יטבתה:  קיבוץ   – הערבה  לכביש  ממערב 
קטן.  צבאי  בסיס  בנוסף  משקי.  ואזור  מגורים 
ממזרח לכביש הערבה - מבני המועצה האזורית, 
בסמוך  “יעלים“.  הנופש  וכפר  מסחרי  מרכז 
לקיבוץ פינות זיכרון לקלמן שלפסקי ומנחם בן-

דוד שנהרגו בדרך לפטרה )אתרים 60, 61(.

בנוי
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3.4.17 שלוחות שחרות – יטבתה
מאפייני היחידה: אזור מבותר נרחב של שלוחות ורמות נטויות, וביניהן ערוצים שחלקם עמוקים. מתחיל לרגלי צוקי שיירות 
ומשתפל מזרחה, לרוב בהדרגתיות, אך לעיתים גם עם קטעי מדרונות תלולים. על חלק מהשלוחות יש גבעות משאר שבראשיהן 
סלע קשה ובמדרונותיהן סלע רך. בתחומו אתרים ארכיאולוגיים רבים, שחלק גדול מהם בקרבת יטבתה, וכן מפלים, גבים ומערות. 

גבולות היחידה
• בצפון – אזור תחתית מעלה יתרו שבו ישנו פער בקו המצוקים/גבעות התחתון )ומעבר לו צפונה מתחילים צוקי קטורה(. 	

למעשה, שני הק“מ הצפוניים של היחידה דומים בגיאולוגיה שלהם יותר לצוקי קטורה מאשר לשאר היחידה. 

• במזרח – קו מפותל של תחתית המדרונות במגע עם מישורי הערבה.	

• זוגן. 	 בדרום – תחתית המדרונות באזור שממערב ליטבתה, ובהמשך מערבה קו שרירותי של גבול הסקר בסמוך למעלה 
היחידה ממשיכה דרומה מעבר לקו זה )אם כי עם אופי של מדרגת ביניים( עד מעל אזור הר מכרות שבבקעת תמנע.

• במערב – תחתית המדרונות של צוקי שיירות.	

שטח – 25,129 דונם.

אגני ניקוז: השטח מתנקז מזרחה לכיוון נחל שעלב דרך נחלים חסרי שם בגדלים שונים. המשכם של נחלים אלה מזרחה מנותב 
בכדי להגן על השטחים החקלאיים )ר׳ יחידת מישורי גרופית(. המתלולים לכיוון דרום היחידה מתנקזים לכיוון נחל יטבתה 

ומלחת יטבתה.

רום פני הקרקע: נע בין כ-400 מ׳ לרגלי צוקי שיירות מדרום לשחרות ועד לכ-80 מ׳ בצד הדרום-מזרחי, ממערב ליטבתה. 
ככלל השלוחות משתפלות מזרחה. אורך השלוחות וגובהן ההתחלתי גדלים כלפי דרום )בעוד שרום הערבה מנמיך דרומה( ולכן 

בחלק הדרומי הפרשי הגבהים בין המערב למזרח גדולים יותר.

מסלע וקרקע: ברוב שטח השלוחות נחשפת תצורת חצרה. בחלקים הגבוהים, למרגלות צוקי שיירות, במספר גבעות משאר 
שעל פני המישור הרמתי הנטוי ובגוש שבצפון היחידה, נחשפת גם תצורת אורה ולעיתים מעליה גם תצורת גרופית. בערוצים 
העיקריים ישנו אלוביום. הקרקעות במרבית השטח הן סלעים חשופים ואלוביום מדברי גס, ובחלק מהאזורים הנמוכים יותר 

במזרח היחידה – רג וסלעים חשופים.

מקורות מים: נביעה קטנה )כיום יבשה( נמצאת בסמוך למעלה שחרות, למרגלות צוקי שיירות.

חלקים מקיבוץ יטבתה נמצאים למעשה בתחום השלוחות, אך חוברו לתת היחידה של הקיבוץ, ששויכה ליחידת  יישובים: 
הנוף הקודמת.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: היחידה נצפית ממישורי הערבה ונראית מהם לרוב כפס גבעות על רקע צוקי 
שיירות. היא נצפית בצורה הטובה ביותר מלמעלה, מראש צוקי שיירות. חלקה הצפוני נצפה מדרום רמת גרופית. 

התשתיות בתחום היחידה מצומצמות )בפרט יחסית לגודלה(. הן מסתכמות במעבר קווי המתח הגבוה, וממזרח לו ציר קצא“א. 
הללו עוברים ב“זרועות“ שבחלק המזרחי של היחידה. מתקן קצא“א נמצאת בסמוך )לא נכלל בתחום השלוחות(. ציר העפר של 

מעלה שחרות חוצה את היחידה לרוחבה בחלקה הדרומי. 

מראה בשלוחות באזור מעלה שחרות.
ברקע – צוקי שיירות. צילום: רועי טלבי.
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 בתי-גידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: בית הגידול ביחידה סווג כ׳רמות גירניות מבותרות׳. תרשימי הצומח ממנה 
מרוכזים באזור אחד שקשה לדעת עד כמה הוא מייצג. הצומח שנרשם מפותח יחסית לבית-גידול זה, כשכבר בערוצים הקטנים 
ישנן בתות דלילות מאד. בערוצים הגדולים יותר ישנן בתות דלילות מאד או דלילות עם עצים/שיחים פזורים, ובערוץ הגדול 

ביותר עצייה דלילה מאד )כנראה מצב נדיר. ברוב הערוצים הגדולים נראים רק עצים בודדים(.

ייחוד חזותי ותרבותי: יחידה נרחבת עם נוף מבותר בראשיתי, אתר מצודת יטבתה מתקופת הברזל, ואתרים רבים נוספים 
שרובם קשורים למעלות עתיקים )לפירוט על חלקם ר׳ סעיפים 3.9, 3.13(.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

שלוחות שחרות 17.01
– יטבתה

בתיאור  ר׳  היחידה.  שטח  רוב  את  תופסת 
הכוללים:  ארכיאולוגיים  אתרים  כ-25  היחידה. 
שחרות  למעלה  הקשורים  ופולחן  חנייה  אתרי 
העתיק,  ולמעלה עתיק נוסף, מלכודת טורפים, 

מבנה רומי, קברים ומספר אתרים רודדיים.

בראשיתי  נוף  עם  נרחב  מבותר  אזור 
ומעט הפרות.

מירבית )5(

טופוגרפית צוקי יטבתה 17.02 הממשיך  דרום,  כלפי  המצוקים  קו 
את צוקי תמנע )שבהם יש גם אבני-חול(. אתרים 
ארכיאולוגיים: מצודת יטבתה מתקופת הברזל, 
בסמוך אתר הפקת נחושת וכן מאוזוליאום נבטי. 
אתרי  ומספר  למדי  גדול  מגורים  אתר  בנוסף, 
קבורה. אתרים אחרים הם עמדה מנדטורית )63( 

ותצפית יפה מקצה שלוחה )67(. 

היחידה   לתת  באופיו  המשכי 
הקודמת. 

מירבית )5(

מבט מזרחה מהשלוחות באזור מעלה שחרות. ברקע 
קיבוץ יטבתה ושטחי החקלאות שלו, והרי אדום.

צילום: רועי טלבי.

3.4.18 מלחת יטבתה
יחידה מישורית, הכוללת את חלק המלחה הסטרילי בתחומי ישראל ואת אזור שולי המלחה עד גבול  מאפייני היחידה: 

עציית השיטים.

גבולות היחידה
• בצפון – קו המגע עם שטחי החקלאות של יטבתה.	

• במזרח – הגבול עם ירדן. היחידה ממשיכה בירדן ושם נמצא רוב שטחה של המלחה.	

• בדרום – גבול מפותל בין אזור המלחה הלחה לחולות סמר )למעשה זהו אזור ביניים עם צומח מלחה וצומח חולות(.	

• במערב – גבול )לעיתים הדרגתי( בין צומח המלחה לעציית השיטים.	

שטח – 14,422 דונם.

אגני ניקוז: השטח מישורי כמעט לגמרי ומתנקז מזרחה לכיוון מרכז המלחה בצד הירדני. בשנים מסוימות השטח מוצף זמנית 
לאחר שטפונות.

רום פני הקרקע: הרום הוא 60-65 מ׳. 
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מסלע וקרקע: במפה הגיאולוגית, רוב השטח, ובכללו כל השטח הסטרילי, מצוין כמשקעי פלאייה. מרביתו של שאר השטח 
ממופה כצירוף משקעי פלאייה ואלוביום. הקרקע ברוב הגדול של השטח היא סולונצ׳ק. בדרום, בקרבה לחולות סמר ולחולות 

בצד הירדני מתווספים לסולונצ׳ק צירופים של חול נודד וקרקעות אלוביאליות מדבריות לסיות.

מקורות מים: אין מקורות קבועים. חלקים מהמלחה עשויים להיות מוצפים בעקבות שטפונות.

יישובים: אין.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: עקב מישוריותו, השטח נצפה בעיקר מטווח קרוב, למשל מדרך הגבול, או 
מאזורים גבוהים ממערב לערבה. מכביש הערבה הוא נצפה בזווית שטוחה, אם כי ניתן לראות אפילו את החלק הירדני, בפרט 

אם הוא מוצף. 

דרך הגבול והגדר הסמוכה נמצאים בשוליים המזרחיים של היחידה. דרך עפר רחבה של קצא“א חוצה את היחידה לאורכה. 
גדרות החי-בר עוברים בחלק ניכר מאורכם בתחומי היחידה.

בתי-גידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: החלק הסטרילי חסר צומח. בשאר השטח בית הגידול הוגדר כ׳שולי מלחה׳. 
בדרום היחידה, ישנו מצב שמור של מלחה לחה, ובו גם איתורי מינים בסכנת הכחדה. הבולט מהם הוא הסווד האצטרובלי שזהו 
האתר היחיד שלו הידוע מישראל. תצורות הצומח הן שיחיות דלילות ובתות דלילות עם שיחים פזורים. המעבר לבית הגידול 
החולי יותר שבדרום )חולות סמר( הוא הדרגתי. צפונה יותר, ברוב שטח שולי המלחה, תצורת הצומח היא שיחייה דלילה מאד, 

לעיתים עם עצים בודדים )בחלק משטח זה הצומח נפגע משמעותית מרעיית פרסתני החי-בר(,

ייחוד חזותי ותרבותי: באזור הסטרילי יש נוף ייחודי - חסר צומח וסדוק, בשאר השטח יש מישורי שיחיות נרחבים. בנוסף, 
תופעה נופית ייחודית כאשר השטח או חלקו מוצף.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

שולי מלחת 18.01
יטבתה – צפון

אזור מישורי כמעט לגמרי, שחלק גדול משטחו 
של  החיים  בעלי  )כיום  מהחי-בר  כחלק  מגודר 
החי-בר מרוכזים במערב השטח ובחלק מעציית 
של  שבילים  אלומת  בדרום  הסמוכה(.  השיטים 

דרך עתיקה.

נוף מישורי פתוח של שיחים ומעט 
עצים, חלק מאתר החי-בר.

גבוהה )3(

מלחת יטבתה – 18.02
חלק סטרילי

נוף  ישראל.  שבתחום  הסטרילי  המלחה  חלק 
מישורי כהה וסדוק, חסר צומח. ללא אתרים.

מירבית )5(נוף ייחודי.

שולי מלחת 18.03
יטבתה – דרום

לחה.  מלחה  צומח  עם  יותר  בהיר  מישורי  אזור 
בעל חשיבות בוטנית רבה.

ובני-שיח  שיחים  עם  מישורי  נוף 
פזורים. הפרה של גדר החי-בר.

גבוהה )3(

בקדמה  יטבתה.  מלחת  צפון  על  מזרחה  מבט 
הערבה  לכביש  ומעבר  השיטים,  מעציית  חלקים 
תמרים בעין יטבתה )עין ע׳דיאן, ר׳ ביחידה הבאה(. 
המלחה  שטח  לו  ומעבר  המלחה  נוף  בהמשך: 
הסטרילית, שרובו בתחום ירדן. צילום: רועי טלבי.
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מבט מערבה על קטע ממלחת יטבתה הסטרילית. 
ברקע – חולות סמר. צילום: מימי רון.

3.4.19 מישורי יטבתה – אליפז
מאפייני היחידה: אזור מישורי למדי ונרחב, בין יטבתה ועד מדרום לאליפז. מגוון נופית ואקולוגית וכולל רצועת עציית שיטים, 
מניפות סחף למרגלות ההרים ושטחי חקלאות. יוצר רצף עם האזור המישורי ממזרחו )מלחת יטבתה(. האזור כולל אתרים 

ארכיאולוגיים ובוטניים, חלק משמורת החי-בר, שמורת צבי השיטים ואת עין יטבתה )עין ע׳דיאן(. 

גבולות היחידה
• בצפון – קו המגע עם תחתית המדרונות של ‘צוקי יטבתה׳ ועם המשכם – תחתית המצוק הצפוני של קניון נחל יטבתה.	

• שטחי 	 של  המזרחי  והגבול  )בצפון(,  יטבתה  מלחת  עם  המגע  בקו  השיטים,  עציית  רצועת  של  המזרחי  הגבול   – במזרח 
החקלאות של סמר ואליפז, בקו המגע עם חולות סמר )בדרום(.

• בדרום – קו מגע עם אזור המושפע מתשטיפי מכרות תמנע, בשולי מניפת נחל תמנע.	

• במערב – קו המגע עם תחתית צוקי תמנע )חלקם התחתון של המצוקים מורכב מאבן-חול(, ובהמשך דרומה קו ממזרח 	
לאזורים ההרריים/גבעיים של הר מכרות, גבעת ססגון והר תמנע. 

שטח – 39,101 דונם.

אגני ניקוז: שטח היחידה מתנקז לכיוון מרכז מלחת יטבתה )הנמצא ממזרח ליחידה( דרך הנחלים קטורה, ארגמן, אודם, כדכד, 
ססגון, מנגן ותמנע. הזרימות משלושת האחרונים מוטות צפונה בכדי לעקוף את שטחי החקלאות של סמר ואליפז.

רום פני הקרקע: בין כ-210 מ׳ )למעשה עד 260 מ׳ בחלקים גבוהים של כמה ערוצים במערב( ומשתפל מזרחה לכ-65 מ׳ 
באזור הכמעט מישורי של שמורת החי-בר. 

צירוף  הסחף.  במניפות  המוגבהות  במדרגות  הטרסה  קונגלומרט  או  כאלוביום,  ממופה  היחידה  שטח  רוב  וקרקע:  מסלע 
משקעי פלאייה ואלוביום נמצא בחלק מהגבול המזרחי של היחידה. במספר גבעות משאר נחשפים סלעים מתצורות אמיר 
וסמר )קרטיקון תחתון( וחצרה, ובגבעות אחרות אף מתצורות שחורת. באתר שבאחת מהן, המכונה “תמנע הקטנה“, נמצא גם 

המחשוף הצפוני בארץ של סלעי התשתית הפרקמברית.

)בעיקר  חולי אבנוני  גס, אלוביום  הקרקעות באזור שולי המלחה היא סולונצ׳ק. מרבית שאר השטח מכוסה אלוביום מדברי 
במניפת נחל תמנע( או צירוף שלהם. השטחים המוגבהים במערב השטח מכוסים רגים רגוסוליים עם אלוביום או רגוסול אבנוני.

מקורות מים: עין יטבתה היה מקור המים החשוב באזור, החל מהתקופות העתיקות ועד לפני כמה עשורים, ובקרבתו נמצאים 
אתרים ארכיאולוגיים רבים )ר׳ סעיף 3.9(. כיום נביעתו יבשה עקב שאיבת מי תהום. עין צאלה, קטן בהרבה, שגם הוא יבש כיום, 
נמצא כ- 1.5 ק“מ מגבול הסקר בראש קניון נחל ארגמן. בתחום גדרת צבי השיטים שבצפון האזור ישנן שתי שקתות. בריכות 

החימצון של סמר ושל אליפז עשויות להוות מקור מים לציפורים ובע“ח קטנים.

יישובים: הקיבוצים סמר ואליפז נמצאים בשטח מניפות הסחף במערב היחידה.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: השטח נצפה מכביש הערבה החוצה את היחידה )או עובר בשוליה( לאורכה. 
מלמעלה הוא נצפה ממספר גבעות שבתוכו, מאזור הר מכרות, הר תמנע וגבעת ססגון שבדרום, ומאזור ראשי המצוקים שממערב. 
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היחידה נחצית ע“י דרכי עפר רבות בכיוונים שונים, בפרט באזור שבין סמר ואליפז שם ישנה רשת צפופה למדי של דרכים 
)הקשורות לחיפושי מחצבים ולכרייה של מפעל תמנע בשנות ה-50׳ וה-60׳(. ממערב לשני קיבוצים אלה יש סוללות לצורך 
הגנה משטפונות. ממערב לכביש הערבה ובסמוך לו עוברים שני קווי מתח גבוה. אנטנה סלולרית נמצאת סמוך לכביש הערבה 
מול אליפז. הגדר המערבית של החי-בר נמצאת מעט ממזרח לכביש הערבה, וממול ישנו השטח המגודר של שמורת צבאי 

השיטים. בריכת מים נמצאת על “הר סמר“.

בתי הגידול הטבעיים בתחום היחידה הם מניפות סחף עם אלמנט חולי  וערכי טבע עיקריים:  בתי-גידול, אופי הצומח 
ועציית שיטים. במניפות הסחף תצורות הצומח הן החל מישימון עם מעוצים פזורים ועד שיחייה דלילה מאד עם עצים בודדים. 
מתצלומי אוויר נראה שישנם גם ערוצים עם עציות דלילות מאד. בעציית השיטים תצורת הצומח היא כצפוי עצייה דלילה 
מאד או דלילה. בעין יטבתה היבש שבצפון עציית השיטים ישנה חורשת תמרים. איתורי מינים בסכנת הכחדה נמצאים בתחום 

מניפות הסחף )בעיקר ממערב לסמר( ובתחום עציית השיטים. פרט לכך ישנם שטחי החקלאות והקיבוצים.

ערוצי פזרות במניפת הסחף בין סמר ואליפז. ברקע 
צוקי תמנע. צילום: מימי רון.

ייחוד חזותי ותרבותי: נוף מגוון הכולל עציית שיטים, מישורים ומניפות סחף )על רקע מצוקים מרשימים(, ואתרים מעניינים 
מבחינת ארכיאולוגיה, בוטניקה וזואולוגיה.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

צפון-מזרח 19.01
עציית השיטים 

יטבתה

שטח עם קרקע מלוחה הכולל שיטים )בדלילות 
יחסית לשאר עציות השיטים(. בחלקו הדרומי-

שיירות  חאן  נמצא  יטבתה,  עין  בקרבת  מערבי, 
)ר׳  נחפר  שטרם  נבטי  מקדש  אף  ואולי  נבטי 

בסעיף 3.9.5(.

גבוהה )3(נוף מישורי עם שיחים ושיטים.

עציית השיטים 19.02
יטבתה

ובצפיפות  רבים  שיטה  עצי  הכוללת  רצועה 
גדולים  מהעצים  חלק  לערבה.  יחסית  גבוהה 
בעיקר  רבים,  ארכיאולוגיים  אתרים  במיוחד. 
מצודה  הם:  העיקריים  יטבתה.  עין  סביב 
הוקמה  שרידיה  )שעל  הרומית  מהתקופה 
תחנת משטרה בריטית ]65[(. בית מרחץ בסמוך 
ופוגארות(  )בריכות  השקיה  מערכות  למצודה; 
3 אתרים  )כנראה(;  חווה  בית  במספר מקומות, 
שאינם  אתרים  נחושת.  לתעשיית  הקשורים 
ארכיאולוגיים הם: עין יטבתה )68, 69(, רוב שטח 
ה״ספארי״ של חי-בר יטבתה )72( חלק משמורה 
)סגורה( של צבי השיטים )70( ובית קברות בדווי 
של שבט  האחיוואת )66(. בריכות החימצון של 

סמר )78( מהוות אתר צפרות.

הפרות  רבים.  ואתרים  ייחודי  נוף 
של כביש הערבה קווי מתח וגדרות.

גבוהה מאד )4(
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ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

מניפות הסחף 19.03
יטבתה – ססגון

סדרת מניפות בהן גם מרכיב חולי. מספר גבעות 
מהשטח.  בחלק  פזורים  שיטה  עצי  בולטות. 
הקשורים  אתרים  כ-15  רבים:  ארכ'  אתרים 
לתעשיית )הפקה ו/או מגורים(, שלושה עפיפוני 
נוספים:  אתרים  קבורה.  אתר  סלע,  ציורי  ציד, 
תצפית   ,)79( הקטנה"  "תמנע  גיאולוגי  אתר 
סמר״  “הר   – הגבוהה  הגבעה  מראש  מרשימה 
לסיום  פסל  השיטים.  צבי  משמורת  חלק   .)75(

הנחת קצא״א )81(.

מצוקים  רקע  על  מגוונת  מניפה 
מרשימים. הפרות של רשת דרכים, 
שאינן בולטות כל כך במבט מתוך 

השטח.

גבוהה מאד )4(

אזור אתר לשון-19.04
האפעה

צומח  משיקולי  שהופרד  הקודם  מהאזור  חלק 
)ממשיך מעט גם מערבה, לחלק התחתון ביותר 
 .)73( בוטני  אתר  מהווה  החול(.  אבן  מצוקי  של 
מרכז  כנראה   - ארכיאולוגי  אתר  גם  בשטח 
אתרי  המגורים,  אתרי  למקבץ  הקשור  פולחני 

הפקת נחושת והעפיפונים שבסביבה.

גבוהה מאד )4(כנ״ל. הערכה יחד עם הקודם.

משקי סמר19.05 ואזור  קטן,  מטע  מגורים,  אזור  קיבוץ. 
הכולל גם מתקן סולרי. בתחום הקיבוץ ישנו גן 

בוטני של צמחי הערבה הדרומית וסיני )74(.

בנוי

חקלאות סמר 19.06
ואליפז

בזה  זה  גובלים  הקיבוצים  שני  של  השטחים 
ויוצרים גוש אחד. מטעי תמרים וחלקות גד"ש. 
בעיקר  מהשטחים,  חלק  פוטו-וולטאי.  מתקן 
בצפון-מזרח, מוברים, וישנה בהם חזרה חלקית 
החימצון  בריכות  וכן  המטעים  טבעי.  צומח  של 
חוות  מבני  צפרות.  אתר  מהווים  אליפז  של 
80( משמשים  )אתר  גידול הסמר משנות ה-60 
כמתחם משקי. אתר ארכ' קטן שבו מתקן עגול.

בינונית )2(נוף חקלאי אופייני לערבה הדרומית.

שוליים מערביים 19.07
חקלאות סמר 

ואליפז

רצועה צרה בין שטחי החקלאות לכביש. לאורך 
הדרך הסלולה בתוכה נחשפים גם מקטעים של 

דרך הערבה המנדטורית )דרך בשיטת סולינג(. 

סלולה  דרך  ע״י  מאד  מופר  אזור 
ושטחים מיושרים לכל אורכו.

נמוכה )1(

מניפת נחל 19.08
תמנע

שיטים.  מעט  גבוה,  חולי  מרכיב  עם  מניפה 
ארכיאולוגיים:  אתרים  אליפז.  קיבוץ  במרכזה 
מתקופות  נחושת  הפקת  של  אתרים  שלושה 

שונות, באחד מהם גם אתר חנייה.

מועט,  צומח  עם  בהירה  מניפה 
ממערבה.  הכהים  להרים  ניגוד 

הפרות של דרכים וקו מתח גבוה.

גבוהה מאד )4(

בנויקיבוץ. אזור מגורים ואזור משקי.אליפז19.09

3.4.20 חולות סמר
מאפייני היחידה: מרחב דיונות החול הגדול ביותר שנותר בערבה הישראלית. מקור החול כנראה בבליית אבני-חול מאזור 
ניכרים, בעיקר בקצה הדרומי, עברו כרייה בעבר. באחדים מהם יש השתקמות חלקית של הצומח. המאבק  תמנע. שטחים 

לשימור השטח, שהמשיך גם לאחר שכבר החלה הכרייה בו, יצר הדים רבים בארץ.

גבולות היחידה
• בצפון – קו מפותל של מגע הדיונות עם אזור שולי מלחת יטבתה. באזור זה ישנם מעברים הדרגתיים בין צומח חולות לצומח מלחה.	

• במזרח ובדרום – הגבול הבין-לאומי עם ירדן. במקרה זה אין המשך לחולות בתחום ירדן )נמצא שם חלק ממלחת יטבתה(.	

• במערב – קו המגע עם אזור החקלאות של סמר ואליפז. 	

• שטח – 4,047 דונם.	

ניקוז ברורה בשטח. הגוש  עקב המישוריות והחוליות )בחול יש חלחול של חלק גדול ממי הגשם( אין מערכת  ניקוז:  אגני 
הצפוני נחצה ע“י ערוץ גדול )מוסדר( האוסף מים מהנחלים כדכד, ססגון, מנגן ותמנע.

רום פני הקרקע: אזור החולות מישורי בעיקרו )למעט הפרשי גבהים של מטרים בודדים בין הדיונות לשקעים( ומשתפל מעט 
מאד מזרחה. תחום הגבהים הוא סביב 60-70 מ׳. 

כשני שליש מהשטח )כולל כל הגוש הצפוני( מכוסה דיונות חול, כאשר בדרום היחידה ישנם אזורים פחות  מסלע וקרקע: 
דיונריים ויותר מישוריים המוגדרים כאלוביום והמכסים כשליש מהשטח. הקרקע ברוב הגדול של השטח מוגדרת כחול נודד 

וקרקעות אלוביאליות מדבריות )לסיות(. בצפון, בסמוך למלחה, ישנה נוכחות סולונצ׳ק.

מקורות מים: אין. 
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יישובים: אין. 

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: בגלל מיקומו בין שטחי החקלאות לגבול, השטח נצפה בעיקר משוליו, או 
מרחוק מתצפיות גבוהות. חלקים מהגוש הצפוני ניתן לראות גם מכביש הערבה. 

בגוש הצפוני, הקטן יותר, אין כמעט הפרות למעט דרך וגדר החי-בר סמוך לקצהו הצפוני. בדרום הגוש העיקרי וכן בחלקו 
הצפוני-מערבי ישנם אזורים שנכרו ו/או יושרו. סמוך לקצה הדרומי יש דרך רוחב. בולטות מספר מחפורות וסוללות מהכרייה 

והשטח פגוע. השפעה אקולוגית קיימת גם משטח החקלאות הסמוך.

דיונות  ישנן  מהשטח  בחלקים  גדול׳.  חולי  נחל  או  ‘חולות  הגידול  בית  עיקריים:  טבע  וערכי  הצומח  אופי  הגידול,  בתי 
מלחה,  לאזור  הדרגתי  ומעבר  ולהיפך(  למלחה  חולי  שטח  אצבעות  מעין  )כניסת  התאצבעות  ישנה  השטח  בצפון  מפותחות. 
תצורות  השמורים,  בחלקים  החולי.  בשטח  גם  הכחדה  בסכנת  מלחה  צמחי  של  מינים  באיתורי  היתר  בין  המתבטאת  עובדה 
הצומח הן לרוב שיחיות, החל מדלילות מאד ועד פתוחות )פה ושם גם כתמים צפופים יותר(, ובכמה אזורים נראה שהשיחים 
דלילים יותר והתצורה היא ישימון עם מעוצים פזורים. באזורים הפגועים השטח נראה חשוף כמעט מצומח רב-שנתי. החולות 

מהווים אתר טבע המושך הן חובבי טבע והן חוקרים, ובמסגרת זו גם נתגלה מין העכביש הגדול באזור - מברישימון הערבה.

מברישימון הערבה. צילום Mickey Samuni-Blank )ויקיפדיה(.חולות סמר. צילום: מימי רון.
אורך הגוף כ-2.5 ס"מ ומוטת הרגליים כ-14 ס"מ.

ייחוד חזותי ותרבותי: שטח דיונות נרחב ומרשים, הגדול והעיקרי שנותר בערבה הדרומית. 

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

מירבית )5(ר׳ לעיל ב׳ייחוד חזותי ותרבותי׳.ר׳ בתיאור היחידה. החולות מהווים אתר ביקור.חולות סמר20.01

כרייה לשעבר 20.02
בחולות סמר

אזור דיונות שנפגע מפעילות כריה בעבר. ניכרים 
סוללות עפר ושטחים מיושרים. הצמחייה בקצה 

הדרומי פחות פגועה. ללא אתרים.

)קיים  חלקית  פגוע  חולות  אזור 
תוכנית  וישנה  לשיקום  פוטנציאל 

שיקום(.

גבוהה )3(

3.4.21 מישור רחם 
מאפייני היחידה: אזור הכולל את מרבית שטח מניפות הסחף של הנחלים נחושתן, רחם )הגדול מהשלושה( ואורה, מדרום 
וממזרח לתמנע. חלקים ממנו פגועים למדי עקב תשטיפי מפעל תמנע, דרכים, וכן תשתיות הכוללות את שדה התעופה החדש 

וסוללות ההטייה הקשורות אליו.

גבולות היחידה
• בצפון – קצה האזור המושפע מתשטיפי תמנע, במגע עם שטחי החקלאות ועם מניפת נחל תמנע.	

• במזרח – הגבול הבין-לאומי עם ירדן.	

• בדרום – קו שממנו ודרומה גדלה צפיפות השיטים )יחידת הנוף שולי מלחת עברונה(.	

• במערב – קו המגע עם סוללות וערימות טפל ועפר באזורי הכרייה של תמנע )בצפון( וקו המגע עם הר חכליל וגוש הר אורה 	
)בדרום(.
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שטח – 23,095 דונם.

אגני ניקוז: במניפת נחל רחם ישנה תופעה מיוחדת של התפצלות הזרימה לשני כיוונים )רון ,1967(. השליש הצפוני של המניפה 
זרמו דרך תחום  יטבתה, בצידה הירדני. מרבית הערוצים במניפה  לכיוון צפון-מזרח, לעבר החלק הדרומי של מלחת  מתנקז 
שדה התעופה של היום לכיוון ערוץ גדול בצד הירדני, המגיע למלחת עברונה )שבעבר גם הייתה מחוברת חלקית למלחת אילת. 
כיום יש ביניהן פיתוח מסוגים שונים(. בשנים האחרונות נבנו לרוחב המניפה סוללות לצורך הגנת שדה התעופה משטפונות, 

והזרימות מוטות ומרוכזות אל מצפון ומדרום לתחום שדה התעופה )הזרימה דרומה מגיעה ישירות לצפון מלחת עברונה(.

רום פני הקרקע: משתפל מזרחה מ-190 מ׳ במוצא נחל רחם מההרים ועד כ-70 מ׳ בסמוך לגבול ירדן. 

מסלע וקרקע: לפי המפה הגיאולוגית רוב שטח היחידה מכוסה באלוביום/קולוביום/קרקע. שטחים בחלק הצפוני ממופים 
ברוב  נחל רחם, לשונות כהים ממופים כקונגלומרט הטרסה. הקרקעות  – במניפת  כרייה. במחצית הדרומית  שם כתשטיפי 
השטח הן אלוביום מדברי גס או )ברוב הלשונות הכהים( צירוף של אלוביום מדברי גס ורגים רגוסוליים. בחלק הצפוני )מניפת 
אלוביאליות  קרקעות  עם  נודד  חול  ומעט  אבנוני,  חולי  אלוביום  בעיקר  היא  הקרקע  רחם(  נחל  ממניפת  וחלק  נחושתן  נחל 

מדבריות לסיות.

מקורות מים: אין מקורות טבעיים. מאגר אליפז )לאגירת קולחי אילת לשימוש בחקלאות( נמצא בצפון היחידה, 4 ק“מ מדרום 
לאליפז, ממזרח לכביש הערבה, ומהווה גם אתר צפרות. בריכות טיפול ישנות ויבשות של מפעלי תמנע נמצאות מעברו השני 

של כביש הערבה. באר אורה )הבאר עצמה(, נמצאת בסמוך לגבול היחידה )מחוץ לתחום הסקר(.

יישובים: היישוב באר אורה נמצא בפשט נחל אורה )הנחל מגיע מהר אורה שממערב(. שדה התעופה רמון, שנחנך לאחרונה 
)ב-21/1/2019(, נמצא בחלקה הדרום-מזרחי של היחידה.

היחידה נצפית מכביש הערבה החוצה אותה לאורכה. מגבוה היא נצפית  נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: 
מההרים בתוך בקעת תמנע ומשולי המצוקים שמעל בקעת תמנע. 

את היחידה חוצות לאורכה מספר דרכים נוספות: דרך סלולה בין באר אורה למפעלי תמנע, דרך ציר הנפט וציר נוסף מקביל 
לו וכן קווי מתח גבוה. לרוחבה היא נחצית ע“י שתי דרכי גישה למפעלי תמנע שאחת מהן ממשיכה למטמנת נמרה. סוללות 
ההטייה הקשורות לבניית שדה התעופה ומאגרים הוזכרו בסעיפים קודמים. בחלק הצפוני של היחידה זרמו בעבר תשטיפים 
ממפעל תמנע שמהם נותרו משקעים כהים וצביעה אפורה כהה של חלק מחומרי הסחף. אנטנות סלולריות: שתיים נמצאות 

בסביבת מאגר אליפז, אחת בסמוך לגדר שדה התעופה ורביעית בצומת הכניסה לבאר אורה.

בתי-גידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: רוב תחום היחידה הוא בתחום מניפות סחף עם אלמנט חולי, אלא שהחלק 
סווג  ולפיכך  הכרייה בתמנע(  ע“י  )ומערבית משם  ע“י תשטיפים ממכרות תמנע  הופר  נחושתן(  נחל  במניפת  )רובו  הצפוני 
כבית-גידול מופר. במרבית שטח זה תצורת הצומח היא ישימון עם מעוצים בודדים או פזורים. ישנם גם שטחים עם שיחיות 
דלילות מאד. עם זאת, נראה שבמרבית הערוצים הצומח דל יחסית לצפוי מהמצב הלא מופר. בחלקים הטבעיים במניפת נחל 
רחם תצורת הצומח היא בתה דלילה מאד, לעיתים עם עצים/שיחים בודדים. בולטים בה כמה שיחי צלף סחוסי גדולים במיוחד. 

בתחום היחידה נמצא גם שטח חקלאי קטן בצמוד לשדה התעופה.

באזור הפחות מופר של פשט הנחלים רחם ונמרה ישנו נוף אופייני של מניפת סחף על רקע הרים  ייחוד חזותי ותרבותי: 
בגוונים שונים.  

מראה בפשט נחל רחם. צילום: רועי טלבי
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תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

מניפת הסחף המופרת של נחל נחושתן ומספר תשטיפי תמנע21.01
נחלים קצרים. גוונים אפורים מתשטיפים שזרמו 
בעבר ומספר בריכות גדולות. אתר ארכ' אחד של 
אתר  מהווה  אליפז  מאגר  נחושת.  סיגי  ערמות 

צפרות )83(. 

חלקית.  שהשתקם  פגוע  אזור 
נוכחות הפרות של סוללות בריכות 

ודרכים.

בינונית )2(

שדה תעופה 21.02
רמון

מסלולים, מבנים ומתקני שדה התעופה ושטחים 
חלקה  רוב  על  נמצא  בגדר.  מוקף  מיושרים. 
המזרחי של מניפת נחל רחם. בסקר ארכיאולוגי 
שרובם  אתרים  כ-40  מופו  הבנייה  לפני  שנערך 
גלי אבנים או מבנה בודד, וחלקם אתר חנייה או 

אתר פולחן.

בנוי

מראה מרשים מכביש הערבה על מטע תמרים בגילאים שונים. שייך לקיבוץ יהל.חקלאות רחם21.03
רקע הרי אדום.

בינונית )2(

פשט הנחלים 21.04
רחם ונמרה  

פזורים  שיטה  עצי  עם  גדולה,  סחף  מניפת 
בגודלם  דופן  יוצאי  סחוסי  צלף  שיחי  ומספר 
מבנים  של  ארכיאולוגיים  אתרים  מספר   .)86(
בתחום  גם  נסקרו  דומים  )אתרים  אבנים  וגלי 
לחללי  אנדרטה  קבורה.  ואתר  התעופה(  שדה 
פיגוע מיקוש אוטובוס מטיילי גימנסיה הרצליה 
בשנת 1968 )אתר 88(, אתר גיאולוגי של מחשוף 
סביבתו  לעומת  שירד  בגוש  איאוקניים,  סלעים 

 .)85(

נוף המניפה על רקע הרים בגוונים 
שונים מסביב. הפרות רבות יחסית.

גבוהה )3(

מבני באר אורה21.05 מדברית.  באדריכלות  בנוי  קהילתי,  יישוב 
מגורים ומבני ציבור.

בנוי

3.4.22 חכליל
מאפייני היחידה: יחידה הטרוגנית, הנבדלת מהיחידה הקודמת בכך שרובה אינו מישורי )חלק גדול היה מישורי בעבר והופר 
כתוצאה מפעילות הכרייה(. כוללת את שטחי הכרייה של מפעל תמנע )שחלק מהם משמש כיום כמטמנת אשפה(, את הגוש 

הכמעט מבודד של הרי חכליל ואת חולות נחל נמרה.

גבולות היחידה
• בצפון – מרגלות הר תמנע.	

• במזרח – קצה שטחי הכרייה וערמות הטפל.	

• בדרום – מרגלות הרי חכליל וקו הרכס בשלוחה הצרה שמדרום לחולות נחל נמרה.	

• במערב – לרוב אורכו קצה שטחי הכרייה וערמות הטפל, ומצפון למטמנת נמרה כולל גם שולי גבעות טבעיות.	

שטח – 12,824 דונם.

אגני ניקוז: מרבית האזור נמצאת באגן הניקוז המופר של נחל נחושתן, המתנקז לדרום מלחת יטבתה. החלק הדרומי של הרי 
חכליל, חולות נחל נמרה ומטמנת נמרה נמצאים באגן נחל נמרה, שהפשט שלו מתמזג עם פשט נחל רחם.

רום פני הקרקע: בין 403 מ׳ בפסגת הרי חכליל לכ-100 מ׳ )ואף 40 מ׳ בתחתית בור הכרייה הגדול( בצפון-מזרח שטחי הכרייה.

מסלע וקרקע: מבחינת מסלע, שטחים גדולים מכוסים ערמות עפר מכרייה )כרייה שרובה התבצעה באבני החול של תצורת 
תמנע, הנחשפת גם היא בכתמים(. מרבית הרי חכליל מורכבת מסלעי גיר מתצורת חצרה, והיתר )כמו גם הגבעות המקיפות 
בהן  גבעות  וכמה  צעירים  קונגלומרטים  שטחי  גם  ישנם  וסמר.  אמיר  עברונה,  מתצורות  מאבני-חול  נמרה(  נחל  חולות  את 

נחשפים סלעים מגמתיים. בחולות נחל נמרה ישנו אלוביום.

הקרקעות בשטחי הכרייה אינן ממופות )למעשה ברוב השטח אין קרקע(. בהרי חכליל ובשלוחות סביב חולות נחל נמרה יש 
סלעים חשופים ואלוביום מדברי גס. על הקונגלומרטים ממזרח להר חכליל ישנם רגים רגוסוליים ואלוביום מדברי גס, ובפשט 

נחל נמרה - אלוביום חולי אבנוני.

מקורות מים: אין מקורות טבעיים. בור הכרייה הגדול בצפון-מזרח היחידה מגיע למפלס מי התהום, ונוצר בו אגם של מים 
מליחים מאד, שאיכותם מוטלת בספק עקב השימוש ההיסטורי במכרה )“האגם הנעלם“(. 

יישובים: אין יישובים. מפעל תמנע נמצא בתחום היחידה. 
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נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: היחידה נצפית מהמישורים במזרח )שם גם עובר כביש הערבה(, מהרי חכליל 
שבתוכה )שמפסגתם תצפית פנורמית מרשימה( ומההרים שסביבה.

חלקים גדולים משטח היחידה מופרים: שטחי הכרייה כוללים בורות, ערימות ומתקנים שונים, ואת אזור המפעל )ממזרח להם 
נמצא שטח מופר חלקית מתשטיפים, שהוכלל ביחידה הקודמת(. חלק משטחי הכרייה הישנים הוסב להיות מטמנת אשפה 
)מטמנת נמרה(, שהגידור שלה פרוץ בחלקו ומושך בעלי חיים. בחלקים מהרי חכליל ישנן דרכי גישה למכרות ודרכים נוספות. 
יותר, למעט השטח  לצידן, בחלק מאורכן, יש גם שפכי עפר. האזור של חולות נחל נמרה והמדרונות המקיפים אותו שמור 

הסמוך לדרך הגישה למטמנה. 

בתי-גידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: השטח המופר של המכרות חסר צומח ברובו. צמחים נמצאים שם בעיקר 
בשקעים אליהם מתנקזים סחף ומים. בדרום הרי חכליל )בית הגידול ‘רמות גירניות מבותרות׳( ישנו צומח ערוצי במגוון דל 
מדרונות  יש  נמרה  נחל  חולות  וסביב  חכליל  הרי  בצפון  דלילה.  בתה  ועד  בודדים  מעוצים  עם  ישימון  של  בתצורות  יחסית, 
בהם בית הגידול הוא אבני-חול והצומח מועט מאד – ישימון עם מעוצים בודדים – ובתחתית הערוצים בלבד. בחולות נחל 
נמרה תצורת הצומח היא לרוב עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים )או, בזמנים יבשים, ישימון עם מעוצים פזורים( וישנם 

איתורים רבים של מינים בסכנת הכחדה.

סעיף  )ר׳  בתמנע  הנחושת  כריית  סיפור  של  המודרני  לשלב  תרבותית  קשורים  המופרים  האזורים  ותרבותי:  חזותי  ייחוד 
3.15.6(. ערמות הטפל מהוות הפרה נופית משמעותית, גם אם הצבעוניות של חלקן מקטינה במידת מה את הפגיעה החזותית 
יחסית למצב מקביל בצפון הארץ. מעניין לציין שביצירת ערמות הטפל נקבר בתוכן גוש מצוקי גדול שתואר כ“דמוי ספינקס“, 

שהיווה לפני כן אתר נופי מעניין )אלון, 1972(. חולות נחל נמרה והמדרונות שסביבם מהווים מראה ייחודי. 

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

בורות כרייה, ערימות טפל. שתי גבעות מגמתיות מכרות תמנע22.01
נחושת  הפקת  של  אתרים  ארבעה  פגועות.  לא 
והברונזה  הכלכוליתית  מהתקופות  ועיבודה 
הקדומה. באחד מהם שרידי תנור. אתר “האגם 

הנעלם״ )82( בבור כרייה נטוש.

של  מסוימת  וצבעוניות  דרמטיות 
מופר  האזור  אך  הטפל,  ערמות 

ביותר.

נמוכה )1(

בנוימפעלים ומתקן פוטו-וולטאי.מפעל תמנע22.02

צפון הרי חכליל 22.03
וסובב נמרה

באבני-חול.  למדי  תלולים  וערוצים  מדרונות 
שלושה אתרים ארכיאולוגיים הקשורים לכריית 

נחושת והפקתה.

חלקית  פגוע  אך  דרמטי,  נוף 
מדרכים ובורות.

גבוהה מאד )4(

תצפית דרום הרי חכליל22.04 גירני.  באזור  תלולים  וערוצים  מדרונות 
מרשימה מראש ההר )84(. ללא אתרים ארכיאולוגיים.

גבוהה מאד )4(כנ״ל.

נמוכה )1(אזור מופר ביותר.בורות, ערמות ומתקן לקליטת האשפה.מטמנת נמרה22.05

אזור מישורי ברובו וחולי, מוקף במדרונות מ-3 חולות נחל נמרה22.06
צדדים. במערב השטח ריכוז של איתורי צמחים 
כריית  של  ארכיאולוגי  אתר  הכחדה.  בסכנת 

נחושת והפקתה.

חלק מעמק סגור מרוב צדדיו )שחלקו 
האחר הוא המטמנה וערימות טפל(. 
יוצר מראה מרשים מאד, אך גובל 
כביש  של  הפרה  בתוכו  בהפרות. 

הגישה למטמנה, ודרכי עפר.

גבוהה )3(

מבט על הרי חכליל מדרום )מכיוון פשט נחל רחם(.
צילום: מימי רון.
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3.4.23 שולי מלחת עברונה 
מאפייני היחידה: שטח מישורי, הכולל חלקים ממניפות סחף שבהם צפיפות גבוהה של עצי שיטה בשולי המלחה. החלוקה 

הפנימית לתת היחידות נעשתה משיקולי אגנים, צפיפות שיטים ורמת ההפרות.

גבולות היחידה
• בצפון – גבול האזור שבו צפיפות השיטים גבוהה )בחלק הדרום-מזרחי של מניפת נחל רחם(.	

• במזרח – הגבול הבין-לאומי עם ירדן )בצפון(, והגבול עם מלחת עברונה, בריכות המלח ושטחי חקלאות )בדרום(.	

• בדרום – קצה גוש שיטים צפופות בקרבת מט“ש אילת.	

• במערב – כביש הערבה, שהוא גם גבול מקורב של שינוי בצפיפות השיטים ובגודלן הממוצע.	

שטח – 14,624 דונם.

ושחורת.  עמרם  צפונות,  עברונה,  ניצוץ,  אורה,  רחם,  הנחלים  של  הסחף  ממניפות  נמוכים  חלקים  כולל  השטח  ניקוז:  אגני 
כולן מתנקזות למלחת עברונה שממזרח להן )נחל עמרם וחלק מערוצי נחל שחורת מוטים כך שיעקפו מדרום גוש של שטחי 

חקלאות, ומגיעים לקצה הדרומי של המלחה(.

רום פני הקרקע: משתפל מזרחה )ודרומה, בחלק הצפוני( מכ-75 מ׳ בחלק הצפוני, ממזרח לבאר אורה, ועד כ-25 מ׳ בסמוך 
לבריכות המלח של עברונה.

מסלע וקרקע: במפה הגיאולוגית כמעט כל השטח ממופה כאלוביום/קולוביום/קרקע. חלקים קטנים – מעין לשונות כהים 
בשוליים המערביים – ממופים כקונגלומרט הטרסה. הקרקע ברוב השטח היא אלוביום מדברי גס, כאשר במזרח השטח ישנם 

אזורים שבהם אלוביום חולי אבנוני, ובמערב )על חלק מהלשונות( צירופי רגים רגוסוליים ואלוביום.

מקורות מים: אין מקורות טבעיים. בארות השרשרת של חוות עברונה הנמצאות בתחום היחידה יבשות כיום.

יישובים: אין.

ומההרים  המערביים  בשוליו  העובר  הערבה  מכביש  היטב  נצפה  השטח  והפרות:  מפגעים  תשתיות,  נופי,  רצף  נצפות, 
ממערב )למשל מצפור עברונה – מקרוב, וממצפה עמרם – חלקית ומרחוק(. 

השטח נחצה ע“י מספר דרכי אורך – דרכי עפר הקשורות לתשתיות וכביש הערבה הישן )וקו מתח נמוך(, לרוב בסמוך לכביש 
הערבה, וכן ע“י דרכי רוחב לאתרי עברונה ולבריכות המלח. חלקים בצפון השטח נפגעו בדליפת נפט מקצא“א בשנת 1975, ושוב 
בדליפה הגדולה בשנת 2014, ונמצאים בתהליך שיקום. מבחינת תשתיות, החלק הדרומי של היחידה פגוע יותר כיוון שהוא 
צר יותר, עבודות העפר הקשורות לדרכים ולהטיית הנחלים שבו בולטות יותר ויש בו מקטע מיושר. שתי אנטנות סלולריות 

נמצאות בסמוך לכביש הערבה, מעט מדרום לדרך הגישה לעין עברונה.

בתי-גידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: בית הגידול בתת היחידות שביחידה זו סווג כעציית שיטים. עציית השיטים 
מתפתחת בגלל נוכחות מי תהום גבוהים. מזרחית משם מי התהום גבוהים עוד יותר והתאדותם יוצרת את המלחה. על פי 
התרשימים וצילום האוויר נראה שברוב השטח תצורת הצומח היא עצייה דלילה מאד, ובכמה כתמים צפיפות העצים מגיעה 
אף לעצייה פתוחה. בשאר השטח ישנן שיחיות דלילות/מאד עם עצים פזורים או בודדים, וכן בתות דלילות מאד. בתחום עציית 
השיטים ישנה גם נוכחות מיני צמחים האופייניים לחולות או למלחה. השטח מהווה בית-גידול לאוכלוסיית הצבאים הגדולה 

ביותר בערבה. בסמוך לכביש הערבה יש שלוש חורשות זעירות של קק“ל.

ייחוד חזותי ותרבותי: נוף של עציית שיטים מפותחת ושמורה ברובה, על פני שטח נרחב.

אדום.  הרי  ברקע  לעברונה.  מצפון-מערב  שיטים 
צילום: מימי רון
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תת-יחידות
הערה: שמות תת-יחידות הנוף/צומח ניתנו על פי נוכחות שיטים )אם ישנה(, אגני הנחלים בהם נמצאת תת היחידה, ולעיתים 

תוספת “מזרח“ )לצורך הבחנה מתת-יחידות עם שמות דומים, שביחידת הנוף מישור עמרם שממערב(. 

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

שיטים בפשט 23.01
רחם – צפון

ערוצי פזרות עם שיטים פזורות )צפיפות פחות 
 משאר היחידה אך יותר מאשר מצפון ליחידה(.

3 אתרים של גלי אבנים.

אזור עם שיטים רבות למדי, כמעט 
ללא הפרות.

גבוהה מאד )4(

שיטים בפשט 23.02
רחם – דרום

ברוב  מפותחת  שיטים  עציית  עם  פזרות  ערוצי 
השטח. חלקו נפגע מדליפת הנפט ב-2014. כיום 
אתר  נופית.  ניכרת  אינה  הפגיעה  השטח  ברוב 
חורבת דפית )ר׳ סעיף 3.10.1(, וחניון קטן ואתר 

זיכרון )96(.

נוף שיטים קלאסי. מעט  אזור עם 
לכביש  בסמוך  דרכים  הפרות 

הערבה.

גבוהה מאד )4(

שיטים בפשט 23.03
נחלי עברונה 

וצפונות –מזרח

ערוצי פזרות עם עציית שיטים מפותחת.
ללא אתרים.

בגוון  סחף  מניפת  גבי  על  כנ״ל, 
אדמדם, מעט הפרות דרכים בסמוך 
לכביש הערבה. מעבר הדרך לדקלי 
הדום, שבצידה מתקן שאיבה קטן.

גבוהה מאד )4(

מזרח פשט 23.04
צפונות

ללא  אדמדם.  בגוון  סחף  במניפת  פזרות  ערוצי 
שיטים במקטע זה. ללא אתרים.

מעבר  הקודמת.  ליחידה  המשכי 
של דרך עפר וכביש הערבה הישן 

במקביל לכביש הערבה.

גבוהה מאד )4(

שיטים בפשט 23.05
נחל עמרם – 

מזרח

פזרות עם עציית שיטים מפותחת. אתר  ערוצי 
ארכיאולוגי - מכלול חוות עברונה, הכולל שרידי 
אתר  ופוגארות.  חקלאות  שטחי  בריכה,  מבנים, 

נוסף הקשור להפקת נחושת.

רבות,  שיטים  עם  מישורי  נוף 
רבות  הפרות  צר.  הדרומי  החלק 

יחסית של דרכים ועבודות עפר.

גבוהה מאד )4(

3.4.24 מלחת עברונה 
מאפייני היחידה: שטח מישורי נמוך מסביבתו, שהיווה אגן ניקוז סגור. מאז הקמת בריכות המלח, מתנקז מלאכותית לכיוון 
מפרץ אילת. ממשיך גם בתחום ירדן. רוב שטחו מכוסה צומח מלחה. ברוב חלקו הסטרילי שבתחומי ישראל נמצאות בריכות 

המלח. כולל את אתרי עין עברונה ודקלי הדום, ואתר צפרות בבריכות המלח. 

גבולות היחידה
• בצפון – גבול אזור קרקע הסולנצ׳ק המלוחה )הניכרת בם בצבעה הכהה יותר(.	

• במזרח – גבול הסולנצ׳ק כנ“ל ובהמשך הגבול הבין-לאומי עם ירדן )בחלק מאורכו המלחה ממשיכה גם בצד הירדני(.	

• בדרום – קצה אזור המלחה בקרבת מתקן הטיפול בשפכים של אילת.	

• במערב – גבול קרקע הסולנצ׳ק ו/או הגבול עם אזור חגורת השיטים.	

שטח – 7,191 דונם.

אגני ניקוז: ר׳ לעיל בסעיף המאפיינים. בצד הירדני חלק ניכר מהזרימה חסום או מוטה צפונה, לצורך הגנה על שדה התעופה 
של עקבה. 

רום פני הקרקע: השטח משתפל מעט דרומה, הרום נע בין כ-40 מ׳ בצפון לכ-20 מ׳ ברוב החלק הדרומי. 

דקלי  באזור  )במערב,  מקטעים  ישנם  פלאייה.  כמשקעי  ממופה  הסקר  שטח  כל  כמעט  הגיאולוגית  במפה  וקרקע:  מסלע 
הדום, ובקצה הדרומי מדרום לבריכות( הממופים כאלוביום. הקרקע היא סולונצ׳ק כמעט בכל השטח, כאשר באזורי האלוביום 

שהוזכרו לעיל הקרקע היא צירוף רג רגוסולי וחול או אלוביום לסי.

מקורות מים: באר עברונה )עין עברונה( נמצאת בצפון היחידה. בעבר נבעו וגלשו ממנה מים, ובקרבתה היו בריכות קטנות. 
עקב שאיבת מי התהום המפלס ירד, וכיום הבאר מתמלאת חלקית ע“י הזרמת מים מקידוח סמוך )ואינה יכולה לשמש מקור 

מים לרוב בעלי החיים(. בדרום היחידה נמצאות בריכות המלח המהוות אתר שיחור למספר מיני עופות מים.

יישובים: אין. 

נצפה בעיקר מסביבתו  עקב המישוריות והמרחק מכביש הערבה האזור  והפרות:  נופי, תשתיות, מפגעים  נצפות, רצף 
הקרובה. הסמיכות היחסית להרי אדום יוצרת רקע מרשים. 

דרך עפר מסומנת חוצה את השטח לאורכו בחלק המערבי, וגדר הגבול נמצאת במזרח. חלק מהשטח נפגע בדליפות הנפט )רוב 
הפגיעה הייתה בשטח היחידה הקודמת “שולי מלחת עברונה“(. דרום היחידה תפוס ע“י בריכות המלח.
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בתי הגידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: בחלק הטבעי ביחידה נמצא בית הגידול של שולי מלחה. במקרה זה מרכז 
המלחה – החלק הסטרילי - נמצא בירדן ואולי גם בחלק שעליו נבנו בריכות המלח. תצורות הצומח הן לרוב שיחייה דלילה מאד 
או דלילה )לעיתים עם עצים בודדים או פזורים( וכן בתה דלילה מאד עם עצים/שיחים בודדים. בקצה הצפוני, בקצה הדרומי 
שמדרום לבריכות המלח ובכמה כתמים מצפון לבריכות, נוכחות העצים בולטת יותר. בשטח איתורים רבים של מינים בסכנת 

הכחדה, שהבולט מביניהם הוא הדום המצרי.

ייחוד חזותי ותרבותי: נוף ייחודי של המלחה )במצב טבעי יותר מאשר במלחת יטבתה(, אתרי דקלי הדום.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

צפון מלחת 24.01
עברונה

עין  אתר:  פזורות.  שיטים  גם  שבו  מלחה  אזור 
עברונה )אתר 97, ור׳ הרחבה לגביו בסעיף 3.10.2(.

תת  עם  )ביחד  נרחב  מלחה  נוף 
היחידה הבאה(.

גבוהה מאד )4(

חלק עיקרי 24.02
מלחת עברונה

אתרים:  כמעט.  עצים  ללא  נרחב,  מלחה  אזור 
קבוצת בארות עתיקות, אתר דקלי הדום )103(.

הפרות.  וללא  נרחב  מלחה  נוף 
מראה ייחודי של דקלי הדום.

מירבית )5(

בריכות המלח 24.03
עברונה ושוליהן

בריכות מלח גדולות. נוכחות קבועה של פלמינגו 
היו  מהשטח  בחלק   .)104( חשוב  צפרות  ואתר 
שטחי חקלאות הקשורים למכלול חוות עברונה 

העתיקה )ר׳ סעיף 3.10.3(.

מראה הבריכות על רקע הסביבה 
המדברית.

גבוהה )3(

שרידי מלחה 24.04
מדרום לבריכות 

המלח עברונה 

עם  לגבול,  חקלאות  שטחי  בין  שוליים  אזור 
שרידי צומח מלחה. ללא אתרים.

מופר  מלחה.  נוף  של  צר  קטע 
במידה ניכרת.

בינונית )2(

במלחת  מלחה  וצומח  שיטים  מצרי,  דום  דקלי 
עברונה. ברקע גבעת עמרם, הר עמרם והר אורה. 

צילום: רועי טלבי.
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3.4.25 מישור עמרם
מאפייני היחידה: מישור נרחב נטוי מזרחה. מהווה רצף של חלקים עליונים של מספר מניפות סחף גדולות. החלוקה הפנימית 
לתת-יחידות נוף/צומח התבצעה לפי שיקולים של צפיפות עצי שיטה )שנמוכה במערב השטח וגבוהה יותר במזרחו(, ושל אגני 

ניקוז )גורם שלעיתים מתבטא גם בגוון הקרקע(.

גבולות היחידה
• בצפון – קו המגע עם הגבעות שמדרום לבאר אורה.	

• במזרח – כביש הערבה, שממנו ומזרחה גם עולה צפיפות השיטים ועולה גודלן הממוצע.	

• בדרום – קו שחלקו לאורך שולי גבעות שחורת.	

• במערב – מרגלות הרי אילת.	

שטח – 23,360 דונם.

אגני ניקוז: השטח כולל חלקים מהמניפות של הנחלים ניצוץ, עברונה, צפונות, עמרם ושחורת ושל כמה נחלים ללא שמות – 
ומתנקז מזרחה למלחת עברונה.

רום פני הקרקע: השטח משתפל מזרחה )ומעט דרומה( והרום נע בין כ-150-160 מ׳ במוצאי הנחלים מההרים במערב, ועד 
כ-20-40 מ׳ בקרבת כביש הערבה בחלק הדרומי.

מסלע וקרקע: לפי המפה הגיאולוגית, השטח מכוסה באלוביום באזור ערוצי הזרימה, ובקונגלומרט הטרסה האמצעי ברוב 
ה“שרטונות“ הגדולים שבין הערוצים. בקרבת גבעות שחורת ישנם מחשופים של קונגלומרט גרוף. בשתי גבעות קטנות בצפון 
)גבעות צפרה( נחשפת תצורת גרופית. הקרקע הנפוצה היא אלוביום מדברי גס, כאשר באזור שלרגלי הר עמרם )פשט נחל 
אזורי  ברוב  לאזורים שמסביבו.  יחסית  בולט בצבעו האדום  זה  אזור  וגרניטי.  גס  כאלוביום מדברי  צפונות( הקרקע מוגדרת 

הקונגלומרטים הקרקע היא צירוף של רגים רגוסוליים עם אלוביום.

מקורות מים: אין.

יישובים: אין.

היחידה נצפית היטב מכביש הערבה העובר בשוליה המזרחיים ומההרים  נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: 
והגבעות שמשאר צדדיה. 

תשתיות והפרות כוללות את ציר הנפט החוצה את היחידה לאורכה במערבה, ובסמוך לו קו מתח גבוה. קו מתח נוסף מתפצל 
מהראשון וחוצה את היחידה ממערב למזרח, ולאחר מכן ממשיך דרומה לאורך כביש הערבה לאזור התעשייה שחורת. בסביבת 
לתחנה  )דרך  עברונה  בנחל  ישנן  רוחב  דרכי  ישנות.  צבאיות  מחפורות  מספר  פזורות  נוספים(  מקומות  )ובכמה  הנפט  ציר 
הסייסמוגרפית והעמק הנעלם( שממערב, ומדרך זו גם עוד הסתעפות דרומה. דרך הגישה המתפצלת לעמודי עמרם ולקניון 
שחורת/נחל אמיר ודרך עפר בנחל שחורת. קו מתח מסתעף מהקו במערב וחוצה את היחידה לרוחבה לכיוון מתקן פוטו-
וולטאי, ומשם דרומה ממשיך בצמוד לכביש הערבה. באזור הגעת נחל שחורת לכביש הערבה יש שטח מחצבה ישן בו נותרו 

שיטים על “עמודי“ משאר. כיוון שהיחידה גדולה בשטחה, הרי שלמרות הפרות אלה היא שמורה למדי.

בתי-גידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: בית הגידול בתת היחידות השונות סווג כמניפות סחף עם אלמנט חולי. עם 
זאת, בחלקים משמעותיים של שתי תת היחידות המזרחיות יש למעשה עציית שיטים דלילה מאד. בחלקים אלה התצורה היא 
עצייה דלילה מאד או בתה דלילה מאד עם עצים/שיחים פזורים. בשאר השטח, ובפרט במערב היחידה, ישנם גם אזורים עם 
צומח דליל יותר, בתצורה של ישימון )או עשבוניים בני-חלוף( עם מעוצים פזורים. במערב השטח ישנם גם כמה איתורי מינים 

בסכנת הכחדה. בתחום היחידה גם שטח בנוי קטן )מתקן פוטו-וולטאי(.

ייחוד חזותי ותרבותי: אזור מניפות סחף גדול, מגוון בצבעיו ושמור ברובו, על רקע הרים מרשימים ביותר.

תת-יחידות
הערה: שמות תת-יחידות הנוף/צומח ניתנו על פי אגני הנחלים, אזכור נוכחות שיטים )כשישנה כזו(, ותוספת “מערב“ כשדרוש 

להבחנה מתת היחידות שביחידת ‘שולי מלחת עברונה׳, שממזרח לכביש הערבה.
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ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

שיטים בפשט 25.01
נחלי עברונה 

וצפונות – מערב

גוונים.  במספר  סחף  במניפות  פזרות  ערוצי 
שבכולם  קטנים  ארכ׳  אתרים   3 פזורות.  שיטים 
שח״ל  היאחזות  שרידי  אתר  עגולים.  מתקנים 
)שירות חלוצי לישראל( שניסתה לנצל את מי עין 

עברונה לחקלאות בתחילת שנות ה-50׳ )99(. 

הרים  רקע  על  הסחף  מניפת  נוף 
מגוונים בצבעם וצורותיהם. נחצה 
גבוה,  מתח  וקו  הנפט  ציר  ע״י 

וכביש לתחנה הסייסמוגרפית.

גבוהה מאד )4(

מפתח נחלי  25.02
עברונה 

קטעי מניפות סחף במפתחי הנחלים עברונה/ניצוץ 
ונחל צפוני להם. ללא שיטים. מספר גבעות קטנות 

כהות )בנויות סלע יסוד( בדרום. ללא אתרים.

מקטע ללא שיטים שממשיך מערבה 
את תת היחידה הקודמת.

גבוהה מאד )4(

מערב פשט 25.03
צפונות 

קטעי מניפות סחף בהירים ברובם. החלק הכהה 
בצפון המניפות כולל את גבעות צפרה הגירניות, 
עמרם  מכתש  של  המזרחי  לקיר  שריד  המהוות 
)100, 102(. השיטים מעטות בתחום תת היחידה. 

ללא אתרים ארכיאולוגיים.

נוף מניפת סחף והגבעות הבהירות 
על רקע הר עמרם וסביבתו. נחצה 
לו,  וקו מתח סמוך  הנפט  ציר  ע״י 
שבסמיכות להם מספר מחפורות, 

וע״י דרך עפר נוספת במערב.

גבוהה מאד )4(

שיטים בפשט 25.04
נחלי עמרם 

ושחורת – מערב  

יחסית.  רבות  במניפות סחף עם שיטים  רצועה 
4 אתרים ארכיאולוגיים של חנייה ו/או מתקנים. 
אתר נוף )מופר(/בוטני – עצי שיטים, כיום מתים, 

שנותרו על “עמודים״ בחציבה ישנה )105(.

יותר )בעיקר  רצועה צרה ומופרת 
היחידה  תת  מאשר  בדרומה( 

הראשונה. 

גבוהה מאד )4(

מתקן פוטו-25.05
וולטאי מישור 

עמרם

בנוימתקן פוטו-וולטאי. אינו בולט מכביש הערבה.

פשט עמרם 25.06
ושחורת – מערב

הסחף  ממניפות  גדולים  בחלקים  פזרות  ערוצי 
נחל  של  רחב  מרכזי  וערוץ  אלה,  נחלים  של 
שממזרח  היחידה  לתת  נופית  המשכי  שחורת. 
לו, אך עם שיטים מעטות. ארבעה אתרים קטנים 
ואתר קטן של  וקברי ארגז,  של מתקנים, חנייה 

הפקת נחושת.

הרים  רקע  על  פזרות  ערוצי  נוף 
ציר  ע״י  לאורכו  נחצה  מגוונים. 
גם  )שלידם  גבוה  מתח  וקו  הנפט 
ע״י  ולרוחבו  מחפורות(,  מספר 
מתח  קו  עמרם,  לעמודי  הדרך 

גבוה ודרך בערוץ נחל שחורת.

גבוהה מאד )4(

בצפון  הסייסמוגרפית  לתחנה  בכביש  שיטפון 
מישור עמרם, 1997 . ברקע- הר עמרם, גבעת צפרה 
הצפונית )בהירה, למטה( ובאופק משמאל הר אמיר. 

צילום: עוזי אבנר



113

"ח מסכם ובקעת עובדה דו הערבה הדרומית 

3.4.26 ערבת נטוף
מאפייני היחידה: החלק המזרחי ביותר של מניפות הסחף של הנחלים עמרם, שחורת ורודד. רוב שטחו מהווה שטחי חקלאות 

של קיבוץ אילות. בשאר השטח ישנם מספר מתקנים, וכן שטחים בהם נשמר צומח טבעי, אם כי גם בהם ישנן הפרות. 

גבולות היחידה
• בצפון – קצה שטחי החקלאות במגע עם בריכות המלח בעברונה ועם עציית השיטים.	

• במזרח – קצה שטחי החקלאות במגע עם בריכות המלח ושרידי המלחה מדרומן, והגבול הבין-לאומי.	

• בדרום – מסוף הגבול עם ירדן, קו המגע עם פארק הצפרות והאזור המפותח בקרבת אילות.	

• במערב – כביש הערבה )למעט בקצה הדרומי ביותר. שם הוכלל גם אזור שממערב לכביש הכולל את הגן הבוטני. זאת בכדי 	
לא להתוות תת-יחידות קטנות מאד(.

שטח – 5,102 דונם.

אגני ניקוז: החלק הצפוני מתנקז לדרום מלחת עברונה. יש להניח ששאר השטח התנקז בעבר למלחת אילת. כיום ברוב השטח 
האפיקים מתועלים סביב שטחי החקלאות או דרכם. תיעול זה מגיע לבסוף למפרץ אילת. 

רום פני הקרקע: משתפל מזרחה מכ-50 מ׳ בסמוך לקיבוץ אילות ועד ל-15 מ׳ בסמוך לגבול ממזרח למתקן ההתפלה. רוב 
השטח החקלאי נמצא ברום 20-25 מ׳. 

מסלע וקרקע: המסלע מוגדר כאלוביום עם כמה כתמי קונגלומרט קטנטנים. במערב השטח הקרקע היא אלוביום מדברי גס. 
במזרח השטח הקרקע היא בעיקר אלוביום לסי, עם כמה כתמי סולונצ׳ק בציר בין מלחות עברונה ואילת.

מקורות מים: אין מקורות טבעיים. מאגר הקולחים של אילת נמצא בתחום היחידה ומהווה אתר צפרות חשוב. 

יישובים: אין. 

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: היחידה נצפית מכביש הערבה, העובר בשוליה המערביים או סמוך להם. היא 
נצפית גם מההרים שממערב, למשל הר שחמון. 

התשתיות וההפרות כוללות את: מפעל הטיפול בשפכי אילת ומאגר ושטח מיושר בקרבתו; מתקן ההתפלה של אילת נמצא 
בדרום היחידה; החלק שבו אזורי צומח טבעי, כולל שיטים מפותחות, מופר במידה רבה ע“י דרכי אורך של תשתיות, מספר דרכי 

רוחב וקטעים מיושרים; בצפון השטחים החקלאיים יש אנטנה סלולרית.

בתי-גידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: רוב השטח חקלאי וישנם אזורים בנויים וכתם נטוע בתחום הגן הבוטני של 
אילת. מתת היחידה הטבעית )יחסית( אין תרשימי צומח, אך מהתרשמות ומתצלומי האוויר התצורות הן לרוב ישימון עם 
מעוצים בודדים או בתה דלילה מאד עם עצים/שיחים בודדים. בדרום, באזור ארץ החרדונים יש עצייה דלילה מאד. כאמור 
חלקים מהשטח מופרים בצורות שונות. דווקא בתחום השטח החקלאי או בשוליו ישנם כמה איתורים של מיני צמחים בסכנת 
של  צפופה  אוכלוסייה  נשמרת  קק“ל,  ע“י  ושמנוהל  ששוקם  החרדונים“,  “ארץ  באתר  קיימים.  לא  כבר  אולי  חלקם  הכחדה, 

חרדון-צב מצוי, וישנה הצגה לציבור של מין זה ובית-גידולו.

ייחוד חזותי ותרבותי: היחידה עצמה חקלאית ברובה וגם מופרת במידה רבה, אך נשקפים ממנה נופים מרשימים של הרי 
אילת והרי אדום. 

הצפרות,  פארק  ברקע  החרדונים“.  “ארץ  על  מבט 
בריכות המלח ואילת. צילום: איתן רומם
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תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

חקלאות אילות 26.01
– רודד

שדה  גידולי  שבהם  סמוכים  חקלאות  גושי  שני 
המתקן  ביניהם  צמיחה.  בתי  ומעט  ותמרים, 
למתקן  הסמוך  המאגר  אילת.  בשפכי  לטיפול 
)106( מהווה אתר צפרות חשוב )גם שאר השטח 
וצפרים(.  ציפורים  של  רבים  לביקורים  זוכה 
תת  בדרום  נמצא  באזור,  הנדיר  מצוי,  שיזף  עץ 
מסלול  ישנו  הדרומי  במקטע   .)110( היחידה 

לאופנועי שטח )121(.

בינונית )2(שטח חקלאי נרחב.

מערב ערבת 26.02
נטוף

ע״י  אזור מישורי עם צומח טבעי, מופר בחלקו 
דרכים ותשתיות. אתר התכת נחושת )“תל חרה 
הדרומי  ובקצה  הצפוני,  בקטע  נמצא  חדיד״( 
מגורים  שרידי  של  סמוכים  אתרים   3 נמצאים 
 ,)111( החרדונים״  “ארץ  אתר  צבאי?(.  )מחנה 

והגן הבוטני של אילת )115(.

אזור ביניים עם מקטעים טבעיים, 
אך  מעניינים,  ואתרים  שיטה  עצי 

מופר במידה רבה.

גבוהה )3( 

חוות מתקן התפלה26.03 ושל  ומתקנים של מתקן ההתפלה,  מבנים 
חקלאות ימית )העוסקת גם בתבלינים( מצפון לו.

בנוי

3.4.27 גבעות שחורת
מאפייני היחידה: גבעות מגמתיות )גבעה גדולה וגבעה קטנה מדרום לה, ושתיים קטנטנות בצפון-מערב( כהות ומחודדות, 

הבולטות כאי ממניפות הסחף שסביבן. הן מהוות משאר הקשור לגוש המגמתי הגדול בהרי אילת. 

קו המקיף את שתי הגבעות בשוליהן. נכלל בו גם קטע ערוץ בין הגבעות. גבעה מגמתית קטנה נוספת,  גבולות היחידה: 
בהירה, שאינה בולטת כמעט, הושארה ביחידה של פשט נחל רודד. 

שטח – 804 דונם.

ומתנקזים בהמשך  ורודד  נחלי שחורת  בין  לערוצים המגיעים ממערב,  היורדים מהגבעות מצטרפים  הערוצים  ניקוז:  אגני 
לאזור ערבת נטוף ומשם למפרץ אילת.

רום פני הקרקע: בין 162 מ׳ בפסגת הגבעות לכ-70 מ׳ בשוליים המזרחיים. 

מסלע וקרקע: המסלע מגמתי ובכך ייחודי באזור הסקר. כמעט כל הגבעה העיקרית והגבעונת שמדרומה מורכבות מאנדזיט 
וטרכיט גבעות שחורת )סוגי סלעים וולקניים(. בגבעה הבהירה )הנכללת ביחידת הנוף פשט רודד( ובמקטעים קטנים בגבעה 
העיקרית נחשף גרניט אילת, ובקצה הצפוני ביותר של הגבעה העיקרית – קונגלומרט אילת. בשכבת הקרקעות מוגדר השטח 

כ“מחשופי סלע גרניטי“.

מקורות מים: אין.

יישובים: אין.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: הגבעות בולטות מסביבתן ונצפות מכביש הערבה, מאזור התעשייה הסמוך 
ומקיבוץ אילות, מפאתי אילת ומההרים שמסביב. 

ביחידה הפרות מעטות: דרך עפר המקיפה את הגבעות מכל צדדיהן נמצאת בחלקה בתחום היחידה, וכן חלקים משתי סוללות 
עפר. עמדה צבאית קטנה, ישנה, נמצאת בשוליים הצפון-מזרחיים של הגבעות. 

בתי-גידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: בית הגידול סווג כ׳מגמתי׳. תצורות הצומח שנרשמו )כולן בערוצים( הן ישימון 
עם מעוצים בודדים או פזורים בערוצים הקטנים, בתה דלילה מאד עד פתוחה בערוצים גדולים יותר )כשבמקרים מסוימים 
מתלווים לבתה עצים בודדים(. בערוץ המפריד בין הגבעות )שבפועל אינו בסלעים מגמתיים, אלא מהווה חלק ממניפת סחף 

עם אלמנט חולי( ישנה עצייה דלילה מאד.

ייחוד חזותי ותרבותי: גוש גבעות מחודדות, מרשימות וכהות, היוצרות ניגוד מהמישור שסביבן. “אי“ עם דמיון גיאולוגי ונופי 
להרים המגמתיים הסמוכים בהרי אילת.
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גבעות שחורת על רקע הרי אילת. בקדמת התמונה 
שיטים בפשט נחל שחורת, משמאל – אזור תעשייה 

שחורת. צילום: איתן רומם

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

גיאולוגי גבעות שחורת27.01 אתר  הן  הגבעות  היחידה.  בתיאור  ר׳ 
הגבעות-  בשולי  ארכיאולוגיים:  אתרים   .)107(
הקשור  קטן  אתר  מגורים  אתר  טומולי,  קבוצת 
אתר  יותר-  הגבוהים  בחלקים  נחושת.  להפקת 

כתובות וציורים, קבר ואתר רודדי.

מירבית )5(ר׳ בתיאור היחידה.

3.4.28 פשט רודד
מאפייני היחידה: מניפת סחף של נחל רודד )שבעצמו מהווה חיבור של הנחלים נטפים ו׳גיא אבוד׳ המגיעים מההרים במערב(, 
של ערוצים נוספים חסרי שם שמצפון לו, ושל ערוצים היורדים מזרחה מהר שחמון, מדרום לערוץ הרודד הרחב. במזרח היחידה 

קטעים בנויים באזור התעשייה שחורת ובקיבוץ אילות. רוב השטח טבעי, אך כולל הפרות שונות.

גבולות היחידה
• בצפון – קו המקיף את גבעות שחורת מדרום והמשך שלו למערב ולמזרח.	

• במזרח – כביש הערבה )למעט מקטע קצר בדרום(.	

• בדרום – קצה הבינוי באילת )במזרח( ושולי גוש הר שחמון )במערב(.	

• במערב – מרגלות הרי אילת.	

שטח – 12,750 דונם. מרבית השטח )פרט לקיבוץ אילות( נכללת בתחום השיפוט של אילת.

אגני ניקוז: צפון השטח מתנקז מזרחה לכיוון ערבת נטוף )ובה הזרימה מתועלת בכדי לעקוף את שטחי החקלאות( נחל רודד 
מתועל סביב פארק הצפרות ובריכות המלח, והנחלים שמדרומו מתועלים סביב הכביש ההיקפי של אילת. התעלות מתחברות 

ממזרח לבריכות המלח לתעלה המובילה דרומה למפרץ אילת. חלק מזרימות אלה הגיעו בעבר למלחת אילת.

השטח משתפל לכיוון מזרח-דרום-מזרח. הרום נע בין 215 מ׳ בקצה המערבי, מצפון ליציאת נחל רודד  רום פני הקרקע: 
מההרים, לכ-25-35 מ׳ בקרבת כביש הערבה.

והאזור  הראשי  הרודד  ערוץ  כמו  שטוחים  היותר  )באזורים  אלוביום  מכוסה  הפשט  הגיאולוגית  המפה  לפי  וקרקע:  מסלע 
יותר גליים ומוגבהים(. בקטע  ממערב לגבעות שחורת(, ובקונגלומרט גרוף או קונגלומרט הטרסה האמצעי )באזורים מעט 
היא  השטח  ברוב  הקרקע  אילת.  גרניט-גנייס  של  וכתמים  אילות  מתצורת  קונגלומרט  כתמי  ישנם  ביחידה  ביותר  הדרומי 

אלוביום מדברי גס, או אלוביום מדברי גס ורגוסול אבנוני.

מקורות מים: אין.

יישובים: קיבוץ אילות נמצא בדרום-מזרח היחידה. אזור התעשייה שחורת נמצא בצפון-מזרח היחידה.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: השטח נצפה מכביש הערבה העובר בשוליו המזרחיים ומההרים שמדרומו 
וממערבו. פרט לקיבוץ אילות ישנם האזורים המבונים של אזור התעשייה שחורת, מגרשי המכוניות, ובקצה הדרומי – בית הקברות 
של אילת. בשטח הלא בנוי ישנן הפרות רבות יחסית, הכוללות שתי מחצבות – אחת פעילה מדרום-מערב לאזור התעשייה )בעבר 
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הייתה בה מזבלת אילת(, והשנייה בערוץ נחל רודד )מחצבה זו אינה פעילה, שוקמה חלקית והוסבה למאגר לאצירת שטפונות(. 
בסיס צבאי קטן נמצא מדרום לאזור התעשייה. רשת דרכי עפר חוצה את האזור, ופרט להם ישנם גם קוליסים רבים. קו מתח 
גבוה עובר במקביל לציר הנפט, לאורך מערב היחידה. פה ושם יש מחפורות צבאיות. השטח הסמוך מצפון לבית הקברות כולל 
הפרות של הכשרת שטח וערימות עפר. באזור התעשייה שחורת ובחלק המשקי של קיבוץ אילות ישנן מספר אנטנות סלולריות.

בתי-גידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: בית הגידול בשטחים הטבעיים הוא מניפת סחף עם אלמנט חולי. תצורות 
הצומח בערוצי הפזרות הן לרוב ישימון )או עשבוניים בני-חלוף( עם מעוצים בודדים או פזורים )המעוצים לעיתים הם עצים(, 
ולעיתים בתות דלילות מאד )חלקן עם עצים/שיחים בודדים(. בפארק הולנד בית הגידול סווג כנטוע/מגונן. התצורה בערוצים 
בתחום הפארק היא עצייה דלילה מאד, דלילה או פתוחה. בשטח היחידה מספר איתורי מינים בסכנת הכחדה )בנוסף, בפארק 

הולנד נטועים כמה מינים כאלה(. בתחום היחידה גם שטח חקלאי מדרום לקיבוץ. 

מראה בפשט נחל רודד על רקע הרי אילת.
צילום: איתן רומם

ייחוד חזותי ותרבותי: יחידה מופרת למדי, אך שטחה גדול, והיא כוללת גם קטעי ערוץ ראשי וערוצי פזרות במצב טבעי. 
בכמה מהם גם עצי שיטה פזורים. צופה לנוף הררי או גבעי מרשים בשולי היחידה ובהרי אדום.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

כולל את מרבית שטח היחידה – ר׳ בתיאור היחידה. פשט נחל רודד28.01
אתרים ארכיאולוגיים: מספר אתרי מגורים, מספר 
בור  נחושת,  תעשיית  אתר  אבנים,  גלי  קברים, 
ושרידי שני עפיפוני  כתובות/ציורים,  סיד)?( אתר 
ולרגלי הר שחמון(.  ציד )ממערב לגבעות שחורת 

הרי  רקע  על  נרחב,  סחף  מישור 
אילת. הפרות רבות יחסית.

גבוהה )3(

אזור תעשייה 28.02
שחורת

ובריכת  טרנספורמציה  תחנת  תעשייה,  מבני 
אידוי יבשה. לפני הפיתוח תועדו בתחום חמישה 

אתרים ארכיאולוגיים )מגורים ו/או פולחן(.

בנוי

מבני מגורים, אזור משקי, חורשה, מתקן פוטו-קיבוץ אילות28.03
וולטאי וקומפלקס מלונאי.

בנוי

מטע צמוד 28.04
לאילות

ארכ׳  מאתר  חלק  כלל  בעבר  פרי.  עצי  מטעי 
הממשיך בתת-יחידה 26.02.

מטעים )בעיקר מנגו(. בחלק מהצדדים 
מוקפים בסוללה ו/או ערימות גזם.

בינונית )2(

מיובאות, מגרשי מכוניות28.05 מכוניות  חניית  של  תפעולי  מגרש 
אתר  נמצא  במתחם  תעשייה.  מבני   ומספר 
הסמוך  לאתר  המשך  )המהווה  מכוסה,  עתיק 

שבתת-יחידה 26.02(.

בנוי

)חלקם פארק הולנד28.06 מקומיים  מדבר  צמחי  של  נטיעות  אזור 
מצרי(  ודום  רתמי  צלף  כמו  בטבע,  מאד  נדירים 
ומהעולם, עם מסלולי טיול משולטים. מהווה אתר 
ארכ׳  אתרים  שני  צפרות.  אתר  וכן   )112( בוטני 
קטנים, באחד מבנים ורוגם ובשני כנראה קברים.

בנוף  למחצה,  טבעי  ירוק  אזור 
ערוצים על רקע הרי אילת.

גבוהה )3( 
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ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

פאתי אילת/28.07
שחמון 

מהר  היורדים  נחלים  של  פזרות  ערוצי  אזור 
החומר  עקב  כהה  גוון  במערב.  הסמוך  שחמון 
עמדה  ליצירת  )מוגבהת  אחת  גבעה  הגרניטי. 
צבאית( במזרח היחידה. בית הקברות של אילת 

בדרום. אתר ארכ' אחד – קבר.

רקע  על  מגוונים  ערוצים  בצפון 
הר שחמון. הפרות רבות – בעיקר 
דרכים,  של  היחידה,  תת  בדרום 
שטח  הכשרת  עפר,  ערימות 

ומספר מחפורות צבאיות.

בינונית )2(

3.4.29 מלחת אילת
מאפייני היחידה: אזור מישורי שרובו הגדול עבר פיתוח חקלאי או תעשייתי. בעבר התקיימה מלחה טבעית ברוב השטח, 
נותרו  כיום  הנוכחי.  היחידה  ודרומה מתחום  צפונה  גם  כולה. המלחה השתרעה  הדרומית ממלחות הערבה, שנוקזה כמעט 

ממנה רק שרידים במספר כתמים טבעיים, וכן בשולי שטחי החקלאות ובתעלות. 

גבולות היחידה
• בצפון – מסוף ערבה והכביש אליו.	

• במזרח – הגבול הבין-לאומי עם ירדן.	

• בדרום – חוף הים )במזרח( וקו המקיף את אזור המלונות הצפוני, בינו ובין בריכות המלח של אילת.	

• במערב – גבול שדה התעופה )ה“ישן“( של אילת וגבול מערבי של פארק הצפרות.	

שטח – 3,669 דונם.

אגני ניקוז: כיום השטח מנוקז )ומעביר ניקוז חיצוני( דרומה למפרץ אילת, דרך תעלות שאחת מהן ממשיכה את נחל רודד 
ושנייה אוספת את הערוצים שמדרומו. הללו מתחברות לתעלה אחת בין בריכות המלח לשטחי החקלאות.

רום פני הקרקע: השטח משתפל מעט דרומה לכיוון הים. הרום נע בין כ-20-25 מ׳ בצפון פארק הצפרות ועד לגובה פני הים בדרום. 

מסלע וקרקע: במפה הגיאולוגית, שטח הבריכות וחלק משרידי המלחה הטבעית ממופים כ“אדמת סבחה“ )מונח המשמש 
במפה הגיאולוגית למלחה חופית(. שאר השטח )במזרח ובצפון( ממופה כאלוביום. שכבת הקרקעות אינה מכסה כמעט את 

האזור שממזרח לבריכות המלח. הקרקע המקורית באזור הבריכות היא סולונצ׳ק.

מקורות מים: אין מקורות טבעיים. בפארק הצפרות ישנו אגם מלאכותי קטן של מים מליחים.

יישובים: אין.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: היחידה מישורית ובגובה הקרוב לגובה פני הים, כך שהיא נצפית משוליה 
הקרובים או מהרי אילת. רוב שטחה כאמור תפוס ע“י שטחים חקלאיים וע“י בריכות המלח והמפעל שבתחומן. שטחים בנויים 
כוללים את מסוף הגבול ערבה בצפון, ובחלק הדרומי מתקני חקלאות ימית ושני בסיסים צבאיים קטנים. אזור ממוקש קיים 

בקצה הדרומי )עם שימור חלקי של צמחי מלחה(. דרכים ותעלות ניקוז חוצות את היחידה.

בתי הגידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: כאמור, רוב שטח היחידה הוא שטחי חקלאות או בריכות מלח וישנו גם שטח 
בנוי. בשטח שרידי מלחת אילת ובפארק הצפרות הוגדר בית הגידול כ׳שולי מלחה׳. עם זאת, ניתן להתייחס לפארק הצפרות או 
חלקו כאל ‘נטוע/מגונן׳. תצורות הצומח הן בין ישימון עם מעוצים פזורים, דרך שיחיות בצפיפויות שונות ועד עצייה פתוחה. 
בשטח מספר איתורי מינים בסכנת הכחדה, כולל דקלי הדום שליד מעבר הגבול ערבה. ניכרת גם התחדשות אוכם חד-ביתי 

בתוך שטחי החקלאות ובשוליהם. 

פארק הצפרות מהווה אתר חשוב ביותר עבור מיני עופות מקננים, חורפים וחולפים )ר׳ עוד בסעיפים 5.4.3, 5.4.5(. בנוסף, 
מתקיימת בו גם פעילות חינוכית, מחקרית ותיירותית. גם בריכות המלח ושטחי החקלאות חשובים עבור עופות נודדים.

ייחוד חזותי ותרבותי: אזור שרובו נוף חקלאי ותעשייתי עם כתמים טבעיים או טבעיים למחצה. אתרי צפרות חשובים ביותר. 
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פארק הצפרות במבט מהאוויר. ברקע הקרוב קיבוץ אילות, גבעות שחורת, מתקן ההתפלה  ואזור התעשייה שחורת. צילום: דב גרינבלט.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

חקלאות אילות 29.01
– דרום

שטחי גידולי שדה )ובתי צמיחה( בצפון, ותמרים 
ערבה.  הגבול  מסוף  הצפוני  בקצה  בדרום. 
בחלקות  בשוליים,  מלחה  צומח  התחדשות 
המפרידים  האשלים  לרגלי  ולעיתים  שננטשו, 
בין חלקות הגד״ש. דקלי דום על הכביש המוביל 
ציון  בן  לזכר  אנדרטה   .)114( דרומה  מהמסוף 
 .)117( בארץ  התמרים  ענף  מקים  ישראלי, 

המטעים מהווים גם אתר צפרות.

שטח חקלאות נרחב. מספר מקטעים 
עם בתי צמיחה נטושים.

בינונית )2(

וצמחייה פארק הצפרות29.02 מלחה  צמחיית  שבתחומו  שטח 
מלאכותי  אגם  נשתלה,  שרובה  אחרת  מדברית 
אתר  מהווה  הצפונית.  המלח  ובריכת  קטן 
חשוב  צפרות  ואתר  נודדות  לציפורים  עצירה 
ביותר )113(. כולל גם שבילים ומסתורי תצפית, 
שישה  לזכר  אנדרטה  משולבת  מהם  שבאחד 

חיילי צה״ל )116(.

המקורי  לנוף  זיקה  עם  מגוון  נוף 
של האזור.

גבוהה )3(

בריכות המלח 29.03
אילת

ומתקנים,  הפקה  מפעל  המלח,  לאידוי  בריכות 
הבריכות  מיושר.  ושטח  לפסולת  מעבר  תחנת 
מהוות אתר צפרות המתחבר לפארק הצפרות, 
 ,)118( הקינט  תעלת  נמצאת  להן  ובסמוך 

המהווה בית-גידול ייחודי למספר מיני עופות.

נוף בריכות מלח,  “תעשייתי״ יותר 
מהנוף של הבריכות בעברונה.

בינונית )2(

בינוי דרום מלחת 29.04
אילת 

לו,  מדרום  מיושר  שטח  ערדג,  מפעל  את:  כולל 
בסיס צבאי קטן בקרבת החוף ובסיס קטן נוסף 
בצפון-מזרח,  רצועת הגבול בין הבסיסים. בקטע 
אוכלוסייה  שבו  ייחודי  אתר  ישנו  החוף  רצועת 

של הסרטן חולון ים-סופי )118(.

נמוכה )1(נוף מופר או בנוי.

שרידי מלחת 29.05
אילת – דרום

צומח  או  מקורי  טבעי  מלחה  צומח  עם  שטח 
שהשתקם )119(. השם להבדלה משרידי המלחה 

בצפון, ששוקמו בפארק הצפרות.

חלקית.  מופר  מלחה  צמחי  נוף 
מפעילות  פגוע  הדרומי  הגוש 
חלקית  פגיעה  בצפוני  חישוף, 
משטחי  גזם  פסולת  השלכת  עקב 

התמרים הסמוכים.

בינונית )2(
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אזור רמות שחרות ובקעת עובדה

3.4.30 בקעות קטורה, שיזפון ונעצוץ 
ניתן לתיאור כמספר בקעות מחוברות. במרכזו  ונמוך לעומת רוב סביבותיו. מבנהו  יחסית  אזור מישורי  מאפייני היחידה: 

קיבוץ נאות סמדר ושטחי החקלאות שלו. ביחידה הוכללו גם כמה משולי אזורים גבעיים סמוכים.

גבולות היחידה
• בצפון – קו המגע עם שולי הגוש ההררי של הר שעלב-הר שיזפון ושולי אזור גבעות במישור חיון.	

• במזרח – קו המגע עם שולי הר קטורה.	

• בדרום – קו המגע עם השוליים הצפוניים של צפון רמות שחרות ושל הר נעצוץ.	

• במערב – שולי ערוץ נחל חיון.	

שטח – 9,353 דונם.

אגני ניקוז: שטח היחידה מתנקז לכיוונים שונים. הקצה המזרחי של בקעת קטורה מתנקז לצפון-מזרח, לערוץ שמצפון לנחל 
קטורה. שאר בקעת קטורה מתנקזת לנחל קטורה, שבתחילה זורם מערבה ומבצע תפנית חדה מזרחה. רוב השטח של נאות 
סמדר ואזור צומת שיזפון מתנקזים לנחל שיזפון הממשיך לצפון-מערב ומתחבר בהמשך לנחל קצב. אזור בקעת נעצוץ מתנקז 

לנחל חיון הסמוך ממערב.

רום פני הקרקע: הרום נע מ-471 מ׳ בפסגת גבעת צב )שבפועל אינה שייכת לבקעות( מצפון לנאות סמדר לכ-390 מ׳ בסמוך 
לכביש 40 מצפון לצומת שיזפון. מרבית שטח הבקעות נמצא ברום 400-410 מ׳.

מסלע וקרקע: רוב השטח מכוסה אלוביום וישנו גם כתם משקעי פלאייה בבקעת קטורה. במספר אזורי שולי גבעות שהוכללו 
ביחידה נחשפות תצורות גרופית, ציחור ומשאש. ישנם גם כתמים קטנים של קונגלומרט ערבה וקונגלומרט בקעת עובדה. 
הקרקע ברוב השטח היא אלוביום מדברי גס ולעיתים גם רגים רגוסוליים. בפלאייה במרכז בקעת קטורה יש אלוביום לסי, 

ובגבעות מצפון לנאות סמדר ולצומת שיזפון יש רג וסלעים חשופים.

נמצאות  ובמזרחם  ישנו אגם מלאכותי קטן,  נאות סמדר  אין מקורות טבעיים. במערב שטחי החקלאות של  מקורות מים: 
בריכות חימצון ואגן ירוק המהווים גם אתר צפרות.

יישובים: קיבוץ נאות סמדר. באתר של היאחזות הנח“ל יעלון לשעבר נמצא אתר אירוח השייך לנאות סמדר. 

קיבוץ נאות סמדר ושטחי החקלאות סביבו במבט מדרום-מערב. ברקע הקרוב הרים מגוש הרי שיזפון - שעלב - יעלון )מחוץ לתחום הסקר(. צילום: דורון 
ניסים, רשות הטבע והגנים.
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את  וחוצים  שיזפון  בצומת  המתחברים  ו-12   40 מכבישים  נצפה  השטח  והפרות:  מפגעים  תשתיות,  נופי,  רצף  נצפות, 
היחידה לרוב אורכה, וגם לרוחבה באזור צומת שיזפון. היחידה נמוכה יחסית לרוב סביבותיה ונצפית בין היתר מההרים שיזפון, 
יעלון, נעצוץ וקטורה, ומהשלוחות באזור נווה חריף. ציר הנפט חוצה את היחידה לרוחבה ממערב לכביש 40, ומעט מערבה 
חוצים גם קווי מתח גבוה. קו מתח גבוה נוסף עובר במקביל לכביש 12. בגבעות הסמוכות לצומת שיזפון ישנם שני מתקני 
“מקורות“ סמוכים שבאחד מהם גם 3 אנטנות סלולריות. בצומת עצמה נמצא פונדק נאות סמדר. בבקעת קטורה ישנו מתקן 

פוטו-וולטאי של נאות סמדר, וחלק גדול משאר השטח מגודר למניעת כניסה בשל נוכחות פצצות מצרר מאימוני צה“ל. 

בתי-גידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: בית הגידול ברוב השטח סווג כ׳בקעות גבוהות׳ ובאזור זה נראה שהצומח 
ערוצי והשרטונות הרגיים בין הערוצים חשופים, כך שישנו דמיון למניפות הסחף בערבה. מהאזור יש רק תרשימי צומח בודדים. 
לפי תרשימים אלה, תרשימים נוספים משולי בקעת עובדה ותצלומי אוויר נראה שתצורות הצומח הן בין ישימון עם מעוצים 
גבעות,  גם קטע קטן מאזור  היחידה  יותר(. בשטח  הגדולים  בערוצים  בודדים  )בתוספת עצים/שיחים  דלילה  לבתה  בודדים 
שסווג כ׳רמות גירניות גבוהות׳ שיש בו ערוץ המקבל תוספת מים מבריכות “מקורות“. פלאיית קטורה מהווה בית-גידול נפרד. 

היא אינה נגישה ולפי תצפית ותצלומי אוויר נראה שהצומח המעוצה בה מועט מאד. 

ייחוד חזותי ותרבותי: אזור לא גדול הכולל שני אלמנטים עם נוף לא שגרתי באזור – בקעת קטורה המהווה אגן כמעט סגור 
ובתוכה פלאייה לבנה, ושטחי החקלאות של נאות סמדר, המסודרים בחלקות קטנות ומגוונות ויחד עם היישוב עצמו יוצרים 

נוף התיישבותי ייחודי. 

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

ע״י בקעת קטורה30.01 צדדיה  מרוב  המוקפת  מישורית  בקעה 
גבעות. רוב השטח מכוסה בערוצי פזרות בהירים 
שביניהם אזורים מוגבהים כהים. בחלקה הנמוך 
מגודר  השטח  מרבית  בהירה.  פלאייה  ישנה 
בקעת  עם  במערב  הגבול  מצררים.  עקב  וסגור 
כמעט.  ניכרת  שאינה  מים  בפרשת  הוא  שיזפון 
ואתר  מגורים  אתרי   3 ארכיאולוגיים:  אתרים 

מגורים ופולחן.

השלישים  שני  ייחודי.  נוף 
כמעט.  הפרות  ללא  המזרחיים 
פוטו- מתקן  נמצאים  במערב 

גבעה  )על  יעלון  אתר  וכן  וולטאי, 
דרך  הבקעה(.  על  הצופה  נמוכה 
שטח  המתקן,  באזור  חוצה  עפר 
החקלאות.  לשטחי  בסמוך  מיושר 

כביש 40 עובר בדרום-מערב.

גבוהה )3(

גבוהה )3(פלאיית קטורה30.02

מתקן פוטו-30.03
וולטאי נאות 

סמדר

בנוימתקן פוטו-וולטאי. מגודר.

חקלאות נאות 30.04
סמדר

ושדות,  מטעים  של  מגוון  חקלאי,  שרובו  אזור 
מספר   .)34( מלאכותי  ואגם  חורשות  קטעי 
שטחים מיושרים לא מעובדים ובריכות חמצון/

בכלל  החקלאות  ושטחי  הבריכות  ירוק.  אגן 
מגבעת  יפה  תצפית   .)36( צפרות  אתר  מהווים 

צב בקצה הצפוני )33(.

גבוהה )3(נוף חקלאי ייחודי באזור הסקר.

משקי. נאות סמדר30.05 ואזור  ציבור  מבני  מגורים,  מבני  קיבוץ. 
ביקור.  אתרי  מהווים  והיקב  האומנויות  בית 
אתר  היישוב  בתחומי  ישנו  האחרונות  בשנים 
נימפית  והמרשים  הנדיר  הפרפר  של  רבייה 

הלחך.

בנוי

זו בקעת שיזפון 30.06 קטנה  בקעה  של  מעובד/מיושב  הלא  החלק 
נאות  מקיבוץ  חלקים  נמצאים  השטח  )בשאר 
שני  ארכ':  אתרים  החקלאות(.  ושטחי  סמדר 

אתרי מגורים ושני אתרי מגורים ופולחן.

פרט  מיוחדים  נופיים  ערכים  ללא 
לנוף הנשקף מחוצה לו. נחצה ע״י 

כבישים וקווי מתח.

בינונית )2(

גבעות מצפון 30.07
לצומת שיזפון

גבעות נמוכות קטנות, השייכות למעשה לשולי 
גוש הר שיזפון שמחוץ לבקעות. ללא אתרים.

דרכי  מעבר  מיוחדים.  ערכים  ללא 
שביל  עובר  מהן  )באחת  עפר 

ישראל( ותשתיות.

בינונית )2(

וגבעות בקעת נעצוץ30.08 חיון  נחל  נעצוץ,  הר  בין  קטנה  בקעה 
טורפים  מלכודת  אתרים:  חיון.  מישור  בדרום 
בהר  בפועל  שהמיקום  )ייתכן  הדרומי  בקצה 

נעצוץ(.

ערכים  ללא  עצמה  הבקעה 
נעצוץ,  להר  מרשים  נוף  מיוחדים, 
נחצית  החיון.  וערוץ  רמות שחרור 
ע״י כביש 12 וקו מתח גבוה. מעבר 

שביל ישראל.

בינונית )2(
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3.4.31 רמות שחרות
מאפייני היחידה: יחידת נוף הררית/רמתית גדולה. הגדולה ביותר בשטחה באזור הסקר )96,674 דונם בתחום הסקר. היחידה 
ממשיכה גם דרומה(. משתרעת בין צוקי שיירות לבקעת עובדה. כוללת שלוחות גירניות המשתפלות ברובן מערבה, וביניהן 
נחלים בגדלים שונים. שטחה שמור ברובו, עם מעט פיתוח ותשתיות, בפרט יחסית לגודל השטח. כוללת אתרים ארכיאולוגיים 
רבים מאד מתקופות שונות, ובפרט אתרי התיישבות ו/או פולחן מהתקופה הכלכוליתית ומתקופת הברונזה הקדומה )פירוט 
על הארכיאולוגיה באזור זה נמצא בסעיף 3.8(. בכמה מהשלוחות יש אזורים עם כיסוי חלקי של כתמי חול, ובצידן גם ערוצים 

חוליים )הערוצים הופרדו ליחידת נוף נפרדת(. 

גבולות היחידה
• בצפון – קצה הגוש ההררי לכיוון הבקעות הצרות שמצפונו. בקצה המזרחי )אזור הר קטורה( קו המגע עם מדרונות גוש הר 	

שעלב, המתנשאים מעל האזור הרמתי.

• במזרח – ראש צוקי שיירות.	

• בדרום – גבול הסקר על השלוחה שמדרום לנחל צאלה. היחידה ממשיכה גם דרומה משם.	

• במערב – מדרונות מערביים של הר נעצוץ )בצפון(, בהמשך קו מפותל המקיף את הערוצים החוליים ובדרום קו תחתית 	
השלוחות במגע עם בקעת עובדה.

העיקריים  הנחלים  מהבקעה.  יציאתו  לאחר  חיון  לנחל  )בצפון(  או  עובדה  לבקעת  מערבה  מתנקז  השטח  רוב  ניקוז:  אגני 
רעואל,  נפרדת(,  ליחידה  שהופרדו  חוליים  קטעים  כוללים  )שלושתם  יתרו  כסוי,  איה,  לדרום:  מצפון  הם,  מערבה  המתנקזים 
זוגן וצאלה. בצפון-מערב היחידה ישנם שטחים המתנקזים צפונה או לצפון-מערב, לנחל שיזפון )המתחבר בהמשך  שחרות, 
לנחל קצב(. בצפון-מזרח היחידה ישנם שטחים המתנקזים מזרחה, ישירות לערבה, דרך הנחלים “קטורה צפוני“, קטורה וגרופית.

רום פני הקרקע: השלוחות והערוצים יורדים מערבה בהפרשי גבהים של כמה עשרות מ׳ ועד כ-100 מ׳ בכיוון זה. בנוסף, 
השטח כולו מתגבה במתינות לכיוון דרום, עם “מדרגת הגבהה“ מדרום לנחל זוגן. הרום נע בין 670 מ׳ בראשי השלוחות בדרום 

היחידה לבין כ-370 מ׳ בראש מפל נחל קטורה, ממזרח לנווה חריף.

ישנו אלוביום.  ובערוצים העיקריים  גרופית,  גיר מתצורת  ביחידה מורכב מסלעי  כמעט כל שטח השלוחות  וקרקע:  מסלע 
גרופית  רמת  קונגלומרט  של  קטנים  ומחשופים  ציחור  תצורת  של  מחשופים  ישנם  קטורה(  הר  )אזור  הצפון-מזרחי  בקצה 
)המעידים על ההעתקה האנכית הגדולה ביחס לרמת גרופית(. שטחי דיונות חול מופיעים בהר פרוט, בגבעות בין הנחלים כסוי 
ויתרו וגם )כתמים קטנים מאד( בקרבת שחרות ובמקומות נוספים. באזור שחרות – נחל זוגן ישנם כמה מחשופים קטנים מאד 
של תצורת מנוחה מעל תצורת גרופית. חלקים עליונים של כמה ערוצים כוללים פלאיות )=קעות( קטנות. הגדולה מביניהן 
בנחל שחרות. הקרקעות מוגדרות כרג וסלעים חשופים ברוב שטח השלוחות, כסלעים חשופים ואלוביום מדברי גס בשיפולי 
השלוחות לכיוון הערוצים ובחלקים של הערוצים, וכאלוביום מדברי גס בחלקים אחרים של הערוצים. באזורים עם כתמי החול 

הקרקעות מוגדרות כחול איאולי וליתוסול מדברי רנדזיני חולי. בקע שחרות יש אלוביום לסי.

מקורות מים: אין מקורות קבועים. גב גדול, שעשוי להחזיק מים מספר חודשים, נמצא מתחת למפל בנחל עישרון. יש להניח 
)מים  נמצאים באר מלחן  נוספים. בחלק של הרמות שמדרום לתחום הסקר  עונתיים  גבים  גם  קיימים  הגירניים  שבערוצים 

מליחים( ובאר מתק )יבשה(.

יישובים: קיבוץ נווה חריף נמצא בצפון היחידה והיישוב הקהילתי שחרות בדרומה. מעט מצפון לשחרות נבנה מתחם מלונאי, 
באזור בו היה קודם לכן חאן שחרות.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: היחידה גדולה מאד וחלקים ממנה נצפים מבקעת עובדה שממערב ומהאזורים 
היחידה  משולי  סמדר.  לנאות  שמצפון  שיזפון  שעלב-הר  הר  ומגוש  סמדר,  נאות  מאזור  עובדה,  לבקעת  שממערב  ההררים 
וכן תצפיות מערבה לחלקים מהיחידה  ולהרי אדום,  ישנן תצפיות מרשימות מזרחה לערבה  המזרחיים, בראש צוקי שיירות, 
לו ישנם קווי מתח גבוה.  עצמה. התשתיות וההפרות מעטות: כביש 40 חוצה חלק מהיחידה בחלקה הצפוני-מזרחי. מדרום 
כביש הגישה לשחרות חוצה את היחידה לרוחבה לאורך נחל שחרות. נתיב זה משתלב יחסית בנוף ואינו כולל כמעט הפרות של 
חציבות /מבתרים. מחצבת נעצוץ נמצאת בהר נעצוץ שבצפון-מזרח היחידה. ממנה עולה גם דרך עפר לפסגת ההר. ציר הנפט 
עובר בין הר איה לצומת שיזפון. דרכי עפר מסומנות לרוחב היחידה נמצאות בין מפתח נחל איה להר עיט, ובין נחל יתרו לראש 
מעלה יתרו. בשטח מספר הפרות הקשורות לפעילות צבאית ולירידת כלי רכב מדרכים מותרות. שתי אנטנות סלולריות בלבד 

נמצאות בתחומי היחידה, בשולי היישוב נווה חריף.

בתי-גידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: בית הגידול ברובו הגדול של השטח סווג כ׳רמות גירניות גבוהות׳. הצומח 
ברובו ערוצי, אך בשלוחות ישנם גם אזורים עם צומח פזור בכל השטח )כמויות המשקעים מעט גבוהות יותר והטמפרטורות 
מעט נמוכות מאשר בערבה, עקב הגובה(. צפיפותו גדולה יותר במפנים צפוניים. המין הבולט בשטחים כאלה הוא זוגן השיח 
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וכן בתות  לנ“ל  דומות  ייתכנו תצורות  ביותר  פזורים(. בערוצים הקטנים  )או  בודדים  ישימון עם מעוצים  צומח של  בתצורת 
דלילות מאד. לעיתים ישנם עצים בודדים כבר בערוצים מסדר נמוך. בערוצים גדולים יותר ישנן גם בתות פתוחות, לעיתים עם 

עצים/שיחים בודדים או פזורים. בערוצים הגדולים ביותר מופיעות גם עציות דלילות מאד. 

באזור הר פרוט ובשלוחות בין הנחלים כסוי ויתרו סווג בית הגידול כ׳רמות גירניות גבוהות עם כתמי חולות׳. בשטח זה אין 
ערוצים גדולים )הללו הופרדו ליחידת נוף אחרת(. עקב כך הצומח מועט, והתצורות שנרשמו הן ישימון עם מעוצים בודדים 
ובתה דלילה מאד )ויש נוכחות של מספר מינים אופייניים לחולות(. בית-גידול נוסף הוא ‘קע/פלאייה׳, בקע שחרות. בתחום 

היחידה שטח מופר במחצבת נעצוץ. ערכי הטבע כוללים את גב עישרון, קע שחרות, ואזורי השלוחות עם כתמי החולות. 

נוף ברמות שחרות, בין הר עיט לנחל כסוי.
צילום: רועי טלבי.

ייחוד חזותי ותרבותי: אזור הררי/רמתי גדול ושמור. כולל אתרים ארכיאולוגיים רבים מאד ואתרים גיאומורפולוגיים. משוליו 
ומפסגותיו מתאפשרות תצפיות מרהיבות.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

צפון רמות 31.01
שחרות

המשתפלות  רמתיות,  שלוחות  של  גדול  אזור 
השטח.  במרבית  ומערבה  השטח  בצפון  צפונה 
בין השלוחות עמקי נחלים שהראשיים מביניהם 
רחבים. בחלקם שיטים פזורות. למרות שחלק זה 
נסקר ארכיאולוגית פחות מאשר שאר היחידה, 
אתרים  של  )כ-70(  גדול  מספר  תועד  עדיין 
ארכיאולוגיים: אתרי חנייה, אתרי מגורים ופולחן, 
טורפים,  מלכודות  סכרים,  גרנות,  מאהלים, 
)ר׳  עתיקות  דרכים  ושרידי  רודדיים  אתרים  שני 
הרחבה בסעיף 3.8(. ממזרח תת היחידה תצפיות 
מרשימות לערבה. אתר נוסף - גב קטורה )38(.

תצפיות  ברובו.  שמור  רמתי  נוף 
לערבה מהשוליים. נחצה ע״י כביש 
40, קו מתח גבוה, ציר הנפט ודרך 

עפר נוספת. 

גבוהה מאד )4(

בנויקיבוץ. מבני מגורים ואזור משקי.נווה חריף31.02

הרמתי הר נעצוץ31.03 האזור  משאר  יותר  גבוה  הררי,  גוש 
דומה(.  גירני  מסלע  )בשניהם  לו  שממזרח 
מאהלים,  מגורים,  הכוללים  ארכ׳  אתרים  כ-20  
קברים ואתר פולחני, רובם כלכוליתיים. תצפית 

פנורמית מרשימה מראש ההר )40(.

יותר  גבוהה  הררית  חזית 
הכיוונים.  מרוב  במבט  מסביבתה 
הצפוני  החלק  מהפסגה.  תצפית 
הפגיעה  כי  אם  מהמחצבה,  פגוע 

חבויה יחסית.

גבוהה מאד )4(

אשפה מחצבת נעצוץ31.04 הטמנת  אתר  בחלקה  פעילה,  מחצבה 
מקומי, בערוץ בהר נעצוץ.

חלקית  הנצפה  נופית  פגוע  שטח 
ישראל,  ומשביל  הסמוך  מהכביש 

וכן מפסגת ההר.

נמוכה )1(

משטחם חולות בהר פרוט31.05 שחלק  גירניות  שלוחות  של  קטעים 
)במדרונות, אך גם ברמות( מכוסה חולות. כ-10 
אתרים ארכיאולוגיים בהם אתרי מגורים, פולחן, 

קברים, חנייה, ומכלאות מתקופות שונות.

עם  השלוחות  של  ייחודי  נוף 
החולות )בעיקר בשלוחה הצפונית 
המתחבר  איה(,  לנחל  הסמוכה 
הערוצים  של  יותר  עוד  חולי  לנוף 

הסמוכים. ללא הפרות.

גבוהה מאד )4(
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ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

חולות בגבעות 31.06
בין נחלי כסוי 

ויתרו

חלק של שלוחה הדומה לתת היחידה הקודמת, 
ארכ׳  אתרים  כ-15  יותר.  רב  החולות  כיסוי  אך 
מגורים  מגורים,  אתרי  בהם  שונות,  מתקופות 
תת  בתחום  ומכלאות.  חנייה  קברים,  ופולחן, 
הכסוי  באזור  הגדולה  הדיונה  נמצאת  היחידה 

.)47(

בתת  מאשר  חולות  יותר  כנ״ל, 
דרך  ע״י  נחצה  הקודמת.  היחידה 
בין  המחברת  המסומנת,  העפר 

נחלי כסוי ויתרו.

מירבית )5(

נחל רעואל – 31.07
שחרות 

ההמשך דרומה של תת היחידה הראשונה )צפון 
במקצת  שרירותי  ביניהן  הגבול  שחרות(.  רמות 
נראה  הנוף  )בתצ״א,  הבדלים  נראים  כי  אם 
גבוהה  ניקוז  צפיפות  ועם  יותר  מבותר  מעט 
יותר(. בשטח זה, שרובו נסקר במפורט מבחינה 
ארכיאולוגיים  אתרים  תועדו  ארכיאולוגית, 
הניאוליתית  מהתקופות  )כ-450!(  מאד  רבים 
והברונזה  הכלכוליתית  )ובעיקר  הרומית  ועד 
או  מגורים  אתרי  היתר  בין  הכוללים  הקדומה(, 
מגורים ופולחן, או פולחן בלבד )מהם כמה עשרות 
אתרים רודדיים(, שרידי חקלאות )טרסות, סכרים 
וגרנות(, קברים, מצבות ומלכודות טורפים. אתר 

נוסף: גב בנחל עישרון )58(.

מאד.  שמור  הררי/רמתי  נוף 
והבנייה  לשחרות  הגישה  כביש 
יחסית  משתלבים  שחרות  באזור 
רבים  ארכיאולוגיים  אתרים  בנוף. 

ומגוונים. מעבר שביל ישראל.

מירבית )5( 

שחרות קע שחרות31.08 בנחל  רחב  עמק  של  בחלק  קטנה  קע 
 .)55( גיאומורפולוגי  אתר  המהווה  העליון, 
של  ריכוז  בולט  ובהיקף  מצומח  חשוף  מרכזה 
שרידי  שבו  ארכ׳  אתר  אמיתית.  שושנת-יריחו 

מגורים וחקלאות.

נוף  יוצרת  סביבתה  עם  ביחד 
של  מצערות  הפרות  ייחודי. 
השטח.  ברוב  ו״צלחות״  קוליסים 
שביל  מים.  קו  מעבר  עקב  סוללה 

ישראל עובר במקום.

מירבית )5( 

מבני מגורים, מספר מטעי זיתים קטנים. בתחום שחרות31.09
ופולחן. מגורים  אתר  בעבר  נסקר   היישוב 

ושוחזר  נחפר  שבו  הפולחני  המצבות  מעגל 
)שמר, 2016(.

בנוי

רמות מדרום 31.10
לנחל זוגן

מהצפוני,  גבוה  זוגן  נחל  של  הדרומי  המדרון 
והרמות שמדרום מורמות בכמה עשרות מטרים 
והצומח  יחסית לאלו שמצפון. מעבר לכך הנוף 
לגבול  מעבר  דרומה  המשך  ישנו  למדי.  דומים 
הכוללים  ארכיאולוגיים  אתרים  כ-30  הסקר. 
אתרי מגורים )באחד מהם גם סכרים(, פולחן, או 

מגורים ופולחן. גב בנחל צאלה )62(.

הנוף לתת היחידה  דומה מבחינת 
“נחל רעואל – שחרות״ לעיל. ללא 

הפרות.

גבוהה מאד )4(

3.4.32 חולות כסוי, איה ויתרו
מאפייני היחידה: יחידה הכוללת חלקים בעלי אופי חולי בערוצים הראשיים בנחלים כסוי, איה ויתרו, וכן במספר ערוצי משנה 
שלהם. במספר נקודות יש גם אזורי דיונות. היחידה בגבולותיה כאן כוללת שני חלקים מנותקים זה מזה, שביניהם מפריד הר 
פרוט. גם החיבור בין החולות בנחלים כסוי ויתרו שבגוש הדרומי הוא דק. בכל מקרה, אופי הערוצים דומה למדי והם יתוארו 
יחדיו. בחלקים של הר פרוט ושל האזור הרמתי בין הנחלים כסוי ויתרו )ראו תת-יחידות 31.05, 31.06 ביחידה הקודמת( ישנה 

נוכחות חלקית של חולות, שהמשכית לחולות ביחידה הנוכחית.

גבולות היחידה
• הגוש הצפוני – קו המקיף את האזורים החוליים בערוץ נחל איה וביובל ראשי שלו המגיע מדרום.	

• הגוש הדרומי – קו המקיף את האזורים החוליים בערוצי הנחלים כסוי ויתרו.	

הקווים הותוו על סמך שילוב של תצלומי אוויר משנים שונות, שכבת הקרקעות ושכבת הגיאולוגיה.

שטח – 6,786 דונם.

נחל יתרו מתנקז לצפון בקעת עובדה, ונחלי כסוי ואיה ישירות לנחל חיון העליון. כביש הגישה לבסיס עובדה  אגני ניקוז: 
ולשחרות גורם להטיה צפונה של חלק מהזרימה בשלושת הנחלים כלפי צפון המפתח של נחל איה, משם הזרימה מתחברת 

לנחל חיון.

רום פני הקרקע: בין 480 מ׳ ל-415 מ׳.

במפה הגיאולוגית רוב שטח הערוצים מוגדר כאלוביום, למעט קטע מרכזי בנחל כסוי ומקטעים קטנים בשני  מסלע וקרקע: 
הנחלים האחרים המוגדרים כדיונות. עם זאת האופי החולי קיים גם באזורים שמופו כאלוביום. בשולי מדרונות שנכללו ביחידה 
נחשפת תצורת גרופית האופיינית לאזור השלוחות שסביב. שכבת הקרקעות מגדירה כמעט את כל השטח כאלוביום חולי אבנוני.
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מקורות מים: אין. 

יישובים: אין.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: פתחי הערוצים וחלקים מהם נצפים מכביש הגישה לבסיס עובדה ולשחרות, 
העובר בשוליים המערביים של היחידה. חלקים ביחידה נצפים מהשלוחות בשוליהן. דרך עפר לכיוון הר עיט עוברת בשולי נחל 
איה או בסמוך להם. דרך עפר נוספת מחברת בין החלקים התחתונים של נחלי כסוי ויתרו, ובנחל יתרו ישנה גם דרך לכיוון ראש 
מעלה יתרו. ככלל השטח שמור למרות שחלק מהערוצים העליונים בתחום שטח אש, ונמצא כמעט כולו בשמורת טבע מוכרזת.

נוף בנחל כסוי. צילום: רועי טלבי.פריחה בנחל יתרו. צילום: רועי טלבי.

בתי-גידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: בית הגידול ‘חולות או נחל חולי גדול׳. הצומח כולל מינים אופייניים לחולות, 
ובהם לענה חד-זרעית שבתחום הסקר נצפית רק כאן. הצומח מרובה יותר בערוצי הזרימה הראשיים. תצורות הצומח בהם הן 
בין בתה דלילה )בנחל איה גם בתה פתוחה( עם עצים/שיחים פזורים לשיחייה דלילה עם עצים בודדים. שטחי דיונות פעילות 
ולא  כמעט  שחלקם  לחולות,  אופייניים  חיים  ובעלי  צומח  גם  כוללים  הטבע  ערכי  יותר.  חשופים  הם  הערוצים  בצד  ואזורים 

נמצאים בחולות הערבה )למשל נחש-חולות(. 

ייחוד חזותי ותרבותי: מעין “מובלעת חולית“ בהרים הגירניים. נוף ייחודי ומגוון של חולות בערוצים, עם דיונות שמטפסות 
על חלק משולי הערוצים. 

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

ר' בתיאור היחידה. שלושה אתרים ארכ' )2 מגורים, חולות נחל איה32.01
1 מגורים ופולחן(.

גבוהה מאד )4(ר' בתיאור היחידה.

חולות נחלי כסוי 32.02
ויתרו

אתרים  כ-30  דיונות.  אתרי  היחידה.  בתיאור  ר' 
ארכ', בהם אתרי מגורים )אחד מהם, בנחל יתרו, 
הוא גדול במיוחד(, אתרי מגורים ופולחן, ומספר 
אתרי פולחן שאחד מהם הוא "מקדש הנמרות" 
גם  יתרו  נחל  בפתח   .)3.8.2 בסעיף   32 איור  )ר' 
שעובד  באזור  בדווי,  לחריש  קלושים  שרידים 

בעבר הקרוב והרחוק.

החולי  הנוף  היחידה.  בתיאור  ר' 
בתת  מאשר  יותר  מובהק  כאן 

היחידה הקודמת.

מירבית )5(
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3.4.33 בקעת עובדה ונחל חיון עליון
מאפייני היחידה: בקעה מישורית רחבה המהווה בקע )גראבן( המוגבל ממזרח וממערב בהעתקים גיאולוגיים. אליה מתנקזים 
מספר ערוצים גדולים מדרום, ממזרח )משתי יחידות הנוף הקודמות( וממערב )מאזור רמות שחרור וצוקי עובדה(. כוללת ערוצי 
פזרות רבים ומכוסה חומר אלוביאלי ו/או לסי. מוצא המים מהבקעה הוא דרך נחל חיון, ובקטע העליון שלו הנכלל ביחידה זו, 
ערוצו רחב ולסי וכולל צומח רב. כיום רוב שטחה תפוס ע“י בסיס עובדה, הכולל אזורים בנויים ושטחים פתוחים בתחום הגדר. 
בשוליה )בעיקר המזרחיים( אתרים ארכיאולוגיים רבים המתחברים למכלול האתרים שביחידה ממזרח. חלקים ממנה עובדו 

בתקופות קדומות, וגם בעת החדשה )עד מלחמת העצמאות( ע“י בדווים.

גבולות היחידה
• בצפון – קו לרוחב נחל חיון שנקבע לפי גבול הסקר הכללי באזור זה.	

• במזרח – שולי אפיק נחל חיון )בצפון(, ובהמשך קו המגע עם שולי הגוש של רמות שחרות.	

• בדרום – קו המגע עם האזור הגבעי שבין בקעת עובדה ובקעת סיירים, המכליל את מפתחי הנחלים עובדה, מלחן ובקעתיים.	

• במערב – קו מגע מקורב עם האזור הגבעי של רמות שחרור, העובר בחלקו מעט מערבית לכביש 12.	

שטח – 52,859 דונם.

רעואל,  יתרו,  כסוי,  איה,  העיקריים  הנחלים  מגיעים  ממזרח  כיוונים.  משלושה  סביבותיה  את  מנקזת  הבקעה  ניקוז:  אגני 
שחרות, עישרון, זוגן וצאלה; מדרום-מזרח ומדרום - הנחלים עובדה, מילחן ובקעתיים; ממערב, מאזור רמות שחרור וצוקי 
עובדה - ערוצים שכמעט כולם חסרי שם )פרט לנחל קרון המגיע לאזור היציאה של נחל חיון(. מערכת הניקוז המקורית שונתה 
אלו,  שינויים  השדה.  ומבני  למסלולי  מסביב  המים  את  המנתבות  ותעלות  הטייה  סוללות  והוקמו  התעופה  שדה  בניית  עם 
שחלקם מתרחשים עוד לפני כניסת הערוצים לתחום הבסיס, הביאו להתייבשות הצמחייה בשטחים שהזרימה “נלקחה“ מהם.

רום פני הקרקע: השטח משתפל במתינות צפונה, ובחלקו המערבי גם מזרחה כלפי פנים הבקעה. הרום נע בין 540 מ׳ בדרום 
באזור כניסת נחל עובדה לבקעה ל-395 מ׳ בקטע הנמוך ביותר של נחל חיון עליון שהוכלל בסקר.

מסלע וקרקע: לפי המפה הגיאולוגית כמעט כל השטח מכוסה אלוביום. בשוליים, במקומות בהם נכללו שולי גבעות, ובכמה 
גבעות משאר קטנות בצפון, נחשפים תצורת משאש ו/או קונגלומרט בקעת עובדה. הקרקעות במרבית השטח, ובפרט בשטח 
הלא בנוי, הן בעיקר אלוביום מדברי גס. באזורים מוגבהים וכהים, מעוטי ערוצים, יש גם רגים רגוסוליים. בצפון השטח הבנוי 

ובערוץ נחל חיון הקרקע היא אלוביום לסי. 

מקורות מים: אין.

יישובים: החלק הבנוי של בסיס עובדה כולל מסלולים ומתקנים שונים, וכן את אזור מבני המגורים.

נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות: חלקים מהבקעה נצפים מתוכה ומשוליה, למשל מכביש 12 ומכביש הגישה 
לשחרות. הבקעה נצפית גם מאזורים גבוהים ממנה כמו צוקי עובדה במערב והשלוחות שבמזרח. תשתיות: רוב שטח הבקעה 
אינו נגיש עקב הגידור של בסיס עובדה. בסמוך לגדר ומחוץ לה, במקטעים בהם אין כביש סמוך, ישנה דרך עפר. קו מתח 
גבוה עובר לאורך היחידה- בצפון בסמוך לנחל חיון או ממש בתוכו, בהמשך בסמוך לגדר המזרחית של הבסיס. דרך הקשורה 
בדרום  הנמצאים  ברובם,  הפתוחים  בשטחים  גם  מהבקעה.  יציאתו  שלאחר  הק“מ  ב-2.5  חיון  בנחל  ועוברת  חוצה  מים  לקו 
ובצפון-מערב האזור המגודר של הבסיס, ישנן הפרות. הן כוללות סוללות ותעלות הטייה, מספר דרכי עפר, ומתקנים קטנים 

או מחפורות.

בית הגידול בשטחים הלא בנויים בבקעת עובדה סווג כ׳בקעות גבוהות׳.  בתי-גידול, אופי הצומח וערכי טבע עיקריים: 
בכל  נמצא  שהצומח  נראה  הערוצונים  באזורי  ערוצים.  ללא  מוגבהים  נרחבים  אזורים  וגם  רבים  פזרות  ערוצי  ישנם  בשטח 
השטח והתצורות הן בין ישימון עם מעוצים בודדים לבתה דלילה. מראה נפוץ הוא בני-שיח היוצרים תלוליות שמוחזקות ע“י 
שורשיהם. במקומות מסוימים מצטרפים עצים בודדים. כפי שהוזכר לעיל, הצומח מושפע מסוללות ומתעלות הטייה. תצורות 
חיון  נחל  פזורים. המקטע של  דלילה עם עצים/שיחים  ועד בתה  פזורים  בני-חלוף עם מעוצים  הן החל מעשבוניים  הצומח 

העליון מכונה “הנהר הירוק“ וכולל מראה בלתי רגיל של צומח עשבוני צפוף )וירוק לאחר גשמים(. 

ייחוד חזותי ותרבותי: בקעה מישורית נרחבת שכיום רובה אינו נגיש. היסטוריה של אתרים מתקופות שונות ושל עיבוד חקלאי. 
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בקעת עובדה במבט צפונה מהאוויר.
.Google Earth :הדמייה

בכחול – גבולות תת היחידות. בקדמה נראה אזור 
החיבור של הנחלים )מימין לשמאל( עובדה, מלחן 
ובקעתיים לבקעה. הקו הישר האופקי הוא לאורך 

הגדר הדרומית של בסיס עובדה.

נוף ירוק בנחל חיון העליון במפגש כביש 12. ברקע 
– הר נעצוץ. פברואר 2016. צילום: עמית מנדלסון.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

נחל חיון ביציאה 33.01
מבקעת עובדה

 100 מעל  )לרוב  מאד  ורחב  שטוח  החיון  ערוץ 
עיבוד. בתחום תת  מ׳(, מספר קטעים עם סימני 
איה.  נחל  בפשט  מישורי  קטע  גם  נכלל  היחידה 
אתרים כוללים שרידי עיבוד חקלאי, אתר מגורים/

הערוץ  קטנים.  מגורים  אתרי  ושני  גדול  חנייה 
מהווה כאמור אתר בוטני – “הנהר הירוק״ )41(.

גבוהה מאד )4(ערוץ מרשים עם צומח צפוף.

שולי בקעת 33.02
עובדה – מחוץ 

לבסיס

תת-יחידה צרה ברובה, המקיפה את רוב השטח 
אורכה  עקב  הטרוגנית  הבסיס.  של  המגודר 
וצורתה. כוללת ערוצי פזרות בגדלים שונים. בחלק 
ארכיאולוגיים  אתרים  כ-30  נמצאים  המזרחי 
חלק  המהווים  ועוד(,  ופולחן  מגורים  )מגורים, 

ממכלול האתרים שרובו נמצא ברמות ממזרח. 

בחלק  פזרות  ערוצי  של  נרחב  נוף 
החלקים  בשאר  לבסיס.  שמדרום 
יחסית,  צרה  רצועה  נותרה 
כמו  לתשתיות  סמוכה  ולרוב 
אתרים  הטייה.  וסוללות  כבישים 

ארכיאולוגיים חשובים. 

גבוהה )3(

בסיס עובדה – 33.03
חלק עיקרי

מסלולים, מבנים )כולל אזור מגורים(, ומתקנים. 
הבנויים  האלמנטים  בין  רבים  מיושרים  שטחים 
מעט  גם  יש  שבחלקם  סביר  להם.  מסביב  ו/או 
נראו  השטח  )במזרח  אתרים  ללא  טבעי.  צומח 

לפני בניית הבסיס שרידים לחקלאות עתיקה(.

בנוי

צפון-מערב 33.04
בסיס עובדה

הבסיס.  תחום  של  זה  בחלק  בנוי  לא  קטע 
מתחבר גיאולוגית לרמות שחרור. ערוצי פזרות 

עם אזורים מוגבהים של רג כהה. ללא אתרים.

מופר  ורגים,  פזרות  ערוצי  נוף 
חלקית ע״י דרכים ומחפורות.

בינונית )2(

דרום בסיס 33.05
עובדה

נחלים  )בפרט של  פזרות  ערוצי  נרחב של  שטח 
הבסיס.  גדר  בתחומי  מדרום(  המגיעים  גדולים 

ללא אתרים. 

)ולעיתים  מופר  פזרות  ערוצי  נוף 
מיובש( חלקית עקב סוללות הטייה 
ותעלות מלאכותיות. בשטח ישנם גם 
מספר מתקנים קטנים, גדר הבסיס, 

ומספר דרכי עפר ומחפורות.

בינונית )2(
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3.4.34 רמות שחרור
בתחום הסקר נכלל רק חלק קטן מיחידת נוף זו – מקטע המהווה נוף קרוב לכביש 12 במעברו בשולי בקעת עובדה. חלק זה 

הוגדר כתת-יחידה אחת בשם “מזרח רמות שחרור“. שטחה 2,195 דונם.

היחידה כוללת גבעות המורכבות מתצורת משאש הצורנית וצבען כהה, כשביניהן ערוצים רחבים מכוסים אלוביום. היחידה 
מונמכת גיאולוגית לעומת צוקי עובדה שממערב לה. בקטע הנכלל בסקר ישנם בעיקר מדרונות מזרחיים של כמה מהגבעות, 
כמה גבעות שלמות, וקטעי ערוצים. הרום בו יורד כלפי מזרח בכיוון בקעת עובדה ונע בין 520 מ׳ ל-450 מ׳. הגבעות והמדרונות 
שמורים, אך לרוחב פתחי רוב הערוצים ישנן סוללות הטייה, המנתבות את הזרימות למעבירי מים מתחת כביש 12, ובנקודה 
אחת ישנו מקבץ של 3 אנטנות סלולריות. בית הגידול סווג כ׳רמות גירניות גבוהות׳ בשל הרום, אך עקב המסלע הצורני קיים 
דמיון גם ל׳מישורי וגבעות רג׳. הצומח בגבעות לא נדגם, וסביר שהוא צומח ערוצי. הצומח בערוץ גדול סמוך נדגם, וכלל בתה 
דלילה ושיחייה דלילה, בקטע מסוים גם עם עצים בודדים. מצילום האוויר נראה שגם בערוצים גדולים אחרים יש צומח מפותח. 
נוספים של היחידה, בעיקר בהר שחרור מצפון, מתועדים  בחלק שבתחום הסקר לא תועדו אתרים ארכיאולוגיים. בחלקים 

כ-30 אתרי מגורים/מגורים ופולחן.

תת-יחידות

ייחוד נופי-תרבותי ושיקולים תיאור כללי ואתריםשםמספר
לקביעת הערכיות

ערכיות נופית-
תרבותית

גבוהה )3(ר׳ בתיאור היחידה.ר׳ בתיאור היחידה.מזרח רמות שחרור34.01
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3.5 רקע לסעיפים העוסקים בתרבות האדם 
מטרת חלק זה )סעיפים 3.6-3.15( לתאר את ההיסטוריה האנושית באזור לאורך התקופות ולהציג את אתרי תרבות האדם 
השונים הנמצאים בו. בתפיסה הנהוגה בסקרי מכון דש“א, האתרים האנושיים מהווים חלק מהנוף ומהווים את אחד מהגורמים 
לקביעת ערכיותו )ר׳ לעיל, סעיף 3.2.3(. תהליך דירוג הערכיות מתבצע רק לשטחים פתוחים. לפיכך, אתרי מורשת ו/או תרבות 
הנמצאים בתחומי יישובים, כמו גם היישובים עצמם, אינם נכללים בתהליך דירוג הערכיות. בפועל, מובן שהיישובים מהווים 

חלק חשוב מנופו של אזור הסקר. 

החלק בנוי באופן הבא: סעיף 3.6 עוסק בהשפעת תנאי המדבר הקיצוני על התיישבות האדם, ובכמות המפתיעה של האתרים 
הארכיאולוגיים באזור. סעיפים 3.7 עד 3.13 מתארים בחתך נושאי )למשל: דרכים, כריית נחושת( או אזורי )למשל: גב הערבה, 
נווה יטבתה( את הממצאים הארכיאולוגיים והתהליכים השונים הקשורים להתיישבות האדם בתקופות העתיקות. סעיף 3.14 
וים המלח. סעיף 3.15 עוסק בעת  מהווה סיכום לחלק הארכיאולוגיה. חלקים אלה נכתבו ע“י ד“ר עוזי אבנר ממו“פ מדבר 

החדשה, החל מתקופת המנדט הבריטי לערך, ועד ימינו. הוא נכתב ע“י עמית מנדלסון ממכון דש“א.

במפת האתרים הכללית )מפה 14 בסעיף 3.16( מוצגים האתרים ארכיאולוגיים וההיסטוריים, כמו גם אתרי טבע ונוף, הנצחה 
ועוד. באותו סעיף ישנה גם טבלה של האתרים שאינם ארכיאולוגיים. 

3.6 מבוא יישובי-אקולוגי 
הערבה הדרומית, כחלק מהנגב הדרומי, היא חבל ארץ מדברי קיצוני, עם כמות גשמים נמוכה מאד, טמפרטורות קיץ גבוהות 
וצמחייה מעטה. לכן, מותר לצפות כי יהיו בו מעט בעלי חיים ומעט סימנים לנוכחות של חברות אדם בתקופות קדומות. אולם, 
בניגוד לתנאי הסביבה המגבילים, מתברר כי מצויים כאן שרידים עתיקים רבים. על מנת להבין את התופעה יש לברר תחילה 

מהם תנאי הסביבה, אלה המקשים על ההתיישבות ואלה המהווים גורמי המשיכה.

הוא  הדרומית  ביותר באקלים הערבה  והמרכיב המדובר  בכל מקום,  תנאי הקיום  הגורם הראשון הקובע את  הוא  האקלים 
הטמפרטורות הגבוהות. בקיץ הן עולות עד למעלה מ-40 מ“צ בשעות הצהרים, ובמקרים חריגים עד 48 מ“צ. אחת הסיבות 
לטמפרטורות הגבוהות היא הלחות היחסית הנמוכה, כ-15% בקיץ, אשר גורמת לצלילות האוויר ולקרינה גבוהה של השמש 
)ר׳ גם פירוט נוסף לנתוני האקלים בחלק המבואות(. קרינת השמש מגיעה עד 700 קלוריות לסמ“ר ליום, הקרקע מתחממת עד 
ל-70 מ“צ ומחממת את האוויר. אבל, הטמפרטורה עצמה היא גורם אחד מתוך מכלול, ולעומתה השפעתה של הלחות הנמוכה 
על תחושת האדם דווקא חיובית. כיוון שהרוח הצפונית היבשה, הנושבת בקיץ כמעט ללא הפסקה, מאדה היטב את הזעה מפני 
העור ומפחיתה את עומס החום. משום כך, העבודה בחוץ או הטיול בקיץ באזור אילת כרוכים בפחות מועקה מאשר בעמק 
בית שאן, למשל. ללחות הנמוכה השפעה חשובה נוספת. ככל שהיא נמוכה יותר כך יורדת גם כמות היונים החיוביים באוויר, 
האחראים לתחושה של מתח וקוצר רוח. לכן, ׳שלווה מדברית׳ אפשרית אמנם במדבר ואינה אפשרית במישור החוף, לדוגמה, 
השרוי בקיץ בלחות גבוהה. נתון פיזיקלי זה מקנה יתרון למגורים ולאתרי הנופש במדבר, אם כי רבים אינם מודעים לחשיבותו. 

יוצא אפוא שהמגבלה הנובעת מהטמפרטורות הגבוהות קטנה מכפי שמקובל לחשוב, ועבור חברות קדומות, שלא התרגלו 
לחיים הצמודים למזגן, לא היווה החום כשלעצמו גורם המונע התיישבות. עובדה היא כי גם בבקעת הירדן וסביב ים המלח, בהם 
טמפרטורות הקיץ זהות כמעט לאלה שבאילת, התקיימו בעבר ומתקיימים כיום יישובים משגשגים, למרות שהלחות היחסית 
שם גבוהה יותר. יש לזכור גם כי תקופת החום נמשכת כחמישה חודשים בשנה, בעוד שבשאר חודשי השנה טמפרטורת היום 
נוחות. נכון הוא כי לחום הקיץ, לקרינה ולאוויר היבש יחדיו, ישנה השפעה משמעותית - אובדן מוגבר של מים מהגוף, המחייב 
שתייה מרובה, ובמדבר פירוש הדבר כמעט מותרות. זוהי הסיבה העיקרית לכך שחברות מדבריות סיגלו לעצמן סדר יום של 

צמצום הפעילות הגופנית והחשיפה לשמש בשעות החום. 

לצד ההשפעה היחסית המצומצמת של חום המדבר, השפעת הקור בחורף משמעותית לא פחות. בשל צלילות האוויר והיעדר 
עננות, מתקררת הקרקע מהר יחסית עם שקיעת השמש, ובעקבותיה מתקרר האוויר. בחדשי החורף יורדת לעיתים הטמפרטורה 
בערבה ובהרי אילת עד לקיפאון. רק בקרבת המפרץ מורגש הקור פחות, בשל ההשפעה הממתנת של מי הים. ככלל, ההתגוננות 
מפני הקור דורשת מהאדם לא פחות תשומת לב ואמצעים מההתגוננות מהחום. משום כך, מציאותם של חומרי בערה מהווה 

מרכיב בכושר הנשיאה של הסביבה המדברית עבור האדם. 

הגורם המשפיע ביותר באקלים הנגב הדרומי הוא מיעוט הגשמים. כמות הגשם השנתית הממוצעת בערבה התיכונה היא 50 
מ״מ ובאזור אילת - 20 מ“מ בלבד, ואילו ההתאדות השנתית הפוטנציאלית גבוהה פי 100 עד 180 )בהתאמה(. נוסף לכך, ככל 
שיורדת כמות הגשמים כן גדלה השתנותם, והיא עשויה לנוע בין 100 מ“מ בשנה אחת )נדיר( ובין היעדר כמעט מוחלט של גשם 
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בשנים אחרות. בסביבה כה מדברית השפעתן של שנים דלות בגשמים עלולה להיות קשה ביותר על הצומח והחי21, ובייחוד 
עבור האדם אשר מתכלכל על שניהם. אופי הגשמים ועיתוים גם הוא חשוב ביותר. גשמי החורף לרוב מעטים, איטיים ואינם 
גורמים לשטפונות, מימיהם נספגים בשכבת הקרקע העליונה ומתאדים במהרה מבלי להשפיע על הטבע. גשמים מרוכזים 
יורדים בסתיו ובאביב, הם אלה שיוצרים שטפונות והשפעתם על הטבע חשובה ביותר . ככלל, עד המאה הנוכחית התקיימו 
תושבי האזור על מקורות המים הטבעיים הבודדים – נאות המדבר בעקבה וביטבתה, ומספר מקורות מים קטנים נוספים. 

המחסור במים היה הגורם המגביל העיקרי בהתפתחותו של הישוב, וגם כיום הוא מהווה מקור לדאגה.

גורם נוסף המגביל את הישוב במדבר הוא המחסור בקרקע חקלאית. מרבית שטחו של המדבר הוא סלע חשוף שאינו ניתן 
לעיבוד חקלאי. באזורים מישוריים, כמו עמק הערבה, עיקר נפח הקרקע הוא אבנים וסלעים, או שטחי חולות, וגם אם קיימת 
קרקע, חסרים מים להשקותה. צריך לזכור כי עד לפני כ-200 שנה התקיימה מרבית האוכלוסייה בעולם על הפעולות הבסיסיות 
של חיפוש או יצור מזון, כלומר ציד ולקט מזון צמחי מהבר, או מרעה וחקלאות. המדבר, בשל המחסור במים ובקרקע, ודאי 
שלא משך אליו תושבים לשם החקלאות עצמה. אולם, כיוון שבעבר כמעט ולא היה מסחר במזון, מי שחי באזור היה חייב 

להשיג או לייצר כאן את מזונו.

קשיי הקיום במדבר הביאו חוקרים אחדים לראות בו מקום שכמעט ואינו מאפשר התפתחות של חברה אנושית. נלסון גליק, 
של  היישובית  ההיסטוריה  את  תיאר  העשרים,  המאה  של  והחמישים  השלושים  בשנות  ארכיאולוגיים  סקרים  באזור  שערך 
הנגב כתקופות קצרות של התיישבות, שביניהן תקופות ארוכות של פער יישובי. תקופות ההתיישבות היו תוצאה של יוזמה 
 Glueck,( שרידים  הותירו  שלא  מעטים,  נוודים  רק  במדבר  התהלכו  הפער  בתקופות  ואילו  חזק,  פוליטי  גורם  של  חיצונית, 
שטח  מאשר  יותר  הייתה  לא  מעולם  עצמה  “הערבה  1968:11-12 ;1935:183(. הערבה עצמה תוארה כחבל ארץ קשה מנשוא: 
הפקר... החום הכבד, היובש, הטופוגרפיה הקשה, דיונות החול, ביצות וסופות חול מעוורות, כל אלה הפכו כל פולש לאסיר בפועל. רובה 
של הערבה חול וחצץ בלתי עבירים וביצות הנוצרות משטפונות וממי תהום גבוהים... צפונה ליטבתה משתרעים חמישים קילומטרים 
של חולות בלתי עבירים... החורף מביא שטפונות, המרחיבים את שטח הביצות, והקיץ מביא סופות אבק קשות, חום אכזרי ומרושע 
ויובש... הרפורמה של דיוקלטיאנוס לא הביאה לערבה כל שינוי צבאי ממשי... מעולם לא התקיימה בערבה שרשרת של מצודות המאה 
הרביעית, וכל עקבות לדרך צפון–דרום, המחברת את ים המלח ומפרץ אילת מעולם לא התגלו“ )Rothenberg, 1971:210-1(. “אין 
כל יסוד ארכיאולוגי או היסטורי לקביעת דרכי אורך חשובות בערבה, לא בצידה המערבי ולא בצידה המזרחי“ )רותנברג 1967ב:171(. 
חוקרים נוספים הסכימו עם דעה זו )Bowersock 1983:179; Parker 1986:6,142; קרמון 1968; משל 1979 ור׳ גם בסעיף 3.13 

העוסק בדרכים(. 

אדם  חברות  של  ופעילות  נוכחות  של  בשרידים  דלים  יהיו  אילת  ואזור  הערבה  כי  כאמור,  לצפות,  ניתן  כאן  עד  הנאמר  לפי 
בתקופות הקדומות. מרבית שטחו של הנגב הדרומי אמנם בולט במיעוט האתרים העתיקים, אולם, הצטברות מידע ממחקרים 
ארכיאולוגיים בעשורים האחרונים מעלה תמונה מפתיעה. דווקא הערבה הדרומית ואזור אילת מצטיינים בריבוי יוצא דופן 
כ-15%  כאשר  וזאת  למעלה מאלף אתרים עתיקים,  כיום  ידועים  כ-600 קמ“ר,  הנוכחי,  של אתרים קדומים. בתחום הסקר 
הנגב,  הר  של  זו  על  האתרים  צפיפות  עולה  אחדים  במקומות  מפורט.  ארכיאולוגי  בסקר  עתה  עד  נסקרו  זה  משטח  בלבד 
למרות עדיפותו הברורה של האחרון בתנאי האקלים והסביבה. כיצד אפשר להסביר את התופעה? מתוך מחקר שרידי העבר 

והמקורות הכתובים, מתברר כי לאזור אילת היו כמה גורמי משיכה מיוחדים ונתאר כאן בקצרה את חלקם:

ובנחל עמרם. עפרות  כמה ריכוזים של מרבצי נחושת מצויים בערבה הדרומית ובהרי אילת, הגדולים ביותר בבקעת תמנע 
הנחושת נוצלו כבר באלף הח׳ לפנה“ס, בעיקר להכנת צבעים, אך החל מן האלף הה׳, כאשר התפתח הידע של התכת הנחושת, 
עלתה מאד חשיבותה של הנחושת והיא הייתה למצרך יוקרתי ומבוקש. לכן, מי שהחזיק במקורות הנחושת, ובידע כיצד לכרותה 
ולהתיכה, זכה במשאב כלכלי ממדרגה ראשונה. תושבי המדבר היו בין הראשונים בעולם לפיתוח הטכנולוגיה המורכבת של 
הפקת הנחושת, תעשייה שתרמה לחשיבותו של האזור, לכלכלתם ולמעמדם הפוליטי של תושבי האזור, כמעט לכל אורכה של 

ההיסטוריה )ר׳ להלן, בסעיף 3.12(.

גורם נוסף היה מקומו של ראש מפרץ אילת בצומת של דרכים בין-לאומיות. סקר ארכיאולוגי של דרכים עתיקות בנגב ובסיני 
הראה כי כל רשת הדרכים הייתה קיימת וממוסדת כבר באלף הז׳ לפנה“ס. דרכים אלה אינן דרכים מקומיות בלבד, רבות מהן 
מהוות חלק מרשת של דרכי מסחר בין-לאומיות, שקישרו בעיקר בין דרום ערב וארצות הים התיכון )אבנר, 2016, ור׳ כאן סעיף 
3.13(. דרכים בין-לאומיות בהכרח משפיעות לטובה על כלכלתו של חבל ארץ בו הן עוברות, בכך שההולכים בהן משלמים 
עבור מים, מזון ולינה, ועל עצם זכות המעבר. מלחמות רבות שנערכו באזור בתקופות רבות בהיסטוריה מדגישות את חשיבותו 
הגיאופוליטית )למשל: כיבוש אילת בתחילת המאה הי“ב ע“י הצלבנים - למרות ריחוקה הרב מתחומי שלטונם והקושי להגן 

עליה, וכיבושה החוזר בידי הערבים כמה עשורים אחר כך(.

21. בשנות השבעים והשמונים של המאה ה -20 הייתה כמות המשקעים הממוצעת באזור אילת 30 מ״מ אך משנת 1993 ועד 2010 עברו על האזור שנות יובש 
רבות. כתוצאה מכך שלוש אלות אטלנטיות מפוארות באזור מתו מיובש, וכך גם עצי שיטה רבים. מספר היעלים בהרי אילת הצטמצם מ -150 ל -40 ושפני 

הסלע כמעט ונעלמו לחלוטין מהאזור.
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מסקירה קצרה זו עולה כי גורמי המשיכה של אזור אילת גברו על קשיי הקיום, ותושבי המדבר פיתחו דרכים להתמודדות 
ביתר  מצויים  אינם  מהם  שכמה  אתרים,  סוגי  של  במיוחד  עשיר  במגוון  התברכו  אילת  ואזור  הערבה  הסביבה.  מגבלות  עם 
חלקי הארץ, והעניין בהם רב הן לתולדות הארץ והן לאנושות בכללה. למשל: בקעת תמנע ונחל עמרם הם מעין ׳ספרי לימוד׳ 
לתולדות המטלורגיה הקדומה, ובבקעת עובדה ניתן ללמוד כיצד התפתחה במדבר חקלאות משגשגת לפני 8000 שנה. באתר 
קבורה לא גדול, במערב העיר אילת, השתמרו פרטים ממנהגי קבורה ופולחן קדומים שטרם התגלו באתרים אחרים, וסמוך 
מאד לאילת פעלה במאות הח׳-י׳ לספירה תעשייה של כריית זהב והפקתו. ׳תורת הקיום׳ שפיתחו הקדמונים היא למעשה 
האדריכלות  לדוגמה,  מעשיים.  מטעמים  גם  אלא  בלבד  מסקרנות  נובעת  אינה  כיום  בה  והתעניינותנו  התרבותית,  יצירתם 
הקדומה במדבר, למרות פשטותה, עלתה על זו שפיתחנו אנו בשבעים שנות ההתיישבות באילת ובערבה, מבחינת ידיעתה את 

תנאי הסביבה ובניצולם לנוחות המגורים. 

למרבה הצער, ברוב שטחה של הערבה הדרומית לא נערך סקר ארכיאולוגי מפורט, לכן, מפת האתרים העתיקים אינה שלמה 
וכך גם התמונה ההיסטורית. הסקירה המובאת כאן מציגה חלק מהמידע הקיים הנוגע לתמונה היישובית, ומתעלמת כמעט 
מנושאים חשובים כמו עולם הפולחן וחרותות הסלע22. עם זאת, היא מציגה את חלקו של האדם בסביבה, את הפוטנציאל 

הטמון באוצרות העבר להמשך מחקר ולפיתוח חינוכי-תיירותי, ואת הצורך לשמר את השרידים.

הערות:
• מספורי אתרים: בפרק זה נזכרים אתרים ממוספרים. המספורים אינם רציפים או ממספרי מפת האתרים הכללית )מפה 14, 	

שם מוספרו רק אתרים שאינם ארכיאולוגיים(, אלא לקוחים מסקרים שונים וממערכות מספרים נפרדות )מספור גב הערבה, 
בקעת עובדה, יטבתה ועוד(.

• הצילומים: על ידי ע. אבנר, אלא אם נכתב אחרת.	

. Avner et al., 2017; Avner, 2018 :22. על חשיבותם של נושאים אלה בתרבות המדבר ר' למשל
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3.7 גב הערבה

3.7.1 רקע
בקטע הערבה שבין באר מנוחה בצפון וצומת קטורה בדרום ידועים כיום, בשנת 2019, כ-170 אתרים עתיקים. מספר זה אינו 
תוצאה של סקר מפורט אלא של תגליות אקראי ושל סקרים מעטים ממוקדים שנערכו בשנות השמונים והתשעים, בטרם 
פעולות פיתוח )ע“י אבנר( ובעיקר בסקר שנערך ע״י גדעון רגולסקי. על פי הערכה בלבד, מספר זה כולל פחות ממחצית מן 

המצאי האמיתי בשטח אילו היה האזור נסקר בסקר ארכיאולוגי מפורט. 

את האתרים העתיקים במרחב הנדון ניתן למיין ולתאר על פי הקבוצות הבאות: 

3.7.2 אתרי קיום
נקודות ממצא: נקודות בהם התגלה ממצא אקראי על פני השטח, ללא שרידים הנראים לעין. בולטים בהם מספר כלי צור, 
“אבני יד“ מן התקופה הפליאוליתית הקדומה )1,500,000 עד 120,000 שנה לפני זמננו, איור 9( וכלי צור מן התרבות המוסטרית 
)120,000 עד 45,000 שנה לפני זמננו(. נקודות הממצא מופיעות במפת האתרים הכללית )מפה 14שבהמשך ובמפת אתרי גב 
הערבה שכאן )מפה 8( בסימול נפרד.  בנקודות מסוימות נמצא מספר ניכר של כלים וכן נתזים המעידים על סיתות במקום, 

ואלו מופיעות במפות כ“תעשיית צור“.

מהתקופה  הנראה  ככל  חמדה.  בנחל   585 ממצא  מנקודת  להבים(,  לייצור  בדרך  שלב  מסותתת,  )אבן  לבלואה“  יט  “פר משמאל-  יד,  אבן  מימין-   :9 איור 
הפליאוליתית הקדומה. ממצא וצילומים: גדעון רגולסקי.

אתרי מגורים בנויים: אתר אחד מקבוצה זו, מספר 69 )ר׳ מפה 8, בה נראים מספרי האתרים הנזכרים בסעיף זה( ליד עין 
קטורה, הוא אתר מגורים גדול למדי, כ-800 מ“ר, מן התקופה הניאוליתית הקדומה )האלפים ח׳-ז׳ לפנה“ס(. מתקופה זו ידועים 
בנגב כולו אתרי מגורים מעטים בלבד: כעשרה בהר הנגב, תשעה בנגב הדרומי, ארבעה מתוכם בבקעת עובדה. שניים בלבד 
נחפרו, לכן חשיבותו של אתר זה רבה. 27 אתרי מגורים נוספים מתוארכים לאלף החמישי עד השלישי לפנה“ס )ניאוליתית 
מאוחרת, כלכוליתית וברונזה קדומה(. באתרים אלה שרידים של חצרות עגולות וחדרים עגולים בנויים באבן. שטחם 200-600 
מ“ר. אתרים אלה שימשו משפחות מורחבות של רועים, שהתפרסו על תחומי רעייה קבועים. הן נעו עם עדריהן למרחקים 
של עד עשרות קילומטרים והחליפו את מגוריהן פעמים אחדות בשנה בכמה מהאתרים נמצאו גם אבני שחיקה המעידות על 
חקלאות עונתית, בנוסף למשק המרעה. ניתן לצרף לקבוצה זו את אתר 42.1 - גדרת צאן עגולה ששטחה כ- 150 מ“ר. לפי 
עארף אל עארף )1937:111(: “הערבה הייתה מקום מרעה מועדף על שבטי הבדואים עד ראשית המאה העשרים והם נלחמו ביניהם 

על זכויות המרעה בה“. 
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מאהלים: בקבוצה זו שמונה שרידי מאהלים שאורכם 50-150 מטרים )למשל אתר 36( ובהם בסיסים של 5-20 אוהלים עגולים, 
קוטרם 4-3 מ׳. הממצא הבולט במאהלים אלה הוא חרסים נבטיים וביזנטיים, מהמאה השנייה לפנה“ס ועד המאה השישית 
לאתרי  בדומה  שונות.  בתקופות  בהם  חוזר  שימוש  על  המעידים  ומאוחרים,  קדומים  ממצאים  גם  התגלו  בחלקם  לספירה. 
המגורים הבנויים, גם המאהלים שימשו משפחות מורחבות של רועים, וניתן להבחין בהם בין מגורי חורף וקיץ. הראשונים היו 
מיושבים כמחצית השנה, ואילו מאהלי הקיץ הוחלפו בפרקי זמן קצרים יותר. פרט חוזר במאהלים הוא קבוצות של מצבות 
אבן קטנות שגובהן 20-40 ס״מ, ששימשו לפולחן23, בעיקר פולחן נבטי. על פי הניסיון המצטבר מסקרים בבקעת עובדה, בהרי 

אילת ובאזורים אחרים, צפיפותם הצפויה של המאהלים בתחום הסקר גבוהה בהרבה מזו המוכרת כיום. 

אתרים חקלאיים: בסיווג זה קבוצה אחת של חמישה אתרי מגורים בשוליים המערביים של קע א-סעידין )למשל אתר 40(, 
סמוך לקיבוץ יהל. הממצא באתרים אלה עשיר יחסית - חרסים, כלי צור ואבני שחיקה מן האלפים הה׳-ג׳ לפנה“ס. הממצאים 
זהים לאלה שהתגלו באתרים החקלאיים בבקעת עובדה, וכיוון שהאתרים צמודים לשטחים הניתנים לעיבוד חקלאי הם שימשו 
ודאי אוכלוסייה חקלאית. עם זאת, אופי שרידי הבנייה מעיד על ישיבה עונתית, בשונה מאתרי בקעת עובדה בהם סימנים 
רבים לישיבת קבע )להלן, סעיף 3.9(. בנוסף לממצאים שנזכרו, נאספו בהם גם חרסים מתקופת הברזל, חרסים נבטיים, רומיים 
ואסלמיים קדומים, המעידים על פעילות חקלאית גם בתקופות אלה. עד לאחרונה שימש קע א-סעידין כשטח חקלאי עבור 
שבט הסעידין, בשנים בהם הוצף הקע במי שטפונות )ברסלבי, תשט“ז: 72, 200(. כיום מעובד חלקו המזרחי של הקע, בתחום 

ירדן, בשיטות מודרניות. 

נוסף לאתרים אלה, זוהתה בערבת יפרוק גורן אחת )אתר 22( בתצפית מן האוויר, סמוך לאתר מגורים קדום )אתר 21(. גורן זו 
לא נבדקה על הקרקע.  

3.73. אתרי קבורה ופולחן
באזור גב הערבה ידועים כיום 21 קברי גל )טומולי(, וקבוצה של 11 קברים עם גלי אבנים נמוכים. קוטרם של קברי הגל עד 6 מ׳ 
וגובהם עד 1.5 מ׳. הם מתוארכים לאלפים הו׳ עד הב׳ לפנה“ס. קברים אלה אופייניים לאזורי ההר: הר הנגב, סיני והרי אילת. 
עצם מציאותם במישור מחייבת תשומת לב גם באזורים מישוריים אחרים. קבוצת הקברים תוארכה עלפי חרסים לתקופה 
אינו  כיום  כי מספר הקברים המתועדים  אין ספק  ניסיון הסקרים באזורים המדבריים הסמוכים,  פי  רומית. על   – הנבטית24 

משקף את מספרם האמיתי בשטח.

המצבות מתוארכות לשתי תקופות עיקריות: הקדומות הן מן האלפים הז׳ עד הג׳ לפנה“ס והאחרות הן מן התקופה הנבטית. 
בין המצבות הקדומות, מצבה בודדת ושלישיית מצבות ליד אתר מגורים בנוי )אתר 64(, שגובהן 74 ס“מ. באתר 70, סמוך לעין 
קטורה, ארבע קבוצות של מצבות: זוג, שלישיה, חמישייה ושביעייה ועוד מצבה בודדת. גובהן עד 48 ס“מ. באתר 68, הסמוך, 
טור של מצבות רבות בראש גבעה )איור 10(, גובהן עד 60 ס“מ והן ניצבות לצד גל אבנים וטור קצר של “שיניות“. שני האתרים 
האחרונים צמודים לדרכים עתיקות. המצבות הנבטיות התגלו בעיקר בעורפם של מאהלים. אחרות סמוכות לדרכים עתיקות, 
וגם הן  גובהן של המצבות הנבטיות אינו עולה לרוב על 40 ס“מ,  גם ללא קשר למאהלים או לדרכים.  ולעיתים הן מתגלות 
 Avner, 1993, 2000, 2002a,( המצבות משתי התקופות ייצגו אלים וקבוצות של אלים .)מופיעות כבודדות או בקבוצות )איור 11

.)Arav et al., 2016( באתרים אחדים הן ייצגו גם אבות קדמונים ,)Ch. 4, 2018

23. אתרי הפולחן שתועדו עד עתה בתחום הסקר כוללים שני סוגים עיקריים: מצבות אבן ושטחים של גלי אבנים. שני אתרים נוספים, ״אתרי פלז׳ה״, שייכים 
גם הם למכלול אתרי הפולחן )להלן(.

24. המונח ״תקופה נבטית״ אינו מקובל בהיסטוריה ובארכיאולוגיה של המזרח התיכון, ולמעשה הוא חופף לתקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית. אולם, 
בנגב הדרומי ובערבה הנבטים היו היסוד האתני, התרבותי והכלכלי הבולט, כמעט בלעדי, במשך כ -1000 שנים. 
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אל איור 10: טור מצבות באתר פולחן מעל עין קטורה, מבט ממזרח.  גב המצבות  )פניית  עין קטורה  נבטיות מעל  11: שלישית מצבות  איור 
גבעה קרובה או הר מרוחק אופיינית למצבות הנבטיות(.

איור 12: ערימות חצץ סמוכות לדרך עתיקה, עליה עוברת דרך העפר, דרומית 
לשפך נחל חיון לערבה ומזרחית לכביש הערבה, מבט ממערב.  

איור 13: ערימות החצץ, מבט מקרוב, מצפון-מערב. 

)הובא איור 14: שפך נחל שיטה לערבה, במה עגולה בתוך פיזור גלי אבנים. פלז׳ה״  ב״אתר  גדולים  דגים  יעלון, מקבץ של מאובני  נחל   :15 איור 
לאתר ע״י הקדמונים, רוכז כנראה ע״י מטיילים(.
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באתרים של גלי האבנים שני סוגים נפרדים: באחד, עשרות או מאות גלים של חצץ צורני על שטח של 600-5,000 מ״ר, באזור 
נחל חיון – נחל חמדה, אתרים 1 - 10. קוטר הגלים כ-1.5 מ׳ וגובהם כחצי מ׳ )איורים 12, 13(. אתרים בודדים דומים מוכרים באזור 
אילת ובערבה הצפונית, אך הם קטנים בהרבה. הגלים דומים במראם ל“תלוליות הענבים“ בהר הנגב, אך כולם נמצאים בסביבה 
שאינה מתאימה כלל לחקלאות. כולם סמוכים לדרכים עתיקות, ופירושם הפולחני מוצע על סמך תיאור של אבן אל-כלבי, סופר 

 .25)Ibn alKalbi: 36; Amin-Faris 1952:28( במאה התשיעית שכתב ספר על מנהגי הפולחן של הערבים לפני האסלאם

בקבוצה השנייה שני מקבצים של גלי אבנים בשפך נחל שיטה לערבה )אתרים 27,28(. הם בנויים מאבנים בינוניות )10 עד 
30 ס“מ(. באחד האתרים 52 גלים פזורים על שטח של כ-1 קמ״ר. גובהם הוא עד 1.5 מ׳, ונוספת אליהם במה עגולה מאבנים, 
ירדן. באתר השני  ורוב הגלים בתחום  ירדן, לאחר תיקונו בשנת 1995,  שקטרה 6 מ׳ )איור 14(. אתר זה חצוי כיום ע“י גבול 
חמישה גלים דומים לקודמים. גלי אבנים רבים מאד, בודדים או בקבוצות, מוכרים במדבר בעיקר לצד דרכים עתיקות, ובהם 

סוגים אחדים )למשל: “מאלכ“, “מכווה“ ועוד, בתרבות הבדווית(. בשל סמיכותם לדרכים העתיקות ניתן לשייכם לפולחן.

ובהיקפו  מטרים  עשרות  כמה  שקוטרו  מעגל  נראה  אלה  באתרים   )61  ,58 )מספרי  יעלון  בנחל  מצויים  פלז׳ה״  ״אתרי  שני 
זה  גלי אבנים ומתקנים שונים )השווה- איור 33(. כמה עשרות אתרים מסוג  )חדרים, בקתות(, או  מעגלים שקטרם כ-3 מ׳ 
ידועים בנגב הדרומי ובמזרח סיני. למשל, שבעה אתרים באזור הר צוריעז )אבנר, 1996א( וכעשרים אתרים סביב הר כרכום, 
שתוארו ע“י ע. ענתי )Anati, 1987, 2001:91-99( כאתרי פולחן או כשווקים. אתר אחד במזרח סיני נחפר ותוארך לאלף הה׳ 
לפנה“ס )Eddy & Wendorf, 1999:81-82, 254-273(, אתר נוסף נחפר בבקעת עובדה ותוארך לתקופת הברונזה הקדומה - 
האלף הג׳ לפנה“ס )נחפר ע“י ע. אייזנברג, לא פורסם(. פשרם של אתרים אלה טרם התברר לאשורו, אולם נראה כי הם שימשו 
כאתרי פולחן, זאת על פי היותם צמודים לדרכים עתיקות, בדומה למקדשים הפתוחים )להלן(. סיוע אפשרי לפירוש זה נמצא 

באתר ה״פלז׳ה“ הנמצא בסעיף של נחל יעלון, בו התגלה ריכוז של עצמות מאובנות של דגים גדולים )איור 15(.

בתצפית מן האוויר זוהה מסגד פתוח בנחל חמדה )אתר 72(. במסגד מרחב מלבני מגורף, כ-2x4 מ׳ עם מחראב בצידו הדרומי, 
 Sharon et al., 1996;:908-9( באזור אילת ,)הפונה למכה )איור 16(. מסגדים פתוחים לא מעטים ידועים בהר הנגב )אבני, 1992
Avner, 2019( וסמוך לבאר עדה, אך אלה בנויים בדרך כלל עם קיר נמוך של אבני שדה. כיוון שהאתר בנחל חמדה לא נבדק על 
הקרקע תאריכו אינו ברור, קרוב לוודאי התקופה אסלאמית הקדומה, כשאר המסגדים הפתוחים בנגב ועל פי הפטינה האחידה 

שעל גבי האבנים המגורפות.

מבט  מגורף,  פתוח  מסגד  חמדה,  נחל   :16 איור 
מהאוויר מצפון-מערב.

25. תרגום תיאורו של אבן אל-כלבי: ״כשעובר אורח עוצר במקום כלשהו או חונה חניית לילה, הוא בוחר לעצמו ארבע אבנים. את האבן הנאה ביותר עבור האל, ואת השלוש 
האחרות עבור הקדירה. אם אין אבנים מתאימות בסביבה, עורם האיש ערימה של חול, חולב עליה נאקה, ולה הוא סוגד״.
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3.7.4 דרכים עתיקות בערבה התיכונה ובגב הערבה
שרידים של דרכים עתיקות רבות התגלו בערבה התיכונה ובגב הערבה, אך טרם נעשה נסיון לערוך סקר כולל ומיפוי שלהן. 
לידן השבילים הקדומים. הניסיון  נראים  כי לעתים עדיין  ניכר מהן הפכו בעשורים האחרונים לדרכי עפר צבאיות, אם  חלק 
כי השבילים  )Avner, 2002a, Ch. 6( הראה  סיני  ובמזרח  בנגב הדרומי  אילת, באזורים אחדים  דרכים עתיקות באזור  מסקר 
המסומנים במפות אמנם מציינים דרכים עתיקות, וכי מפת הדרכים כולה הייתה קיימת וממוסדת כבר באלף השביעי לפנה“ס, 
אם לא קודם לכן. על פני השבילים נאספו כלי צור וחרסים המייצגים את תקופות השימוש בהן. לצידן נסקרו אתרי פולחן רבים, 
וכך התברר גם בקטע זה של הערבה. דרכים אלה לא היו שבילי מרעה מקומיים בלבד, אלא חלק מרשת צפופה למדי של דרכים 
וסעיפי דרכים המקשרת בין ארצות, בעיקר לצורך מסחר. על מערך הדרכים, על קטעי דרכים שהשתמרו ועל חלקן של הדרכים 

בתולדות האזור - ר׳ פירוט בסעיף 3.13׳.

3.7.5 גב הערבה - סיכום
170 האתרים המוכרים כיום בקטע הערבה שבין באר מנוחה וצומת קטורה מהווים כאמור פחות ממחצית מן המצאי האמיתי 
בשטח. הם משקפים את מיעוט ידיעותינו על עברו של האזור, ועם זאת, יש בכוחם לשנות תפיסות קודמות אודותיו. הממצא 
המועט, לפי שעה, מייצג היסטוריה ארוכה של קיום אנושי בערבה. דרכה נדד האדם במספר הגירות מאפריקה ליתר חלקי 
העולם, החל מן ההגירה הראשונה לפני כ-1.8 מיליון שנה. ב-8000 השנים האחרונות התקיימו בה רועים ואף חקלאים. הדרכים 
הרבות העוברות לארכה ולרחבה גם הן השפיעו על אופי הישוב בה. דגם היישוב בערבה ואופן ניצולה בתקופות הקדומות ראוי 

.)Avner, 2006( כיום להערכה מחודשת
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3.8 סקר בקעת עובדה
הערה: המונח “בקעת עובדה“ מתייחס כאן לשטח הבקעה עצמה ולסובב אותה, ביחוד לרמות ולוואדיות שממזרח לה.

3.8.1 רקע
אתרים עתיקים במזרח בקעת עובדה תוארו לראשונה בקצרה בידי א. מוסיל, שביקר בה פעמיים )1889, 1902(. מוסיל תיאר 
 Musil 1908:180-182,( גם עיבוד חקלאי של בקעת עובדה בידי הבדווים משבט החייואת, שאף השכירו חלקות לתושבי עקבה
)ואדי  ובנחל שחרות  בצידה המזרחי  הזכיר בקצרה אתרים עתיקים  הוא  וגם   1933 ביקר בבקעה בשנת  פרנק  פ.   .)1926:85
א-ד׳יל; Frank 1934:263-265(. בשנות ה-60 נסקרה הבקעה בידי ב. רותנברג )1967א(. הוא תיאר בה 15 אתרים, אך ציין כי 
במבט מהאוויר אפשר להבחין באתרים נוספים. בשנת 1978, בעקבות הסכם השלום עם מצרים והנסיגה הצפויה של צה“ל 
מסיני, נבחרה בקעת עובדה כאתר להקמת בסיס חיל האוויר. במסגרת סקר החירום של הנגב, שבוצע בידי אגף העתיקות 
והאגודה לסקר הארכיאולוגי של ישראל, התחלתי אני )ע. אבנר( עם חוליית סקר, לסקור את הבקעה וסביבתה. לאחר סקירה 
מהירה של צידה המערבי והצפוני של הבקעה התרכז הסקר בצידה המזרחי, שבו נמצא הריכוז העיקרי של האתרים העתיקים. 
כעבור חודשי עבודה ספורים התברר כי תוכנית הבנייה של בסיס חיל האוויר אמורה למחוק 104 אתרים עתיקים. אולם, לאחר 
דיונים ממושכים עם מפקדי החיל ועם משרד הביטחון, שונו תוכניות הבסיס כך שרק אתר אחד נותר בתחום הבסיס )נחפר 
ותועד(. שני אתרים נפגעו בשוגג במהלך הקמת הבסיס, אך מאות אחרים נותרו בשלמותם. בפברואר 1980 התקיים במזרח 
הבקעה מבצע חפירות גדול בהשתתפות 20 ארכאולוגים ו-200 מתנדבים, ובמהלכו נחפרו 22 אתרים; אתרים נוספים נחפרו 
במשך השנים הבאות. סקר בקעת עובדה נפסק בשנת 1982 בשל היעדר תקציב, אך ב-2009 הוא חודש במימון משרד המדע, 

נמשך עד 2012 ועדיין הוא רחוק מסיומו.

התמונה היישובית שהתגלתה בסקר ובחפירות הייתה מפתיעה ביותר, בייחוד על רקע תנאי הסביבה. עד עתה נסקרו במזרח 
הבקעה )משוליה המזרחיים ועד קו המצוקים הנופלים לערבה( כ-750 אתרים ומתקנים עתיקים בשטח של 60 קמ“ר בלבד )ר׳ 
גיליון 2 במפת האתרים הכללית – מפה 14 26(. למעשה, זהו הריכוז הצפוף ביותר של אתרים ארכיאולוגיים המוכר כיום בנגב 
ובסיני. מספרם הרב של האתרים, הממצאים מפני השטח ומהחפירות ותוצאות של 98 תאריכים רדיומטריים )בעיקר תאריכי 

פחמן 14(, מספקים תמונה מהימנה למדי של תולדות ההתיישבות בבקעה ושל מרכיביה הכלכליים והתרבותיים.

3.8.2 תמונה התיישבותית במהלך התקופות
ממשית  התיישבות  והעליונה.  התיכונה  הפליאוליתית  התקופה  מן  אקראיים  צור  כלי  השטח  פני  על  התגלו  הסקר  במהלך 
זו התגלו ארבעה אתרי מגורים בנויים אבן  ורצופה החלה בתקופה הנאוליתית הקדומה )האלפים ח׳-ז׳ לפנה״ס(. מתקופה 
וכמה אתרים קטנים לחנייה או לתעשיית צור. שניים מהאתרים נחפרו – אתר נחל עישרון, בידי נ. גוריג-מוריס וא. גופר, ואתר 
נחל רעואל, בידי א. רונן – ונחשף בהם מערך צפוף של חדרים בשטח כ-400 מ“ר )איור 17(. נמצא בהם גם שפע של ראשי חץ 
עשויים צור, עצמות בעלי חיים ניצודים וכן ממגורות קטנות ואבני שחיקה רבות לטחינת גרעינים. מהחפירות עולה כי בכל אתר 

התגוררה משפחה מורחבת, מהסתיו עד האביב, שהתקיימה בעיקר על ציד ועל לקט דגני בר.

החל מ 6000 לפנה״ס בקירוב חלה עלייה תלולה במספרי האתרים, וסוגים חדשים של אתרים הופיעו בנוף המדברי. אתרי 
המגורים נבנו מעתה כמקבצי חדרים עגולים סביב חצרות עגולות )איור 18(, ולפי שכבות גללי הצאן שנחשפו בחפירות בחצרות, 
אין ספק כי מרביתן שימשו גדרות צאן. אתרים במתכונת זו נפוצו בכל המרחב המדברי של המזרח התיכון, ובבקעת עובדה 
לבדה תועדו עד עתה 188 כמותם. בסקר ובחפירות התגלו באתרי המגורים כלים חקלאיים רבים ופרטים נוספים המעידים על 
מקומה של החקלאות בכלכלת התושבים. בין הכלים היו כילפות צור לעיבוד האדמה )טרם הופעת המחרשה, איור 19(, מאות 
להבי צור מסוגים שונים לקציר תבואה ולדיש )איור 21(, מאות אבני שחיקה לטחינת גרעינים לקמח )איור 20( ועוד. התגלו גם 
ממגורות רבות, אחדות מהן מרוצפות היטב בלוחות אבן )איור 22(. שני חודי מחרשה עשויים אבן גיר קשה תוארכו לשנת 4000 

לפנה״ס בקירוב והם הקדומים מסוגם הידועים כיום בעולם )איור 23(. 

תרומה חשובה לתמונה החקלאית הייתה בזיהוין של 32 גרנות עתיקות )איור 24(, שקודם לכן לא הוכרו כממצא ארכאולוגי. 
חפירות באחת מהן ובמתקנים הסמוכים אליהן אפשרו לתארך את הופעת המורג סביב 4000 לפנה״ס, כלומר יחד עם הופעת 
המחרשה, ושני החידושים קשורים לראשית רתימתם של בעלי חיים לעבודה. שטח מעובד גדול במזרח הבקעה הוכשר כסדרה 
של “לימנים“ )אגני הצפה ארוכים ניצבים לכיוון הזרימה של מי השטפונות, מוקפים בסוללות עפר, איור 25(. רוחבה הממוצע 
של הרצועה המושקית 500 מ׳ ואורכה 12 ק“מ, כלומר כ-6000 דונמים. חלקות נוספות הוכשרו בוואדיות שממזרח לבקעה 

26. במפת האתרים, האזור מנחל רעואל וצפונה דליל יחסית באתרים, אולם אין זה המצב בשטח. האזור נסקר רק בשנות הסקר הראשונות, תוך לחץ התכנון 
וההקמה של בסיס חיל האוויר, אז נסקרו רק השטחים הנגישים, כלומר הוואדיות, ואילו הרמות שבין הערוצים נותרו בלתי סקורות. האזור מנחל רעואל 

ודרומה נסקר כולו ולכן צפיפות האתרים בו גבוהה.
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ובנחל חיון, המנקז את הבקעה צפונה, וכך הגיע השטח המעובד ל-12,000 דונמים. אורכן הכולל של סוללות העפר היוצרות 
את הלימנים, במזרח הבקעה לבדה, הוא לפחות 75 ק“מ, ומכאן שהקמתן דרשה פעולה קהילתית מאורגנת. עבודה משותפת 

נדרשה גם בהכשרת הגרנות, שמרביתן חצובות בסלע. 

אשר למשק המרעה, מלבד החצרות ביחידות המגורים, נסקרו גם 60 גדרות צאן בנויות בשטחים פתוחים ו-28 גדרות צאן 
במחסות סלע )איור 26(. הופעת גדרות הצאן באלף הו׳ לפנה״ס הייתה חידוש בולט, כיוון שקודם לכן לא היו חצרות במדבר. 
חידוש נוסף הקשור במרעה היה הופעתם של מאהלי מגורים. אורכם 50-150 מ׳ ובהם עד 25 בסיסי אוהלים עגולים שקוטרם 
3-5 מ׳ )איור 27(. עד עתה נסקרו במזרח הבקעה 152 מאהלים, רובם שימשו רק בתקופות מאוחרות יותר, אך ב-56 מהם 
נמצאו גם פריטי צור וחרסים מן האלפים הה׳ עד הג׳ לפנה״ס. אימוץ המרעה הוביל לפיתוח נוסף – התקנת מלכודות אבן 
לטורפים. מלכודות כאלה מוכרות בכל המרחב המדברי של המזרח התיכון ובפרסומים רבים הן משויכות לחברות הבדוויות 
 )Avner et al., 2011 ,28 בעבר הקרוב ובהווה. במזרח הבקעה תועדו 23 מלכודות ובמרביתן הבחנו בסימנים לקדמותן )איור
ואכן, אחת המלכודת תוארכה לא מכבר בשיטה רדיומטרית )OSL( והתברר כי היא יצאה מכלל שימוש לא יאוחר מהמחצית 
השניה של האלף הד׳ לפנה״ס )פורת ועמיתיו, 2016(. מתברר כי המלכודות פותחו זמן-מה לאחר הופעת המרעה במדבר, 

במטרה להגן על העדרים מפני הטורפים.

ניתוח הנתונים מהסקר ומהחפירות מעלה כי בתקופות אלה החקלאות הייתה הענף הכלכלי הראשון בחשיבותו עבור תושבי 
וזאת בניגוד לרוב המרחב המדברי, שבו היה המרעה בסיס הקיום העיקרי. מחקר דמוגרפי מפורט,  הבקעה, לפני המרעה, 
מלווה במקדמי ביטחון מחמירים, הראה כי באלף הג׳ לפנה״ס )תקופת הברונזה הקדומה( הגיעה ההתיישבות במזרח הבקעה 
כולו  הנגב  הר  מאוכלוסיית  יותר  גדול  זה  מספר   .)Avner 2002a:27-9( נפש   3000 לפחות  מנתה  ואוכלוסייתה  גודלה  לשיא 
באותו פרק זמן, על-פי האומדן במחקרים מקבילים. בפרסומים רבים מתוארים אתרי המדבר כעונתיים, ארעיים, בני חלוף, 
אולם תוצאות החפירות באתרי בקעת עובדה וכן עשרות תאריכים רדיומטריים הראו תמונה שונה. ברבים מהאתרים נמצאו 
סימנים להיותם יישובי קבע ולקיומם משך זמן ארוך. לדוגמה, סדרה של 35 תאריכי פחמן 14 מאתר נחל עישרון הראתה רצף 
יישובי כמעט מלא במשך כ-4500 שנה – מ-8000 עד 3500 לפנה״ס בקירוב )איור 29(. אין ערובה כי אתר זה ואחרים היו אמנם 
מיושבים כל שנה בתחום הזמן הארוך, אולם, תוצאות אלה מחייבות הבנה שונה של אתרי המדבר מבחינה תרבותית ויישובית.

המערך היישובי הצפוף בבקעה מעלה שתי שאלות: מה היו מקורותיו למי השתייה, לאדם ועדרי הצאן? והאם היה האקלים 
)קטנים  א. סביב הבקעה מצויים כמה מקורות מים  לזה שבימינו? לשאלה הראשונה שתי תשובות עיקריות:  הקדום דומה 
יחסית( במרחק עד חצי יום הליכה: עין קטורה, בורות גרזי, בארות מלחן ומתק, שתי נביעות ובאר במעלה שחרות, ומקור המים 
החשוב ביותר- עין יטבתה )ר׳ גם מפה 4: הידרולוגיה(. הרועים מתוך האוכלוסייה יכלו ללכת עם עדריהם למקורות המים אחת 
למספר ימים, להשקות את העדרים ולחזור לביתם עם נאדות מים מלאים, לצריכה בימים הקרובים. ב. בסקר הבקעה התגלו 
חמש שיטות קדומות לאגירת מים. הנפוצה ביותר- סדרות של סכרים קטנים יחסית בערוצים קטנים, לרוב שלושה עד חמישה 
סכרים, מאלה תועדו 44 אתרים. שיטה אחרת- חציבה של בארות על הרמות שממזרח לבקעה. ארבע בארות התגלו, בשתיים 
ודאי תרומה צנועה  כיום( הייתה  מהן פסקה חפירתם לפני סיומה. לשתי הבארות שפעלו )אחת מהן שומרת על לחות גם 
למשק המים של הקדמונים, אך הן מעידות על ידע הידרולוגי מפותח. ע“פ ההערכה, כמויות המים שסיפקו השיטות השונות, 
יחד עם מקורות המים היציבים סביב הבקעה, יכלו לאפשר לתושבים לעבור את הקיץ במקומם )Avner, 2002a:25-6(. ולשאלת 
האקלים הקדום- תשובות לא מלאות מתקבלות ממחקרים בתחומים רבים )גיאולוגיה, גיאומורפולוגיה, בוטניקה, זואולוגיה, 
ועוד(. בקצרה, ההיסטוריה האקלימית של האזור מראה תקופה גשומה יחסית החל מהאלף הח׳  מחקרי איזוטופים שונים 
יותר מהיום, אך עם כמה עליות ומורדות. לפי מחקרים במדבריות סמוכים  ועד הד׳ לפנה״ס, עם כ-30% משקעים שנתיים 
אפשר שלעיתים חדרו לנגב הדרומי זרמי מונסון, ואם כך, גשם קיץ אחד יכול היה לשנות מאד את כושר הנשיאה של השטח. 
במהלך האלף הג׳ לפנה״ס חלה ירידה הדרגתית בכמות המשקעים, אם כי זו הייתה תקופת שיא בהתיישבות בבקעה )הברונזה 
הקדומה ב׳-ד׳(. בסוף האלף הג׳ לפנה״ס התרחש משבר אקלימי חריף במזרח התיכון בכללו, אך תאריכו המדויק טרם התברר. 

החל מראשית האלף הב׳ לפנה״ס היה אקלים המדבר קרוב לזה שבימינו, עם שינויים מסוימים במאזן הגשמים וההתאדות27.

27. מחקרים רבים על האקלים הקדום מתפרסמים בהתמדה, מתחומי מחקר שונים, לא תמיד עם תוצאות תואמות. נסיון - לסינתזה )בלתי מעודכנת(, עם 
.Avner, 2002a. Ch. 7 הפניות, ר׳
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הקדומה  הניאוליתית  התקופה  מן  מגורים  אתר  עובדה,  בקעת   :17 איור 
ובו מערך צפוף של חדרים. בימין התצלום-  בפתח נחל עישרון )אתר 14(, 
שרידים מן התקופה הכלכוליתית והברונזה הקדומה, צילום האוויר ממערב 

)נחפר ע״י נ. גורינג-מוריס וא. גופר(.

עם  לפנה״ס  ד׳-ג׳  האלפים  מן  עובדה,  בבקעת   18 מגורים  אתר   :18 איור 
חצרות וחדרי מגורים, צילום מן האוויר ממערב )נחפר ע״י א. איתן(.

איור 19: כילפות צור מאתרי בקעת עובדה. מימין: עיבוד האדמה בגאנה בעזרת כילפות עץ )אנציקלופדיית אומות העולם 251:1(.

איור 20: שלישיה וזוג של אבני שחיקה )אתרים 9, 96(, מאתרי בקעת עובדה, עשויים אבן-חול קשה.



140

"ח מסכם ובקעת עובדה דו הערבה הדרומית 

איור 22: בסיס ממגורה מרוצפת באתר 16 בבקעת עובדהאיור 21: להבי מגל עשויים צור מאתרי בקעת עובדה, הארוך )5( שימש כלהב מורג.

חוד  עובדה,  בקעת   :23 איור  מימין, 
מחרשה עשוי אבן גיר קשה, מאתר 

.96

עובדה,  בקעת   :24 איור  למעלה, 
שתי גרנות חצובות בסלע )אתר 96(. 
המספרים מציינים שלבים עיקריים 
ד׳-ג׳  באלפים  האתר,  בהתפתחות 

לפנה״ס, מבט אווירי מצפון.

השטחים  השקאת  לייעול  לימנים  שרידי  עובדה,  בקעת  מזרח   :25 איור 
המעובדים במי שטפונות.

איור 26: בקעת עובדה, גדרת צאן גדולה בשטח פתוח )אתר 195, בימין(, וגדרת צאן עם מחסה סלע )אתר 37, בשמאל(, מן האלפים ה׳-ג׳ לפנה״ס, צילומים ממערב.
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איור 27: בקעת עובדה, שרידי מאהל מגורים )אתר 100(, יושב בתקופות שונות, 
בעיקר באלפים ד׳-ג׳ לפנה״ס ובתקופה הנבטית-ביזנטית, צילום מדרום.

איור 28: בקעת עובדה, חתך במלכודת טורפים קטנה )אתר 160( שתוארכה 
ד׳  ה  האלף  של  השלישי  מהרבע  יאוחר  לא  משימוש  יצאה   ,OSL בשיטת 

.)Porat et al., 2013, Fig. 4( לפנה״ס

איור 29: טבלת תאריכי פחמן מאתר נחל עישרון 
)ר' איור 17(, מציגה רצף יישובי כמעט מלא, 
 .)Carmi et al., 1994:395( קרוב ל-5000 שנה

איור 30: מבחר מתקני מצבות מבקעת עובדה, לאחר חפירה )אתרים 9, 69, 100, 151(.

איור 31: מזרח בקעת עובדה, אתר 150 א׳ קבר מראשית הברונזה הקדומה א׳, במחסה סלע הצופה לערבה. צילומים ממזרח, החץ בשמאל מצביע על מקום הקבר.
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לצד אתרי המגורים והמתקנים החקלאיים התגלו גם אתרי פולחן וקבורה רבים, ביניהם 136 מתקני פולחן עם מצבות מכמה 
סוגים )איור 30(, 43 מתקני פולחן ניאוליתיים28 )מן האלפים ז׳-ו׳ לפנה״ס, 14 מקדשים פתוחים, 61 קברי גל )טומולי( ו-12 
קברים בנויים היטב במחסות סלע, מראשית תקופת הברונזה הקדומה א׳, אמצע האלף הד׳ לפנה״ס )איור 31(. אחד המקדשים 

הפתוחים, מן האלפים ו׳ עד ב׳ לפנה״ס, זכה לפרסום בשל דמויות נמרות העשויות לוחות אבן נעוצים בקרקע )איור 32(. 

פתוח  מקדש   ,99 אתר  עובדה,  בקעת   :32 איור 
עם טור של ״ציורי אבנים״ ממזרחו, המתארים 15 
נמרות וראם אחד. האתר נוסד באמצע האלף ה ו׳ 
ב׳  ה  האלף  ראשית  עד  לשמש  והמשיך  לפנה״ס 

לפנה״ס )תקופת הברונזה התיכונה(. 
נחפר ע״י א. יוגב וע. אבנר, מבט ממזרח.

שני אתרים נוספים ששימשו ככל הנראה לפולחן הם “אתרי פלז׳ה“ )איור 33(. הם שייכים לסוג המוכר מעשרות אתרים בנגב 
ומזרח סיני, ובהם מעגל גדול שבהיקפו חדרים עגולים או גלי אבנים ומתקנים אחרים )ר׳ לעיל בסעיף גב הערבה(. 

מספרם הגבוה וגיוונם של אתרי הפולחן מלמד על כך שאנשי המדבר היו פעילים ויצירתיים בתחום התרבות הרוחנית, וכבר 
באלף הו׳ לפנה״ס הייתה דתם מגובשת וממוסדת.

ירידה  )בסביבות שנת 2300 לפנה״ס( חל שינוי תרבותי-כלכלי בולט באתרי בקעת עובדה. עיקרו  בסוף האלף הג׳ לפנה״ס 
משמעות  רבי  לתהליכים  במקביל  התרחש  זה  שינוי  העיקרי.  הכלכלה  כענף  למרעה  ומעבר  החקלאיים  הכלים  בכמות 
הגדולות  הממלכות  של  ונפילתן  ובסביבתה  ישראל  בארץ  ערי-המדינה  של  המערכת  התמוטטות   – התיכון  במזרח 
בקלות  המשבר  עבר  המדבר  על  דווקא  אבל  חריף,  אקלימי  משבר  הנראה  ככל  הייתה  לכך  הסיבה  ובמצרים.  במסופוטמיה 
אפשר  ומשתנה,  מקומי  אופי  בעלי  הם  במדבר  שהגשמים  ומכיוון  העיקרי,  הענף  כעת  היה  שהמרעה  מאחר  יחסית. 
ב׳- הקדומה  הברונזה  מתקופת  להתקיים  המשיכו  המגורים  אתרי  מרבית  מקום,  מכל  גמישות.  ויתר  ניידות  המרעה 
שנת  בסביבות  הנושבת.  בארץ  הערים  לנטישת  בניגוד  וזאת  הביניימית(,  )=הברונזה  ד׳  הקדומה  הברונזה  לתקופת  ג׳ 
המדבר  אולם  הנושבת,  בארץ  העירונית  המערכת  מחדש  קמה  התיכונה,  הברונזה  תקופת  ראשית  עם  לפנה״ס,   2000
אז  התקיימה  בכללו  אילת  ובאזור  עובדה  בבקעת  זאת,  למרות  מיישוב.  ריק  לפנה״ס,  השני  האלף  כל  ובמשך  כעת,  נחשב 
רדיומטריים. ובתאריכים  בממצאים  ביטוי  לידי  שבאה  בערבה,  נחושת  והתכת  בכריית  בעיקר  מגוונת,  אנושית  פעילות 

מסוף תקופת הברונזה המאוחרת ומתקופת הברזל )סוף האלף הב׳ עד אמצע האלף הא׳ לפנה“ס( התגלו חרסים אופייניים 
ב-54 מאהלי מגורים, בכמה מהגרנות ומגדרות הצאן ובשטחים המעובדים. הם מעידים על חידוש ההתיישבות החקלאית, אם 
כי ללא מגורים בנויים אבן )מגורים באוהל במדבר אינם בהכרח מגורי ארעי(. במרכזו של פיזור המאהלים נבנה בניין מרכזי אחד 
שתוכניתו כתוכנית “בית ארבעת המרחבים“, מידותיו 13x13 מ׳ ונאספו בו חרסים משלושת הסוגים המצויים בבקעת תמנע, 
מהמאות י“ג–ט׳ לפנה״ס. נראה כי בקעת עובדה שימשה מקור עיקרי של גרעיני תבואה לתעשיית הנחושת הענפה בערבה 
הדרומית, בעיקר בבקעת תמנע ובנחל עמרם, כמו גם בתקופות קודמות, והבניין שימש כמרכז מנהלי. עצם מציאותו של בניין 

מנהלי מלמד על קיומה של קהילה מאורגנת בבקעה בתקופה זו.

דגם יישוב זה חזר גם בתקופה הנבטית ואחריה )מהמאה הב׳ לפנה״ס ועד המאה הז׳ לספירה(. מתקופה זו נמנו עד עתה במזרח 
הבקעה 152 מאהלים, בניין מנהלי מרכזי שבמקורו היה דו-קומתי )איור 34( ושלושה מבנים עגולים גדולים למדי שתפקידם 
28 אתרי הפולחן הניאוליתיים הם מתקנים הבנויים אבן, על הרים ובסמיכות למצוקים שממערב לערבה, ומתגלים בהם פרטי פולחן יוצאי דופן, עשויים אבן. 
האתרים מהווים תופעה ייחודית אך רחבה, עד שנת 2019 תועדו בנגב הדרומי 367 אתרים, מרביתם בהרי אילת )Avner et al., 2019(. אתרים אלה מכונים 

גם "אתרים רודדיים" כיוון שהריכוז הצפוף ביותר שלהם  נמצא בהרים מעל נחל רודד.
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טרם התברר. חרסים בני התקופה התגלו גם בגרנות, בשטחים המעובדים ובגדרות צאן, ואין ספק כי החקלאות הייתה שוב ענף 
כלכלי חשוב לצד המרעה. מדרום לבקעה, סמוך לבאר מלחן, התגלו שלושה אתרים נבטיים ובהם בסיסי אוהלים בנויים אבן. 
מאהלים דומים מוכרים בנגב הדרומי, בהר הנגב ובסיני, הם שונים בתכלית ממאהלי המגורים וכולם צמודים לדרכים עתיקות. 
נראה, לכן, שהם שימשו יחידות צבא נבטי שאבטחו את דרכי המסחר. מעניין כי הבניין המנהלי והמאהלים הצבאיים המשיכו 
ולקיים  להמשיך  הנבטים  של  ליכולתם   – מרבות  אחת   – דוגמה  מספקים  הם  ובכך  לספירה,  הג׳  המאה  אמצע  עד  לתפקד 

מסגרות ארגוניות שונות זמן רב לאחר ביטול ממלכתם בשנת 106 לספירה. 

חרסים מהתקופה האסלאמית הקדומה )המאות הז׳ עד הי“א לספירה( התגלו במאהלים רבים וכן בשטחים המעובדים, עדות 
להמשך העיבוד החקלאי. באתר אחד תועד מעין כפר ובו 14 בסיסי אוהלים בנויים אבן ושתי גדרות צאן במחסות סלע )איור 
35(. אתר נוסף מסוגו נסקר גם דרומית-מערבית לבקעת עובדה ומקבץ של 11 אתרים דומים נסקר סביב באר מלחן. מקבצים 
דומים אחדים התגלו גם בחלקו הצפוני של הנגב הדרומי ויחדיו הם מהווים תופעה נרחבת, המשקפת ככל הנראה התנחלות 

של שבטים מערב בראשית התקופה האסלאמית.

במהלך הסקר נמצאו גם סימנים רבים לפעילות חקלאית של בדווים משבט החייואת במשך 500 השנים האחרונות: התגלו 
סימני חריש בחלק מהשטחים המעובדים, ציוד חקלאי שאוחסן במערות או במחסנים בנויים במחסות סלע )איור 36( ומקבצים 
של ממגורות שניתן היה לאחסן בהן כ-1200 טון גרעינים )איור 37(. חפירה בממגורה בדווית העלתה שרידים רבים של שעורה 
וחיטה, וגם שרידים רבים של סורגום, שהוא גידול קיץ )איור 38(. תיאורים מעניינים של החקלאות הבדווית בבקעה נמסרו ע“י 
א׳ מוסיל )Musil, 1908:180-182, 1926:85( וע“י מחלקת הסיירים של הפלמ“ח שחצתה את בקעת עובדה בשנת 1947 )רון, 
1980: 13(. מידע רב ערך נוסף נשאב גם בדצמבר 1979 בסיור ובראיון ממושך עם קשישים בדווים משבט החייואת שעיבדו את 
אדמת הבקעה בעבר )Avner, 2007(. מסתבר כי חקלאות שיטפונות יכולה להתקיים בבקעת עובדה גם באקלים ימינו ולהניב 
יבולים גבוהים. החקלאות הבדווית בבקעת עובדה מלמדת היטב על ערכה החקלאי של הבקעה בעבר. אם חקלאות נרחבת 
יכלה להתקיים כאן באקלים ימינו, ודאי שיכלה להיות הענף הכלכלי המוביל בעבר, באקלים מעט נוח מהיום, וברמה אגרו-

טכנית גבוהה מזו של הבדווים, לדוגמה- הלימנים על כל יתרונותיהם והמורג ככלי דייש יעיל.
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חדרים  עם  לפנה״ס,  ג׳  ה  האלף  מן  ״פלז׳ה״  אתר  עובדה,  בקעת   :33 איור 
עגולים ומתקנים נוספים ערוכים במעגל, ובתוכו קבר גל )טומולוס(. נחפר ע״י 

ע. אייזנברג, מבט מדרום-מערב.

איור 34: בקעת עובדה, בנין ציבורי נבטי )אתר 101(, נחפר ע״י ר. כהן.

איור 35: בקעת עובדה, אתר 326, מעין כפר מהתקופה האסלאמית הקדומה 
ובו 14 בסיסי אהלים בנויים אבן ושתי גדרות צאן במחסות סלע.

איור 36: בקעת עובדה, מחסן ציוד חקלאי בדווי, כולל מגלים, מזרה מעץ, חוד 
מחרשה מברזל, חרב מחרשה מעץ ועוד.

איור 38: שרידי סורגום ממגורה בדווית באתר 13ג.איור 37: בקעת עובדה, אתר 13ג, מקבץ ממגורות בדוויות )״מנטרה״(.

כמה וכמה דרכים עתיקות עוברות בבקעה. האחת, צרור שבילים העובר במזרח הבקעה בקו צפון-דרום ומקשרת בין ראש 
מפרץ אילת ובין הר הנגב וצפון הארץ. שישה מעלות מקשרים את הערבה ונווה יטבתה עם בקעת עובדה ודרב ע׳זה, המקשרת 
בין ראש מפרץ אילת ונמלי הים התיכון )ר׳ בסעיף 3.13 על מקומן של הדרכים העתיקות בתולדות האזור, ובמפת הדרכים - 

מפה 13(.
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3.9 נווה יטבתה

3.9.1 רקע
נווה יטבתה, כ-37 ק״מ צפונה לחוף מפרץ אילת, הוא מקור המים החשוב בערבה לאחר עקבה. זאת הודות לשכבת חרסית נרחבת 
המצויה מטרים ספורים מתחת פני השטח ומחזיקה מעליה אקוויפר גבוה29. חוקרים ונוסעים במאה הי״ט ובראשית המאה הכ׳, 

וכן אנשי קיבוץ יטבתה בשנותיו הראשונות, ראו עדיין את עין ע׳דיאן שופע מים, שלעיתים אף הציפו את השטח סביבו. 

שמו הנוכחי של הנווה ניתן לו בעקבות אזכור יטבתה במקרא כ״ארץ נחלי מים״, בהקשר ליציאת מצרים )דברים י:ז(. זיהוי הנווה 
עם יטבתה המקראית הוצע לראשונה ע״י אלט )Alt, 1935:57-8(, על סמך קרבתו למלחת טאבה ודמיון השמות. שם ידוע אחר 
של הנווה הוא Ad-dianam, המופיע במפת פויטינגר, העתק מימי הביניים של מפת הדרכים והאתרים החשובים של האימפריה 
הרומית מן המאה הד׳ לספירה. המפה מציינת את המקום כמקדש, שלפי שמו היה שייך לאלה הרומית דיאנה )להלן(, שם נוסף 
לנווה הוא קוסטיה/קוסיאנה/אוסיה, המופיע בכתובת לטינית מהמצודה הרומית ביטבתה, על אבני מיל רומיות מאזור יהל, 
ובכתב, אצל סטפנוס הביזנטי במאה הו׳ לספירה )ר׳ סעיף 3.13(. שמו הערבי-הבדווי של הנווה, עין-ע׳צ׳יאן ניתן לו לפי צמחי 
הפרקרק )עציון( הפרסי )ע׳צ׳ה( המצויים בו, והוא מופיע לראשונה בחיבור ערבי-נוצרי מן המאה הט׳ לספירה )סיפורו של עבד 

 .)Swanson, 2008 ,אל-מסיח אל-ע׳סאני

de Laborde, 1830:53-54; Robinson, 1863:196-ff; Kitchener 1884:209-( נווה יטבתה תואר ע“י נוסעים וחוקרים במאה הי״ט
 Musil, 1908:253-256; Woolley & Lawrence, 1915:32-33; Frank,( ובראשית המאה הכ׳ )210; Hull & Kitchener, 1885:82-83
ה“פוגארות“30,  כמערכות  מכן  לאחר  זיהה  שמוסיל  בארות“,  “קווי  זיהה  האל   .)1934:232-241, 250-263; Glueck, 1934:41
לורנס )איש ערב( גילה את המצודה הרומית או האסלאמית הקדומה )תיאורו אינו מאפשר לקבוע(, פרנק היה הראשון למפות 
כרומית- גילה מחדש, את המצודה האסלאמית הקדומה, אך חשב אותה  או  גילה,   )1953( את מערכות הפוגארות, אהרוני 
ביזנטית. מערכות הפוגארות נחקרו בהמשך על ידי, אבן-ארי )Evenari, 1971:173-178(, רותנברג )1967ב(, פורת )1987, 2016( 
 Glueck,( גליק פרסם את המצודה המקראית על הגבעה שמדרום לקיבוץ, אותה הראו לו חברי היאחזות הנח״ל .)ומשל )1990
1957:24-5(. רותנברג )1967א( סקר מחודש את האתרים שגילו קודמיו. למעשה, סקר ארכיאולוגי מלא טרם נערך בנווה. מאז 
אמצע המאה הכ׳, שרידים עתיקים רבים נעלמו כתוצאה מפעולות פיתוח, אך האתרים ששרדו מהווים מכלול חשוב ביותר 

שראוי לשימור, למחקר נוסף ולפיתוח חינוכי-תיירותי )מפה 9(.

מדרך הטבע, מקור המים במדבר מעודד התיישבות סביבו. להלן תיאור קצר של האתרים העיקריים לפי סדר כרונולוגי )היעדר 
ממצאים מתקופות מסוימות אינו מעיד על היעדר התיישבות(:

3.9.2 התקופה הניאוליתית המאוחרת והתקופה הכלכוליתית )4600-6500; 3600-4600 לפנה״ס(
מתקופות אלה התגלו ממצאים ודאיים באתר אחד בלבד, על פני השטח ובחתכים חפורים בראשה השטוח של גבעה מצוקית 
מדרום לקיבוץ יטבתה, עליה גם נבנתה בתקופת המקרא מצודה )להלן ור׳ מפה -9 אתר מס׳ 3-2(. הממצאים כוללים חרסים, 
וכן ראש חץ מטיפוס  לווחיים ומקבות, עצמות רבות של בעלי חיים, שבר כלי אריגה מעץ  ביניהם מגרדים  פרטי צור רבים, 
וסיגים מחתכים  לניאולית המאוחר. מספר תאריכי פחמן  אופייניים  ושבר קערית אבן מעובדת היטב, האחרונים  ״הפרסה״ 
בחצר המצודה בסוללה בנויה מדרום-מערב לה הצביעו על תעשיית נחושת )קדומה למצודה ולסוללה( החל מ-4700 בקירוב 

)סוף הניאולית המאוחר!(31 ועד 3400 בקירוב לפנה“ס. 

שני אתרים נוספים השייכים כנראה לתקופות אלה הם:

1. אתר כלכוליתי בפתח נחל יטבתה, הכולל גדרת צאן עגולה, חצר קטנה יותר עם שני חדרים, כולם חתוכים ע“י דרך עפר )איור 
39, אתר זה והאתר הבא בא נמצאים מחוץ לתיחום של מפה 9(.

2. אתר פולחן גדול למדי מתקופה זו נמצא 3.5 ק״מ מערבית לקיבוץ יטבתה, בצומת שבילים המובילים למעלה שחרות ולמעלה 
נוספים.  ומתקנים  גל  קברי  שלושה  ״שיניות״,  של  טורים  ארבעה  ומלבניים,  עגולים  פתוחים,  מקדשים  שישה  באתר  זוגן. 

המקדשים הפתוחים וטורי ה״שיניות״ הם מלווים תדירים של דרכים עתיקות )ר׳ סעיף 3.13(.

29. שכבת החרסית נחשפה בחתכים שנחפרו בכלים מכניים בעומק כ -4 מ׳ בשני מקומות, האחד ליד עין יטבתה )Sherzer, 2010:191- 214( והשני בתוך בריכה 
קדומה כ -2 ק״מ צפונה לקיבוץ יטבתה )חיימי, 2016 , ור' בהמשך(.

30. ״פוגארות״ – המונח הצפון אפריקאי לבארות המנהרה, שמשום מה השתרש בכתיבה העברית. המונח המקובל במזרח התיכון ובאירן הוא ״קנאת״ בערבית.
31. תאריך זה קדום יותר ב -300 שנה לידוע על ראשית תעשיית הנחושת במזה"ת ודורש אישור נוסף )ר' עוד בסעיף 3.12 על תעשיית הנחושת(. על תעשיית 
הנחושת הקדומה על גבעה זו ר׳ Rothenberg et al, 2004 ופרטים נוספים יתפרסמו בקרוב בספר על חפירותיו של זאב משל על הגבעה, בעריכתה של לילי 

זינגר )באוניברסיטת תל אביב(.
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מפה 9: אתרי נווה יטבתה הנזכרים בטקסט
1. בריכות מים, 2. מצודה מסוף תק׳ הברונזה המאוחרת וראשית תקופת הברזל, 3. מאוזוליאום נבטי, 4. מצודה אסלאמית קדומה, 5. מצודה רומית, 6. אתר 
התכת נחושת מתקופות אחדות, 7. אתר מגורים מהברונזה הקדומה א׳, ד׳, 8. שרידים אפשריים של מקדש נבטי-רומי, 9. חאן נבטי, 10. בניין נבטי, 11. חווה 

נבטית או אסלאמית קדומה, 12. אתר מגורים מתקופת הברונזה הקדומה ב׳-ג׳.
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הכלכוליתית  מהתקופה  מגורים  וחדרי  צאן  גדרות  יטבתה,  נחל   :39 איור 
והברונזה הקדומה, חתוכים ע״י דרך עפר.

יטבתה, שרידים של שלשה חדרים מלבניים מתקופת  בנווה   7 40: אתר  איור 
הברונזה הקדומה א׳, בנויים על מדרון, נחפרו חלקית ע״י ז. משל.

איור 41: אתר 7 בנווה יטבתה, צילום אנכי, שלשה מהמבנים העגולים מתקופת 
הברונזה הקדומה ד׳ שנחפרו ע״י ז. משל.

איור 42: אתר 7 בנווה יטבתה, שלוש מריות עשויות צדף מאחר מחדרי הברונזה 
הקדומה א׳.

איור 43 : אתר 2 נווה יטבתה, צילום אנכי 
הברונזה  מתקופת  המצודה  גבעת  של 

המאוחרת-ברזל ראשונה:
מצפ׳-מע׳  המוקפת  המצודה,  חצר   .1

ומדר׳-מע׳ בחומת סוגרים.
2. שער המצודה.

3. סוללת הגנה קדמית וחתך בסוללה.
4. המאוזולאום הנבטי )אתר 3 במפה 9(.

המצודה והמאוזולאום נחפרו ע״י ז. משל.
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3.9.3 תקופת הברונזה הקדומה )ב“ק( )2000-3600 לפנה״ס(
ראשיתה של תקופה זו )ב״ק א׳, 3000-3600 לפנה״ס(, נחשבת כחסרה בהיסטוריה היישובית של הנגב, אולם בנגב הדרומי 
נמצאו לא מעט אתרים מתקופה זו, אחד מהם, בנווה יטבתה )מס׳ 7 במפה, התגלה על ידי ]ע. אבנר[, נחפר ע״י ז. משל(. האתר 
גדול למדי, כ-10 דונמים, ובו כעשרים מבני מגורים, משתי תקופות. בתקופת הב״ק א׳ נבנה בו בניין מדורג על מדרון, שקירותיו 
השתמרו עד גובה 1.2 מ׳ )איור 40( בתקופת הב״ק ד׳ )2000-2500 לפנה״ס( נבנו באתר מבני מגורים עגולים )איור 41( האתר 
כולל גם מספר קברי גל, השייכים ככל הנראה לשתי התקופות. הממצאים מהאתר כללו שברים רבים של כלי חרס, ״קומקום״ 
בעל חדק מתעשיית הקרמיקה הצפונית בברונזה הקדומה ד׳, אבני שחיקה, חרוזים, שברים של קליפות ביצי יען, קונכיות מים 
סוף, וכן שבר כלי בהט מצרי ומעין מריות עשויות צדף )איור 42( על הגבעה מעל האתר ממזרח לו, בנויים שני קברי גל ולידם 
נאספו בעבר חרסים מתקופת הב״ק ד׳ שיובאו מצפון הארץ, וכ-800 מ׳ מערבה לאתר בנויים מספר קברים במחסות סלע על 

מדרון מדורג, מתקופת הב“ק א׳.

אתר נוסף מתקופה זו נמצא כ-800 מ׳ דרומה, מזרחית לכביש הערבה )אתר 12 במפה(, ובו תל קטן המסתיר מבני מגורים עם 
תעשיית נחושת. תאריך פחמן מהאתר, 2700 בקירוב לפנה״ס, משייך אותו לתקופת הב“ק ב׳. 

3.9.4 תקופת הברזל )586-1200 לפנה״ס(
במפה(.   2 )אתר  יטבתה  לקיבוץ  מדרום  המצוקית  הגבעה  על  הבנויה  גדולה  מקראית  מצודה  הוא  מתקופה  הבולט  האתר 
מידותיה כ-76x50 מ׳ ועיקרה חומת סוגרים, המקיפה חצר גדולה, שהשתמרה בצידיה הצפ׳-מע׳ והדר׳-מע׳ )איור 43(. שער 
המצודה נמצא בצידה המערבי, ובו התגלתה מצבת אבן נאה, גובהה 96 ס״מ והיא אינה מעובדת, פרט לראשה המעוגל. מצבות 
פולחן, שייצגו אלים, הוצבו בשערים החל מתקופת הברונזה הקדומה, אך מרביתן התגלו באתרים מתקופת הברזל. מחומת 
הסוגרים הצפ׳-מע׳ נמשכת מערבה ודרומה סוללת עפר ואבנים. חתך שנחפר סמוך לקצה הדרומי הראה שגובהה המקורי כ-2 
מ׳, והיא כוללת מספר רבדים של אפר, פחמים ומעט סיגי נחושת. תאריכי פחמן מרבדים אלה נתנו תוצאות בין 3400-4700 
לפנה״ס )איור 43, מס׳ 2, ור׳ לעיל(. נראה שסוללה זו שמשה קו הגנה קדמי עבור המצודה, מהצד היחיד הנגיש אליה )מערב(, 
והחומר שנאסף להקמתה כלל שרידים של תעשיית נחושת כלכוליתית. הממצא מהמצודה כלל שמונה קנקני חרס שרופאו 
משברים )איור 44(. כלי חרס נגביים עשויים ביד, שבר של קערה מדיינית גדולה ומעוטרת בצבעים )איור 45(, מקבות אבן, שברי 
קליפות של ביצי יען, סיגי נחושת ושני גושי מתכת. מתחת הקיר הפנימי של אחד הסוגרים התגלה מצבור של 20 אבני שחיקה 
מן התקופה הכלכוליתית. כלי החרס מהמצודה מתוארכים לתקופת הברזל הראשונה )1000-1200 לפנה״ס(, אך אחד מתאריכי 

הפחמן מעיד על המשך אפשרי של קיומה במאה הט׳ לפנה״ס.

אתר התכת נחושת מתקופה זו )מס׳ 6 במפה( נמצא כק“מ מדר׳-מע׳ למצודה )ו-200 מ׳ צפונית למצודה הרומית(, ובו ריכוז 
של סיגי תנור32 )סיגים קטנים השונים מסיגי הזרמה( על שטח של 17x25 מ׳ בקירוב. חפירת בדיקה הראתה שעומק שכבת 
הסיגים כ-10 ס״מ והיא מכילה כמות גדולה של סיגים שגודלם ממילימטרים בודדים ועד 2 ס״מ. הסיגים הזעירים מעידים על 
)flux( בתהליך התכת הנחושת. תאריך רדיומטרי מפחמים מהשכבה, סביב 1010  ריסוקם לצורך שימוש בהם בחומר מתיך 

לפנה״ס, תואם לתקופת השימוש במצודה.

3.9.5 התקופה הנבטית )300 לפנה״ס עד 600 לספירה בקירוב(
להלן תיאור האתרים הנבטיים העיקריים בנווה:

 22x22-מקדש נבטי ? )מס׳ 8 במפה(: האתר, כ-120 מ׳ צפונה לעין יטבתה, זוהה על ידי בשנת 1977 כתלולית עפר מרובעת, כ
)איור 46( וסביבה נאספו מספר חרסים נבטיים. גודלה של התלולית וקרבתה למעיין מעידים על בניין  מ׳, שגובהה כ-2 מ׳ 
ידוע  זה  סוג  - מקדש מרובע.  נבטי  רומזת לאחד משני הסוגים היחידים של מקדש  וצורתו המרובעת  בה,  ציבורי המוסתר 
נבטיות  בכתובות   .)Netzer, 2003:86-106; Avner, 2014  ;1975 )כחלילי  עתיקות  דרכים  לצד  לישובים,  מחוץ  הנבטי  במרחב 
מכונה סוג זה ״רבעתא“ )CIS II, 160; Fima & Johns, 1990; Naveh, 1979(. הזיהוי האפשרי של הבניין כמקדש נבטי מקשר 
אותו ואת נווה יטבתה בכללו ל״מפת פויטינגר״ שהוזכרה בתחילת הפרק )איור 47(. צפונה מ״היילה״ )אילה33( מצוין במפה 
בניין בעל גג אדום, שעל פי השפה הגראפית של המפה, מייצג מקדש. מעל הבניין רשום השם האתר בלטינית- ״אד-דיאנם״, 
כלומר, שייך לדיאנה, האלה הרומית. זהו כנראה גם אחד משמותיו של נווה יטבתה בתקופה הרומית, נוסף לשם ״קוסטיה״/

32. ״סיגי תנור״ הם הסיגים הנשארים בתוך התנור בסוף פעולת ההתכה, כגוש נקבובי המכיל גם טיפות נחושת. לאחר קירור הסיגים מוציאים אותם מהתנור 
וכותשים אותם על מנת לשחרר מתוכם את טיפות הנחושת. ״סיגי הזרמה״ הם סיגים המוזרמים מחוץ לתנור בסוף פעולת ההתכה, ומותירים כיכר נחושת 
בתחתית התנור. האחרונים מייצגים טכנולוגיה מתקדמת יותר, המפרידה את הנחושת ביתר יעילות ומאפשרת הפעלה חוזרת של התנור - תוך חסכון 

באנרגיה שהושקעה בתחילה בחימום התנור.
33. אילה היא העיר אילת מהתקופות ההלניסטית עד סוף התקופה האסלאמית הקדומה )מהמאה הא׳ לפנה״ס עד המאה הי״א לספירה(. כך היא נקראת 
במקורות כתובים קלאסיים, וגם ״אילנה״ )Eilana(. היא נמצאת בתחומה של עקבה ונשענה על מי תהום גבוהים. שרידיה נחפרו בשטחים אחדים במרכז 

.Avner, 2019: 9, .העיר ובמערבה, בחלקם ניתן לבקר. על העיר וחפירותיה ר' - -598 עם הפניות
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קוסיאנה/״אוסיה״ המופיע בכתובת גדולה מהמצודה הרומית ובאבני המיל הרומיות מיהל )ר׳ סעיף 3.13.3(. עם כל זאת, לפי 
החרסים הנבטיים סביב המבנה, לפי סמיכותו למעיין ולחאן הנבטי )ר׳ להלן(, ולפי צורתו המרובעת, סביר כי במקורו היה זה 
מקדש נבטי, שהוקדש לאלה ״אל-עוזא״ - אלת ציד, מלחמה ופריון, המקבילה לדיאנה הרומית. מעניין לציין כי בכל המרחב 
מקדש,  באמצעות  בלבד  אחד  אתר  לציין  בחרו  הרומאים  המפה  עורכי  סוריה,  צפון  ועד  הנילוס  של  הדלתה  ממרכז  הגדול 

יטבתה, בחירה המעידה על חשיבותו של הנווה ועל פרסומו הרחב של המקדש.

חאן שיירות )מס׳ 9 במפה(: בשנת 1968 נחתך בניין גדול קדום בתחום החי-בר במהלך פעולות הנדסיות של קצא״א. בשנת 
י. פורת, מטעם אגף העתיקות )כיום רשות העתיקות( מספר ריבועים של 4x4 מ׳. בחפירה נחשפו קירות  1984 חפר בבניין 
אבן מטויחים של חדרים המקיפים חצר פתוחה, והתגלתה כמות גדולה של חרסים נבטיים עדינים מהמאות הא׳ לפנה״ס עד 
המאה הג׳ לספירה; התגלו גם חרסים הלניסטיים מן המאה הב׳ לפנה״ס. מפולת גדולה של אבני בניין באחד החדרים, 3.5 מ׳ 
מעל הרצפה, מעידה על קיומה של קומה שניה ועל רעידת אדמה שהרסה את הבניין. החפירה לא פורסמה אך נזכרה בקצרה 
ז. משל )24:1990( כמצודה או מקדש. לאחרונה נבדק המבנה מחדש על ידי, נמדד וצולם מן האוויר )איור 48(.  בחוברת של 
התברר כי רק הצלע המזרחית השתמרה בשלמותה, אורכה 43.5 מ׳ ומשתי הצלעות הסמוכות נותרו 19.5 מ׳ ו-8.7 מ׳ בלבד. 
ארכה של הצלע השלמה כמעט זהה לאורך צלעותיהם של שני חאנים נבטים שנחשפו בשלמותם - חאן סהרונים במכתש רמון 
)42x42 מ׳( ואורחן מור בצפון הערבה )המכונה בטעות ‘מואה׳, 41x44 מ׳(. מידות המבנה ביטבתה, תוכניתו והממצא מתוכו, 
מעידים כי זהו חאן שיירות נבטי שנבנה על פי התקן של החאנים האחרים, אך קדם להם. זיהוי הבניין כחאן נבטי מהווה חידוש 
משמעותי ולו השלכות בכמה תחומים )להלן(. צילום האוויר )איור 48( מראה כי ייתכן והפינה המערבית של הבניין לא נפגעה 

מהפעולות ההנדסיות וניתן לחשוף אותה.

תחילה  נראה  הוא  יטבתה.  לעין  מדרום-מערב  כקילומטר   ,1977 בשנת  ידי  על  זוהה  הבניין,  במפה(:   10 )מס׳  נבטי  בניין 
כתלולית עפר שמידותיה כ-17x17 מ׳, גובהה 2 מ׳, ולידה באר. בשנים 2005-6 נערכה בבניין חפירה חלקית ע״י ט. אריקסון-

גיני )2012(, נחשפו מספר קירות אבן בנויים היטב וכן מפולת של קורות אבן מתקרת הקומה הראשונה ורצפת הקומה השנייה 
)איור 49(. למרות שהחפירה לא הגיעה לרצפות קומת הקרקע התגלו בה חרסים הלניסטיים מן המאה הב׳ לפנה״ס, חרסים 
נבטיים עדינים מעוטרים ומטבע של חרתת הרביעי )9 לפנה״ס-40 לספירה(. הבניין שימש כנראה כבית חווה, זאת ניתן יהיה 
לאשר רק לאחר המשך חפירתו. כ-300 מ׳ דרומה לבניין, בתחום החי-בר, נראים שרידיו של בנין נוסף, גדול למדי, הנראה כיום 
כתלולית נמוכה שמידותיה כ-35x20 מ׳ )מס׳ 11 במפה( והיא סמוכה לסוללה שארכה כ 500 מ׳, שהקיפה בעבר שטח מעובד 

)התגלו ע״י גיל עברון(. חרסים מעטים שנאספו באתר מתארכים אותו לתקופה הנבטית והאסלאמית הקדומה.

מאוזולאום )מס׳ 3 במפה(: בשנת 1976 חפר ז. משל )1990:23( מבנה קבורה בקצה הדר׳-מע׳ של הגבעה המצוקית מדרום 
 95( למדי  עבים  קירות  ובעל  מ׳   3.2x3.6 בקירוב,  מרובע  המבנה  הברזל.  מתקופת  המצודה  לכן  קודם  נבנתה  עליה  לקיבוץ, 
ס״מ(, למעשה מאוזולאום, שממנו נשקף נוף רחב של הנווה וסביבתו. הקבר גם נצפה ממרחקים כיוון שהיה מטויח בטיח לבן 
קשה, עם פסי צבע אדום. בתוכו נחשפו שני תאי קבורה. במזרחי התגלה ארון קבורה ריק עשוי עץ ארז, שלם אך ללא המכסה, 
תוצאה של שוד הקבר בעבר. בתא המערבי התגלה שלד אדם שלם שכוב על גבו )איור 50( ומעליו שרידים של תכריך מבד 
פשתן יוקרתי, עדין ומולבן. השלד כוסה מחדש מייד לאחר חשיפתו, מבלי שהתבררו פרטים על מינו, גילו, זהותו האתנית, 
סיבת המוות או פרטים אחרים. על פי חרסים מעטים תיארך אותו משל לתקופה הרומית, אולם, חרסים בודדים שאספתי ליד 
המבנה זוהו ע״י ט. אריקסון-גיני כהלניסטיים, מן המאה הב׳ לפנה״ס. אחד החרסים, שבר של קערה מסוג ״סיגילטה מזרחית״, 
מתוארך למאה הא׳ לספירה. בחפירה חדשה שנערכה במקום לאחרונה, התברר גם כי הנקבר הוא גבר בן 50 בקירוב, גובהו 167 
ס״מ והוא סבל מבעיות אורתופדיות בעמוד השדרה. תאריך רדיומטרי שהתקבל מפיסת אריג מתארך את הקבר סביב 200 
לפנה״ס, ייתכן אף קודם לכן34. הזהות הנבטית של הנקברים, במאה הב׳ לפנה״ס ודאית, כיוון שבתקופה זו קשה לתאר רומאים 
או אחרים מתגוררים באזור. משפחת הנפטרים הייתה ודאי משפחה אמידה, שהיה ביכולתה לייבא ארון קבורה עשוי עץ ארז, 

מהרי הלבנון, ולבנות מאוזוליאום בראש הגבעה המצוקית.

מערכות השקיה )מספרי 1 במפה(: מערכות ההשקיה התגלו לראשונה ע״י האל אך רק הוזכרו על ידו בקצרה. הן תוארו 
לראשונה ע״י מוסיל, שביקר בנווה בשנים 1898 ו-1902. מיפוי ראשון של מערכות אלה נערך ע״י פ. פרנק בשנת 1933, שתיעד 
גם 11 בריכות פתוחות )שש מתוכן נותרו כיום(. החל משנות ה-50 של המאה הקודמת נחקרו מערכות ההשקיה ע״י מ. אבן-
ארי, ב. רותנברג, ז. משל וי. פורת. כל החוקרים ראו במערכות אלה יחידה אחת, אך היו חלוקים על תאריכה. כיום, על פי חפירות 
במערכות פוגארות אחרות בארץ )פורת, Avner, 2016 ;1987(, אין ספק כי הפוגארות הוקמו בראשית התקופה האסלאמית 
הקדומה )אמצע המאה הז׳, ר׳ בהמשך(, ע“י מומחים מפרס. עם זאת, מתעורר קושי בהבנת תפקידן של הבריכות הפתוחות. 
 Evenari et al., 1971:174;( הן תוארו כ״בריכות אם״, כלומר הבאר הראשונה במערכת הפירים, החודרת אל שכבת מי התהום
הן  הפוגארות,  קו  בתוך  אם״  ״באר  מופיעה  בהן  110-111(. במקומות   :1987 פורת,   ;34  :1990 293; משל,  1967ב:  רותנברג, 

34. בחפירה השתתפו: ישראל הרשקוביץ, שרה בורגל ואריאל פוחוז׳ייב, השלד עודנו במחקר, ע״י הילה מאי ושרה בורגל, כולם מאוניברסיטת תל אביב.
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 )Avner, 2016( במחקר קודם .)הוסברו כך שבמשך הזמן הוארכו המנהרות מעבר לבאר האם )פורת, 1987: 110; משל, 1990: 33
העליתי שורה של נימוקים להפרדת הבריכות ממערכות הפוגארות ולהקדמתן. כאן ניתן להסתפק במבט בצילום האוויר של 
הבריכה הצפונית ביותר, כ-2 ק״מ צפונה לקיבוץ יטבתה, בין כביש הערבה הישן והחדש )איור 51(. זוהי גם הבריכה הגדולה 
ביותר, מידותיה החיצוניות כ-60x60 מ׳. הבריכה נחתכת ע“י שני קווי פוגארות, המזרחי הוא הראשי, שארכו המקורי היה 4.5 
ק״מ, והמערבי- שריד של סעיף קצר המצטרף אל הראשי. שתי פוגארות - שקעים עגולים מוקפים בסוללה דמויות ״עוגה״ 
- נראים היטב בצילום האוויר, בתוך הבריכה וצמודים לצידה הצפוני. כלומר, הבריכה קדומה לפוגארות ולתקופת בית אומיה. 
הרוב הבולט של החרסים שנאספו בבריכה זו ובאחרות הם חרסים נבטיים מאוחרים, מהמאות א׳ עד ג׳ לספירה, מעטים גם 
קדומים ומאוחרים יותר. מדרום לקיבוץ יטבתה, מערבה לכביש הערבה הישן, מצויים שרידים של חמש בריכות נוספות )מספרי 
1 במפה( ומהן יוצאות תעלות השקאה אל השטחים המעובדים, כיום בתחום החי-בר )איור 52(. כמה מהתעלות יוצאות גם 
ממערכות פוגארות )להלן(. לאחר שניטשו התעלות, במאה הי״א לספירה, גדלה בתוכם צמחייה, סביבה הצטבר עפר, והן הפכו 

בהדרגה לסוללות הנראות כיום )איור 53(.

איור 44 : מצודת יטבתה, קנקנים מרופאים מהמאות י״ב-י״א לפנה״ס.

למעלה, איור 45: מצודת יטבתה, שבר קערה מדיינית מעוטרת מפנים ומחוץ.

משמאל, איור 46: אתר 8 בנווה יטבתה, גבעה מרובעת סמוכה לעין יטבתה 
ההיקף  את  מסמנים  המנוקדים  הקווים  נבטי-רומי.  מקדש  כנראה  המכסה 

המשוער של הבניין, מבט מצפון-מערב
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איור 47: קטע מ״מפת פויטינגר״ של האימפריה הרומית המאוחרת, המציג את הדרכים המקשרות בין ירושלים ואילה, ודרכים נוספות. הבניין בעל הגג האדום 
.)Ad Dianam( מסמן מקדש שעמד בנווה יטבתה

גיני-  ט.  ע״י  חלקית  נחפר  נבטי,  בניין  יטבתה,  בנווה   10 אתר   :49 איור 
אריקסון, מבט מדרום-מערב.

ע״י  שנחתך  הנבטי,  החאן  של  אנכי  צילום  יטבתה,  בנווה   9 אתר   :48 איור 
הקווים  פורת.  ס.  ע״י  בוצעה  החפירה  קצא״א,  של  הנדסיות  פעולות 

המנוקדים מציינים את ההיקף הנראה והמשוער של החאן.
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כולל מערכת ההשקיה של הבריכות והתעלות, מתוארכים לתקופות ההלניסטית, הרומית  למעשה, האתרים הנזכרים כאן, 
והביזנטית, אך שיוכם הנבטי מתבקש. עד שנת 106 לספירה, אז סופחה הממלכה הנבטית לאימפריה הרומית, לא היה באזור 
גורם אתני אחר מהנבטים, שיכל ליזום ולפתח את מערכות ההשקאה. גם לאחר הסיפוח, הנוכחות הרומית בנגב הדרומי כולו 
הייתה כמעט בלתי מורגשת, ולא הותירה שרידים. גם בעיר אילה הסמוכה הממצאים הרומיים מהמאה הב׳ לספירה מעטים 
מאד בהשוואה לאלה הנבטיים. 25 שנים לאחר ביטול הממלכה הנבטית פרץ מרד בר כוכבא, שלא אפשר לרומאים להחזיק 
יחידות צבא במדבר )לצורך דיכוי המרד העבירו הרומאים ארצה גייסות מסקוטלנד ומרומניה )Eck, 1999(( במשך רובה של 
המאה הג׳ לספירה הייתה האימפריה הרומית שקועה במשבר עמוק - שלטוני, כלכלי, בטחוני, חברתי ותרבותי - ולא היה 
בכוחה להחזיק יחידות צבא ופקידות באזור. נוכחות רומית ממשית התחדשה רק בימי הקיסר דיוקלטיאנוס, בסוף המאה הג׳, 
כשהלגיון העשירי הרומאי הועבר מירושלים לאילה ונבנתה המצודה הרומית ביטבתה. המצודה ניטשה סביב שנת 380 לספירה 
ומאז לא הייתה עוד נוכחות אימפריאלית או צבאית בערבה, ומי שהמשיך להחזיק ולהפעיל את מערכות ההשקאה בנווה היו 
הנבטים. הנבטים הם גם אלה שהפעילו גם את מכרות הנחושת הגדולים של נחל עמרם, לפחות החל מאמצע המאה הא׳ ועד 

.)Avner, 2019 -ראשית המאה הה׳ לספירה )ר׳ להלן- סעיף 3.12׳. על הנבטים באזור אילת, כולל נווה יטבתה, ר׳ בהרחבה

לורנס איש ערב  )מס׳ 5 במפה(: המצודה נמצאת כ-350 מ׳ מערבית למעיין, היא התגלתה כנראה ע״י  המצודה הרומית 
)ר׳ גם בסעיף העת החדשה(, שעומד עד היום )פעולת שימור  נבנה עליה מבנה משטרה בריטית  בשנת 1914. בשנת 1938 
נעשתה בבניין ע״י אסי שלום, בשנת 2007(. בשנת 1958 נחתכה המצודה במרכזה ע״י קו קצא״א הראשון. בשנים 1975-6 חפר 
במצודה ז. משל )Meshel, 1989(, ובשנים 2003-7 חפרו בה ג. דייוויס וג׳ מגנס )Davis & Magness, 2015(, עד עתה נחפר רק 
כרבע משטחה. המצודה מרובעת, כ-40x40 מ׳, ובארבעת פינותיה מגדלים מרובעים )איורים 54, 55, מאבני המגדל הדרומי 
נבנה המבנה הבריטי(. חומות המצודה בנויות מסד אבן שעוביו וגובהו כ-2.5 מ׳, ומעליו מבנה על מלבנים. שרידים של שני 
גרמי מדרגות שנחשפו עד עתה מעידים כנראה על היותה של קומה שניה. שער המצודה נמצא בצלע הדר׳-מז׳, ובשנת 1984 
מזכירה   )56 )איור  הכתובת  השער.  קשת  מעל  קבועה  הייתה  שבמקורה  גדולה,  רומית  כתובת  לשער  מחוץ  מים  זרם  חשף 
שלושת  שמות  ואת  הרומית,  באימפריה  עמוקות  רפורמות  שביצע  לספירה(,   305-284( דיוקלטיאנוס  הקיסר  של  שמו  את 
שותפיו ל״טטרארכיה הראשונה״ )רביעית הקיסרים, אם כי שמו של מקסימיאנוס הוסר מהכתובת35(. הקמת המצודה קשורה 
להעברתו של הלגיון העשירי הרומאי מירושלים לאילה, כחלק מהשינויים האסטרטגיים שביצע דיוקלטיאנוס. הכתובת מזכירה 
את פלוגת הרוכבים הקוסטיאנית )ALA COSTIA(, על שמו של שבט שחי בערבה ונזכר גם בחיבור ביוונית של סטפנוס הביזנטי, 
במאה הו׳ לספירה. שלדי גמלים שהתגלו בחפירת המצודה מלמדים שהפלוגה רכבה על גמלים. שורה וחצי בתחתית הכתובת 
מחוקות גם הן, זאת בשל שני שינויים ארגוניים שעברו על הנגב36. הממצאים בשתי החפירות היו מגוונים: כלי חרס רבים וכלי 
ג׳ לספירה(, חפצי מתכת שונים, מספר  זכוכית, קרוב ל 300 מטבעות רומיים מאוחרים וביזנטיים )מרביתם מסוף המאה ה 

אוסטרקונים, עצמות בעלי חיים ועוד.

כ-60 מ׳ צפ׳-מז׳ למצודה נחשף בית מרחץ רומי )גם הוא נחתך ע״י קו קצא״א(. מלבד החדרים המקובלים בבתי מרחץ צבאיים 
)חם, פושר וקר( )איור 57( נוספו כאן בריכה רדודה ומקורה, גדולה למדי, ואמבט עמוק בנוי, כלומר, פלוגת הרוכבים שאיישה 

את המצודה נהנתה מתנאי שירות משופרים.

35 אחת הרפורמות של דיוקלטיאנוס הייתה חלוקת האימפריה לשנים, מזרח ומערב, כשעל כל מחצית שלטו שני קיסרים, בכיר וסגנו. הוא גם קבע תחלופה 
של הקיסרים כל 10 שנים. מקסימיאנוס, הקיסר המערבי הבכיר, סירב להתפטר בתום כהונתו, דיוקלטיאנוס חזר לשלטון כדי להסיר את מקסימיאנוס 

וציווה למחוק את שמו מכל הכתובות באימפריה.
36. שינוי ראשון בוצע ע״י דיוקלטיאנוס, כשביטל את ״פרובינקיה ערביה״ )תחום הממלכה הנבטית לשעבר( וצירף אותה ל״פרובינקיה סוריה-פלסטינה״. 
 Roll,(. שינוי שני בוצע בשנת 357 בו הפכו הנגב ואדום למחוז נפרד - ״פלסטינה סלוטריס״, אז ככל הנראה מחקו מהכתובת את ״פרובינקיה פלסטינה״

 )1989:248-9
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איור 50: אתר 3 בנווה יטבתה, צילום אנכי של המאוזולאום הנבטי, עם שלד 
בתאו הצפון-מערבי. נחפר תחילה ע״י ז. משל, נחפר מחדש ע״י ע. אבנר, י. 

הרשקוביץ, ש. בורגל וא. פוחוז׳ייב.

איור 51: אתר 1 הצפוני בנווה יטבתה, בריכה גדולה הנחתכת ע״י שני קווי פוגארות.

יוצאת תעלה  בריכה שממנה  יטבתה,  בנווה  1 השני מצפון  : אתר   52 איור 
לשטחים המעובדים שמדרום- מערב לה, מבט מצפ׳-צפ׳-מע׳.

איור 53: סוללות עפר וקווי צמחייה שמסתירים תעלות מים היוצאות מבריכות 
פתוחות וממערכות פוגארות אל השטחים המעובדים, מבט מצפון-מערב.

איור 54 : אתר 5 בנווה יטבתה, המצודה הרומית-ביזנטית לאחר חפירותיהם 
של מגנס ודייוויס, ובנין המשטרה הבריטית הבנוי עליה, מבט מדרום-מזרח..

)משל  ביטבתה  הרומית-ביזנטית  המצודה  של  איזומטרי  שרטוט   :55 איור 
.)25 :1990



154

"ח מסכם ובקעת עובדה דו הערבה הדרומית 

המצודה ובית המרחץ חרבו בשריפה סביב שנת 380 לספירה, ככל הנראה במהלך המרד של מאויה, מנהיגה בדווית מסיני 
שגרמה לצבא הביזנטי שורה של תבוסות מכאיבות. באמצע המאה הז׳ לספירה שוקמה המצודה ע״י השלטונות החדשים, 
המוסלמים, זאת על פי קירות לבנים חדשים שנבנו על תוואי הקירות הרומיים ועל פי שברי קנקנים אופייניים לתקופה. מצודה 

זו שימשה אולי בטרם הקמתה של המצודה החדשה, )להלן(, וייתכן אף שבמקביל לה.

3.9.6 התקופה האסלאמית הקדומה )1100-650 לספירה(
בעבר נחשב הכיבוש האסלאמי של הארץ כתחילתה של הידרדרות יישובית, כלכלית ותרבותית, לעומת התקופה הרומית-
ביזנטית. כיום, כתוצאה מחפירות רבות בעשורים האחרונים, ידוע כי תקופה זו דווקא הביאה איתה תנופת פיתוח. השרידים 
שהותירה התקופה בנווה יטבתה כוללים מצודה/מרכז מנהלי, מערכות השקיה חדשות, שטח מעובד גדול ושרידים נוספים. 

במאה הט׳ לספירה הופיע לראשונה שמו הערבי של הנווה במקור כתוב- עין ע׳צ׳יאן )ר׳ לעיל(.

המצודה )מס׳ 4 במפה(: התגלתה )או התגלתה מחדש( ע״י י. אהרוני בשנת 1952. על פי חרסים שאסף הוא תיארך אותה 
לתקופה הביזנטית, אולם, בחפירה של ז. משל, באמצע שנות ה-70 של המאה הקודמת, התברר כי זוהי מצודה ומרכז מנהלי 
מן התקופה האסלאמית הקדומה. על פי הממצאים שהתגלו בה היא התקיימה מאמצע המאה הז׳ עד אמצע המאה הי״א 
חצר  ואולמות המקיפים  חדרים  כוללת  והיא  ומטויחים,  טיט  לבני  בנויים  קירותיה  מ׳,   35x34-כ ריבועית,  לספירה. המצודה 
מרכזית )איור 58(. שער המצודה נמצא בצלע הדרומית ובו שני ספסלים ארוכים )איור 59(, ובצידה הדר׳-מע׳ גרם מדרגות 
המעלה לקומה השניה, שלא שרדה. סביב המצודה נמצאו שרידים של בניינים נוספים, היוצרים מכלול גדול, אך אלה נהרסו 

ברובם בשנות ה-50 של המאה הקודמת תוך כדי חפירה של בריכות דגים. אחד מהם, מדרום למצודה, היה בית מרחץ.

הממצאים מהחפירה כללו כלי חרס אופייניים לתקופה, רובם מתוצרת אילה, כלי חרס עשויים ביד )דומים מאד לכלים ״נגביים״ 
מתקופת הברזל(, שתי תעודות בכתב ערבי קדום כתובות על עצמות שכמה של גמל, אוסטרקון כתוב יוונית, מטבע זהב של 
החליף אל-מהדי משנת 164 להיג׳רה )780 לספירה(, כלי אבן, אבני ריחיים מבזלת ועוד. שרידים של קורות עץ שרופות משער 
המצודה זוהו כאורן וארז, שהובאו מהצפון. שרידים דלים של בניינים, הנראים במקומות אחדים בשטחים החקלאיים של קיבוץ 

יטבתה, מעידים על יישוב נרחב למדי בנווה בתקופה האסלאמית הקדומה.

מערכות ההשקיה של התקופה מושתתות על פוגארות, שהחליפו את מערכת הבריכות הפתוחות. אלה הן מנהרות חפורות 
החודרות לאקוויפר באופן אופקי ומזרימות את המים בשיפוע מזערי )0.1-0.2%, איור 68( שאליהן יורדים פירים צרים במרווחים 
קצובים, בדרך כלל כ-10 מ׳. הפירים שימשו לחפירת המנהרות, ולאחר מכן לאחזקתן )עוד על שיטת החפירה ר׳ בסעיף 3.10.3 
- חוות עברונה(. מבין ארבעת האתרים בארץ בהן הוקמו מערכות פוגארות )האחרים: פצאל, עין יהב ועברונה(, המערכות 
ביטבתה הן הארוכות ביותר. הן מופו לראשונה ע״י פ. פרנק )Frank 1934, Pl. 26(, ולאחר מכן ע״י מ. אבן-ארי בראשית שנות 
ה-50 של המאה הקודמת )Evenari et al. 1971:173(. המנהרה הארוכה ביותר נחפרה בקו צפון-דרום ואורכה היה 4.5 ק״מ, 
שממנו שרדו כמה קטעים משמעותיים )איור 60(. לפחות בחלק מאורכה הייתה מנהרה מקבילה לה ממזרח, שנעלמה כתוצאה 
נחפרו  יטבתה  61(. דרומה לקיבוץ  )איור  וסעיפים אחדים הצטרפו אליה ממערב  יטבתה,  מפיתוח השטחים החקלאיים של 
כמה מערכות קצרות שהוליכו את מי התהום לדר׳-מז׳, אל השטחים המעובדים. המערכת העצמאית הגדולה ביותר נמצאת 
במניפת הסחף של נחל יטבתה, אורכה כ-1 ק״מ )איור 62. מעט מדרום-מערב לתיחום של מפה 9(. לפוגארות היו יתרונות 
ניכרים על פני הבריכות הפתוחות הקודמות. אם בבריכות חל אובדן מתמיד של מים מאידוי, שגרם גם להמלחתם, בפוגארות 
זרמו המים זרימה איטית ללא חשיפה לקרני השמש. הפוגארות גם אפשרו ויסות של זרימת המים והימנעות מניצול יתר של 

 .)Avner, 2016 האקוויפר )לפרטים ר׳

השטח המעובד הקדום, שנסקר ע״י אבן-ארי טרם הפיתוח החקלאי של קיבוץ יטבתה, הקיף 4500 דונם, מעט יותר מהשטח 
החקלאי של הקיבוץ כיום, אך ללא המיכון החקלאי של ימינו. השטח מאופיין ב״דגם פרדס״ של הצמחייה הטבעית, הגדלה 
בגומות קדומות )איור 63(, ובתפוצה של חילף החולות כצמח מיובא המלווה פעילות אנושית. כיוון ששטח כה גדול דורש גם 
כמויות מים גדולות, העריך אבן-ארי כי רק מחציתו עובדה והושקתה בזמן נתון. גם כך, מדובר בשטח חקלאי גדול מאד עבור 

סביבה כה מדברית, מצב שהתאפשר במידה רבה הודות ליתרונות של הפוגארות.

חורשת  יציב,  מים  כמקור  )=אחיוואת(  החיוואת  שבט  של  החשובים  הנכסים  אחד  יטבתה  נווה  היה  העותמני,  הכיבוש  מאז 
דקלים נושאי פרי, מרעה נרחב ואף חקלאות מעטה. אחד השרידים הבדווים הבולטים בנווה הוא בית קברות גדול )אתר מס׳ 66 
במפת האתרים הכללית( ליד המצודה הרומית, ובו עשרות רבות של קברים. בית קברות זה כבר נזכר בדו״ח של האל, שביקר 

בנווה בשנת 1882. 

לסיכום, נווה יטבתה מהווה מכלול נדיר של טבע, נוף וארכיאולוגיה הכוללת אלמנטים מגוונים מתקופות שונות. אמנם הרבה 
מאלה הוקרב עבור פיתוח יישובי, חקלאי וכדומה, אבל כל מה שנותר ממכלול זה ראוי לשימור ולפיתוח חינוכי ותיירותי. 
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בשמו  פותחת  השניה  השורה  יטבתה.  ממצודת  רומית  כתובת   :56 איור 
מקסימיאנוס,  של  שמו  שרידי  השלישית  בשורה  הקיסר,  דיוקלטיאנוס  של 
הקוסטיאנית,  הרוכבים  פלוגת  של  שמה  את  מכילה  השישית  שנמחק, 
השורות התחתונות הכילו במקור את שמה של ״פרובינקיה ערביה״ אך השם 

נמחק לאחר שינוי מעמדו של האזור ל״פלסטינה השלישית״.

איור 57: בית המרחץ של מצודת יטבתה הרומית, שרידי הרצפה הכפולה של 
החדר החם )״קלדריום״( לאחר חפירתו של ז. משל.

איור 58: אתר 4 בנווה יטבתה, המצודה האסלמית הקדומה, לאחר חפירתה 
ע״י ז. משל, מבט מצפון-מזרח.

איור 59: שער המצודה האסלאמית הקדומה ביטבתה בעת חפירתו )צילום- 
ז. משל(.

איור 60: קטע ממערכת הפוגארות הראשית בנווה יטבתה, צפונה לקיבוץ, 
מבט מצפון.

איור 61: שרטוט מערכות ההשקאה בנווה יטבתה כפי שמופו ע״י אבן ארי 
.)Evenari et al., 1971:173( בראשית שנות ה-50 של המאה עשרים



156

"ח מסכם ובקעת עובדה דו הערבה הדרומית 

3.10 ערבת עברונה
ערבת עברונה )שם בלתי רשמי( היא האזור המקיף את מלחת עברונה. שמה של המלחה ניתן לה בעקבות השם המקראי, 
המופיע יחד עם עציון גבר ויטבתה בתיאור יציאת מצרים )במדבר לג: לד-לה, ללא בסיס גיאוגרפי או ארכיאולוגי(. עד לחפירת 
בריכות המלח, בשנות ה-80 של המאה הקודמת, הייתה המלחה אגן סגור שקיבל את מימיו מהנחלים רחם, עמרם ושחורת, 
ומנחלים היורדים מהרי אדום. סביב המלחה התפתחו חגורות צומח אופייניות, שתמכו בעולם חי מגוון והיוו ״תחנת תדלוק״ 
לעופות הנודדים. צפונה למלחה התפתחה עציית שיטים. בעבר הייתה המלחה רחבה יותר והיא יצרה שכבת חרסית, כ-4 מ׳ 
מתחת פני השטח, שהחזיקה מעליה אקוויפר גבוה ואף יצרה נביעה ארטזית בעין עברונה )להלן(. עם חפירת בריכות המלח, 
נוקזה המלחה לראש מפרץ אילת ומאז היא אינה מתפקדת כמלחה באגן סגור. מי התהום הגבוהים אפשרו את קיומם של 

מספר אתרים עתיקים )גם מעברו הירדני של הגבול( שלושה מהם יתוארו כאן.

3.10.1 מצודת דפית )נ״צ 200010/400070(
המצודה התגלתה בסקר של ב. רותנברג )1967ב: 151( כ-15 ק״מ צפונה לאילת. חפירה נערכה בה בשנים 1984-5 ע״י ר. כהן, 
אך פרסום מלא של החפירה נעשה ע״י דולינקה )Dolinka, 2006(. מידותיה של המצודה 23.7x18.2 מ׳, היא כוללת 14 חדרים 
ערוכים סביב חצר מרכזית, ובאחד מהם נחשף טור של שלושה תנורי בישול עשויים מחומר. השער בנוי במזרח ותקרתו נתמכה 
בעבר ע״י שלוש קשתות. האתר זוהה ע״י רותנברג, כהן ודולינקה כחאן שיירות, אולם שטח החצר )10.5x8.0 מ׳( קטן מדי עבור 
שיירות גמלים. עם זאת, המצודה מוקפת בשרידי סוללות, שהשתמרו בעיקר בצידה הצפוני. חתך שנחפר בצידה הצפון-מזרחי 
להגנה  גם  ומשמשת  פסולת  ערמת  מהווה  שהסוללה  החופרים  הניחו  ולפיהם  נבטיים,  ממצאים  מספר  העלה  הסוללה  של 
משטפונות. צילום אנכי של המצודה )איור 64( מראה כי שרידי הסוללה יוצרים חצר גדולה מדרום לה שמידותיה הפנימיות 
47x42 מ׳. כלומר, האתר שימש כמצודה וחאן שיירות. במצודה הובחנו שני שלבים עיקריים. הראשון הוא המצודה הנבטית, 
מן המאות א׳-ב׳ לספירה, השני- מגדל רומאי מרובע, 8.0x10.5 מ׳, שנבנה בתקופת הקיסרים הסווריים, בראשית המאה הג׳ 
לספירה. הממצאים מהחפירה כללו חרסים נבטיים מעוטרים רבים, נרות שמן נבטיים, מטבעות של חרתת הרביעי ומלכו השני 

)מאה א׳ לספירה( ומטבעות רומיים מראשית המאה הב׳.

מיקומו של האתר מעורר שאלות. המצודה נבנתה במרחק כשלוש שעות הליכה בלבד מאילה, בעוד ששיירה היוצאת מאילה 
מגיעה ביום הליכה נוח ליטבתה. אין לה מקור מים סמוך, היא בנויה 2 ק״מ צפונה לעין עברונה )להלן( ו-3.5 ק״מ מבאר אורה, 
עם זאת, היא יושבת סמוך לצומת דרכים: דרך לאורך הערבה ודרך רוחב מוואדי מהתדי בירדן לבאר אורה, העוברת מדרום 

לאתר; ייתכן גם שמקומה נקבע על פי היכולת לשמור על קשר עין ואיתות )באש או עשן( בין תחנה לשכנותיה. 

3.10.2 עין עברונה )עין דפייה, נ״צ 201013/398337(.
עין עברונה הייתה בעבר נביעה ארטזית, עם זרימת מים קלה לדרום-מזרח. צילום של נלסון גליק )Glueck, 1939:8( מראה מעין 
בריכה שקטרה כ-5 מ׳, עם תעלה צרה היוצאת ממנה לדרום-מזרח. צילום של י. דפני משנת 1960 )איור 65( מראה שטח מוצף 
רחב יותר, שמסתיר את הבאר עצמה. בצילום )שלי, ע. אבנר, איור 66( משנת 1971 נראית היטב הבאר הבנויה, מלאה כמעט עד 
שפתה ומוקפת בצמחי סמר, גם אז הייתה זרימה קלה לדרום-מזרח. כ-5 מ׳ מצפון לבאר הייתה שוקת מלבנית בנויה ומטויחת 
)כיום מוסתרת ע״י צמחייה(. כ-8 מ׳ מזרחה לבאר נראו שרידים קלושים של מבנה מלבני, כ-5x3 מ׳, ולידו נאספו מספר חרסים 
אסלאמיים קדומים, ייתכן והם מצביעים על זמן בנייתה של הבאר. במשך השנים ירד מפלס המים בבאר, בשל שאיבת יתר מן 
האקוויפר, עד שהתייבשה לחלוטין. בשנת 1988 נעשתה בבאר פעולת שיקום ע״י רשות שמורות הטבע, שבה נקבע בתחתיתה 
מיכל מתכת ושפתה הוגבהה בשני נדבכי אבן. בשנת 2004 בוצעה בבאר פעולת שיקום נוספת, בה הוצא מיכל המתכת, הנדבכים 
זו נערכה גם חפירה בתחתית הבאר. החפירה הראתה שבניית הבאר  ובהזדמנות  הנוספים הוסרו משפתה, למצבה המקורי, 
החלה מעומק 4 מ׳ מפני השטח, ומתחת יסודותיה נחשפה שכבת החרסית העבה )איור 67( שהחזיקה מעליה את האקוויפר 

הגבוה, זה שגם הזין את מערכת הפוגארות של חוות עברונה. כיום ממולאת הבאר באופן מלאכותי ועליה סבכת ברזל.
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איור 62: מערכת פוגארות בפתח נחל יטבתה, מבט מצפון-מזרח.

בו  עתיק,  מעובד  שטח  של   1954 משנת  אוויר  צילום   :63 איור  משמאל, 
.)Evenari et al., 1971:176( הצמחייה הקיימת מעידה על דגם העיבוד הקדום

איור 64: מצודת דפית, מבט אנכי על המצודה הנבטית )עם המגדל הרומי( לאחר 
חפירתו ע״י ר. כהן. הקווים הלבנים מציינים את תוואי הסוללות התוחמות את 

חצר החאן, הקווים המנוקדים משלימים את הסוללות במקומות שנסחפו.

איור 65: עין עברונה, צילום הנביעה בשנת 1960, ע״י י. דפני. 

 

עברונה,  עין   :66 איור  מימין, 
צילום משנת 1971.

עברונה  עין   :67 איור  משמאל, 
בשנת  שיקומה  בעת  היבשה 
החרסית  שכבת  עם   ,2004

מתחת בסיס בניית האבן.
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לאחר  הפוגארות  במערכת  המים  ממנהרת  קטע  עברונה,  חוות   :68 איור 
חפירתו מחדש.

איור 69: חוות עברונה, חתך בתעלה הבנויה הממשיכה את מנהרות המים, 
חלקה התחתון מטויח.

את  הממשיכות  הבנויות  התעלות  ממערכת  קטע  עברונה,  חוות   :70 איור 
עם  להתחבר  כדי  מערבה  פונה   )1( המזרחית  התעלה  שבו  המים,  nנהרות 
המזרחי  התוואי  דרומה,  בהמשך  נראה  התעלות  תוואי  המערבית.  התעלה 
)3( נחפר אך לא נוצל. הסוללות משני צידי התעלות וביניהן נוצרו מחפירתן.

איור 71: חוות עברונה, תעלת המים )1( חוצה את הגדר המקיפה את השטח 
המעובד )2(, מזינה את בריכת האגירה )3( וממשיכה גם כתעלת עודפים )4(. 
תעלת   - 6  .5  .)7( משטפונות  ההגנה  סוללת  על  גם  בנויה  המקיפה  הגדר 

ההשקאה הראשית, 8- השטח המעובד ששרד.

איור 72: חוות עברונה, צילום אווירי ממערב )1973( של השטח המעובד, עם 
וערב, בריכת  סוללת ההגנה משטפונות, שרידים של תעלות השקאה שתי 

האגירה טרם חפירתה והבניין המרכזי במהלך חפירתו. 

איור 73: חוות עברונה, שרידי סוללת ההגנה משטפונות כ 1 ק״מ דרומה לחווה 
עצמה, מבט מצפון.
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3.10.3 חוות עברונה )נצ״מ 199430/394350(
החווה, כ-10 ק״מ צפונה לאילת, התגלתה לראשונה בשנת 1952 ע״י איתן אלומי בסיור אווירי, היא תוארה לראשונה ע״י מ. 
אבן-ארי ועמיתיו )1959(, ולאחר מכן בקצרה ע״י ב. רותנברג )1967א: 286(. החל משנת 1971 נערכו בה חפירות ע״י י. פורת וע. 
אבנר, מטעם אגף העתיקות/רשות העתיקות )פורת, Avner, 2002b, 2016 ;2016 ,1987(. החווה נוסדה בתקופה האסלאמית 
קיומו  כאן-  דווקא  הוא ההשתמרות של שרידים מכל מרכיביה. הסיבה להקמתה  בה  והמיוחד  הקדומה על קרקע בתולה, 
של אקוויפר גבוה מצפון לה, שביטויו על פני השטח היה נביעה ארטזית בעין עברונה ) ר׳ לעיל( וקיומם של דקלי הדום. כיוון 

שהמורד הטבעי של הערבה הדרומית הוא לכוון ראש המפרץ, מן ההכרח שהחווה תוקם מדרום לאקוויפר. 

הקו העיקרי של הפוגארות בחווה כולל שתי מנהרות מקבילות שהמרחק ביניהן כ-10 מ׳. שרידי התלוליות העגולות המקיפות 
 Basson( 500 מ׳ נוספים זוהו בעזרת רדאר חודר קרקע )את הפירים )הסתומים כיום( השתמרו במקוטע לאורך 600 מ׳ )מפה 10
et al., 2002(, אך אורכה המלא עדיין אינו ידוע. אל הקו הראשי המערבי מצטרפת מנהרה נוספת הבאה מצפון-מערב, אורכה 
כ-400 מ׳. במנהרה הראשית המזרחית נערכה חפירה ובה נחשפו שני פירים וקטע המנהרה שביניהם לאורך כעשרים מטרים. 
היא חפורה לתוך שכבה של תלכיד )קונגלומרט(, עומקה מפני השטח כ-5 מ׳, גובהה כ 1.5 מ׳ )איור 68(, ובעת חפירתה מחדש 
היא נמצאה מלאה בעפר עד כ-30 ס“מ מתקרתה37. באמצע קטע המנהרה קיים פיתול קל במהלכה והדבר מסביר את שיטת 
החפירה: לאורך הקו המתוכנן של המנהרה פוזרו צוותים של חופרים, במרווחים קצובים )בד״כ כ-10 מ׳(, כל צוות חפר פיר 
עד העומק הנדרש, וכאן התפצל לשני הכיוונים. כך נחפר כל קטע בין שני פירים ע“י שני צוותים, אחד מול השני. בקטע זה 
החטיאו הצוותים זה את זה במטר אחד, ותיקון הסטייה יצר את הפיתול. המשכה של המערכת נראה כ-200 מ׳ דרומה. כאן 
נחפרו תחילה תעלות פתוחות, קרוב יחסית לפני השטח, בתוכן נבנו תעלות אבן מקורות, שכוסו מחדש בעפר. רוחב התעלות 
45 ס״מ וגובהן 1.2 מ׳ )איור 69(. בחלקן התחתון השתמר טיח עמיד למים, ועליו נראה קו טרוורטין המציין את גובה המים בזמן 

פעולתן של התעלות- 40 ס״מ.

דרומה לחתכים בהם נחשפת התעלה הראשית נראים על פני השטח שלושה רכסים נמוכים ושני ״ערוצים״ רדודים ביניהם. 
הערוצים מציינים את המשך התוואי של שתי תעלות מקבילות, והרכסים הם תוצאה של שפיכת העפר החפור לצדדים. אולם, 
בחתכי בדיקה התברר כי התוואי המזרחי לא נוצל, והצינור המזרחי משנה כיוון ומתחבר אל המערבי )איור 70(. הסתבר, כי תוך 
כדי הכנת התעלות השתנו פני הקרקע כתוצאה מרעידת אדמה, והדבר חייב שינוי בתוכנית. אחת העדויות לרעידה כזו היא 
העובדה שכיום שיפוע המנהרה הפוך מהדרוש, מדרום לצפון, ובקרבת הפירים החפורים היא נמוכה ב-80 ס“מ מגובה קרקעית 
הבריכה )הנמצאת בהמשך המערכת דרומה(. סדרה של רעידות תועדה במחקר סייסמולוגי )Zilberman et al., 2005( וברדאר 

חודר קרקע )Basson et al., 2002( והן אלה שהיטו את פני הקרקע ויצרו את מלחת עברונה כאגן חסר ניקוז.  

בריכת האגירה נחפרה בקצה הצפון–מערבי של השטח המעובד, בנקודה הגבוהה ביותר שבו. מידותיה 13.5x17.5 מ׳, עומקה 
והיא  )איור 71(. על קרקעית הבריכה הונחה שכבת חרסית שעוביה כ-10 ס“מ  וקיבולה 170 מ“ק בקירוב  כ-80 ס“מ בלבד 
מנעה את חלחול המים, שלוש מדפנותיה משופעות ומדופנות באבנים קטנות, ואילו צידה הדרומי בנוי בנדבכי אבן אנכיים 
ומטויחים. בקיר זה משולב לוח אבן עם נקב עגול, ששימש כמגופה, ובפתיחתה זרמו המים אל תעלת ההשקאה הראשית ואל 
השטח המעובד. היתרון בעומקה הרדוד של הבריכה היה בכך שניהול המים כולו התבצע בכוח הכבידה בלבד, באמצעות סגירה 
ופתיחה של מגופות, וללא צורך בהקצאת כוח אדם לשאיבה. נוסף לכך, מתוך השוואה למערכות השקאה מסורתיות אחרות, 
מותר לשער כי הבריכה מולאה במשך הלילה ומדי יום הוזרמו המים לחלקות המעובדות במחזורים של מספר ימים. עם זאת, 

ייתכן ולאורך התעלה הראשית היו בריכות נוספות שלא הותירו שרידים )להלן(.

השטח המעובד סוקל היטב, יושר והוחלק עם שיפוע מתון על מנת לאפשר את השקאתו בהצפה לפי חלקות. מאבני הסיקול 
הוקמה ממערב לו סוללה ארוכה המגנה עליו מפני שטפונות, וגדר הבנויה באבן ולבנים הקיפה את כולו, גם על גבי הסוללה. 
בצילום מן האוויר )איור 72( נראים עדיין קווים קלושים של תעלות ההשקאה צולבות, המתפצלות מהתעלה הראשית. ניתן 
להבחין גם בטור של גומות עגולות קלושות לאורך התעלה הראשית וסביב הבריכה, שעל פי גודלן והרווחים ביניהן ניתן לשחזר 
מטע תמרים. מן השטח המעובד השתמר בשלמותו קטע שגודלו 22 דונם בלבד, ואילו יתרו נסחף בשטפונות מאז שנזנחה 
החווה, במחצית השניה של המאה הי״א לספירה. אולם, כ-1 ק“מ דרומה לקטע שתואר כאן, התגלו שרידים מהמשכה של 

סוללת ההגנה, ולפיהם היה גודלו המקורי של השטח 350 דונם לפחות )איור 73(38.

שרידיהם של כמה גידולים חקלאיים התגלו בחפירות האתר: גלעינים רבים של תמרים, וכן זיתים, שקדים ואפרסקים, זרעי 
חרובים, וגרעיני חיטה ושעורה. עד עתה לא נעשה מחקר מפורט על סוגים נוספים של גידולים )למשל ע“י דגימות גרגרי אבקה( 
אולם מותר להניח כי אכן היו גידולים כאלה. על פי סימנים מן השטח המעובד נראה כי התקיימה בו ״חקלאות דו-קומתית״ 

כלומר, מטע של תמרים ועצי פרי אחרים, ומתחתם גידולים אחרים כגון ירקות, קטניות ועוד )איור 74(.

37. בשנת 1977 נחפרו תחילה הפירים בלבד, עד תקרת המנהרה, ולאחר מכן הורחבה חפירתם בעזרת מחפר, נוצק בתוכם בסיס מבטון עם פתחים, ועליהם 
הונחו חוליות בטון עגולות. בכך התאפשרו המשך חפירת המנהרה והביקור בה כיום. פעולה זו מומנה ע"י עיריית אילת.

38. קטעי הסוללה התגלו ע"י מ. הררי מיטבתה.
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מפה 10 : מפה כללית של חוות עברונה
1. מערכת הפוגארות, 2. תעלות וסוללות עפר, 3. בריכת אגירה, 4. הבניין המרכזי. 5. סוללה להגנת השטח המעובד משיטפונות. 6. השטח המעובד ששרד 

)ירוק(, 7. שרידים דרומיים של סוללת ההגנה משטפונות., 8. שחזור השטח המעובד הקדום )ירוק בהיר( )מיפוי GPS-GIS- ר. שם-טוב(.
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בחווה נבנו שלושה בניינים. הבניין המרכזי‘ נבנה סמוך לבריכה ונחפר רק בחלקו; הוא שימש ודאי את המשפחה שניהלה אותה 
ואת הסגל המקצועי, בעוד שעובדי החווה התגוררו ככל הנראה באוהלים. תחילה נבנה הבניין כמבנה קטן בן שני חדרים, שהלך 
75(, אחד החדרים הפך  )איור  מ׳   29x26 ,לגודלו הסופי וחצר, עד שהגיע  והתרחב במשך התקופה תוך תוספות של חדרים 
למסגד. בחפירת הבניין התגלו בין השאר כמה מטבעות מן התקופה האומיית ומספר אוסטרקונים בכתב ערבי קדום, אחד 
מהם מכיל רשימה של שמות עובדים, ולצידם סכומי כסף מסוימים ב“דרהם“ )מטבע כסף שמשקלו 4 גרם(, כנראה רשימת 

משכורות )איור 76(.

חוות עברונה, וכן השטח החקלאי הגדול ביטבתה, סיפקו מזון לעיר אילה, למספר כפרים אסלאמיים קדומים באזור אילת, לעובדים 
רבים בתעשיית הנחושת בערבה הדרומית )ר׳ סעיף 3.12(, לשיירות מסחר ובהמשך גם לשיירות החג׳ בדרכן למכה וחזרה. 
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רק איור 74: עקבה, חקלאות ״דו קומתית״ כיום. החפור  המרכזי  הבניין  על  ממערב  אווירי  מבט  עברונה,  חוות   :75 איור 
בחלקו, מסגרת האבנים מציינת את היקף הבניין.

מימין למעלה: חוות עברונה, אוסטרקון מהבניין המרכזי ובו רשימת משכורות.

איור 77: זוג עפיפונים ממערב לקיבוץ סמר )מס׳ 12, 13 במפה 11(, נחתכים 
ע״י דרכי עפר וע״י תעלת ניקוז )מיותרת(, מבט ממערב.

איור 78: עפיפון לרגלי הר שחמון )מס׳ 18 במפה(, מבט מדרום.

הצבי,  עיני  מגובה  מבט  במפה(,   12 )מס׳  לסמר  מערבית  עפיפון   :79 איור 
שוחת העפיפון אינה נראית.

)הרשקוביץ  סיני  מדרום  ופראים  עפיפון  של  סלע  חרותת  העתק   :80 איור 
ועמיתיו 1987:609(
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3.11 ״עפיפונים״
הכינוי ״עפיפונים״ )“Desert Kites“( ניתן למתקני אבן גדולים ע״י טייסים בריטים לאחר מלחמת העולם הראשונה, כשטסו 
מעל מזרחה של ירדן )Maitland, 1927; Rees, 1929(. כיום, בעזרת צילומי לוויין, מוכרים אלפי עפיפונים במזרח ירדן ולמעשה 
במדבר הערבי כולו, כולל חצי האי ערב וסוריה. עפיפונים אלה הם מתקני אבן גדולים מאד: שני קירות אבן נמוכים שאורכם 
עד מספר קילומטרים, מותירים פתח רחב בצד אחד ומתכנסים למעבר צר בצד האחר. כאן הם מובילים למכלאה שקטרה 
100 מ׳ ויותר, ובהיקפה בנויות שוחות מוקפות קיר אבן גבוה. רבים מהם בנויים בשרשרות שאורכן עד 60 ק״מ. מתקנים אלה 
נבנו החל מן האלף הז׳ לפנה״ס )ניאולית קדום( ועשרות מהם שימשו עד ראשית המאה העשרים. עפיפונים דומים ידועים גם 
בתימן, טורקיה, ארמניה, אוזבקיסטאן ועוד. הטייסים הבריטים, הראשונים לפרסם את קיומם של העפיפונים, פירשו אותם 
כמתקנים לאיסוף עדרים בשעת סכנה, פירוש שהתקבל תחילה גם על דעתם של ארכיאולוגים. אולם כיום, לאחר מחקרים 
רבים, ברור כי הם שימשו לציד, בעיקר של צבאים. בראשית המאה הי״ט תיאר ג׳והן לואיס בורקהרדט ציד של מאות צבאים 
בעפיפונים )Burckhardt, 1831(, שני חוקרים חזו בנפרד ציד מסיבי של צבאים בעפיפונים בסוף אותה המאה, וויליאם רייט 
ואלויס מוסיל, ותיאור אחרון של ציד 500-600 צבאים בעפיפונים נכתב ע״י הזואולוג העברי הראשון, ישראל אהרוני, בראשית 
 Gazella( המספר העצום של העפיפונים במדבר הערבי נועד לציד מסיבי של הצבי הפרסי .)המאה העשרים )אהרוני, 1946
subgutturosa( שבעבר התקבץ לעדרים של 10,000 ראש ויותר בעונות הנדידה, דרומה בסתיו וצפונה באביב39. לאחר מלחמת 
בעקבות  הבדווים  בקרב  שהופץ  חם  בנשק  אלא  העפיפונים  ע“י  לא  הערבי,  במדבר  הפרסי  הצבי  הוכחד  הראשונה  העולם 

המלחמה )פז, 2001(. 

בנגב ובדרום מדבר יהודה ידועים 14 עפיפונים בלבד40, מלבדם, ארבעה נמצאים בסיני, סמוך לגבול ישראל, 25 תועדו בדרום 
סיני )פרבולוצקי ובהרב, 1987; משל, Nadel et al., 2019/In Press; Meshel, 2000; 1980(, אחד נמצא מזרחית לעפיפוני סמר, 
בערבה הירדנית, וחמישה נוספים מאותו הסוג באזור ואדי רם, דרום ירדן41 )מפה 11(. בתחום הסקר הנוכחי בערבה הדרומית, 
מצויים חמישה עפיפונים: שלושה ועוד אחד בלתי גמור ליד קיבוץ סמר, אחד מערבית לגבעות שחורת ואחד לרגלי הר שחמון. 
כל העפיפונים קטנים מאד בהשוואה לאלו של המדבר הערבי. אורך זרועותיהם עד 200 מ׳, וקוטר ראש העפיפון )השוחה( 5-8 

מ׳ )איורים 77, 78(.

אופן  את  להבין  ניתן  החיים,  בעלי  של  ההתנהגות  והכרת  בשטח  העפיפונים  מבני  ניתוח  הספרותיים,  הציד  תיאורי  פי  על 
פעולתם של העפיפונים. הם נבנו סמוך לשטחי רעייה של הצבאים, למשל, עפיפוני סמר הוקמו מדרום לעציית השיטים של 
יטבתה; אחרים נבנו על שבילי הליכה של הצבאים, כמו למשל העפיפון במעבר פיטם )מכתש רמון(. כמה מהעפיפונים נבנו 
על מדרונות, או על גבעות שטוחות )עפיפוני נחל חרשה(, זאת כיוון שהצבאים נוטים לברוח מהוואדיות לגבעות שמצידיהם. 
הציידים היו מכוונים את הצבאים אל הצלע הפתוחה של העפיפון, תחילה לאט ולאחר מכן מבהילים אותם. בריצתם המהירה 
לא היו הצבאים מנסים לדלג מעל הקירות הנמוכים של הזרועות אלא כיוונו עצמם למה שנראה בעיניהם כפתח בין שתיהן 
)איור 79(. מאחורי ה״פתח״, בשטח נמוך ובלתי נראה, המתינה להם השוחה של ראש העפיפון, המוקפת בקיר גבוה יחסית, 
ולתוכה הם היו נופלים. במידת הצורך, היו קשתים האורבים להם מאחורי קירות הגדרה יורים בהם חיצים42. יש לציין כי רק 
בעפיפון אחד שנחפר התגלו עד עתה עצמות של צבי )ואדי מרה, דרום סיני(. הסיבה לכך היא שמשקלו של צבי בוגר כ-20 ק״ג 

)יום-טוב, 2016: 36-8(, וכאשר ניצוד, אין קושי להעמיסו על הכתפיים ולהביאו לאתר המגורים או לאתר אחר. 

;Meshel, 2016 , 47.;MacDonald, 2005 ,2000 הולצר ועמיתיו ; ; משל, 1980   39. על הנושאים שנזכרו כאן, ראו בהרחבה, עם הפניות רבות, ב: אבנר, 1972 
Nadel et al., 2019/in press; Bar–Oz et al. 2009; Arav et al., 2015 החל מהעשור הראשון של המאה הנוכחית הפך מחקר העפיפונים לנושא חם, בארץ 

ובעולם, ועשרות מאמרים פורסמו, חלקם מצוטטים בהפניות הנ״ל.
40. עפיפון התגלה באפריל 2019 מצפון למצפה רמון, ע״י יורם חיימי וענת רסיוק מרשות העתיקות )מס' 4 במפה 11 (. פרטים טרם פורסמו.

41. חמישה עפיפונים במערב הר הנגב ובאזור קדש ברנע, בסיני, התגלו ע״י מ. היימן, ארבעה עפיפונים בנגב הדרומי, אחד סמוך לבקעת הירח, בתחום סיני, 
וששת העפיפונים בדרום ירדן התגלו ע״י ע. אבנר. האחרים התגלו ע״י ז. שחם ז״ל, ס. רוזן, ג. אבני, ע. נאור, ג. הדס, י. קישון ות. כהנא.

בחפירות  סיני.  דרום  מרה,  בוואדי  ובעפיפון  סמר  ליד  עפיפונים  שני  בחפירות  התגלו  לפנה״ס(  ו׳-ג׳  לאלפים  מתוארכים  )סהרונים,  רוחביים  חץ  ראשי   .42
בעפיפונים במזרח ירדן התגלו ראשי חץ ניאוליתיים קדומים, אך טרם פורסמו.
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מפה 11: תפוצה של העפיפונים בנגב ובסביבתו הקרובה.
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נוסף לציד הצבאים, עפיפונים אחדים נועדו גם לציד פראים. אלה העפיפונים של נחל חרשה, בהם ראש העפיפון בנוי באופן 
מסיבי מאד, בתחתית מדרגת סלע שעומקה כ-5 מ׳. ראשי העפיפונים במעבר פיטם ודרומית להר צוריעז בנויים גם הם באופן 
מסיבי, והגלישה אליהם תלולה מאד וסלעית. עדויות על ציד פראים מקורן בעיקר מדרום סיני: חרותת סלע המתארת ציד 

פראים בעפיפון )איור 80(, ושיני פרא שהתגלו בחפירה בעפיפון בוואדי מרה. 

בחפירות שנערכו בעפיפונים במעבר פיטם, מערבית לבקעת סיירים, בעפיפוני סמר ובהר שחמון )ע״י ד. נדל, ג. בר-עוז, ד. 
מלכינסון, א. הולצר וע. אבנר( התברר כי העפיפונים נבנו באלפים ד׳-ג׳ לפנה״ס, ייתכן אף קודם לכן, ויצאו משימוש באמצע 
האלף הג׳ לפנה״ס43. בניגוד לציד המסיבי של צבאים במדבר הערבי, נראה כי ציד הצבאים בנגב, בסיני ובדרום ירדן היה מוגבל 
השיטים  וצבי   )Gazella dorcas( הנגב(  )צבי  המדבר  צבי  ובנגב,  בערבה  החיים  הצבאים  מיני  א.  סימנים:  מספר  ולכך  מאד, 
)Gazella acacia( חיים בחבורות קטנות, לרוב עד חמישה פרטים. כיוון שאינם נודדים הם אינם מתקבצים כלל לעדרים גדולים, 
ולציד שלהם מתאימים העפיפונים הקטנים הידועים מהנגב, סיני ודרום ירדן. ב. כל העפיפונים בנגב נבנו בתקופה בה מרעה 
הצאן היה כבר ענף כלכלי עיקרי ומבוסס עבור תושבי המדבר, והמקור העיקרי לחלבון מן החי. ציד הצבאים, אם כך, לא היה 
ג. ברוב המכריע של זרועות העפיפונים באזורים אלה נראים פתחים בנויים, ודרכם עוברים שבילים ברורים.  הכרחי עבורם. 
כלומר, שבדרך כלל נהנו הצבאים ממעבר חפשי תוך כדי רעייה, ורק לקראת אירוע ציד נחסמו המעברים. המסקנה המתבקשת 
מפרטים אלה היא שהשימוש בעפיפונים נעשה רק לעיתים, וככל הנראה לצרכים פולחניים. ואמנם, עצמות צבאים התגלו רק 
באתרי מגורים בודדים, ולעומת זאת הם התגלו בחפירות בכמה אתרי פולחן וקבורה )Avner & Horwitz, 2017(. נראה אם כך כי 

לציד בעפיפונים לא הייתה השפעה משמעותית על אוכלוסיית הצבאים בנגב ובערבה.

3.12 תעשיית נחושת

3.12.1 רקע כללי
Moorey, 1982:22; Bar-( במזרח התיכון, השימוש בבצר נחושת, לייצור צבעים וגילוף חרוזים, החל לפני למעלה מ-10,000 שנה

Yosef & Alon, 1988; Özdogan & Özdogan, 1999(. חפצי מתכת ראשונים, חרוזים וקרסי דיג, התגלו במספר אתרים מן האלף 
הז׳ לפנה״ס במזרח אנטוליה וצפון עירק )Muhly et al., 1998:537, Table 1; Özdogan & Özdogan, 1999(, אך אלה עשויים 
מנחושת טבעית, הנדירה בטבע, בעזרת ריקוע. השרידים הקדומים ביותר להפקת נחושת מֶּבֶצר, כלומר מאבן המכילה מינרלים 
של נחושת, החלה לראשונה באמצע האלף הה׳ לפנה״ס, בכמה אתרים במזרח התיכון: בטפה, ע׳בריסטאן ודגירמנטפה שבאירן 
)Muhly, 1995:1504; Pigott, 1999:111-112 (, בכפרים הכלכוליתיים בבקעת באר שבע )Gilead, 1994:11(, ביטבתה )ר׳ סעיף 

.)Rothenberg, 1990; Avner, 2002a:45-6; Ben-Yosef et al., 2012; Ben-Yosef, 2016, 2018( ובבקעת תמנע )3.12.2

לפנה״ס  בקירוב  מ-4200  החל  הנוכחית,  עקבה  העיר  של  בתחומה  כלכוליתיים  כפרים  בשני  התגלתה  ענפה  נחושת  תעשיית 
)Klimscha, 2013(. מטמון חפצי הנחושת ממערת המטמון במדבר יהודה, העשויים ברמה טכנולוגית ואמנותית גבוהה ביותר, שייך 
גם הוא לתקופה זו )בר-אדון, 1971(. מחקרים ארכיאולוגיים וכימיים-פיזיקליים על שרידים של תנורי התכה, מטילי נחושת, חפצי 
מתכת וסיגים, מלמדים כי הפקת הנחושת דרשה ידע רחב, רב-תחומי, שכלל הכרת המינרלים לסוגיהם ולמקורותיהם הגיאולוגיים, 
ידע בעיבוד המינרלים ועירובם ביחסים מתאימים עם חומרים מחזרים )flux, בעיקר תחמוצת ברזל ותחמוצת מנגן(, ידיעת הגודל 
והגיאומטריה האופטימליים של התנור, היכולת להבעירו עד לטמפרטורה של 1200 מעלות ויותר, ידיעת היתרון האנרגטי של פחמי 
עץ ואופן הפקתם, ועוד. מראשיתה של תעשיית הנחושת בתרבות האנושית היוותה הערבה מקור חשוב ביותר למינרלי הנחושת, 
ומסתבר שתושביה היו בין הראשונים בעולם לפתח את המדעים הכרוכים בתעשייה )להלן(. כיוון שרוב מרכזי הכרייה וההפקה של 
הנחושת )מפה 12 נמצאים מחוץ לתחום המוגדר של הסקר הנוכחי, יינתן בפסקה הבאה תיאור קצר בלבד של התעשייה בערבה 
כולה )גם הירדנית(, כרקע לתמונה האזורית של הערבה הדרומית. הסעיף הבא )3.12.2( יתמקד באתרים שבתחום הסקר הנוכחי, 

והסעיף שלאחר מכן )3.12.3( יתייחס לתמונה ההיסטורית-חברתית של תעשיית הנחושת בערבה, לאור ממצאים חדשים. 

43. בקרקעיתו של ראש העפיפון ליד הר שחמון נמצאו חרסים כלכוליתיים, מן האלפים ה׳-ד׳ לפנה״ס. מהעפיפונים במעבר פיטם ומערבה לבקעת סיירים 
התקבלו תאריכים רדיומטריים מסוף האלף הד׳ ומהאלף הג׳ לפנה״ס, אך אלו נדגמו מתוך המילוי המאוחר שהצטבר בראש העפיפון לאחר נטישתו. על 
ראש העפיפון מזרחית לקיבוץ סמר נבנה אתר מגורים מן הברונזה הקדומה ב׳-ד׳, על ראש אחד העפיפונים מערבה לסמר נבנה קבר גל )טומולוס( באמצע 

האלף הג׳ לפנה״ס )ברונזה קדומה ב׳, לפי תאריך רדיומטרי( ועל ראש העפיפון המערבי הסמוך נבנתה גדרת צאן.
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מפה 12: אתרי כריית הנחושת בערבה )כתמים ירוקים(, ואתרי התכה )משולשים שחורים(. גבול הסקר בסגול.

האזור החשוב ביותר בערבה לכריית נחושת והפקתה הוא אזור פינאן )פונון המקראית( בצפון-מזרח הערבה, בתחום ירדן. 
 ,)Levy et al., 2002 :התקופות העיקריות בהן נכרתה והופקה הנחושת כאן היו תקופת הברונזה הקדומה )2000-3600 לפנה״ס
תקופת הברזל )מאה י׳ לפנה״ס: Levy et al., 2014(, התקופה הרומית-ביזנטית )מאות ב׳-ו׳ לספירה( והתקופה הממלוכית 
והתקופות העיקריות של הפקת  הוא בקעת תמנע,  Jones et al., 2018(. האתר השני בחשיבותו  לספירה:  י“ג-ט“ו  )מאות 
)בעיקר  ראשונה  הברונזה המאוחרת-ברזל  כי הממצאים מעטים(,  אם  לפנה״ס,   3600-4600( הכלכוליתית  היו  הנחושת שם 
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המאות י“ג-י׳ לפנה״ס(, ומעט בתקופה הנבטית )מאות א׳-ה׳ לספירה(44. המרכז השלישי בחשיבותו הוא נחל עמרם ותקופות 
הכרייה בו היו הכלכוליתית )שרידים מעטים(, הברונזה המאוחרת והברזל הראשונה, התקופה הנבטית )מאות א׳-ה׳ לספירה( 
והתקופה האסלאמית הקדומה )מאות ז׳-יא׳ לספירה; אבנר ועמיתיו, Avner et al., 2018 ;2014(. משתי התקופות המאוחרות, 
מכרות נחל עמרם הם הגדולים ביותר בערבה )להלן(. מלבד אתרים מרכזיים אלה, פעלו מכרות ומחנות התכה נוספים לאורכה 
של הערבה. דגימות סיגים ופחמים לתיארוך רדיומטרי מאתרים אלה הוסיפו רבות לידיעותינו על תולדות תעשיית הנחושת 

)ר׳ הרחבה בסעיף 3.12.3(45. 

3.12.2 אתרים בתחום הסקר הנוכחי
כמה אתרים הכלולים בתחום הסקר הנוכחי יתוארו כאן בקצרה:

בנווה יטבתה מצויים שלושה אתרים עם שרידי תעשיית נחושת. הקדום ביניהם, נמצא על גבעה מדרום לקיבוץ יטבתה )נצ״מ 
205231/422433(, עליה בנויה גם המצודה המקראית )משל, 1990(. על פני השטח התגלו סיגי נחושת קטנים רבים )״סיגי תנור״(, 
חרסים ופרטי צור מהתקופה הניאוליתית המאוחרת והכלכוליתית )Rothenberg et al., 2004(. מתוך חתכים בשלוש נקודות על 
הגבעה, שנחפרו ע״י משל, נדגמו )ע“י ע. אבנר( סיגים ופחמים והם סיפקו שישה תאריכים רדיומטריים - בין 3500-4700 לפנה״ס. 
התאריכים  את  שנה  ב-300  ומקדים  סיגים,  המכילה  תעשייתית  משכבה  שהתקבל  במזה״ת  הקדום  הוא  הראשון  התאריך 
האחרים של ראשית המטלורגיה מהמזה״ת. עם זאת, כדי להקדים את הופעתה של התעשייה לתאריך זה נחוצות ראיות נוספות.

)נ״צ 203792/420876(. זהו תל קטן שקוטרו  האתר השני בקדמותו הוא מתקופת הב“ק, כ-2 ק״מ דר׳-מע׳ לקיבוץ יטבתה 
כ-30 מ׳ וגובהו כ-2 מ׳, המכסה אתר מגורים. על פני השטח התגלו גושים קטנים של סיגי תנור ומעט חרסים, ודגימת פחמים 
סיפקה תאריך רדיומטרי- 2750 בקירוב לפנה״ס. סריקת האתר במגנטומטר )ע״י סוניה אטקיס, רשות העתיקות( איתרה כתם 

אנומליה מגנטית מתחת פני השטח, ייתכן שריד של מתקן התכת נחושת. 

האתר השלישי בנווה יטבתה נמצא צפ׳-מע׳ למצודה הרומית )נצ״מ 204210/491925(. כאן התגלו שני ריכוזים סמוכים של 
סיגים. באחד פיזור של סיגים קטנים רבים על שטח של כ-17x25 מ׳, עומק שכבת הסיגים כ-10 ס״מ ותאריך רדיומטרי שהתקבל 
ממנה- 1010 בקירוב לפנה״ס. מייד מצפון לו הייתה ערמה של שברי ״עוגות סיגים״, תוצאה של טכנולוגיית הזרמה של הסיגים 
מחוץ לתנור בתום פעולת ההתכה. קוטר הערמה כ-6 מ׳, היא הכילה כ-1.5 טון סיגים. ביניהם התגלו חרסים נבטיים, אולם 
תאריך רדיומטרי ממנה הצביע על התקופה האסלאמית הקדומה 760-700 לספירה, אפשר שהפקת הנחושת פעלה באתר 
בשתי התקופות. ריכוז נוסף של פחמים נתן תאריך מעט מפתיע- 1200 לספירה בקירוב. יש לציין כי באתרים רבים ערימות 
סיגים מן התקופה האסלאמית הקדומה נמצאים סמוך לפיזור סיגים קדומים יותר, ונראה כי הקדומים שימשו כחומר מתיך 

)flux( עבור התעשייה המאוחרת, זאת הודות לתכולה גבוהה של תחמוצת ברזל בסיגים הקדומים. 

)נצ״מ  קטנים  נחושת  סיגי  של  נרחב  פיזור  שמעליו  הגבעה  ועל   ,15x10-כ קטן,  תעשייה  אתר  נמצא  אליפז  לקיבוץ  סמוך 
175879/405644(. האתר נחפר ע״י רותנברג )Rothenberg & Shaw, 1990( ותוארך לתקופת הב“ק ד׳, אולם, פחמים מהגבעה 
כנעדרת  הנחשבת  תקופה  התיכונה,  הברונזה  ראשית  כלומר  פורסם(,  )טרם  לפנה״ס   1960 סביב  רדיומטרי-  תאריך  סיפקו 

מההיסטוריה היישובית של הנגב )ור׳ גם בסעיף הבא(.

אתר באר אורה )״עמק הסיגים״( נמצא מעט מחוץ לגבול הסקר הנוכחי, אך חשוב לתארו. באתר שני מרכיבים נפרדים. האחד- 
מחנה התכת נחושת עם ערימות הסיגים הגדולות בערבה הדרומית, ובהן כ-3000 טון סיגי הזרמה )נצ״מ 198190/403130; איור 
Arav et al., 2018 ;81(. תחילתו של האתר בתקופה הנבטית ועיקרו מן התקופה האסלאמית הקדומה. באתר נחפרו שלושה 
 ,)82 )איור  וכמסגד פתוח  ככנסייה פתוחה  בו-זמנית  ופתוח ששימש  נמוך  )Rothenberg, 1999(, מבנה פולחני  תנורי התכה 

.)Avner, 2019:609( ומתקן פולחן נוסף מן התקופה האסלאמית הקדומה והממלוכית

על גבעה מעל ומצפון-מזרח ל״עמק הסיגים״ )נצ״מ 198370/403175( נמצא מכרה נחושת גדול למדי ובו מחפורות שנחצבו 
ניתן להבחין לעיתים  לגודל אגרוף בקירוב. באבנים אלה  גיר מנופצות  כיסוי של אבני  וסביבן  גרופית,  בסלע הגיר מתצורת 
בתרכיזי נחושת )איור 83(, וכך, זהו מכרה הנחושת היחיד מסוגו הידוע בנגב, בסיני ובדרום ירדן )שאר מכרות וריכוזי הנחושת 
. בראש הגבעה המאורכת ישנה  נמצאים בתצורות שעיקרן אבן-חול – בפרט תצורות תמנע ועברונה, ר׳ במבוא הגיאולוגי( 
גם שכבה של אפר, פחמים וסיגי תנור קטנים, המכסה שטח נרחב. ממצאים מפני השטח כללו מקבות אבן רבות וחרסים מן 
התקופה הכלכוליתית ועד תקופת הברזל, אולם, חמישה תאריכים רדיומטריים מעומקים שונים בשכבה של פסולת התעשייה 

היו כולם בין 1740-1810 לפנה״ס, תקופת הברונזה התיכונה. למכרה זה אין קשר לערימות של סיגי ההזרמה שבאיור 81.

44. הפרסומים על תמנע רבים, ר' סיכום מחקריו של רותנברג בעברית- רותנברג, 1995, עם רשימת ספרות נבחרת.
45. דגימות הסיגים והפחמים נאספו ע״י ע. אבנר, מאתרי נחל עמרם במהלך חפירות בשנים 2014-17, ומהערבה בשנים 2017-18. הפחמים הוכנו לתיארוך 
 )Avner et al. 2018, Table 1( במעבדה באוניברסיטת ג׳ורג׳יה. התאריכים מנחל עמרם AMS רדיומטרי ע״י לינדה קמינגס, גולדן קולוראדו, ותוארכו בשיטת

פורסמו והתאריכים מהערבה טרם פורסמו. סיגי הנחושת מנחל עמרם עברו אנליזות כימיות ראשוניות, הסיגים מאתרי הערבה ממתינים למחקר.



168

"ח מסכם ובקעת עובדה דו הערבה הדרומית 

סמוך למוצא נחל עמרם לערבה נמצאת גבעה של ריוליט וקונגלומרט גירני )נצ״מ 195975/394640(. בראשה ועל מורדותיה 
התגלה פיזור של סיגים ואבנים מזוגגות משרידים של תנורי התכה. מרבית הסיגים הם סיגי תנור קטנים, אך חלקם גם גושי 
סיגים )עד 6 ס״מ(. אנליזות כימיות אפשרו הבחנה בין שתי טכנולוגיות שונות של התכה, אולם לא התגלו פחמים שאפשרו 

תיארוך רדיומטרי. על פי ההרכב הכימי, אפשר שסיגי התנור הקטנים הם מן התקופה הכלכוליתית.

 .)84 איור   ,197484/389267 )נ״צ  חדיד׳  חרה  ׳תל  הוא  הערבי  ששמה  טבעית  גבעה  נמצאת  אילות  לקיבוץ  צפונית-מזרחית 
לרגלי הגבעה, מצפון לה, נמצא אתר התכת נחושת מן התקופה האסלאמית הקדומה ובו ערימות של סיגי הזרמה על שטח 
של כ-22x40 מ׳. ראש הגבעה הוסר ברובו בעבודות עפר אולם נותרו בו שטחים מוגבלים בלתי פגועים עם פיזור של סיגי תנור 
קטנים על פני השטח, ושכבות של אפר המכילות פחמים וסיגים נראות גם בחתכים שנוצרו מעבודות העפר. דגימות של סיגים 
זה  גם אתר  כלומר,  לפנה״ס.   1620-1830 בין  רדיומטריים,  סיפקו ארבעה תאריכים  נקודות בראש הגבעה  ופחמים ממספר 

מתוארך לתקופת הברונזה התיכונה.

למעשה, שרידי תעשייה של הפקת נחושת מתגלים כמעט על כל גבעה בערבה, הסיבה לכך היא רצונם של החרשים הקדומים 
לנצל את הרוח הצפונית היציבה להפחת התנורים. שרידים דלים של תנור התכה נחפרו בעבר )ע״י ד. דייוויס וע. אבנר( בראש 
גבעה מערבית לגבעות שחורת )נ״צ 193624/391097(, ותאריכו הרדיומטרי 2700 בקירוב לפנה״ס. מדידת עוצמת הרוח באתר 

הראתה כי בראש הגבעה היא הייתה מהירה פי שלושה מזו שבמרגלותיה.

איור 81: באר אורה, ערימות הסיגים מן התקופה האסלאמית הקדומה, מבט 
מדרום-מערב.

איור 82: באר אורה, כנסייה פתוחה ומסגד פתוח במבנה אחד, עשוי מלוחות 
סיגים נעוצים בקרקע, הצפון בשמאל.

איור 83: באר אורה, אבני גיר נושאות תרכיזי נחושת, וכן תרכיזים מיובאים 
)בתחתית(.

סיגים  הדגימה של  נקודות  ציון  עם  אווירי  צילום  84: תל חרה-חדיד,  איור 
ופחמים, ואתר ההתכה האסלאמי הקדום מצפון לגבעה.
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3.12.3 התמונה ההיסטורית-חברתית של תעשיית הנחושת בערבה
מבט בטבלת התאריכים הרדיומטריים מאתרי הכרייה וההפקה של הנחושת בערבה הדרומית )איור 85( מגלה רצף היסטורי 
כמעט מלא החל מאמצע האלף הה׳ לפנה״ס ועד ראשית האלף הב׳ לספירה. בתוך רצף זה יש לציין מספר נקודות היסטוריות, 

חברתיות וטכנולוגיות:

התאריך הקדום ביותר של סיגי נחושת )4700~ לפנה״ס. סוף הניאולית המאוחר( התקבל, כאמור, מהגבעה מדרום ליטבתה, 
אך תאריך מוקדם זה דורש אישור נוסף. השרידים המרשימים של הכפרים התעשייתיים בעקבה, תל מגאס ותל חוג׳יירת אל-
ע׳זלאן, מעידים על תעשיית נחושת אינטנסיבית ומתקדמת בערבה הדרומית בתקופה הכלכוליתית, ובהם החלה התעשייה 
סביב 4200 לפנה“ס. למרות שלא נמצאו עד עתה מכרות נחושת המתוארכים בוודאות לתקופה, אין ספק כי התקיימה אז כרייה 
נמרצת. ייתכן והמכרות הכלכוליתיים נוצלו מחדש בתקופות הבאות מבלי להותיר סימנים לכרייה הקדומה. סימן אחד לכרייה 
כלכוליתית התקבל ממחקר איזוטופים של עופרת על תרכיזי נחושת מכפרי עקבה ומנחל עמרם, תמנע ופונון. המחקר הראה 
כי המקור העיקרי לבצר הנחושת באותם כפרים היה נחל עמרם, שהוא גם המקור הגדול והקרוב ביותר לראש מפרץ אילת 
)Ketelaer & Hauptmann, 2016(. רצף התאריכים מכפרי עקבה מלמד כי התעשייה בהם נמשכה גם בתקופת הברונזה הקדומה 
א׳ )3000-3600 לפנה״ס(. בתקופות אלה לא היה במזרח התיכון כולו גוף מדיני כלשהו שיכל לנהל את התעשייה ואת המסחר 
בנחושת. לכן, כל המקצועות הכרוכים בתעשייה ובמסחר )גיאולוגיה, הנדסת מכרות, מינרלוגיה, ״כימיה״, ״פיזיקה״(, וכן ארגון 
העבודה לכל שלביה, היו כולם בידי שבטי המדבר- בין הראשונים בעולם לפתח מדעים אלה, וליהנות מתרומתם הכלכלית, 

שוודאי תרמה גם למעמדם החברתי-פוליטי.

איור 85: טבלת תאריכי פחמן 14 מאתרי 
כרייה והפקת נחושת בערבה הדרומית. 
כמעט  תעשייתי  רצף  מציגה  הטבלה 
ועד  לפנה״ס  הה׳  האלף  מן  החל  מלא, 

המאה הי"ג לספירה.

לעומת  הדרומית,  בערבה  מעטות  לפנה״ס(   2000-3000( ב׳-ד׳  הקדומה  הברונזה  בתקופת  הנחושת  לתעשיית  העדויות 
.)Levy et al., 2002( השרידים הרבים מאזור פונון, המעידים על תעשייה אינטנסיבית שם, בקנה מידה גדול

התגלה  לא  זו  מתקופה  אתר  אף  למשל,  כך  אנושית.  מנוכחות  כריק  הנגב  נחשב   )1500-2000( התיכונה  הברונזה  בתקופת 
בסקרים הארכיאולוגים של הר הנגב, שכיסו 1200 קמ״ר. למרות זאת, בנגב הדרומי התגלו חרסים מהתקופה במספר אתרים, 
של  היישובית  ההיסטוריה  על  לידיעותנו  משמעותית  תרומה  מוסיפים  הנחושת  התכת  מאתרי  הרדיומטריים  והתאריכים 
המדבר. אתרי ההתכה הבולטים הם באר אורה ותל חרה חדיד, ואליהם מצטרפים אליפז, תמנע 2 ותמנע 30, שמכל אחד מהם 
התקבל עד עתה תאריך בודד. הפקת הנחושת בתקופה ״חסרה״ זו, ובהיקף משמעותי, מעידה בהכרח גם על פעילות במכרות 

הנחושת באזור. 

התקופות הבאות של תעשיית הנחושת הן הברונזה המאוחרת )1200-1500 לפנה״ס( והברזל הראשונה )1000-1200 לפנה״ס(. 
גם הן נחשבות כחסרות בהר הנגב, אך בערבה ובאזור אילת נמשכה תעשיית הנחושת, לצד פעילויות אחרות, כמו ההתיישבות 
החקלאית בבקעת עובדה )ר׳ לעיל(. עד לאחרונה שויך שיא הפעילות במכרות ובמחנות ההפקה לתקופת השליטה המצרית 
באזור, 1150-1280 בקירוב לפנה״ס, זאת בעיקר לאור גילויים של ממצאים מצריים רבים במקדש הכורים ליד עמודי שלמה, 
כיום התמונה ההיסטורית-חברתית של תעשיית הנחושת שונה לחלוטין.  ,Rothenberg(. אולם   1972,  1988( בבקעת תמנע 
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מתברר כי מקדש הכורים הוא מקומי מיסודו, המצרים הצטרפו לפולחן בו בכך שהוסיפו לו את האלה חתחור, אך ברגע שחדלה 
השליטה המצרית על האזור השחיתו הכורים מקומיים את המרכיבים המצריים והמשיכו בפולחן המתאים להם, שהתמקד 
קדומה,  טכנולוגית  מסורת  פי  על  מקומיות,  היו  הנחושת  של  וההתכה  הכרייה  שיטות  כי  התברר  לכך,  נוסף  אבן.  במצבות 
ולא שיטות מצריות. גם ארגון התעשייה היה בידיהם של אנשי המדבר ואילו חלקם של המצרים היה נטילת מס מהתפוקה 
העלו  תמנע  בבקעת  ההפקה  במחנות  מחודשות  חפירות  כן,  על  יתר   .)Avner, 2014( ופרמיות״  ״נורמות  הסכמי  באמצעות 
תאריכים רדיומטריים רבים ומהם עולה כי התקופה האינטנסיבית ביותר של הפקת הנחושת לא הייתה ״התקופה המצרית״ 
כל  התגלו  לא  שם  עמרם,  ובנחל  פונון  באזור  גם  התגלתה  זהה  תמונה   .)Ben-Yosef, 2018( לפנה״ס  העשירית  המאה  אלא 
ממצאים ממצרים הרעמססית )אבנר ועמיתיו, Avner et al., 2018 ;2014(. למעשה, המאה הי׳ לפנה״ס היא תקופת הממלכה 
המאוחדת בישראל, תקופת דוד ושלמה, אולם, גם מלכים אלה לא שלטו כלל בתעשייה. אם באתרי התקופה בהר הנגב מרבית 
כלי החרס מקורם ביהודה, הרי שכלים וחרסים מיהודה, או ישראל, אינם מתגלים כלל באתרי הכרייה וההפקה של הנחושת 
בערבה. כלומר, גם בתקופות הברונזה המאוחרת ותקופת הברזל הראשונה הייתה התעשייה בידי תושבי המדבר, כולל כל 
תחומי הידע הכרוכים בה ובניהולה. במאה הט׳ לפנה״ס דעכה תעשיית הנחושת בערבה בעוד שקפריסין הפכה למקור עיקרי 

למתכת עבור המזרח התיכון. 

מסוים  המשך  עם  הקדומה,  והאסלאמית  וביזנטית(  )=רומית  הנבטית  הן  הנחושת  תעשיית  של  הבאות  הפעילות  תקופות 
בתקופה הממלוכית. על פי התאריכים הרדיומטריים המצויים בידינו כיום, החלה כריית הנחושת הנבטית במחצית הראשונה 
של המאה הא׳ לספירה ונמשכה עד המאה הה׳ לספירה )Avner et al., 2018(. אמנם, החל משנת 106 לספירה היה השלטון 
באזור בידי הרומאים והביזנטים, אך גם כעת אין עדויות למעורבות השלטון בתעשיית הנחושת, מה גם שתקופות ארוכות 
להעביר  הרומאים  נאלצו  לספירה,   132 כוכבא, בשנת  בר  פרוץ מרד  עם  הדרומי.  בנגב  נוכחות שלטונית ממשית  הייתה  לא 
יחידות צבא מחזיתות רגישות באירופה כדי לתגבר את כוחותיהם בארץ )Eck, 1999(, ולא היה בכוחם לממש את שליטתם 
צבא  יחידות  בנגב  להחזיק  יכלה  לא  אז  וגם  עמוק,  במשבר  הרומית  האימפריה  שקעה  לספירה  הג׳  המאה  בראשית  בנגב. 
דיוקלטיאנוס  הקיסר  של  מקיפות  לרפורמות  הודות  מהמשבר  נחלצה  המאה  של  בסופה  רק   .)Erickson-Gini, 2010: ch.4(
)Lewin, 2002:94-8(. במחצית השניה של המאה הד׳ נטש השלטון הביזנטי את מצודותיו בנגב, אך כריית הנחושת והפקתה 
המשיכו לתוך המאה הה׳. נראה, לכן, שגם בפרק זמן זה הייתה תעשיית הנחושת בידיהם של תושבי המדבר, הפעם- הנבטים.

בתקופה האסלאמית הקדומה )המאות ז׳-יא׳ לספירה( הגיעה כריית הנחושת בערבה הדרומית לשיאה, כשהמכרות הגדולים ביותר 
הם אלה שבנחל עמרם )אבנר ועמיתיו, Avner et al., 2018; Langford et al., 2018; Ginat et al., 2018 ;2014(, ונוספים להם המכרות 
בנחל צפונות ובנחל רחבעם. מסיבה שאינה ברורה, לא התבצעה כריית נחושת בתקופה זו בתמנע ובפונון. אתר ההתכה הגדול ביותר 
בערבה בתקופה זו הוא כאמור ״עמק הסיגים״ ליד באר אורה )Arav et al., 2018(, ומלבדו פעלו אתרי התכה ביטבתה, בתמנע )ניצול 
סיגי נחושת קדומים, ללא כרייה(, שני אתרים דרומית לבאר אורה )אחד קטן ואחד פגוע מאד( ולרגלי תל חרה חדיד. אתר התכה 
גדול למדי היה בעבר בתחום מחנה חיל הים באילת, עם שתי ערימות סיגים שתוארו ע״י נ. גליק )Glueck, 1935:47(, אך לא נותר 
מהן שריד. קנה המידה הגדול של הפקת הנחושת בתקופה האסלאמית הקדומה התבטא היטב בהשפעה על הסביבה. זיהוי בוטני 
של פחמים מתעשיית הנחושת ב״עמק הסיגים״ הראה כי מרביתם היו שיחים מקומיים, ורק מיעוטם מקורם היה בעצי אשל ושיטה. 

כלומר, הצומח העצי בערבה סבל מכריתה נמרצת, דבר שוודאי השפיע קשות גם על עולם החי. 

נוהלה ע״י שלטון מרכזי מקומי, שמושבו היה באילה. שרידיה  והפקתה  כריית הנחושת  כי בתקופה האסלאמית הקדומה  נראה 
המרשימים של העיר נחפרו בעקבה )Whitcomb,1988 ,1994(. לעומת זאת, בכל התקופות האחרות, החל מן האלף הה׳ לפנה״ס, 

הייתה התעשייה בידיהם של תושבי הערבה. מאז היא תפסה מקום חשוב בתרבותם החומרית ובכלכלתם למשך אלפי שנים.
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3.13 דרכים עתיקות בערבה

3.13.1 רקע
יוצרות ״אלומת שבילים״ שרחבה עשוי להיות ממטרים אחדים ועד מאות  דרכים עתיקות נראות היטב במדבר. במישור הן 
מטרים )איור 86(; על מדרונות נראות הדרכים כמעלה צר ומתפתל )נקב בערבית, איור 87(. סקר מתמשך, בלתי שלם, של 
דרכים עתיקות באזור אילת, העלה מפה סבוכה של דרכים רבות, למרות אופיו ההררי )מפה 13(. סקר חלקי בלבד של דרכים 
עתיקות בערבה, בנגב ובמזרח סיני העלה תמונה דומה אך פחות מפורטת )Avner, 2019, Fig. 36(. עם זאת, מבט מהאוויר מגלה 

דרכים רבות נוספות, שקשה לכסות את כולן בסקר קרקעי46. 

מפה 13: מפת דרכים עתיקות בערבה הדרומית ואזור אילת, האתרים המסומנים- נבטיים ורומיים

46. סקר מלא של הדרכים משמעו הליכה על כל השבילים, איסוף ממצאים על פניהם ותיעוד כל האתרים והמתקנים הקשורים אליהן. המשימה דורשת זמן רב 
והפעלת חוליות סקר רבות. כיוון ששטחים נרחבים בנגב משמשים כשטחי אימונים לצה"ל, הכניסה אליהם אסורה מרבית ימות השנה. נוסף לכך, שטחים 

גדולים בנגב מוכרזים כשמורות טבע, ורק שבילים מעטים מסומנים בהן כמותרים להליכה, הרוב המכריע של הדרכים העתיקות בנגב אסור בהליכה.
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רוחבה של אלומת שבילים מעיד לכאורה על חשיבותה של הדרך, אולם, אלומת שבילים צרה אינה מעידה בהכרח על חשיבות 
נמוכה. לדוגמה, הדרך המסחרית הנבטית, המכונה כיום “דרך הבשמים“, נראית בקטעים אחדים כאלומת שבילים שכל רוחבה 
כעשרה מטרים )איור 88(, אף שהשיירות הגדולות שהלכו עליה )פעם בשנה לכל כיוון( מנו אלפי גמלים47. במעלות ניתן למצוא 
לעיתים קרובות סימני הכשרה כמו סיקול, קירות תמך ולעיתים גם חציבה )איור 89(. ההצדקה היחידה להשקעה במעלות 
אלה היא הכשרתם למעבר קל ככל הניתן עבור שיירות המסחר, ועצם ההשקעה מעידה על ארגון מסוים העומד מאחוריה.

מראה הדרכים במדבר מעורר בהכרח שאלות – כמה עתיקים יכולים להיות השבילים וכמה זמן הם יכולים להשתמר? התשובות 
מתקבלות מכמה מקורות: )1( איסוף ממצאים על פני השבילים מעלה מבחר של כלי צור וחרסים החל מהתקופה הניאוליתית 
הקדומה ועד סמוך לזמננו, כלומר מ-10,000 השנים האחרונות )איור 90(; )2( הדרכים העתיקות מלוות תדיר באתרי פולחן, 
בעיקר פרה-היסטוריים, מרביתם מן האלפים ז׳-ג׳ לפנה“ס. עד היום תועדו בנגב ובמזרח סיני למעלה מ-450 פינות פולחן עם 
 Avner( מצבות, 65% מהן צמודות לדרכים עתיקות. תועדו גם למעלה מ-200 מקדשים פתוחים, כולם צמודים לדרכים עתיקות
2002a, Chs. 4, 6, 2018, Figs 12, 17-22(48. בכמה מקומות בנגב הדרומי ובסיני התגלו שבילים המובילים אל מקדשים פתוחים 
או לאתרי פולחן ניאוליתיים הבנויים על הרים )אבנר, 2016, איור 14(. כיוון שהאחרונים התקיימו רק באלפים ז׳-ו׳ לפנה“ס 

)Avner et al., 2019( לא היה מאז כל שימוש בשבילים, ולמרות זאת, הם נראים היטב עד היום. 

מסקירה קצרה זו עולות שלוש מסקנות ראשוניות: האחת, דרכים עתיקות אמנם יכולות להשתמר במדבר אלפי שנים. השנייה, 
אחד  מוואדי  עדריהם  עם  העוברים  רועים,  שבילי  אינן  אלה  דרכים   .)13 )מפה  עתיקות  דרכים  של  בשפע  מתאפיין  המדבר 
למשנהו, אלא חלק מרשת דרכים צפופה, שכיוונה העיקרי הוא מדרום-מזרח לצפון-מערב. למעשה, הדרכים הללו הן חלק 
לבין ארצות הים התיכון.  דרום ערב  בין   – ומרוחקים  בין-לאומית של דרכים שקישרה בעבר מרכזי תרבות חשובים  מרשת 
המסקנה השלישית היא שכבר לפני כ-10,000 שנה הייתה מערכת הדרכים במדבר קיימת וממוסדת. מאז לא נותר מה להוסיף 
למפת הדרכים, אלא לשפר קטעים מסוימים בדרכים קיימות, למשל, בניית קירות התמך בראש מעלה זוגן )אבנר, 2016; איור 

89(, או המדרגות החצובות הרומיות במעלה העקרבים )הראל, 1979: 312-310(.

עוד היבט חשוב היה לאותן הדרכים– הן שימשו גם כדרכי “תיירות“, וכשמדובר בתיירות קדומה הכוונה לתיירות דתית, כלומר 
בצמתי  בעיקר  ובסיני,  בנגב  מרכזיים  פולחן  אתרי  כמה  ידועים  לפנה“ס  הז׳  האלף  מן  כבר  קדושים.  למקומות  לרגל  עליות 
הדרכים ולרגלי הרים מקודשים, חלקם סמוכים לאילת. על פי גודלם ומספרם של המקדשים במקומות אלה ניתן לתאר מאות 
ואף אלפים של עולי רגל, שחלקם הגיעו כנראה מחוץ למדבר. עליות לרגל לאתרים קדושים במדבר ידועות היטב מתקופות 
מאוחרות יותר, אולם ריכוזי המקדשים הפתוחים במדבר מעידים על כך שהמדבר היווה מוקד משיכה ומקור השראה לפעילות 

.)Avner, 2018( דתית כבר באלף הז׳ לפנה״ס

3.13.2 המחלוקת בדבר קיומן של דרכים ראשיות בערבה
מראשית  החל  הערבה.  עמק  של  לאורכו  עתיקות  דרכים  היו  לא  או  היו  האם  בשאלה  החוקרים  דעות  נחלקו  רבות  שנים 
בשנות   .)Musil, 1908:180-224; Woolley & Lawrence, 1915:32( בערבה  אחדות  רומיות  מצודות  פורסמו  העשרים  המאה 
המערבי  בצידה  וחלקם  הערבה  של  המזרחי  בצידה  חלקם  נוספים,  ומצדים  מצודות  פרנק  פ.  גילה  ה-20  המאה  של  ה-30׳ 
)Frank, 1934:213-235(. בעקבות גילויים אלה פרסם אלט )Alt, 1935( תמונה גיאוגרפית-היסטורית מקיפה שלפיה היה עמק 
הערבה אחד מקווי האורך של הלימס הרומאי, ששמר על גבולה המזרחי של האימפריה. לאורכה הלכו שתי דרכים מוגנות 
גיחון  ובין ראש מפרץ אילת. בעקבות אלט הלך גם  והן קישרו בין מרכז הארץ  ע“י מצודות, אחת במזרחה ואחת במערבה, 
)Gichon, 1971, 1980, 1997, 2002; גיחון, 1995( אשר הוסיף ופיתח את תיאורו של אלט. לדעתו, מצודות הערבה והדרכים 
המקשרות ביניהן היוו קו הגנה עורפי ללימס המזרחי הרומאי מול האימפריה הפרתית, כשהקווים הראשונים עברו לאורך רמת 
 Raikes,( אדום ונשענו על “ויה נובה טריאנה“.49 מצודות ומגדלים נוספים התגלו עם הזמן בסקרים בערבה, בעיקר במזרחה

Nos.8,12,24,26,29,93; Smith, 2010:32-89:1979( ומעט במערבה )Avner, 1997; רותנברג,1967ב: 22-23; אבנר, 1996א(.

כנגד דעות אלה העלו כמה חוקרים נימוקים כנגד קיומה של דרך חשובה לאורך הערבה בעבר )קרמון, 1968; רותנברג, 1967ב: 
162-160; משל, Rothenberg, 1971 ;302 ,298 :1979. -לפירוט נימוקי החוקרים ר׳ אצל אבנר, 2016(. 

"]...[ סוחרים עם גמלים נוסעים הלוך וחזור  47. הידיעות על גודל השיירות הנבטיות הן עקיפות בלבד, אך משמעותיות. סטרבו, במאה הא‘ לפנה"ס כתב כך: 
מפטרה למקום הזה )ֶלּוקי קֹוֵמי( בביטחון ובקלות ובמספרים כאלה של אנשים וגמלים שאינם שונים במאום מצבא ]...[״  )Strabo, Geographyca 16:4.23( תיאורו 
דומה למדי לתיאור המקראי את שיירתה של מלכת שבא: "ותבא בחיל כבד מאד גמלים נושאים בשמים וזהב רב מאד ואבן יקרה" )מלכים א' י, ב(. נוסעים אירופיים 
שהצטרפו לשיירות מסחר ערביות בימי הביניים ובמאות י"ח, י"ט, תיארו שיירות מסחר בנות אלפי גמלים. תיאוריהם וניתוח מבנה השיירה הובאו בספרה 
של כריסטינה גראנט )Grant, 1937(. כיוון שמסורת הארגון וההובלה של שיירות מסחר הייתה רבת שנים, מותר להניח שהשיירות הנבטיות לא נפלו בגודלן 
מהשיירות של ימי הביניים. למידע נוסף על "דרך הבשמים" ר׳ , Meshel & Tsafrir, 1974, 1975; Cohen, 1987 ; משל, 1973 ; משל וצפריר, 1977 ; כהן, 1987 

Erickson-Gini & Israel, 2013; Ben David, 2012 ;
 ,)Avner, 2000 ,48. גם אתרי פולחן מתקופות מאוחרות מתגלים לצד הדרכים העתיקות: מצבות פולחן נבטיות )מהמאה הב‘ לפנה"ס עד המאה הז‘ לספירה
מסגדים פתוחים מהתקופה האסלאמית הקדומה )המאות ז'-י"א לספירה, אבני,Avni, 1994; 1992( וכן כתובות עתיקות בשפות שונות ומתקופות שונות.

Graf, 1995. 49. על "ויה נובה טריאנה" ר' אצל
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לדעתי, ניתן לערער על עמדות האחרונים )אבנר, 2016(, אבל התשובה המכרעת לטענות כנגד קיומן של דרכים לאורך הערבה 
ידי( קטעים של אלומת שבילים לאורכה של הערבה, בצידה המערבי. להלן  היא עצם מציאותן. מאז שנת 1971 התגלו )על 

סקירה על קטעי הדרכים שנתגלו בעשורים האחרונים.

3.13.3 קטעי דרכים שנתגלו בערבה 
דרומית ליטבתה )נצ“מ 2033/4182(50, אלומה שרוחבה כ-200 מ׳, בדומה לדרכים הראשיות, הבין-לאומיות, דרב-ע׳זה ודרב 
אל-חג׳ )אבנר, 2016, איורים 3,4(; דרומית לקיבוץ גרופית )נצ“מ 2063/4269, איור 91(; דרומית לקיבוץ יהל )נצ“מ 2123/4426, 
2126/4414( וליד נחל חיון )נצ“מ 2142/4565, 2132/4594, איור 86(51. בסקר אווירי בשנת 1994, איתרתי קטעים מהדרך כמעט 
לכל אורכה של הערבה, עם התפצלויות וסעיפים מקבילים וגם כמה וכמה דרכי רוחב החוצות את הערבה מהרי אדום לנגב52. 
)אבנר,  ירדן, נסקרו שוב חלק ממערכות השבילים בסקר חפוז קרקעי  ובטרם הועברו שטחים בערבה לממלכת  לאחר מכן, 
 ,2177/4755  ,2157/4850 בנצ“מ  היו  ביותר  הטובה  הייתה  השבילים  השתמרות  בהן  נקודות   .)Avner & Roll, 1996 1996א; 
2155/4685, 2155/4674 )איור 86(, 2064/4270. מזרחית למושב פארן )נצ“מ 2170/4780( הגיע רוחב אלומת השבילים ל-1400 
מ׳! )אבנר, 2016, איור 20 שם(. כלי צור וחרסים שנאספו בכמה מאלומות השבילים ייצגו את מרבית התקופות, החל בניאולית 
הקדום ועד קרוב לימינו, כשהתקופות הבולטות ביותר הן הכלכוליתית והברונזה הקדומה, התקופה הנבטית עד הביזנטית 
והאסלאמית הקדומה )איור 90(. בכמה מקטעי הדרך נמצאו גם חרסים מתקופת הברזל. על פי הממצא ועל פי רוחב צרור 

השבילים, 100 מ׳ ויותר, אין ספק כי הדרך שימשה כדרך ראשית, ולאורך תקופות רבות.

נוסף לדרך זו התגלו שרידים של עוד ארבעה כבישים, בעיקר סמוך לגב הערבה, דרומית-מזרחית לבאר מנוחה, ומהלכם בקו 
צפון-דרום )אבנר, 2016, איורים 25-22(: 

1 . נצ“מ 2154/4531 - כ-150 מ׳ מזרחית לאלומת השבילים הנזכרת למעלה- דרך שרחבה 8  מ׳, מסומנת באבני שוליים מרווחות 
והרווח ביניהן 4-6 מ׳.

כתות  גיר  של  מילוי  השוליים  קווי  ובין  מ׳,   5.2 רוחבה  ורצופות,  קטנות  שוליים  באבני  המסומנת  דרך   - 2155/4531 נצ“מ   . 2
ומהודק, מעורב בחצץ צורני, עוביו 7 ס“מ. כ-300 מ׳ דרומה, בנ“צ 2154/4528, חותכת דרך זו את קודמתה, כלומר מאוחרת 

לה. 

3 . נצ“מ -2140/4592 דרך מרוצפת באבני גיר, רוחבה 4.2 מ׳. במקומות אחדים השתמרו בה קווים כפולים של אבני שוליים, 
סימן לתקופות סלילה שונות, ובמקומות אלה רוחבה 4.8 מ׳. 

4 . נצ“מ 2133/4602 - דרך נוספת מרוצפת באבני גיר, רוחבה 5.4-5.8 מ׳, מכוסה בחלקה בחצץ. בהמשכה דרומה מכוסה ריצוף 
האבנים בגיר כתות ומהודק. 

חודש לאחר הסקר הקרקעי הועברו שטחים בערבה לממלכת ירדן )1995( ולא ניתן היה לחקור את תאריכי הכבישים. השניים 
האחרונים ייתכן ונסללו בתקופה העותמנית ובימי המנדט הבריטי )ר׳ להלן(, האחרים ללא ספק קדומים יותר. עם זאת, גם 
המאוחרים סלולים בחלקם על תוואי עתיק, לפי צמידותם לשרידים של בניין נבטי, 9.1x4.6 מ׳, עם סימנים לחצר שמידותיה 

אינן ברורות )נ“צ 2133/4602(. ולפי מציאותן של אבני שוליים קדומות לצד קטעים סלולים.

יש להדגיש כי כל הדרכים שתוארו כאן הן סעיפים שונים של דרכים שמהלכן צפון-דרום בצידה המערבי של הערבה, לצד צרור 
השבילים הרחב ששימש, כאמור, במרבית התקופות. לא מן הנמנע כי גם בצידה המזרחי של הערבה תתגלה תמונה דומה. 
ואמנם, דרך מרוצפת אחת התגלתה שם, מדרום ומצפון למצודת ע׳רנדל, רוחבה 3.4-3.7 מ׳ )אבנר 2016, איור 26(, ודרך בלתי 
מרוצפת )רוחבה 3.2 מ׳( התגלתה צפונה לביר מדכור )Smith, 2010:61,68,78(. מכאן עולה תמונה של דרכים מקבילות אחדות 
)Avner, 2019, Fig. 36(. למסקנה דומה הגיע סמית בסקר שביצע בערבה  והן במזרחה  שהלכו לאורך הערבה, הן במערבה 
המזרחית )Smith 2010:95-101(. עצם ריבוין של הדרכים מעיד על תכיפות השימוש בהן, ומשקף תמונה שונה בתכלית מזו 

שתיארו החוקרים ששללו את קיומן של דרכים לאורכה של הערבה.

50. מרבית נקודות הציון המובאות כאן נרשמו על פי המפה, בשטחים מישוריים, טרם כניסתו של מכשיר ה-GPS לשימוש נפוץ, .לכן, הן נרשמות בארבע 
.GPS-ספרות והדיוק בהן אינו מוחלט. אתרים שנותרו בתחום ישראל נבדקו מחדש בעזרת ה
 .)Avner, 1989( 51. קטע הדרך דרומית לגרופית התגלה ע“י ד. ריבנר, יתר הקטעים התגלו על ידי

52. הסקר האווירי נעשה במטוס אולטרה-לייט שהוטס בידי רמי בר ז"ל, ממושב פארן. מרבית הצילומים מהאוויר המובאים כאן נעשו בעזרתו.
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מ-100מ׳,  למעלה  שרחבה  שבילים  אלומת  בערבה,  עתיקה  דרך   :86 איור 
דרומית-מזרחית לבאר מנוחה )כיום בתחום ירדן(. בימין גדר הגבול הישנה 

)עד 1995(, מבט מדרום. 

נווה  בין  המקשרים  מעלות  משישה  אחד  שחרות,  מעלה  ראש   :87 איור 
מבט  ״שיניות״.  טור  בשמאל,  מערבה.  וממשיכים  עובדה,  ובקעת  יטבתה 

מצפון-מזרח.

סהרונים  מצד  בין  רמון,  במכתש  הנבטית  הבשמים״  מ״דרך  קטע   :88 איור 
ומעלה מחמל. רוחב אלומת השבילים כ 10 מ׳ בלבד, מבט מדרום.

איור 89: ראש מעלה זוגן, אחד המעלות המקשרים בין נווה יטבתה ובקעת 
עובדה וממשיכים מערבה. בצילום ניכרים שלבים אחדים בהכשרה וההחזקה 

של המעלה. מבט ממערב.

השבילים  מאלומת  שונות  מתקופות  וחרסים  צור  פריטי  מאסף   :90 איור 
בערבה )איור 86(.

איור 91: חלק מאלומת השבילים דרומית לקיבוץ גרופית, התגלתה ע״י ד. 
ריבנר, מבט מדרום.
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תוספת משמעותית לתמונה זו הייתה גילוין של שלוש קבוצות של אבני מיל רומיות, דרומית לקיבוץ יהל )נ“צ 210650/436708; 
212392/438875; 211473/437892(. הן יוצרות קו רצוף, במרחקים הקרובים למיל רומי, כ-1500 מ׳ )איור 92(53. כיוון שהאזור 
כולו חולי, לא נראות בו עקבות של דרך. בכל אחת מהקבוצות 12-8 אבני מיל שלמות או שבורות, כולן עשויות מאבן-חול 
קשה54, וניתן להבחין בהן בשני סוגים: )1( אבנים בעלות חתך מרובע, 25x25 ס“מ וגובהן 1.1 מ׳. רוב הכתובות על אבנים אלה 
עשויות בצבע אדום, מיעוטן גם חרוטות. )2( אבנים בעלות חתך מלבני ובסיס רחב, 17x35 ס״מ, וראשן חסר בכולן. הכתובות 
על אבנים אלה עשויות בחריטה עם מילוי בצבע אדום )איור 93(. בסך הכל נמצאו 28 אבני מיל ועליהם השתמרו 12 כתובות, 
 Roll &( שלמות או חלקיות, בכמה מהן ניכר “פלימפססט“, שרידים של כתובות קודמות, משלב קדום יותר בתקופה הרומית

Avner, 2008( אלו אבני המיל היחידות שהתגלו עד כה )2019( בערבה55.

ושותפיו  קונסטנטיוס  של  שמותיהם  הראשונה,  לטטררכיה  ושותפיו  דיוקלטיאנוס  הקיסרים  של  שמותיהם  נזכרים  בכתובות 
לטטררכיה השניה ולאחריה, והן מכסות את פרק הזמן שבין 324-293 לספירה. בכל האבנים מופיע שם המקום “אוסיה“, ממנו 
נמדד המרחק. ציון המרחק בספרות רומיות, כתוב בצבע בלבד, השתמר במלואו באבן אחת בלבד מן הקבוצה האמצעית- “12 
מיל“ )איור 93(, וזהו המרחק הכמעט מדויק למצודה הרומית המאוחרת ביטבתה. כלומר, מרחקי הדרך נמדדו מיטבתה. שמו 
הידוע של נווה יטבתה, ממפת פויטינגר )איור 47(, הוא “אד-דיאנאם“, אולם, השם שהתגלה על אבני המיל מופיע בכתיב אחר 
ובהיגוי אחר גם בכתובת הרומית ממצודת יטבתה- “קוסטיה“ )Roll, 1989; Eck, 1992; איור 56(, ושם זה מתקשר לכתיב ולהיגוי 
נוסף במקור מאוחר יותר, סטפנוס הביזנטי במאה הו׳, המזכיר את “קוסיאנה, משמר של פלסטינה, מתחם )מבוצר( של )הלגיון( 
העשירי ]...[ העם )נקרא( קוסיאנים ]...[“56 )Meineke 1958:378(. מהכתובות עולה כי היחידה )ALA, פלוגת רוכבים בת 150 חיילים( 
ששירתה במצודת יטבתה הייתה מורכבת מתושבי הערבה, בדומה לחילות עזר אחרים בצבא הרומאי. סביר כי הפלוגה רכבה 
על גמלים, ועצמות גמלים שהתגלו בחפירות המצודה )Halbmaier, in Davis & Magness, 2015:224-5( תומכים באפשרות זו. 

שלוש התחנות של אבני המיל יוצרות קו שכיוונו מדרום-דרום-מערב לצפון-צפון-מזרח, לעבר צפון הערבה והלאה, ולמצודת 
ע׳רנדל שבמזרח הערבה. בעקבות הסכם השלום עם ירדן גם אתרים אלה הועברו לתחום ירדן57.

האמצעית איור 92: פיזור אבני מיל דרומית לקיבוץ יהל, בתחנה האמצעית מתוך 3 שנתגלו, מבט מצפון. מהקבוצה  מיל  אבני  שתי   :93 איור 
המייצגות את שני סוגי האבנים. הימנית שבורה, 

השמאלית נושאת כתובת בצבע שכולה קריאה.

53. הקבוצה הראשונה של אבני המיל התגלתה ע"י חברי קיבוצים מהערבה הדרומית: ד. ריבנר, י. חמו ור. יעקובי, שתי הקבוצות האחרות התגלו ע"י ע. אבנר 
וא. הולצר )Avner, 1997; Avner & Roll, 1996; אבנר 1996 ב(.

54. מקור אבני המיל טרם התברר. מחצבות נבטיות ידועות בוואדי סברה, דרומית-מערבית לפטרה. הן שירתו את הישוב הנבטי סברה, במרחק ניכר מהערבה, 
ולא ידוע על שימוש רומי בהן )Lindner et al., 2000(. מחצבה באבן-חול קשה נמצאת בוואדי טוויבה, כשלושה ק״מ דרומה לטאבה, כ-70 ק"מ דרומית 
לאבני המיל )Rothenberg, 1970, Pl. 11ab(. סימני הסיתות בה אלכסוניים, אופייניים לחציבה הנבטית, והם זהים לאלה שבמחצבות פטרה וואדי סברה. 
בצידה המזרחי של הערבה הדרומית התגלתה מחצבה נבטית-רומית, ובה גם אבני מיל בלתי גמורות )Smith 2010:69, SAAS 274(, אך זו חצובה באבן גיר.
55. אבני מיל ללא כתובות התגלו במכתש רמון וברמת נפחה )Meshel & Tsafrir, 1975: 5-8( וכן צפונה לעבדת, כל אלה על הדרך המכונה כיום "דרך הבשמים". 
על אבני מיל אלה ראה גם- http://milestones.kinneret.ac.il/en/content/milestones-south.html. בחודש פברואר 2018 התגלה בהר הנגב קטע בלתי מוכר 
של ״דרך הבשמים״, בין מצד מחמל ומצד גרפון, ובו שש קבוצות של אבני מיל רומיות עם שרידים של כתובות מתקופת בית סוורוס, ראשית המאה הג׳ 

לספירה. מחקר אבני המיל והכתובות נמצא כעת בהכנה, ע״י חיים בן- דוד ובנימין איזק.
56. בתקופתו של סטפנוס לא הייתה נוכחות קבועה של הצבא הביזנטי בערבה ומערכת המצודות הייתה נטושה. אזכורו של סטפנוס מתייחס למאה הד׳ לספירה.
57. טרם חתימת הסכם השלום עם ירדן הועברו אבני המיל נושאות הכתובות למחסני רשות העתיקות. לאחר מכן הועברה הודעה על כך למנהל אגף העתיקות הירדני.
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לוטן,  לקיבוץ  צפונה  באבנים  ומרוצף  סלול  כביש  מימין(  )למטה   :94 איור 
כנראה טורקי או בריטי, מבט מדרום.

איור 95: צרור שבילים של דרך עתיקה צפונית למעלה שגיא, נחתך ע״י דרך 
עפר שנפרצה ע״י צה״ל, מבט מדרום.

3.13.4 כביש מרוצף בערבה וסיכום נושא הדרכים
כאמור, בגב הערבה התגלו שרידים של ארבעה כבישים, שנים מהם מרוצפים באבן. קטעים דומים מוכרים במקומות שונים 
לאורכה של הערבה בצידה המערבי, ובעיקר, כביש מרוצף שרחבו 4.2-4.5 מ׳, כרוחבו של כביש מס׳ 3 בגב הערבה. קטעים 
מכביש זה גלויים לעין מזרחית לבאר אורה ולבקעת תמנע, צפונית לקיבוץ לוטן )איור 94(, ליד מושב פארן וליד חצבה. צפונית 
למושב עידן השתמר קטע כביש שרחבו 3.5-3.2 מ׳, לכן אפשר שזהו כביש שונה. בקטעים אלה לא התגלו כל ממצאים קדומים 

ונראה כי הם שייכים לכביש שנסלל לאורך הערבה סמוך לזמננו, בתקופת השלטון העותמני או המנדט הבריטי.

אנשים  לאורך הערבה התקיימה תנועה של  כי  זכו לסקר מלא, מגלה  סקירה של שרידי הדרכים העתיקות בערבה, שטרם 
את  שוללת  בערבה  הקדומה  ההתיישבות  תמונת  האחרונות.  השנים   10,000 במשך  מלאה  כמעט  ברציפות  מסחר  ושיירות 
בלבד,  זמנית  תמונה  מציגה  בערבה  הדרכים  של  זו  סקירה  מקום,  מכל   .)Rothenberg, 1971:220( הפקר“  כ“שטח  תיאורה 

והמשך המחקר ודאי יעשיר את ידיעותינו על תולדותיה של הערבה ועל מעמדה הגיאו-פוליטי. 

דרכים עתיקות רבות בנגב נעלמו עם השנים. חלקן הפכו לכבישים מודרניים, חלקן הפכו לדרכי עפר צבאיות או אחרות )איור 
95(, שרבים מהנוסעים בהן אינם מודעים לעתיקותן. הדרכים העתיקות הן מרכיב מהותי ומשמעותי בהיסטוריה של המדבר, 
בכלכלתו ובתרבותו, ולמרות זאת, עד היום הן לא זכו למעמד של אתרים ארכיאולוגיים או היסטוריים. חשוב מאד לתעד את 

הדרכים העתיקות ולשמר אותן כדי לאפשר את המשך המחקר בהן ולאפשר לדורות הבאים לראותן ולהלך בהן.

3.14 סיכום והערכה
עובדה, למרות שמרבית  ובקעת  )2019( במפה של סקר הערבה הדרומית  כיום  למעלה מ-1200 אתרים עתיקים מסומנים 
השטח טרם זכה לסקר ארכיאולוגי מפורט. גם כך, ריבוי השרידים העתיקים באזור עומד בניגוד גמור לצפוי על פי תנאי הסביבה 
המדבריים הקיצוניים, ובייחוד מיעוט מקורות המים. נוסף לכך, למרות התנאים הקיצוניים, השרידים הארכיאולוגיים מייצגים 
רצף יישובי מלא ב-10,000 השנים האחרונות )מלבד שרידים קדומים יותר(. גם זאת בניגוד לצפוי, כיוון שבהר הנגב, על אף 
ואף  שונות,  בתקופות  האנושית  הפעילות  ברמת  קיצוניות  תנודות  הארכיאולוגים  המחקרים  מציגים  האקלימית,  עדיפותו 

.)Rosen, 1987; Finkelstein, 1990 :תקופות של היעדר פעילות אנושית )למשל

מסתבר כי האזור הכיל בתוכו גורמי משיכה חזקים להתיישבות אנושית, ובעיקר, מציאותם של מרבצי הנחושת, ורשת הדרכים 
ענפה שקישרה ארצות רחוקות, תרבויות ומקורות עושר. מעמדו הגיאו-פוליטי של ראש מפרץ אילת הקנה לו ערך אסטרטגי, 
שבא לביטוי בתקופות היסטוריות רבות. כל אלה עודדו התיישבות באזור, חרף קשיי הקיום. לא זו בלבד, מי שחי באזור בעבר 
המדבריות  החברות  שאמנם  מעידים  הרבים  העתיקים  השרידים  המגבלות.  כל  עם  במקום,  כאן  מזונו  את  לספק  חייב  היה 
בכמה  להצטיין  ואף  חיים  ליצור  הצליחו  הם  כיום.  לרשותנו  העומדים  המתקדמים  האמצעים  ללא  כאן,  להתקיים  הצליחו 

)Avner, 2018( תחומים, למשל, ביצירה הרוחנית, שהשפיעה השפעה עמוקה על תרבויות הארץ הנושבת

תושבי הערבה בעבר הכירו את טבע המדבר היכרות עמוקה ואינטימית, שאפשרה להם קיום ויצירה מקורית. הם היו חלק 
רבות  תרמה  עליהם  ההגנה  האחרונים  בעשורים  היום.  עבורנו  שהותירו  העתיקים  האתרים  גם  וכך  המדברית,  מהסביבה 
לשמירה על שטחים טבעיים, גדולים וקטנים )מזרח בקעת עובדה, ערבת עברונה ועוד(. מאידך, הגנה על השטחים הפתוחים 

משמרת גם את אוצרות העבר.
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3.15 העת החדשה
מידע המתייחס לאירועים עד שנת 1956, אם לא צוין אחרת, נלקח מהספר של ברסלבי )1956(.

3.15.1 שלהי התקופה העות׳מאנית ותקופת המנדט הבריטי
עד לתקופת המנדט  היחיד  יישוב הקבע  ודלילה.  הייתה התיישבות האדם בתחום הסקר מעטה  במאות השנים האחרונות 
הבריטי היה העיר עקבה, הנמצאת בצומת דרכים חשובה – נתיב עולי הרגל ממצרים לחיג׳אז, דרך שולי הערבה הירדנית, ערוץ 

ואדי יתם וראש מפרץ אילת המאפשר תעבורה ימית. במרחב נדדו שבטים בדווים, בעיקר שבטי אחיוואת.

הרגל  עולי  החלו  ובמקביל  בעקבה(,  עוברת  )שאינה  למדינה  מדמשק  החיג׳אזית  הברזל  מסילת  נסללה   1908-1905 בשנים 
המצריים להגיע לחיג׳אז באניות ולא בדרך היבשה, מה שהביא לירידה בחשיבותה של עקבה. בשנת 1906 נקבע הגבול הבריטי-

עות׳מאני בקו רפיח – טאבה.

ביוני 1922, פרסם שר המושבות הבריטית דאז, וינסטון צ׳רצ׳יל, את “הספר הלבן“ הראשון, המייעד את עבר הירדן המזרחי 
לממלכה ערבית. קו הגבול בערבה לא הוגדר במדויק. רק חמשת הק“מ הראשונים ממפרץ אילת וצפונה סומנו ע“י הבריטים 
במפות משנת 1946. המפות של האזור היו בקנה-מידה 1:100,000, ולכך נודעה חשיבות בסכסוך הגבול שהתגלע בשנת 1950.

עד לשנת 1925 השתייך דרום עבר הירדן לחיג׳אז, כולל אזור פטרה, מעאן ותחנת הרכבת ג׳ורף א-דרוויש. כתוצאה מתמורה 
פוליטית בחצי האי ערב, והשתלטותו של איבן סעוד מושל נג׳ד, השתלטה בריטניה על אזור עקבה, שטח של כ-30 אלף דונם 
שסופח לעבר הירדן ב-18 ביוני 1925. הסיפוח הוצדק ע“י בריטניה בכך שתחום עבר הירדן שהוגדר ע“י חבר הלאומים משנת 

1922, כלל את עקבה. עד למלחמת העולם השנייה המשיך איבן סעוד לתבוע את מרחב זה לשליטתו.

הערבה,  ולאורך  בנגב  מים  מקורות  לצד  ספורות  משמר  נקודות  המנדט  שלטונות  הקימו  הבריטי,  המנדט  תקופת  במהלך 
ששימשו את משטרת הרוכבים הבריטית. במשטרה זו שירתו ערבים ויהודים שקיימו סיורים רכובים על סוסים וגמלים. נקודות 
המשמר היו: כורנוב )ממשית(, עין חוסוב )עיר אובות(, עין וויבה )ספיר(, עין ע׳דיאן )יטבתה( ואום רשרש. מתוכן, עין ע׳דיאן 
נמצאת בתחום הסקר הנוכחי. במקום היה חדר בודד וקטן מימי הטורקים, ששימש כתחנת משטרה בראשית תקופת המנדט. 
בהמשך, המקום נעזב מחמת הקדחת. בבניית התחנה שולבו אבנים ממצודה רומית קדומה. בנקודת מים נוספת, באר )עין( 

עברונה, בוצע איחוז מי הבאר בבריכת בטון קטנה. המים מלוחים מאד ומשמשים לשתייה בשעת הדחק בלבד.

במהלך מלחמת העולם השנייה הגדירו הבריטים את הנגב המזרחי והדרומי כשטח צבאי סגור. הבריטים ערכו מספר מחקרים 
גיאולוגיים, וחברת הנפט העיראקית ביצעה חיפושי מחצבים בנגב. עם זאת, הממצאים נשמרו בסוד ולא פורסמו. דמות בולטת 

בהקשר זה היה הגיאולוג הבריטי ויליאמס שהתגורר בשפך נחל שלמה )נטש את ביתו עם הגעת כוחות צה“ל לאילת(. 

בינואר 1945 יצאו 14 חברי הפלמ“ח והנוער העובד למסע מחקר וגילוי בנגב הדרומי, שיצא רגלית מקיבוץ רביבים דרך מכתש 
רמון, נחל פארן ובקעת עובדה בואכה אילת. המסע התבצע במימון המוסדות. החבורה נעזרה בארבעה מדריכים בדווים וב-12 
גמלים. מדרום לעין ע׳דיאן, נעצרו המטיילים ע“י כוח משמר בריטי והובלו למעצר באום-רשרש ומשם למשפט בבאר שבע. 
המטיילים נשפטו לעונשי קנס ומאסר קצרים )קדם-סילברט, ללא תאריך(. בין המטיילים היו גם דמויות מפורסמות – שמעון 

פרסקי )לימים פרס58(, הזואולוג ד“ר היינריך מנדלסון והארכיאולוג שמריה גוטמן.

3.15.2 מלחמת העצמאות ומייד לאחריה
בתוכנית החלוקה של האו“ם )1947(, נכלל מרחב זה בתחומי המדינה היהודית, וזאת על אף היעדרם המוחלט של יישובים 

יהודיים מדרום לקו סדום-רביבים. עם זאת, האזור נותר ללא נוכחות יהודית עד לסוף מלחמת העצמאות.

לקראת סוף המלחמה, הועלו יוזמות לשינוי גבולות החלוקה כך שהנגב יועבר ברובו לשליטה ערבית בהתאם למצב בפועל 
זרועות, חטיבת  נוהל בשתי  והערבה. המבצע  “עובדה“ להשתלטות צה“ל על הנגב  יוזמות אלו עמדו ברקע למבצע  בשטח. 
“גולני“ שנעה לאורך הערבה וחטיבת “הנגב“ שנעה דרך אזור נחל ערוד, שדה אברהם וראס א-נקב )כיום מעבר נטפים(. חטיבת 
“הנגב“ הגיעה ראשונה למשטרת אום-רשרש שנמצאה נטושה, והניפה את “דגל הדיו“ המפורסם )10 במרץ 1949(. על כוחות 
צה“ל נאסר במהלך המבצע לפתוח באש כנגד כוחות עבר-הירדן, מחשש שהמדינה תנטוש את שיחות שביתת הנשק )לכוחות 
הותרה הגנה עצמית בלבד(. במקביל, חל איסור על העברת כוחות גדולים לאורך גבול מצרים בהתאם להסכם שביתת הנשק 

שנחתם עם מצרים )אלון, 1981(.

את  ערכה  ההנדסה  בחיל  הצמחייה  מחלקת   – צה“ל  בחסות  הייתה  העצמאות  מלחמת  אחרי  במרחב  הפעילות  ראשית 
הניסיונות החקלאיים הראשוניים, המחלקה המדעית בצה“ל חידשה את המחקר הגיאולוגי, ובחסות חיל הים נערכו המדידות 

המטאורולוגיות הראשונות.
58. שמעון פרסקי הצעיר התרשם עמוקות מהעוף הדורס פרס, שזוהה ע"י מנדלסון באזור הפארן, ומאוחר יותר שינה את שם משפחתו לפרס.
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במהלך שנת 1949 הוקם מדור “הנגב הרחוק“ באגף התכנון, שהחל באיסוף מידע לתכנון מקיף של האזור, כמו גם גיבוש תוכניות 
להקמת ערים באילת ובממשית )דימונה(. מדור זה הוחלף לאחר מכן ב“וועדת הנגב“ במשרד ראש הממשלה. הוועדה פעלה 

כשנתיים ושמה דגש על פיתוח התחבורה, קידוחים לאיתור מקורות מים ובחינת אפשרויות החקלאות וניצול אוצרות הטבע.

3.15.3 התיישבות ופיתוח בערבה הדרומית עד למלחמת ההתשה
30/7/1950 – הנחת אבן היסוד לחמישים יחידות הדיור הראשונות באילת, שהוכרזה כמועצה מקומית בשנת 1953. התעסוקה 
ניסיונות לניצול אנרגיות מתחדשות –  ותיירות. בשנים ראשונות אלה נעשו בעיר  בעיר בראשיתה הייתה מגוונת, כולל דייג 
אנרגיה סולארית להפקת מלח ים, ואנרגיית הרוח להפקת חשמל. טורבינת רוח זעירה סיפקה חשמל לקריית הממשלה באילת 

כבר ביוני 1953. כמו כן הושקע מאמץ בבנייה התואמת את תנאי מזג האוויר הקשים בעיר.

קמו נקודות תצפית ותחנות נסיון חקלאיות ראשונות – עין יהב, עין חצבה, יטבתה, באר אורה, עברונה ו“גן אילת“.

שח“ל – שירות חלוצי לישראל – שיתף את חבריו בניסיונות החקלאיים בנקודות התצפית עברונה, באר אורה ועין נטפים. במשך 
שנה וחצי הטיסה הממשלה כ-2000 בני נוער מכל חלקי הארץ לאילת כדי לשתפם בניסיונות חקלאיים, ביצורים והכשרה. 

ליד ק“מ 62 מאילת59 הוקמה חלקת ניסיון בשטח כעשרה דונם לחקר בעיות הייעור בערבה. בק“מ 41 נחפרו בריכות ניסיוניות 
לגידול דגים, אך המשימה לא הושלמה.

7/9/1950 – הקמת נקודת התצפית עברונה בק“מ ה- 14 מאילת. הנקודה נעזבה לאחר גילוי שפע המים ביטבתה ובהיעדר 
הבדלים חקלאיים בין הנקודות. במקום גודלו גידולים חקלאיים בשטח של כ-20 דונם )סופר “דבר“, 1951(.

עדיין  כי  )אם  יחסית  טובים  מים  העלה  ישראלי  קידוח  ישנה.  מבאר  ועכורים  דלוחים  מים  מעט  נבעו  במקום   – אורה  באר 
חנדיס  ביר  הערבי  לשם  הדומה  הנדסה“  “באר  הבאר  כונתה  תחילה  סולפט(.  מגנזיום  של  גבוהה  תכולה  מבחינת  בעייתיים 
)=“באר האפלה“(. מאוחר יותר, לאור המים הטובים יותר שנתגלו וכאנטיתזה לשם הערבי, שונה השם ל“באר אורה“. מבאר 

אורה סופקו מים לעיר אילת במשך מספר שנים.

עד מהרה קמו שתי נקודות יישוב נוספות, חוות גדנ“ע בבאר אורה שעסקה בניסיונות חקלאיים )תלמי, 1950(, בחינוך לחלוציות 
ובהכשרה קדם-צבאית )מחזורי הגדנ“ע החלו בדצמבר 1950( וקיבוץ יטבתה, שקם כהיאחזות נח“ל באתר תחנת המשטרה 
הבריטית בעין ע׳דיאן. ההיאחזות ביטבתה קמה ב- 27/10/1951, בעקבות גילוי שפע מי תהום באזור. חקלאי יטבתה פיתחו 

משק חקלאי מגוון – גן ירק, מספוא ומרעה, וגידול בעלי חיים גם לצורך אספקת דשן לשטחי הירק. 

ניסיונות חקלאיים ומדידות מטאורולוגיות בהיאחזות 
יטבתה בעין ע׳דיאן. צילום: משה פרידן, לע“מ

השם יטבתה נקבע לפי אחת התחנות בנדודי בני ישראל במדבר, המתוארת כ“ארץ נחלי מים“ )דברים י׳, ז׳(. הגדרה זו אינה 
הולמת את עין ע׳דיאן, אולם כ- 7 ק“מ מדרום-מזרח נמצאת ביר טאבה בתחום ירדן. 

תחילה הסתמכה יטבתה על מי התהום המקומיים, ואף הונח קו מים מהמעיין אל באר אורה, אולם בשל הידרדרות איכותם, 
עבר היישוב להסתמך על מתקן התפלה. עוד בשנות החמישים הפכה יטבתה לספקית המזון לעיירה אילת )“דבר“, 1959י60(, 
אך גם החלה בייצוא תוצרת חקלאית למרכז הארץ, חרף המרחק הרב. הבשלת הפירות והירקות המוקדמת הפכה את הייצוא 
מהערבה למרכז הארץ )ואף לאירופה( לרווחי. בין היתר, גודלו פרחים שנשלחו לייצוא לאירופה. הקיבוץ אוזרח ב- 23/12/1957 

59. לצורך "תרגום" למספרי אבני הק"מ של כביש הערבה כיום יש להוסיף 11 ק"מ, כיוון שהספירה בכביש מתחילה ממסוף טאבה )במיקומו הישן(.
60. כתבות מעיתונות יומית בהן לא מופיע בכתבה המקורית שם מחבר, מופיעות ברשימת המקורות כ"אנונימי )שנה(..." ושם העיתון יוזכר בהמשך המקור. 

כתבות בהן המחבר מופיע למשל כ'סופר "דבר" בדרום' יופיעו ברשימת המקורות כ"סופר 'דבר' בדרום )שנה(...".
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)“מעריב“, 1957(. באביב 1960, עברה יטבתה ליישוב הקבע הנוכחי, כ-2 ק“מ צפונית ליישוב הזמני בעין ע׳דיאן )תלמי, 1960(.

ביוני 1955 התיישבו בני הקיבוץ המאוחד בחורבות אום רשרש והחלו לעסוק בחקלאות, מלאכה ודייג, במטרה להקים יישוב 
קבע באזור אילת. לאחר תחלופה גבוהה של החברים, התגבש גרעין קבע בשנת 1960. ב- 24/11/1962, עלה הקיבוץ – אילות 

- ליישוב הקבע בקרבת נחל רודד )“על המשמר“, 1962(.

הערבה  כביש  ליד  ממתינים  מאילות  קיבוץ  חברי 
1962- בין  צפונה.  לנסיעה  אגד  לאוטובוס  הישן 

1965. צילום: ארכיון אילות מתוך אתר פיקיויקי

ניסיונות ראשונים בגידול מטעי תמרים וצמחי סמר לתעשיית הנייר. בני הזוג ד“ר הוגו בויקו וד“ר אלישבע בויקו קיימו בשנים 
1955-1952 ניסיונות לגידול סמר ימי בערבה בעזרת מים מלוחים, והראו כי ניתן לקבל יבול של 8-6 טונות סמר לדונם.

ב- 1955, בעקבות הצלחת נטיעת התמרים ביטבתה, שתל משרד החקלאות מטע תמרים באילת. מטע זה הועבר ב- 1959 
לרשות פלוגת הקיבוץ המאוחד שייסדה את קיבוץ אילות )בן-אמיר, 1959(. באותה שנה, היו באילת 450 דונם תמרים וביטבתה 
1000 דונם. ב- 26/8/1959 הוצבה במטע אילת אנדרטה לזכרו של בן-ציון ישראלי, שחידש את גידול התמר בארץ ונספה באסון 

מעגן )“למרחב“, 1959(.

ב-1960 תכנן משרד החקלאות ניסיונות חקלאיים לבחינת איכות הקרקעות בבקעת עובדה, כהכנה לפיתוח התיישבותי )“על 
המשמר“, 1960(.

ביולי 1964 התפרסם אישור משרד החקלאות להקמת חווה לגידול סמר בערבה, בשטח של כ-2,000 דונם שקוצצו משמורת 
הטבע המתוכננת ביטבתה )כתב “על המשמר“ בנגב, 1964(. בסוף שנת 1967, השתרעו שטחי החווה על פני כ- 500 דונם, 
והייתה כוונה להכפיל את שטחי העיבוד )שטרן, 1967(. מספר שנים מאוחר יותר הפסיקה החווה את פעילותה עקב גידולו 
כיום כמתחם משקי בשטחי קיבוץ סמר שהוקם ב-1976  וחוסר כלכליות. מבנים מאתר החווה משמשים  האיטי של הצמח 

)תכתובת עם דפנה כרמלי(.

ב- 1962 החליט משרד הפנים על הקמת המועצה האזורית חבל אילות, שכללה דאז את היישובים אילות, יטבתה ואת חוות 
באר אורה ומכרות תמנע )“למרחב“, 1962(.

ב- 26 בנובמבר 1963 קמה היאחזות גרופית, היישוב השלישי בחבל אילות )ארז, 1963(. ההיאחזות אוזרחה ב- 24/11/1966 
)כתב “על המשמר“ באילת, 1966(.

תחנת ממסר גרופית )כנראה בהר עיט( הוקמה במהלך שנות ה-60׳ והייתה צפויה להיפתח בחורף 1965 )מושיוב, 1964(. זאת 
כחלק ממערך ארצי של תחנות ממסר אוויריות.

בנובמבר 1968 פתחה קק“ל חניון מטיילים ביטבתה. במקביל, החלה קק“ל בנטיעת חורשות לצד הדרך בין יטבתה לאילת, ובהן 
עצי שיטה, אשל, פלפלון, תמר ואקליפטוס. העצים הושקו בטפטפות )“מעריב“, 1968(.

בשנת 1969 הושלמה הנחת הקו המרכזי והגדול ביותר )קוטר 42 אינץ׳( של קו צינור הנפט אילת – אשקלון )קצא“א( ע“י חברת 
“מקורות“, שהיה אחד מפרוייקטי התשתית הגדולים בתולדות המדינה עד אז. הקו נועד כחלופה לאספקת דלק בשעת חירום 
וכן כנתיב הובלת דלק חלופי לתעלת סואץ. קו זה התווסף לקווים קטנים יותר )בקוטר 8 ו-16 אינץ׳( שהונחו בסוף שנות ה-50׳ 

)אתר חברת “מקורות“(. אזור הסקר הנוכחי נחצה בחלק מאורכו ע“י קו זה )בין נחל רודד ליטבתה ומשם לנאות סמדר(.

באמצע דצמבר 1970 הוקמה היאחזות הנח“ל קטורה )“דבר“, 1971(.
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3.15.4 תחבורה וביטחון
עם כיבוש אילת, עלה הצורך להסדיר דרך רכב לאורך הערבה. המשימה הוטלה על סרן מאיר בית-אש מחיל ההנדסה. מפקדת 
המבצע הוקמה בעין חוסוב )עין חצבה( ומחנות עבודה הוקמו בעין וייבה )עין יהב(, עין ע׳דיאן )יטבתה( וביר מליחה )באר 
מנוחה(, וכן במעלה העקרבים. הפועלים הכשירו את הדרך, תחמו אותה בחביות ומיתנו פיתולים. לצד אנשי נח“ל ופועלים 
יהודים, הועסקו במשימה כאלף בדווים בו זמנית, והאתגר המרכזי היה לוגיסטי – אספקה תקינה של מים ומזון לסוללי הדרך. 
לנסיעת  העקרבים  ומעלה  הגדול  המכתש  הוכשרו   1950 בפברואר  לאילת.  שבע  מבאר  שעות   12 נמשכה  זו  בדרך  הנסיעה 

אוטובוסים )תלמי, 1958(.

בסוף שנת 1950 התגלע סכסוך בין ישראל לירדן על תוואי הדרך בערבה מדרום לבאר מנוחה, באזור הק“מ ה- 76-74 שבגב 
הערבה. )באר מנוחה נמצאת בק“מ ה-90 מאילת ובה היה מחנה הסוללים וקודחי המים בערבה(. הדרך נפרצה באוגוסט 1949 
ועקפה קטע בוצי לאחר גשמי החורף, תוך התקרבות לגבול הירדני. בנובמבר 1950, )אחרי 15 חודשי פעילות של הדרך(, הציבו 
הירדנים מחסום בכביש ובו שילוט בשלוש שפות האוסר כניסה לשטח – “הממלכה הירדנית ההאשמית – הכביש סגור. מי 
שייכנס לשטח – יירה!“. ישראל פנתה לאו“ם בעניין זה, ובהסתמך על מפות שביתת הנשק, ואילו הירדנים הסתמכו על מפות 
בריטיות וטענו כי תוואי הדרך לשויאילת עובר בשטחם )סופר מיוחד “מעריב“, 1950(. לאחר מספר ימים )2/12/1950( שיירה 
ישראלית פרצה את המחסום ללא חיכוך עם הירדנים )על המשמר, 1950(. בהיעדר התערבות האו“ם ולאחר פתיחה בירי מהצד 
הירדני, הפגיזו כוחות צה“ל בראשית דצמבר 1950 משוריין ירדני בשטח ופגעו בו פגיעה ישירה. האירוע הביא לנפילת ממשלת 
ירדן )סופרו הצבאי של “מעריב“, 1950(. ב-7 בדצמבר 1950 נורה ונהרג מהמארב קצין צה“ל בעת שנסע בג׳יפ בק“מ ה-62 
)כתריסר ק“מ מדרום לקטע המריבה( )“דבר“, 1950(. לאחר מכן, הנושא הועבר לדיון בוועדת שביתת הנשק, ובהתאם להצעת 
האו“ם הוחלט בפברואר 1951 כי כק“מ וחצי מתוך 4.7 ק“מ השנויים במחלוקת יועברו לרשות ירדן. קטע דרך חדש נסלל בין 

הק“מ ה-74 לק“מ ה-76 בקירוב, במרחק עשרות מטרים בלבד ממערב לתוואי הקודם )סופר “הבוקר“ בירושלים, 1951(.

לדרך  ממזרח  חדשה  דרך  ההנדסה  חיל  פרץ  ימינו(  של  ולוטן  יהל  בין  )בערך  מאילת  ה-53  לק"מ  ה-61  הק"מ  שבין  באזור 
המנדטורית. סוללות עפר ותעלות הגנו עליה מכיסוי ע"י חול נודד.

תוך כדי שיפוץ הדרך בערבה, קיבלה מפקדת חיל ההנדסה פקודה למצוא תוואי דרך חדשה לאילת, המרוחקת מהגבולות – 
“מבצע חיים“. הסיירים שיצאו לשטח קבעו תוואי המהווה במידה רבה את הבסיס לתוואי כביש 40 הנוכחי. בסוף 1950 הוקצה 
התקציב הראשון לפילוס התוואי, ובראש המבצע הוצב בית-אש )שהפך בינתיים לסגן-אלוף(. בשנה הראשונה הושלם הקטע 

מירוחם לעבדת.

בסוף 1951 הוחל בסלילת הכביש המרכזי לאילת, שנפתח לתנועה בשנת 1954. המכשול העיקרי בקטע זה היה פריצת מעלה 
העצמאות במכתש רמון. כיוון שתקציב הפרוייקט אזל, נעצרה סלילת כביש זה בצומת ציחור דהיום ומשם המשיך הכביש לבאר 

מנוחה ודרומה. פריצת הדרך במעלה גרופית התבצעה בשלב מאוחר יותר, וקטע מעלה גרופית נפתח לתנועה בשנת 1958.

ב-17/3/1954 התרחש טבח מעלה העקרבים. מחבלים שהגיעו מירדן רצחו ביריות 12 מתוך 15 נוסעי אוטובוס “אגד“, שחזרו 
מאילת לאחר שהשתתפו בחגיגות לרגל 5 שנים להנפת דגל הדיו. האירוע זעזע את הציבור בארץ )סופר “מעריב“ בנגב, 1954(. 
)גילאי, אתר הצנחנים - העשור הראשון(. בעקבות  בתקופה שלאחר הוגברה האבטחה לאורך הדרך לאילת והמעלה בפרט 
האירוע גברה המתיחות עם ירדן והתעורר ויכוח פנימי בארץ לגבי הצורך בפעולת תגמול. כשבועיים אחר כך, ולאחר רצח נוסף 

בהרי ירושלים ביצע צה“ל פעולת תגמול בנחלין, בה נהרגו 9 חיילים ואזרחים ירדנים )“זמנים“, 1954(.

בדצמבר 1954, סיירה קבוצת מטיילים גדולה בנחל גרופית. הקבוצה נתקלה בשלושה מבריחי סמים בדוויים חמושים. בחילופי 
האש שהתפתחו במקום, נהרג בדווי אחד ושני נפצע ונתפס. השלישי נמלט )בן-עדי, 1955(.

30/12/1955 – שני מאבטחי מע“צ נרצחו בפיגוע ירי במעלה המישר )ק“מ 133 מאילת( בבואם לעבודות תחזוקה )ק“מ 112(, 
נהג הרכב נפצע קשה אך ניצל )תלמי, 1958(.

24/4/1956 – ארבעה עובדי תה“ל נרצחו וגופותיהם הוצתו, בפיגוע שאירע בק“מ ה-114 מאילת )12 ק“מ דרומית לעין יהב 
ו-23 ק“מ צפונית לבאר מנוחה( )סדומי, 1956(.

16/8/1956 – חיילים ירדנים פתחו באש על אוטובוס אזרחי ועל רכב ליווי צבאי, בין עין יהב לבאר מנוחה )ק“מ 112 – כנראה 
אזור צופר של ימינו(. אזרחית ושלושה צנחנים נהרגו. אריאל שרון החליט לפגוע במצודת המשטרה הירדנית בע׳רנדל )מול 
קיבוץ יהל של ימינו(. פלוגת צנחנים התארגנה לפשיטה בליל ה- 18/8/1956, אולם לאחר שלא זיהו את היעד, נסוגו ללא קרב 

מחשש להיקלע לאור יום.

ב- 12/9/1956, חדרה חוליית מחבלים למחנה הקידוח עין עופרים, צפונית לעידן של ימינו, ורצחה שלושה שומרים דרוזים. 
בעקבות זאת, מומשה הפשיטה על משטרת ע׳רנדל בליל 14-13/9/1956. המבצע נקרא מבצע “גוליבר“ ע“ש סרן יצחק בן-

מנחם שנפל בכינרת. בקרב הושמדה משטרת ע׳רנדל, נהרג צנחן ישראלי ונפצעו 12 לוחמים )גילאי, אתר הצנחנים – העשור 
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הראשון(. לדברי הירדנים, נהרגו 8 חיילים ירדניים ושני אזרחים ירדניים ונפצעו חמישה נוספים.

26/3/1957 – מחבלים ירו על רכב ישראלי כ-25 ק“מ דרומית לבאר מנוחה, אזרח ישראלי נפצע )דן, 1957א(.

20/5/1957 – מחבלים ירו על מספר כלי רכב בקרבת באר מנוחה ובערבה התיכונה.

בעקבות מבצע קדש, והרעת הקשרים עם ברית המועצות, החלה מדינת ישראל בייבוא נפט מאיראן. בשנת 1957 הונח קו נפט 
ראשון מאילת לבאר שבע, והוצבו מיכלי אחסון ראשונים. הקמת קו הנפט הקיים בוצעה בשנים 1969-1968 )ר' גם בסעיף 

הקודם(, אז שימש הקו גם לייצוא נפט איראני לאירופה לאור חסימת תעלת סואץ.

יוזמה להקמת  ב- 1958 הוקם פונדק דרכים בצומת ציחור – “נווה מדבר“, שנקלע לקשיים כלכליים. באותה תקופה עלתה 
העיירה “ציחור“, שלא מומשה )פורטנוי, 1961(.

14/4/1962 – נהג משאית נרצח ביריות מהמארב בק“מ ה-114 בכביש אילת, באזור המישר )סייר, 1962(.

בשנת 1967 נפתח לתנועה כביש הערבה הנוכחי. הכביש נסלל 
בשלושה מקטעים: סדום – באר מנוחה, אילת – גרופית ולבסוף 
במעלה  בנסיעה  הצורך  את  וביטל  מנוחה,  באר   – גרופית 
גרופית הצר והמסוכן )“מעריב“, 1967(. לצורך סלילת הכביש, 
ששילב  אספלט,  לייצור  מפעל  גרופית  הר  למרגלות  הוקם 
הזיקוק  מבתי  ביטומן  עם  יחד  גרופית  בנחל  חציבה  תוצרי 

בחיפה )סופר “הצפה“ בחיפה, 1967(.

קטיושות  ירי  פעם  מדי  התבצע  ההתשה  מלחמת  בתקופת 
ומרגמות על יישובי הערבה ועל מכרות תמנע, הונחו מוקשים 
בדרכי המרחב והתרחשו מספר חדירות מחבלים. להלן פירוט 

על אודות האירועים בערבה הדרומית:

ב- 18/3/1968, עלה אוטובוס מטיילים על מוקש בפאתי באר 
נהרגו,  כלב,  וחנן  ד“ר פסח מיילן  אורה. שניים ממלווי הטיול, 
ו-28 מהמטיילים )תלמידי גימנסיה הרצליה( נפצעו. )“הצפה“, 
 2 1968(. באפריל 1968 חוסלו 6 מחבלים חמושים בנשק רב, 
 .)1968 באילת,  המשמר“  “על  )כתב  אורה  לבאר  ממזרח  ק“מ 
צפונית  ק“מ  כ-6  מוקש  מפגיעת  חייל  נהרג   1968 באוגוסט 
לבאר מנוחה )“מעריב“, 1968(. בדצמבר 1968 נפצע קשה תייר 
הולנדי בעליית ג׳יפ על מוקש בדרך הפטרולים, כעשרה ק“מ 
מצפון לגרופית. ביוני 1969 חוסלו שני מחבלים נוספים בגזרת 
2 מחבלים כעשרה ק“מ מדרום  נהרגו  אורה. בספטמבר  באר 
מצפון  מחבלים  שני  חוסלו   1969 באוקטובר  מנוחה,  לבאר 
לגרופית, ובנובמבר 1969 נפגעה חוליית מחבלים בשטח ירדן 

מול באר אורה, וחייל צה“ל נפצע.

חיילי נח“ל בפטרול בהיאחזות גרופית )באותה תקופה מיקומה היה למרגלות 
הגבעה(. 1/4/1964. צילום: משה פרידן, לע“מ.

צה“ל השתלט על כ-305 קמ“ר בערבה, בעיקר במרחב שבין נאות הכיכר לאזור פארן. במהלך השנים חלה “זליגה“ של החקלאות 
בערבה לשטחים אלו, הגם שמדינת ישראל לא הצהירה על השליטה בהם באופן רשמי. זאת בשל הקרקע החולית האיכותית 

למרגלות הרי אדום.

לאחר מלחמת ההתשה, נרגעה גזרת הערבה. ראוי לציון פיגוע חדירה במטעי קיבוץ לוטן, ב- 8/8/1989. חייל ירדני חמוש פצע 
תיירת אמריקאית וחטף בת-ערובה ישראלית בטרם חוסל )זילברשטיין, 1989(.
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3.15.5 ההולכים לפטרה
)בעיקר עפ“י גילאי, אתר הצנחנים – העשור הראשון(

במאי 1953 יצאו לפטרה רחל סבוראי ומאיר הר-ציון. מסעם שנמשך ארבעה ימים הסתיים בשלום, והצית את דמיונם של 
צעירים רבים. בחמש השנים שלאחר מכן התארגנו עוד ארבע קבוצות למסעות רגליים לפטרה, כאשר נקודת המוצא הייתה 
באזור באר מנוחה. מתוך 13 חברי ארבע הקבוצות הנ“ל, 12 נהרגו ע“י הירדנים ורק אחד – דימיטרי ברמן – הצליח לשוב לביתו 
פצוע )חברו נהרג(. ב-1959, חברי קבוצה שישית, שכללה את שמעון רימון )“כושי“, שלימים הקים את פונדק ה-101 בצומת 

מנוחה( וחברו, הגיעו לפטרה וחזרו בשלום באמצעות ג׳יפ ומדים שנגנבו מהאו“ם. 

באזור הסקר ובקרבתו יש מספר אנדרטאות להרוגי המסעות לפטרה )ר׳ גם במפת האתרים( – הן מכיוון שחלקם יצאו מאזור זה 
למסעם והן מכיוון שחלק מהמשתתפים גרו באזור: באפריל 1954 הוקם באזור באר מנוחה עמוד זיכרון לזכר חמשת הצעירים 
שנהרגו בפטרה באוגוסט 1953 )“זמנים“, 1954(. אנדרטה נוספת, לזכר הארבעה שנהרגו במאי 1957, נמצאת מעט מדרום לבאר 
מנוחה, במקום בו חצו את הגבול לירדן )אתר יזכור(. אבן שתייה לזכרו של קלמן שפסקי, שהיה סגן מפקד היאחזות עין ע׳דיאן, 

ויד לזכרו של מנחם בן-דוד ששירת אף הוא בהיאחזות, שניהם מהארבעה שנהרגו ב-1957, נמצאות בקרבת יטבתה.

3.15.6 מכרות תמנע
ובשנת 1951 הוקמה חברת מכרות תמנע, בבעלות ממשלתית. אבן היסוד  ב- 1949 נחקרו מרבצי הנחושת במכרות תמנע 
למכרות הונחה באוקטובר 1955. משימת הקמת המפעל הוטלה על מאיר בית-אש, שעזב את חיל ההנדסה עם עצירת פרוייקט 

הכביש המרכזי לאילת61.

המפעלים הושפעו מאד ממחירי הנחושת בעולם, ונוצר קושי שנבע מהיעדר יכולת להתאים את היקפי הכרייה לביקוש, כך 
שהם נעו בין תקופות גרעוניות לתקופות של רווחים משמעותיים. בנוסף, בחלק מהתקופות שררו יחסי עבודה עכורים בין 

העובדים להנהלת המפעל.

ב- 1967 התגלה בצר נחושת בערוץ נחל עתק, כעשרה ק“מ מתמנע. מרבץ זה למיטב ידיעתנו לא נוצל מעולם )בנקלר, 1967(.

ב- 1974 מנתה חברת מכרות תמנע כ-950 עובדים. המכרות הפיקו כ- 1.1 מיליון טון עפרות נחושת בשנה. המפעל שילב מכרה 
פתוח, מכרה תת-קרקעי )עם מנהרות באורך כ-50 ק“מ(, ומתקן העשרה להפקת תרכיזי נחושת. מפעל תמנע היה המפעל 

התעשייתי המרכזי באילת וסביבתה )“מעריב“, 1974(.

1975 – ירידה תלולה במחירי הנחושת בעולם שהביאה לפגיעה קשה במכרות תמנע. החלטת הממשלה על סגירת המכרות 
ומאות עובדים פוטרו )דולב, 1976(. חלק מהמפוטרים תכננו את הקמתו של גרעין התיישבות חדש בערבה )גרעין “אדומית“(, 
אולם היוזמה לא התממשה בשל בעיות בירוקרטיות )בן-חורין, 1976(. נותרו כ-130 עובדים בעיקר בתפקידי אחזקה, בתקווה 
שמחירי הנחושת יעלו שוב ויאפשרו את חידוש הכרייה. עם עליית מחירי הנחושת מחדש בשנת 1979, תוכננה פתיחה מחדש 
של המכרות. המכרות נסגרו ב-1984. בשנת 1997 נרכשה החברה ע“י קבוצת אולשק העוסקת במיחזור מתכות וכיום במקום 

פועל מפעל למיחזור מתכות.

בשנת 2005 הוקמה חברת ערבה מיינס בע“מ62. החברה קיבלה את כל ההיתרים הנדרשים מהממונה על המכרות במשרד 
התשתיות לפיתוח פעילות הכרייה והפקת נחושת וקיבלה מעמד של מפעל מאושר באזור פיתוח א ממשרד התמ“ת דאז. 

הרקע לחידוש הפעילות קשור לעליית מחירי הנחושת בעולם מתחילת שנות ה-2000 )קדמי, 2006(.

החברה פיתחה את המכרה הישן שנסגר בשנת 1984, והכשירה אותו לכרייה באמצעות טכנולוגיות כרייה חדשניות, ופיתחה 
גם שני מכרות תת-קרקעיים חדשים. כמו כן השלימה תכנון הנדסי להקמת מפעל הפקת נחושת. הקמת המפעל וכן תחילת 

כרייה מסחרית צפויות להתחיל בקרוב )נכון לשנת 2019(.

3.15.7 התיישבות, פיתוח ומספר אירועים מרכזיים באזור לאחר מלחמת ההתשה
ב- 1972 נחנכה רשמית תחנה סייסמוגרפית בנחל צפונות, שעבודות הקמתה החלו בשנת 1967 )מגן, 1972(.

ב- 22/11/1973 התאזרחה היאחזות נח“ל קטורה והפכה לקיבוץ של בני “יהודה הצעיר“ עולי ארה“ב )סופר “דבר“ באילת, 1973(.

ב-23/2/1976 עלה לקרקע קיבוץ סמר )בן-חורין, 1976(.

ב- 18/11/1976, עלה לקרקע קיבוץ יהל – הקיבוץ הרפורמי הראשון בישראל )“דבר“, 1976(. 

61. הערה: ברסלבי ) 1956 ( מזכיר שרידי אווירון מרוסק המוטל בצדי הדרך בקרבת צומת בקעת תמנע )אין פרטים נוספים(.
62.  חברת בת של אהמסה פלדות ישראל בע"מ, חברת אחזקות והשקעות בתחומי כרייה, מים ואיכות סביבה.
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קיבוץ סמר במבט מ"הר סמר". ברקע כביש הערבה, 
עציית השיטים, מלחת יטבתה )רובה בתחום ירדן( 

ומורדות הרי אדום. צילום: איתן רומם

בספטמבר 1977 נפתחה לקהל הרחב שמורת החי-בר ביטבתה, שתכנונה החל בראשית שנות השישים )סופר “דבר“, 1977(.

בסוף שנת 1979 החלה הקמת שדה התעופה הצבאי בבקעת עובדה )פריאל, 1979(. שדה התעופה הצבאי נחנך בנובמבר 1981, 
ובשנת 1982 הוקם בו גם טרמינל אזרחי.

ב- 3/9/1980, העפילו רגלית חברי גרעין “זימרן“ מקיבוץ קטורה, והקימו את קיבוץ שיזפון )קטורה ג׳( )“דבר“, 1980(. עד 1989 
אוכלס ונוהל הקיבוץ בידי חברי גרעיני נח“ל.

)זילברשטיין, 1983(. אליפז היה הקיבוץ הראשון  וגרעין “קוצן“ התיישב במקום  ב- 25/1/1983 אוזרחה היאחזות נח“ל אליפז, 
שגידל צמחי חוחובה לתעשיית הקוסמטיקה. במרץ אותה שנה עלה לקרקע קיבוץ לוטן של התנועה הרפורמית )רוזנבליט, 1983(.

יעלים,  הנופש  כפר  הוקם   ,1984 בספטמבר  קודם,  מעט   .)1984 )ולטר,  יעלון  נח“ל  היאחזות  לקרקע  עלתה   1984 בנובמבר 
שהופעל בידי חברי קיבוץ גרופית כחלק מהמאמץ לגוון את מקורות התעסוקה במרחב )“מעריב“, 1984(.

1981 – פתיחתו של פארק תמנע. יוזמת הפיכת המקום לפארק תיירותי עלתה עוד ב- 1969 )“מעריב, 1981(.

ב- 1985 הוקם היישוב הקהילתי שחרות, ותוכנן כביש משחרות ליטבתה )סלילתו בוטלה לאחר מאבק סביבתי ע“י החברה להגנת 
הטבע(. קיבוץ נווה חריף הוקם בשנת 1987, ונועד במקורו להיות קיבוץ תעשייתי. לאחר קשיי תעסוקה, שינה הקיבוץ את אופיו 

ליישוב חקלאי. בתחילה נקרא היישוב אבידע, אך שמו הוחלף ע“ש חבר הכנסת משה חריף שנהרג שנים אחדות קודם לכן.

ב- 1989, עם נטישתם של חברי הגרעינים בשיזפון, התיישבו במקום בני קבוצה עירונית מירושלים במטרה להקים במקום 
מגרעין  ספרא,  סמדר  ע“ש  סמדר“  ל“נאות  שמו  את  שינו  היישוב  חברי  לסביבה.  האדם  בין  פעולה  בשיתוף  לומדת  קהילה 

המייסדים, שנהרגה בתאונת דרכים ב-1981.

1994 – הסכם השלום עם ירדן, חילופי שטחים – ישראל העבירה לירדן שטחים באזור שלוחת נוצה ובמלחת יטבתה. הקמת 
מעבר הגבול ערבה.

למלך  רבין  יצחק  הממשלה  ראש  בין  יד  לחיצת 
חוסיין, בנוכחות הנשיאים עזר וייצמן וביל קלינטון, 
מסוף  ירדן.  עם  השלום  הסכם  חתימת  לאחר 

הערבה, 26/10/1994. צילום: אבי אוחיון, לע“מ.
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בשנת 2001 הונחה אבן הפינה ליישוב הקהילתי באר אורה, וזאת בהמשך להחלטת ממשלה משנת 1989.

בליל 4-3 בדצמבר 2014, התבקע צינור הנפט של קצא“א בקרבת באר אורה, וכחמישה מיליון ליטרים נפט גולמי דלפו אל 
מלחת עברונה וזיהמו את השמורה )ר׳ פירוט בסעיף ההידרולוגיה במבואות(. 

בשנת 2013 החלה הקמת שדה התעופה ע“ש אילן ואסף רמון בשפך נחל רחם )לאחר מאבק עברונה, ר׳ להלן(. שדה התעופה 
נחנך בתחילת שנת 2019.

בשנות ה-2000׳ אירעו בחבל אילות שלושה מאבקים ציבוריים נגד תוכניות הפוגעות בערכי הטבע והנוף: מאבק נגד הקמת 
שדה תעופה במלחת עברונה )הסתיים בפשרה לפיה הועבר שדה התעופה לשפך נחל רחם(, מאבק נגד הקמת אזור מלונאות 
בעמק ססגון הסמוך לאליפז )הוחלט לקדם חלופה של בנייה בסמוך למבואת פארק תמנע(, ומאבק נגד כריית קרקע בחולות 

סמר )היקפי הכרייה צומצמו וחלק מהשטח מיועד לשמורת טבע, שטרם הוכרזה נכון לאפריל 2019(.

מגרש משחקים בקיבוץ לוטן. 30/1/2012.
צילום: ד“ר אבישי טייכר מתוך אתר פיקיויקי
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3.16 אתרים
האתרים  ומפת  האתרים  שכבת  הכנת  אופן  את  וכן  האתרים,  לגבי  המידע  מקורות  את  מתארים   3.16.2- ו   3.16.1 סעיפים 

ומגבלותיו.

טבלה 3 מציגה את פרטי האתרים שאינם אתרים ארכיאולוגיים )סעיף 3.16.3(.

מפת האתרים )מפה 14( מציגה אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים, אתרי טבע ונוף מסוגים שונים – גיאולוגיים/גיאומורפולוגיים, 
הידרולוגיים )מופיעים גם במפת ההידרולוגיה( בוטניים, זואולוגיים, וכן אתרי נוף )תצפיות ומצפורים( ואתרי הנצחה. מבחינה 

מספרית, הרוב הגדול של האתרים הם ארכיאולוגיים.

3.16.1 מקורות המידע לגבי האתרים

אתרים ארכיאולוגיים
• שכבת אתרי סקר בקעת עובדה מד“ר עוזי אבנר.	

• שכבת אתרים רודדיים )אתרי פולחן ניאוליתיים, מוצגים במפה כחלק מאתרי הפולחן( מד“ר עוזי אבנר.	

• שכבת אתרים מגדעון רגולסקי, בעיקר מאזור רכס מנוחה וסביבת נחל מנוחה.	

• שכבת האתרים הארכיאולוגיים שהופיעו בסקר גב הערבה )רון ועמיתיה, 2004(. 	

• שכבת האתרים הארכיאולוגיים שהופיעו בסקר הערבה )רון ועמיתיה, 2003(.	

• שכבת אתרים מתוך הסקר הארכיאולוגי של ישראל, שהתקבלה מרשות העתיקות.	

• שכבת ההכרזות )“מלבני הכרזות“, שכבה פוליגונלית( של רשות העתיקות.	

• השלמות מד“ר עוזי אבנר.	

ההכרזות  ממלבני  גם  השכבות.  בין  כפילויות  הסרת  כדי  תוך  אחת,  לשכבה  רוכזו  הנ“ל  השכבות  מכל  ארכיאולוגיים  אתרים 
הושארו תחילה אלה שאינם חופפים לנקודות )כלומר אינם מכילים נקודות( מהשכבות האחרות, ומכל אחד מהללו נלקחה 

נקודת המרכז לצורך השכבה המאוחדת.

אתרים שאינם ארכיאולוגיים
• אתרים משכבות סקר הערבה וסקר גב הערבה שהוזכרו לעיל.	

• מרבית האתרים ההידרולוגיים – מד“ר אורן הופמן וממפת סימון שבילים ותצ“א.	

• בנוסף: ידע של כותבי הסקר, גדעון רגולסקי, ביקור בשטח, אתר “עמוד ענן“.	

אופי הסקירה הארכיאולוגית
במפת האתרים מוצגת גם אופי הסקירה הארכיאולוגית של חלקים שונים בתחום הסקר וסביבתו, ע“פ ד“ר עוזי אבנר. “סקר 
מלא“ מייצג סריקה שיטתית של כל השטח – סריקה שמשוער שנתגלו בה כל האתרים בשטח. “סקר חלקי“ – סריקה שיטתית 
פחות, וייתכן שבתחום ישנם עדיין אתרים שלא נתגלו. “לא נסקר“ – מתייחס לשאר האזורים, שבפועל חלקם נסקרו במידה 
מסוימת ע“י פרופ׳ בנו רותנברג וקודמיו )החל ממוסיל בשנת 1898( ותועדו בהם אתרים. עם זאת, יש להתייחס לשטחים אלה 

כאילו לא נסקרו. עקב כך, וכפי שכבר צוין לעיל, התמונה לגבי האתרים אינה מלאה.

3.16.2 הערות בהקשר לאתרים בטבלה, במפה ובשכבת הממ“ג
אתרים ארכיאולוגיים: 

• הסינתזה בין השכבות השונות של האתרים הארכיאולוגיים מורכבת, כך שפה ושם ישנן טעויות וכפילויות )אם כי הן לא 	
משנות את התמונה הכללית(. בנוסף, ייתכנו טעויות קלות במיקום חלק מהאתרים שבהם המיקום הועלה בעבר בעזרת נ.צ. 

ממפה, או שמיקומם נקבע לפי המרכז של מלבן הכרזה.

• באתרים הארכיאולוגיים שמחוץ לתחום הסקר הנוכחי אך מופיעים בתחומי המפה, נעשתה גם כן סינתזה חלקית, אך בעזרת 	
פחות מקורות מידע - ולכן התמונה בהם שלמה פחות.

• חלק מהאתרים כבר אינם קיימים בפועל בגלל פיתוח שהתבצע במקום )למשל, האתרים שתועדו בתחום שדה התעופה 	
רמון לפני בנייתו(.



• סיווג האתרים הארכיאולוגיים התבצע לפי מאפיין בולט )או שניים במקרה של “מגורים ופולחן“(, ופעמים רבות יש באתר גם 	
אלמנטים נוספים )למשל קברים באתרי מגורים(.

• עקב מספרם הרב מאד של האתרים הארכיאולוגיים, לא מוצגת טבלה כללית שלהם. תיאור האתרים זמין בשכבת הממ“ג. 	
מידע על כמה מהאתרים הראשיים נמצא בסעיפים העוסקים בארכיאולוגיה )3.6-3.14(.

אתרים שאינם ארכיאולוגיים: 
• אתרים אלה מוצגים גם הם במפת האתרים ופרטים עליהם מופיעים בטבלה 3.	

• במפה מופיעים מספרי האתרים הללו )המספור מצפון לדרום( התואמים למספר בטבלה. המפות והטבלה מתארות את כלל 	
האתרים שידענו עליהם בתחום הסקר )אם כי סביר שישנם גם אתרים נוספים שלא תועדו(. 

• בחלקים הנמצאים מחוץ לתחום הסקר )והנראים במפות( אין ניסיון לתת תמונה מלאה של האתרים )למשל: בהרי אילת 	
ישנם עוד אתרים רבים(. מופיעים בכל זאת אתרים הסמוכים לגבול הסקר ו/או כאלה שתועדו במקורות השונים שנבדקו 
)למשל מצפור עברונה, אתרי באר אורה(. בשכבה ובטבלה מופיעים גם כמה אתרים שמעט מחוץ לתחום המפות )למשל 

סכר עשת, עין נטפים(.

שכבות חרסית וגיר בעין קטורה )אתר 39(.
צילום: רועי טלבי

חולייה מאובנת של אלסמוזאורוס )זוחל ימי( שנמצאה ברכס מנוחה )אתר 15(. 
צילום: גדעון רגולסקי

פסל לציון הנחת קו צינור הנפט אילת-אשקלון. נמצא בין סמר לאליפז )אתר 81(. 
צילום: איתן רומם
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3.16.3 טבלת אתרים שאינם ארכיאולוגיים
טבלה 3: אתרים שאינם ארכיאולוגיים

סוג האתר )וסוג שם האתרמס׳
משני, אם יש(

בתחום הערותמקורXYתיאור האתר
הסקר

מצבת זיכרון לחמישה שיצאו הנצחהאנדרטה1
לפטרה בשנת 1953 ונהרגו.

רון ועמיתיה, 217400473900
2003

מעט מחוץ 
לתחום 
מפות 

האתרים
-

מעוק נחל 2
ורדית

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מעוק תלול עם מפלים וגבים. 
סולמות מוסדרים במעוק.

רון ועמיתיה, 201873473316
2003

 -

גיאולוגי/מפל המערה3
גיאומורפולוגי

מפל בערוץ היורד מכיפת עשת 
צפונה. גובהו כ-25 מ׳. חלקו 

התחתון של המפל חתור ויוצר 
מעין מערה, בגובה כ-4 מ׳ 

נמצאת מטמורה ואחת נוספת 
מעט צפונה מהמפל.

רון ועמיתיה, 214461472916
2003

 

-

הידרולוגי סכר עשת4
)זואולוגי(

סכר העוצר מי שטפונות ומשמש 
להעשרת מי התהום. מהווה 

גם נקודת שתיה למיני צפרים 
מדבריות ונודדות. סוכת תצפית 

בנויה מעל המאגר.

רון ועמיתיה, 217800472700
2003

מעט  מחוץ 
לתחום 
מפות 

האתרים
-

תצפית כיפת 5
עשת

תצפית מרהיבה אל הנוף נוף
הגיאולוגי המרהיב של רכס עשת 

וכן תצפית נוף למרחקים, אל עבר 
הערבה, הנגב והרי אדום.

רון ועמיתיה, 214600472500
2003

 
-

גיאולוגי/מערת טורפים6
גיאומורפולוגי 

)זואולוגי(

מערה בעומק 7 מ׳, גובהה 80 ס״מ. 
בתוכה עצמות. בסמוך למערה היו 

אתרי קינון של אוח מדברי.

רון ועמיתיה, 215100472200
2003

 
-

חפירות ברזל 7
ניסיוניות 

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

חפירות ניסיוניות של ברזל 
משנות החמישים.

רון ועמיתיה, 212700471800
2003

 -

תצפית נ ג 8
217

תצפית יפה אל נחל הערבה, רכס נוף
עשת, צוקי חדוד והרי אדום.

רון ועמיתיה, 216000471500
2003

מעט מחוץ 
לתחום 
מפות 

האתרים
-

גיאולוגי/בולבוסים9
גיאומורפולוגי

רון ועמיתיה, 202000470800בולבוסי ענק.
2003

 -

גיאולוגי/גבעת בוהר10
גיאומורפולוגי

גבעת משאר חרוטית מרשימה 
בצורתה, הגג בנוי מצור משאש 

והמדרון מתצורת מנוחה מכוסה 
בדרדרת צור.

רון ועמיתיה, 211443469845
2003

 
-

באר קדומה לצד דרך עתיקה. הידרולוגיבאר מנוחה11
ששופצה וקורתה ע״י הבריטים. 

כיום בתחום מתחם פונדק ה-101. 
המים מליחים.

 דיגיטציה212816468629
+

גיאולוגי/מחשוף טוף12
גיאומורפולוגי

מחשוף טוף קטן בעל חשיבות 
גיאולוגית )עדות לפעילות 
וולקנית מתחילת המיוקן, 

הקשורה כנראה לפתיחת הבקע(.

רון ועמיתיה, 212000468000
2003

מיקום 
+מקורב

מאובני זוחלים 13
ימיים בגבעות 

עורקים

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

חלקי מאובנים של אלסמוזאורוס, 
זוחל ימי שאורכו עשוי להגיע ל-13 

מ׳. מתוארכים לכ-83-85 מיליון 
שנה. נמצאים בתצורת מנוחה.

גדעון 209919467546
רגולסקי

מיקום 
+מקורב

מצבת זיכרון לארבעה שיצאו הנצחהאנדרטה14
מכאן לפטרה בשנת 1957 ונהרגו.

רון ועמיתיה, 212618466569
2003

 +

מאובני 15
זוחלים ימיים 

בהר מנוחה

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

גדעון 205143466714שרידי אלסמוזאורוס )ר׳ אתר 13(.
רגולסקי

מיקום 
-מקורב

שביל יפה בגבעות לובן. מהפסגה נוףשביל פסגות16
הסמוכה נוף להרי אדום בכלל 

ולג׳בל הרון בפרט.

רון ועמיתיה, 212000464000
2003

 
+
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בריכות 36
חימצון נאות 

סמדר

בריכות חימצון בשיטת אגן ירוק. זואולוגי
מהוות גם אתר לצפרות.

 דיגיטציה203857439370
+

גיאולוגי/מעוק37
גיאומורפולוגי

קניון ומפלים לקראת צאת הערוץ 
לנחל הראשי.

רון ועמיתיה, 209260439150
2004

 +

גב בינוני. מתמלא כל כמה שנים הידרולוגיגב קטורה38
ומתרוקן מהר.

+ דיגיטציה205753438526

מעיין קטן שנבע בטפטוף מתחת הידרולוגיעין קטורה39
למפל הגדול של נחל קטורה. 

מימיו נאגרו לשוקת בנויה 
קטנה שנבנתה ע״י אנשי הנח״ל 

ביטבתה בשנות ה-50. בשנים 
האחרונות התייבש.

 דיגיטציה206049438461

+

תצפית הר 40
נעצוץ

תצפית פנורמית מרשימה מראש נוף
הר נעצוץ. תצפיות נוספות ישנן 

מפסגות נמוכות יותר במערב, 
הקרובות יותר לנחל חיון.

 דיגיטציה199030437273
+

מקטע רחב של נחל חיון לאחר בוטני“הנהר הירוק״41
צאתו מבקעת עובדה, שבו גדלה 

צמחייה חד-שנתית רבה לאחר 
שטפונות.

 דיגיטציה197280436985
+

מצפור ליד בסיס הר עיט. מראה נוףמצפור הר עיט42
מרשים של הערבה והרי אדום.

+ דיגיטציה205653436838

סדקים בהר 43
עיט

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

סדקים עמוקים ומרשימים בקצה 
הרמה/שפת המצוק של הר עיט 

)יש גם ממערב לנקודה שסומנה(.

מפת סימון 204713436057
שבילים, אתר 

"עמוד ענן״

 
+

ריכוז שפני 44
סלע ויעלים

בריכת מקורות המזרימה מי זואולוגי
שטיפה, צמחייה רבה המושכת 

בעלי חיים.

רון ועמיתיה, 206537433743
2003

 
+

גיאולוגי/מאובני עלים45
גיאומורפולוגי

הקיר מצפון לצומת גרופית 
בנוי מתצורת פצלי אורה. בתוכו 

מוצאים מאובני עלים.

רון ועמיתיה, 207074433630
2003

 
+

אתר צפרות 46
לוטן, לשעבר

קיבוץ לוטן יצר מקום משיכה זואולוגי
לציפורים נודדות במקום עם 

צמחייה רבה.

רון ועמיתיה, 208202432391
2003

האתר אינו 
+פעיל

גיאולוגי/דיונת נחל כסוי47
גיאומורפולוגי

בסביבה דיגיטציה198462432134הדיונה הגדולה באזור נחל כסוי. 
גם דיונות 

נוספות, 
קטנות יותר

+

שרידי חולות 48
טבעיים

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

שטח לא גדול של חולות טבעיים 
עם עציון פרסי.

רון ועמיתיה, 207674431964
2003

מופיע גם 
+כתת-יחידה

סדרת גבים קטנים בתוך קניון צר, הידרולוגיהקניון הלבן 49
לרוב ריקים. 

+ דיגיטציה203501431220

בריכת חימצון 50
קטורה

רון ועמיתיה, 206045430573אתר צפרות פוטנציאלי.זואולוגי
2003

 +

תצפית קיבוץ 51
גרופית

רון ועמיתיה, 206000428200תצפית נוף לערבה ולהרי אדום.נוף
2003

התצפיות 
מכל היקף 

הקיבוץ
+

בבית הקברות של גרופית, שתי הנצחהאנדרטאות52
אנדרטאות לזכר ארבעה חללי 

צה״ל בני היישוב. 

 מיקום אתר “יזכור״206240428040
+מקורב

אנדרטה לנופלים במערכות הנצחהאנדרטה53
ישראל בני גרופית. מיקום מקורב.

+ אתר "יזכור״205959427962

בריכת חימצון 54
גרופית

רון ועמיתיה, 207247427254אתר צפרות פוטנציאלי.זואולוגי
2003

 +

גיאולוגי/קע שחרות55
גיאומורפולוגי

קע )פלאייה( מישורית בהירה 
וחסרת צומח במרכזה. 

מהווה נוף מיוחד.

מופיע גם דיגיטציה199317426056
+כתת-יחידה
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אנדרטה לזכר 56
שלום אלג'ם

אנדרטה לזכר השוטר שלום אלג'ם הנצחה
שנפל במקום זה בשנת 1981. 

 מיקום אתר “יזכור״205825425732
+מקורב

גן זיכרון לזכר עצמון הורביץ ז״ל, הנצחהגן עצמון57
חבר יטבתה.

אתר "עמוד 206097425211
ענן״

 +

גב ענק. מתמלא אחת ל-2-3 שנים הידרולוגיגב עישרון58
)ובשנים הגשומות האחרונות - 

יותר( מחזיק מים זמן רב.

דיגיטציה, 196987425206
אתר "עמוד 

ענן״

 
+

גיאולוגי/חולות יטבתה59
גיאומורפולוגי

שרידי דיונות יפות עם עציון 
פרסי.

רון ועמיתיה, 207433423127
2003

מופיע גם 
+כתת-יחידה

מצבת זיכרון 60
לקלמן 

שלפסקי, 
מנופלי פטרה.

אבן שתייה )במיקום הנוכחי ללא הנצחה
הברז שהיה במיקום המקורי( 

לזכרו של קלמן שלפסקי )שלף(, 
סגן מפקד היאחזות יטבתה, 

שנפל בדרכו לפטרה עם עוד 3 
מחבריו ב-19/3/1957.

רון ועמיתיה, 205744422851
2003

 

+

יד למנחם 61
בן-דוד

אנדרטה לחבר גרעין “הגליל״ הנצחה
שישב ביטבתה, שנהרג עם חבריו 

בדרכו לפטרה בשנת 1957. 

 מיקום אתר “יזכור״205610422616
+מקורב

גב בנחל 62
צאלה

גב אליפטי לרגלי מפל. מחזיק הידרולוגי
מים זמן קצר.

אתר "עמוד 194366422500
+ענן״

עמדות 63
ומבנה, כנראה 

מתקופת 
המנדט

מתחם עמדות, שרידי מאהל היסטורי
ומתקן מסתורי, אולי תנור, כנראה 

מתקופת המנדט, ייתכן שבסיסו 
עוד מזמן התורכים, בראש הגבעה 

מעל נאת יטבתה.

רון ועמיתיה, 204300422000
2003

 

+

בריכות 64
חימצון 
יטבתה

רון ועמיתיה, 205959421787אתר צפרות פוטנציאלי.זואולוגי
2003

 
+

משטרה 65
בריטית

על תלולית המצודה הרומית היסטורי
נמצא מבנה משטרה בריטי 

משנות ה-30 )ר' תמונה באיור 54 
בסעיף 3.9.5(.

רון ועמיתיה, 204305421716
2003

 
+

בית קברות 66
בדווי

בית קברות בדווי גדול, שימש היסטורי
את שבט אחיוואת עד להקמת 

המדינה.

רון ועמיתיה, 204100421700
2003

 
+

גבעה בולטת מעל קו הצוקים נוףתצפית67
ממערב לנאת יטבתה, ממנה 
תצפית יפה מזרחה ודרומה.

רון ועמיתיה, 203900421600
2003

 
+

עין יטבתה 68
)עין ע'דיאן( - 

הדקלים

חורשת תמרים בסמוך למקוםבוטני
בו היו מעיין )ר' אתר 69(

ובארות מים.

רון ועמיתיה, 204285421231
2003

 
+

עין יטבתה 69
)עין ע'דיאן(

מעיין גדול, שהתייבש עקב הידרולוגי
הורדת מפלסי מי התהום. סביבו 

חורשת תמרים וצמחי מלחה. 
אתרים אנושיים רבים בסביבה 

קשורים לנוכחותו.

 דיגיטציה204316421231

+

גדרת צבי 70
השיטים

אזור מגודר בשטח 3,500 דונם זואולוגי
ובו נמצאת האוכלוסייה שנותרה 

מצבי השיטים לצורך שימורה.
24 פרטים נכון ל-2018. 

שמורה סגורה.

רון ועמיתיה, 202500419500
2003

 

+

מעיין  שיבש לפני זמן רב. למרות הידרולוגיעין צאלה71
שמו, נמצא בנחל ארגמן.

- דיגיטציה200197419134

שטח מגודר ובו גן חיות פתוח זואולוגיחי-בר72
)“ספארי״( לבע״ח שנכחדו 

מהארץ, וגרעיני רבייה של בע״ח 
המיועדים להשבה. הנקודה באזור 

הכניסה, המשרדים וחניון הלילה.

רון ועמיתיה, 202629417624
2003

 

+
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לשון-אפעה 73
רבת-עלים

קבוצה של צמחי שרך נדיר בוטני
ביותר - לשון-אפעה רבת-עלים, 

בחולות נחל כדכוד ממערב לסמר. 
האתר ניתן לזיהוי רק בשנים 

גשומות במרחב.

רון ועמיתיה, 199800416400
2003

מופיע גם 
כתת-יחידה

+

גן בוטני לצמחיית המדבר בוטניגן בוטני סמר74
הקיצוני, שהוקם ע״י דפנה כרמלי 

מסמר.

עמית 202028416174
מנדלסון

 
+

תצפית “הר 75
סמר״

תצפית “הר סמר״ נ.ג. 220 לכיוון נוף
הערבה, הרי אדום, מצוקי כדכד 
ומערכת העפיפונים. במקום גם 

ספסל לישיבה.

 דיגיטציה200828416147
+

באר מכוסה במבנה בטון. נחפרה הידרולוגיבאר מלחן76
ע״י הבריטים. המים מליחים.

- דיגיטציה192236416053

באר הרוסה ומכוסה בסריגי ברזל. הידרולוגיבאר מתק77
ניזונה בעבר גם מנגר עילי ע״י תעלה.

- דיגיטציה192813415917

בריכת חימצון 78
סמר

רון ועמיתיה, 203030415477אתר צפרות פוטנציאלי.זואולוגי
2003

 +

“תמנע 79
הקטנה״

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מחשוף גרניט ואבן-חול קמברית 
הצפוני ביותר בארץ, בתוך בקעה 
קטנה ומצוקית , נמצא בה עמוד 

אבן-חול בגובה 8 מ'.

רון ועמיתיה, 199000414600
2003

 
+

מקום החווה החקלאית שקדמה היסטוריחוות סמר80
לקיבוץ סמר. כיום מתחם משקי 

המשרת את הקיבוץ.

עמית 202793414187
מנדלסון

 
+

פסל ציון 81
לסיום הנחת 

קצא״א

פסל המורכב משני צינורות היסטורי
רחבים )קוטר 42 אינץ'( התקועים 

בקרקע, וסביבם גדר טבעות 
באותו קוטר. על אחד מהם 

כתוב קו דלק 42 תה״ל מקורות, 
ומצוינים תאריכי העבודות

)ר' תמונה לפני הטבלה(.

 דיגיטציה202282413251

+

“האגם 82
הנעלם״

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי 

)הידרולוגי(

מכרה פתוח עמוק המגיע למי 
תהום, בקירו המזרחי מגיע לאחד 

משברי הבקע.

רון ועמיתיה, 199800408800
2003

 
+

רון ועמיתיה, 201719407890אתר צפרות.זואולוגימאגר אליפז83
2003

 +

תצפית הרי 84
חכליל

+ דיגיטציה197116406469תצפית מרשימה מראש הרי חכליל.נוף

סינקלינה 85
מעניינת בנחל 

רחם

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

סינקלינה שבמרכזה גוש אאוקני 
ולידו קונגלומרט רחם, ובשוליה 

מצלעות קימוט.

רון ועמיתיה, 197400404500
2003

 
+

צלף סחוסי 86
גדול

שיח גדול מאד של צלף סחוסי. בוטני
בסביבה שיחים גדולים נוספים.

+ דיגיטציה198605404475

סדרת גבים במקטע קניוני של הידרולוגיגבי עתק87
נחל עתק. מתמלאים אחת לכמה 

שנים ומחזיקים מים זמן רב.

 דיגיטציה191956404358
-

אנדרטה 88
לחללי מיקוש 

אוטובוס 
מטיילי 

גימנסיה 
הרצליה 

מצבה לזכר שני מטיילים הנצחה
מגימנסיה הרצליה, שנהרגו 

בעלות אוטובוס המטיילים על 
מוקש בי״ח באדר תשכ״ח. במקום 

גם חורשת שיטים שהתייבשה.

רון ועמיתיה, 198559403569
2003, אתר 
"עמוד ענן״

 

+

מחשוף פצלי 89
אורה

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מחשוף יפה של פצלי אורה מגיל 
טורון ותצפית לערבה.

רון ועמיתיה, 197100403400
2003

 -

גבעה עם 90
תצורות 
מנוחה 

ומשאש

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

גבעה שנותרה בקער גיאולוגי. 
מורכבת מתצורת מנוחה ומעליה 

תצורת משאש. בולטת בנוף 
בצבע השחור והלבן שלה.

רון ועמיתיה, 198362403069
2003

 
-



192

"ח מסכם ובקעת עובדה דו הערבה הדרומית 

סוג האתר )וסוג שם האתרמס׳
משני, אם יש(

בתחום הערותמקורXYתיאור האתר
הסקר

שרידי בסיס הגדנ״ע והיאחזות היסטוריבאר אורה91
באר אורה שנהרסו בשנת 2011. 

הנקודה בשכבה סמוכה למבני 
המכינה הקדם צבאית הנמצאת 

כיום בחלק מהמתחם. הבאר 
עצמה ובריכת השחייה מסומנות 

בנקודות נפרדות.

רון ועמיתיה, 197588402643
2003

 

-

בריכת באר 92
אורה הישנה

בריכת השחייה שנותרה מבסיס היסטורי
הגדנ״ע וההיאחזות.

אתר197491402612
“עמוד ענן״, 

ויקיפדיה

 
-

באר באזור מפגש נחלים. נחפרה הידרולוגיבאר אורה93
לאחר כיבוש אילת וסיפקה בעבר 
מים )מליחים למדי( לעיר. נמצאת 

במתחם בסיס גדנ״ע שנבנה 
לאחר מכן ושנהרס לאחרונה.

 דיגיטציה197551402484

-

רכס 94
דולומיטיזציה

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

רכס נמוך של סלע דולומיט, 
שמקורו בדולומיטיזציה שארעה 
בשבר תמד - זהו הקצה המזרחי 

של השבר שחודר לערבה.

רון ועמיתיה, 197500402300
2003

 
-

מצפור 95
עברונה

מצפור הצופה לכיוון מלחת נוף
עברונה והרי אדום. קרוי ע״ש 

נחום לב ויעל מילר, שנהרגו 
בתאונת אופנוע בכביש הערבה 

למרגלות הגבעה בשנת 2000.

 דיגיטציה198666400695

-

חניון לזכר 96
אלכס מלצר

פינת זיכרון/חורשה. הוקמה ע״י הנצחה
חברת מקורות לזכר אלכס מלצר, 

עובד החברה שנהרג בתאונה 
דרכים ב-1978. ישנו ספסל 

פיקניק ומספר עצים נותני צל,
וכן אבן זיכרון.

דיגיטציה, 198777400230
אתר "עמוד 

ענן״

 

+

הידרולוגי עין עברונה97
)ארכיאולוגי(

באר שבעבר גם נבעה. כיום 
מתמלאת עד סמוך לפתחה ממים 
מליחים מקידוח סמוך )ר' פירוט 

וכן תמונות באיורים 65-67 
בסעיף 3.10(.

 דיגיטציה201012398333

+

תחנה 98
סייסמוגרפית 

הר עמרם

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

מנהרה החצובה בהר עמרם ובה 
ציוד מדידה סייסמי. מופעלת ע״י 

המכון הגיאופיזי לישראל.

מפת סימון 195127398297
שבילים, אתר 
“עמוד ענן״, 
אתר המרכז 

למחקר 
גרעיני שורק

 

-

שרידי 99
היאחזות 

שח״ל

שרידים של היאחזות שח״ל - היסטורי
“שירות חלוצי לערבה״ שניסתה 

לנצל את מי עין עברונה 
לחקלאות בתחילת שנות ה-50.

רון ועמיתיה, 198670397937
2003

 
+

גבעת צפרה 100
צפונית

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

גבעה הבנויה סלע גיר בהיר 
מתצורת גרופית, על רקע הר 

עמרם הכהה. הגבעה היא שריד 
לקיר המזרחי של מכתש עמרם.

רון ועמיתיה, 197100397400
2003

 
+

סדרת גבים במקטע קניוני של הידרולוגיגבי רחם101
נחל רחם. כנראה אינם מחזיקים 

מים זמן רב.

 דיגיטציה192118397171
-

גבעת צפרה 102
דרומית

גיאולוגי/
גיאומורפולוגי

גבעה הבנויה סלע גיר בהיר 
מתצורת גרופית, על רקע הר 

עמרם הכהה. הגבעה היא שריד 
לקיר המזרחי של מכתש עמרם.

רון ועמיתיה, 196700396700
2003

 
+

דקלי דום 103
מצרי עברונה

ארבע קבוצות של דקלים, בוטני
הנדירים מאד בארץ, וכאן גבול 

תפוצתם הטבעי הצפוני בעולם.

רון ועמיתיה, 200100395400
2003

 
+
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סוג האתר )וסוג שם האתרמס׳
משני, אם יש(

בתחום הערותמקורXYתיאור האתר
הסקר

בריכות המלח 104
עברונה

נוכחות קבועה של פלמינגו. זואולוגי
נוכחות עופות מים רבים נוספים 
כל השנה ובפרט בעונות הנדידה. 

הנקודה במפה הוצבה על
“מצפור הפלמינגו״.

רון ועמיתיה, 199422393439
2003, אתר 
“עמוד ענן״

מופיע גם 
כתת-יחידה 

+

עצי שיטה על 105
“עמודים״

נוף )בוטני, 
הידרולוגי(

עצי שיטה שנותרו על “עמודים״ 
גליליים לאחר חציבה מסביבם. 

העצים מתו עקב השינוי במשק 
המים והפגיעה בשורשים. 

בחציבה הסמוכה נוצרים לעיתים 
אגמים עונתיים לאחר שטפונות.

דיגיטציה197866391494

+

בריכת חימצון 106
מט״ש אילת

אתר צפרות חשוב. נוכחות עופות זואולוגי
מדבריים ועופות נודדים המגיעים 

לשתייה.

רון ועמיתיה, 198772391140
2003

 
+

גיאולוגי/גבעות שחורת107
גיאומורפולוגי 

)נוף(

גבעות מרשימות המתנשאות 
מעל המישור שסביבן. מורכבות 

מסלעים וולקניים ומגמתיים 
מסוף תקופת הפרקמבריום.

מופיע גם  195911390843
+כתת-יחידה

המעיין היחיד בתחום הרי אילת. הידרולוגיעין נטפים108
נביעה חלשה הנקווית לבריכה 

קטנה שנחצבה בשנות ה-30.

מעט מחוץ דיגיטציה188141389936
לתחום 
מפות 

האתרים
-

תצפית הר 109
שחמון

תצפית מרשימה על אילת,נוף
מפרץ אילת ודרום הערבה.

מפת סימון 193672387845
שבילים, 

אתר "עמוד 
ענן", אתר 

טבע ונופים 
בישראל 

inature

 

-

פרט בודד של שיזף מצוי, הנדיר בוטניעץ שיזף מצוי110
באזור זה.

רון ועמיתיה, 197400387800
2003+

אוכלוסייה צפופה של חרדון-צב זואולוגיארץ החרדונים111
מצוי בנוף של עצי שיטים פזורים, 

באזור ששטחו 140 דונם. השטח 
נוקה ע״י קק״ל )היה בעבר אתר 

פסולת פיראטי( . המקום הוכשר 
לביקורים ושולט.

 דיגיטציה196513387484

+

בוטני )זואולוגי- פארק הולנד112
צפרות(

אזור שניטע ע״י קק״ל בצמחייה 
מדברית שרובה ישראלית, 

כולל גם מינים בסכנת הכחדה. 
הצמחים מקבלים תוספת 

השקיה. בשטח מסלולים עם 
שלטים להכרת הצמחייה בפארק 

והטבע באזור.

מופיע גם דיגיטציה195681387445
כתת-יחידה

+

פארק 113
הצפרות אילת

פארק שבו שוחזר חלק ממלחת זואולוגי
אילת ע״י נטיעת צומח מלחה 

ונחפר אגם למים מתוקים. 
המקום גם צמוד לצפון בריכות 

המלח של אילת. כל אלה מושכים 
ציפורים מקומיות ונודדות רבות 

מאד. בתחומו שבילים ומספר 
מסתורי תצפית.

רון ועמיתיה, 197009387432
2003

מופיע גם 
כתת-יחידה

+

דקלי דום 114
מצרי

קבוצה קטנה של דקלי דום, משני בוטני
צידי הדרך בין מסוף הערבה 

לפארק הצפרות.

רון ועמיתיה, 197174387398
2003

 
+

הגן הבוטני 115
של אילת

גן בוטני ומשתלה של צמחים בוטני )אחר(
מדבריים ואחרים מארצות שונות.

דיגיטציה, 196270387307
אתר הגן

 +

אנדרטת 116
השישה

אנדרטה וסוכת תצפית )המקום הנצחה
בתחום פארק הצפרות( לזכר 

שישה חיילי צה״ל שנהרגו בפיצוץ 
נגמ״ש בחבל עזה, אחד מהם בן 

העיר אילת.

מנדלסון 196850387174
וזילברשטיין-
ברזידה 2017

 

+
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סוג האתר )וסוג שם האתרמס׳
משני, אם יש(

בתחום הערותמקורXYתיאור האתר
הסקר

אנדרטה - 117
נאות בנציון

אובליסק גרניט ועליו לוחית הנצחה
זיכרון )חדשה( - נאות בנציון, 

לזכר בנציון ישראלי איש כנרת, 
מחזיר התמר לארצנו. האנדרטה 

הוקמה בשנת 1959.

ביקור 197240385630
בשטח, 

"למרחב", 
.26/8/1959

 

+

תעלה המנקזת למפרץ אילת זואולוגיתעלת הקינט118
את חלקו התחתון של נחל רודד, 
ולעיתים גם זרימות מנחל יאתם 
מהצד הירדני. מהווה בית-גידול 

למספר מיני עופות הקשורים למים.

 דיגיטציה196981385220

+

שריד למלחת 119
אילת

אזור שנותר ממלחת אילת, ובו בוטני
מספר כתמים )הנקודה מסומנת 

בכתם הצפוני( של צומח מלחה 
הכולל: שיחי אוכם חד-ביתי, 

ימלוח פגום ומינים נוספים, וכן 
תעלות שלצידן קנה מצוי.

רון ועמיתיה, 197322385191
2003

מופיע גם 
כתת-יחידה

+

האוכלוסייה היחידה בישראל של זואולוגיחולון ים-סופי120
הסרטן חולון ים-סופי התגלתה 
ע״י ד״ר יעקב דפני במהלך סקר 
טבע עירוני באילת בשנת 2016.

מנדלסון 197270384028
וזילברשטיין-
ברזידה 2017

 
+

מסלול 121
אופנועי שטח

מסלול טכני לאופנועי שטח אחר
למרוצים ונסיעה אתגרית.

דיגיטציה, 198281389951
מידע 

מהרשת
+

מרכז מבקרים 122
פארק תמנע

דיגיטציה, 198650411081הכניסה לפארק ומרכז המבקריםאחר
אתר 

האינטרנט 
של פארק 

תמנע

האתרים 
הגיאולוגיים 

בפארק 
תמנע 

)כולם מחוץ 
לתחום 

הסקר( אינם 
מוצגים 

במפה

-

אתרי תיירות 123
באזור אגם 

תמנע

כוללים את האגם עצמו, “אוהל אחר
מועד״, מתחמי לינה, מסעדה ועוד.

כנ״לכנ״ל196790408074
-

נביעה ליד 124
מעלה שחרות

נביעה קטנה, לא רחוק ממעלה הידרולוגי
שחרות. כיום יבשה.

ד״ר עוזי 200850424015
אבנר

מיקום 
מקורב. 

נביעה יבשה 
נוספת 250 

מ' מצפון-
מערב

+
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3.17 ערכיות נופית-תרבותית
דירוגי  את  המפרטת  טבלה   .3.2.3 בסעיף  תוארו  לדירוגה  המשמשים  והמדדים  תרבותית   - הנופית  הערכיות  בנושא  רקע 

הערכיות של תת היחידות נמצאת להלן, ולאחריה סעיף שבו מוצגת ומנותחת מפת הערכיות.

3.17.1 טבלת ערכיות נופית-תרבותית
בטבלה ניתן לראות את דירוגי הערכיות על פי המדדים, את ממוצע המדדים ואת הערכיות הנופית-תרבותית הסופית שנקבעה 
לתת היחידה. בדרך כלל הערכיות הסופית היא על פי עיגול של ממוצע המדדים. במקרים מסוימים התוצאה שונתה ומופיע 
הנימוק לשינוי. מעבר לסובייקטיביות הבסיסית של הדירוג, כדאי לשים לב שבדרגת ערכיות כלשהי )למשל 3, גבוהה( ישנן 
תת-יחידות שממוצע המדדים בהן היה 2.57 וכאלה שממוצע המדדים בהן היה 3.43 – כלומר, שבתוך כל דרגה תיתכן שונות 
משמעותית, ושלעיתים הבדל קל בממוצע )למשל 3.43 מול 3.71( יביא לתוצאה סופית בהבדל של דרגה )3 ו-4 בהתאמה(. 
ערכיות מירבית )5( מדורגת או כשממוצע מדדים הוא מעל 4.5 – מצב שהוא נדיר, או במקרים בהם הועלתה הערכיות למירבית 

עקב תופעה ייחודית/ייצוג מיטבי של תופעה כלשהי.

טבלה 4: ערכיות נופית-תרבותית בתת-יחידות הנוף/צומח

ת 
ת

ר 
ספ

מ
דה

חי
שם תת היחידההי

נם
דו

 ב
טח

ש

ף, 
רצ

ה, 
צמ

ע
דל

גו

ר 
ש

עו
ן ו

גוו
מ

תי
זו

ח

ת 
טו

ול
ב

ת, 
חו

וכ
ונ

ת
טיו

רמ
ד

ת
ניו

שו
רא

תי 
בו

תר
וג 

יצ
י

עי
טב

ו

ון 
גו

ומ
ר 

ש
עו

ם 
רי

ת
 א

של
ים

תי
וד

נק

ת 
פו

נצ
ת

פיו
תצ

ו

ע 
וצ

ממ
ים

דד
המ

ת 
כיו

ער
ת-

פי
נו

ת
תי

בו
הערותתר

ביחד עם שאר 2,80054545254.295שולי רכס מנוחה1.01
הרכס )מחוץ 

לתחום הסקר( 
יוצר אלמנט נופי 

מרשים ביותר

מרגלות רכס מנוחה 2.01
– מזרח

1,60333343323.003 

מישור מנוחה –2.02
חלק עיקרי

19,00543233433.143 

הערכה ביחד עם 2,04133233122.433נחל מנוחה2.03
שאר מישור מנוחה

 בנוי        90פונדק ה-2.04101

צומח מלחה ממערב 2.05
לבאר מנוחה

55332233232.573 

 10,88543344433.574שולי גבעות לובן3.01

 3,56634455254.004גבעות לובן3.02

דומה באופיו 1,64222243132.433מישור לובן – חמדה4.01
לסביבתו )ההערכה 
הנמוכה התקבלה 

בגלל גודלו(

 5,71944344233.433נחל חמדה4.02

 12,32653333223.003גבעות חמדה – חיון4.03

 12,79052343133.003צפון נחל חיון4.04

נחל חיון תחתון ונחל 4.05
ערבה עליון

11,33745545234.004 

 7,69442343112.573דרום נחל חיון4.06

 17,15653444433.864ערבת יפרוק5.01

 4,99933333343.143מזרח שלוחת נוצה5.02

 14,93754344243.714מערב שלוחת נוצה5.03

 5,26955445254.294שולי נחל שיטה – צפון6.01

 81655445254.294ערוץ מרכזי נחל שיטה6.02

 11,29755445254.294שולי נחל שיטה – דרום6.03



202

"ח מסכם ובקעת עובדה דו הערבה הדרומית 

ת 
ת

ר 
ספ

מ
דה

חי
שם תת היחידההי

נם
דו

 ב
טח

ש

ף, 
רצ

ה, 
צמ

ע
דל

גו

ר 
ש

עו
ן ו

גוו
מ

תי
זו

ח

ת 
טו

ול
ב

ת, 
חו

וכ
ונ

ת
טיו

רמ
ד

ת
ניו

שו
רא

תי 
בו

תר
וג 

יצ
י

עי
טב

ו

ון 
גו

ומ
ר 

ש
עו

ם 
רי

ת
 א

של
ים

תי
וד

נק

ת 
פו

נצ
ת

פיו
תצ

ו

ע 
וצ

ממ
ים

דד
המ

ת 
כיו

ער
ת-

פי
נו

ת
תי

בו
הערותתר

 28955445254.294נחל שיטה דרומי6.04

 2,44934433453.714גבעות ע׳רנדל7.01

 5513513142.573חקלאות ע׳רנדל7.02

 1,74022221131.862תלם גבעות יהל7.03

שולי גבעות יהל – 7.04
צפון

חלק סמוך לכביש 1,46243433343.573
הערבה מופר 

מדרכי תשתיות

 32114434353.433גבעת הבריכה7.05

שוליים מזרחיים7.06
הר יעלון

53622344232.863 

 72444454344.004שולי גבעות יהל – דרום7.07

 76253344143.433צפון קע א-סעידין8.01

 1,22652333143.003דרום קע א-סעידין8.02

 1,26432232132.292פשט נחל יהל9.01

 1,37122222332.292פשט נחל יעלון9.02

 10744434133.293נחל יעלון תחתון9.03

 30011112121.291שולי קיבוץ יהל9.04

 בנוי        459יהל9.05

 8811413132.003מטע צמוד ליהל9.06

 80911221211.431שולי חקלאות יהל10.01

 2,33642313122.292חקלאות יהל10.02

 21934343122.863נחל שעלב בשדות יהל10.03

נחל שעלב –10.04
מקטע מרכזי

הקטע המייצג 1,66544555133.865
והשמור ביותר 

של הנחל

 1,65332354122.863מזרח נחל שעלב10.05

 1,45432234132.573מערב נחל שעלב10.06

 9311111111.001שדות מוברים לוטן 10.07

 28221313132.002מטע נווה חריף צפון10.08

 2,10133232132.432סובב חקלאות לוטן10.09

 35812513132.292מטע נאות סמדר בערבה10.10

 36812513132.292מטע לוטן בית10.11

שולי חקלאות לוטן – 10.12
מזרח

83632123122.002 

גד״ש לוטן ונאות 10.13
סמדר

1,62933313122.292 

 66934545123.433נחל שעלב בשדות לוטן10.14

 63233222132.292פשט נחל קטורה10.15

 בנוי        584לוטן10.16

 2,44125423243.143פשט נחל גרופית10.17

 87124344122.863חולות מדרום ללוטן10.18

 18214233232.573חולות צפרות לוטן10.19

הערכה ביחד עם 1,01225444143.434סעיף מערבי נחל שעלב11.01
הרמות מסביב
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 3,40034455354.144רמת שעלב11.02

הערכה ביחד עם 93824444143.294נחל קטורה צפוני11.03
הרמות מסביב

 2,80934444253.714רמת קטורה צפון11.04

 1,30335445243.864נחל קטורה11.05

 4,26934555254.144רמת קטורה דרום11.06

 15,47854555354.575צוקי שיירות12.01

 6,33344344343.714רמת גרופית13.01

 2,86133554153.714צוקי קטורה14.01

שוליים מזרחיים 15.01
חקלאות קטורה וגרופית

1,42322223111.862 

 3,39432313132.292חקלאות קטורה15.02

 1,96333313122.292חקלאות גרופית15.03

שוליים מערביים 15.04
חקלאות קטורה וגרופית

1,04112222121.712 

 6,63043313122.432חקלאות יטבתה15.05

 1,31035445223.574חולות יטבתה15.06

 9,14544343133.143מישורי קטורה – גרופית16.01

 בנוי        467קטורה16.02

 49923424153.003גבעת גרופית16.03

 בנוי        190גרופית16.04

 36922343132.573גבעות מול גרופית16.05

 5,69942333333.003מישורי גרופית – יטבתה16.06

מפעלי ערדום16.07
ומנחת יטבתה

27912211111.291 

 1,01223224533.003שולי חקלאות יטבתה16.08

 בנוי        750יטבתה ומבני המועצה16.09

שלוחות שחרות – 17.01
יטבתה

23,37155455444.575 

 1,75854455544.575צוקי יטבתה17.02

שולי מלחת יטבתה 18.01
– צפון

10,80644333233.143 

מלחת יטבתה –18.02
חלק סטרילי

תופעה ייחודית2,17842555133.575

שולי מלחת יטבתה 18.03
– דרום

1,43834345123.143 

צפון-מזרח עציית 19.01
השיטים יטבתה

1,31823344243.143 

 7,18644535544.294עציית השיטים יטבתה19.02

מניפות הסחף יטבתה 19.03
– ססגון

17,78044434544.004 

 4434544.004 468אזור אתר לשון-האפעה19.04

 בנוי        314סמר19.05

 6,28432213132.142חקלאות סמר ואליפז19.06
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שוליים מערביים 19.07
חקלאות סמר ואליפז

85211111221.291 

 4,66334434343.574מניפת נחל תמנע19.08

 בנוי        235אליפז19.09

אזור החולות 3,18745545223.865חולות סמר20.01
הנרחב והמייצג 

ביותר בערבה

כרייה לשעבר20.02
בחולות סמר

עשוי להשתקם 86023233122.293
במהרה

 7,10631221131.862תשטיפי תמנע21.01

 בנוי        4,208שדה תעופה רמון21.02

 59612413132.142חקלאות רחם21.03

 10,88154333233.293פשט הנחלים רחם ונמרה21.04

 בנוי        304באר אורה21.05

הורדה עקב 6,35932212222.001מכרות תמנע22.01
המופרות הרבה

 בנוי        288מפעל תמנע22.02

צפון הרי חכליל22.03
וסובב נמרה

2,45543434253.574 

 1,87443434253.574דרום הרי חכליל22.04

 80921311111.431מטמנת נמרה22.05

 1,03934434323.293חולות נחל נמרה22.06

שיטים בפשט רחם 23.01
– צפון

2,36744344243.574 

שיטים בפשט רחם – 23.02
דרום

4,78544444233.574 

שיטים בפשט נחלי 23.03
עברונה וצפונות – מזרח

3,47644444233.574 

ביחד עם תת 1,61344444133.434מזרח פשט צפונות23.04
היחידה הקודמת

שיטים בפשט נחל 23.05
עמרם – מזרח

2,38234434533.714 

 1,05844455334.004צפון מלחת עברונה24.01

אזור מלחה4,77654455334.145מלחת עברונה24.02
נרחב ושמור

ברכות המלח עברונה 24.03
ושוליהן

1,13224411242.573 

שרידי מלחה מדרום 24.04
לבריכות המלח עברונה

22413323112.002 

שיטים בפשט נחלי 25.01
עברונה וצפונות – 

מערב

4,44254444344.004 

הערכה יחד עם 1,14234444133.294מפתח נחלי עברונה25.02
כלל המישור

הערכה יחד עם 4,11334444243.574מערב פשט צפונות25.03
כלל המישור

שיטים בפשט נחלי 25.04
עמרם ושחורת – מערב

2,46244434443.864 
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מתקן פוטו-וולטאי 25.05
מישור עמרם

 בנוי        115

פשט עמרם ושחורת 25.06
– מערב

11,08654454344.144 

 3,90542212232.292חקלאות אילות – רודד26.01

 1,08523223432.713מערב ערבת נטוף26.02

 בנוי        112מתקן התפלה26.03

בתחום הסקר 80434554344.005גבעות שחורת27.01
מהוות נוף ייחודי

 9,46044322243.003פשט נחל רודד28.01

 בנוי        666אזור תעשייה שחורת28.02

 בנוי        431קיבוץ אילות28.03

 13812312121.712מטע צמוד לאילות28.04

 בנוי        248מגרשי מכוניות28.05

 46124434333.293פארק הולנד28.06

 1,34623322142.432פאתי אילת/שחמון28.07

 1,25322223122.002חקלאות אילות – דרום29.01

 27215434343.433פארק הצפרות29.02

 1,46622312232.142בריכות המלח אילת29.03

 44811121111.141בינוי דרום מלחת אילת29.04

שרידי מלחת אילת – 29.05
דרום

22812224111.862 

 2,89634344233.293בקעת קטורה30.01

 46734344233.293פלאיית קטורה30.02

מתקן פוטו-וולטאי 30.03
נאות סמדר

 בנוי        143

 1,90534423243.143חקלאות נאות סמדר30.04

 בנוי        226נאות סמדר30.05

 1,63022212131.862בקעת שיזפון30.06

גבעות מצפון30.07
לצומת שיזפון

57212212131.712 

 1,51512222131.862בקעת נעצוץ30.08

 35,15054354554.434צפון רמות שחרות31.01

 בנוי        188נווה חריף31.02

 8,41243543353.864הר נעצוץ31.03

 48911211111.141מחצבת נעצוץ31.04

 4,68854354554.434חולות בהר פרוט31.05

חולות בגבעות בין 31.06
נחלי כסוי ויתרו

ייצוג מיטבי של 3,70645454434.145
תופעה ייחודית

 35,91854355554.575נחל רעואל – שחרות31.07

תופעה נדירה23313544243.295קע שחרות31.08

 בנוי        167שחרות31.09

 7,72354354554.434רמות מדרום לנחל זוגן31.10
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 2,38354354554.434חולות נחל איה32.01

ייצוג מיטבי של 4,40345454434.145חולות נחלי כסוי ויתרו32.02
תופעה ייחודית

נחל חיון ביציאה 33.01
מבקעת עובדה

3,40743444333.574 

שולי בקעת עובדה – 33.02
מחוץ לבסיס

14,12432234533.143 

בסיס עובדה –33.03
חלק עיקרי

 בנוי        19,831

צפון-מערב בסיס 33.04
עובדה

1,28112222111.572 

 14,21542122122.002דרום בסיס עובדה33.05

 2,19533444133.143מזרח רמות שחרור34.01



207

"ח מסכם ובקעת עובדה דו הערבה הדרומית 

3.17.2 ניתוח מפת הערכיות הנופית-תרבותית 
תחום הסקר חולק ל-163 תת-יחידות נוף/צומח. מספרי תת היחידות בכל דרגת ערכיות הם:

מספר תת היחידות בדרגה זודרגת הערכיות הנופית-תרבותית

13מירבית )5(  

43גבוהה מאד )4(  

46גבוהה )3(  

31בינונית )2(

9נמוכה )1(

21בנוי – לא הוערך נופית-תרבותית

163סך הכל

בהתפלגות זו, ניתן לראות שרוב תת היחידות מדורגות בתחום דרגות הערכיות בינונית, גבוהה או גבוהה מאד. בהסתכלות 
בהקשר התכנוני יש לציין גם שחלק מתת היחידות שקיבלו דירוג מירבי הן בלתי ניתנות לפיתוח )למשל צוקי שיירות, שלוחות 
שחרות – יטבתה(, או נמצאות בתחום שמורת טבע )למשל חולות כסוי, רוב חולות סמר(, או גם וגם. האזורים שדורגו בערכיות 

הנמוכה הם קטנים ברובם ולרוב כבר ממילא מופרים.

תיאור הערכיות הנופית-תרבותית ברמה המרחבית וברמת שימושי הקרקע 
)התיאור הוא מצפון לדרום בערבה ושוליה, ולאחר מכן האזור הגבוה של בקעת עובדה וסביבתה(:

בצפון אזור הסקר )מאזור נחל שיטה וצפונה( בו נמצאים אזורי הקירטון ומישורי הרג והנחלים מנוחה, חמדה, חיון ושיטה, וגבול 
הערבה אינו ברור, דורגו מרבית תת-יחידות הנוף/צומח בערכיות נופית-תרבותית גבוהה או גבוהה מאד. המדובר במישורים 
או באזורים גבעיים/גליים נרחבים ופתוחים, כשבנחלים חיון )התחתון( ושיטה מתווסף למישורים אלמנט של נחל גדול עם 
עצים רבים. הערכיות בשולי רכס מנוחה התוחמים את אזור הסקר מצפון דורגה כמירבית. העמק של נחל שיטה ושוליו, הכולל 
בצפונו את המתלולים משלוחת נוצה כלפי דרום )וגם מדרום גובל במתלולים לא רציפים( מהווה אלמנט נופי ייחודי וייתכן 
שגם הוא היה “זכאי“ לערכיות מירבית. השטח הבנוי היחיד בחלק צפוני זה הוא פונדק ה-101, ואין באזור זה שטחים חקלאיים.

דרומה מנחל שיטה, הערבה מתחילה להיות מתוחמת במערב במדרונות תלולים או מצוקים, הערכיות של השטחים המישוריים 
)עד קטורה בדרום ניתן לומר שכביש 90 מהווה את הגבול בין המדרונות למישורים( היא לרוב בינונית או גבוהה. הערכיות 
הבינונית היא בעיקר של שטחים חקלאיים ושל מניפות סחף מופרות יחסית )פשט נחל יעלון, פשט נחל יהל(. ישנם גם כמה 
אזורים מופרים קטנים יחסית בשולי יישוב או בשולי חקלאות שדורגו בערכיות נמוכה. תת היחידות שמהוות את קו המדרונות/
מצוקים/רמות הראשון )למשל גבעות יהל צפון ודרום, רמת שעלב, צוקי קטורה ועוד( דורגו לרוב בערכיות נופית-תרבותית 
גבוהה מאד )הן מרשימות ודרמטיות ובד“כ עם מיעוט של הפרות. מספר האתרים הנקודתיים בהן בינוני בדרך כלל(. בחלק זה 

של הערבה דורג הקטע השמור יותר של נחל שעלב בערכיות מירבית. 

שילוב של שטחים ממזרח לכביש 90 שערכיותם בינונית )רובם גושי חקלאות( או גבוהה ממשיך דרומה עד קו יטבתה בערך. 
מערבית לכביש 90 בקטע לוטן – יטבתה, הערכיות היא גבוהה או גבוהה מאד, ואף מירבית בתת היחידות הגדולות של שלוחות 

שחרות – יטבתה וצוקי שיירות. אזור רמות שחרות ובקעת עובדה, המערבי עוד יותר, יתואר בהמשך הסעיף.

מיטבתה ודרומה, תחום הסקר כולל רק את מישורי עמק הערבה ולא את המדרונות או המצוקים שממערב לו. בין יטבתה לקו 
תמנע בערך )ושוב בין קו באר אורה לאילות(, הערכיות הנופית-תרבותית לרוב גבוהה מאשר במישורים שמצפון ליטבתה. 
זאת עקב נוכחות אלמנטים ייחודיים כמו מלחת יטבתה הסטרילית, חולות סמר, עציות השיטים סביב מלחות יטבתה ועברונה 
דרמטי  רקע  )ועם  יחסית  והשמורות  המגוונות  הגדולות,  הסחף  מניפות  גם  נמצאות  אלה  באזורים  עצמה.  עברונה  ומלחת 
ממערב להן, מחוץ לתחום הסקר( של הנחלים תמנע עד ארגמן, ושל מישור עמרם, וכמו כן גבעות שחורת הצמודות למישור 

עמרם. שטחים אלה דורגו בערכיות גבוהה מאד או מירבית.

באזור שבין תמנע לבאר אורה, רמות הערכיות הנופית-תרבותית נמוכות יותר מאשר מצפון או מדרום לו )אזורים שתוארו 
בפסקה הקודמת(. זאת בתת היחידות המופרות של תשטיפי תמנע ובמיוחד מכרות תמנע, שדה התעופה רמון )הוגדר כבנוי, 
אך כולל שטחים מופרים סביב הבינוי(, ועקב ההפרות הניכרות במניפת הסחף של הנחלים רחם ונמרה. בולטים באזור זה הרי 

חכליל שדורגו בערכיות גבוהה מאד.

בחלק הדרומי ביותר של הסקר, מאזור בריכות עברונה – אילות ודרומה, רוב השטח במזרח כולל שטחי חקלאות וכן את בריכות 
המלח של אילת - שדורגו בערכיות נופית-תרבותית בינונית. מערבה יותר, מרבית תת היחידות שאינן בנויות דורגו בערכיות גבוהה 
)פשט רודד ערכי פחות ממניפות הסחף החוליות שמצפון לו, כיוון שיש בו ריבוי הפרות מסוגים שונים ופחות אתרים נקודתיים(.
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באזור רמות שחרות ובקעת עובדה, השטח ההררי/רמתי ברמות שחרות דורג בחלקו בערכיות גבוהה מאד וחלקו )המרובה 
מאד באתרים( – בערכיות מירבית. כמעט בכל מדדי הערכיות, הציונים של תת היחידות באזור ההררי הם 4 או 5. האזור הייחודי 
של חולות כסוי, יתרו ואיה דורג ברובו ערכיות מירבית. שולי בקעת עובדה שמחוץ לבסיס ומזרח רמות שחרור )לא לבלבל עם 
רמות שחרות( דורגו בערכיות גבוהה, ונחל חיון ביציאה מהבקעה – בערכיות גבוהה מאד. שטחים מישוריים שאינם בנויים 
ונעצוץ הערכיות דורגה כגבוהה  )אך יחסית מופרים( בתחום בסיס עובדה דורגו בערכיות בינונית. בבקעות קטורה, שיזפון 
או בינונית. הערכיות דורגה כגבוהה גם בשטחי החקלאות של נאות סמדר שהם מגוונים במיוחד ביחס לרוב שטחי החקלאות 

בתחום הסקר.

“מגבלות“ הערכיות הנופית-תרבותית כפי שכבר הוזכר, שיטת הדירוג של הערכיות הנופית-תרבותית נוטה להעדיף במידה 
מסוימת אזורים הרריים על פני מישוריים. לכן, בתוכניות לפיתוח באזורים מישוריים יש לשים לב להשוואה בין אזורים כאלה, 
גם אינם אפשריים לפיתוח(.  יותר מזו של האזורים ההרריים )שלרוב  נמוכה  דווקא לכך שערכיותם הנופית-תרבותית  ולאו 
לשיטת הדירוג גם מגבלות נוספות: היא נותנת ביטוי לכמה מההיבטים הנופיים, אך לא לכולם; המדדים מקבלים שקלול זהה, 
למרות שניתן להציע שקלולים אחרים, ואף מדדים אחרים/נוספים; מבחינות רבות “הנוף גדול מסכום מרכיביו“ – החיבור של 
החלקים השונים וההשתנות במעבר בין תת-יחידות נוף, כמו גם בין יחידות נוף )גם אם גבולותיהן מוסכמים(, מהווה מימד 

נוסף וקשה יותר לכימות.

בכל מקרה, ובפרט בפיתוח שעשוי להשפיע על בתי-גידול רגישים, יש צורך לבחון קודם כל את הערכיות האקולוגית.

3.17.3 קשרים בין ערכיות נופית-תרבותית וערכיות אקולוגית
ברמה  נבחן  לא  הללו  הערכיות  דירוגי  שני  בין  מתאם  או  קשר  החוברת.  בהמשך  ומפורטת  מוצגת  עצמה  האקולוגית  הערכיות 

הסטטיסטית, אך סביר שהוא קיים במידה מסוימת. עם זאת, הוא בהחלט לא מתקיים בכל המקרים.

הקשר עשוי להתקיים למשל מהסיבות הבאות:
• תת-יחידות חקלאיות מדורגות בערכיות אקולוגית נמוכה ובערכיות נופית-תרבותית שהיא לרוב בינונית.	

• תת-יחידות שבהן עצים רבים הן לרוב בתחום הגבוה מאד של ערכיות נופית-תרבותית וגם של ערכיות אקולוגית .	

• תת-יחידות עם הפרות רבות )דרכים, תשתיות רבות וכו( הן לרוב פגועות גם ברמה הנופית וגם ברמה האקולוגית.	

במקביל, ישנם גם מקרים לא מעטים בהם המתאם ה“צפוי“ אינו מתקיים, למשל:
• שרובם 	 ערוצים  עקב  זאת  בינונית.  אקולוגית  בערכיות  מאידך  אך  מירבית,  נופית-תרבותית  בערכיות  דורגו  שיירות  צוקי 

מסדר נמוך ובהם צומח מועט, ומיעוט בעלי חיים. המידע על קינוני עופות במצוקים שבתחום הסקר הוא מועט מאד. אם 
יתברר שישנם קינונים בהיקף משמעותי, יש להעלות את דירוג ערכיותם האקולוגית של המצוקים.

• קע א-סעידין הוא מישור אחיד למדי, בהיר, גדול ורצוף, שערכיותו הנופית גבוהה, אך ערכיותו האקולוגית מירבית.	

• אזורי הקירטון ומישורי הרג בצפון אזור הסקר דורגו ברובם בערכיות נופית-תרבותית גבוהה או גבוהה מאד )מישורים רחבי 	
זאת, בערכיות האקולוגית הם בתחום הערכיות  נקודתיים(. לעומת  ניכר של אתרים  גדולות, מספר  ידיים, מיעוט הפרות 

הגבוהה והבינונית )ובבוטנית – לרוב בינונית(, כיוון שהצומח מרוכז בערוצים )שרובם לא גדולים( וגם בהם הוא דל יחסית. 











פרק ד':

צומח

שום סיני )מין בסכנת הכחדה( צפונית לשטחי החקלאות של לוטן. צילום: מימי רון





215

"ח מסכם ובקעת עובדה דו הערבה הדרומית 

4.1 רקע בוטני

4.1.1 גורמים המשפיעים על אופי הצומח במדבר הקיצוני
ככלל, הצומח במדבריות מתאפיין בכיסוי צומח נמוך ובריבוי יחסי של מיני בני-שיח ושל מיני צמחים בני-חלוף. בני השיח 
)ויזל, 1984(. תחום הסקר  יוצרים בתות דלילות שמהוות את תצורת הצומח השלטת בחלקים גדולים של השטח כל השנה 
נמצא באזור המוגדר כמדבר צחיח קיצוני. באזורים העונים להגדרה זו )ע“פ שלמון, 2015( כמות המשקעים הממוצעת היא 
פחות מ-80 מ“מ בשנה ויכולת חיזוים נמוכה, ההתאדות גבוהה ביותר )ממוצע המשקעים מחולק באידוי והדיות השנתיים 
ניכר מתחום  )ר׳ להלן(. למעשה בחלק  והצומח הרב-שנתי מרוכז בערוצים  יחס של פחות מ-0.05(  נותן  = מדד המדבריות, 
הסקר הצחיחות קיצונית ביותר )מדד המדבריות באילת כ-0.006( והטמפרטורות בקיץ קיצוניות. גורמים אלה הם המשפיעים 
העיקריים על הצומח בערבה ובנגב הדרומי, כמות המשקעים אינה מספקת לקיום צמחים על פני כל השטח במרבית המקומות, 
ולכן הם מצטמצמים ברובם לערוצים ולשקעים שבהם יש תוספת של מי-נגר. אופי צומח כזה מכונה “צומח ערוצי“, בניגוד 
לצומח באזורים לחים יותר הקרוי “צומח פזור״63. על פי דנין )1977, ור׳ מפה 16 להלן(, ניתן לשרטט גבול מקורב של המעבר 
בין הצומח הפזור לערוצי בקו של כ-70 מ“מ גשם )כשלמעשה יש אזור מעבר בתחום 50-80 מ“מ(. גבול זה עובר בקו מפותל 
בכיוון כללי דרום-מערב – צפון-מזרח, בין הר שגיא, תחתית מכתש רמון, בקעת צין ונחל צין התחתון ועד לחלקים הנמוכים 

של מדבר יהודה. 

תחום הסקר הנוכחי נמצא, אם כן, כולו באזור הצומח הערוצי. עם זאת, כפי שמציין דנין, החלוקה לצומח פזור או ערוצי היא 
כללית בלבד. זאת מכיוון שבאזורי הצומח הפזור, ובפרט בתחום המשקעים הנמוך בו, ישנם שטחים עם משק מים גרוע שבהם 
הצומח מוגבל לערוצים בלבד )למשל קרקעות ממוצא חווארי וקירטוני(. מאידך, באזורי הצומח הערוצי, בתחום המשקעים 
“הגבוה“ שבו )30-50 מ“מ(, ניתן למצוא צומח פזור באזורים עם משק מים משופר – כמו בשטחי חולות, בשולי מלחות שבהם 

מי תהום גבוהים ובמדרונות טרשיים.

גורמים חשובים נוספים המשפיעים על הצומח הם אי-הוודאות בנוגע למועד ירידת הגשם וכמותו, ותדירות גבוהה של שנות 
בצורת. כך למשל, רצף שנות הבצורת בין השנים 1995-2009, מתבטא עד היום בחלקים שונים של האזור בנוכחות ריכוזים של 
צמחים רב-שנתיים מתים. בתוך אזור הצומח הערוצי, יש לפיכך חשיבות רבה למשק המים המקומי, שמלבד כמות המשקעים, 

תלוי גם בסוג המסלע והקרקע, וכן בגודל הערוץ ובאופי הזרימות )ר׳ להלן(.

ערוצים קטנים מנקזים מים מסביבתם הקרובה ומספר ערוצים קטנים מצטרפים לערוץ גדול יותר. במורד הערוץ מצטרפים 
ככל  מכך,  כתוצאה  בהדרגה.  וגדלה  הולכת  בו  הזורמת  המים  שכמות  כך  וגדל,  הולך  משטח  מים  המנקזים  נוספים  ערוצים 
שמתקדמים במורד הערוץ, עולה עומק ההרטבה, המלחים מודחים לעומק רב יותר והצמחים נהנים מכמות מים גדולה יותר. 
הקטעים העליונים בערוצים הקטנים ביותר )ערוצים מסדר ראשון64(, בד“כ יבשים ומלוחים, חסרי צומח או בעלי צומח חד-
שנתי. בהמשך במורד הערוצים, מופיע צומח רב-שנתי נמוך ודל, ובהדרגה, עם העלייה בסדר הערוצים, הצומח הולך ונעשה 
עשיר – במקביל לעליה בכמות המים. השינוי מתבטא בעליה במספר המינים, באחוז כיסוי הצומח ובמעבר של צורת החיים 

השלטת מחד-שנתיים לבני-שיח קטנים, לבני-שיח גדולים, לשיחים ולעצים )ויזל, 1984; רון ועמיתיה, 2003(. 

שיטפון  זורם  הקטנים  בערוצים  בערוצים.  שיטפונות  לזרימת  לעיתים  גורמים  הערבה  של  ההיקוות  באגן  היורדים  הגשמים 
כמעט מידי שנה, אך זרימה חזקה מופיעה בהם רק אחת ל- 8-10 שנים. בערוצים הגדולים, כמו נחל פארן, נחל הערבה, נחל 
נקרות ונחל צין, מופיעה זרימה או מספר זרימות מידי שנה. לעיתים ישנם אירועים שיטפוניים קטנים שלא מגיעים עד בסיס 

הסחיפה, והמים נבלעים בדרך )רון ועמיתיה, 2003, ור׳ גם בסעיף ההידרולוגיה(. 

הנחלים הגדולים בערבה הם רחבים ובעלי שיפוע קטן, יש בהם מספר רב של ערוצי זרימה בגדלים שונים, וביניהם שרטונות 
מוגבהים מעט – תופעה הקרויה “אפיקי פזרות“. בזמן שיטפון עוברים מים בעוצמה רבה בערוצי הזרימה הראשיים, ואם יש 
כמויות מים גדולות מיכולת הערוץ להכיל, המים מציפים את המדרגות שבין הערוצים. צמחים לא מסוגלים לשרוד את עוצמת 
השיטפון בערוצי הזרימה, ולכן הערוצים הראשיים “מגולחים“ בדרך כלל מצמחים, והצמחים יימצאו בשוליהם, ובמידה קטנה 
יותר על המדרגות שביניהם )רון ועמיתיה, 2003(. ליפקין )1971( מציין שבמעבר של ערוץ גדול מאזור שבין גבעות אל שטח 
מישורי, ישנה “נסיגה“ באופי הצומח והוא נהיה דומה יותר לזה של מקטעים עליונים יותר בערוץ. מצב כזה מתרחש במידה 
מסוימת גם בחלק ממניפות הסחף )לעומת נקודת המוצא של המניפה(, מכיוון שכמות המים מהערוץ מתפזרת כעת על פני 
לערוץ שלפני  דומים  להיות  במניפה עשויים  מניפות, הערוצים הראשיים  היוצרים  גדולים  בנחלים  זאת,  עם  ערוצים.  מספר 

המניפה, אולי בזכות החלחול למי התהום )ר׳ להלן(.

63. אצל ויזל )1984(, מדבריות עם צומח כנ"ל נקראים "מדבר גשם" ו"מדבר נגר" בהתאמה.
64. ערוץ מסדר 2 נוצר בהתלכדות של שני ערוצים מסדר 1. ערוץ מסדר 3 נוצר בהתלכדות שני ערוצים מסדר 2, וכך הלאה )קטע ערוץ מסדר 3 אליו מגיעים 

ערוצים מסדר 1 או 2 נשאר בסדר 3(. הערוצים הגדולים ביותר בתחום הסקר )למשל נחל חיון התחתון( הם לרוב מסדר 8 או 9.
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מפה 16: הגבול בין הצומח הפזור לצומח הערוצי בנגב )הקו על פי דנין, 1977(

מים המחלחלים למי התהום נשארים בחלקם בעומק הערוץ, על גבי אקוות שעונות קטנות, ומאפשרים בכך גדילה של עצי 
שיטה ועצים נוספים )פרלברג ועמיתיו, 2013(. חלק אחר של מי התהום מגיע לאקוות הראשיות. במקומות שהללו קרובות 
לפני השטח באגנים חסרי מוצא, מתפתחות מלחות. בשולי המלחות מתאפשר גם כן קיום עצים בצפיפות רבה, וסמוך יותר 

למרכזן ישנם צמחים שעמידים במיוחד למליחות.

לפעילות אנושית השפעות ניכרות על משק המים המקומי בחלקים מהשטח, ולפיכך גם על הצומח ועל המערכת האקולוגית 
בהם בכלל. השפעות אלה כוללות הורדה כללית של מפלס מי התהום עקב קידוחים, העלאה מקומית של מפלס מי התהום 
באזורים הסמוכים לשטחי החקלאות )ובפרט סביב מטעי תמרים שבהם ההשקיה מרובה(. השפעה נוספת נגרמת מעצירות 
ומהטיות של זרימות בערוצים. כך למשל, לכביש הערבה השפעה משמעותית על תמותת עצי שיטה בטווח של עד 250 מ׳ 
במורד )מזרחית( לכביש )פרלברג ועמיתיו, 2013(, ולסוללות ותעלות ההטיה הקשורות לבסיס עובדה ישנה השפעה רבה על 
הצומח בקרבתן )נצפה בסקר הנוכחי(. על ההשפעות האנושיות הללו מתווספות גם השפעות שאינן קשורות ישירות למשק 

המים )למשל השפעות שוליים של שטחי חקלאות(.
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מי  זרימת  והקרקע,  המסלע  סוגי  הערוצים,  ואופי  גודל  הטופוגרפיה,  המשקעים,  כמות   – כה  עד  שהוזכרו  הגורמים  מכלול 
התהום, בתוספת ההשפעות האנושיות – יוצר צירופים שונים המהווים חלק מהשיקולים בסיווג בתי הגידול )ר׳ לעיל בסעיף 

3.2.2(. בתי הגידול מהווים את הבסיס לאפיון הצומח המופיע בהמשך הפרק.

4.1.2 מוצא פיטוגיאוגרפי ותכונות של צמחי המדבר
נכללים  שבו  הסהרו-ערבי,  לחבל  בערבה(  שאינם  הסקר  בתחום  החלקים  גם  )כמו  הערבה  שייכת  פיטוגיאוגרפית  מבחינה 
מדבריות הסהרה, סיני, הנגב ומדבר יהודה וחצי-האי ערב )ויזל, 1984; רון ועמיתיה, 2003(. בתחום חבל זה בארץ, רב יחסית 
חלקם של צמחים בעלי טיפוס תפוצה סהרו-ערבי65, או בעלי טיפוס תפוצה רחב יותר, הכולל את החבל הסהרו-ערבי וחבל 
נוסף. כיוון שבישראל קיים מפגש של אזורים פיטוגיאוגרפיים, ישנם בדרום הנגב ובערבה גם מיני צמחים עם טיפוס תפוצה ים-
תיכוני ו/או אירנו-טורני, אם כי חלקם מכלל מיני הצמחים נמוך יותר מאשר בצפון הנגב )ר׳ פירוט בחלק התוצאות(. בעקבות 
טמפרטורות החורף הגבוהות יחסית, נמצאים בערבה גם מספר רב של מיני צמחים בעלי תפוצה סודנית, כמו למשל, מיני 
השיטה – שיטה סלילנית ושיטה סוככנית. בעבר, ראו לעיתים באזור הערבה ובקע ים המלח, בו נפוצים מינים סודניים אלה, 

בעיקר בערוצים ראשיים ובנאות מדבר, מעין שלוחה )מנותקת מהגוש העיקרי( של החבל הסודני )ר׳ למשל: דנין, 1977(.
מיני הצמחים הגדלים במדבר, ובפרט המינים בני הקיימא, מציגים מגוון גדול של תכונות ומנגנונים המאפשרים קיום בסביבה 
קיצונית זו, כשלכל מין או קבוצת מינים מאסף שונה של תכונות כאלה. תכונות ומנגנונים אלו אינם ייחודיים לצמחי מדבר בלבד, 
וניתן למצוא אותם גם במינים לא-מדבריים, מכיוון שאתגרי עמידה ביובש ו/או במליחות קיימים גם באזור הים-תיכוני )דנין, 1977(.

אשליל שעיר. גבישי מלח מופרשים מהעלים ואליהם 
נספחות טיפות מים זעירות. צילום: בני שלמון

עם זאת, בחלק מצמחי המדבר תכונות ומנגנונים אלה מרובים ובולטים יותר. כמה מהם יוזכרו כאן בקצרה. בין דרכי ההסתגלות 
מצמחי   )66 70% )מעל  גדול  חלק  ואכן,  מהיובש,  מלאה  או  חלקית  התחמקות  מעין  שמהווה  החד-שנתיות  את  למנות  ניתן 
המדבר הם חד-שנתיים )ויזל, 1984(. דרכים נוספות קשורות למורפולוגיה ולפיזיולוגיה של הצמחים, כמו למשל צמצום העלים 
והעברת חלק מתפקידי ההטמעה לגבעולים )למשל ברותם(, השרת כל העלים והפסקת/הקטנת הפעילות בקיץ, הצמחת עלי 
חורף גדולים ועלי קיץ קטנים, הפרדה בין חלקים שונים של הצמח כך שתמותה של חלק אחד לא תשפיע על שאר החלקים 
)כך למשל, בלענת המדבר הצמח מורכב מיחידות משנה כמעט עצמאיות, שבכל אחת שורש, עלים וגבעולים הקשורים אליו(, 
שורשים עמוקים ומעוצים שמהם מתפתחים במהירות שורשים עונתיים כשהקרקע לחה, יצירת שכבה עבה של קוטיקולה על 
העלה המביאה לכך שאיבוד המים נשלט ומתבצע דרך הפיוניות בלבד, פיוניות שקועות, הקטנת הקרינה הפוגעת ע“י שעירות, 
עמידות הרקמות לחום ועוד. במקרים רבים ישנו תהליך הטמעה יעיל יותר בזכות שינויים במבנה הפנימי של העלה ו/או ע“י 
מנגנונים פיזיולוגיים המאפשרים קליטה מספקת של פחמן דו-חמצני באמצעות פתיחת הפיוניות בלילה או פתיחתן לזמנים 
קצרים ביום – ובכך הפחתת איבוד המים. לחלק מצמחי המדבר תכונות המאפשרות ניצול מהיר ויעיל של המים בזמנים הקצרים 
והבלתי צפויים שבהם המים זמינים בכמות רבה. כך למשל, ישנם מינים עם רקמות המסוגלות לאגור מים רבים תוך זמן קצר 
)לדוגמה: פטוטרות העלים בזוגן השיח(. אגירת מים יעילה גם כאמצעי למיהול מלחים בצמחים הגדלים בקרקעות מלוחות – 
אתגר נוסף הקיים בחלק ניכר מבתי הגידול המדבריים. לכל אלו מתווספים שלל מנגנונים הקשורים בהכוונת הפצת הזרעים 
ונביטתם. בין אלה ניתן למנות מנגנונים המוודאים הפצת הזרעים ו/או נביטתם רק לאחר ירידת גשם בכמות מספקת, “פיזור 
הסיכון“ ע“י יצירת סוגים שונים של זרעים הנובטים בתנאים שונים או המופצים למרחקים שונים, ועוד )דנין, 1977; ויזל, 1984(.

65. כלומר, צמחים שתחום תפוצתם העולמי חופף לתחום החבל הנ"ל או לחלקו.
66. בתחום הסקר התקבל שחלקם של החד-שנתיים הוא פחות מ-50%, נתון המעיד ככל הנראה על רמת עקה גבוהה. ר' פירוט בחלק התוצאות.
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4.1.3 דרכי האפיון של הצומח באזור המדבר הצחיח הקיצוני
למרות שכמות הצומח הכללית נמוכה ברוב השטח, תיאור מבנה הצומח באזור המדבר הצחיח הקיצוני מהווה משימה מורכבת 
עקב השתנותו ההדרגתית לאורך הערוצים )ויזל, 1984(. התיאור הרגיל של חברות צומח מאזורים ים-תיכוניים מאותגר כאן, 
מכיוון שלמעשה ישנו רצף של חברות מתחלפות. שיטת ה“מחגרים“ וה“נדבכים“ לאפיון צומח הערוצים פותחה ע“י ליפקין 
)1971(. על פי שיטה זו, כל מקטע ערוץ שבו יש שליטה של מין/ים מסוים/ים נחשב כנדבך. בהסתכלות על סביבה עם מסלע 
נתון, שבה ישנם ערוצים בגדלים שונים, ניתן לזהות את אותו נדבך במקטעים של ערוצים שונים )למשל נדבך בשלטון ערטל 
מדברי(. מקטעים אלה לרוב יהיו בעלי תכונות דומות. הנדבך, אם כן, הוא מעין חברת צומח מבוזרת-במרחב )נמצאת בקטעי 
ערוצים דומים שאינם ברצף גיאוגרפי זה עם זה(. ליפקין זיהה לעיתים עד כ-20 נדבכים במורד ערוצים )מהקטן ביותר לגדול 
ביותר(. המונח “מחגר“ משמש לרצף כזה של נדבכים החוזר על עצמו בסביבה מסוימת. למשל )ע“פ: דנין, 1984(, בהרי הגיר 
של דרום הנגב תואר “מחגר של ערטל מדברי ושמשון קהירי“ )המינים שעל שמם קרוי המחגר מהווים שליטים בולטים בחלק 
מהנדבכים שבו(, הכולל 19 נדבכים החוזרים על עצמם בערוצים בסביבה זו. הנדבך הראשון כולל צמחים חד-שנתיים בלבד, 
השני בשלטון כוכב ריחני, בשלישי – מקור-חסידה שעיר, ברביעי – שמשון קהירי, בחמישי – שמשון ליפי, בשישי – ערטל 

מדברי, וכך הלאה, עד הנדבך ה-18 בשלטון רותם המדבר וה-19 בשלטון שיטה סלילנית.

בסקר הנוכחי אפיון הצומח התייחס להשתנות הצומח לאורך הערוצים, אך ברמת פירוט קטנה יותר מאשר שיטת הנדבכים )ר׳ 
פירוט בסעיף הבא(. האפיון מתבסס בעיקר על המינים בני הקיימא, מכיוון שעושר והרכב המינים בני החלוף משתנים מאד 

בעקבות השינויים המרחביים והבין-שנתיים בכמויות המשקעים )דנין, 1977(.  
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4.2 שיטות עבודה בפרק הבוטני

4.2.1 אפיון הצומח
אפיון הצומח שבחלק התוצאות בהמשך הפרק הבוטני, מתמקד בתיאור הצומח בבתי הגידול השונים שהוגדרו בסקר. 

רוב בתי הגידול שסווגו בסקר מיוצגים בכמה תת-יחידות נוף/צומח, והאפיון התייחס במידה מסוימת גם לשוני בין תת-יחידות 
שבהן אותו בית-גידול )למשל להבדל בין חולות סמר לחולות כסוי, או בין נחל חיון עליון לנחל חמדה(. בתת-יחידות שבהן לא 
התבצעו תרשימי צומח, הנחנו דמיון במצאי – ובערכיות הבוטנית – לתת-יחידה שנדגמה שבה בית הגידול ומאפיינים נוספים 

)למשל כמות ההפרות( דומים. 

אפיון הצומח כלל ניתוח של מאסף תרשימי צומח מהמקורות הבאים:
• סקרי הערבה הקודמים של מכון דש“א )רון ועמיתיה, 2003, 2004; פרלברג ועמיתיו, 2013(. 	
• רשומות משכבת תצפיות צמחים של רט“ג )בפרט במקרים שבהם מדובר על סקר צומח(. 	
• תרשימים שונים נוספים – מעבודות קודמות )למשל: דנין, 2014ג(, מהשתלמויות רת“ם/כלנית ועוד.	
• תרשימים חדשים שנערכו במסגרת הסקר הנוכחי. 	

כל  לרשימת  הכוונה  “תרשים“  במונח  האחרונות.  השנים  מ-30  הסקר,  בתחום  תרשימים  בכ-325  שימוש  בוצע  הכול  בסך 
המינים שנצפו בנקודה מסוימת ולאפיון הצומח בה )ר׳ להלן(. המפה הבאה מראה את מיקומי התרשימים ואת פריסתם בבתי 
הגידול השנים. פרט לתרשימי צומח אלה, נעזרנו בתצפיות צומח מקריות )שאינן במסגרת של סקר צמחים( שהתקבלו מרט“ג. 
תצפיות אלה לרוב הוסיפו מספר מינים לרשימות המינים של כל בית-גידול. תצפיות רט“ג היוו גם את המקור למרבית איתורי 
המינים הפולשים. לאחר עיבוד התרשימים הנ“ל התקבלו גם תוצאות ממספר תרשימי צומח מסקר הטבע העירוני של אילת, 
הנמצאים בתחום הסקר הנוכחי. תוצאות אלו לא נכללו בבחינה ההשוואתית בין בתי הגידול, אך שימשו בהקשר של מיקומי 

מינים נדירים, מינים פולשים, ובמקרים מסוימים גם למידע נוסף על הצומח.

ברמת התרשים הבודד, פרט לרשימת המינים, אופיינו בכל תרשים גם תצורת הצומח וצוינו המינים השליטים. השילוב של 
התצורה והמינים השליטים מהווה את טיפוס הצומח. ברוב תרשימי הצומח שבוצעו לפני הסקר הנוכחי, טרם הוגדר הסטנדרט 
בחלק  רק  נכתבו  השליטים  והמינים  הרישום,  במהלך  הצומח  תצורת  נכתבה  לא  ולכן   ,)2014 ועמיתיה,  )סבר  צומח  למיפוי 
מהמקרים. נתוני התרשימים אצל פרלברג ועמיתיו )2013(, שכללו ספירת פרטים, אפשרו קביעה מדויקת של התצורה והגדרת 
השליטים. בשאר התרשימים הקודמים התצורה אופיינה בדיעבד, בעזרת מבט בתצלום אוויר )המאפשר לראות צפיפויות החל 
מרמת השיחים, ולעיתים גם בני-שיח( ביחד עם הערכת מומחית )מימי רון(. המינים השליטים, היכן שחסרו, נקבעו גם הם 
ע“י מימי רון על סמך רשימת המינים בתרשים. בקביעות-בדיעבד אלה יש להתייחס לתצורות ולטיפוסים כאל משוערים. בכל 
המקרים, קביעת תצורת הצומח נערכה על פי סיווג תצורות הצומח המדבריות )פרלברג ועמיתיו, 2018( – ר׳ איור 96 בהמשך. 
פרט לדינמיות הקשורה לשינויים בכמות העשבוניים בני החלוף, ייתכנו לאורך זמן שינויים ומעברים גם בין תצורות גבוהות 
יותר. לדוגמה, באזורים בשולי נחל שעלב ובנחל כסוי, התצורה השתנתה מ“שיחייה דלילה מאד“ ל“ישימון עם מעוצים פזורים“, 

עקב רצף שנות הבצורת בין השנים 1995-2009.

קביעת המינים השליטים, בפרט בתרשימי הסקר הנוכחי, בוצעה גם היא בהתאם למקור הנ“ל )ר׳ נספח ד׳(. 

ישנה השתנות רבה של הצומח לאורך הערוצים. לפיכך, בבתי-גידול כאלה, הצומח אופיין בנפרד  ניכר מבתי הגידול  בחלק 
בערוצים מסדר שונה )למשל במישורי הרג נערכו תרשימים בערוצים מסדר 1-2, ותרשימים נפרדים בערוצים מסדר 3-4 וכו׳(. 
ניתן לראות באפיון כזה מעין הכללה לשיטת הנדבכים שפותחה ע“י ליפקין, כשיש לקחת בחשבון את העובדה שסדר הערוץ 
הוא גורם פיזיוגיאוגרפי, בעוד שהנדבכים הם תיאור של הצומח בפועל67. ליפקין זיהה לרוב 15-20 נדבכים, החל מהערוצים 
העליונים ביותר ועד לערוצים הגדולים ביותר, בעוד שבתיאור כאן ישנה הפרדה ללא יותר מאשר 4-5 קבוצות של סדר ערוץ. 
היתרון של ההסתכלות על סדרי הערוצים הוא בכך שהם כבר ממופים, ולכן ניתן להעריך על פי שכבת הערוצים איזה צומח )או 
נכון יותר, טווח של תצורות ומינים שליטים( צפוי במיקום מסוים. כמו כן, התיאור לפי סדרי ערוצים פשוט יותר מעצם היותו 
ניכרים בצומח בין ערוצים  ייתכנו הבדלים  מכליל. החיסרון הוא שעקב המתאם הלא מושלם בין סדר הערוץ לכמות המים, 
שונים מאותו סדר, גם באותו בית-גידול. בנוסף, ההכללה לפי סדר הערוץ יוצרת “השטחה“ מסוימת של המורכבות האמיתית.

במדבר הצחיח הקיצוני אפשרית שונּות רבה בכמות המשקעים בין מיקומים שונים )ואף בין אזורים סמוכים( בשנה נתונה, 
וישנה שונות גדולה בין שנים שונות. תהליך הערכת הצומח )לקבלת ערכיות בוטנית, ר׳ בהמשך( שם דגש על מיני צמחים 
בני-קיימא, שנוכחותם יציבה יותר בין העונות ובין השנים. מינים אלה מאפיינים טוב יותר את הצומח במקום, גם אם לא בכל 

67. לדוגמה: מקטע ערוץ ארוך מסדר 2 המקבל סדרה של ערוצים מסדר 1 נשאר בסדר 2, אך ברור מאליו )וגם נצפה בשטח( שייתכנו שינויים בכמות הצומח 
ובהרכב המינים לאורכו של ערוץ כזה.
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עונה הם מהווים את מרבית המינים או את עיקר הביומסה. עם זאת, הרישום בשטח ואפיון המצאי כללו גם מינים בני-חלוף 
)חד-שנתיים ורב-שנתיים בני-חלוף, כמו למשל חלק מהגיאופיטים(.

ת
מדבריו

מח 
ת צו

תצורו
סיווג 

איור 96 : 
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4.2.2 אתגרים במיפוי הצומח באזור הסקר
אחד הקשיים בקביעת תצורת הצומח הוא ייחוס גבולות למקטע68 הנדגם בתרשים הצומח. במקרה של צומח ערוצי, ההתייחסות 
הייתה “לשטח שבו גדלים רוב הצמחים הרב-שנתיים“ – בערוץ הזרימה או בערוץ ובשוליו )ר׳ באיור 97 להלן, מרמת גרופית שסווג 
בה בית הגידול ‘רמות גירניות מבותרות׳(. במקרה שבאיור, תצורת הצומח הייתה “שיחייה דלילה מאד“ )השיחים, בעיקר אטד 
ערבי69, הוערכו כמכסים מעט יותר מ-2% משטח הייחוס(. המינים השליטים היו אטד ערבי, ערטל מדברי ופגוניה רכה. למעשה, יש 
לדייק ולומר שהתצורה היא “שיחייה דלילה מאד בערוצים“ )והטיפוס “שיחייה דלילה מאד בערוצים, בשלטון אטד ערבי, ערטל מדברי 
ופגוניה רכה“(, על מנת להבדיל ממצב שבו הצומח מכסה את כל השטח. בחלק הימני של התמונה ניתן לראות ערוץ משני )שבו 
גם שרידי עץ מת!(, שלא נכלל בחישוב. למעשה, יש כאן מצב של כמו-פזרות )בקנה מידה קטן(, בחיבור של הערוץ המצולם 
לערוץ גדול יותר במורד שאינו נראה בתמונה. מצב זה מצביע על הקושי בהחלטה מתי מדובר על צומח ערוצי בלבד, ומתי על ערוצי 
פזרות )שאז שטח הייחוס עשוי לכלול את הערוצונים וגם את השטחים שביניהם(, מכיוון שבפועל קיימת הדרגתיות בין שני המצבים. 

איור 97: דוגמה לצומח מעוצה בערוץ זרימה ובשוליו. 
קווים כחולים מסמנים את שולי מקטע הדיגום.

4.2.3 אופן חישוב הערכיות הבוטנית
הערכיות הבוטנית חושבה בשני שלבים, שהראשון מהם כמותי והשני כמותי וגם איכותני.

שלב 1 – חישוב ערכיות התרשימים
חושבה באופן שהתבסס על שיטת חישוב הערכיות הבוטנית המקובלת בסקרים בצומח הים-תיכוני, עם שינויים והתאמות למצב 
של המדבר הצחיח הקיצוני. בנספח ג׳ ישנה טבלה המתארת את השינויים וההתאמות הללו. המדדים ששימשו בהערכה היו: עושר 
המינים בני הקיימא, הרכב המינים מבחינת מינים בסכנת הכחדה, נדירים ואנדמיים ומאידך מינים פולשים, נדירות יחסית של בית 

הגידול, מורכבות מבנית וכושר השתקמות. 

• עושר המינים בני הקיימא )25% מהמדד(: ציון גבוה יותר לתרשים שתועד בו מספר מינים בני-קיימא גדול יותר. מס׳ 	
המינים בני הקיימא המקסימאלי לתרשים צומח הוגדר כרף העליון )ציון מירבי(, מס׳ המינים בני הקיימא המינימאלי הוגדר 
כרף התחתון )הציון הנמוך ביותר(, ובהתאם – בוצע הנרמול עבור שאר הטווח לציון בסקאלה 0-100. עקב ההשתנות הרבה 
במספרי המינים בני החלוף בין העונות והשנים, עושר המינים בני החלוף לא שימש בחישוב הערכיות של התרשימים. פיצוי 

מסוים על כך התבצע לעיתים דרך הערכת מומחה, בדירוג הערכיות של תת-יחידות הנוף/צומח.

• למינים 	 משקל  מתן  תוך  הצמחים,  חברת  להרכב  ספציפית  להתייחסות  נועד  זה  סעיף  מהמדד(:   20%( המינים  הרכב 
שנמצאים בסכנת הכחדה, נדירים ואנדמיים מחד, ולמינים פולשים/זרים מאידך.

• מינים בסכנת הכחדה, נדירים ואנדמיים )15% 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 

68. ב"מקטע הנדגם בתרשים" הכוונה לשטח קטן מאד בדרך כלל – למשל קטע של ערוץ – שבו הצומח אחיד יחסית. מקטעים אלה לא מופו שכן מספרם מגיע 
לאלפים רבים )ואף הרבה יותר מכך(, עקב השתנות הצומח לאורך הערוצים והמספר הגדול של הערוצים. הגישה כאמור הייתה לדגום מקטעים מאפיינים 

– ומהם להסיק לגבי בית הגידול ו/או תת-יחידת הנוף/צומח. 
69. באזור המדברי הוחשבו כשיחים גם פרטים של מינים שיחניים שגובהם פחות מ-1 מ'.
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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 לתרשים הצומח בסקאלה של 0-100.

• נמוך מכיוון שנוכחות מינים פולשים בשטח בכלל 	 זה  המשקל היחסי של מדד  )5% מהמדד(:  פולשים/זרים  מינים 
)דופור-דרור, 2010;  1י-, מין שמוגדר כפולש  ציון  זר שאינו מוגדר כפולש קיבל  נמוכה. מין  ובתרשימים בפרט היא 
דופור-דרור ועמיתיו, 2013( קיבל ציון בהתאם ל-׳מספר השחור׳ שלו )הלקוח כמספר שלילי( – 2 )=פחות 2(. ‘מספר 
שחור׳ הוא רמת האיום האקולוגי שמהווה המין הפולש על פי יכולתו לחדור לשטחים טבעיים, יכולתו האללופתית, 
ויכולתו ליצור יחידות צפופות )דופור-דרור, 2010(. מינים נטועים שאינם עונים להגדרות הללו, לא קיבלו ציון. בכל 
המינימאלי  והציון  העליון  כרף  הוגדר  המקסימאלי  הציון  והפולשים.  הזרים  המינים  כל  ציוני  סוכמו  צומח  תרשים 
הוגדר כרף התחתון, ובהתאם – בוצע נירמול לציון סופי לתרשים הצומח בסקאלה 0-100. יש לשים לב כי סעיף זה 
מקבל ציון בסקאלה הפוכה לציונים בשאר המדדים: מעט מינים פולשים – ציון גבוה, הרבה מינים פולשים – ציון נמוך.

• נדירות בית הגידול )20% מהמדד(: מתייחסת לאחוז השטח המכוסה ע“י בית הגידול בו נמצא התרשים, מכלל השטח 	
הפתוח שאינו חקלאי בתחום הסקר. ערכיות גבוהה יותר ניתנה לבית-גידול נדיר יותר בסקר. הציון המקסימאלי הוגדר כרף 

העליון, ובהתאם – בוצע נירמול לציון סופי לתצורת צומח בסקאלה 0-100.

• ההנחה היא שככל שצורת החיים השלטת בתצורת הצומח גבוהה יותר, וכן ככל שיש 	 מורכבות מבנית )20% מהמדד(: 
יותר צורות חיים המיוצגות בתצורת הצומח, כך המורכבות המבנית שלה מבחינת הצומח – גבוהה יותר, ולכן היא מייצרת 
יותר נישות אקולוגיות וחשובה יותר לשימור. הציון נקבע במרווחים שווים פחות או יותר מ-0 ועד ל-100, לתצורות הצומח 

שבתרשימים, על פי הטבלה הבאה:

ציון מורכבות מבניתתצורת הצומח המפורטת

0ישימון עם מעוצים )בודדים או פזורים(

6עשבוניים בני-חלוף )בפועל תצורה שכמעט ולא נוכחת בתרשימים(

12עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים בודדים

18עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים פזורים

25בתה דלילה מאד

31בתה דלילה

37בתה פתוחה

43בתה )בצפיפויות שונות( עם עצים/שיחים בודדים

49בתה )בצפיפויות שונות( עם עצים/שיחים פזורים

55שיחייה דלילה מאד

62שיחייה דלילה

68שיחייה פתוחה

74שיחייה )בצפיפויות שונות( עם עצים בודדים

81שיחייה )בצפיפויות שונות( עם עצים פזורים

88עצייה דלילה מאד

95עצייה דלילה

100עצייה פתוחה

• כושר השתקמות למצב נוכחי )15% 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 לישימון, שמעיד על פוטנציאל נמוך 
של משק המים בקרקע, ויכולת ההתחדשות של עשבוניים חד-שנתיים בשנה גשומה במיוחד היא המהירה ביותר. לפיכך, 

הציון ניתן לפי תצורת הצומח הכללית: עצייה – 100, שיחייה – 75, בתה )בני-שיח( – 50, עשבוניים – 25, ישימון – 0. 

לכל תרשים ניתן ציון סופי על סמך שקלול הציונים במדדים השונים. לבסוף, נורמל הציון הסופי לערכיות המקובלת בסקרים 
שדורגה  הבוטנית  הערכיות  גם  והוא  פתוחים,  לשטחים  המינימלי  לציון  שנחשב  )נמוכה(  מ-1  היא  ההתחלה   .1-5 בתחום 

לשטחים חקלאיים פעילים ולשטחים מופרים מאד. שאר הדרגות הן: 2 )בינונית(, 3 )גבוהה(, 4 )גבוהה מאד( ו-5 )מירבית(.
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שלב 2 – דירוג ערכיות בוטנית של תת-יחידת נוף/צומח

לאחר שלב ההערכה הכמותית, דורגה כל תת-יחידת נוף/צומח באופן ששילב היבטים כמותיים ואיכותניים. זאת מכיוון שבתת-
לכימות מדויק. הערכיות המחושבת הכמותית של התרשימים  ניתנת  בצומח שאינה  קיימת הטרוגניות  הנוף/צומח  יחידות 
נוספים, המבוססים על הערכה סובייקטיבית למחצה. להלן המחשות  יחד עם שיקולים  )ר׳ לעיל( שבתת היחידה שוקללה 

לשיקולים אלה )דוגמה מפורטת יותר ניתן למצוא בנספח ה׳(:

• כשהצומח נמצא בכל השטח של בית הגידול )ולא רק בערוצים(, הערכיות הבוטנית של תת היחידה דורגה לפי מיצוע של 	
ערכיות התרשימים בה, תוך התייחסות לתמונה העולה מתרשימים מתת-יחידות אחרות באותו בית-גידול, ובתשומת לב 

לגורמים כמו נוכחות מינים בסכנת הכחדה ונוכחות הפרות. 

• כשהצומח בבית הגידול ערוצי בלבד, הערכיות דורגה על בסיס מיצוע של ערכיות התרשימים, תוך תשומת לב לייצוג שיש 	
בתרשימים לסדרי הערוצים השונים. מכיוון שאחוז גדול מהשטח בתת-יחידות אלה הוא חשוף מצומח ולמעשה לא מיוצג 
בחישובים, בוצע עיגול כלפי מטה של המיצוע הנ“ל. גם במקרים אלה ניתנה התייחסות לתרשימים מתת-יחידות אחרות 

מאותו בית-גידול, והתייחסות לאיתורי מינים בסכנת הכחדה ולהפרות בתת היחידה הספציפית. 

• בתת-יחידות ללא תרשימים – הערכיות ניתנה לפי דמיון )או לעיתים בהתחשב בשוני( לתת-יחידות אחרות באותו בית-גידול.	

• ניתנה התייחסות מיוחדת לצפיפות ולאופן הפיזור של השיטים בתת היחידה.	

• ניתנה התייחסות מיוחדת לעושר מינים גבוה במיוחד של מינים בני-חלוף )שלא נכללו כאמור בחישוב ערכיות התרשימים(.	

• הערכיות 	 תמונת  של  השוואתית  בחינה  לאחר  מומחה.  הערכת  של  מרכיב  כבר  בתוכם  כוללים  לעיל  שתוארו  השיקולים 
הבוטנית שהתקבלה בכל תחום הסקר, בוצע בכמה תת-יחידות נוף/צומח שינוי נוסף בדירוג דרך הערכת מומחה.

4.2.4 חישוב הדמיון בין בתי הגידול
הדמיון בין בתי הגידול חושב על פי מידת הדמיון בין רשימות מיני הצמחים שבהם. נערך חישוב לרשימות המינים בני הקיימא 

בלבד, וחישוב נוסף לרשימות כל המינים.

)Jaccard similarity index(. מדד זה מחשב את היחס בין מספר המינים  לחישוב מידת הדמיון בוצע שימוש במדד ג׳קארד 
המשותפים לכל שני בתי-גידול, למספר המינים הכולל בשני בתי הגידול, על פי הנוסחה:

כאשר )A,B(J הוא תוצאת חישוב המדד בהשוואה בין A ל-B )במקרה זה – רשימות מינים משני בתי-גידול(. המונה הוא מספר 
המינים המשותפים ל-A ול-B )חיתוך(, והמכנה הוא מספר המינים הכללי ב-A וב-B ביחד )איחוד(, כמודגם בתרשים:

איור 98: המחשה למדד ג׳קארד70

.IBM SPSS Statistics V.25 חישוב טבלת מדד הדמיון בוצע בעזרת תכנת

By Stephan Kulla )User: Stephan Kulla( - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39724700 ,70. המקור: ויקיפדיה
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4.2.5 ניתוח הנתונים
עיבוד  להמשך   Excel לגיליונות  והועברו   ,)ArcGIS 10.4 for Desktop, Esri®  ( ממ“ג  בתכנת  עובדו  המרחביים  הנתונים 

.)Microsoft® Excel® 2013 SP1(

4.3 תוצאות

4.3.1 אופן תיאור מאפייני הצומח בכל בית-גידול
בכל בית גידול מתוארים המאפיינים הבאים:

• מאפיינים כלליים מבחינת טופוגרפיה, מסלע וקרקע, כן פריסתו הגיאוגרפית של בית הגידול בתחום הסקר. 	

• מספר התרשימים ומספר הרשומות בהם, ומספר המינים בבית הגידול71. המספר כולל גם מינים שנוספו מתצפיות רט“ג 	
שאינן במסגרת התרשימים )תצפיות אלה הוסיפו לרוב כ-5-10% מהמינים(. מצוין המספר הכללי וכן בחלוקה למינים בני-
קיימא ובני-חלוף. מספרי המינים המופיעים אינם “סופיים“ כמובן, שכן פרט לספקות בזיהויים פה ושם, קרוב לוודאי שבכל 

בתי הגידול ישנם גם מינים שלא נצפו וישנן גם תנודות מסוגים שונים באוכלוסיות.

• טבלה המציינת את תצורות הצומח שנצפו או שנקבעו בדיעבד )ר׳ לעיל סעיף 4.1.3 לגבי קביעת התצורות(, המינים השליטים 	
והמינים המלווים העיקריים72, ונותנת דוגמאות לכמה טיפוסי צומח )צירוף של תצורה ומינים שליטים( שנצפו בפועל בתחום 
בית הגידול המדובר. בבתי-גידול שבהם נותח הצומח על פי סדרי ערוצים, ישנה בטבלה שורה נפרדת לכל סדר ערוץ או 

קבוצת סדרי ערוץ73, וכן עמודה נוספת של מספר המינים שנרשמו בכל סדר ערוץ. 

• פולשים 	 ומינים  אנדמיים  מינים  נוספים,  נדירים  מינים  איום,  על סף  מינים  מינים בסכנת הכחדה,  מוזכרים  לאחר הטבלה 
שנרשמו בבית הגידול. עבור מינים בעלי מספר אדום, המספר האדום מופיע בסוגריים, ]למשל: קדד סיבר )3.2([. מינים אלה 

נקבעו על פי התכונות הבאות:

• מינים בסכנת הכחדה ומינים על סף איום ומינים בעלי ‘מספר אדום׳ עד 2: סכנת ההכחדה מבוטאת ב-׳מספר האדום׳ 	
המחושב ע“י שקלול מספר מרכיבים הקשורים לתכונות הצמח, לתפוצתו ולבית-גידולו. את פירוט החישוב ניתן למצוא 
בספר האדום )שמידע ופולק, 2007; שמידע ועמיתיו, 2011(. מספר אדום = 2.5 נחשב על סף איום )קטגורית NT עפ“י 
דירוג IUCN(. מספר אדום מעל 3 נחשב בסכנת הכחדה )אין ערכי ביניים בין 2.5 ל-3.2(. ככל שהמספר גבוה יותר, סכנת 

ההכחדה גדולה יותר. המספר האדום מופיע בסוגריים לאחר שם המין.

• מינים נדירים נוספים )נדירות RP, RR, וללא מספר אדום( – על פי השכיחות )מפרגמן ועמיתיו, 1999(:	

X נכחד

Oעל סף הכחדה, נמצא ב- 1-3 אתרים בישראל

RRנדיר מאד, נמצא ב- 4-30 אתרים בישראל

RPנדיר למדי, נמצא ב- 31-100 אתרים בישראל

Rנדיר, נמצא ביותר מ- 100 אתרים בישראל

• מינים אנדמיים – בעלי אחת מאפשרויות האנדמיות הבאות )מפרגמן ועמיתיו, 1999(:	

EIאנדמי לישראל

EEאנדמי לישראל וסיני

ELאנדמי לישראל ולבנון

EPאנדמי לישראל וירדן

ESאנדמי לישראל, סוריה ולבנון

ETאנדמי לישראל וטורקיה

EYאנדמי לישראל וקפריסין

• מוגנים( 	 טבע  )ערכי  הנצחה  ואתרי  לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  אכרזת  חוק  פי  על  מוגנים:  מינים 
התשס“ה - 2005. הערה: בתיקון לחוק זה, מסוף שנת 2018, הורחבה מאד רשימת המינים המוגנים, וכעת היא כוללת 
את כל מיני הצמחים בסכנת הכחדה )ר׳ לעיל(. רשימות המינים המוגנים המופיעות במסמך הסקר הן מלפני הרחבה זו.

71. מינים שלא זוהו בוודאות ברמת המין לא נכללו בספירת המינים מבית הגידול )ברוב המקרים קיים גם מין מזוהה מאותו סוג בבית הגידול, כך שלא ניתן 
לדעת אם מדובר באמת במין נוסף. בכל מקרה, מדובר במספר נמוך של מינים בלתי מזוהים(.

72. רשימות המינים השליטים והמינים המלווים הן מצטברות מכלל התרשימים והתצפיות בבית הגידול.
73. בחלק מתרשימי הצומח מהעבר לא היה תיעוד מספק של פרמטר זה, והוא נקבע בדיעבד לפי מיקום התרשים.



227

"ח מסכם ובקעת עובדה דו הערבה הדרומית 

• מינים פולשים: על פי סינתזה מפרגמן ועמיתיו )1999(, דופור-דרור )2010( ומימי רון.	

• לעיתים ישנה השוואה חצי-כמותית או איכותנית לבתי-גידול אחרים )השוואה מחושבת לדמיון בין כל בתי הגידול נמצאת 	
בסעיף 4.3.3(. 

• לבסוף, ישנו סיכום קצר לגבי תכונות הצומח בבית הגידול.	

4.3.2 מאפייני הצומח בבתי הגידול השונים שהוגדרו בסקר

4.3.2.1 קירטון
בית-גידול זה הוגדר בצפון אזור הסקר ברוב שטחו של מישור מנוחה )פרט לנחל מנוחה עצמו ולאזור שבו צומח מלחה( וכן 
בשטח גבעות לובן הסמוך. סה“כ ב-4 תת-יחידות נוף/צומח. הנוף מישורי או גלי מתון ברוב השטח וגבעי יותר בגבעות לובן. 
)לעיתים  ליתוסולים מדבריים  כוללות  ברוב השטח מורכב מתצורת מור הקירטונית מתקופת האיאוקן. הקרקעות  המסלע 
מלוחים וגיריים ו/או חוואריים(, גבעות קירטוניות ו/או חוואריות חשופות ורגים, כמו גם אלוביום מדברי גס בחלק מהערוצים 
הרחבים יותר )ערוצים שסביר שכוללים גם הרבה קירטון(. לעומת בית הגידול הבא )‘מישורי וגבעות רג׳(, חלקו של הקירטון 

במסלע ובקרקעות גבוה יותר, והנוף בהיר יותר, למרות שגם כאן ישנו ריצוף מדברי צורני. 

מספר התרשימים ומספר המינים בבית הגידול: 11 תרשימים שבהם 121 רשומות. 55 מינים מהם 38 בני-קיימא ו-17 בני-חלוף.

בתרשימים, ממוצע מספר המינים בני הקיימא הוא 8.5 והטווח 2-31 )התרשים שבו 31 מינים בני-קיימא הוא חריג, ובבא אחריו 
12 מינים בלבד(. ממוצע מספר המינים בני החלוף 2.5 והטווח 0-12. ממוצע מספר המינים הכללי 11 והטווח 3-43. פירוט לפי 

סדר הערוץ בטבלה הבאה.

טבלה 5: פירוט מאפייני הצומח בבית הגידול של הקירטון, בחלוקה לסדרי ערוצים.

תצורות הצומח סדר הערוץ
בערוצים

מינים שליטים

)במקרה זה אין 
הבדל גדול בין 

ערוצים מסדרים 
שונים(

מינים מלווים 
עיקריים, בדגש 

בני-קיימא 

ממוצע וטווח מספר דוגמאות לטיפוסי צומח
המינים בתרשימים 

בערוצים מסדר זה

סדר 2*, 
שלושה 

תרשימים

ישימון עם מעוצים 
פזורים, בערוצים.

בתה דלילה מאד, 
פגוניה רכה, בערוצים.

מלחית קשקשית, 
מלחית אשונה, 

מלחית מסורגת, 
חמד הנגב, יפרוק 

המדבר, ערטל 
מדברי.

אשליל שעיר, 
מוריקה מבריקה, 
מלחית הישימון, 

חומעה ורודה, 
טוריים מדבריים.

ישימון עם מעוצים פזורים, 
בערוצים,  בשלטון פגוניה 

רכה )חומעה ורודה 
וטוריים מדבריים עשויים 

להיות שליטים נוספים 
בחלק מהשנה(.

בני-קיימא: ממוצע 
6.7, טווח 2-12

בני-חלוף: ממוצע 2, 
טווח 0-5

כללי: ממוצע 8.7, טווח 
3-12

סדר 3, שני 
תרשימים

בתה דלילה מאד, 
בערוצים.

בתה דלילה מאד, בערוצים, 
בשלטון חמד הנגב ופגוניה 

רכה.

בני-קיימא: ממוצע 
)4,5( 4.5

בני-חלוף: ממוצע 1.5 
)0,3(

כללי: ממוצע 6 )4,8(

סדר 4, שני 
תרשימים

בתה דלילה מאד, 
בערוצים.

בתה דלילה מאד, בערוצים, 
בשלטון מלחית קשקשית, 

ערטל מדברי וחמד הנגב.

בני-קיימא: ממוצע 
)6,8( 7

בני-חלוף: ממוצע 2 
)0,4(

כללי: ממוצע 9 )6,12(

סדר 5  
וסדר 6

ארבעה 
תרשימים

בתה דלילה עם 
עצים/שיחים פזורים, 

בערוצים.

מלחית אשונה, 
חמד הנגב, יפרוק 

המדבר, רכפתן 
מדברי.

ערטל מדברי, כל 
הנ״ל, פרסטיה 
מצרית,  זיזיים 

חשופים. 

בתה דלילה עם עצים/
שיחים פזורים, בערוצים, 

בשלטון מלחית אשונה, 
חמד הנגב ורכפתן מדברי.

בני-קיימא: ממוצע 
12.8, טווח 4-31 ** 

בני-חלוף: ממוצע 3.5, 
טווח 0-12

כללי: ממוצע 16.3, 
טווח 4-43

* בשכבת הערוצים בתחום אזורי הקירטון לא מופיעים כמעט ערוצים מסדר 1.
** התרשים שבו נרשמו 31 מינים בני-קיימא ו -12 בני-חלוף )בתצורה של שיחייה בצפיפות בינונית( נמצא סמוך למרגלות רכס מנוחה, במקום עם שקעים 

וכנראה עם תוספת מים משמעותית.

במקרה של התרשימים בבית-גידול זה לא נראתה עלייה ברורה במספר המינים עם העלייה בסדר הערוץ )כולל לא בארבעה 
הקטנים  בערוצים  כבר  הופיעו  מעוצים  מינים  מספר  הנוכחי(.  הסקר  במסגרת  ועולה,  הולך  ערוץ  בסדר  סמוכים,  תרשימים 
ביותר, אם כי בדלילות רבה. עם זאת הצפיפות – המתבטאת גם בתצורה )ומן הסתם גם בביומסה( הייתה במגמת עלייה עם 
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ביותר, אם כי בדלילות רבה. עם זאת הצפיפות – המתבטאת גם בתצורה )ומן הסתם גם בביומסה( הייתה במגמת עלייה עם 
גידול הערוץ/סדר הערוץ.

מינים בסכנת הכחדה: לא נצפו. 

מינים על סף איום ומינים בעלי מספר אדום עד 2: חמד הנגב )2.5(.

מינים נדירים )RR,RP וללא מספר אדום(: לא נצפו.

.)EI( ריסן דק ,)EE( מינים אנדמיים: חמד הנגב

מינים מוגנים: עדעד מאובק, אשל היאור ואשל הפרקים.

מינים פולשים: לא נצפו. 

פונדק  ברקע  לובן.  גבעות  בשולי  בערוצים  צומח 
ה-101 ורכסי מנוחה ועשת. צילום: אריאלה גוטליב.

סיכום: מספר התרשימים והתצפיות קטן יחסית, ועם זאת נראה שבבית-גידול זה הצומח דל למדי – כפי שמתבטא מבחינת מספר 
המינים, הנטייה לתצורות צומח נמוכות והיעדר העצים. מצב זה תואם את הידוע על הקרקעות שמוצאן מקירטון )דן, 1984(.
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4.3.2.2 מישורי וגבעות רג
בית-גידול זה הוגדר בתחום הסקר באזור שמדרום לנחל חמדה ועד לאגן נחל שיטה )כולל(, וכן בגבעות ע׳רנדל ובחלק מהגבעות 
– מישורי צרירים. המסלע  צורניים  זה מכוסה ברובו ברגים  נוף/צומח. אזור  יהל. סה“כ ב-14 תת-יחידות  הסמוכות לקיבוץ 
מורכב בעיקר מתצורת משאש הכוללת צור, חוואר, קירטון ופוספוריט. בנוסף יש גם מחשופים של: תצורת ע׳רב החווארית-
קירטונית, תצורת ערבה )קונגלומרט( ותצורת צחיחה )אבן-חול וחרסיות(, אלוביום וקונגלומרט טרסות בנחלים הגדולים. מפת 
חבורות הקרקעות מראה שצירופים הכוללים רגים נמצאים כמעט בכל השטח: רג עם סלעים חשופים באזורים המוגבהים, 

רגים ליתוסוליים ורגים רגוסוליים עם אלוביום מדברי גס במישורים ובערוצים. 

נערכו  התרשימים  מרבית  הרג  וגבעות  מישורי  של  )במקרה  תרשימים   31 הגידול:  בבית  המינים  ומספר  התרשימים  מספר 
במסגרת סקר גב הערבה =רון ועמיתיה, 2004( הכוללים 525 רשומות. 114 מינים, מהם 59 בני-קיימא, 55 בני-חלוף. 

בתרשימים, ממוצע המינים בני הקיימא לתרשים היה 9.9 והטווח 0-23, ממוצע מספר המינים בני החלוף 7.0 והטווח 0-23, 
וממוצע מספר המינים הכללי 16.9 והטווח 2-40. פירוט לפי סדר הערוץ נמצא בטבלה.

טבלה 6: פירוט מאפייני הצומח בבית הגידול של מישורי וגבעות הרג, בחלוקה לסדרי ערוצים

תצורות הצומח סדר הערוץ
בערוצים

מינים מלווים מינים שליטים
עיקריים, בדגש 

בני- קיימא

דוגמאות 
לטיפוסי צומח 

)חלקם משוערים 
כיוון שנקבעו 

בדיעבד(

ממוצע וטווח מספר 
המינים בתרשימים 

מסדר ערוץ זה*

סדר 1, 
ארבעה 

תרשימים

ישימון עם עשבוניים 
בודדים )או מעוצים 

בודדים(, או עשבוניים 
בני-חלוף )עם או בלי 

מעוצים פזורים(,
או בתה דלילה מאד. 

בערוצים.

בראשי הערוצים חשוף 
או חד-שנתיים בלבד 

)לעיתים גם בין הערוצים, 
תלוי בעונה ובשנה(, 

למשל: גרגרנית כוכבנית, 
אהרונסוניית פקטורי, 

טוריים מדבריים, חומעה 
ורודה, מלעניאל מצוי. 

בהמשך פגוניה רכה, 
שושנת-יריחו אמיתית, 

יפרוק המדבר

ריסן דק, מרית 
מדברית, שמשון 
ליפי, כוכב ריחני.

טוריים מדבריים, 
לחך סגלגל 

וחומעה ורודה 
בולטים בין החד-

שנתיים.

ישימון עם 
עשבוניים בודדים, 
בערוצים,  בשלטון 

שושנת-יריחו 
אמיתית וטוריים 

מדבריים.

בני-קיימא: ממוצע 2.8, 
טווח 0-8

בני-חלוף: ממוצע 2.8, 
טווח 0-8

 כללי: ממוצע 5.5,
טווח 2-9

סדר 2, 
שישה 

תרשימים

לרוב בתה דלילה מאד, 
בערוצים.

יפרוק המדבר, לעיתים 
גם ערטל מדברי ו/או 

מרווה מצרית, שמשון 
המדבר. 

כנ״ל, פגוניה רכה, 
עוקץ-עקרב 

גלוני, סילון קוצני, 
אשליל שעיר, 
לעיתים אטד 

ערבי

בתה דלילה מאד, 
בערוצים, בשלטון 

יפרוק המדבר, 
ערטל מדברי 

ושמשון המדבר

בני-קיימא: ממוצע 6.1, 
טווח 4-11

בני-חלוף: ממוצע 5.9, 
טווח 0-12

 כללי: ממוצע 12,
טווח 4-21

סדר 3, 
שבעה 

תרשימים

כנ״ל, במקרה אחד עם 
עצים/שיחים בודדים, 

בערוצים.

כנ״ל, לעיתים שיטה 
סלילנית.

כנ״ל + פיגמית 
מגובששת

בתה דלילה מאד 
עם עצים/שיחים 

בודדים, בערוצים, 
בשלטון יפרוק 
המדבר ושיטה 

סלילנית

בני-קיימא: ממוצע 9.7, 
טווח 4-14

בני-חלוף: ממוצע 7.5, 
טווח 0-18  

 כללי: ממוצע 17.2,
טווח 4-30

סדר 4, 
שבעה

תרשימים

מבתה דלילה מאד  
)לעיתים עם עצים/

שיחים פזורים( דרך 
שיחייה דלילה מאד 

ועד עצייה דלילה מאד. 
בערוצים.

יפרוק המדבר, אטד 
ערבי, שיטת הנגב, שיטה 

סלילנית

רכפתן מדברי, 
ערטל מדברי, 

פגוניה רכה, 
קיפודן בלאנש, 

דמיה לבידה 

בני-קיימא: ממוצע כנ״ל
11.6, טווח 6-17

בני-חלוף: ממוצע 8, 
טווח 0-23

 כללי: ממוצע 19.6,
טווח 10-40

סדר 5 או 
**6

שבעה 
תרשימים

מבתה דלילה מאד עם 
עצים/שיחים בודדים, 

דרך שיחייה דלילה מאד 
, ועד עצייה דלילה. 

בערוצים.

כנ״ל + עפעפית כנ״ל
גדולת-פרחים, 

גבסנית ערבית, 
לוטוס מדברי, 

עכנאי זיפני

עצייה דלילה, 
בערוצים, בשלטון 

שיטה סלילנית, 
אטד ערבי ויפרוק 

המדבר

בני-קיימא: ממוצע 
15.6, טווח 5-13

בני-חלוף: ממוצע 10.1, 
טווח 0-21

כללי: ממוצע 25.7, טווח 
9-39

* בבית-גידול זה ההדרגתיות במספרי המינים, בתרשימים בערוצים מסדרים שונים, “תואמת למצופה״. לא בכל בתי הגידול התמונה הייתה כזו
** ערוצים מסדר זה מגלים דמיון לערוצים גדולים יותר, שלעיתים הופרדו לתת-יחידות נוף/צומח עצמאיות וסווגו בבית הגידול ‘נחלים 

גדולים עם עצים׳.
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מינים בסכנת הכחדה: לא נצפו.

מינים על סף איום ומינים בעלי מספר אדום עד 2: קדד משייני )2.5(.

.)RP( סהרון משתלשל ,)RP( מצמרת שעירה :)וללא מספר אדום RR,RP( מינים נדירים

 .)EI( וריסן דק )EE( מינים אנדמיים: קחוון הנגב

מינים מוגנים: אשל היאור, א. הפרקים, סהרון משתלשל, רותם המדבר, שיזף מצוי )נדיר בערבה(, שיטה סלילנית, שיטת הנגב.

מינים פולשים: שיטת עלי-הערבה. בערוץ היורד מבריכת המים שמצפון-מזרח ליהל. מלוח ספוגי סמוך לכביש הערבה בתלם 
גבעות יהל.

נקודה מעניינת )אם כי לא מפתיעה( היא שבאזור זה אין רישומים של שיטה סוככנית. הסיבה היא ככל הנראה בגלל הרום הגבוה 
יחסית בשטחים אלה, המתבטא בטמפרטורות מינימום שאינן מתאימות למין זה. אשל היאור נרשם במקום אחד, בשקע מלאכותי 

ליד כביש. סביר שהוא נוכח גם בערוצים גדולים טבעיים. 

סיכום: בית-גידול עם צומח ערוצי, כאשר בערוצים הגדולים הצומח מפותח וכולל גם עצים. מספר המינים הכללי בינוני, וישנם מעט 
איתורים של מינים בסכנת הכחדה או על סף איום. 

)כנראה בתה דלילה מאד, בערוצים( בערוץ  צומח 
קטן בשלוחת נוצה. צילום: רועי טלבי.

4.3.2.3 מניפות סחף )אבניות/חרסיתיות, ללא אלמנט חולי(
בבית-גידול זה הוכללו מניפות סחף של נחלים היוצאים מההרים מזרחה לכיוון הערבה, שאין בהם אלמנט חולי מובהק )זאת 
על פי סלעי הסביבה, ובמידה פחותה לפי שכבת הקרקעות(. מניפות כאלה נמצאות בין אזור יהל בצפון לבין יטבתה בדרום. 
הקרקע בהן היא בעיקר אלוביום מדברי גס ובנוסף רגים רגוסוליים. 7 תת-יחידות נוף/צומח סווגו כך. מניפות סחף עם אלמנט 
חולי מובהק הופרדו לבית-גידול נוסף. ישנו דמיון בין שני בתי-גידול אלה שהוגדרו במניפות הסחף, ופה ושם יש כתמי חול 
גם בתת-יחידות שסווגו בבית הגידול הנוכחי. בנוסף, קיים דמיון בין ערוצים גדולים במניפות לבין בית הגידול ‘נחלים גדולים 
עם עצים׳, ובינן לבין חלק משטחי בית הגידול ‘מישורי וגבעות רג׳ )למשל: שולי נחל שיטה, שהוחשבו כמישורי רג, מורכבים 

ממניפות סחף קטנות, שבהן ריצוף הצור גבוה בגלל נוכחות תצורת משאש(.

במניפות הסחף ישנם ערוצי פזרות בגדלים שונים זה בצד זה, המתפצלים זה מזה ולעיתים שוב מתחברים. לפיכך, לא נעשה 
ישנם אזורים מוגבהים- “טרסות“ או “שרטונות“,  בין הערוצים  ניסיון לאפיין בנפרד את הצומח בערוצים מסדרים שונים74. 
שטח  ברוב  גדלים  שצמחים  לכך  מביאה  זו  ערוצים  תבנית  שמסביב(.  לאלוביום  )ביחס  עתיקים  מקונגלומרטים  המורכבים 
כערוצי  אלו המתפקדים  ו/או  יותר,  הגדולים  )לרוב  ובערוצים מסוימים  לערוצים,  זיקה של הצומח  ישנה  זאת,  המניפה. עם 

זרימה ראשיים( ישנו צומח רב ומגוון יותר. 

מספר התרשימים ומספר המינים בבית הגידול: 20 תרשימים הכוללים 533 רשומות. 150 מינים, מתוכם 74 מינים בני-קיימא, 
76 מינים בני-חלוף.

בתרשימים, ממוצע מספר המינים בני הקיימא לתרשים היה 16 והטווח 4-28. ממוצע מספר המינים בני החלוף 10.7 והטווח 
0-37, וממוצע מספר המינים הכללי 26.7 והטווח 8-54.

74. מה גם שבמקרים רבים, בגלל פיצולי ואיחודי הערוצים, קשה לומר מהו סדר הערוץ.
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טבלה 7: פירוט מאפייני הצומח בבית הגידול של מניפות הסחף )האבניות/חרסיתיות(

מינים מלווים עיקריים, מינים שליטיםתצורות הצומח סדר הערוץ
בדגש בני-קיימא 

דוגמאות לטיפוסי צומח 

ערוצי פזרות 
מסדרים 

שונים

תצורות נפוצות הן בתה 
דלילה מאד עם עצים/
שיחים בודדים )או עם 
עצים/שיחים פזורים(. 

לעיתים גם בין הערוצים, 
וכן עצייה דלילה מאד. 

ב״שרטונות״ שבין הערוצים 
התצורה הנפוצה היא 

ישימון עם מעוצים בודדים 
או פזורים.

העציות לרוב בערוצים 
הגדולים יותר, ושטח הייחוס 

של קביעת התצורה בהן 
מתייחס לערוצים בלבד.

בבני-שיח: יפרוק המדבר, 
פגוניה רכה, חמד השיח, 

ערטל מדברי, מלחית אשונה, 
שמשון ליפי. סילון קוצני

שיחים: אטד ערבי, רכפתן 
מדברי

בעצים: שיטה סלילנית, 
שיטה סוככנית. 

אזוביון מדברי, אפיונה 
מחוספסת )מלוטן ודרומה. 

זהו צמח חובב-חום(, 
אשליל שעיר, גבסנית 

ערבית, מלוח מלבין, מלחית 
מבאישה, מ’ מסורגת, מרית 

מדברית,  עוקץ-עקרב 
מדברי, פגוניה ערבית, פ’ 

קטנת-פרחים, פיגמית 
מגובששת, פרעושית 

גלונית, צלף מצרי, 
קרוטלריה מצרית, רותם 

המדבר, שרביטן ריסני.

בערוצים ולעיתים בכל 
השטח: בתה דלילה מאד 
עם עצים/שיחים בודדים, 

בשלטון פגוניה רכה, יפרוק 
המדבר ושיטה סלילנית.

)משוער( עצייה דלילה מאד, 
בערוצים, בשלטון שיטה 
סלילנית, שיטה סוככנית 

ואטד ערבי.

בתה דלילה מאד עם עצים/שיחים פזורים בערוצים. 
במניפת הסחף בנחל קטורה צפוני. צילום: איתן רומם

מינים בסכנת הכחדה: מנתור ערבי, עירית נטויה, קדד סיבר, שום סיני )במקטע עם חול סמוך ל“גבעת השומים“(, שחליים 
שרועים )כולם מספר אדום 3.2(. 

מינים על סף איום ומינים בעלי מספר אדום עד 2: מלוח שנוי-פירות )2( וקוטב דו-זיזי )1.5(.

מכנפיים   ,)RP( מגובבת  לוניאה   ,)RP( הצבעים  ארנבית   ,)RP( מחוספסת  אפיונה  אדום(:  מספר  וללא   RR,RP( נדירים  מינים 
.)RP( רב-גולה ערבי ,)RP( מדבריים

מינים אנדמיים: ארנבית הצבעים )EE(, זוגן השיח )EE(, קחוון הנגב )EE( ריסן דק )EI(, שום סיני )EE(, במקטע עם חול סמוך 
ל“גבעת השומים“(. הערה: זוגן השיח אינו שכיח בערבה. בשנים גשומות נביטתו מצליחה יותר, ובשנים שחונות מתים חלק 

גדול מהפרטים.

מינים מוגנים: אשל היאור, אשל הפרקים, עציון פרסי, פתילת-המדבר הגדולה, רותם המדבר, שבטוט מצויץ, שיטה סלילנית 
)העציון והשבטוט אופייניים לבית-גידול חולי ונמצאים קרוב לוודאי בנקודות אליהן הגיע חול(.

מינים פולשים: שיטת עלי-הערבה – ריכוז בסמוך ליטבתה ובמספר נקודות בין יטבתה לקטורה; ינבוט המסקיטו – נקודות 
בסמוך ליטבתה ובתחתית מעלה גרופית, ליד מתקן שאיבה; שיטה כחלחלה – באותו אזור, אך פחות איתורים; ושינגטוניה 

חוטית )ספק עד כמה מין זה הוא פולש( בתחתית מעלה גרופית. 

לסיכום: בית-גידול עשיר יחסית במינים. נוכחות עצים בחלק מהמניפות. כולל מספר מינים בסכנת הכחדה. בגלל גדלי הערוצים 
זו. ברוב המקרים, חלקי מניפות שממזרח לכביש הערבה )קיימים בכמה  השונים ישנה נוכחות תצורות צומח שונות זו לצד 

מהמניפות( מופרים למדי מדרכים, סוללות הטייה ויישור שטחים. 
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4.3.2.4 מניפות סחף עם אלמנט חולי
המניפות בדרום הערבה, החל מאזור יטבתה בערך ודרומה, כוללות מרכיב חולי באלוביום. מקור החול בשכבות אבן-חול ו/או 
מגרניט )או סלעים מגמתיים ומטמורפיים נוספים( שישנם באגן הניקוז. במקרה של מניפת נחל קטורה, הצפונית יותר מהשאר, 
נראה שיש מרכיב חולי במניפה עקב קרבתה לנחל שעלב וייתכן שהחול שם הגיע ממזרח, באמצעות הרוח. 14 תת-יחידות 

צומח סווגו לבית-גידול זה.

מספר התרשימים ומספר המינים בבית הגידול: 42 תרשימים הכוללים 878 רשומות. 189 מינים, מהם 101 בני-קיימא, 88 
בני-חלוף.

בתרשימים, ממוצע מספר המינים בני הקיימא לתרשים היה 15.5 )דומה למניפות הסחף האבניות/חרסיתיות(, והטווח 3-41. 
ממוצע מספר המינים בני החלוף 7.5 והטווח 0-37, וממוצע מספר המינים הכללי 23.8 והטווח 4-66. 

טבלה 8: פירוט מאפייני הצומח בבית הגידול ‘מניפות סחף עם אלמנט חולי׳

מינים מלווים עיקריים, מינים שליטיםתצורות הצומח סדר הערוץ
בדגש בני-קיימא 

דוגמאות לטיפוסי צומח 

ערוצי פזרות 
מסדרים 

שונים

נעות בכל הטווח בין ישימון 
עם מעוצים בודדים ועד 

עצייה דלילה מאד. 

השכיחות בתרשימים הן: 
ישימון עם מעוצים בודדים 

)או פזורים( ובתה דלילה 
מאד עם עצים/שיחים 
בודדים )או עם עצים/

שיחים פזורים(.
תצורות אלה נמצאות 

לעיתים גם בין הערוצים.

אפיונה מחוספסת שכיחה 
כשליט  ראשון, שני מיני 
השיטים כשליט שלישי 

ולעיתים ראשון.
פגוניה רכה, יפרוק המדבר, 

עציון פרסי, דוחן אשון, 
חמד השיח, עוקץ-עקרב 

מדברי, רכפתן מדברי, זוגן 
אדום, צלף סחוסי, סילון 
קוצני, ריסן דק, שנהבית 

הרוזמרין*, מלחית מסורגת
שיטה סלילנית, שיטה 

סוככנית.

אזוביון מדברי, שנהבית 
הרוזמרין, צלף מצרי, 

בלוטנית הדורים, אטד 
ערבי, רותם המדבר, פגוניה 

ערבית, פגוניה קטנת-
פרחים, פגוניה דביקה, 
זיזיים חשופים, מרווה 
מצרית, שמשון ליפי, 

פרעושית גלונית,  מלענן 
יפה-שער, מלענן שעיר-

גלומה, עוקץ-עקרב גלוני, 
מלחית מבאישה, באשן 

עגול-עלים, טפרוסיה נאה, 
סנא מדברי.

ישימון עם מעוצים פזורים 
בשלטון אפיונה מחוספסת, 

זוגן אדום ושיטה סוככנית.

בתה דלילה מאד עם עצים/
שיחים בודדים בשלטון 

אפיונה מחוספסת, פגוניה 
רכה ושיטה סוככנית. 

עצייה דלילה בשלטון שיטה 
סלילנית, מלחית מסורגת 

וזוגן אדום )גבולי, בכתמים 
מרובי עצים במזרח מישור 

עמרם(.

* השנהבית אופיינית למלחות. המיקום בו נרשמה כשליטה אינו נחשב כתחום מלחה, אך אינו רחוק. כנראה שבאופן מקומי יש בו תנאים מתאימים.

מינים בסכנת הכחדה: אוכם חד-ביתי )3.2(, זוגן לבן75 )3.7, ספק לגבי התצפית(, זצניה מזרחית, לוטוס אילתי )3.2(, לשון-אפעה 
רבת-עלים )4.2(, לשנן בובה )3.2(, מגסטומה זעירה )3.7(, עירית נטויה, ציצן קצר, קדד דליל )4.7(, קדד סיבר )3.2(, שום סיני )3.2(.

מינים על סף איום ומינים בעלי מספר אדום עד 2: ארנבית זיפנית )2.5(, דרדר סיני )2(, זקנונית הגממות )2(, חלבלוב מגורגר 
)2.5(, לשישית השיח )2.5(, מורטיה קטנת-פרחים )1.5( מלענן שעיר-גלומה )2(, מררית כחולת-זרעון )2(, פרסה משונצת )2.5(, 

קדד הישימון )2.5(, קדד מדברי )1.5(, קדד משייני )2.5(, קוטב דו-זיזי )1.5(.

 ,)RR( בהק צחור ,)RR( בהק עקרבי ,)RP( אפיונה מחוספסת ,)RP( אפיונה מחודדת :)וללא מספר אדום RR,RP( מינים נדירים
זיף-נוצה מדוקרן )RP(, מכנפיים מדבריים )RP(, מצמרת שעירה )RP(, סהרון משתלשל )RP(, צמרנית אדומית )RP(, רב-גולה 

.)RP( ערבי

.)EI( ריסן דק ,)EE( קחוון הנגב ,)EE( צמרנית אדומית ,)EE( מינים אנדמיים שאינם בעלי מספר אדום: מחטנית המדבר

מינים מוגנים: אשל היאור, כתריים אדמדמים, לשון-אפעה רבת-עלים, סהרון משתלשל, עציון פרסי, פתילת-המדבר הגדולה, 
רותם המדבר, שבטוט מצויץ, שיזף מצוי, שיטה סוככנית, שיטה סלילנית. איתור חלביב רותמי נמצא מעט מחוץ לגבול הסקר.

מינים פולשים: טיונית החולות, ינבוט המסקיטו, מלוח ספוגי, שיטה כחלחלה, שיטת עלי-הערבה. איתורים מעטים מכ"א מהם. 
רובם ליד יישובים או סמוך לכביש 90. כמו כן ישנו איתור של השיח כסיה סטורטי, שאינו מוגדר כפולש, בסמוך לפאתי אילת 

)ככל הנראה פליט גינון(. 

75. גם האוכם החד-ביתי והזוגן הלבן אופייניים למלחה, וייתכן שבנקודות המדוברות, שאינן סמוכות למלחה, יש תנאים מתאימים.
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ארנבית זיפנית במערב מישור עמרם. צילום מימי רון

לסיכום: בית-גידול עשיר במינים ועם מספר גדול של מינים בסכנת הכחדה, על סף איום ונדירים. מתוך 189 המינים שנרשמו, 
113 מופיעים גם ברישומים מבית הגידול ‘מניפות סחף׳. גם בדיקת דמיון כללית שתוצג בהמשך מראה על דמיון גבוה בין שני 

בתי-גידול אלה.

4.3.2.5 חולות או נחל חולי גדול
בית-גידול זה נמצא בכמה אזורים נפרדים זה מזה )אזור נחל שעלב, חולות יטבתה, חולות סמר, חולות נמרה וחולות כסוי(. 
השניים הראשונים מחוברים לאזור חולות גדול בירדן )שבעצמו נוצר מבליית אבן-חול וגרניט בהרי אדום(. מקור החול בחולות 
פירוט  )ר׳  מסיני  שהוסע  גירני  חול  הוא  כסוי  חולות  ומקור  תמנע,  באזור  ואבן-חול  גרניט  בבליית  הוא  נמרה  וחולות  סמר 

במבואות(. בית גידול זה סווג ב-14 תת-יחידות.

ניתן לחלק בית-גידול זה לכמה תת בתי-גידול, למשל:

• מישור אלוביאלי עם כיסוי חול דק – כמו בשוליים המערביים של נחל שעלב. 	

• אזור מישורי עם דיונות – כמו בחולות סמר ובחולות יטבתה.	

• נחל חולי גדול – ערוץ נחל שעלב וקטעים מנחל כסוי. בשוליו יהיו לרוב תת-בתי הגידול הקודמים או אחד מהם. 	

בבית-גידול זה החול דומיננטי, אך נוכחות של חול קיימת גם במניפות הסחף עם האלמנט החולי )ר׳ בית הגידול הקודם(, וגם 
בעוד שני בתי-גידול טבעיים שיוזכרו בהמשך: ‘רמות גירניות גבוהות עם כתמי חולות׳ )הר פרוט למשל( ו׳אבני-חול׳ )מצומצם 

בתחום הסקר(. תשתית חולית קיימת גם ברוב השטחים החקלאיים הפעילים ובשטחי שדות מוברים.

מספר התרשימים ומספר המינים בבית הגידול: 41 תרשימים הכוללים 1197 רשומות. 228 מינים. מתוכם 98 מינים בני-
קיימא ו-130 מינים בני-חלוף.

בתרשימים, ממוצע מספר המינים בני-קיימא לתרשים היה 14.3 והטווח 3-48 )התרשים עם 48 המינים הוא נ.צ. מרכזי של 
 ,0-46 והטווח   14.9 החלוף  בני  המינים  מספר  ממוצע   ,)3-39 והטווח   13.5 הממוצע  בלעדיו,  שנים.  מכמה  מקריות  תצפיות 

וממוצע מספר המינים הכללי 29.2 והטווח 4-74.
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צמחי סוויניה עדינה ולחך גלילני בחולות נחל שעלב. 
צילום: מימי רון

טבלה 9: פירוט מאפייני הצומח בבית הגידול 'חולות או נחל חולי גדול'

מינים מלווים עיקריים, מינים שליטיםתצורות הצומח סדר הערוץ
בדגש בני-קיימא

דוגמאות לטיפוסי צומח

מישור )ברוב 
התרשימים, 

גם כשמדובר 
בדיונות(

או: ערוצים 
מסדר 4-6 

באזור חולות 
כסוי ובנחל 

שעלב

בחולות סמר ויטבתה, 
בחולות סביב לוטן ובאזור 

חולות כסוי שכיחות שיחייה 
דלילה מאד )לעיתים 

דלילה( ושיחייה דלילה מאד 
עם עצים בודדים.

בערוץ הראשי של נחל 
שעלב יש בעיקר עצייה 

דלילה )לעיתים אולי 
פתוחה( או דלילה מאד.

בחולות נמרה ובמישורים 
החוליים בצידי נחל שעלב 

יש עשבוניים בני-חלוף 
)או ישימון( – שניהם עם 

מעוצים פזורים.

בחולות נחלי כסוי ויתרו, 
בערוץ הראשי יש בתה 

פתוחה עד שיחייה פתוחה.

עציון פרסי, שבטוט מצויץ, 
פגוניה דביקה, פגוניה 

ערבית, שיטה סלילנית, 
מלחית מבאישה, חמד 

השיח, רכפתן מדברי.

לפי דנין )2014ג(, באזור 
הערוצים הרחבים בנחלים 

כסוי, יתרו ואיה, המינים 
הבאים מתפקדים כשליטים 

במקטעים שונים: יפרוק 
המדבר, זיזיים חשופים, 
ערטל מדברי, לענה חד-

זרעית, קרוטלריה מצרית, 
רותם המדבר, עציון פרסי, 

רכפתן מדברי, אטד ערבי 
ושרביטן ריסני. לאחר שנים 

מרובות גשם גם סילון 
קוצני.

הערה: בשולי נחל שעלב 
ובחולות כסוי/יתרו ישנם 

אזורים בהם הייתה תמותה 
ניכרת של שיחי עציון פרסי 
ומינים נוספים ברצף שנות 

הבצורת עד שנת 2010.

מלחית מסורגת, פגוניה 
רכה, שלושת מיני השיטה

זיף-נוצה מדוקרן, דוחן 
אשון, מוריקה מבריקה, 

מלוח מלבין, פרסטיה 
מצרית, פרעושית 

מסולסלת

שולי נחל שעלב: ישימון 
עם מעוצים פזורים בשלטון 
עציון פרסי, פגוניה ערבית 

ועשבוניים
וגם שיחייה דלילה מאד 
בשלטון שבטוט מצויץ, 
פגוניה ערבית ומלחית 
מבאישה. )בעבר שליט 
עציון פרסי, כיום רובם 

מתים(.

חולות נמרה, משוער: 
עשבוניים בני-חלוף עם 
מעוצים פזורים בשלטון 

פגוניה דביקה, עציון פרסי 
ושיטה סלילנית.

חולות סמר: שיחייה פתוחה 
בשלטון עציון פרסי, שבטוט 

מצויץ וחמד השיח.

ערוץ ראשי שעלב: עצייה 
דלילה בשלטון עציון פרסי 

)כעץ(, שבטוט מצויץ 
ורכפתן מדברי.

ערוץ נחל כסוי, קטעי חול 
עמוק: שיחייה פתוחה 

בשלטון לענה חד-זרעית, 
עציון פרסי ופגוניה ערבית.

מעניין לציין שהמין לענה חד-זרעית, האופייני לאזורי חולות רבים בצפון הנגב ובמישור החוף, נמצא בתחום הסקר רק באזור 
חולות נחל כסוי, אך לא בערבה הדרומית )מין זה נמצא בחלקה הירדני של הערבה וכן בנחל נקרות(.

מינים בסכנת הכחדה: אוכם חד-ביתי )3.2(, אוכם תולעני )3.7( – רוב האיתורים של שני מינים אלה סמוכים למלחות. זצניה 
הידוע  יחיד  איתור  ללוטן,  סמוך   ,3.7( דראר  מלענן   ,)3.2( בובה  לשנן   ,)3.2( אילתי  לוטוס   ,)3.7( מצרי  חבלבל   ,)3.2( מזרחית 

מישראל(, מנתור ערבי, עירית דביקה, עירית נטויה, ציצן קצר, קדד אפיל, שום סיני, שחליים שרועים )כולם 3.2(.

מינים על סף איום ומינים בעלי מספר אדום עד 2: ארנבית זיפנית )2.5(, זקנונית הגממות )2(, חבלבל משובל )טרם נחקר דיו(, 
ילקוטון שרוע )2(, מלוח שנוי-פירות )2(, מררית כחולת-זרעון )2(, קדד הישימון )2.5(, קדד מדברי )1.5(, קדד משייני )2.5(, 

קדד שימפר )2(.
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מינים נדירים )RR,RP וללא מספר אדום(: אפיונה מחוספסת )RP(, ארנבית הצבעים )RP(, בהק צחור )RR(, זיף-נוצה מדוקרן 
 ,)RP( קרקש צהוב ,)RR( קוטב מכונף ,)RR( קדד מקומט ,)RP( מצמרת שעירה ,)RP( לוניאה מגובבת ,)RP( טופל אדום ,)RP(

.)RP( רב-גולה ערבי

מינים אנדמיים: ארנבית הצבעים )EE(, זוגן השיח )EE(, חבלבל משובל )EE(, חבצלת הנגב )ES(, מחטנית המדבר )EE(, קחוון 
.)EE( שום סיני ,)EI( ריסן דק ,)EE( הנגב

מינים מוגנים: אשל היאור, עציון פרסי, רותם המדבר, שבטוט מצויץ, שיטה סוככנית, שיטה סלילנית.

מינים פולשים: מספר איתורי שיטת עלי-הערבה בחלקו העליון של נחל שעלב - סמוך לשטחי החקלאות של יהל; קוכיה הודית 
בחלק תחתון יותר של נחל שעלב; מלוח ספוגי בחולות סמר )גם רחוק מחקלאות( ובחולות יטבתה.

מתוך 228 המינים בבית הגידול 'חולות או נחל חולי גדול', 145 מינים נמצאים גם ב'מניפות הסחף עם אלמנט חולי'. בהסתכלות 
על מינים בני-קיימא בלבד, מתוך 98 מינים בבית הגידול 'חולות או נחל חולי גדול', 71 נמצאים גם ב'מניפות סחף עם אלמנט 
חולי' )שם נרשמו 101 מינים בני-קיימא(, עובדה המצביעה על דמיון רב בין שני בתי הגידול )ר' גם בהשוואה הכללית בהמשך(. 

מתוך 27 המינים בני הקיימא שנמצאים בבית הגידול 'חולות או נחל חולי גדול' ושאינם נמצאים ב'מניפות סחף עם אלמנט חולי', ניתן 
להצביע על המינים הבאים ככאלה הדורשים את נוכחותו הבלעדית של החול: גלעינון החוף, חבלבל משובל, מלענן דראר ומנתור ערבי.

לסיכום: בית-גידול עשיר מאד מינים, העשיר ביותר בתחום הסקר. אחוז גבוה של מינים בני-חלוף. בית הגידול החולי עשיר גם 
מבחינת נוכחות של מינים בסכנת הכחדה או על סף איום. העושר הרב ביותר נמצא בחולות סמר, בערוץ נחל שעלב ובחולות נמרה. 
הצומח פזור בכל השטח, אם כי הוא מפותח יותר בערוצים )אם ישנם(, ובפרט בגדולים שבהם. חלק מהאזורים נפגעו במידה רבה 
מרצף שנות הבצורת, לפחות מבחינת הצומח הרב-שנתי, אך ההתרשמות היא שישנה גם השתקמות חלקית בשנים האחרונות. 

4.3.2.6 נחלים גדולים עם עצים
בית-גידול זה הוגדר בחלקים התחתונים של הערוצים הראשיים בנחלים חיון, שיטה, "שיטה דרומי", יעלון וקטורה. לרוב אלו 
מקטעים צרים יחסית, ולעיתים קניוניים, הנמצאים לפני פתיחת הנחל למניפת סחף. המקטע שסווג כך בנחל חיון התחתון הוא 
מקטע רחב שבו שני ערוצי זרימה ראשיים )בהם נמצאים העצים( וביניהם ערוצי פזרות. הקרקע לרוב אלוביום מדברי גס. בחלק 
מהערוצים, מרכז הערוץ חשוף כמעט מצומח )תופעה הנצפית גם בערוצים קטנים בהרבה(. בית-גידול זה סווג ב-5 תת-יחידות.

מספר התרשימים ומספר המינים בבית הגידול: 27 תרשימים ובהם 798 רשומות. 143 מינים, מהם 73 בני-קיימא ו-70 
בני-חלוף.

בתרשימים, ממוצע מספר המינים בני הקיימא הוא 20.5 והטווח 10-35, ממוצע מספר המינים בני החלוף 9 והטווח 0-30, 
וממוצע מספר המינים הכללי 29.6 והטווח 11-55. 

טבלה 10 : פירוט מאפייני הצומח בבית הגידול 'נחלים גדולים עם עצים'

מינים מלווים עיקריים, מינים שליטיםתצורות הצומח סדר הערוץ
בדגש בני-קיימא

דוגמאות לטיפוסי צומח

לרוב עצייה דלילה מאד 5-9, הרוב 7-8
)לעיתים דלילה(. 

במקומות יותר דלילים, או 
כששטח הייחוס כולל גם את 
סביבת הערוץ הראשי, ישנן 
בתות דלילות מאד עם עצים/

שיחים פזורים או בודדים.

שלושת מיני השיטה 
ובעיקר שיטה סלילנית. 

אשל היאור, רכפתן מדברי, 
אטד ערבי, יפרוק המדבר, 

פגוניה ערבית.

ערטל מדברי, סילון קוצני, 
מרית מדברית, מלוח מלבין, 
גבסנית ערבית, כוכב ריחני, 
פרעושית גלונית, פרסטיה 
מצרית, קרוטלריה מצרית, 

אזוביון מדברי, ריסן דק, 
דוחן אשון, פגוניה רכה, צלף 

מצרי, קיפודן בלאנש.

עצייה דלילה בשלטון שיטה 
סלילנית, אטד ערבי ורכפתן 

מדברי )או דוחן אשון( )בנחל 
שיטה בערוץ הזרימה(.

עצייה דלילה מאד בשלטון 
שיטת הנגב, אשל הפרקים 

ואשל היאור
)בנחל חיון תחתון בערוץ 

זרימה עיקרי וסביבתו(.
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נחל שיטה. מבט מזרחה על רקע הרי אדום. 
צילום: מימי רון

מינים בסכנת הכחדה: קדד סיבר ושחליים שרועים )שניהם מספר אדום 3.2(. יש לציין שהריכוז היחיד הידוע מישראל של שיחי 
צלף רותמי )נחשב כ׳נכחד׳ עד לגילויו מחדש( נמצא באזור נחל קצב, כמה מאות מטרים מעבר לגבול הסקר, בבית-גידול זה.

מינים על סף איום ומינים בעלי מספר אדום עד 2: לא נצפו.

.)RP( רב-גולה ערבי ,)RP( סהרון משתלשל ,)RP( מכנפיים מדבריים ,)RP( זיף-נוצה מדוקרן :)וללא מספר אדום RR,RP( מינים נדירים

.)EI( ריסן דק ,)EE( קחוון הנגב ,)EE( מינים אנדמיים: זוגן השיח

מינים מוגנים: אשל היאור, אשל הפרקים, סהרון משתלשל, רותם המדבר, שיטה סוככנית, שיטה סלילנית, שיטת הנגב.

מינים פולשים: שיטת עלי-הערבה )נרשמה בנחל יעלון סמוך ליהל( ומלוח ספוגי )נרשם בנחל שיטה(.

מתוך 143 המינים )73 בני-קיימא( שנרשמו בבית הגידול הנוכחי, 101 )מהם 53 בני-קיימא( נרשמו גם בבית הגידול ‘מניפות 
סחף׳. מספרים אלה מעידים על דמיון גבוה.

לסיכום: בית-גידול עשיר למדי מבחינת מספר המינים הכללי, אם כי )אולי במפתיע( עם מעט יחסית איתורי מינים בסכנת 
הכחדה. נוכחות עצים ניכרת ומשמעותית מאד אקולוגית. קיים דמיון ולעיתים המשכיות בשטח עם בית הגידול של מניפות 

הסחף )ולעיתים קשה להחליט לאיזה מהם לסווג שטח מסוים(. 

4.3.2.7 נחלים גדולים דלי עצים
בית-גידול זה סווג בשלוש תת-יחידות נוף/צומח במקטעי נחלים גדולים – מנוחה, חמדה וחיון עליון )ביציאה מבקעת עובדה(. 
השניים הראשונים נמצאים בערבה, ובסמיכות לאזורים קירטוניים. בקרקעיתם כיסוי אלוביום מדברי גס או אלוביום קירטוני 
)כשסביר להניח שלכל אורכם ישנה נוכחות קירטון(. השלישי נמצא באזור גבוה יחסית, כשבסביבתו מסלע מגוון ובקרקעיתו 

בעיקר אלוביום לסי המגיע מבקעת עובדה. בהמשך יוזכרו גם הבדלים בצומח בין הנחלים הללו.

כפי שמשתמע משמו של בית הגידול, העצים מעטים יחסית, וישנם מקטעים ללא עצים כלל. עם זאת ישנו צומח צפוף למדי 
הכולל בני-שיח ושיחים.

146 מינים, מהם 58 בני-קיימא ו-88  מספר התרשימים ומספר המינים בבית הגידול: 16 תרשימים ובהם 494 רשומות. 
בני-חלוף.

בתרשימים, ממוצע מספר המינים בני הקיימא לתרשים הוא 14.7 והטווח 5-38, ממוצע מספר המינים בני החלוף לתרשים הוא 
16.2 והטווח 0-40, וממוצע מספר המינים הכללי הוא 30.9 והטווח 7-55. 
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טבלה 11 : פירוט מאפייני הצומח בבית הגידול 'נחלים גדולים דלי עצים'

מינים מלווים עיקריים, מינים שליטיםתצורות הצומח סדר הערוץ
בדגש בני-קיימא 

דוגמאות לטיפוסי צומח 

תצורות החל מעשבוניים 6-9
בני-חלוף עם מעוצים 

פזורים, דרך בתות – בעיקר 
בתה דלילה עם עצים/
שיחים פזורים, המשך 

בשיחייה דלילה/דלילה מאד 
עם עצים פזורים או בודדים, 

ועד )במקטע אחד של נחל 
מנוחה( עצייה דלילה מאד 

או דלילה.

אטד ערבי, רותם המדבר, 
קזוח עקום, יפרוק המדבר, 

זיזיים חשופים, מלחית 
קשקשית, מלחית מסורגת, 

מוריקה מבריקה, מלוח 
קיפח, פגוניה ערבית, אשל 

היאור, שיטה סלילנית, 
שיטת הנגב.

רכפתן מדברי, אשליל שעיר, 
חמד הנגב, מלוח מלבין, 
מלחית מבאישה, סילון 

קוצני, ערטל מדברי, פרסטיה 
מצרית, שמשון ליפי.

בתה דלילה עם עצים/
שיחים פזורים בשלטון 

מוריקה מבריקה, מלוח 
קיפח ושיטה סלילנית 

)נחל חיון עליון(. על פי דנין 
)2014( יש באותה סביבה 
בתה דלילה מאד בשלטון 

יפרוק המדבר.

בתה דלילה עם עצים/שיחים 
פזורים בשלטון מלחית 
מסורגת, לענת המדבר 

ורותם המדבר )נחל חמדה(.

שיחיה דלילה עם עצים 
בודדים בשלטון רותם 

המדבר, קזוח עקום ושיטה 
סלילנית )נחל מנוחה(.

העליון  חיון  בנחל  צפוף  עשבוני  וצומח  בני-שיח 
בסוף האביב. צילום: מימי רון

על השוני באופי הצמחייה בין הנחלים השונים, יכולים להעיד הנתונים הבאים לגבי מספר המינים והחלוקה בין מינים בני-
קיימא ובני-חלוף, וכן מספר המינים עם מרכיב תפוצה ים-תיכוני: 

• נחל מנוחה – 59 מינים, מהם 45 בני-קיימא ו-14 בני-חלוף. רק שניים מהמינים עם מרכיב תפוצה ים-תיכוני.	

• נחל חמדה – 71 מינים, מהם 29 בני-קיימא ו-42 בני חלוף. כמעט חסר עצים לחלוטין. שבעה מינים עם מרכיב תפוצה ים-תיכוני.	

• נחל חיון עליון )ופשט איה( – 111 מינים, מהם 40 בני-קיימא ו-71 בני חלוף. 21 מינים עם מרכיב תפוצה ים-תיכוני.	

מינים בסכנת הכחדה: זגאה ארגמנית )מספר אדום 3.2(.

מינים על סף איום ומינים בעלי מספר אדום עד 2: חלבלוב סיני )1.5(, חמד הנגב )2.5(, נטופית המדבר )2(, קדד ים המלח )1(, 
קדד מדברי )2.5(, קדד משייני )2.5(.

.)RP( קורטם פרסי ,)RR( קדד מקומט :)וללא מספר אדום RR,RP( מינים נדירים

.)EE( קחוון הנגב ,)EE( חמד הנגב ,)EE( זוגן השיח ,)EP( מינים אנדמיים: אוכם מדברי

מינים מוגנים: אשל היאור, בבונג זהוב, עדעד המדבר, עדעד מאובק, עציון פרסי )העציון משוליו המזרחיים של נחל חיון, בקו 
המגע עם אזור חולי(, רותם המדבר, שיטה סלילנית, שיטת הנגב.

מינים פולשים: מלוח ספוגי )נרשם בנחל חמדה בסמוך לכביש 90 וממערב לשם(, שיטה דוקרנית )בנחל חיון עליון(.

לסיכום: בית הגידול בהגדרתו הנוכחות כולל שתי סביבות שונות זו מזו באופן ניכר. בסה“כ עושר מינים רב יחסית. מין אחד 
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בסכנת הכחדה וכמה מינים על סף איום. תופעה ייחודית של מרבדי חד-שנתיים בנחל חיון לאחר שטפונות. מהשוואת רשימות 
המינים עולה דמיון רב לבית הגידול הקודם )נחלים גדולים עם עצים( וכן לבתי הגידול ‘בקעות גבוהות׳ ו׳רמות גירניות גבוהות׳. 

4.3.2.8 רמות גירניות מבותרות )ומצוקים(
בית הגידול ‘רמות גירניות מבותרות׳ הוגדר בתחומי רמות, שלוחות, מתלולים והרים הגובלים בערבה ממערב, שהתשתית 
בהם גירנית ברובה ואשר נמצאים ברום ביניים )לרוב עד 300 מ׳ מעל פני הים( בין הערבה לאזור ההררי הגבוה יותר שבמערב. 
נוספו אליהם גם שולי רכס מנוחה בצפון אזור הסקר, שאופיים הררי ומבותר ובהם המסלע העיקרי הוא צור וקירטון. בית-
גידול זה סווג ב-10 תת-יחידות נוף/צומח ובית הגידול ‘מצוקים׳ בעוד שתי תת-יחידות. חבורת הקרקעות הנפוצה ברוב שטח 

בית הגידול היא סלעים חשופים ואלוביום מדברי גס.

הצומח באזורים אלה הוא צומח ערוצי, שכמותו והמגוון שלו גדלים עם גדול הערוץ. הערוצים הגדולים ביותר המפרידים בין 
הרמות )למשל נחל קטורה תחתון( שויכו לבתי-גידול אחרים – ‘מניפות סחף׳ או ‘נחלים גדולים עם עצים׳.

שוליהן של חלק מהרמות לכיוון הערבה הם תלולים ולעיתים מצוקיים. שלוש תת-יחידות מצוקיות באופן בולט )כמו צוקי 
שיירות( סווגו לבית הגידול ‘מצוקים׳, כאשר לעיתים ההפרדה מהרמות אינה חד משמעית, ונראה שקיים דמיון רב בין מתלולי 

הרמות למצוקים. המצוקים מתאפיינים בריבוי של ערוצים קטנים יחסית.

כמעט כל השטח של בתי-גידול אלה בתחום הסקר נמצא בין קו יהל לקו יטבתה, ממערב לעמק הערבה. בנוסף, הוא נמצא 
בשולי רכס מנוחה ובחלק מהרי חכליל בבקעת תמנע76. 

מספר התרשימים ומספר המינים בבית הגידול: 33 תרשימים )כמה מהם נמצאים מעט מחוץ לתחום הסקר, אך דומים לאזורים 
סמוכים שבתוכו( ובהם 737 רשומות, 126 מינים, מהם 88 מינים בני-קיימא ו-38 בני-חלוף. 

בתרשימים, ממוצע מספר המינים בני הקיימא לתרשים היה 17.1 והטווח 1-35, ממוצע מספר המינים בני החלוף 4.8 והטווח 
0-14, וממוצע מספר המינים הכללי 21.9 והטווח 3-49. פירוט לפי סדר הערוץ נמצא בטבלה.

טבלה 12: פירוט מאפייני הצומח בבית הגידול ‘רמות גירניות מבותרות׳, בחלוקה לסדרי ערוצים

תצורות הצומח סדר הערוץ
בערוצים 

מינים מלווים מינים שליטים
 עיקריים, בדגש

בני-קיימא 

דוגמאות לטיפוסי 
צומח 

ממוצע וטווח מספר 
המינים בתרשימים 

בערוצים מסדר זה

מדרון וסדר 
0, שני 

תרשימים

ישימון עם מעוצים 
בודדים, או בתה 

דלילה מאד*. 
בערוצים.

פגוניה רכה, פגוניה 
קטנת-פרחים, 

פרעושית גלונית, 
רכפה דקת-שיבולת, 

חומעה ורודה.

)מעט מינים 
ולכן כולם נכללו 

בשליטים(.

ישימון עם מעוצים 
בודדים, בערוצים, 
בשלטון פרעושית 

גלונית, רכפה דקת-
שיבולת וחומעה ורודה.

בני-קיימא: ממוצע 2, )1,3(
בני-חלוף: ממוצע 2 )2,2( 

כללי: ממוצע 4, )3,5(

* בתה דלילה מאד נרשמה באזור גלי במדרון בשלוחות שחרות – יטבתה, וכללה פרטים רבים וקטנים של שני מיני הפגוניה. נוכחות 
תצורה זו במקום שאינו ערוץ ברור מפתיעה יחסית. 

סדר 1 וסדר 
2, שבעה 
תרשימים

ישימון )או עשבוניים 
בני-חלוף( עם 

מעוצים פזורים, 
בתה דלילה מאד 

)במקרה אחד 
עם עצים/שיחים 

בודדים(. בערוצים.

פגוניה רכה, פגוניה 
 קטנת-פרחים,

שמשון ליפי, יפרוק 
זיפני, יפרוק המדבר, 

שיטה סלילנית.

פגוניה ערבית, ערטל 
מדברי, פרסטיה 

מצרית, פרעושית 
גלונית, זוגן פשוט, 

טוריים מדבריים, 
חומעה ורודה.

עשבוניים בני-חלוף 
עם מעוצים פזורים, 

בערוצים, בשלטון 
פגוניה רכה ושמשון 

ליפי.

בני-קיימא: ממוצע 10.4, 
טווח 3-22

בני-חלוף: ממוצע 3.1, 
טווח 1-5

 כללי: ממוצע 13.6,
טווח 4-26

סדר 3 
וסדר 4, 

ארבעה עשר 
תרשימים

שכיח: בתה 
דלילה מאד, או 

בתה דלילה מאד 
עם עצים/שיחים 
בודדים, או בתה 
דלילה עם עצים/

שיחים פזורים. 
בערוצים.

פגוניה רכה, ערטל 
מדברי, פגוניה ערבית, 

יפרוק זיפני, קרוטלריה 
מצרית, מלחית 

מסורגת, שמשון 
קהירי, רכפתן מדברי, 

אטד ערבי, שיטה 
סלילנית.

מכנפיים מדבריים, 
אזוביון מדברי, 

יפרוק המדבר, כוכב 
ריחני, לובד המדבר, 
סילון קוצני, עוקץ-

עקרב מדברי.

פגוניה קטנת-פרחים, 
פרסטיה מצרית, 

פרעושית גלונית, 
פיגמית מגובששת, 

רותם, ריסן דק, 
שמשון ליפי.

בתה דלילה מאד, 
בערוצים, בשלטון 

פגוניה רכה וערטל 
מדברי.

בתה דלילה עם 
עצים/שיחים פזורים, 

בערוצים, בשלטון 
פגוניה ערבית, פגוניה 

רכה ורכפתן מדברי.

בני-קיימא: ממוצע 18.2, 
טווח 5-33

בני-חלוף: ממוצע 5.5, 
טווח 0-13

 כללי: ממוצע 23.7,
טווח 5-42

76. צפונה לתחום זה, מצפון ליהל, ישנן גבעות שסווגו כ׳מישורי וגבעות רג׳, וצפונה עוד יותר אין גבול הררי ברור ממערב לערבה. דרומה מיטבתה, ההרים 
ממערב לערבה אינם נכללים כמעט בתחום הסקר )והם גם כוללים אבני-חול(.
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תצורות הצומח סדר הערוץ
בערוצים 

מינים מלווים מינים שליטים
 עיקריים, בדגש

בני-קיימא 

דוגמאות לטיפוסי 
צומח 

ממוצע וטווח מספר 
המינים בתרשימים 

בערוצים מסדר זה

סדר 5 וסדר 
6, תשעה 
תרשימים

בתה דלילה מאד 
עם עצים/שיחים 

פזורים )או בודדים( 
או עצייה דלילה 

מאד. בערוצים.

פגוניה ערבית, אטד 
ערבי, רכפתן מדברי, 
שיטה סלילנית, צלף 

סחוסי.

כנ״ל )ר׳ השליטים 
והמלווים בשורה 

הקודמת(.

בתה דלילה מאד עם 
עצים/שיחים פזורים, 

בערוצים, בשלטון 
פגוניה ערבית, צלף 

סחוסי )ושיטה 
סלילנית(.

עצייה דלילה מאד, 
בערוצים, בשלטון 

שיטה סלילנית, רכפתן 
מדברי ופגוניה ערבית.

בני-קיימא: ממוצע 24.9, 
טווח 14-35

בני-חלוף: ממוצע 5.6, 
טווח 1-14

 כללי: ממוצע 30.4,
טווח 15-49

מינים בסכנת הכחדה: זגאה ארגמנית וציצן קצר )שניהם 3.2(.

מינים על סף איום ומינים בעלי מספר אדום עד 2: תלת-מלען פעוט )1.5(.

מצמרת   ,)RP( מדבריים  מכנפיים   ,)RP( מחוספסת  אפיונה   ,)RP( מחודדת  אפיונה  אדום(:  מספר  וללא   RR,RP( נדירים  מינים 
.)RP( צמרנית אדומית ,)RP( סהרון משתלשל ,)RP( שעירה

.)EI( ריסן דק ,)EE( צמרנית אדומית ,)EE( זוגן השיח ,)EE( מינים אנדמיים: געדה מלבינה

מינים מוגנים: אשל היאור, סהרון משתלשל, עציון פרסי, פתילת-המדבר הגדולה, רותם המדבר, שבטוט מצויץ, שיטה סוככנית, 
שיטה סלילנית.

מינים פולשים: מלוח ספוגי ושיטת עלי-הערבה, שניהם באיתורים סמוכים מאד ליטבתה.

לסיכום: בית-גידול של צומח ערוצי, עם עושר מינים בינוני ומיעוט מינים בסכנת הכחדה/על סף איום. ייתכן שמיעוט המינים 
נוחים, אך הוא עשוי לנבוע גם ממקריות בעונות הדיגום. הערוצים הגדולים ביותר דומים  בני החלוף מצביע על תנאים לא 

באופיים לבית הגידול ‘נחלים גדולים עם עצים׳, בקנה מידה קטן יותר.

חד- )רובו  במדרונות  צומח  ומעט  ערוצי,  צומח 
 – הרחוק  ברקע  שחרות-יטבתה.  בשלוחות  שנתי( 

הרי אדום. צילום: אריאלה גוטליב.

4.3.2.9 עציית שיטים
לבית-גידול זה שויכו שטחים הנמצאים בשולי מלחת יטבתה ובשולי מלחת עברונה שבהם צפיפות השיטים גבוהה יחסית. 
נוף/צומח. הגבול של שטחים אלה אינו תמיד חד, בפרט לכיוון מערב שם יש שיטים רבות יחסית  נכללות בו 6 תת-יחידות 
בין אזורים אלה  ו/או בגודל הממוצע של השיטים  נראות “מדרגות“ של שינוי בצפיפות  גם מעבר לשטח שהוגדר. עם זאת, 
לסביבתם. הגבול בין “מדרגות“ כאלה בולט בעיקר בעציית השיטים של יטבתה, אך ניכר גם בזו של עברונה )בחלקו עובר בערך 

לאורך כביש 90(. הקרקע ברוב השטח היא אלוביום מדברי גס או אלוביום חולי אבנוני, לעיתים עם קטעי רגים רגוסוליים. 

במספר נחלים בהם ישנה צפיפות גבוהה של שיטים אך ללא קשר למלחה, הוגדר בית הגידול כ׳נחלים גדולים עם עצים׳ )ר׳ לעיל(.

מספר התרשימים ומספר המינים בבית הגידול: 20 תרשימים ובהם 325 רשומות. 97 מינים, מהם 71 בני-קיימא ו-26 בני-חלוף.

בתרשימים, ממוצע מספר המינים בני הקיימא לתרשים היה 13 והטווח 7-26, ממוצע מספר המינים בני החלוף 1.5 והטווח 
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0-17, וממוצע מספר המינים הכללי 14.5 והטווח 7-37. 

טבלה 13 : פירוט מאפייני הצומח בבית הגידול של עציית השיטים 

מינים מלווים עיקריים, מינים שליטיםתצורות הצומח סדר הערוץ
בדגש בני- קיימא

דוגמאות לטיפוסי צומח 

הנפוצה היא עצייה מישור
דלילה מאד )כיסוי עצים 

2-5%( בכל השטח, יש גם 
תרשימים עם עצייה דלילה 

ואף עצייה פתוחה )כיסוי 
עצים מעל 10%(. במספר 
תרשימים במקטעים עם 
פחות שיטים יש תצורות 

נמוכות יותר, עד ישימון עם 
מעוצים פזורים.

שיטה סלילנית, שיטה 
סוככנית, זיזיים חשופים, 
חמד השיח, ימלוח פגום, 

מלחית מסורגת.

אטד ערבי, הרנוג השיטים, 
יפרוק המדבר, מלחית 
מבאישה, מלוח קיפח, 

סילון קוצני, פגוניה דביקה, 
פרסטיה מצרית, שבטוט 

מצויץ, תמר מצוי.

עצייה דלילה מאד בשלטון 
שיטה סלילנית, שיטה 

סוככנית וחמד השיח

מאזור מעוט שיטים: שיחייה 
דלילה מאד עם עצים בודדים 

בשלטון זיזיים חשופים 
)בגודל שיח(, מלחית 

מסורגת ושיטה סוככנית.

מינים בסכנת הכחדה: אוכם חד-ביתי )מספר אדום 3.2(, אוכם תולעני )3.7(, זוגן לבן )3.7(, חבלבל מצרי )3.7(, קדד סיבר )3.2(. 

מינים על סף איום ומינים בעלי מספר אדום עד 2: לא נצפו.

.)RP( רב-גולה ערבי )RP( זיף-נוצה מדוקרן ,)RP( אפיונה מחוספסת :)וללא מספר אדום RR,RP( מינים נדירים

.)EI( ריסן דק ,)EE( מחטנית המדבר ,)EE( מינים אנדמיים: זוגן השיח

מינים מוגנים: אשל היאור, אשל מרובע, רותם המדבר, שבטוט מצויץ, שיטה סוככנית, שיטה סלילנית, תמר מצוי.

מינים פולשים: איתורי שיטת עלי-הערבה במספר אזורים )בעיקר ליד כביש 90 מעט מדרום ליטבתה, שם גם יש איתור של מלוח 
ספוגי ואיתור של שיטת ויקטוריה(. מספר איתורים של ינבוט המסקיטו בצפון עציית השיטים של יטבתה, בתחומי החי-בר.

לסיכום: בית-גידול עם נוכחות עצים גבוהה יותר מאשר בכל בית-גידול אחר. עם זאת עושר המינים אינו גבוה במיוחד ואחוז 
המינים בני החלוף נמוך – בגלל מליחות הקרקע. נוכחות של מספר מינים בסכנת הכחדה בעלי זיקה לקרקע מלוחה. בשתי 

תכונות אחרונות אלה מגלה דמיון לבית הגידול של שולי מלחה הגובל בו ממזרח.

עברונה.  לעין  צפונית-מערבית  השיטים  עציית 
מימין למטה- נבט של שיטה באותו אזור. צילומים: 

מימי רון

4.3.2.10 שולי מלחה )וגם מלחה סטרילית ובריכות מלח(
לבית הגידול ‘שולי מלחה׳ שויכו אזורים שרוב שטחם קרקעות מלוחות )בפרט סולונצ׳ק( ואשר כוללים צומח אופייני למלחה 
וללא נוכחות מרובה של שיטים. שטחים כאלה נמצאים סביב מלחת יטבתה הסטרילית )כולל רוב השטח המגודר המקורי של 
החי-בר(, במלחת עברונה, ובמה שנותר ממלחת אילת: פארק הצפרות שבחלקו נטועים צמחים כאלה, ושרידי המלחה ממזרח 

לאזור מלונות החוף הצפוני. כתם נוסף נמצא סמוך לבאר מנוחה. בית-גידול זה סווג ב-8 תת-יחידות נוף/צומח.

מספר התרשימים ומספר המינים בבית הגידול: 14 תרשימים הכוללים 132 רשומות. 57 מינים, מהם 50 בני-קיימא ו-7 בני חלוף. 
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מתוכם 3 נטועים בפארק הצפרות )זקום מצרי, מורינגה רותמית, סלוודורה פרסית(.

בתרשימים, ממוצע מספר המינים בני הקיימא )והמספר הכללי( לתרשים היה 9.4 והטווח 3-20, ממוצע מספר המינים בני 
החלוף היה 0 )בתרשימים לא נרשמו מינים בני-חלוף. המינים בני החלוף נוספו כולם מתצפיות רט“ג(.

כנובע משמו, הוא חסר צומח לחלוטין.  נפרד.  “בית-גידול“(  )או  יטבתה מהווה בית-גידול  אזור המלחה הסטרילית במלחת 
בריכות המלח בעברונה ובאילת נבנו על שטחי מלחה )סטרילית ולא סטרילית(, ומהוות בית-גידול מלאכותי שאין בו כמעט 

צומח, למעט פה ושם בשולי הבריכות.

טבלה 14 : פירוט מאפייני הצומח בבית הגידול 'שולי מלחה'

מינים מלווים עיקריים, מינים שליטיםתצורות הצומחסדר הערוץ
בדגש בני-קיימא

דוגמאות לטיפוסי צומח 

במלחות יטבתה ועברונה מישור
נרשמו בעיקר שיחיות: 

שיחייה דלילה מאד, שיחייה 
דלילה, שיחייה דלילה 

מאד עם עצים בודדים )או 
פזורים( ושיחייה דלילה עם 

עצים בודדים. 
כמו כן נרשמה בתה דלילה 

מאד עם עצים/שיחים 
בודדים. 

בפארק הצפרות נרשמה 
עצייה )נטועה(, ובקטע 

משרידי מלחת אילת עצייה 
של אוכם חד-ביתי גבוה 

במיוחד.

אוכם חד-ביתי, ימלוח פגום, 
אשל היאור, שיטה סוככנית, 

שיטה סלילנית.

אוכם תולעני, הגה מצויה, 
דום מצרי, זוגן לבן, חילף 

החולות, מלחית מסורגת, 
שבטוט מצויץ. 

במלחת עברונה: שיחייה 
דלילה מאד בשלטון ימלוח 

פגום, מלחית מסורגת והגה 
מצויה.

בקטע משרידי מלחת אילת: 
עצייה בצפיפות בינונית 
בשלטון אוכם חד-ביתי 

וימלוח פגום.

באזור עם צומח מלחה 
ממערב לבאר מנוחה: בתה 
דלילה מאד בשלטון מלחית 

מסורגת, עדעד מאובק 
וימלוח פגום.

סווד   )3.2( מזרחית  זצניה   ,)3.7( לבן  זוגן   ,)5.3( מצרי  דום   ,)3.7( תולעני  אוכם   ,)3.2( חד-ביתי  אוכם  הכחדה:  בסכנת  מינים 
אצטרובלי )נחשב כנכחד עד גילויו מחדש – איתוריו בדרום מלחת יטבתה הם היחידים הידועים בארץ(, קדד סיבר )3.2(.

מינים על סף איום ומינים בעלי מספר אדום עד 2: לא נצפו מינים הנמצאים באופן טבעי )יש מינים נטועים בפארק הצפרות(. 

.)RP( טופל אדום ,)RP( אפיונה מחוספסת :)וללא מספר אדום RR,RP( מינים נדירים

מינים אנדמיים: זוגן השיח )EE, הזוגן נמצא בגבול המלחה ואינו צמח אופייני לסביבה זו(.

מינים מוגנים: אשל היאור, אשל חובק, אשל מתנני, דום מצרי )זקום מצרי, נטוע(, טופל אדום, )מורינגה רותמית וסלוודורה 
פרסית, נטועים(, עדעד מאובק, עציון פרסי, פתילת-המדבר הגדולה, שבטוט מצויץ, שיזף מצוי, שיטה סוככנית, שיטה סלילנית, 

תמר מצוי.

מינים פולשים: ינבוט המסקיטו )נטוע, פארק הצפרות(, מלוח ספוגי )איתור בשולי מלחת יטבתה – דרום(, שיטת עלי-הערבה 
– איתור סמוך לשולי שטחי החקלאות של יטבתה.

לסיכום: בית-גידול עם תנאים קיצוניים, המתבטאים במספר מינים נמוך ובאחוז נמוך מאד של מינים בני-חלוף )המינים בני 
החלוף נמצאים כנראה, גם על פי ניתוח מיקומיהם, בנקודות מלוחות פחות(. מצב זה תואם את הידוע מהספרות )דנין, 2014ב; 
יתרון לאסטרטגיה של השקעת משאבים רבים  יש כנראה  ופולק, 2001(. בתנאי עקה  Grime מצוטט אצל פרבולוצקי   1979
לתחזוקה, להישרדות ולעמידות לעקה וזאת על חשבון קצב גידול בינוני-נמוך והשקעה מוגבלת ברבייה. מצב כזה מתאים יותר 
למינים ירוקי-עד ובעלי משך חיים ארוך. עם זאת, לצורך נביטה, הזרעים של מרבית המינים דורשים מצב של מליחות מופחתת, 

.)Khan & Gul, 2006( שיכול להתרחש עקב שטיפה זמנית של המלח מפני השטח לאחר גשמים

יחד עם זאת, ישנו מספר גדול )ובפרט ביחס למספר המינים הכללי( של מינים בסכנת הכחדה. תצורת הצומח היא שיחייה 
ברוב השטח, מצב שיוצר ביומסה גבוהה. חלקים מבית-גידול זה נמצאים ברצף/הדרגתיות עם בית הגידול של עציית השיטים 
או של החולות. בחלק מהאזורים )בעיקר בחלקים ממלחת יטבתה( ניתן להבחין בחיגור צומח, הנובע מכך שקיים גרדיינט של 
עלייה במליחות לכיוון מרכז המלחה והרכבים שונים של צומח נמצאים במליחויות שונות. כנראה שחיגור זה בלט יותר בעבר 
לפני הקמת החי-בר )לפי התיאור אצל זהרי, 1980(. את רצועת עציית השיטים )ר' בית הגידול הקודם( ניתן לראות כחגורה 

חיצונית נוספת. 
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יטבתה  במלחת  פגום,  ימלוח  על  השיטים  הרנוג 
באזור החי-בר. באזור זה ישנה שיחייה דלילה מאד 
עם עצים בודדים בשלטון ימלוח פגום ואשל היאור. 
על הקרקע משמאל הם שרידים  הנראים  הגושים 
מצמחי חילף החולות, שהיו נפוצים מאד באזור עד 

לירידת מפלס מי התהום. צילום: איתן רומם

4.3.2.11 קע/פלאייה
או  סגור  ניקוז  בעל  מישורי  בשטח  מתאפיין  זה  בית-גידול  נרדפות.  הן  בספרדית(  )במקור  ופלאייה  )בערבית(  קע  המילים 
סגור חלקית, שעשוי להיות מוצף לעיתים. בניגוד לשטחי המלחות )שגם הן ממופות כ“פלאייה“ במיפוי הגיאולוגי( בשטחים 
המדוברים כאן הקרקעות אינן סולונצ׳ק, אלא קרקעות אלוביום לסי )בקע א-סעידין האלוביום הלסי מעורב עם חול בחלק 
מהשטח(. זאת כיוון שבניגוד למלחות אין כאן מי תהום גבוהים המתאדים מפני השטח ויוצרים המלחה )Stavi et al., 2017(. עם 
זאת, נראה שישנם גם באזורים אלה משטחים סטריליים חשופים מצומח. בכל מקרה, הצומח אינו אופייני למלחה. בית-גידול 
זה סווג בקע א-סעידין ובשתי פלאיות. אחת מהללו, פלאיית קטורה. אינה נגישה )נמצאת באזור מגודר עקב נפלי מצררים(, 
והשנייה היא פלאייה קטנה בסמוך לישוב שחרות )קע שחרות(. יש לציין שבתחום הרמות הגירניות הגבוהות ישנן עוד מספר 

פלאיות קטנות מאד שלא הופרדו לתת-יחידות עצמאיות.

מספר התרשימים ומספר המינים בבית הגידול: 7 תרשימים, מהם 6 מקע א-סעידין ואחד מקע שחרות. התרשימים כוללים 
206 רשומות. 88 מינים, מתוכם 20 מינים בני-קיימא ו-68 בני-חלוף.

בתרשימים, ממוצע מספר המינים בני הקיימא לתרשים היה 5.4 והטווח 0-9. ממוצע מספר המינים בני החלוף 23.6 והטווח 
9-50, וממוצע מספר המינים הכללי 29 והטווח 9-55.

נוכחות כמעט בלעדית של  ישנו ככל הנראה אזור סטרילי )לפחות בזמן הדיגום(. סביבו יש חגורה שבה  במרכז קע שחרות 
שושנת-יריחו אמיתית. מסביב לה נוספים גם צמחים מעוצים שונים. גם בקע א-סעידין ישנם שטחים בשלטון שושנת-יריחו 
אמיתית. קע א-סעידין ידוע בפריחה חזקה של חד-שנתיים לאחר חורפים גשומים. בחלק מהערוצים העיקריים, שהם רחבים 

ורדודים מאד, ישנן גם בתות ושיחיות.

טבלה 15 : פירוט מאפייני הצומח בבית הגידול 'קע/פלאייה'

מינים מלווים עיקריים, מינים שליטיםתצורות הצומח סדר הערוץ
בדגש בני-קיימא 

דוגמאות לטיפוסי צומח

עשבוניים בני-חלוף.מישור

עשבוניים בני-חלוף )או 
ישימון( עם מעוצים בודדים 

– או פזורים.

בתה פתוחה עם עצים/
שיחים פזורים.

שיחייה דלילה.

שושנת-יריחו אמיתית, 
חלמית קטנת-פרחים, 

אשליל שעיר, סילון קוצני, 
יפרוק המדבר, מלחית 

מבאישה, אטד ערבי, עציון 
פרסי.

ישימונית ורודה, לחך 
גלילני, לחך לופת, לחך 

סגלגל, מסורן סרגלני, שן-
ארי שעירה. 

קע א-סעידין: עשבוניים 
בני-חלוף עם מעוצים 

פזורים ללא שליט ברור; 
עשבוניים בני-חלוף בשלטון 

שושנת-יריחו אמיתית 
וחלמית קטנת-פרחים; 
שיחייה דלילה בשלטון 

עציון פרסי, סילון קוצני 
ומלחית מבאישה.

קע שחרות: עשבוניים בני-
חלוף עם מעוצים בודדים 

בשלטון שושנת-יריחו 
אמיתית, אשליל שעיר 

ומלחית מבאישה.

מינים בסכנת הכחדה: גופנן המדבר )4.2( – פרט טבעי יחיד ידוע מתחום הסקר, נמצא במהלך הסקר הנוכחי )ר׳ תמונה בסעיף 
4.3.5(, חבלבל מצרי )3.7(, שחליים שרועים )3.2(.
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מינים על סף איום ומינים בעלי מספר אדום עד 2: קדד מדברי )1.5(, קוטב דו-זיזי )1.5(. 

מינים נדירים )RR,RP וללא מספר אדום(: ארנבית הצבעים )RP(, קדד מקומט )RR(, קוטב הערוצים )נדירות לא נקבעה אך נדיר 
.)RP( קורטם פרסי ,)מאד

.)EE( קחוון הנגב ,)EE( מינים אנדמיים: ארנבית הצבעים

מינים מוגנים: גופנן המדבר, עציון פרסי.

מינים פולשים: שיטת עלי-הערבה. איתור בקצה הדרומי של קע א-סעידין )אזור נחל שעלב, סמוך לשדות יהל(

לסיכום: בית-גידול עם מספר גדול יחסית של מינים בני-חלוף ומיעוט מינים בני-קיימא. מספר בינוני של מינים בסכנת הכחדה 
ייחודי נופית ומתאפיין, לפחות בקע א-סעידין, במשטחי צמיחה ופריחה לאחר חורפים גשומים, המושכים אליהם  ונדירים. 

בעלי חיים רבים.

בני-חלוף  עשבוניים  עם  א-סעידין  בקע  מקטע 
קטנת- וחלמית  אמיתית  שושנת-יריחו  בשלטון 
שיחייה.  עם  אזור  נראה  משמאל  ברקע  פרחים. 

צילום: מימי רון

4.3.2.12 בקעות גבוהות
בית-גידול זה נמצא בשטח הלא בנוי בבקעת עובדה )בתחום גדר בסיס עובדה וכן מחוצה לו, בשולי הבקעה(, וכן בחלקים 
הטבעיים בסדרת הבקעות הקטנות שבאזור נאות סמדר – בקעת קטורה )למעט הפלאייה שבתוכה(, בקעת שיזפון ובקעת 
נעצוץ. סה“כ ב-6 תת-יחידות נוף/צומח. חלק גדול משטח הבקעות, בפרט בבקעת עובדה, מכוסה באפיקי פזרות בהם ישנו 
הוא  מאפיין  מראה   .)1989 מרקוס,  2014ג;  )דנין,  הערוצים  בין  רב-שנתי  צומח  מעט  וגם  עצמם,  בערוצים  יחסית  רב  צומח 
תלוליות של קרקע לסית דקה שהצטברו בשורשי בני השיח, כשמתחת לתלוליות וביניהן ישנה התשתית של חומר אלוביאלי 
חצצי. על פי דנין )2014ג( כיסוי הקרקע הלסית בין בני השיח היה גבוה יותר, אך תמותה של חלק מהם אפשרה את סחיפתה. 
בצפון-מזרח הבקעה ישנם אזורי מעבר בין קרקע לסית לקרקע חולית. שטחים ניכרים בבקעת עובדה מושפעים מסוללות 
הטייה ומתעלות זרימה מוסדרות שנבנו בכדי להגן על בסיס עובדה משיטפונות. בשטח עדיין ניתן לראות אזורים עם כמות 

גדולה של בני-שיח מתים עקב הטיית הזרימה מהם.

מספר התרשימים ומספר המינים בבית הגידול: 11 תרשימים77 ובהם 465 רשומות. 164 מינים מהם 71 בני-קיימא ו-93 בני-חלוף. 

בתרשימים, ממוצע מספר המינים בני הקיימא לתרשים היה 18.5 והטווח 2-36. ממוצע מספר המינים בני החלוף 24.1 והטווח 
9-41, וממוצע מספר המינים הכללי 42.6 והטווח 18-67. עקב השוני הניכר באופי הערוצים בין הקבוצות השונות שסווגו כאן, 

משתנים אלה לא חושבו עבור כל שורה בטבלה.

77. חלק מהתרשימים בוצעו בנקודות שעברו התמרה עקב פעילות האדם. לפיכך, העמודה “סדר הערוץ“ בטבלה נקראת כאן “אופי/סדר הערוצים“ ומתארת 
את אופי הזרימה )או חוסר הזרימה( המשוער במקום הדיגום. 
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טבלה 16: פירוט מאפייני הצומח בבית הגידול של הבקעות הגבוהות, בערוצים מסוגים שונים

אופי 
הערוצים

מינים מלווים עיקריים, מינים שליטיםתצורות הצומח 
בדגש בני-קיימא

דוגמאות לטיפוסי צומח

ערוצים 
טבעיים 

קטנים באזור 
פזרות בשולי 

הבקעה, 
שלושה 

תרשימים 

מ’ישימון עם מעוצים 
פזורים’ עד בתה דלילה 
מאד. בערוצים ולעיתים 

בכל השטח.

יפרוק המדבר, מלחית 
מבאישה, מלחית קשקשית, 
סילון קוצני, פגוניה דביקה, 

פגוניה ערבית, פרעושית 
גלונית.

אטד ערבי, גבסנית ערבית, 
זיזיים חשופים, פיגמית 

מגובששת. 

בתה דלילה בשלטון סילון 
קוצני ופרעושית גלונית 

)דנין, 2014ג(.

ערוץ טבעי 
מסדר  4-5, 

שני תרשימים

בתה פתוחה, בתה דלילה 
עם עצים/שיחים בודדים. 

בערוצים.

יפרוק המדבר, מוריקה 
מבריקה, פגוניה רכה, שיטה 

סלילנית, שיטת הנגב.

אשליל שעיר, כוכב ריחני, 
לוניאה שרועה, מלוח 

מלבין, פיגמית מגובששת, 
פרעושית גלונית. 

מבקעת קטורה: בתה 
פתוחה בערוצים, בשלטון 

מוריקה מבריקה, יפרוק 
המדבר ופגוניה רכה 

)בהמשך הערוץ גם עץ שיטה 
סוככנית/סלילנית קטן(.

ערוץ טבעי 
גדול סדר 6-7, 
שני תרשימים

בתה דלילה מאד ושיחייה 
דלילה. בערוצים.

יפרוק המדבר, זיזיים 
חשופים, רכפתן מדברי, 

פגוניה רכה.

אטד ערבי, אשליל שעיר, 
חמד השיח, סילון קוצני, 

פרעושית גלונית.

מדרום לגדר הבסיס: בתה 
דלילה מאד, בערוצים, 

בשלטון יפרוק המדבר, 
פגוניה רכה וזיזיים חשופים.

בערוץ גדול לפני היפתחו 
לבקעת עובדה: שיחייה 

דלילה, בערוצים, בשלטון 
רכפתן מדברי ויפרוק המדבר.

ערוץ טבעי 
שמימיו הוטו, 
שני תרשימים

ישימון עם מעוצים בודדים, 
ישימון עם מעוצים פזורים. 

בערוצים.

יפרוק המדבר )בעיקר(, 
פגוניה רכה, רכפתן מדברי.

הרבה בני-שיח, בעיקר 
יפרוקי מדבר, רובם מיובשים.

ישימון עם מעוצים פזורים, 
בערוצים. בשלטון )מהרב-

שנתיים( יפרוק המדבר, 
פגוניה רכה ורכפתן מדברי.

תעלה 
מוסדרת של 

ערוץ גדול 
סדר 6-8, שני 

תרשימים

בתה דלילה מאד או בתה 
דלילה. בערוצים.

כוכב ריחני, מלוח מלבין, 
חמד השיח, פרעושית 
גלונית שיחים בודדים 

רכפתן מדברי, מלוח קיפח.

אזוביון מדברי, אכילאה 
ריחנית, מוריקה מבריקה.

בתה דלילה מאד, בערוצים, 
בשלטון כוכב ריחני, פרעושית 

גלונית ומלוח מלבין.

מינים בסכנת הכחדה: חבלבל מצרי )מספר אדום 3.7(.

מינים על סף איום ומינים בעלי מספר אדום עד 2: פגוניה צרת-עלים )2(, פרסה משונצת )2.5(, קדד ים המלח )1(, קדד מדברי 
)1.5( קדד שימפר )2(.

.)RP( קורטם פרסי ,)RR( קדד מקומט ,)RP( מצמרת שעירה ,)RP( לוניאה מגובבת :)וללא מספר אדום RR,RP( מינים נדירים

.)EI( ריסן דק ,)EE( קחוון הנגב ,)EE( מינים אנדמיים: זוגן השיח

מינים מוגנים: אשל היאור, רותם המדבר, שיטה סלילנית, שיטת הנגב.

מינים פולשים: מלוח ספוגי, שיטה כחלחלה, שיטת עלי-הערבה. רוב האיתורים בשוליים המזרחיים של בסיס עובדה.

לסיכום: בית-גידול עם צומח שעשוי להיות פזור ברוב השטח )היכן שיש נוכחות ערוצונים רבים(, עשיר יחסית במינים, בפרט 
בני-חלוף. מעט מינים מיוחדים. בהשוואת המוצא הפיטוגיאוגרפי של המינים, בין בית-גידול זה לבין בית הגידול 'מניפות הסחף' 
)מספר מינים בהם דומה – 162 ו-156 בהתאמה, מהם 106 משותפים( התקבל שבבקעות ישנו מספר גבוה יותר של מינים ממוצא 
ים-תיכוני ואירו-סיבירי )7 לעומת 4 במניפות הסחף( ומספר נמוך יותר של מינים ממוצא סודני )15 לעומת 23 במניפות הסחף(. 

פגוניה  המדבר,  יפרוק  בשלטון  מאד  דלילה  בתה 
רכה וזיזיים חשופים, בערוצי פזרות, באזור חיבור 
הנחלים בקעתיים ומלחן לבקעת עובדה. משמאל 

גדר בסיס עובדה. ברקע - רמות שחרות.
צילום: אריאלה גוטליב.
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צומח בערוצים קטנים במישורי רג, ממערב לחלקה הדרומי של בקעת עובדה )מעט מחוץ לתחום הסקר(. צילום: אריאלה גוטליב

4.3.2.13 מגמתי )סלעים מגמתיים(
סלעים מגמתיים נפוצים בהרי אילת, הסמוכים לחלקו הדרומי של הסקר. בתחום הסקר הם נמצאים כמעט רק בתת היחידה 
של גבעות שחורת, ובעוד כמה מחשופים קטנים באזור פשטי הנחלים עברונה, עמרם ושחורת. הקרקע מוגדרת כ“מחשופי 

סלע גרניטי“ ויש להניח שבערוצים יש בפועל אלוביום מדברי גס וגרניטי.

מספר התרשימים ומספר המינים בבית הגידול: 9 תרשימים שנערכו בגבעות שחורת78 ובהם 165 רשומות. 53 מינים, מהם 
36 בני-קיימא ו-17 בני-חלוף. 

בתרשימים, ממוצע מספר המינים בני הקיימא לתרשים היה 13.2 והטווח 5-22. ממוצע מספר המינים בני החלוף 5.2 והטווח 
0-10, וממוצע מספר המינים הכללי 18.3 והטווח 7-31. פירוט לפי סדר ערוץ נמצא בטבלה.

טבלה 17: פירוט מאפייני הצומח בבית הגידול של הסלעים המגמתיים, בחלוקה לסדרי ערוצים

מלווים מינים שליטיםתצורות הצומח סדר הערוץ מינים 
בדגש  עיקריים, 

בני-קיימא

ממוצע וטווח מס׳ מינים בני-דוגמאות לטיפוסי צומח 
ערוץ  מסדר  בתרשים  קיימא 

זה

סדר 1, שני 
תרשימים

ישימון עם 
מעוצים בודדים, 

בערוצים.

פגוניה רכה, 
עפעפית אשונה, 
שרביטן הערבה.

מלענן שעיר-גלומה, 
עוקץ-עקרב מדברי, 

פרעושית גלונית, 
פורסקלאה שבירה.

ישימון עם מעוצים 
בודדים, בערוצים, בשלטון 

פגוניה רכה, עפעפית 
אשונה, שרביטן הערבה.

בני-קיימא: ממוצע 7, )5,9(
בני-חלוף: ממוצע 2 )2,2(  

כללי: ממוצע 9 )7,11(

סדר 2, שני 
תרשימים

ישימון עם 
מעוצים פזורים, 

בתה דלילה 
מאד. בערוצים.

פגוניה קטנת-
פרחים, עוקץ-
עקרב מדברי, 

עפעפית אשונה.

מלענן יפה-שער, 
סילון קוצני, 

פורסקלאה שבירה, 
ריסן דק.

בתה דלילה מאד, 
בערוצים, בשלטון פגוניה 

קטנת-פרחים, עוקץ-
עקרב מדברי ועפעפית 

אשונה.

בני-קיימא: ממוצע 12 )10,14(
בני-חלוף: ממוצע 3.5 )2,5( 

כללי: ממוצע 15.5 )12,19(

סדר 3, שני 
תרשימים

בתה דלילה, 
בתה פתוחה. 

בערוצים.

פגוניה קטנת-
פרחים, חמד 
השיח, ריסן 

דק, דוחן אשון, 
מלענן יפה-

שער.

מורטיה קטנת-
פרחים, סילון קוצני, 
עוקץ-עקרב מדברי, 

פורסקלאה שבירה.

בתה דלילה, בערוצים, 
בשלטון פגוניה קטנת-

פרחים, חמד השיח 
ומלענן יפה-שער.

בני-קיימא: ממוצע 13 )12,14( 
בני-חלוף: ממוצע 5.5 )4,7(
כללי: ממוצע 18.5 )16,21(

סדר 4 
וסדר 5, שני 

תרשימים

בתה פתוחה 
עם עצים/

שיחים בודדים. 
בערוצים.

ריסן דק, דוחן 
אשון, שיטה 

סוככנית.

אזוביון מדברי, 
טפרוסיה נאה, 

כוכב ריחני, לוניאה 
שרועה, פגוניה 
קטנת-פרחים.

בתה פתוחה עם עצים/
שיחים בודדים, בערוצים, 

בשלטון ריסן דק, דוחן 
אשון ושיטה סוככנית.

בני-קיימא: ממוצע 13 )12,14(
בני-חלוף: ממוצע 5.5 )4,7( 

כללי: ממוצע 18.5 )16,21(

סדר 6, )בין 
הגבעות, 

תרשים 
אחד(

עצייה דלילה 
מאד, בערוצים.

שיטה סלילנית, 
שיטה סוככנית 

ופגוניה רכה.

עצייה דלילה מאד, 
בערוצים, בשלטון שיטה 
סלילנית, שיטה סוככנית 

ופגוניה רכה.

בני-קיימא: 18 
בני-חלוף: 10

כללי: 28

78. אחד מהתרשימים נערך בערוץ )מסדר 6( שבין גושי הגבעות, אזור בו בית הגידול מושפע פחות מהסלע המגמתי ודומה יותר ל'מניפות סחף עם אלמנט חולי'.
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שחורת.  בגבעות   2 מסדר  בערוץ  יפה-שער  מלענן 
צילום: מימי רון

מינים בסכנת הכחדה: לשנן בובה )3.2(, קדד סיבר )3.2( הקדד לא מהגבעות עצמן.

מינים על סף איום ומינים בעלי מספר אדום עד 2: דרדר סיני )2(, מורטיה קטנת-פרחים )1.5(, מלענן שעיר-גלומה )2(, קוטב 
דו-זיזי )1.5(

.)RP( אפיונה מחוספסת :)וללא מספר אדום RR,RP( מינים נדירים

)EI( מינים אנדמיים: ריסן דק

מינים מוגנים: שיטה סוככנית, שיטה סלילנית.

מינים פולשים: לא נצפו.

לסיכום: בית-גידול עם צומח ערוצי. משוער שעושר המינים בינוני. יש נוכחות מספר מינים בסכנת הכחדה או נדירים. מספר 
התרשימים קטן יחסית והם נערכו בתקופות יבשות, כך שקשה להעריך הן את עושר המינים והן את היחס המספרי בין המינים 
לגרום  שעשוי  הכהה  במצע  בהתחשב  בפרט  יחסית,  מפותח  שהצומח  הייתה  ההתרשמות  החלוף.  בני  למינים  הקיימא  בני 
טמפרטורות גבוהות יותר מאשר בסביבות אחרות. בית-גידול זה לא גילה רמת דמיון גבוהה במיוחד לבית-גידול אחר כלשהו, 
אך ערך הדמיון הרב ביותר התקבל עם מניפות הסחף עם האלמנט החולי )תוצאה המתאימה לקרבה הגיאוגרפית ולנוכחות 

גרניט וחול במניפות הסחף(.

4.3.2.14 רמות גירניות גבוהות )ורמות גירניות גבוהות עם כתמי חולות(
בית-גידול זה הוחשב כנפרד, לעומת הרמות הגירניות המבותרות79, עקב כך שבאזור זה הרום גבוה מאשר ברמות הנמוכות 
יותר, והאקלים מעט פחות קיצוני. מבחינת הצומח, עובדה זו מתבטאת בנוכחותם של מיני צמחים בני-קיימא גם מחוץ לערוצים, 
לפחות בחלק מהשטח )דנין, 2014ג, ונצפה גם בסקר הנוכחי80(. בית-גידול זה הוגדר במרבית שטחו של הגוש הרמתי/הררי 
שבין צוקי שיירות לבקעת עובדה, ב-6 תת-יחידות נוף/צומח. המסלע כמעט כולו מתצורת גרופית הגירנית ברובה. חבורות 
הקרקע הן בעיקר רג וסלעים חשופים )לרוב בשלוחות( או סלעים חשופים ואלוביום מדברי גס )לרוב בערוצים ובקרבתם(, 

כשבערוצים הגדולים ביותר הקרקע היא אלוביום מדברי גס.

ביתר השטח של גוש זה סווגו בתי-גידול אחרים: 1( מקטעים מהנחלים כסוי, יתרו ואיה, שבהם סווג בית הגידול כחולי )‘חולות 
או נחל חולי גדול׳, ר׳ לעיל( ו-2( שני גושים הרריים שבין הנחלים הנ“ל, שסווגו כבית-גידול ‘רמות גירניות גבוהות עם כתמי 

חולות׳ )ר׳ בהמשך הסעיף הנוכחי(.

מספר התרשימים ומספר המינים בבית הגידול: מהרמות הגירניות הגבוהות ישנם 19 תרשימים עם 414 רשומות. 154 מינים, 
מהם 79 בני-קיימא ו-75 בני-חלוף.

בתרשימים, ממוצע מספר המינים בני הקיימא לתרשים היה 15.9 והטווח 2-38. ממוצע מספר המינים בני החלוף 10.9 והטווח 
0-44, וממוצע מספר המינים הכללי 26.8 והטווח 8-73. פירוט לפי סדר הערוץ נמצא בטבלה.

79. הערוצים בהן מתונים ורחבים יותר מאלה שברמות הנמוכות יותר, ולכן )וגם לצורך פשטות( הן לא נקראו “רמות גירניות מבותרות גבוהות“.
80. גם ברמות הגירניות הנמוכות יותר נצפה לעיתים צומח רב-שנתי במדרונות )ר׳ לעיל(, אך בשכיחות קטנה יותר ועם עושר מינים נמוך יותר.
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טבלה 18: פירוט מאפייני הצומח בבית הגידול של הרמות הגירניות הגבוהות, בחלוקה לסדרי ערוצים

מינים מלווים מינים שליטיםתצורות הצומח סדר הערוץ
עיקריים, בדגש בני-

קיימא

דוגמאות לטיפוסי 
צומח

ממוצע וטווח מספר 
המינים בתרשימים מסדר 

ערוץ זה

מדרון, שני 
תרשימים

ישימון עם מעוצים 
בודדים או עם 

מעוצים פזורים.

פגוניה רכה, זוגן 
השיח )נוכחות 

ניכרת של זוגנים 
מתים(. 

על פי דנין )2014ג(: 
טוריים מדבריים, 

שמשון קהירי, אשליל 
שעיר, כנפן קוצני 

ומלעניאל מצוי.

ישימון עם מעוצים 
פזורים בשלטון פגוניה 
רכה וזוגן השיח  )סמוך 
לשחרות, מפנה צפוני(.

בני-קיימא: ממוצע 4.5 
)2,7(

בני-חלוף: ממוצע 9.5 
)8,11(

כללי: ממוצע 14 )13,15(

סדר 1 וסדר 
2, שבעה 
תרשימים

בתה דלילה מאד 
עד פתוחה, במקרה 

אחד בתה דלילה עם 
עצים/שיחים בודדים. 

בערוצים.

פגוניה רכה, 
שמשון ליפי, זוגן 

השיח, אטד ערבי, 
שיטה סלילנית.

כוכב ריחני, סילון 
קוצני, ערטל מדברי, 
פיגמית מגובששת, 

פרעושית גלונית.

בתה פתוחה, בערוצים, 
בשלטון פגוניה רכה 

ושמשון ליפי.

בני-קיימא: ממוצע 10.7, 
טווח 3-29

בני-חלוף: ממוצע 13.6, 
טווח 1-44

 כללי: ממוצע 24.3,
טווח 8-73

סדר 3 וסדר 
4, ארבעה 
תרשימים

ישימון עם מעוצים 
בודדים, בתה דלילה 

מאד, בתה דלילה 
מאד עם עצים/
שיחים פזורים, 

עצייה דלילה מאד. 
בערוצים.

לא תועד, משוער 
שדומה לנ״ל.

אזוביון מדברי, אשליל 
שעיר, גבסנית ערבית, 

זיזיים חשופים, כוכב 
ריחני, מרית מדברית, 

סילון קוצני, לענת 
המדבר, קזוח עקום, 

רותם המדבר.

עצייה דלילה מאד, 
בערוצים, בשלטון 

שיטה סלילנית, אטד 
מדברי ויפרוק המדבר, 

בערוצים.

בני-קיימא: ממוצע 21, 
טווח 10-38

בני-חלוף: ממוצע 3.5, 
טווח 0-8

 כללי: ממוצע 24.5,
טווח 10-38

סדר 5 וסדר 
6, שלושה 
תרשימים

בתה דלילה מאד עם 
עצים/שיחים בודדים, 

בתה פתוחה, בתה 
פתוחה עם עצים/

שיחים בודדים. 
בערוצים.

פגוניה רכה, 
שמשון ליפי, 

גבסנית ערבית, 
רכפתן מדברי, 

שיטת הנגב.

בתה פתוחה )אולי כנ״ל.
אפילו בצפיפות 

בינונית( עם עצים/
שיחים בודדים, 

בערוצים, בשלטון 
פגוניה רכה, גבסנית 

ערבית ושיטת נגב 
)קטע מנחל שחרות(.

בני-קיימא: ממוצע 25.7, 
טווח 15-34

בני-חלוף: ממוצע 14.7, 
טווח 0-38

 כללי: ממוצע 40.3,
טווח 21-66

סדר 7, שני 
תרשימים

עצייה דלילה מאד, 
בערוצים.

שיטה סלילנית, 
שיטת הנגב, 

אטד ערבי, סילון 
קוצני.

עצייה דלילה מאד, כנ״ל.
בערוצים, בשלטון 

שיטה סלילנית, סילון 
קוצני ושיטת הנגב.

בני-קיימא: ממוצע 20.5 
)18,23(

בני-חלוף: ממוצע 17.5 
 )16,19(

כללי: ממוצע 37 )34,42(

מינים בסכנת הכחדה: זגאה ארגמנית )מספר אדום 3.2(

מינים על סף איום ומינים בעלי מספר אדום עד 2: ארנבית זיפנית )מספר אדום 2.5(, מלענן שעיר-גלומה )2(

.)RP( קורטם פרסי ,)RP( מכנפיים מדבריים ,)RP( ארנבית הצבעים :)וללא מספר אדום RR,RP( מינים נדירים

.)EI( ריסן דק ,)EE( קחוון הנגב ,)EE( זוגן השיח ,)EE( געדה מלבינה ,)EE( מינים אנדמיים: ארנבית הצבעים

מינים מוגנים: אשל היאור, חבצלת הנגב, רותם המדבר, שיטה סלילנית, שיטת הנגב.

מינים פולשים: ריכוז איתורים של שיטת עלי-הערבה בסמוך לכניסה המזרחית לבסיס עובדה – בעיקר בערוץ המקבל תוספת 
מים מבריכת מים.

לסיכום: בית הגידול ‘רמות גירניות גבוהות׳ עשיר למדי במינים, ויש בו מספר לא גדול של מינים בסכנת הכחדה או על סף איום. 
כולל בעיקר צומח ערוצי, אך גם צומח רב-שנתי במדרונות. נראה שעושר המינים )ובפרט בני החלוף( גדול כבר בערוצים מסדר 

נמוך. לגבי הדמיון בין בית-גידול זה לבקעות הגבוהות ולבתי-גידול אחרים – ר׳ סעיף 4.3.3 בהמשך.
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בתה דלילה עד פתוחה, בחלקה עם עצים/שיחים 
בודדים, בערוצים. מדרום לנאות סמדר.

צילום: אריאלה גוטליב

בית הגידול ‘רמות גירניות גבוהות עם כתמי חולות׳ נדגם במידה מעטה. בהשוואה בינו לבית הגידול הקודם יש לשים לב 
גם לכך שהרמות עם כתמי החולות אינן כוללות ערוצים גדולים81. עקב כך צפוי בו מיעוט יחסי של מינים. המסלע גירני והקרקע 

היא חול איאולי וליתוסול מדברי רנדזיני חולי.

המידע נלקח מהספרות )דנין, 2014ג( ומשני תרשימים שבוצעו בסקר הנוכחי. רשימת המינים כוללת 24 מינים מהם 11 בני-
קיימא ו-13 בני-חלוף. מתוך 24 המינים, כולם למעט חבצלת הנגב נרשמו גם ברמות הגירניות הגבוהות. למרות הצפי למיעוט 

מינים, קרוב לוודאי שמספר המינים שקיים בפועל גבוה משמעותית מאשר המספר שנרשם.

טבלה 19: פירוט מאפייני הצומח בבית הגידול ‘רמות גירניות גבוהות עם כתמי חולות׳

מינים מלווים עיקריים, מינים שליטיםתצורות הצומח סדר הערוץ
בדגש בני-קיימא

דוגמאות לטיפוסי צומח

מדרון מכוסה 
חול במיקום 

בלתי ידוע
)על פי דנין  

2014ג(

משוער ולפי תמונות: 
ישימון )או עשבוניים בני-

חלוף( עם מעוצים פזורים, 
ובתה דלילה מאד.

זיזיים חשופים ומלחית 
קשקשית, לפני שנת 1994. 
הצמחים מתו ברצף שנות 

הבצורת עד 2009.

לוניאה צרת-עלים, טוריים 
מדבריים, חבצלת הנגב.

משוער כמו הטיפוס 
שנרשם בשורה הבאה.

מדרון בערוץ 
מסדר 1, שני 

תרשימים

ישימון עם מעוצים בודדים, 
בתה דלילה מאד.

זיזיים חשופים, מלחית 
קשקשית, מלחית, פגוניה 

דביקה, מלחית מבאישה.

 מתלולן הערבות,
חבצלת הנגב.

בתה דלילה מאד בשלטון 
זיזיים חשופים, מלחית 

קשקשית ופגוניה דביקה.

ברשימת המינים מבית הגידול אין מינים בסכנת הכחדה, על סף איום או נדירים. מינים אנדמיים הם זוגן השיח )EE( וחבצלת 
הנגב )ES(, שהיא גם מין מוגן.

חולות  כתמי  עם  גירי  במדרון  הנגב  צמחי חבצלת 
בהר פרוט. צילום: איתן רומם.

81. זאת מכיוון שהערוצים הראשיים בין קטעי רמות אלה )בנחלים כסוי, יתרו ואיה( הוכללו ביחידה נפרדת וסווג בהם בית הגידול ‘חולות או נחל חולי גדול׳. 
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4.3.2.15 בתי-גידול נוספים, טבעיים או נטועים:
בסעיף זה מתוארים בקצרה מספר בתי-גידול, ששטחם בתחום הסקר קטן ושמספר התרשימים מהם מועט. 

אבני-חול: אבני-חול נפוצות בהרי אילת ותמנע, ונוכחותן ממשיכה צפונה בחלקם התחתון של מצוקי תמנע עד לנחל יטבתה. 
גבעות  בנוסף, שלוש  נמרה“.  וסובב  “הרי חכליל צפון  כ׳אבני-חול׳ בתת-יחידה אחת קטנה  בית הגידול  סווג  בתחום הסקר 
שבנויות בעיקר מאבן-חול, נמצאות בקרבת קיבוץ סמר ולא הוחשבו כתת-יחידות נפרדות. בתרשימים בתת היחידה שלעיל 
בני- כולם  מינים,  שמונה  הכל  וסך  ערבית.  פגוניה  בשלטון  בודדים,  מעוצים  עם  ישימון  של  תצורה   3 מסדר  בערוץ  נרשמה 
קיימא. אחד מהם הוא מנתור ערבי הנמצא בסכנת הכחדה )מספר אדום 3.2(. פרטים נוספים של מין זה נמצאות בחולות נמרה 
הסמוכים. בחלקים עליונים יותר של הערוצים אין למעשה צומח פרט לפרטים בודדים ביותר של פגוניה ערבית. גם בערוצים 
שבגבעה שממערב לסמר לא נצפה צומח כלל. מתצפיות מקריות של רט“ג נוספו עוד 4 מינים בני-קיימא. מיעוט הצומח באבן 

החול מוסבר כנראה בחלחול המהיר של המים דרכה.

יער נטוע/מגונן: רק פארק הולנד הסמוך לאילת סווג כך. עם זאת חלקים בפארק הצפרות יכולים גם הם להיכלל בבית-גידול 
זה. בשני התרשימים מפארק הולנד שנבחנו )סה“כ 32 מינים, ור׳ הערה בהמשך( נרשמו מינים מקומיים הנמצאים גם בפשט 
רודד הסמוך ובדרום הערבה בכלל )למשל אפיונה מחוספסת, מלחית מבאישה(, מינים בסכנת הכחדה שניטעו במקום )צלף 
וכמה מינים  וכן סלוודורה פרסית שנמצאת על סף איום(  גופנן המדבר, מורינגה רותמית,  גרויה שעירה,  רותמי, דום מצרי, 

נטועים זרים )באובב ונזם-הקוף, וגם שיטת עלי-הערבה וינבוט המסקיטו הידועים כפולשים(. 

– גדול בהרבה  נרשם בפארק הולנד מספר  וזילברשטיין-ברזידה, 2017(  )מנדלסון   הערה: בתרשימים מסקר הטבע העירוני 
97 מינים, מתוכם 54 מיני בר ו-43 מינים נטועים. ככל הנראה התרשימים מסקר הטבע העירוני היו מקיפים יותר, ובנוסף נערכו 

לאחר גשמים )לפי נוכחות ניכרת של חד-שנתיים, שאינה קיימת בתרשימים האחרים(.

הנטיעות הן בערוצים ונעזרות בהשקיה של מים מליחים, כשבין הערוצים שלוחות צרות עם צומח טבעי. על פי צילום האוויר 
התצורה בערוצים הינה בין עצייה דלילה מאד לעצייה פתוחה.

מראה בפארק הולנד. ברקע – הר שחמון.
צילום: איתן רומם.

או  בנויים אחרים  אזורים  יישובים,  לחורשות שאינן בתחומי  )הכוונה  נטועות קטנות  גם מספר חורשות  ישנן  בתחום הסקר 
שטחים חקלאיים(, שלא הוחשבו כתת-יחידה נפרדת עקב שטחן המצומצם. שלוש כאלה נמצאות בצמוד לכביש 90 וממזרח 

לו, באזור שמול פשטי הנחלים שחורת, עמרם ועברונה. חורשה קטנה עוד יותר נמצאת בבקעת נעצוץ.
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4.3.2.16 בתי-גידול מופרים
בסעיף זה מתוארים מספר בתי-גידול בהם קיימות הפרות מסוגים שונים. 

מופר: מחצבה, מכרה או תשטיפי כרייה: זהו למעשה אוסף הטרוגני של כמה בתי-גידול מופרים. הוגדר בעיקר באזור תמנע 
וחלק ממניפת סחף שמושפע מתשטיפי  בעבר(,  )שנמצאת בשטח שנכרה  נמרה  אזור המכרות, את מטמנת  וכולל שם את 

הכרייה מהעבר. גם במחצבת נעצוץ סווג בית-גידול זה )סה“כ 4 תת-יחידות נוף/צומח(. 

ממחצבת נעצוץ וממטמנת נמרה אין תיעוד צומח. יש להניח שהצומח בהן מועט וכולל שרידי צומח טבעי ומינים רודרליים כמו 
מלחית מבאישה. 

מאזור הכרייה של תמנע יש תרשים אחד, מהסקר הנוכחי, שמייצג צומח בשקעים שיש בשטח. נרשמו בו המינים חמד השיח, 
שיטה  מציינות  תמנע  למפעלי  הגישה  לכביש  מסמוך  מרט“ג  תצפיות  מדברי.  ורכפתן  מחוספסת  אפיונה  מבאישה,  מלחית 
סלילנית וש׳ סוככנית, הרנוג השיטים ושבטוט מצויץ. ערימות הטפל הן חשופות מצומח. הנקודה של תרשים נוסף, משנות 

ה-90, מתקבלת באזור ערימות טפל במערב אזור הכרייה, אך כנראה נמצאת בפועל בפארק תמנע.

צומח בשקעים, בשטחי הכרייה של תמנע.
צילום: מימי רון

מהאזור שמזרחית לשטחי הכרייה, שהושפע מתשטיפי הכרייה, ישנם ארבעה תרשימים מהסקר הנוכחי ועוד כמה תצפיות 
מרט“ג, סה“כ 39 רשומות ובהן 21 מינים )20 בני-קיימא ו-1 בן-חלוף(. התרשימים והתצפיות היו מהחודשים נובמבר ומתחילת 
דצמבר, ומאביב 2018 לאחר חורף שחון ביותר. לכן, ייתכן שמיעוט המינים בני-חלוף קשור ליובש. חלק ניכר מהמינים הם בעלי 
זיקה לחולות, למשל: דוחן אשון, מלענן מנוצה, כפתור החולות, עציון פרסי ועוד. תצורת הצומח הוגדרה כישימון עם מעוצים 
בודדים, או ישימון עם מעוצים פזורים, או שיחייה דלילה מאד. הקרקע ברוב השטח היא אלוביום חולי אבנוני, כך שלמעשה ניתן 
להתייחס אליו כאל מניפת סחף עם אלמנט חולי שעברה הפרה. ההפרה נראית בשטח כשכבת סחף הכוללת חומר כהה, והצבע 
הכהה ניכר היטב גם בצילומי אוויר. לא ברור עד כמה הפרה זו משפיעה כיום, אך ההתרשמות ממראה השטח היא שכמות 

הצומח קטנה מזו של אזורים מקבילים שאינם מופרים.

נחל  במניפת  מועט  כללי  וצומח  פרסי  עציון  שיח 
תמנע  מפעלי  מתשטיפי  בעבר  שנפגעה  נחושתן, 

)המתבטאים בגוון הכהה(. צילום: מימי רון



251

"ח מסכם ובקעת עובדה דו הערבה הדרומית 

בשטחי הכרייה ובאזור התשטיפים לא נצפו מינים בסכנת הכחדה או על סף איום. 

 .)RP( אפיונה מחוספסת :)וללא מספר אדום RR,RP( מינים נדירים

מינים מוגנים: עציון פרסי, שבטוט מצויץ, שיטה סוככנית, שיטה סלילנית.

שדות מוברים: גם בית-גידול זה הינו הטרוגני. הוא כולל שטחים שרובם בשולי אזורי חקלאות פעילה. חלק מהשטחים המדוברים 
עובדו וננטשו, וחלקם עברו הכשרה/יישור ולא עובדו. בחלקם, כנראה שהנטישה/הכשרה התרחשו לפני זמן רב וישנה השתקמות 
יש אלמנטים לא  והשטח חשוף כמעט. בכמה מהשטחים הללו  כולל שיטים. באחרים הנטישה טרייה  חלקית של צומח טבעי, 

טבעיים נוספים, הכוללים בריכות חימצון )שבסמוך להן יש לעיתים צומח רב( שוברי רוח שנותרו, דרכים וערימות גזם.

שטחים בעלי אופי דומה, שלא הוכללו בבית-גידול זה, נמצאים גם בכמה מהחלקות החקלאיות בתחום תת-יחידות נוף/צומח 
שהוגדרו כ׳חקלאי פעיל׳. 

מבית-גידול זה )שסווג ב-8 תת-יחידות נוף/צומח( ישנם חמישה תרשימים ומספר תצפיות מרט“ג. סה“כ 49 רשומות ובהן 22 
מינים, 14 בני-קיימא ו-8 בני-חלוף. 

תיאור התרשימים מבית הגידול ממחיש את ההטרוגניות שבו:

שני תרשימים התבצעו באזור שבין יטבתה לאזורי החקלאות שלה, בשטח בו התחדשו שיטים בתוך חלקות נטושות )בהן היה 
בעבר מרעה זרוע ומושקה(. זרעי השיטים הגיעו למקום כנראה ע“י עיזים שרעו גם מחוץ לשטח זה )טוביה נאור, בע“פ(. תצורת 
הצומח שם הוגדרה כעצייה דלילה או דלילה מאד ונרשמו סה“כ 7 מינים. אזור זה דומה במקצת לעציית השיטים הסמוכה 

וכמוה כולל גם כמה מינים האופייניים למלחה.

תרשים אחד ומספר תצפיות הם מהאזור הסמוך לגרופית, שאופיו חולי יותר מהקודם. שם נרשמה שיחייה דלילה עם עצים 
בודדים בשלטון עציון פרסי, שבטוט מצוי, ושיטה סלילנית. 

זוגן  בתרשים מדרום לשטחי החקלאות של אליפז נרשם הטיפוס ישימון עם מעוצים בודדים בשלטון פרעושית מסולסלת, 
ולא שימש לחקלאות, נרשמו רק ארבעה  זמן לא רב  יושר לפני  ועציון פרסי. בתרשים מקרבת לוטן, משטח שכנראה  אדום 
מינים וכיסוי הצומח היה נמוך מאד )ישימון עם עשבוניים בודדים(. בשטח ניכרו שרידי גזעים של השיחים )כנראה עציון פרסי( 

שנעקרו בהכשרה. 

ממזרח לשטחי החקלאות של יהל, לוטן קטורה וגרופית )בין השטחים הללו לגבול( ישנן תת-יחידות נוספות שלא נדגמו, בהן 
סווג בית-גידול זה. מהתרשמות מתצלומי האוויר, וממעבר באחת מהן, נראה ששטחן מיושר וכמעט חשוף מצומח.

מינים בסכנת הכחדה: מספר איתורים, ישנים יחסית בתחום בית-גידול זה הם כנראה שגויים. 

מינים על סף איום ומינים בעלי מספר אדום עד 2, מינים נדירים נוספים )RP, RR וללא מספר אדום( ומינים אנדמיים: לא נצפו.

מינים מוגנים: אשל הפרקים )נטוע(, עציון פרסי, פתילת-המדבר הגדולה, שבטוט מצויץ, שיטה סוככנית, שיטה סלילנית.

מינים פולשים: שיטת עלי-הערבה )איתורים רבים ממזרח ליטבתה, מצפון ומדרום למרכז המסחרי ומבני המועצה האזורית(. 
מלוח ספוגי.

חקלאי פעיל: בשטחים כאלה מין הצמח העיקרי הוא כמובן הגידול החקלאי. עם זאת, בין חלקות, בחלקות שננטשו )ר׳ גם 
וחלקות  השטח,  באופי  דינמיות  גם  קיימת  משתנות.  בכמויות  טבעי  צומח  ישנו  פעילות,  חלקות  בתוך  וגם  הקודם(  בסעיף 

שננטשו בעבר עשויות להפוך שוב למעובדות. בית-גידול זה סווג ב-16 תת-יחידות נוף/צומח.

המידע אודות בית-גידול זה הינו מצומצם יחסית, כיוון שהסקר התמקד בשטחים הפתוחים שאינם חקלאיים פעילים. שלושה 
מארבעת התרשימים ומרבית התצפיות המקריות מרט“ג )סה“כ כ-200 רשומות(, מגיעים מנקודות בשולי השטח החקלאי. 
חלקן מאזורים שעברו שינוי לאחר ביצוע התרשים/תצפית. המידע מהללו הוא בעיקר על משארי צומח טבעי מדברי ומינים 
פולשים, ופחות על הצומח הנלווה לגידולים בלב החלקות החקלאיות. תרשימים שכן כוונו לתעד את הצומח בלב החלקות 

החקלאיות הם מהעבודה של שליו ועמיתיו )2017( – ר׳ פירוט להלן. 

בתרשימים ובתצפיות מופיעים 92 מינים, מהם 45 בני-קיימא ו-47 בני חלוף. כאמור קשה לדעת מה מייצג מספר זה. 

בסקר השוואתי שנערך לאחרונה עבור רט“ג )שליו ועמיתיו, 2017(, נדגמו הצומח ובעלי החיים במספר בתי-גידול טבעיים82 
וכן בלב חלקות תמרים של קיבוץ לוטן שבסמוך לנחל. הרכב הצומח הטבעי בחלקות תמרים היה שונה  באזור נחל שעלב, 
במובהק מזה של נקודות הדיגום בשטח הטבעי. המינים שנצפו היו ברובם אופייניים לשטחים מופרים ו/או מלווי אדם )חלקם 
וסולנום שחור,  ובסיה שיכנית, שנרשמו בתוך החלקות,  זרים( כמו מלחית מבאישה, קוכיה הודית, פרעושית מסולסלת  גם 
ויתניה משכרת ופוקה קוצנית שנצפו בשולי החלקות. נרשמו גם מינים נוספים )עוקץ-עקרב גלוני ושבטוט מצויץ( שאינם בעלי 

82. נדגמו בתי הגידול של החולות בערוץ הראשי, אזורי חולות מישוריים בשולי הנחל ממזרח ואזורים אבניים עם מעט חול בשולי הנחל ממערב.
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זיקה להפרות. כמו כן נרשמה נוכחות רבה של קנה מצוי שמשגשג בזכות ההשקיה. עושר המינים בחלקות התמרים היה בערך 
ביניים בהשוואה לבתי הגידול הטבעיים. שפע הפרטים בתמרים היה גדול בהרבה מאשר באזורים הטבעיים )רובו מרוכז לאורך 

מערכות ההשקיה(, כששני המינים בעלי מספר הפרטים הרב ביותר היו מלחית מבאישה וקנה מצוי. 

עקב המידע החלקי, בית-גידול זה לא נכלל בבחינת הדמיון בין בתי הגידול המוצגת בהמשך הפרק. עם זאת, אין ספק שהוא 
שונה במידה ניכרת משאר בתי הגידול, ומגלה דמיון חלקי רק לבית הגידול של שדות מוברים.

מינים בסכנת הכחדה: מרבית האיתורים נמצאים בתחום תת היחידות החקלאיות של קיבוץ אילות, וכמעט כולם באזורי שוליים 
שאינם מעובדים בפועל. דום מצרי )5.3( ליד מעבר הגבול ערבה, זוגן לבן )3.7(, זצניה מזרחית )3.2( חבלבל מצרי )3.7(, לוטוס 
אילתי )3.2( שחליים שרועים )3.2(, בשטחי אילות הצפוניים וגם בשטחי יטבתה. אוכם חד-ביתי )3.2( תועד בגבול שטחי סמר 
וחולות סמר, ובמיוחד בשטחי אילות – כולל מתחת למשוכות אשל הפרקים בין החלקות, בשולי חלקות ובחלקות שננטשו. 
פרט לאלו מעניין לציין את המינים פרג סיני )3.7( וזרעזיף המדבר )3.7(, שניהם משולי שטחי אילות. הראשון מביניהם נבדק 
ולא נצפה במקום זה כבר 23 שנים83. השני התגלה לראשונה בישראל בשנת 2006 ע“י דודי ריבנר ומורי חן ולא נצפה במקום 
אחר או שוב באותו המקום. כנראה שזרעים של שני מינים אפיזודיים אלה הגיעו לאזור עם מי שטפונות מירדן. גם המין רופיית 

הים )3.2(, שהוא צמח טבול במים, נצפה בשנת 1987 בתעלה בין שטחי אילות לבריכות המלח ולא נצפה מאז שוב באזור.

מינים על סף איום ומינים בעלי מספר אדום עד 2: מררית כחולת-זרעון )2( )תעלת הקינט(, קדד הישימון )2.5( )תעלת הקינט(, 
נטופית המדבר )2( )שטחי אילות(.

מינים נדירים )RR,RP וללא מספר אדום(: בהק צחור )RR(, טופל אדום )RP( – שניהם בשולי שטח חקלאי, ואולי בפועל בחולות סמר.

מינים אנדמיים: לא נצפו. 

מינים מוגנים: אשל חובק, אשל מרובע, דום מצרי, זקום מצרי, טופל אדום, עציון פרסי, פתילת-המדבר הגדולה, שבטוט מצויץ, 
שיטה סוככנית, שיטה סלילנית.

מינים פולשים: מספר איתורים של המינים ינבוט המסקיטו, מלוח ספוגי, פוקה קוצנית, קוכיה הודית, שיטה כחלחלה ושיטת 
עלי-הערבה פזורים בשטחי החקלאות. יש להניח שקיימים איתורים רבים נוספים, בעיקר של המינים הקטנים.

מבט מקיבוץ גרופית אל שטחי החקלאות ממזרח. 
צילום: איתן רומם.

סיכום: בית-גידול מופר. מעודד במקרים רבים גם מינים פולשים, אך לעיתים מאפשר גם קיום של מינים בסכנת הכחדה או 
נדירים. דיון מפורט בהשפעות האקולוגיות של שטחי חקלאות נמצא בהמשך, בסעיף 6.2.

בנוי: אין תרשימי צומח מתוך שטחים שהוגדרו בנויים )סווג ב-23 תת-יחידות – בשטחי היישובים ובשטחים בנויים נרחבים 
יחסית נוספים(. מעט תצפיות הצמחים שישנן הן משולי השטח הבנוי. כמו במקרה של השטחים החקלאיים, תוספת המים 
שישנה בשטחים המגוננים באזורים הבנויים יכולה להוות מצע להתבססות מינים לא מקומיים, ואף לשמש “ראש גשר“ להפצה 

של מינים פולשים, כולל כאלה שניטעו בתחומי היישובים )למשל ינבוט המסקיטו(.

83. פרט לאתר זה, פרג סיני ידוע בארץ רק מאזור המישר 
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4.3.3 השוואות בין בתי הגידול
והניתוחים  הטבלאות  על  בהסתכלות  זאת,  עם  השונים.  הגידול  בתי  בין  בצומח  הבדלים  ניכרים  לעיל,  שהוצגו  מהנתונים 
הבאים יש לזכור שהסקר הוא בבסיסו סקר מצאי, ולא מחקר השוואתי שנועד לבדוק בצורה שיטתית ותוך בידוד משתנים 
את ההשפעה של גורמים שונים על תפוצת הצומח. לפיכך, לא ייסקרו כל ההבדלים שנמצאו, ויודגש כי הפרשנויות להבדלים 

משלבות גם הערכות ומידע מהספרות.

4.3.3.1 טבלה מסכמת של מספרי מיני הצמחים בבתי הגידול

טבלה 20: סיכום מספרי מיני הצמחים וכמה מאפיינים נוספים בבתי הגידול
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4.3.3.2 רמת דמיון ע“פ השוואת רשימות מינים

השוואה זו בוצעה בעזרת מדד ג׳אקארד )ר׳ סעיף 4.2.4( ותוצאותיה נראות בטבלה 21. התוצאות המוצגות והמנותחות כאן הן 
על סמך השוואה בין רשימות המינים בני הקיימא. תוצאות ההשוואה על בסיס רשימת כל המינים )שאינן מוצגות( נתנו תמונה 

דומה בדרך כלל, אם כי בערכים מוחלטים נמוכים יותר. 

הצביעה בטבלה מבוססת על חלוקה ל-3 רמות שוות-מרווח שהוגדרו כגבוה, בינוני ונמוך )המרווח נקבע כשליש מההפרש 
שבין התוצאה המירבית למזערית(. מתאם גבוה )ירוק( בין 0.469-0.693, מתאם בינוני )צהוב( בין 0.246-0.469, מתאם נמוך 

)חום( בין 0.022-0.246.

בבחינת התוצאות יש לשים לב לאופן חישוב המדד, ולכך שהוא מתחשב בעקיפין במספר המינים הלא משותפים84, כמו גם 
לעובדה שמספר המינים שנרשמו בבית-גידול מושפע חלקית גם ממספר התרשימים שנערכו בו. 

מקרים  גם  ומאידך   – המצופה  לפי  היה  הדבר  בהם  מקרים  בכמה  דמיון(  חוסר  )או  דמיון  קיום  מראה  בתוצאות  הסתכלות 
שונים מ“הצפוי“. להלן כמה דוגמאות, בעיקר למקרים של מדד דמיון גבוה: מידת הדמיון הגבוהה ביותר שהתקבלה בין צמד 
בתי-גידול היא 0.693 – בין ‘רמות גירניות גבוהות׳ ל׳בקעות גבוהות׳. הממצא מתאים למצופה כיוון שחלק ניכר מהתרשימים 
נערכו בערוצים רחבים הממשיכים מתחום הרמות אל הבקעות. לאחריה, מידת דמיון 0.625 בין ‘מניפות סחף׳ ל׳רמות גירניות 
ביציאה  סחף  למניפות  הופכים  המבותרות  הגירניות  ברמות  העיקריים  שהערוצים  כיוון  לקודם  דומה  זה  מקרה  מבותרות׳. 
מתחום הרמות. אמנם חל פיזור של המים במניפה, אך התשתית נשארת דומה ולרוב יש ערוצים ראשיים המהווים המשך ישיר 
ול׳מניפות סחף׳ צפוי משיקול  רג׳  וגבעות  ל׳מישורי  גדולים עם עצים׳  ‘נחלים  לערוץ שבתחום הרמות. הדמיון הגבוה שבין 
דומה. מידת הדמיון השלישית בגובהה, 0.606, היא בין 'נחלים גדולים עם עצים' ל'רמות גירניות גבוהות'. תוצאה זו נובעת אולי 

מצירוף של תשתית דומה בערוצים העיקריים וממשק המים המשופר בשני בתי הגידול הללו. 

הסתכלות לדוגמה על בית הגידול ‘עציית שיטים׳ תראה שהוא מגלה מידת דמיון גבוהה למדי )0.478( לבית הגידול ‘חולות 
ישנה רמת דמיון  כן  גם  )שני בתי-גידול שביניהם  חולי׳  ל׳מניפות סחף עם אלמנט   )0.466( וגבוהה למדי  גדול׳  נחל חולי  או 
גבוהה(. נראה שהדמיון נובע מכך שרוב שטחי עציית השיטים נמצאים בחלקים התחתונים של מניפות סחף עם אלמנט חולי, 
וכוללים גם כמה מיני צמחים אופייניים לחולות כמו שבטוט מצויץ. הדמיון בין עציית השיטים ל׳שולי מלחה׳ גבוה מעט פחות 
מאשר המקרים הקודמים שהוזכרו )0.407(, וזאת למרות תנאי המליחות בעציית השיטים. רמת הדמיון בין עציית השיטים 
ל׳נחלים גדולים עם עצים׳ גם היא 0.408. אמנם מיני העצים וחלק ממיני השיחים ובני השיח משותפים, אך נראה שמינים רבים 
אחרים של בני-שיח )בעיקר(, וכן עשבוניים רב-שנתיים וכמה שיחים/מטפסים אינם נוכחים בעציית השיטים, ככל הנראה עקב 
המליחות. מאידך, מספר מינים הקשורים למליחות אינם נוכחים ב׳נחלים הגדולים עם עצים׳. הבדלים אלה ניכרים היטב בניתוח 

התרשימים מסקר שיטים בערבה )פרלברג ועמיתיו, 2013(, שם גם נרשם הכיסוי של המינים בני הקיימא85. 

על פי ויזל )1984(, למרבית צמחי המדבר יש תחום סבילות אקולוגי רחב והם נמצאים בבתי-גידול רבים. ההבדל בין בתי-גידול 
מתבטא במידה רבה במינים השליטים )שיהיו המינים עבורם בית הגידול המדובר הוא האופטימום( ופחות ברשימת המינים. 

84. למשל: אם בבית-גידול א' נרשמו 30 מינים, וכולם נוכחים גם בבית-גידול ב' שבו 80 מינים – מידת הדמיון ביניהם תהיה קטנה יותר מאשר בין בית הגידול 
א' לבית-גידול ג' )שבו 40 מינים ומהם 20 משותפים עם א'(. דוגמה אפשרית לכך היא בית הגידול 'מצוקים', שניתן לראות בו חלק של בית הגידול 'רמות 

גירניות מבותרות' – אך רמת הדמיון ביניהם אינה מקסימלית.
85. דוגמה למגבלות ההשוואה ולהשפעות של המקריות ניתן למצוא בכך שהרנוג השיטים לא נרשם בבית הגידול 'נחלים הגדולים עם עצים', למרות שאין 

ספק שהוא נוכח שם.
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מרבית המינים שתפקדו כשליטים בתרשימים בסקר הנוכחי הם אכן מינים שנכחו במספר גדול יחסית של בתי-גידול. )רובם 
בלמעלה מ-10 מבתי הגידול שהוגדרו בסקר(. עם זאת, ישנם מינים שליטים שנרשמו רק במספר קטן של בתי-גידול )למשל 
המינים השליטים במלחות, אך לא רק(. רוב המינים בני הקיימא שנרשמו לא היוו מין שליט בתרשים כלשהו. מינים אלה נכחו 

בממוצע במספר קטן יותר של בתי-גידול, כך שבסך הכל היו גם הבדלים ניכרים ברשימות המינים בין בתי הגידול השונים.

טבלה 21: מידת הדמיון בין בתי הגידול על סמך רשימות מיני הצמחים בני הקיימא. בתי הגידול לפי סדר אלפביתי

ת-גידול
בי

אבני-חול

בקעות גבוהות

חולות/ נחל 
חולי גדול

יער נטוע/מגונן

מגמתי

מופר

מישורי וגבעות 
רג

מניפות סחף

מניפות סחף עם 
אלמנט חולי

מצוקים

נחלים גדולים 
דלי עצים

נחלים גדולים 
עם עצים

עציית שיטים

קירטון

קע/ פלאייה

רמות גירניות 
גבוהות

רמות גירניות 
גבוהות עם 
כתמי חולות

רמות גירניות 
מבותרות

שדות מוברים

בקעות גבוהות
0.107

ת/נחל 
חולו

חולי גדול
0.111

0.550

יער נטוע/מגונן
0.103

0.146
0.162

תי
מגמ

0.116
0.244

0.288
0.196

מופר
0.154

0.253
0.272

0.208
0.169

שורי 
מי

ת רג
וגבעו

0.076
0.512

0.377
0.169

0.284
0.211

ת סחף
מניפו

0.117
0.510

0.509
0.193

0.294
0.305

0.446

ת סחף 
מניפו

עם אלמנט 
חולי

0.097
0.458

0.555
0.179

0.356
0.301

0.404
0.549

מצוקים
0.205

0.366
0.350

0.220
0.262

0.298
0.316

0.386
0.327

נחלים גדולים 
דלי עצים

0.111
0.554

0.431
0.141

0.146
0.247

0.410
0.404

0.325
0.394

נחלים גדולים 
עם עצים

0.118
0.582

0.500
0.169

0.313
0.247

0.590
0.564

0.487
0.443

0.506

שיטים
ת 

עציי
0.120

0.362
0.478

0.212
0.286

0.329
0.310

0.417
0.466

0.378
0.354

0.408

קירטון
0.163

0.380
0.333

0.131
0.233

0.224
0.329

0.383
0.275

0.411
0.433

0.388
0.325

קע/פלאייה
0.185

0.213
0.180

0.133
0.167

0.178
0.234

0.253
0.163

0.245
0.219

0.208
0.179

0.208

ת 
ת גירניו

רמו
ת

גבוהו
0.111

0.693
0.504

0.124
0.213

0.207
0.522

0.505
0.432

0.368
0.528

0.606
0.339

0.349
0.195

ת 
ת גירניו

רמו
ת עם 

גבוהו
ת

תמי חולו
כ

0.095
0.155

0.112
0.024

0.022
0.100

0.077
0.104

0.087
0.083

0.150
0.091

0.107
0.140

0.107
0.141

ת 
ת גירניו

רמו
ת

תרו
מבו

0.119
0.515

0.538
0.165

0.311
0.278

0.469
0.625

0.591
0.398

0.400
0.566

0.413
0.364

0.159
0.524

0.094

ת מוברים
שדו

0.048
0.052

0.091
0.139

0.045
0.162

0.062
0.120

0.078
0.085

0.063
0.064

0.093
0.091

0.111
0.048

0.105
0.082

שולי מלחה
0.109

0.188
0.256

0.250
0.090

0.242
0.137

0.242
0.250

0.250
0.230

0.196
0.407

0.243
0.113

0.176
0.111

0.224
0.180
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4.3.4 רשימת המינים הכללית וניתוחה
הרשימה  צמחים.  מיני   388 כוללת  זו  רשימה  כללית.  מינים  רשימת  הורכבה  ומהתצפיות  מהתרשימים  המינים  מרשימות 

במלואה, עם פירוט מאפייני כל מין, נמצאת בנספח ב׳.

ניתוח כמה מהתכונות של 388 המינים נותן את התמונה הבאה:

 )0.5%( מינים   2 בני-חלוף,  הם   )51.3%( מהמינים   199 בני-קיימא,  הם   )48.2%( מהמינים   187 הקשה:  בעונה  הנוף  הסרת 
עשויים להיות בסביבות/תנאים מסוימים בני-חלוף ובאחרות בני-קיימא )בטבלה 20 לעיל הם הוחשבו כבני-קיימא(.

חלוקה לצורות חיים: החלוקה נראית בטבלה ובאיור הבאים. הקטגוריות “טפיל“ ו“מטפס“ לא הוחשבו כעצמאיות במקרה 
זה, ונוכחות תכונות אלה מוזכרת בצורות החיים השונות בעמודת ההערות. הקטגוריה “רב-שנתי קצר-חיים“ מתייחסת ככלל 
לצמחים שרובם מדבריים שעשויים לחיות מספר שנים ולהתעצות. אם במקום גידולם התנאים מאפשרים לעבור את הקיץ 
הם ימשיכו לחיות עוד שנה או שתיים, ואם לא – ימותו. רובם בגודל ובמבנה של בני-שיח. הבולטים מביניהם באזור הסקר הם: 

סילון קוצני, ריסן דק, חלק ממיני הפגוניה ופורסקלאה שבירה.

טבלה 22: התפלגות צורות החיים בקרב מיני הצמחים שנצפו באזור הסקר

צורת החיים
אחוז מכלל 

המינים
מספר 

הערותהמינים
להשוואה: אחוז מכלל 

המינים בסקר מהרי ירושלים

56.6%מהם 2 טפילים ו-1 מטפס44.8%174חד-שנתיים

7.4% 1.5%6גיאופיטים

17.7%מהם 3 טפילים, 2 מטפסים, 1 צמח-מים13.9%54עשבוניים רב-שנתיים

0%רובם מגלים דמיון לבני-שיח4.9%19רב-שנתי קצר-חיים

8.5%מהם 1 בן-שיח/מטפס22.9%89בני-שיח

3.0%מהם 1 טפיל ו-3 מטפסים5.4%21שיחים

0% 0.8%3שיח/עץ

5.7%22עצים
 רק 10 מהם נמצאים באופן טבעי

באזור הסקר
6.6%

100% 100.0%388סך הכל

איור 99: התפלגות צורות החיים בקרב מיני הצמחים שנצפו באזור הסקר

)ע“פ  ירושלים  לניתוח מקביל באזורים אחרים בארץ. בהשוואה עם הרי  יותר משמעות בהשוואתם  מספרים אלה מקבלים 
רומם ועמיתיו, 2018. ר׳ עמודה שמאלית בטבלה 22(, ההבדלים הבולטים הם אחוזי חד-שנתיים ואחוזי גיאופיטים נמוכים יותר 
בתחום הסקר הנוכחי )44.8%, 1.5% בהתאמה( לעומת בדרום-מערב הרי ירושלים )56.6%, 7.4% בהתאמה(. אחוזי בני-שיח 
גבוהים בהרבה בסקר הנוכחי )22.9% לעומת 8.5%(, ונוכחות ניכרת של המינים הרב-שנתיים קצרי-החיים בסקר הנוכחי, שאין 
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לה מקבילה בהרי ירושלים. ויזל )1984( מציין שמעל 70% מצמחי המדבר בארץ הם חד-שנתיים, ושלמרות זאת צורת החיים 
השלטת בנוף המדברי היא של בני-שיח נשירים למחצה. החד-שנתיים מהווים אמנם את הקבוצה הגדולה ביותר גם בתחום 

הסקר הנוכחי, אך האחוז שלהם נמוך בהרבה מ-70%. 

בהסתכלות בטבלה 20 לעיל על אחוז המינים בני הקיימא בבתי הגידול השונים, ניתן לראות מגמה של אחוזים נמוכים יותר 
בבתי-גידול הנתפסים כמשופרים )למשל חולות, נחלים גדולים עם עצים(, ואחוזי מינים בני-קיימא גבוהים במיוחד בבתי-
גידול הנתפסים כקשים במיוחד )למשל קירטון, שולי מלחה(. תמונה זו עשויה להצביע על כך שבאופן כללי באזור הסקר רמת 

העקה היא גבוהה גם ביחס לאזורים מדבריים. 

תפוצה פיטוגיאוגרפית: התפלגות התפוצה הפיטוגיאוגרפית נראית בטבלה ובאיור הבאים. 

טבלה 23: התפלגות התפוצה הפיטוגיאוגרפית בקרב מיני הצמחים שנצפו בסקר

הערותמספר המיניםאחוז מכלל המיניםתפוצה פיטוגיאוגרפית

2.8%11אירו-סיבירי – ים-תיכוני – אירנו-טורני
כולל מין אחד אירו-סיבירי ומין אחד אירו-

סיבירי – ים תיכוני – סהרו-ערבי

כולל מין אחד ים-תיכוני – אירו-סיבירי4.1%16ים-תיכוני

6.7%26ים-תיכוני – אירנו-טורני

5.9%23אירנו-טורני

2.3%9ים-תיכוני – אירנו-טורני – סהרו-ערבי

2.1%8ים-תיכוני – סהרו-ערבי

10.1%39אירנו-טורני – סהרו-ערבי

38.4%149סהרו-ערבי

כולל מין אחד סהרו-ערבי – דרום-אפריקני8.5%33סהרו-ערבי – סודני

כולל 4 מינים סודני - אפריקני13.4%52סודני

ארבעה מינים בכל תת-קבוצה2.1%8טרופי ורב-אזורי – טרופי

3.6%14אחר

שני מינים ללא נתון. כל השאר אינם מיני בר 
מקוריים בארץ אלא נטועים ו/או פולשים. מהם: 

אוסטרלי )6(, אמריקני )3(, אפריקני )2(, דרום-
אמריקני )1(

100.0%388סך הכל

איור 100: התפלגות התפוצה הפיטוגיאוגרפית בקרב מיני הצמחים שנצפו בסקר
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אחרים  ספציפיים  לאזורים  בהשוואה  2014א(.  )דנין,  הקיצוני  המדבר  עבור  דנין  אצל  למתוארת  למדי  דומה  זו  התפלגות 
ירושלים, שהוזכר לעיל; סובב באר-שבע – ע“פ רומם ועמיתיו,2011( נראים כצפוי הבדלים גדולים  )דרום-מערב הרי  בארץ 
בהתפלגות. בניתוח לפי מרכיבי תפוצה, בסקר הנוכחי 61.4% מהמינים הם בעלי מרכיב תפוצה סהרו-ערבי86, לעומת רק 3.4% 
בהרי ירושלים, בעוד שמבחינת מרכיב תפוצה ים-תיכוני המצב הפוך – 18% בסקר הנוכחי לעומת 90% בהרי ירושלים. רק מין 
סודני אחד גדל בתחום הסקר שהוזכר בהרי ירושלים, בעוד שבסקר הנוכחי 22% מהמינים הם סודניים או עם מרכיב תפוצה 
סודני. בחלקו של מרכיב התפוצה האירנו-טורני אין הבדל גדול בין שני האזורים )כ-28% בסקר הנוכחי וכ-30% בהרי ירושלים, 
בהרי ירושלים המרכיב הנפוץ השני במינים אירנו-טורניים הוא הים-תיכוני בעוד שבסקר הנוכחי הוא הסהרו-ערבי(. לעומת 
זאת, בסקר באזור באר-שבע המרכיב האירנו-טורני נמצא במעל 40% מהמינים. אזור סקר סובב באר-שבע ממוקם בתווך 
שבין ספר המדבר למדבר, ונמצא ב“מצב ביניים“ )בין אזור הסקר הנוכחי להרי ירושלים( מבחינת מרכיבי התפוצה הים-תיכוני 

)כ-44%( והסהרו-ערבי )כ-35%(. מבחינת מינים סודניים הוא דומה יותר להרי ירושלים )כ-1.5%(.

זיקה לבתי-גידול טבעיים או מופרים: מתוך 388 המינים, 282 מינים )72.6%( גדלים בבתי-גידול טבעיים בלבד, 42 מינים 
)10.8%( גדלים בעיקר בבתי-גידול טבעיים, 22 מינים )5.6%( גדלים במידה דומה בבתי-גידול טבעיים ובבתי-גידול מופרים 
בבתי-גידול  גדלים   )5.1%( מינים  ו-20  מופרים  בבתי-גידול  בעיקר  גדלים   )4.9%( מינים   19 המינים(,  ברשימת  )“חצי-חצי“ 
מופרים בלבד. בתוך ה-20 הללו נכללים כל 10 המינים הפולשים שנרשמו. עבור 3 מינים נוספים )0.8%( אין נתון. מהתרשמות, 
מרבית המינים בעלי זיקה לבתי-גידול מופרים נרשמו אכן בבתי הגידול המופרים שהוגדרו בסקר )למשל שטח חקלאי פעיל, 

שדות מוברים( או בשולי דרכים, והם נעדרים ממרבית השטח הטבעי.

86. כלומר, מינים שתפוצתם באזור הסהרו-ערבי בלבד, או באזור הסהרו-ערבי וגם באזור/ים פיטוגיאוגרפי/ים נוסף/ים. בהסתכלות לפי מרכיבי תפוצה הסכום 
גדול מ-100% כיוון שיש מינים רבים הגדלים ביותר מאזור אחד.



259

"ח מסכם ובקעת עובדה דו הערבה הדרומית 

4.3.5 מיני צמחים בסכנת הכחדה, נדירים ומיוחדים באזור הסקר 
מידע על מיני צמחים בסכנת הכחדה התקבל ממאגרי המידע של רשות הטבע והגנים באדיבות גל וין )ותודה גם לשאר הצוות 
במאגרי המידע(. האיתורים התקבלו עבור מלבן הכולל את תחום הסקר הנוכחי. פרט לכך, במסגרת ביצוע תרשימי הצומח בסקר 
נוספו מתרשימי עבר שתיעודם טרם הגיע למאגר  )בודדים( של מינים כאלה. מספר איתורים  נוספו עוד כמה איתורים  הנוכחי 
המידע בזמן עריכת הסקר. המידע עבר עדכון ותיקון ע“י מימי רון ודודי ריבנר. התמונה עדיין לא מלאה כיוון ש: ייתכנו איתורים 
שטרם נתגלו; חלק מהאיתורים הם ישנים ועשויים לסבול מחוסר דיוק במיקום; נוכחות המינים עשויה להיות דינמית. כך למשל, יש 
להניח שהאיתורים בתחום שדה התעופה רמון נעלמו או נפגעו. רשימת המינים מופיעה בטבלה 24 ומיקומיהם מופיעים במפה 18.

טבלה 24: מיני צמחים בסכנת הכחדה הידועים מתחום הסקר

מספר צורת חייםשם המין
אדום

תפוצה בית-גידול
פיטוגיאוגרפית

תפוצה בישראל 
וארצות שכנות

הערות

מדבר, קרקעות 3.2שיחאוכם חד-ביתי
מלוחות, תרמופיליים

 בתות הספר, מדבריותסודני

מדבר, קרקעות 3.7בן-שיחאוכם תולעני
מלוחות

 בתות הספר, מדבריותסהרו-ערבי

בתחום הסקר ידוע על בתות הספר, מדבריותסודניתרמופיליים4.2עץגופנן המדבר
פרט אחד טבעי ואחרים 

נטועים

מחשופים של סלעים 4.7שיחגרויה שעירה
קשים, תרמופיליים

בתחום הסקר נטועמדבריותטרופי

האתרים בארץ בעברונה מדבריותסודניתרמופיליים 5.3עץדום מצרי
וסמוך למעבר ערבה

זגאה 
ארגמנית

אירנו-טורני – מדבר, תרמופיליים3.2חד-שנתי
סהרו-ערבי

 מדבריות

מדבר, קרקעות 3.7בן-שיחזוגן לבן
מלוחות

 ים-תיכוני, מדבריותסהרו-ערבי

רב-שנתי זצניה מזרחית
קצר-חיים

 מדבריותסודני-אפריקנימדבר, תרמופיליים 3.2

זרעזיף 
המדבר

 סהרו-ערבי,מדבר3.7חד-שנתי
דרום-אפריקני

התגלה באתר יחיד בשנת מדבריות
2006. כנראה אפיזודי

 עשבוניחבלבל מצרי
רב-שנתי

בתות, ערבות-3.7
שיחים, מדבר

 מדבריותסהרו-ערבי

 מדבריותסודנימדבר, תרמופיליים3.2חד-שנתילוטוס אילתי

לשון-אפעה 
רבת-עלים

 עשבוני
רב-שנתי

אחד מתוך שלושה מדבריותסודניחולות4.2
אתרים בארץ

מדבר, חולות,   3.2בן-שיחלשנן בובה
תרמופיליים

 מדבריותסודני

מגסטומה 
זעירה

 מדבריותסהרו-ערבימדבר, תרמופיליים3.7חד-שנתי

מורינגה 
רותמית

ים-תיכוני, בתות סודנימדבר, תרמופיליים3.2עץ
הספר, מדבריות

בתחום הסקר נטוע

עשבוני רב-מלענן דראר
שנתי

אתר יחיד ידוע בארץ מדבריותסהרו-ערביחולות3.7
סמוך ללוטן

עשבוני רב-מנתור ערבי
שנתי

מחשופים של סלעים 3.2
קשים

 מדבריותסהרו-ערבי

סווד 
אצטרובלי

 ים-תיכוני – קרקעות מלוחותנכחדבן-שיח
אירנו-טורני – 

סהרו-ערבי

התגלה מחדש. אתר מדבריות
יחיד ידוע בארץ בדרום 

מלחת יטבתה

 ים-תיכוני, בתות הספרסהרו-ערביחולות3.2חד-שנתיעירית דביקה
 ערבות, מדבריות

 

 בתות הספר, מדבריותסהרו-ערביחולות3.2חד-שנתיעירית נטויה

אפיזודי באזור. התגלה מדבריותאירנו-טורניערבות-שיחים3.7חד-שנתיפרג סיני
לראשונה ב-1987 בשטחי 

אילות. מאז לא נצפה 
שוב. מוכר מהמישר
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מספר צורת חייםשם המין
אדום

תפוצה בית-גידול
פיטוגיאוגרפית

תפוצה בישראל 
וארצות שכנות

הערות

 עשבוניציצן קצר
רב-שנתי

אירנו-טורני – חולות3.2
סהרו-ערבי

 מדבריות

התגלה מחדש בנחל מדבריותסודניתרמופילייםנכחדשיח/עץצלף רותמי
קצב )מעט מחוץ לתחום 

הסקר(. בתחום הסקר 
- נטוע

ים-תיכוני,סהרו-ערביבתות3.2חד-שנתיקדד אפיל
ערבות, מדבריות

 

 עשבוניקדד דליל
רב-שנתי

 מדבריותסהרו-ערבימדבר, תרמופיליים 4.7

 מדבריותסהרו-ערבימדבר, תרמופיליים3.2בן-שיחקדד סיבר

בתי-גידול 3.2צמח-מיםרופיית הים
לחים, חולות

ים-תיכוני, בתות רב-אזורי – טרופי
הספר, מדבריות

תצפית מ-1987 ומאז 
לא נצפה. ספק אם עדיין 

קיים באזור

אנדמי לישראל וסינימדבריותסהרו-ערביחולות3.2גיאופיטשום סיני

שחליים 
שרועים

 מדבריותאירנו-טורנימדבר, תרמופיליים3.2חד-שנתי

מימין: קדד סיבר דרומית לבאר אורה. משמאל זגאה ארגמנית בנחל חיון עליון. צילומים: מימי רון

בין המינים בטבלה ניכרות קבוצה של 5 מינים הקשורים לקרקעות מלוחות וקבוצה של 7 מינים הקשורים לחולות. יתר המינים 
אינם בזיקה הדוקה לבית-גידול מסוים.

פרט למינים המופיעים בטבלה 24, יצוין כי אחת התצפיות הבודדות בארץ במין חלבלוב מצרי היא משנת 1966 מנחל תמנע, 
מעט מחוץ לתחום הסקר87. 

מינים נוספים לא הוכנסו לטבלה כיוון שיש ספק לגבי אמינות התצפיות בהם: בן-חילף הביצות ונסמנית קיפחת )שם קודם 
דוחנן קיפח(.

שלוש המפות שבעמודים הבאים מציגות את מיקומי האיתורים. קני-המידה של הגיליונות שונים כיוון שבדרום האזור צפיפות 
האיתורים גדולה בהרבה מאשר בצפונו. במפות מופיעים גם איתורים שמחוץ לתחום הסקר, מתחום המלבן שהוזכר לעיל.

87. מין זה נחשב לנדיר ביותר עד לפני מספר שנים. בחיפושים מאוחרים יותר בנחל תמנע המין לא נמצא שוב. עם זאת, לפני כעשור הוא הוא נתגלה כמין של 
אזורים מושקים בשפלה ובירושלים )אתר צמחיית ישראל ברשת(.



261

"ח מסכם ובקעת עובדה דו הערבה הדרומית 

מימין: עירית נטויה בנחל שעלב. משמאל: שחליים שרועים מצפון לשטחי לוטן. צילומים: מימי רון

במפות בולטים כמה אזורים עם צפיפות איתורים גבוהה במיוחד כמו למשל חולות נחל נמרה, שולי מלחת יטבתה דרום, צפון חולות 
סמר, מלחת עברונה ועוד. יחד עם זאת יש לזכור שאיתורים מסוימים הם איתורים של אותו מין בנקודות קרובות, כך שבפועל 
הטייה  שישנה  סביר  ולפיכך  כמעניינים“,  “הידועים  האזורים  את  יותר  ולדגום  לחזור  נטייה  ישנה  בנוסף,  אתר.  אותו  על  מדובר 
ריכוזי  גבוהה במיוחד הם בעלי חשיבות מיוחדת לשימור. אתרים של  מסוימת. עדיין, ברור שהאזורים בהם צפיפות האיתורים 
מינים בסכנת הכחדה שאינם בתחום שמורות טבע, או אתרים שהם היחידים בארץ )או מהבודדים בארץ( בהם המין ידוע )למשל 
.)hotpots( ראויים להתייחסות כ“נקודות חמות“ לשימור )אתר לשון האפעה רבת העלים בנחל כדכד, אתר מלענן דראר ליד לוטן

 

גופנן המדבר, ענף עם פירות. קע א-סעידין. זהו הפרט הטבעי היחיד הידוע מתחום הסקר. צילום: מורי חן

















269

"ח מסכם ובקעת עובדה דו הערבה הדרומית 

4.3.6 מיני צמחים פולשים
מיני הצמחים הפולשים שניצפו בתחום הסקר מופיעים בטבלה הבאה. עמודת רמת האיום על פי דופור-דרור )2010(, כאשר 
רמה 1 היא הנמוכה ביותר )המין פולש בשטחים טבעיים אך אינו יוצר עומדים צפופים ואינו בעל תכונות אללופתיות( ורמה 4 
הגבוהה ביותר )מין הפולש בשטחים טבעיים, יוצר עומדים צפופים והינו בעל תכונות אללופתיות או “משנה סביבה“(. יש לציין 

שרמת האיום באזור הצחיח הקיצון עשויה להיות נמוכה יותר עקב הקושי להתבסס באזור זה.

טבלה 25: מיני צמחים פולשים בתחום הסקר

תפוצה צורת חיים שם המין
פיטוגיאוגרפית

רמת האיום 
“המספר השחור״

הערות

ושינגטוניה חוטית 
)+ושינגטוניה חסונה(

קיים לעיתים בלבול בין הו. החוטית לבין הו. 1אמריקניעץ
החסונה, שהיא מין פולש יותר. אפשרית גם הכלאה 

ביניהן. במפה הבאה מופיע גם איתור אחד של ו. 
חסונה, מעט מחוץ לתחום הסקר.

אותר בגן הבוטני של אילת במסגרת סקר הטבע 4אמריקניעשבוני רב-שנתיטיונית החולות
העירוני. בעל פוטנציאל התפשטות במרחב העירוני 

של אילת

מספר רב של איתורים. חלק גדול מנטיעות, אך יש 4אמריקניעץינבוט המסקיטו
גם פרטים שהתבססו באזורים טבעיים.

1אוסטרליחד-שנתימלוח ספוגי

בעיקר בתוך חלקות חקלאיותלא נקבעאמריקניחד-שנתיפוקה קוצנית

אירנו-טורני - חד-שנתיקוכיה הודית
סהרו-ערבי

בעיקר בתוך חלקות חקלאיותלא נקבע

3אוסטרלישיחשיטה דוקרנית

4אוסטרליעץשיטה כחלחלה

3אוסטרליעץשיטת ויקטוריה

מין הצמח הפולש הנפוץ ביותר בתחום הסקר. 4אוסטרליעץשיטת עלי-הערבה
מותאם לתנאים צחיחים יחסית.

ככלל, ברוב תרשימי הצומח שנבחנו לא נצפו מינים פולשים כלל. מרבית התצפיות במינים פולשים הן מתצפיות צומח מקריות 
מרט“ג ולא מסקר ייעודי שנערך למטרה זו. לפיכך, יש להניח שהאיתורים במפה הבאה מייצגים תמונה חלקית בלבד. חלק 
מהתצפיות מקרבת אילת הן מסקר הטבע העירוני, שבתחומו הסקירה שיטתית יותר. בעיר אילת ובקרבתה ישנם גם איתורים 

של כמה מינים נוספים.

למרות התמונה חלקית, יש לזכור שתרשימי הצומח ותצפיות רט“ג נפרשים גם בחלקים גדולים של השטחים הטבעיים בתחום 
הסקר – שטחים בהם נצפו איתורים מעטים יחסית של צמחים פולשים. בשטח )ובאופן חלקי גם במפה( נראית זיקה בין נוכחות 
מינים פולשים לשטחים חקלאיים וליישובים ושוליהם, לדרכים, ולכמה מתקנים של שאיבת מים ואגירתם. חלק מהאיתורים הם 

מנטיעות של אחדים מהמינים, למשל של ינבוט המסקיטו בפארק הולנד, בפארק הצפרות ובחורשה ליד צומת בקעת תמנע.

עצי שיטת עלי-הערבה מתחת לבריכת “מקורות“ 
בגבעה ממערב לסמר. צילום: איתן רומם
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שנשא  כהה(  )ירוק  המסקיטו  ינבוט  של  קטן  פרט 
פירות רבים, בתעלה לצד כביש הגישה לקיבוץ לוטן. 

צילום: איתן רומם

איתורים הנמצאים בלב שטחים טבעיים מצביעים על פוטנציאל פלישה גם לאזורים כאלה, ועל צורך במעקב ובטיפול. המין 
בעל מספר האיתורים הגבוה ביותר, שיטת עלי-הערבה, הוא גם בעל רמת איום גבוהה מאד, ובמקורו מין של אזורים צחיחים. 
במספר מקומות בתחום הסקר כבר ישנם כתמים שלו, חלקם בצפיפות גבוהה למדי. מקומות אלו לרוב מופרים ו/או מקבלים 
תוספת מים מלאכותית )כמו בתמונה, למשל(. ישנם גם כמה איתורים של פרטים בודדים בערוצים טבעיים ורחוקים מהפרות, 
ואיתורים של פרטים פזורים בנחל שעלב העליון, באזור טבעי הסמוך לשולי שטח חקלאי. גם מהמין מלוח ספוגי, שרמת האיום 

שלו נמוכה יותר, ישנם איתורים בשטחים טבעיים )למשל חולות סמר ומלחת יטבתה(.
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4.4 ערכיות בוטנית
אופן דירוג הערכיות הוסבר לעיל בסעיף 4.2.3.

בוטנית  בערכיות  דורגו  גדולים  חלקים  ושוליו(  שיטה  נחל  אזור  )עד  השטח  שבצפון  לראות  ניתן  הבוטנית  הערכיות  במפת 
בינונית. הללו הם בעיקר תת-יחידות נוף/צומח בהן נמצאים בתי הגידול של מישורי הרג ושל הקירטון. הצומח בהם נמצא 
בערוצים בלבד. בערוצים הגדולים יותר בבתי גידול אלה עשוי להיות צומח מגוון יחסית, אך חלקם בשטח אינו גדול, ובסך הכל 
עושר המינים נמוך או בינוני ותצורות הצומח נמוכות. הערוצים הגדולים ביותר באזור זה )נחלי מנוחה, חמדה, חיון ושיטה( 
מופרדים לתת-יחידות עצמאיות, שבהן הערכיות הבוטנית גבוהה עד מירבית, כיוון שהם מכילים צומח רב יותר ומפותח יותר, 

הנמצא בכל שטחם.

דרומה יותר, במקטע הערבה שבין גבעות ע׳רנדל ליטבתה, ניתן לראות שהערכיות הבוטנית ברוב השטח גבוהה יותר מאשר 
בצפון. הערכיות הבוטנית דורגה לרוב כגבוהה במניפות הסחף וברמות הגירניות. הערכיות גבוהה גם בחלק מהמישורים כמו 
קע א-סעידין וחלק מהאזורים החוליים שאינם בנחלים. ערכיות גבוהה מאד עד מירבית דורגה במקטעי נחל שעלב החולי 

ובנחלים הראשיים שמפרידים בין הרמות הגירניות. 

בחלק הערבה שמדרום ליטבתה הערכיות הבוטנית דורגה כמירבית בחולות סמר, בחולות נמרה ובחלק משולי מלחת יטבתה. 
בתת-יחידות נוף/צומח אלה ישנו בית-גידול ששטחו מצומצם ובו איתורים רבים של מינים בסכנת הכחדה. באזורים החוליים 
ישנו גם עושר מינים גדול במיוחד. בתת היחידות בהן ישנה עציית שיטים הערכיות גבוהה מאד ולעיתים מירבית )בעציית 
השיטים עושר מיני הצומח נמוך יחסית, בגלל המליחות בקרקע, ולכן ערכיותה הבוטנית אינה בהכרח מירבית(. בתת היחידות 
של מניפות הסחף הערכיות לרוב גבוהה. באזורים מופרים יחסית כמו אזור תשטיפי תמנע ומכרות תמנע, ובמערב ערבת נטוף, 

הערכיות בינונית או נמוכה.

בחלק המערבי של הסקר, הכולל את בקעת עובדה ורמות שחרות, הערכיות הבוטנית לרוב גבוהה. באזור זה נראה שהצומח 
עשיר יחסית במינים )אם כי השיטים דווקא פחות נפוצות(. כפי שצוין בתיאור בתי-גידול אלה, יש בהם נוכחות של צומח רב-
שנתי גם מחוץ לערוצים – במדרונות ואף ברמות. הערכיות גבוהה מאד בערוצים הגדולים באזור זה )נחלי כסוי, יתרו ואיה 

החוליים, ונחל חיון עליון הלסי( בהם יש צומח מגוון ומורכב יותר מאשר ברמות הסמוכות.

הערכיות הבוטנית )וגם האקולוגית, ר׳ בהמשך( בתת-יחידת הנוף/צומח “צוקי שיירות“ דורגה כבינונית. למרות היות המצוקים 
האלמנט הנופי הבולט והמרשים באזור, הרי שמבחינה בוטנית הם כוללים בעיקר ערוצים מסדר נמוך, עם עושר מינים בינוני 

וללא איתורי מינים בסכנת הכחדה. זאת בניגוד אולי למצב באזורים מצוקיים מקבילים בצפון הארץ. 













פרק ה':

זואולוגיה

מניפנית אילתית. מין שממית שתפוצתו בישראל מוגבלת לערבה הדרומית ולהרי אילת. סטטוס הסיכון האזורי מוגדר כ׳עתידו בסכנה׳. צילום: רועי טלבי.
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5.1 רקע
המטרות העיקריות בפרק הזואולוגי בסקרי טבע, נוף ומורשת האדם של מכון דש“א הן תיאור וניתוח המצאי של בעלי החיים 
)מכמה קבוצות טקסונומיות או מינים שבהם הוחלט להתמקד(, ושילוב המסקנות מנתונים אלה בדירוג הערכיות האקולוגית. 
הפרק אינו כולל סקירה מקיפה על כלל מיני בעלי החיים שבתחום הסקר, התאמתם לבית-גידולם ואורחות חייהם. עם זאת, 
יופיע פירוט חלקי על הביולוגיה של כמה מהמינים, ובפרט מינים נדירים במיוחד. נקודות רלוונטיות לתכנון ולממשק יוזכרו 

בנספח התובנות של החוברת.

הסעיף הבא מציין את מקורות המידע ומתייחס להטיות אפשריות בתצפיות. לאחר מכן, עבור כל אחת מהקבוצות )יונקים, עופות, 
זוחלים(, מוצגות התצפיות וניתוחן – בהקשר לבתי-גידול, לקשר ליישובים ולשטחים חקלאיים, ולדינמיקות של חלק מהאוכלוסיות.

5.2 שיטות

5.2.1 כללי
במסגרת סקר זה לא נערכו סקרי בע“ח ייעודיים, והפרק מתבסס על ניתוח תצפיות קיימות ועל חוות דעת של מומחים. בדיונים 
שליוו את התקדמות הסקר הוחלט שנוכחות המינים המדבריים המקומיים, ובפרט הרגישים והנדירים שביניהם, תשפיע על 

דירוג ערכיות אקולוגית של תת-יחידות נוף/צומח ספציפיות.

תצפיות בחולייתנים התקבלו מהמקורות הבאים:

• מאגר התצפיות של רט“ג, באדיבות גל וין וצוות המאגר. רובן הגדול של התצפיות ששימשו הוא מהשנים 2007-2017.	

• סקר אטלס הציפורים )פרלמן ועמיתיו, 2010( שבדק תפוצה וקינון של מינים מדבריים בגריד ריבועים לאורך הערבה.	

• מאגר התצפיות של פורטל הצפרות, באדיבות אלי חביב )רובן מ-2014 עד תחילת 2018(.	

• מרכז המידע על יונקים בחברה להגנת הטבע )תצפיות בעטלפים(, באדיבות שמוליק ידוב.	

• תצפיות נוספות של המומחים )ר׳ להלן(.	

חוות דעת וניתוחים התקבלו מד“ר בני שלמון )יונקים(, נועם וייס, איתי שני ואלי חביב )עופות(, ומרועי טלבי )שגם כתב את 
הסעיף העוסק בזוחלים(. דורון ניסים ומורי חן סייעו בסעיף בנושא מיני יונקים מתפרצים. ההתמקדות הייתה בחולייתנים, 
כיוון שהם בולטים במערכת האקולוגית בגודלם, וכיוון שהידע עליהם ומספר התצפיות בהם רבים יחסית. התמקדות נוספת 

הייתה כאמור בחתך של מינים מדבריים מתמחים מתוך קבוצות החולייתנים.

ובעיקר  נוף/צומח,  לתת-יחידות  המרחבית  לחלוקה  התייחסות  תוך  התבצע  הסקר  בתחום  החיים  בעלי  נוכחות  ניתוח 
בהתייחסות לתפרוסת בתי הגידול. 

5.2.2 הטיות אפשריות בתצפיות בבעלי חיים ובניתוחן
חשוב לציין כי מרבית התצפיות שנותחו הן תצפיות מקריות, ובפיזורן בשטח ישנן הטיות שונות ולעיתים גם טעויות. 
הטייה אחת נובעת מהאזורים בהם נמצאים הצופים, למשל התצפיות הרבות בקרבת צירי הנסיעה העיקריים של פקחי רט“ג. 
הטייה אחרת קשורה לאורח החיים של מינים שונים, למידת הבולטות שלהם, לחשש מהאדם ועוד – גורמים המשפיעים על 
הסיכויים לצפות בהם ויכולים להיות שונים באזורים שונים. פרט לכל אלו ייתכנו גם טעויות בזיהוי, טעויות במיקום )בעיקר 

בתצפיות הישנות יותר(, וטעויות בהקלדת המידע.

כדי להקטין את השפעתם של קשיים זה שולבו חוות הדעת של המומחים, וכן מידע מהספרות לגבי התפוצה הידועה 
או המשוערת של מינים שונים. זאת לצורך התייחסות לאזורים שמהם מספר התצפיות מועט, וגם לצורך תיקון לתצפיות 
שנראות שגויות. חלק מהתצפיות שלגביהן היה ספק )בעיקר במינים הנדירים יותר( הוצאו מהרשימה ומהמפות, וחלק אחר 
הושארו והספק מוזכר בטקסט. היעדר תצפיות מקריות במין מסוים באזור מסוים אינו מעיד בהכרח על היעדרו של המין 

מהאזור, אך בשילוב ידע נוסף על הביולוגיה של המין הוא יכול להעיד על היעדר או על נוכחות נמוכה מאד.

הטייה נוספת, שניתן להתייחס אליה כ“פסיכולוגית“, עשויה להתקיים אצל המתבוננים במפות התצפיות בבעלי חיים, 
והיא הנטייה להתייחס לנקודות במפה כאל פרטים. נטייה זו שעשויה להיות נכונה פחות או יותר במפה של איתורי מיני צמחים 
נדירים, מטעה במקרה של הצגת תצפיות משנים רבות בבעלי חיים הנמצאים בתנועה. כך למשל, ישנן כ-1300 נקודות של 
תצפיות בתנים, למרות שגודל האוכלוסייה מוערך כקטן בהרבה. עם זאת, במידה ומצליחים להתגבר על ההטיות שהוזכרו, הרי 

שעבור מין מסוים, צפיפויות שונות של נקודות מעידות על צפיפויות שונות של האוכלוסייה. 
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5.3 יונקים

5.3.1 כללי
יונקים. הסקירה שלהלן עוסקת בעיקר בצבאים, בטורפים, ובמינים  בתחום הסקר ישנם תצפיות בלמעלה מ-40 מינים של 
מתפראים או מתפרצים שאחד מהם הוא גם טורף )דרבן ותן(. סעיף 5.3.5 מציג תמונה כללית לגבי מינים נוספים על פי בתי-

גידול, ובסעיף 5.3.6 ישנה טבלה עם רשימת כלל המינים.

5.3.2 צבאים
צבי השיטים שנחשב כתת-מין של צבי  בתחום הסקר נמצאים שני מיני צבאים. הנדיר מהם )ובסכנת הכחדה חמורה( הוא 
 Gazella( 88כתת-מין של הצבי הערבי ,)Hadas et al., 2015( או, על פי מחקר גנטי חדש ,)Gazella gazella acaciae( ישראלי
)Gazella acaciae(. כל האוכלוסייה הידועה של צבי  ייחשב בעתיד כמין עצמאי  ייתכן גם שצבי השיטים   .)arabica acaciae
השיטים נמצאת כיום באזור מגודר מדרום ליטבתה, ששטחו כ-3.5 קמ“ר, במטרה להתרבות ולמנוע טריפת זאבים. אוכלוסייה 
זו אינה מתרבה עם אוכלוסיית צבי הנגב שעשרות פרטים ממנה נמצאים גם הם בשטח המגודר. אוכלוסיית צבי השיטים עברה 
בעשרות השנים האחרונות תנודות מסיבות שונות, החל מציד ע“י חיילים בשנים הראשונות למדינה )משוער, שכן המין טרם 
היה מוכר, אך צבאים בערבה ניצודו אז במספרים גדולים(, ובהמשך עקב טריפה, השתנות האקלים, וכן יצירת האזור המגודר 
ותפעולו )שלמון, 2015(. לאחר שיא בו נמנו כ-50 פרטים בשנת 2012, הרי שהשנה )2018( האוכלוסייה בשפל יחסי ועומדת על 

כ-24 פרטים בלבד )אתר רשות הטבע והגנים, דף מ-29/8/2018(.

ליד  השיטים  צבאי  בגדרת  בוגר,  זכר  שיטים,  צבי 
יטבתה. צילום: ערן היימס.

הצבי  של  לזה  הדומה  הכהה,  הצד  פס  זה  בפרט 
הישראלי, ניכר פחות, אך ניכרים הכתם הכהה על 

האף והקרניים האופייניות למין.

המין השני, צבי הנגב )Gazella dorcas( )דרגת הסיכון שלו בישראל ‘עתידו בסכנה׳( נפוץ יותר. גם אוכלוסייתו בכל רחבי הנגב 
התמעטה משמעותית בשנים הראשונות למדינה עקב ציד, אך מאז איסור הציד חלה מגמת התאוששות. מגמה זו התהפכה 
זמנית מדי פעם בחלק מתחום התפוצה, בשל טריפה מוגברת עקב התרבות זאבים )מצב שהביא לפעולה של דילול מקומי 
של אוכלוסיית הזאבים במשך כמה שנים(. האוכלוסייה בנגב המרכזי-דרומי ובערבה מנוטרת בקביעות, ובעשור האחרון נראה 
שהאוכלוסייה גדלה בכ-7% בממוצע לשנה, ועומדת כיום על כ-1280 פרטים )פולק ועמיתיה, 2018( ייתכן שהסיבה לעלייה 
היא רצף שנים גשומות יחסית. הערבה הדרומית מהווה אזור חשוב ביותר בתפוצת מין זה, ומעל 400 מהפרטים נמצאים בה 
)כ-250 פרטים באזור עברונה, כ-170 בשמורת יטבתה, ועוד כמה עשרות בנחל חיון התחתון, שמבחינת הספירות אינו מוגדר 

88. הדמיון הגנטי הרב ביותר )תלוי בסמנים הגנטיים שנבדקו( הוא עם תת-מין של הצבי הערבי הנמצא בחלק היבשתי של סעודיה, או עם תת-מין נוסף 
הנמצא באיי פרסאן בים סוף, השייכים לסעודיה.
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עברה  כי  אם  פרטים,  אלפי  בעשרות   2008 בשנת  הוערכה  הנגב  צבי  של  העולמית  אוכלוסייתו  הדרומית(.  מהערבה  כחלק 
הפחתה משמעותית בעשורים הקודמים )שלמון, 2015(. המין נמצא בכל רחבי הסהרה והסהל באפריקה, בסיני ובנגב.

צבי הנגב נחשב כ“מין דגל“. מחד, שימורו תלוי בשמירה על המערכת האקולוגית בה הוא נמצא, ומאידך, האטרקטיביות שלו 
יכולה גם לעודד מוטיבציה ציבורית לשמירת מערכת זו. כיוון שהוא מין המעדיף שטחים טבעיים ומתרחק בדרך כלל משטחים 
חקלאיים או בנויים, וכיוון שלשמירת האוכלוסייה בכללותה דרושה קישוריות בין אוכלוסיות המשנה, הרי שצבי הנגב מהווה 
מעין סמן ימני לשימור. אם יישמרו עבורו מספיק שטחי מחייה ותובטח הקישוריות בין אוכלוסיות המשנה של הצבאים, יובטחו 
שטחי המחייה והקישוריות גם עבור מינים רבים אחרים, ובכך הוא מהווה גם “מין מטרייה“. מסיבות אלה, הסעיף העוסק 

בצבאים הוא נרחב.

עופר בן כמה ימים של צבי הנגב ברביצה. צילום: בני שלמוןצבי הנגב. נקבה בוגרת וזכר צעיר. צילום: ערן היימס

מפה 21, המציגה את התצפיות בצבי הנגב, מדגישה את האזורים בהם האוכלוסייה צפופה במיוחד. המפה מציגה בסימול שונה 
תצפיות מספירות צבאים ותצפיות מקריות. מסלולי הספירה מתמקדים באזורים בהם ידוע מהניסיון המצטבר שנמצאים רוב 
הצבאים, כך שסיכום הספירות נותן את גודל האוכלוסייה המקורב. התצפיות המוצגות במפה הן משנים רבות. עם זאת, לא 
כל התצפיות מהספירות מוצגות בה. בכל מקרה, ניתן להתייחס לאזורים בהם ישנה צפיפות גבוהה של נקודות מהספירות 
עתירי  באזורים  צפופות  צבאים  אוכלוסיות  נמצאות  הסקר  בתחום  לעיל,  כאמור  הצבאים.  עבור  ביותר  החשובים  כאזורים 
השיטים ביטבתה ובעברונה, וריכוז נוסף, קטן יותר, בנחל חיון התחתון. ריכוז אחרון זה נספר כחלק מציר הממשיך בנחל קצב 
לכיוון היישוב שיטים וב-2017 נספרו בו כ-130 צבאים )לעומת כ-180 בשנה קודמת(. מחוץ לתחום הסקר בולטים במפה ריכוזי 
התצפיות בנחלים ציחור וצניפים ובפארן התחתון )לא כל השטח של אזורים אלו מופיע במפה( תוצאות הספירות מהשנים 

האחרונות מאזורים אלו עומדות על סביב 330 ו-130 פרטים בהתאמה.

815

817
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ניתן לבחון את התצפיות המקריות ותצפיות מספירות באזורים דלילים יותר )למשל בקעת עובדה – בקעת סיירים(, ביחד עם 
“השלמה“ באזורים הטבעיים שבין צירי העפר מהם בוצעו רוב התצפיות. בחינה כזו מצביעה על כך שצבאים נוכחים באזורים 
הטבעיים המישוריים שאינם חוליים ובאזורים הרמתיים הגבוהים. על פי התצפיות, הנוכחות בחצי הצפוני של תחום הסקר היא 
דלילה, למעט בנחל חיון תחתון ובקרבת נחל שיטה. בערבה, במקטע שבין נחל שיטה ליטבתה ישנן תצפיות דלילות למדי. ככל 
הנראה בשל הצירוף של שטחים חקלאיים, שטחים חוליים וקרבת האזורים התלולים והמבותרים. עם זאת, גם מחלק זה ישנן 
כמה תצפיות ב-6 עד 10 פרטים. מיטבתה ודרומה ריכוז התצפיות גבוה יותר מאשר מצפון ליטבתה, ולא רק באזורים הצפופים 
מאד שהוזכרו לעיל. צבאים מגיעים גם לעומק של נחלים קניוניים למדי שבהם הערוץ רחב )למשל נחל יעלון ונחל רחם(, אך 
אינם נוכחים באזורים המצוקיים והמבותרים מאד. בתחום הרמתי הגבוה שבין נאות סמדר לשחרות ישנן תצפיות בדלילות. 
תצפיות מאזור שדה התעופה רמון וחלק מהתצפיות הישנות יותר מתחום בסיס עובדה כבר אינן רלוונטיות כיום, עקב הבנייה 

בשטחים אלה.

מידת  ששאלת  הרי  האוכלוסייה,  של  כרציפות  להצטייר  שעשוי  מה  למרות  הנגב:  צבי  של  אוכלוסיות  בין  קישוריות 
הקישוריות בין ריכוזי האוכלוסייה העיקריים של צבי הנגב אינה נפתרת ע“י הסתכלות במפת התצפיות. התצפיות הן משנים 
רבות, וחלקן מאזורים שעברו בינתיים התמרה כגון שדה התעופה החדש. בנוסף, הרחבת כביש הערבה בקטע יטבתה – אילת 
ויצירת הפרדת המסלולים בו )למעט מעבר בעברונה(, התבצעה בשנים האחרונות ומהווה גורם משמעותי הפוגע בקישוריות. 
מוביל המים של הערוץ המוטה של נחל רחם מתחת לכביש הערבה )בצומת הכניסה לבאר אורה( עשוי לשמש גם הוא למעבר 

נוח בין שני צידי הכביש. עם זאת, כיוון שהוא נבנה באופן נמוך יחסית, לא ידוע האם ועד כמה הצבאים עוברים בו.

הבעיה העיקרית בקישוריות הצבאים בערבה הדרומית משתרעת בין אזורי עברונה ויטבתה. לא ברור האם ועד כמה צבאים 
עוברים בין שתי שמורות חשובות אלו. צידו המזרחי של כביש 90 חסום ע“י שדה תעופה, מאגר קולחין וחקלאות, ואילו 
לגבי צידו המערבי חסר מידע המאושש קיום מעבר צבאים פעיל )במקביל לכביש הערבה ו/או מסביב להרים תמנע, 
חכליל ואורה ממערב(. להלן תיאור של התווך שבין יטבתה ועברונה )מצפון לדרום, ובנפרד ממזרח לכביש הערבה וממערב לו(, 

מבחינת מעברים פוטנציאליים ונוכחות צבאים מחד, ומכשולים והפרעות מאידך. 

חלק ממקטע בן 1.5 ק“מ שהושאר ללא גדר הפרדה, לצורך מעבר צבאים, בכביש הערבה באזור עברונה. ברקע הר עמרם. צילום: רועי טלבי.
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מפה 22 מציגה רקע לתיאור זה. התיאור והמפה מתייחסים באופן חלקי גם לכמה הפרעות פוטנציאליות עקב פיתוח עתידי:

• ממזרח לכביש הערבה דרומית לאזור המלחה ועציית השיטים ביטבתה נמצאים שטחי החקלאות של סמר ואליפז וממזרח 	
להם חולות סמר. בקצוות הצפוניים והדרומיים של שטחי החקלאות הם קרובים מאד לגדר הגבול, ומשאירים רק מעברים 

צרים משני צידי חולות סמר. נוכחות הצבאים בחולות עצמם מזערית, אך נצפו עקבות מעטות של צבאים לאורך נתיב זה.

• עתידית 	 אפשרות  גם  )קיימת  מגודרים  מים  מאגרי  שבחלקו  מהעבר,  תמנע  מתשטיפי  המופר  אזור  ישנו  משם  דרומית 
להרחבת שטחי החקלאות לכיוון זה(. באזור זה, כמו גם באזור המקביל ממערב לכביש הערבה )שבו נצפו עקבות צבאים 
בסקר הנוכחי(, ישנה נוכחות נמוכה של צבאים. למעשה קיים “פקק“ רציני בכל המקטע מזרחית להר תמנע, עוד לפני הקמת 

שדה התעופה.

• דרומית עוד יותר, שדה התעופה רמון )התצפיות מתחומו הן מלפני ההקמה( מגיע במערב כמעט עד לכביש, וממזרח לו 	
נותר מעבר צר )כ-100 מ׳( בין גדר שדה התעופה לגדר הגבול. לאחרונה נצפו צבאים בקצה הדרומי של מעבר פוטנציאלי 
זה )בני שלמון, בע“פ(. מעבר מסוג זה עלול להיות בעייתי מבחינת הצבאים, בשל יכולתם של זאבים לנצל את הגדר באופן 

שיסייע להם לצוד צבאים )רותם, 2014(.

נראה אם כך שהאפקטיביות של המעבר בין הגדרות עבור צבאים מוטלת בספק, ושבחלק שמצפון לשדה התעופה הסביבה 
ממילא אינה “ידידותית לצבאים“. גם אם האזור שממזרח לכביש הערבה לא יוכל לתרום לקישוריות בין אוכלוסיות הצבאים, 

חשוב לשמור על אפשרויות המעבר שהוזכרו עבור בע“ח אחרים.

• ממערב לכביש הערבה בקרבת סמר ואליפז רוב השטח כרגע טבעי ופתוח, ויש בו נוכחות ניכרת של צבאים. צבאים יכולים 	
לעבור משני צידי היישובים. כבישי הגישה ליישובים ולבקעת תמנע אינם מהווים בעיה משמעותית כרגע, עקב נפח תנועה 
נמוך יחסית. תוכניות לפיתוח חקלאי בחלק מאזור זה )מיוצג סכמתית ע“י מצולע 1 במפה 22( עשויות לצמצם גם כן את 

אפשרות מעבר הצבאים בעתיד89. 

• מדרום למניפת נחל תמנע ישנו מקטע נרחב שנפגע בעבר ממכרות ותשטיפי תמנע, ובו נוכחות הצבאים נמוכה. המעבר 	
כרגע פתוח, אך בחלק ניכר משטח זה ישנה תוכנית בנייה למתקן גדול של אנרגיה סולרית.

• מניפת נחל רחם הנמצאת בהמשך דרומה פתוחה כרגע ברובה, וסוללות ההטייה להגנה על שדה התעופה ניתנות למעבר. גם 	
כאן, פיתוח עתידי )הכולל מחצבת חלוקים ומתקן אנרגיה סולרית, ואולי גם חקלאות. מיוצג סכמתית ע“י מצולע 2 במפה( 

עלול להגביל או לחסום את המעבר.

• המעבר בקרבת היישוב באר אורה אינו אופטימאלי עבור צבאים, בעיקר במקטע הצר )כ-90 מ׳( בין מדרונות מצפור עברונה 	
לאורך מרבית שמורת  גם  ויאתגר את המעבר  יוקם,  נוספת אם  יצור הפרעה  זה  לכביש. תוואי הרכבת המתוכנן במקטע 

עברונה בואכה אילת. 

• ייתכן שצבאים מסוגלים לעבור ממערב לבאר אורה )דרך אזור בסיס באר אורה הנטוש( וממערב לגבעת מצפור עברונה )‘נחל 	
פסלים׳(, במקטע הדורש מעבר של כמה מאות מטרים דרך ערוצים בנוף מבותר. 

• נתיב מערבי נוסף בין אזור נחל נחושתן ואזור נחלי רחם ונמרה )בכולם ישנה נוכחות צבאים( אפשרי אולי בשולי הרי חכליל, 	
ממערב, בסמוך למטמנת נמרה )ומתחבר לנתיב אפשרי ממערב להר תמנע(. ראוי להקדיש משאבים לבחינת נקודות אלו של 

מעבר צבאים בהרים ממערב לערבה.

לסיכום, רק בצד שממערב לכביש הערבה ישנה כרגע אפשרות מעבר, אך חלק ניכר ממנו ייחסם אם ימומש הפיתוח המתוכנן. 
במצב כזה ייוותר במקרה הטוב נתיב ארוך ומורכב, בעיקר מבחינה טופוגרפית, מאזור בקעת תמנע, הרי חכליל, ובאר אורה 

בואכה בקעת עמרם )שישנן תכניות לפיתוח חקלאי גם בחלק משטחה(. 

באזור זה, תוכנית המסדרון האקולוגי המתגבשת בין רט“ג למועצה האזורית מציעה מסדרון בין מניפות נחל רחם ונחל תמנע, 
העובר ממזרח לבאר אורה, ממשיך ממערב לסוללה הגדולה בנחל רחם, חוצה את אזור התשטיפים וממשיך ממערב לאליפז 
)ר׳ פירוט בסעיף 6.6 ובמפה 34(. כדי לדעת האם ועד כמה אפקטיבי מסדרון זה )ו/או נתיבים אחרים( גם עבור צבאים תידרש 

בדיקה מקיפה יותר, שתכלול מעקב אחרי פרטים ספציפיים ע“י מישדור או טכניקה אחרת.

 

89. בנוסף, תכנית המלון הנרקמת בסמוך למבואת פארק תמנע, עתידה לחסום את האפשרות למעבר צבאים בין הר תמנע לגבעה שמצפון-מזרח לו. כפשרה, 
יאלצו הצבאים להגיע אל נחל תמנע תוך חציית מקטע הכביש בין הפנייה לאליפז למבואת הפארק.
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מפה 22: רקע לקישוריות בין אוכלוסיות צבי הנגב ביטבתה ובעברונה
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5.3.3 טורפים
מפה 23 מציגה תצפיות ב-8 מיני טורפים: זאב, צבוע מפוספס, שועל מצוי, שועל הנגב )הקרוי גם “שועל חולות“(, שועל צוקים, 
קרקל, חתול בר וגירית דבש. תצפיות בתן יוצגו בסעיף הבא, העוסק במינים מתפרצים. מין נוסף, חתול החולות, שהתקיים 
בחולות בערבה )רוב התצפיות והמחקר היו בצפון הערבה( נכחד מהם כנראה בסוף המאה ה-20 )דולב ופרבולוצקי, 2002(, 

והתצפיות בו אינן מוצגות90. 

חתול חולות בחי-בר. צילום: בני שלמון

ודאיים  סימנים  נצפו   )2018( השנה  אך  מאד,  ישנה  היא  הכחדה(  )בסכנת  דבש  בגירית  במפה  הנראית  הבודדת  התצפית 
לנוכחותה באזור נחל ציחור )בני שלמון בע“פ(. למרות ההטיות המובנות במפה מסוג זה )ר׳ לעיל בסעיף 5.2.2(, מוסכם על 
שועל מצוי )כ-2000 091תצפיות(,  אנשי השטח והחוקרים ששלושת המינים המיוצגים במספרי התצפיות הגדולים ביותר – 
נוכחים בשטח במידה משמעותית.   – )410 תצפיות(  )בסכנת הכחדה(  וצבוע מפוספס  )760 תצפיות(  )עתידו בסכנה(  זאב 
מינים אלה התקיימו באופן טבעי באזור )בניגוד לתן(, כמו גם בכל הארץ. תצפיות מהם קיימות מרחבי האזור, כולל מאזורים 
בהם פעילות האדם נמוכה. ריבוי התצפיות במינים אלה בתוך שטחים חקלאיים ויישובים ובסמוך להם, נובע ככל הנראה לא 
רק מרישום רב ע“י פקחי נזקי החקלאות, אלא גם מנוכחות מוגברת של המינים, המגיעים למטעים ולשולי היישובים לצורך 
שתייה ו/או אכילת נשר תמרים, או לחיפוש מזון בערימות פסולת. כלביים וצבועיים )לעומת חתוליים( עשויים לצרוך כמויות 
ניכרות של מזון צמחי. שועלים מצויים נכנסים במידה רבה גם לתחומי היישובים עצמם. בערבה הצפונית )אך כמעט שלא בחבל 
ובנגב הדרומי  )ניסים, 2016, 2017(. אוכלוסיית הזאבים בערבה  נזק רב למערכות ההשקיה במטעים  גורמים  זאבים  אילות( 
נאמדת בכ-100-150 פרטים )שלמון, 2015(. מספר מחקרים שנערכו בערבה ובנגב הראו שאוכלוסייה זו תלויה במידה רבה 
באדם מבחינת תזונתה, ושתלות זו משפיעה במידה רבה גם על היבטים שונים בהתנהגות הזאבים. במחקר שכלל אנליזת הרכב 
גללים )שלמון, 1986( נמצא שחלק ניכר מתזונת הזאבים מבוסס על פגרי פרות וכן על שיירי מזון צמחי ממקור אנושי, הנאכלים 
במזבלות, בשדות ובמטעים )ר׳ גם בסעיף 6.2 בנושא השפעת שטחים חקלאיים(. רק חלק קטן מהגללים הכיל שיער של יונקי 
בר מקומיים שאינם מכרסמים קטנים. כמו כן, המחקר הנ“ל מזכיר קבוצת זאבים שהסתמכה על תחנת האכלה שהופעלה ע“י 
 Hefner & Geffen, 1999; Barocas et al.,( רשות הטבע והגנים. במחקרים על תנועת הזאבים, תחומי המחייה וגודל הקבוצות
2018( נצפתה העדפה לקרבת יישובי אדם ותשתיות אנושיות, אך לא העדפה לנוכחות באזורי ריכוזים של צבאי הנגב, שעשויים 

90. מרבית התצפיות היו מאזורים שישראל השתלטה עליהם במהלך מלחמת ההתשה, ושהוחזרו לירדן לאחר הסכם השלום בשנת 1994 . עם זאת בשנות ה -80' 
וה -90' היו גם תצפיות בודדות בנחל שעלב ובחולות נחל כסוי.

91. מספרי התצפיות המופיעים בסעיף זה הם ממלבן הכולל את תחום הסקר.
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להוות מקור מזון טבעי משמעותי92. הזאבים גם נעו באופן מועדף לאורך כבישים ודרכי עפר והתנועה הייתה לרוב בקבוצות 
בתחומי  ניכרת  חפיפה  נצפתה  בנוסף,  קבוצתי.  בציד  מופחת  צורך  על  הרומז  מצב   – פרטים(  כ-3  )בממוצע  יחסית  קטנות 
המחייה של זאבים, הנובעת כנראה מ“ביטחון תזונתי“, שכן שיירי המזון ממקור אנושי נמצאים בשפע יחסי ובאספקה אמינה. 
למרות זאת, חלק מהפרטים “מהגרים“ לעיתים למרחקים של עשרות ק“מ ואף למעלה מכך, ומתמקמים באזורים אחרים. כיום 
השלכת פגרים בלתי מוסדרת אינה שכיחה כמו בעבר, ובנוסף, תחנות ההאכלה של רט“ג פועלות באופן ספורדי ומשתמשות 
בפגרים קטנים )אופן הפעלה זה מיועד לסייע לדורסים והטורפים אינם מסוגלים להתבסס עליו. לפי טל פולק, בע“פ(. עם זאת, 

כנראה שמקורות המזון האנושיים השונים עדיין מהווים חלק ניכר מתזונת הזאבים. 

מימין: זאב.
משמאל: צבוע מפוספס בתחנת האכלה. 

צילומים: ערן היימס. צולם באזור שדה בוקר

התצפיות בקרקל )עתידו בסכנה( מעטות )כ-40 תצפיות(. מין זה, נדיר למדי בכל הארץ )אם כי בשנים האחרונות נראה שיש 
גידול באוכלוסייה בצפון הארץ( ונמצא ברוב הנופים למעט חורש סבוך, ביצות, נחלים והרים גבוהים )אילני, 1979 מצוטט אצל 
דולב ופרבולוצקי, 2002(. הקרקל בארץ נחקר ע“י ויסבין )1987(, שמצא ששטחי המחייה בערבה הצפונית גדולים מאד – בסדר 
גודל של 200 קמ“ר לזכר ו-50 קמ“ר לנקבה. עם זאת, קיימת חפיפה ניכרת בין שטחי המחייה של פרטים שונים ומשוער שכ-
זה מורכב בעיקר מארנבות, קוראים, מיני  20 פרטים עשויים להשתמש בשטח של 100 קמ“ר באזור המחקר. הטרף באזור 
מכרסמים שונים, צבאים וחרדון-צב מצוי, וכן ממגוון מינים נוספים. ממחקרו של ויסבין נראה גם שהצפיפות בקרבת יישובים 
וחקלאות גבוהה יחסית, עקב זמינות מזון גבוהה יותר. לעיתים קרקלים אף חדרו ליישובים לטריפת חתולי בית ובע“ח בפינות 
חי. התצפיות הנראות במפה מתחום הסקר הנוכחי וסביבתו הן גם מאזורים מרוחקים מיישובים ומחקלאות וגם מקרבתם. 
בחתול בר )עתידו בסכנה(, המכליא לעיתים עם חתולי בית שהתפראו, ישנן כ-50 תצפיות, כאשר כ-30 מהן מתחום הסקר 
אך רובן הגדול ישנות )מלפני שנת 2000(. משאר התצפיות )אזור הנחלים הגדולים( חלק ניכר הן מהשנים האחרונות. באזורים 
מרוחקים אלה האוכלוסיות לא התערבבו עם חתולי בית, אך בערבה מתקיים ערבוב )בני שלמון, בע“פ, ור׳ גם בסעיף הבא, 

5.3.4, בהקשר לחתולי בית(.

התצפיות משני המינים הנדירים של השועלים – שועל הנגב )בסכנת הכחדה( ושועל צוקים )בסכנת הכחדה( – הן מעטות 
בע“פ(.  )בני שלמון,  בזיהוי  נובעות מטעויות  גם  הנגב(  בשועל  )בעיקר  וייתכן שחלקן  ו-12 תצפיות בהתאמה(,  )כ-30  מאד 
שועל הנגב כנראה נעלם מהערבה בסוף המאה הקודמת, בשל תחרות עם השועל המצוי והזאב )דולב ופרבולוצקי, 2002(. 
התצפיות הנראות במפה מהערבה הן משנות ה-80. אוכלוסיות שלו נמצאות כנראה בעיקר באזור הנחלים הגדולים, ומתבטאות 
בתצפיות שחלקן חדשות, הנראות במפה בנחלים צניפים וציחור שמחוץ לתחום הסקר, ובשתי תצפיות חדשות מאזור חולות 
נפגעה גם מרצף  והאוכלוסייה  נחל כסוי שבתחום הסקר. שועל הצוקים סובל כנראה אף הוא מדחיקה ע“י השועל המצוי, 
השנים השחונות בין 1995-2009 )שלמון, 2015(. מרבית התצפיות בו הן מהרי אילת וישנן תצפיות בודדות גם בתחום הסקר. 
מצילומים ממצלמות אוטומטיות של רט“ג בשנים האחרונות, נראה שאוכלוסיית שועל הצוקים גדולה משחשבו, והוא נפוץ 

במדבר יהודה, הר הנגב והרי אילת )בני שלמון, בע“פ(. 

Barocas et al י)2018(, מוצגים חישובים של צריכת המזון של זאבים ושל ביומסת הפרסתנים. החישובים מראים שאוכלוסיות הפרסתנים  92. בנוסף, אצל 
באזור לא יכולות לקיים לאורך זמן אוכלוסיית זאבים של 100 פרטים. סביר להניח שמסקנה זו תישאר בתוקף גם אם תתווסף הביומסה המשוערת של 

אוכלוסיית הארנבות.
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שועל צוקים )צולם בחי-בר(. צילום: בני שלמון
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5.3.4 מיני יונקים מתפרצים או מתפראים
הנתונים בעיקר לפי דוחות של פקח נזקי החקלאות בערבה )ניסים 2016, 2017( ולפי דורון ניסים ומורי חן )בעל פה(.

מינים מתפרצים הם מינים מקומיים שאוכלוסייתם מתפשטת ו/או גדלה במידה רבה בעקבות יישובים וחקלאות או פעילות 
האדם. מיני יונקים מתפרצים בולטים בתחום הסקר הם הדרבן והתן. שני המינים מהווים מזיקים בחקלאות ויוצרים נזקי צנרת 
בשטחי המטעים והגד“ש. התנים מהווים גם מטרד ברפתות, וישנם גם אירועי טריפה בתחנת ההסגר לבהמות שליד קיבוץ 
אילות. כמו כן קיים החשש להעברת כלבת. נזקי אכילת גידולים ע“י דרבנים אינם שכיחים בחבל אילות, אם כי בשנה האחרונה 

)2018( היו נזקים רבים בשטחי יטבתה. בערבה הצפונית הם בעייתיים יותר. 

היא  ההערכה  לחי-בר(.  ממזרח  יטבתה  משמורת  הפנר  ראובן  של  )תצפית   2000 משנת  החל  הדרומית  מהערבה  ידוע  התן 
שגודל אוכלוסייתו שם כיום הוא כ-100 פרטים, והריכוזים העיקריים נמצאים בשטחי חקלאות באזור הקיבוצים אילות, סמר 
ויטבתה. בחלקים אחרים של הערבה: ישנם ניסיונות התבססות של תנים בתחום מועצה אזורית ערבה תיכונה – האוכלוסייה 
כיום נאמדת בבודדים, וישנה אוכלוסייה קבועה של עשרות רבות בכיכר סדום. בערבה הדרומית קיימת לעיתים גם תנועה של 
תנים בין ירדן לישראל )שכנראה למדו לעבור ביום לצד הירדני עקב הטרדה וירי ע“י הפקחים בערבה, ולחזור בלילה לשטחי 
החקלאות בארץ. ככל הידוע, מקור התנים באזור הוא מתנים שעברו מחלקים צפוניים יותר בארץ ולא מירדן. לפי מורי חן, 
בע“פ(. תנועה זו מתבצעת גם במקטעי הגדר החדשה, דרך פתחים מיוחדים שהושארו לצורך מעבר בעלי חיים. במעברים אלה 

חוצים גם זאבים, שועלים מצויים וכלבים משוטטים.

תן ליד מעבר בעלי חיים בגבול עם ירדן,
בסמוך לקיבוץ אילות.

צילום: דורון ניסים, רשות הטבע והגנים

מאז תחילת התבססות התנים באזור מבוצע ע“י רט“ג והמועצה האזורית ממשק דילול מתמיד ששומר על גודל אוכלוסייה 
נמוך. עם זאת, נראה שלאחרונה התבססה אוכלוסייה גדולה יחסית בשטחי החקלאות של קיבוץ אילות. חשוב לציין שחלק 

מהתפשטות התנים קשורה לסניטציה לקויה בשטחי החקלאות ובקרבתם.

דרבנים בערבה הדרומית )והצפונית( נצפו לפחות מאז סוף שנות ה-80 )ע“פ נתוני התצפיות(. מקור האוכלוסייה בערבה הוא 
2015(. בתחום  )שלמון,  ושהתפשטה לערבה עם הגידול בשטחי החקלאות בה  אוכלוסייה טבעית שהייתה במישר סעיפים 

מועצה אזורית אילות, נזקי הצנרת הגדולים ביותר מדרבנים הם בשטחי החקלאות של נאות סמדר.
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סמדר.  נאות  במטעי  לצנרת  נזק  יוצרים  דרבנים 
צילום: דורון ניסים, רשות הטבע והגנים.

רוב התצפיות במינים אלה הן ע“י פקחי נזקי החקלאות האזוריים. מפת התצפיות בהם )בעמוד הבא( מראה את הקשר ההדוק 
שבין התנים והדרבנים לבין שטחי החקלאות. ישנן גם מעט תצפיות מיישובים ומקרבתם, ובפרט תצפיות בתנים מאזור רפת 

יטבתה. בדרבנים כמעט ואין תצפיות דרומית לגוש החקלאות של יטבתה. 

בהשוואה בין מפה 24: תצפיות במיני יונקים מתפרצים או מתפראים( לבין מפת התצפיות בצבי הנגב )ר׳ לעיל( ניתן לראות 
שהתצפיות בצבאים מהוות כמעט “נגטיב“ לתצפיות בתנים ודרבנים )כלומר, כמעט ואין תצפיות בצבאים בשטחים החקלאיים(, 

במיוחד בדרום האזור.

כלבים וחתולי בית – לכלבים וחתולים שהתפראו ושמשוטטים בשטח, ואף לפרטים מבוייתים שיוצאים מדי פעם מתחומי 
ניתן  אלה  בין   .)2010 ברינקר-בראון,   ;2003 )ברינקר,  משמעותיות  שליליות  אקולוגיות  השפעות  להיות  עלולות  היישובים, 
למנות: טריפה של צבאים )בעיקר עופרים( וחיות בר נוספות ע“י להקות כלבים משוטטים )חלק ניכר מהתצפיות בכלב הן אכן 
בלהקות של מספר פרטים(; הטרדה של חיות בר; טריפת יונקים קטנים, עופות קטנים וזוחלים ע“י חתולי בית. ישנן עדויות 
על הכלאות של כלב הבית עם זאב וכן של חתול הבית עם חתול בר. הכלאות אלו מהוות איום על ההרכב הגנטי של אוכלוסיות 
הבר ועל עמידותן. למעשה, נראה שמרבית חתולי הבר בארץ עברו ערבוב גנטי כזה במידה זו או אחרת )אתר הגן הזואולוגי 
מחלות  ושל  הכלבת  מחלת  של  נשאים  להוות  עלולים  חתולים(  יותר  מעטה  )ובמידה  משוטטים  כלבים  בנוסף,  ת“א(.  באונ׳ 
נוספות, וכלבים משוטטים עלולים להציק ברפתות ולגרום נזק לצנרת במטעים. בשנה האחרונה )2018( מסתמנת כנראה עלייה 
בנוכחות של בני כלאיים בין כלבים וזאבים )חיצונית דומים יותר לזאבים(, המגלים התנהגות “נועזת“ יותר מזאבים מבחינת 
ניסיונות טריפת עגלים וגרימת נזק לצנרת במטעים )מורי חן, בע“פ(. בהסתכלות על תפרוסת התצפיות בכלבים ובחתולים, 
ניתן לראות שמעבר לזיקה לקרבת יישובים ולשטחי חקלאות, ישנן תצפיות בכלבים גם מלב השטח הטבעי, ובולטות בעיקר 
תצפיות מרובות בעברונה. סוגיית הטיפול בכלבים ובחתולים משוטטים, כמו גם במינים המתפרצים שהוזכרו קודם ובמינים 
מתפרצים נוספים היא מורכבת מבחינה אקולוגית, כמו גם מבחינה מוסרית )לדיון ר׳ למשל: לוי, 2012(. עם זאת ברור שגם 
במקרה של הכלבים והחתולים, שיפור בסניטציה בתחומי היישובים ובחקלאות יפחית את מימדי הבעיה, שכן בעלי חיים אלה 

נשענים במידה רבה על שיירי מזון ממקור אנושי.
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5.3.5 מיני יונקים נוספים
בסעיף זה יוזכרו כמה מינים נוספים, בדגש על הקשר שלהם לבתי-גידול. הסעיף מסתמך בעיקר על שלמון )1993, 2015( ודולב 
ופרבולוצקי )2002(. מיקומי תצפיות בחלק מהמינים המוזכרים בסעיף זה ניתן לראות במפה 26בהמשך. לאחר מכן, בטבלה 26, 

ישנה רשימה של כלל מיני היונקים שנצפו בתחום הסקר על סמך התצפיות שנבחנו ומידע נוסף.

בתי-גידול סלעיים: מינים גדולים שאופייניים לבתי-גידול אלה הם היעל )עתידו בסכנה( והשפן. יעלים בתחום הסקר נמצאים 
בעיקר במצוקים, ובמידה קטנה ברמות הגירניות באזור שחרות. הם יורדים לעיתים גם למישורים שסמוכים למצוקים בחיפוש 
מזון, ויש תצפיות בהם בחלקים המערביים של עציית השיטים של יטבתה, בנחלים גרופית וקטורה, ובחולות נחל נמרה )וכן 
למרבה הצער במטמנת נמרה הסמוכה, שאינה מגודרת בצורה נאותה(. מיקומי התצפיות ביעלים מופיעים גם במפה הבאה, 
 1997-2010 השנים  בין  תצפיות(.  אין  מהם  באזורים  נוכחות  )לגבי  שלמון  בני  ד“ר  של  הערכה  ועל  תצפיות  על  המסתמכת 
אוכלוסיית היעלים בהרי אילת פחתה לכשליש מגודלה ההתחלתי )גינת ושלמון, 2014( – מכ-120 פרטים לכ-40. נראה שבזכות 

הגשמים המרובים באזור אילת בשנים האחרונות ירידה זו נבלמה, ויש תקווה גם להתאוששות האוכלוסייה.

מפה 25: נוכחות יעלים בתחום הסקר
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מאזורים  תצפיות  ישנן  אילת  בהרי  גרופית.  מעלה  תחתית  מאזור  מגיעות  ורובן  מעטות,  הסקר  מתחום  בשפנים  התצפיות 
הפחתה  שחלה  נראה  שונים,  צופים  התרשמות  לפי  האדום.  והקניון  נטפים  נחל  עתק,  נחל  עליון,  רחם  נחל  כמו  קניוניים 
באוכלוסיית השפנים ברצף השנים השחונות בין 1995-2009. עם זאת ישנן תצפיות מכל האזורים הנ“ל גם מהשנים האחרונות 
)מפה 26(. יש לזכור גם שעדרי שפנים עשויים לבצע נדידות מקומיות. בבתי-גידול סלעיים ניתן למצוא גם את המכרסמים 

גרביל סלעים, וקוצן זהוב )וכן קוצן מצוי, הנמצא גם בבתי-גידול נוספים( ויפה-זנב. 

קוצן זהוב. צילום: בני שלמון

בבתי-גידול של מישורים פתוחים נרחבים לא חוליים )למשל מישורי וגבעות רג, מניפות סחף, נחלים גדולים - עם עצים או דלי 
עצים( בולט הראם הלבן )בסכנת הכחדה קריטית(, שהושב לטבע באזור הנחלים הגדולים החל משנת 2000. בתחום הסקר, 
ראמים נצפו בעיקר באזור נחל חיון התחתון ובקרבתו. פראים )בסכנת הכחדה( נצפו באותם אזורים, אך גם דרומה יותר, באזור 
נאות סמדר, ובקעת עובדה והרמות שממזרח לה, ובבקעת סיירים ומישר סעיפים. פרטים מעטים מגיעים גם לערבה ממש. 

הפראים הושבו לטבע בשנות ה-80׳ וה-90׳ של המאה הקודמת. 

בבתי-גידול מישוריים כנ“ל, וגם באזורים חוליים או לסיים נמצאים ירבוע מצוי )עתידו בסכנה(, מריון מדבר ופסמון מדבר, 
ולעיתים גם הקוצן המצוי, הנפוץ גם בבתי-גידול סלעיים. הירבוע המצוי והפסמון נמצאים גם במישורי הרג. בשנים האחרונות 
התגלה בערבה הירבוע הגדול )בסכנת הכחדה( לאחר שקודם לכן היה ידוע רק מצפון הנגב. בתחום הסקר מרבית התצפיות 
בו הן מאזורי חולות, אך מין זה עשוי להתקיים גם במישורי לס, וישנן גם כמה תצפיות ממישורים לא חוליים. תת-אוכלוסייה 
זו מנותקת משתי תת האוכלוסיות הנוספות הידועות של מין זה )באזור באר-שבע וערד(. גרביל ערבה נמצא בשולי חולות 

)בעיקר חולות מיוצבים, שם מחילתו תימצא מתחת לשיח( וכן בשטחים מישוריים במלחות ובמניפות סחף. 

בבתי-גידול חוליים בלבד נמצא גרביל דרומי )בסכנת הכחדה 
למחצה.  מיוצבים  או  נודדים  חולות  המעדיף  קריטית(, 
במקומות בהם חלה התייצבות של החולות מין זה נדחק ע“י 
הירבוע,  מיני  בשני  התצפיות   .)Talbi, 2009( הערבה  גרביל 

בגרביל דרומי ובגרביל ערבה נראות במפה 26.

גרביל דרומי. צילום: בני שלמון
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ארנבת מצויה היא אחד ממיני היונקים הנצפים ביותר באזור הסקר. היא נמצאת בשטחים מישוריים טבעיים מסוגים שונים: 
מניפות סחף, מישורי רג, עציות שיטים, מלחות וחולות, בדגש על ערוצי נחלים בסביבות אלה. נראה שארנבות נמצאות במידה 
רבה במיוחד בשטחי חקלאות ובקרבתם. ע“פ יום-טוב, המצוטט אצל ויסבין )1989( צפיפות הפרטים בשטחים טבעיים בערבה 
הסמוכים  טשטוש  שבילי  במספר  לקמ“ר.  פרטים  ב-10  החקלאות  שטחי  ובסביבת  לקמ“ר,  אחד  בפרט  הוערכה  הצפונית 
לשטחים חקלאיים והנבדקים מדי חודש ע“י מורי חן, הארנבת היא בעל החיים עם רמת הפעילות היחסית93 הגבוהה ביותר. 
נראה שפעילות זו גבוהה גם בזמן שבשטחים אין חקלאות, כך שמידת התלות של הארנבות ביבולים החקלאיים אינה ברורה. 

ארנבת מצויה. צילום: בני שלמון

גם  ישנן  ביישובים.  ולעיתים  להם,  או בסמוך  בעיקר בשטחי חקלאות  ודרומה,  יהל  נראה בתחום הסקר מקו  קיפוד מדבר 
תצפיות מעטות משטחים טבעיים הנמצאים הרחק מיישובים – מאזורי מניפות סחף, עציית שיטים, מלחה וחולות. 

עטלפים – מידע התקבל ממרכז המידע על יונקים של החברה להגנת הטבע )באדיבות שמוליק ידוב(. וכולל נתונים שנאספו 
ע“י אנשי מרכז המידע )ובפרט ד“ר בני שלמון( ושל חוקרים נוספים שפעלו באזור. נתונים אלה מבוססים על לכידות, תצפיות 
גם בדוח סקר  ונעשה שימוש  בנוסף, התקבלו מספר תצפיות בעטלפים ממאגר המידע של רט“ג,  ושימוש בגלאי אקוסטי. 
עטלפי חרקים בישראל 2014 )עמיחי ועמיתיו, 2015(. חלק גדול מהלכידות/תצפיות/מעקב אקוסטי בוצעו בקרבת אתרי משכן 
פוטנציאליים )כמו מכרות נטושים בתמנע(, או במקומות בהם יש מקורות מים וצמחייה רבה, המהווים מוקד משיכה לעטלפים 

לצורך שתייה ושיחור מזון )למשל עין נטפים או מט“ש אילת(.

ממספרי התצפיות/לכידות/זיהויים אקוסטיים )להלן באופן כללי “תצפיות“( ניתן להסיק רק באופן מוגבל לגבי מידת הנוכחות 
של מינים שונים בתחום הסקר ובסביבתו. מיקומי איסוף הנתונים אינם רבים, והם מכסים את תחום הסקר באופן חלקי בלבד. 
כך למשל, עציות השיטים בערבה הדרומית כמעט שלא נבדקו בעצמן, והמידע לגביהן הוא על סמך נתונים מבריכות חימצון 
סמוכות. על פי עמיחי ועמיתיו )2015(, כמו גם מחקר שבוצע בערבה הצפונית ושהתמקד בשיטים )Hackett et al., 2013(, עציות 
השיטים צפויות להיות אתר שיחור למגוון גבוה של עטלפים. בנוסף, למינים שונים ישנם הרגלי התנהגות שונים המשפיעים על 

סיכויי הלכידה והתצפית )למשל מין שנוהג לעופף גבוה יילכד פחות ברשתות(. 

בתחום הסקר תועדו 15 מיני עטלפים. חלק ממינים אלה הם בעלי תחום תפוצה מדברי )למשל עטלפון בודנהיימר, אפלול 
ים-תיכונית  מקורית  תפוצה  עם  מינים  ושני  קטן94(  יזנוב  מצוי,  אשף  )למשל  ארצי  כלל  תפוצה  תחום  בעלי  אחרים  הנגב(, 
שהרחיבו את תפוצתם בעקבות החקלאות )עטלף פירות ועטלפון לבן-שוליים( )שלמון, 1993; יום-טוב, 2018(. בהסתכלות 
על מספרי התצפיות )התצפיות הן ממלבן הכולל את תחום הסקר ונכללים בו גם אזור גב צניפים, בקעת סיירים ועין נטפים( 
עולה התמונה הבאה: במינים הבאים יש מספר גבוה של תצפיות: אוזנן הנגב95 )בסכנת הכחדה(, יזנוב קטן )עתידו בסכנה(, 
עטלפון בודנהיימר )בסכנת הכחדה( ופרספון )עתידו בסכנה(. התצפיות בארבעה מינים אלה מהוות כ-3/4 מכלל התצפיות. 

93. מספר החציות של שבילי הטשטוש תלוי הן במספר הפרטים הנמצאים בקרבת השביל, הן במידת התנועה הכללית שלהם והן בנטייתם להיכנס לשטחי 
החקלאות ו/או לצאת מהם. למרות המגבלות, פעילות גבוהה זו מעידה כנראה גם היא על הנוכחות הגבוהה, ביחד עם ריבוי התצפיות והערכת הצפיפות.

94. היזנוב הקטן נוטה להיות בעל תפוצה מדברית אך תועד בארץ גם מחרמון והכרמל.
95. רובן הגדול אינו מתחום הסקר עצמו, אם כי חלק ניכר מהן מקרבת התחום )למשל אזור הר עמרם(. הערה: מין זה נקרא לרוב פשוט "אוזנן". השימוש 

ב"אוזנן הנגב" הוא להבחנה ממין נוסף שהתגלה לאחרונה בחרמון ושקיבל את השם "אוזנן החרמון" )יום-טוב, 2018(.
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ידועה מזה כמה עשורים באחד ממכרות תמנע  ופרספון, הכוללת עשרות פרטים מכ“א מהם,  יזנוב קטן  ידועה של  מושבה 
)על סף  אשף מצוי  )עתידו בסכנה(,  אפלול הנגב  )עתידו בסכנה(,  אודנן  בינוני של תצפיות היה במינים  הנטושים. מספר 
איום( ועטלפון לבן-שוליים )בסיכון נמוך(. העטלפון לבן-שוליים כמו גם עטלף הפירות נצפים באזור החל מתחילת המאה 
עטלפון  את  דוחק  השוליים  לבן  העטלפון  היישובים  שבקרבת  ייתכן  אנתרופוגניות.  להשפעות  קשורה  והגעתם  הנוכחית, 
בודנהיימר ממקורות מים המשמשים לשיחור מזון )שלמון, 2015(. בשאר המינים היו תצפיות בודדות: אשמן גדול, בלומף 

שחור, לילן, עטלפון ריפל )ארבעתם בסכנת הכחדה( ויזנוב גדול ופרסף הנגב )שניהם בדרגת סיכון ׳עתידו בסכנה׳(.

מגוונת  עטלפים  לחברת  פוטנציאל  בעל  להיות  צפויים  הדרומי  והנגב  הדרומית  הערבה  אזור   ,)2015( ועמיתיו  עמיחי  ע“פ 
ובריאה. זאת עקב צפיפות היישובים הנמוכה, שפע של אתרי משכן הכולל מערות טבעיות, מכרות ומבנים נטושים וסדקים 
טבעיים )חלק ניכר מהמינים שתועדו באזור הם שוכני סדקים ולאו דווקא מערות(, ועקב כך שהאזור לא נפגע בעבר מפעילות 
נגד עטלפים. מאידך, לפיתוח בערבה עשויות להיות השפעות ניכרות על חברת העטלפים. אלו עשויות לכלול בין היתר: הגעת 
מינים מלווי אדם )שכבר מתרחשת, כפי שהוזכר לעיל(, הגדלת כמות מזון הזמינה )חרקים באזורי חקלאות ויישובים(, הרעלות 

משניות מחומרי הדברה, והפרעות מסוגים שונים.

למעט הגעת המינים החדשים בעקבות החקלאות, הנתונים שנאספו עד כה בתחום הסקר ובקרבתו אינם מספיקים בכדי לתת 
תמונה על מגמות ארוכות טווח של אוכלוסיות העטלפים באזור.
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5.3.6 רשימת מיני היונקים שנצפו בתחום הסקר
טבלה 26: מיני היונקים שנצפו באזור הסקר

הערותדרגת סיכון שם מדעיסדרהשם המין

נדיר מאדעתידו בסכנה )Otonycteris hemprichii)VUעטלפיםאודנן

נפוץבסכנת הכחדה )Plecotus austriacus)ENעטלפיםאוזנן הנגב

מצויעתידו בסכנה )Eptesicus bottae)VUעטלפיםאפלול הנגב

נפוצה מאדלא בסיכון )Lepus capensis)LCארנבאיםארנבת מצויה

נפוץבסיכון נמוך )Tadarida teniotis)NTעטלפיםאשף מצוי

נדיר מאדבסכנת הכחדה )Barbastella leucomelas)ENעטלפיםבלומף שחור

נדיר ביותרבסכנת הכחדה )Mellivora capensis)ENטורפיםגירית דבש

בסכנת הכחדה קריטית )Gerbillus gerbillus)CRמכרסמיםגרביל דרומי

לא בסיכון )Dipodilus dasyurus)LCמכרסמיםגרביל סלעים

לא בסיכון )Gerbillus nanus)LCמכרסמיםגרביל ערבה

נפוץ בסביבת חקלאותלא בסיכון )Hystrix indica)LCמכרסמיםדרבן

נפוץעתידו בסכנה )Canis lupus)VUטורפיםזאב

חדף הרמון
בסכנת הכחדה )EN(Crocidura ramonaאוכלי חרקים)חדף מדברי(

התגלה לאחרונה בשולי 
חולות סמר )שלמון, 2015(

מלווה אדםלא בסיכון )Rattus rattus)LCמכרסמיםחולדה מצויה

לא בסיכון )Sus scrofa)LCמכפילי פרסהחזיר בר
תצפית אנקדוטלית אחת 

בשטחי החקלאות של יטבתה

עתידו בסכנה )Felis silvestris)VUטורפיםחתול בר

עתידו בסכנה )Rhinopoma cyctops)VUעטלפיםיזנוב קטן

עתידו בסכנה )Capra nubiana)VUמכפילי פרסהיעל

בסיכון נמוך )Sekeetamys calurus)NTמכרסמיםיפה-זנב

בסכנת הכחדה )Jaculus orientalis)ENמכרסמיםירבוע גדול

עתידו בסכנה )Jaculus jaculus)VUמכרסמיםירבוע מצוי

בסכנת הכחדה )Nycteris thebaica)ENעטלפיםלילן

לא בסיכון )Meriones crassus)LCמכרסמיםמריון מדבר

לא בסיכון )Nesokia indica)LCמכרסמיםנסוקיה

נראו סימנים להימצאותה 
בערבה הדרומית. ידועה 

מהערבה הצפונית

Sciurus anomalusמכרסמיםסנאי זהוב

 .)CR( בסכנת הכחדה קריטית
נדירות זו מתייחסת לתחום 

התפוצה הטבעי של המין

פרט אחד או פרטים בודדים, 
שהגיעו כנראה מירדן ע“י 

אדם, נצפו באזור פארק 
הצפרות ובשטחי החקלאות 

של אילות ויטבתה בשנת 2016

לא בסיכון )Rousettus aegyptiacus)LCעטלפיםעטלף פירות
רוב התצפיות במטעי יטבתה 

ונאות סמדר

עטלפון אריאל 
עטלפים)בודנהיימר(

 Hypsugo ariel )Pipistrellus
)bodenheimeri)EN( בסכנת הכחדה

בסיכון נמוך )Pipistrellus kuhlii)NTעטלפיםעטלפון לבן-שוליים

בסכנת הכחדה )Pipistrellus rueppellii)ENעטלפיםעטלפון ריפל

לא בסיכון )Mus domesticus)LCמכרסמיםעכבר מצוי

לא בסיכון )Psammomys obesus)LCמכרסמיםפסמון מדבר

בסכנת הכחדה )Equus hemionus)ENמפריטי פרסהפרא
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הערותדרגת סיכון שם מדעיסדרהשם המין

עתידו בסכנה )Rhinolophus clivosus)VUעטלפיםפרסף הנגב

עתידו בסכנה )Asellia tridens)VUעטלפיםפרספון

בסכנת הכחדה )Hyaena hyaena)ENטורפיםצבוע מפוספס

עתידו בסכנה )Gazella dorcas)VUמכפילי פרסהצבי הנגב

בסכנת הכחדה קריטית )Gazella arabica)CRמכפילי פרסהצבי השיטים

לא בסיכון )Acomys russatus)LCמכרסמיםקוצן זהוב

לא בסיכון )Acomys dimidiatus)LCמכרסמיםקוצן מצוי

לא בסיכון )Paraechinus aethiopicus)LCאוכלי חרקיםקיפוד מדבר

עתידו בסכנה )Caracal caracal)VUטורפיםקרקל

בסכנת הכחדה קריטית )Oryx leucoryx)CRמכפילי פרסהראם לבן

בסכנת הכחדה )Vulpes rueppellii)ENטורפיםשועל הנגב

לא בסיכון )Vulpes vulpes)LCטורפיםשועל מצוי

בסכנת הכחדה )Vulpes cana)ENטורפיםשועל צוקים

לא בסיכון )Procavia capensis)LCשפנאיםשפן

לא בסיכון )Canis aureus)LCטורפיםתן



307

"ח מסכם ובקעת עובדה דו הערבה הדרומית 

5.4 עופות

5.4.1 כללי
אזור הסקר וסביבתו מהווים בית-גידול למיני עופות מדבריים יציבים במשך כל השנה, כמו גם ציר נדידה ו“תחנות תדלוק“ בעלי 
חשיבות עולמית עבור מאות מיני עופות. בסך הכל נרשמו באזור הערבה הדרומית ואילת כ-480 מיני עופות, שהם הרוב הגדול 
)מעל 85%( מתוך המינים שנרשמו בישראל בכלל )כ-540 מינים(. חלקם יציבים ואחרים חולפים, חורפים, מקייצים או מזדמנים. 
עקב מספר המינים הגדול, סעיף העופות אינו מציין את כל המינים שנצפו )כפי שנעשה בסעיפי היונקים והזוחלים(. הסעיף 

מתמקד במינים המדבריים הרגישים ובחשיבות האזור לעופות נודדים. בסיומו מוזכרים גם כמה מינים פולשים ומתפרצים.

דאה שחורת-כתף משוחררת לאחר טיבוע, ע"י נועם 
Caroline Poitevin :וייס בפארק הצפרות. צילום

5.4.2 שיטות
המקורות לתצפיות הוזכרו לעיל בסעיף 5.2.1

כתיבת פרק העופות ותהליך דירוג הערכיות האקולוגית, שיתואר בהמשך, נעזרו בהערכה מפורטת מנועם וייס לגבי נוכחות 
וקינון )ידועים ופוטנציאליים( של מינים מדבריים רגישים ולגבי חשיבות אזורים מסוימים עבור עופות נודדים. כמו כן סייעו 
חוות דעת והערות מאיתי שני, אלי חביב, ד“ר יואב פרלמן ואסף מירוז. מידע על תכונות המינים ומספריהם הוא לפי המקורות 
הללו, וכן לפי אתר מרכז הצפרות ואתר העופות בסכנת הכחדה )מירוז ועמיתיו, 2017(. דרגות סיכון להכחדה כמקנן בארץ הן 

לפי מירוז ועמיתיו, 2017. 

נקבת קטה סנגלית בשתייה. צילום: ערן היימס.
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5.4.3 מינים מדבריים יציבים ורגישים 
מינים אלה כוללים נציגים של סדרות שונות, החיים באזורים מדבריים בלבד, שגודל האוכלוסייה שלהם קטן, ובחלק מהמקרים 
גם נמצא בירידה. רשימה של כמה מינים כאלה הבולטים באזור הסקר ושתחום הסקר מהווה חלק חשוב מתחום תפוצתם 
בארץ, נמצאת בטבלה 27. פירוט על הביולוגיה של חלקם נמצא בהמשך הסעיף. בטבלה הוכללה גם הקטה ההודית )בסכנת 
הכחדה חמורה(. האופיינית במיוחד לנחלים הרריים בהרי אילת בסמוך לתחום הסקר, אך נצפית בסמוך למקורות מים )ולעיתים 

גם הרחק מהם( גם בתוך התחום. 

בטבלה לא הוכללו מינים העונים להגדרה של “מדבריים יציבים ורגישים“ אך שאינם נמצאים כמעט בתחום הסקר )למשל קטה 
חדת-זנב, בסכנת הכחדה(, ומינים המקננים כיום בעיקר באזורים מדבריים כיוון שנעלמו כמעט מהחבל הים-תיכוני )למשל בז 
צוקים, בסכנת הכחדה חמורה(. נוכחות מינים כמו בז הצוקים, המוצאים מקלט בחבל המדברי, מדגישה עוד יותר את חשיבות 

האזור המדברי בכלל עבור מינים בסיכון.

טבלה 27: מספר מיני עופות מדבריים יציבים ונדירים באזור הסקר. 

שם המין 
)סדרה(

הערכת סיכון אזורית בתי-גידול
להכחדה כמקנן ומגמה 
לעומת הערכה קודמת

גודל אוכלוסייה מוערך 
בישראל )ע״פ אתר מרכז 

הצפרות ומירוז ועמיתיו 2017(

הערות

אלימון 
)ציפורי שיר(

מישורי צרירים, חולות 
ומישורי לס, עם 
צמחייה מעטה.

בסכנת הכחדה קריטית 
)CR( )ללא שינוי(.

הערכות קודמות דיברו על כ-25 
זוגות. ייתכן ששטחים שטרם 

נסקרו כוללים אוכלוסיות גדולות 
יותר. על פי סקר מ-2018 ישנם 

מעל 20 זוגות בנגב הדרומי 
והערבה הדרומית.

בשנתיים האחרונות נראה 
שישנה עלייה מסוימת 

באוכלוסייה, לאחר כמה 
עשורים של צמצום.

בז נודד 
 מדברי

)בז מדברי(

)דורסי יום(

בסכנת הכחדה )EN( מצוקים בחבל המדברי.
)החמיר מ״בסיכון נמוך״(

מוערך כיום בכ-50-60 זוגות 
בנגב המזרחי והדרומי ובמצוק 

ההעתקים במדבר יהודה. בשנות 
ה-80’ הוערך בכ-100 זוגות 

ותחום התפוצה כלל גם מזרח 
השומרון מערב הר הנגב. 

בסקר קינון )סהר ועמיתיו, 
2017( נצפתה נוכחות בזים 

בטריטוריות לאורך המצוק מנחל 
יטבתה ודרומה עד הר אמיר*.

* מצוקים אלה אינם נכללים בתחום הסקר הנוכחי. בסקר הקינון המדובר ובסקרים נוספים בשנים האחרונות נצפו בהם גם קינונים של 
רחם )בסכנת הכחדה חמורה( ובז שחור )על סף איום(. המצוקים בתחום הסקר הנוכחי כמעט ולא נסקרו, אם כי יש מהם ומקרבתם 

מספר תצפיות מקריות בבז מדברי ובמיני דורסים נוספים.

חוברה 
)עגוראים(

אזורים מישוריים 
וגבעיים וואדיות 

רחבים עם צומח דליל.

 )EN( בסכנת הכחדה
)החמיר מ״עתידו 

בסכנה״(

בארץ כ-400 פרטים. בתחום 
הסקר מעטים – ר’ להלן.

ידועים ניסיונות קינון בודדים 
 בשנת 2010-11 

)יואב פרלמן, בע״פ(.

הפרטים )לעיתים קבוצות 
קטנות( הנצפים בתחום הסקר 

מגיעים מפרויקט ההשבה 
הירדני, ויכולת הישרדותם 

נמוכה. בגלל הפרוייקט הנ״ל, 
מספר הפרטים הנצפים נמצא 

בעלייה )מורי חן, בעל פה(.

סבכי שיטים 
)ציפורי שיר(

עציות שיטים ואזורים 
מרובי שיטים בנחלים 

גדולים.

בסכנת הכחדה קריטית 
)CR( )ללא שינוי(.

 סקר חדש משנת  2018
)חביב ומירוז, 2018(, מעריך את 

האוכלוסייה בישראל ב-80 עד 
120 זוגות. הערכה זו גבוהה 

יותר מאשר לפני הסקר הנ״ל, 
ומתקרבת להערכה משנות 

ה-80׳ וה-90׳.

עפרוני 
חכלילי 

)ציפורי שיר(

דוגר במישורי צרירים, 
נחלים חוליים, גבעות 

מדבריות ומישורים 
מדבריים. משוטט 

במדבריות ובמישורים 
צחיחים.

 )NT( על סף איום
)השתפר מ"בסכנת 

הכחדה", אך השינוי אינו 
משקף הטבה ממשית(.

מעט יותר מ-1000 פרטים.

צחיחנית 
מדבר )ציפורי 

שיר(

ואדיות רחבים, מישורי 
חול, לס וצרירים, 

חשופים או עם צומח 
דליל.

)VU( עתידו בסכנה 
)ללא שינוי(.

כמה עשרות זוגות עם שונות 
גדולה בין השנים. המספרים 
בהתמעטות, בפרט הקינונים.

האוכלוסייה המקננת בישראל 
מהווה חלק מאוכלוסייה נודדת 

ומשוטטת גדולה יותר.

קטה סנגלית 
)יונאים(

מישורי צרירים, 
מישורי לס ומדרונות 

סלעים.

 )EN( בסכנת הכחדה
)החמיר מ״עתידו 

בסכנה״(.

התמעטות ניכרת של 
האוכלוסייה בצפון-מערב הנגב. 

הערכה של כמה מאות פרטים 
בדרום הנגב והערבה.
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שם המין 
)סדרה(

הערכת סיכון אזורית בתי-גידול
להכחדה כמקנן ומגמה 
לעומת הערכה קודמת

גודל אוכלוסייה מוערך 
בישראל )ע״פ אתר מרכז 

הצפרות ומירוז ועמיתיו 2017(

הערות

קטת כתר 
)יונאים(

מישורי צרירים, 
מישורי לס, בגבעות 

מסולעות ופתחי 
וואדיות יבשים.

 )VU( עתידו בסכנה
)השתפר לעומת 

“בסכנת הכחדה״, אך 
השינוי אינו משקף 

הטבה ממשית(.

 הוערך בעבר ב-500 זוגות
 אך משוער שחלה ירידה של

מעל 50%.

האוכלוסייה המקננת בישראל 
מהווה חלק מאוכלוסייה נודדת 

ומשוטטת גדולה יותר.

קטה הודית 
)יונאים(

נחלים ומדרונות 
באזורים הרריים, 

נחלים רחבים ומישורי 
צרירים במדבר הצחיח, 

לעיתים שולי יישובים.

בסכנת הכחדה חמורה 
)CR( )החמיר, במידה 
רבה מ״בסיכון נמוך״(.

 הוערכה בשנות ה-80׳ של
המאה ה-20 בכ-50-100 זוגות. 

כיום מוערכת בפחות מ-50 
פרטים בוגרים.

נצפית בארץ רק במשולש 
אילת – לוטן – נאות סמדר.

תחמס נובי 
)תחמסאים(

עתידו בסכנה )VU( מלחות.
)השתפר לעומת “בסכנת 

הכחדה קריטית״(.

כ-75-100 זוגות, רובם במלחת 
סדום.

זוג החל לקנן בפארק הצפרות 
באילת בשנת 2016.

מפה 27 מציגה תצפיות במיני העופות שבטבלה )למעט בז נודד מדברי וחוברה(, בצפון האזור, על רקע ערכיות בוטנית. ההצגה 
על רקע הערכיות הבוטנית נועדה לצורך המחשת דירוג הערכיות האקולוגית – הנבנה על בסיס הערכיות הבוטנית, בתוספת 
המידע על בעלי החיים. דירוג זה יפורט בהמשך )בסעיף 6.3. בהשוואה בין מפות 27 ו-32 ניתן לראות את השפעת נוכחות 
הציפורים  אטלס  למשל:  אזוריים,  סקרים  הם  שחלקם  שונים,  ממקורות  מגיעות   27 במפה  התצפיות  הדירוג(.  על  העופות 
בערבה, שכיסה, או לפחות רישת96, את כל עמק הערבה; סקר דרום 2018 של מרכז הצפרות, שבתחום הסקר הנוכחי כיסה את 
הערבה מיהל וצפונה ואת אזור רמות שחרות ובקעת עובדה. שאר התצפיות הן תצפיות מקריות מפורטל הצפרות וממאגר 
הנתונים של רט“ג. צירוף כל התצפיות סובל אם כן מההטיות האפשריות בתצפיות המקריות )הטיות שהוזכרו בתחילת פרק 
הזואולוגיה(. עם זאת, בתשומת לב לתפרושת התצפיות בכלל, לתצפיות בקינון בפרט, למספרי הפרטים ולידע לגבי המינים 

השונים, ניתן להעריך חשיבות יחסית של אזורים שונים עבור מינים אלה, ועבור מינים נוספים שחלקם יוזכרו בהמשך. 

מפה 28 מקבילה למפה שלפניה, אך מכסה את דרום תחום הסקר, ובמקרה זה ללא הרקע של הערכיות הבוטנית. בתחום מפה 
זו ישנם גם שטחי חקלאות בהיקף משמעותי. ניתן לראות בה שרוב מיני העופות המדבריים הרגישים אינם נעדרים לחלוטין 
משטחי החקלאות, אם כי המומחים מסכימים שמבחינת פעילות קינון, המינים הללו יתרחקו מהחקלאות לטווח של לפחות 
או  )אם מדובר במטעים(  לרוב משולי השטח החקלאי  בנוסף, הסתכלות מפורטת מראה שהתצפיות מהם הם  0.5-1 ק“מ. 
מאזורי גד“ש או מקטעים מוברים. במפה זו בולטים בתחום הסקר ריכוזי התצפיות בחולות יטבתה )ובשטחי הגד“ש הסמוכים(, 
בדרום בקעת עובדה, בעציית השיטים ביטבתה – המהווה אזור עיקרי של תפוצה וקינון עבור סבכי השיטים, בחולות סמר, 

באזור עברונה ובפארק הצפרות. 

ומינים חדשים הנוספים  לצד מספר מיני העופות הגדול הנצפה בערבה הדרומית ובאזור אילת,  עופות שנכחדו מהאזור: 
לרשימה מדי פעם, יש לציין גם כמה מיני עופות שנכחדו ממנו. עזניית הנגב, שהייתה הדורס הגדול בישראל, נכחדה במהלך 
שנות ה-80׳ וה-90׳ של המאה הקודמת. ממצב של 25-30 זוגות מקננים בנגב הדרומי ובערבה עד שנות ה-50׳, חלה ירידה לכדי 
כ-10 זוגות באמצע שנות ה-70׳, והקינון האחרון נרשם בשנת 1989 באזור יטבתה. עד 1993 עדיין נצפה זוג אחד באזור שדה 
בוקר. הכחדה זו התרחשה בשל צירוף של ירי )כנראה ע“י חיילים( בשנות ה-50׳ וה-60׳, הברחת פרטים לגני חיות באירופה, 
וכנראה גם צירוף של הרעלות, צמצום מקורות המזון )ובפרט שטחי הרעייה של הבדווים שסיפקו פגרי חיות מקנה( והפרעות 
לקינונים. ניסיונות להרבות את העזנייה בגרעיני רבייה לא צלחו )פז, 2014(. היען נכחד מהאזור עוד בשנות ה-20׳ של המאה 
ה-20 בעיקר בשל ציד )תת-המין המקומי נכחד כליל מהעולם בשנת 1966(. שני ניסיונות השבה לטבע של יענים )מתת-המין 

האפריקני( בשמורת הנחלים הגדולים, בעשור הראשון של שנות ה-2000, נכשלו.

96. הכוונה לכך שהצופים אמנם לא הגיעו לכל נקודה, אך נסרקו אזורים מיטביים למינים אלה, בכל אחד מריבועי גריד שכיסה את כל הערבה.
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פירוט על כמה מהמינים המדבריים הרגישים
.IUCN-לפי: אתר מרכז הצפרות, מירוז ועמיתיו )2017(, ואתר הרשימה האדומה של המינים בסיכון של ה

האלימון )בסכנת הכחדה חמורה, CR( מהווה מין דגל לאזורים המדבריים הפתוחים. זהו עפרוני גדול, בעל מקור ארוך וכפוף. 
אופייני למישורים מדבריים. ניזון מחרקים, פרוקי-רגליים זוחלים קטנים וזרעים. מוסווה על הקרקע, אך במעוף מתגלה דגם 
כנף מרשים בצבעי שחור-לבן. לזכר שירה מלודית ייחודית, שלעיתים מושמעת תוך כדי מעוף ראווה מרהיב. מקנן על הקרקע 
בין צפון  - מרץ. תפוצתו העולמית  )רג( עם צמחייה מעטה, בחודשים פברואר  באזורים פתוחים חוליים או מישורי צרירים 
אוכלוסייתו בארץ התמעטה  “לא בסיכון“.  הינו  הודו. סטטוס הסיכון העולמי  ועד צפון-מערב  דרך המזרח התיכון  אפריקה 
ניצנה ומישורי הנגב הדרומי והערבה,  משמעותית בעשורים האחרונים, ותחום התפוצה, שכלל את צפון ומזרח הנגב, אזור 
הצטמצם למעשה לנגב הדרומי ולערבה בלבד )זוג מקנן אחד נצפה לאחרונה גם בניצנה(. גם בתחום הערבה נרשמה ירידה 
משמעותית במספר הזוגות המקננים, אם כי סקר שנערך לאחרונה )2018( מצביע על אוכלוסייה גדולה משחשבו )מעל 20 
זוגות בנגב הדרומי ובערבה הדרומית(. ייתכן גם שחלק מהפרטים הנצפים מהווים אוכלוסיית מבלע של אוכלוסייה משטחי 

הדיונות הנרחבים בירדן. 

אלימון זכר במעוף ראווה. צילום: יואב פרלמן.

סבכי השיטים )בסכנת הכחדה חמורה, CR( בולט בתלותו בבית הגידול של עציית השיטים או בריכוזי שיטים בנחלים רחבים. 
ניזון בעיקר מחסרי חוליות בעצים ובשיחים וכן מחרקים מעופפים הנלכדים באוויר, ולעיתים מפירות. בעל אורח חיים נחבא 
למדי, למעט בעונת החיזור. חי בזוגות בטריטוריות ובני הזוג לנים כשהם צמודים. חלק גדול מתנועתו הינו דילוג בין ענפים, 
תוך נענוע אופייני של הזנב. אוכלוסייתו מוערכת כיום, ע“פ סקר חדש, בכ-80 עד 120 זוגות ומשתרעת בערבה בין אזור נחל 
צין ליטבתה, כשרובה בערבה התיכונה )חביב ומירוז, 2018, ר׳ גם בטבלה 27(. תפוצתו העולמית בשולי מזרח אפריקה, וממול, 
בשולי חצי האי ערב, וכן בישראל ובירדן )תת-מין אנדמי(. המין אינו בסיכון עולמי אך האוכלוסייה ככל הנראה נמצאת בירידה.

סבכי שיטים לוכד זחל מענף שיטה. צילום: יואב פרלמן.



316

"ח מסכם ובקעת עובדה דו הערבה הדרומית 

בתצפית  לרוב  מאתר  הוא  )אותם  מעופפים  מעשים  בעיקר  הניזון  לילה,  פעיל  עוף  הוא   )VU בסכנה,  )עתידו  נובי  תחמס 
ובקצה  בכנף  לבנים  ניכר בכתמים  פני הקרקע. בתעופה  על  בישיבה  והוא מוסווה היטב  בהיר  מהקרקע(. צבעו חום-חלודי 
הזנב. בית-גידולו במישורים במדבר – מלחות עם אשלים פזורים, מישורי רג וחולות עם צומח דליל. מקנן על הקרקע. תת המין 
המקומי מתמחה בחיים במלחות ומוגבל בתפוצתו לישראל וירדן. עד לתחילת שנות ה-80׳ של המאה הקודמת היה מקנן מצוי 
למדי בחלקים גדולים של הערבה, בקע ים המלח ועמק הירדן עד בית שאן. אוכלוסייתו בארץ הצטמצמה מאד בשנות ה-80׳ וה-

90׳ של המאה הקודמת עקב התרחבות החקלאות באזורים אלה וכן הרעלות )משוער(, דריסה )עקב נטייתו להימצא על דרכים 
ולא לזוז כשהוא מסונוור בפנסי רכב( והפרעות ישירות ע“י רכבי שטח. למספר שנים נותרה רק האוכלוסייה במלחת סדום )חלק 
ניכר משטח זה מוגן בפועל עקב מיקוש מהעבר. בחלקו מתוכננת שמורת טבע(. מאז שנות ה-2000 מסתמן שיפור ונצפים מספר 
זוגות גם בערבה הצפונית ובבקעת הירדן, ולאחרונה גם בפארק הצפרות. תפוצתו בעולם בדרום חצי ערב, קרן אפריקה וחלק 

מקניה ומסודן, והערבה. האוכלוסייה העולמית אינה בסיכון, אך משוער שנמצאת בירידה עקב פגיעה בבית הגידול. 

תחמס נובי. צילום: יואב פרלמן.

5.4.4 מינים מדבריים נוספים
מינים “משוטטים“: כינוי זה משמש בעיקר עבור כמה מיני עופות מדבריים )חלק ניכר מהם הם מיני עפרונים( הנצפים באופן 
בלתי סדיר ובמספרים משתנים מאד, במקומות שונים בשנים שונות. בשנים מסוימות נצפים דוגרים בארץ ובאחרות לא. רמת 
חד-שנתית,  צמחייה  )מבחינת  עשירים  כתמים  מהימצאות  רבה  במידה  מושפעים  שלהם,  הרבייה  שיעור  גם  כמו  נוכחותם, 
לבלוב, פריחה ופריה של צמחייה רב-שנתית וחרקים(, הנוצרים בעקבות גשמים משמעותיים )Perlman & Kiat, 2012(. הכינוי 
“משוטטים“ נכון במידה רבה גם למינים נוספים, כולל לחלק מהמינים הרגישים במיוחד שהוזכרו קודם )למשל צחיחנית מדבר, 

אלימון, חוברה(, כך שאין מדובר כאן על קטגוריה נפרדת לחלוטין.

מינים בולטים מבין המשוטטים הם: )הפירוט בעיקר לפי המאמר הנ“ל ולפי פרלמן, אתר מרכז הצפרות(

עפרוני עב-מקור )סיכון לא הוערך( ניכר במקורו העצום, בגופו הכבד יחסית ובדגם צבעים אופייני. המין היה מזדמן נדיר 
בנגב הדרומי,  ברוב השנים  נצפה  ומאז  ב-1999,  אילת  בהרי  לראשונה  דוגר  נצפה  סוף המאה הקודמת.  עד  בישראל  ביותר 
בערבה ובהרי אילת. דוגר בארץ בחלק מהשנים. באביב 2010, בעקבות כמות גשמים גדולה במיוחד, התקיימה בישראל דגירה 
של אלפי זוגות, בערבה )אזור הנחלים חיון וחמדה וכנראה גם אזורים נוספים(, בדרום הנגב )המישר, בקעת עובדה ובקעת 

סיירים( ובהר הנגב הגבוה. חלק מהזוגות שנצפו אף השלימו שני מחזורי קינון.

עפרוני שחור-זנב )סיכון לא הוערך. נקרא גם עפרוני ערבה( גדול מעט מעפרוני חכלילי, וניכר בין היתר במקורו העבה יותר, 
בפס “שפם“ כהה ובפספוס עדין על הראש. מזדמן נדיר אך קבוע למדי בערבה ובנגב הדרומי, ולעיתים רחוקות גם במרכז 
הארץ ובצפונה. נצפה מקנן בארץ בחלק מהשנים. קינון ראשון בארץ תועד ב-1988 )לאחר גשמים רבים בערבה המרכזית(. כמו 

במקרה של עפרוני עב-מקור, נצפה קינון בהיקף נרחב )במקרה זה עשרות זוגות לפחות( באביב שנת 2010. 

יש לציין שנוכחות כתמים עשירים במזון לאחר גשמים עשויה למשוך גם מינים משוטטים שאינם אופייניים למדבר הקיצוני. כך 
למשל נצפה בבקעת עובדה באביב שנת 2010 קינון של דרורית קצרת-אצבעות )לא בסיכון(, המקננת לרוב בחרמון ובספר 
המדבר. גם המין עפרונן גמדי )עתידו בסכנה(, הדוגר לרוב באזורי פתחת ניצנה והר הנגב, נצפה לעיתים דוגר בערבה לאחר 

אירועי גשם גדולים.
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חמריה שחורה נצפתה בארץ החל מראשית שנות ה-80׳ באופן קבוע למדי בדרום הערבה, באביב. ניכרת בנקל בצבעה השחור 
ושיחים. קינון  ופרישת הכנפיים. נמצאת באזורים עשירים בעצים  נענוע הזנב  ובהתנהגות האופיינית של  כולו, בגודלה,  כמעט 
ראשון בארץ נצפה בשנת 2015 באזור יטבתה. הפרטים הנצפים בארץ מגיעים כנראה מאוכלוסיות בחצי האי ערב, הנודדות דרומה 
בחורף, וחלק מהפרטים מצפינים לכאן בדרכם חזרה. לפיכך, אופי ה“שוטטות“ של מין זה שונה מאשר במינים הקודמים שהוזכרו.

עפרוני עב-מקור. צילום: יואב פרלמן.

מינים מדבריים יציבים, שכיחים או שאינם נדירים מאד )המידע ע“פ אתר מרכז הצפרות ומירוז ועמיתיו, 2017(: כעשרים מינים 
הנצפים בתחום הסקר ניתנים לסיווג תחת כותרת זו, ויוזכרו להלן בהקשר לזיקתם לבתי-גידול. יש לזכור, שעבור רבים ממיני עופות, 

 .)LC = בתי הגידול “גמישים“ יחסית. מינים בהם לא מופיעה דרגת סיכון אינם נמצאים בסיכון )לא בסיכון

בבתי-גידול סלעיים ומצוקיים נצפים שני מינים שכיחים של סלעיות – סלעית לבנת-כנף, סלעית שחורת-בטן וכן הסלעית 
הנזירה )קרוב לסיכון NT(, כמו גם המינים חצוצרן המדבר וגבתון המדבר )קרוב לסיכון NT(. שני מיני עורבים מדבריים הם 
בעלי זיקה לבתי-גידול כאלה – עורב חום-עורף )שהפך גם למין מתפרץ, ר׳ בהמשך, וכיום נפוץ גם ביישובים ובקרבתם ומקנן 
גם על עצים( ועורב קצר-זנב )שאינו נפוץ בתחום הסקר(, שזיקתו למצוקים חזקה יותר. שני מיני דורסי הלילה המדבריים 
– אוח מדברי ולילית מדבר )שניהם קרוב לסיכון NT( חיים ומקננים אף הם באזורים מצוקיים. האוח משחר מזון גם בשטחי 

החקלאות וייתכן שנוכחותו שם גורמת לדחיקת לילית המדבר מהערבה )ר׳ גם סעיף 6.2(.

גם הטריסטרמית היא מין שבאופן מקורי קשור לנופי סלעים, אך הרחיבה את תחום תפוצתה ונפוצה כיום בעיקר בקרבת 
יישובים ושטחי חקלאות.

בשטחים סלעיים כמו גם בוואדיות רחבים נמצא הקורא. בוואדיות רחבים, מישורים ועמקים ניתן למצוא שני מינים נוספים של 
סלעיות – סלעית מדבר וסלעית ערבות )עתידו בסכנה VU(, את עפרוני המדבר, ולעיתים גם את הסלעית לבנת הכנף שהוזכרה 
כבר. כולם מקנני קרקע. בשטחים כאלה, ולרוב בזיקה לצמחייה רבה יחסית, נמצא המדברון )קרוב לסיכון NT( המקנן בשיחים.

באזורים מישוריים עם שיחים ועצים, כמו גם במרחב הכפרי-חקלאי, ניתן למצוא את המינים זנבן וחצוצרן שחור-מקור, המקננים 
על שיחים ועצים. גם התורית הזנבנית נמצאת באזורים כאלה. לעומת השניים הקודמים, היא חששנית יחסית מבני אדם.

שרקרק גמדי נמצא במישורים, מלחות, ובוואדיות רחבים וכן במרחב הכפרי. הוא מקנן בקירות עפר.

שחור זנב נמצא כמעט בכל סוגי בתי הגידול ובכל צפיפויות הצמחייה. מקנן על הקרקע.

חלקים מתחום הסקר מהווים גם תחום שוטטות למינים נדירים שאינם בהכרח מדבריים, המגיעים לכאן מחוץ לעונת הקינון, 
ובמקרים נדירים גם מקננים. דוגמה למין כזה הוא סבכי ערבות )עתידו בסכנה VU( הנמצא בעיקר בחבל הים-תיכוני ובספר 

המדבר, שקינון שלו ידוע מאזור שחרות.
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5.4.5 חשיבות האזור למינים נודדים

5.4.5.1 כללי
שטחה של ישראל בכלל, ואזור בקע ים המלח בפרט, מהווים ציר נדידת עופות בעל חשיבות עולמית. בתחום הסקר ובקרבתו 
חולפים בכל שנה מאות מיליוני עופות המשתייכים לכשלוש מאות מינים97 )וייס 2017, 2018ב, Zduniak & Yosef, 2012(, וכנראה 
שזהו האזור עם מספר המינים הגדול ביותר, ואולי גם מספר הפרטים החולפים הגדול ביותר, שנרשם במערב הפליארקטי 
)=אירופה, צפון-אפריקה והמזרח התיכון(. בחלק מהמינים המקננים באירופה, אחוז מסוים מהפרטים נשארים בישראל, כולל 
בחלקים מהאזור המדברי, גם במשך כל החורף. במינים המקננים בארץ ובסביבתה והחורפים באפריקה שמדרום לסהרה, חלק 
מהפרטים עוברים כאן את הקיץ. בתחום הסקר, ובפרט בקרבת ראש מפרץ אילת, ישנם שטחים טבעיים ומלאכותיים עשירים 
יחסית במזון, המהווים “תחנות תדלוק“ חשובות לעופות בנדידתם )ר׳ פירוט בסעיף 5.4.5.5(. עבור חלק מהעופות החולפים 
דרומה בסתיו הם משמשים כמסעדה אחרונה לפני המשך המסע דרומה וחציית הסהרה. עבור רבים מהעופות החולפים כאן 

צפונה באביב, זוהי נקודת עצירה ראשונה למילוי המאגרים ולמנוחה לאחר חציית המדבריות.

בזכות כל אלו, אזור ראש מפרץ אילת מהווה גם מוקד צפרות מהחשובים בעולם. עקב המיקום, ואולי גם עקב הנוכחות הגבוהה 
רים, באזור אילת נרשם גם מספר גבוה במיוחד של מיני עופות מזדמנים אפיזודיים לישראל, כלומר מינים שנצפו בארץ  של הַצפָּ
פעם אחת או פעמים בודדות, ושתחום תפוצתם הרגיל נמצא הרחק מישראל )למשל: קיווית אדומת-משקפיים שתפוצתה 

בהודו ובסביבתה, והעוף הימי אלבטרוס לבן-כיפה, הנמצא בעיקר באזור אוסטרליה ומשוטט עד דרום אפריקה(.

תת הסעיפים הבאים מפרטים מעט בנוגע לתופעת הנדידה, ההבדלים בין נדידת הסתיו לנדידת אביב, תבניות הנוכחות של 
מינים שונים באזור, ולבסוף – האזורים החשובים במיוחד לעופות הנודדים.

5.4.5.2 אסטרטגיות תעופה בנדידה
ניתן לחלק את העופות הנודדים לשתי קבוצות עיקריות:

1( נדידה בתעופת חתירה אקטיבית. אופיינית למרבית המינים שהם עופות קטנים יחסית כמו ציפורי שיר, חופמאים וסדרות 
עשויה  התעופה  נרחבים.  מים  שטחי  לחצות  גם  הצורך  ובמקרה  גדולים  מרחקים  ברציפות  לעוף  מסוגלים  אלו  נוספות. 
להתרחש ביום או בלילה, כשבדרך כלל ישנה העדפה למעוף בלילה. זאת כנראה מכיוון שבלילה האוויר קריר ויציב יותר, 
ולכן אובדן האנרגיה והמים במעוף נמוכים יותר )Schmaljohann et al., 2007(. מינים רבים של עופות כאלה נודדים לרוב 
בקו ישר בין אזורי הקינון לאזורי החריפה ולהיפך, ולפיכך צירי הנדידה עשויים להיות פחות מוגדרים ולאורך חזית רחבה. 
מינים אחרים, או לעיתים חלק מהאוכלוסיות של מין כלשהו, עוקפים מכשולי מים גדולים ועפים בעיקר מעל יבשה. תעופה 
חתירה אקטיבית למרחקים גדולים דורשת השקעת אנרגיה רבה מאד, והעופות אוגרים שומן וגם מעלים מסת שריר לפני 
הנדידה. חלק ניכר מהפרטים אינם שורדים את הנדידה, ואלה ששרדו עלולים להגיע למצב של אפיסת כוחות לאחר מעופים 

ארוכים ורציפים. 

וגלישה פסיביות, האופיינית לעופות גדולים כמו דורסים )בפרט הגדולים מביניהם,  2( נדידה המתבצעת בעיקר ע“י דאייה 
אך לא רק(, חסידות ועוד. נדידה זו מסתמכת על עלייה בטרמיקות הנוצרות מעל היבשה במשך היום, ולפיכך היא מוגבלת 
מבחינת צירי הנדידה לנתיבים מעל יבשה, תוך עקיפת מכשולי מים גדולים, וכן לימים ולשעות בהם מתפתחות טרמיקות. 
תעופה זו דורשת פחות השקעת אנרגיה, ומחייבת פחות אגירת שומן לפני תחילת הנדידה יחסית לעופות הנודדים בתעופה 
עפים  כלומר  הנדידה,  שיטות  שתי  בין  משלבים  הבזים(  מיני  ורוב  השונים,  הזרון  מיני  )למשל  מהמינים  חלק  אקטיבית. 
לעיתים מעל הים או מעל היבשה בלילה, תוך שימוש בחתירה אקטיבית, אך מעל היבשה משתלבים עם נדידת הדורסים 
הגדולים ומנצלים טרמיקות בנתיבי נדידה מוגדרים )Shirihai et al., 2000(. לפיכך, נוכחותם ניכרת פחות בנקודות המהוות 
צוואר בקבוק – כמו אילת, מיצרי באב אל-מנדב ומיצרי הבוספורוס. המינים הבולטים ביותר בנקודות שהוזכרו לעיל הם 
אלה המתלהקים ושנתיבי הנדידה שלהם מתכנסים בנקודות אלה. שישה מינים הבולטים במיוחד במספריהם באזור אילת 
ולעיתים  אלה,  מינים  בין  חורש.  ועיט  קצר-אצבעות  נץ  שחורה,  דיה  ערבות,  עיט  מזרחי,  עקב  צרעים,  איית  הם: 
נובעים  נוספים בנתיבים  )ר׳ להלן(. הבדלים  גם בין אוכלוסיות שונות של אותו המין, ישנם הבדלים בנתיבים בין העונות 
כנראה בעיקר מהבדלים באזורי הקינון ו/או באזורי החריפה של המינים או האוכלוסיות השונות. הבדלים בנתיבים עשויים 
להתרחש גם בין ימים שונים, בגלל שינויים בתנאי מזג האוויר. למרות שנדידת העופות הדואים עשויה להצטייר כקלה יותר, 

הרי שגם בקרב עופות אלה חלק ניכר מהפרטים אינם שורדים את הנדידה.

5.4.5.3 הבדלים בין נדידת הסתיו לנדידת האביב וגורמים המשפיעים על שהיית הנודדים באזור
רוב המינים מגיעה  יוני. הנדידה של  והחופמאים מתחילה כבר בחודש  ציפורי השיר  נדידת הסתיו של חלק ממיני  בישראל 

97. באביב 2018 נרשמו בפארק הצפרות לבדו 247 מיני עופות, רובם מינים נודדים.
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לשיא בסוף אוגוסט ובמהלך ספטמבר ואוקטובר )למינים שונים יש שיאים בזמנים שונים(. נדידה דרומה ממשיכה להתרחש 
גם מאוחר יותר, לרוב ב“טפטוף“, אפילו עד דצמבר. נדידת האביב מתחילה בקרב מינים מסוימים כבר בינואר ושיאה בחודשים 
מרץ, אפריל ובמחצית הראשונה של מאי, עם “טפטוף“ עד יוני )ר׳ גם בהמשך באיור 101(. כך אפוא, ישנה רמה מסוימת של 

נדידה בכל חודשי השנה, אם כי הרוב הגדול של העופות חולפים כאן בזמני השיא שהוזכרו )ישראלי, 2012(.

ברוב המינים, מספרי הפרטים הנצפים באזור אילת באביב גדולים בהרבה מהמספרים הנצפים בסתיו, וזאת למרות שמספר 
הפרטים הנודדים באביב בהכרח קטן יותר )כיוון שההתרבות היא באירופה, או בחלקים של אסיה הצפוניים לאילת, בקיץ, וחלק 

מהפרטים אינם שורדים את מסע הנדידה או את תקופת החריפה(. להלן הרחבה על התופעה וסיבותיה המשוערות.

בקרב רבים מהעופות הדואים, נתיבי הנדידה בסתיו ובאביב שונים )Shirihai et al., 2000(. בעקב המזרחי למשל, באביב, נתיב 
הנדידה של מרבית הפרטים )מאות אלפים, עד כחצי מיליון( עובר מאפריקה לסיני ומשם לישראל, רובם דרך אזור אילת, תוך 
עקיפת ים סוף מצפון. בסתיו חולפים דרך ישראל רק אלפים בודדים, כיוון שרוב הפרטים חולפים בציר ה“כספי-ערבי“ ממזרח 
לישראל דרך ירדן וסעודיה, וחוצים מאסיה לאפריקה בדרום ים סוף. רק שוליו של ציר ראשי זה “נוגעים“ בישראל )בן דוד, 
2016(. מצב דומה קיים אצל הדיה השחורה. בעיט הערבות ההבדלים בין הסתיו לאביב דרמטיים פחות )אם כי עדיין המספרים 
באביב גדולים יותר( כיוון שחלק ניכר מהפרטים באביב חוצים מסואץ ישירות לכיוון צפון הנגב וים המלח. בסתיו, עיטי ערבות 

בישראל נצפים כמעט רק באזור הערבה הדרומית ואילת, ונראה שאין שימוש בנתיב הצפוני יותר שהוזכר לעיל.

גם ציפורי שיר נצפות )ונלכדות, במחקרי הלכידה( במספרים גדולים יותר באביב. ההסברים לכך הם:
• הפרטים 	 כל  לא  יותר.  טוב  גופני  ובמצב  מדבריים,  לא  שרובם  אזורים  מעל  תעופה  לאחר  מצפון,  מגיעים  העופות  בסתיו 

עוצרים בתחנה אחרונה זו, ואלה שעוצרים – עוצרים לזמן קצר יותר. באביב, לאחר חציית אזור מדברי נרחב, חלק גדול יותר 
מהפרטים עוצרים למנוחה )ר׳ פירוט להלן(.

• זו קשורה לאופי הגשמים בחבל הסאהל באפריקה, המהווה 	 יותר. עובדה  נדרשת חצייה של אזור מדברי רחב  גם  באביב 
רצועה בין המדבר הקיצוני של הסהרה לאזור הפורה יותר שמדרום, שבו חורפים רוב מיני העופות )חלק נוסף חורף בסאהל 
עצמו(. מרבית הגשמים בסאהל יורדים בקיץ ובסתיו )בעונת המונסונים( ולפיכך בתקופה זו האזור ירוק יחסית ויכול לשמש 
למילוי מצברים לאחר נדידת הסתיו. לעומת זאת, באביב, הסאהל צחיח יותר, ועופות שחרפו מדרום לו נדרשים כעת לחצות 

אזור מדברי רחב יותר )הסאהל + הסהרה + סיני(.

יותר  גדולות  נדידה  ישנן שנים עם עוצמות  וככלל,  ניכר משנה לשנה,  מספרי הפרטים של אותו המין עשויים להשתנות באופן 
בין  הפוך  קשר  שישנו  גם  ניכר  זהה,  לכידה  מאמץ  בוצע  בהן   ,2014-2017 בשנים  האביב  עונות  בין  בהשוואה  “חלשות“.  ושנים 
מספר הפרטים הנלכדים לבין מצבם הפיזי. בשנים בהן מספר העופות שנלכדו גדול, מצבן הפיזי הממוצע )המתבטא במדד תכולת 
השומן( טוב פחות. ממצא זה מעיד גם הוא שככל הנראה רק חלק מהפרטים עוצרים למנוחה ושהנטייה לעצור פוחתת כשהמצב 
הפיזי טוב יחסית. מנתונים ראשוניים, נראה שקיים גם קשר בין כמויות הגשמים באזורי החריפה ובין המצב הפיזי )והמספרים( 
של העופות הנלכדים באביב. ככל שהגשמים מרובים, כך המצב הפיזי טוב יותר )והמספרים כאמור נמוכים יותר( )וייס, 2018א(.

 Zduniak & Yosef,( סבכי טוחנים שנלכדו בסתיו ובאביב קנית פסים ושל  ממדידות שנערכו בפארק הצפרות בפרטים של 
Yosef & Chernetsov, 2004; 2012( מספר הפרטים שנלכדו באביב היה גדול בהרבה מאלה שנלכדו בסתיו )פי 6 בקנית ופי 25! 
בסבכי. במינים אחרים היחס לרוב 2-3(. הסתבר שהעופות בסתיו שוקלים בממוצע יותר ושמצבם הגופני טוב יותר מאשר 
באביב, ושבשתי העונות העופות מעלים משקל בשהייתן במקום )על פי לכידות חוזרות(. ככל שמתקדמת השהייה, עליית 
המשקל גדולה יותר. ייתכן שהעלאת המשקל בסתיו גבוהה יותר ושהשהייה בו קצרה יותר, אך ההבדלים בשני מדדים אלה 

לא היו מובהקים.

5.4.5.4 תבניות שונות של נדידה/שהייה באזור
עופות שונים אלה מדגימים תבניות  לאורך השנה.  באזור,  הנצפים  עופות  )היחסית( של כמה ממיני  הנוכחות  101 מוצגת  באיור 
שונות של נדידה ו/או שהייה באזור )האזור במקרה זה כולל גם את הרי אילת, וכן אזורים שממערב לגבול הסקר, עד לגבול מצרים(. 
של  מסוים  ברבעון   ,98 2014-2017 מהשנים  הדיווח  טפסי  בכלל  המדובר  המין  של  הנוכחות  לאחוז  הכוונה  היחסית“  ב“נוכחות 
חודש מסוים, בתצפיות מפורטל הצפרות99. המינים שנבחרו לצורך איורים אלה הם מינים שמספר התצפיות בהם רב יחסית, כך 
שהתנודתיות בנוכחות היחסית עקב אקראיות צפויה להיות קטנה יותר. עם זאת, יש לשים לב לכך שנוכחות יחסית זו אינה מביאה 

בחשבון את מספר הפרטים שניצפו.

סנונית המערות מדגימה תבנית של עוף חולף )אך ללא פרטים חורפים(, כאשר אחוזי הנוכחות הגדולים ביותר הם במרץ 
)ומעט פחות באפריל( וכן בספטמבר )החל מהרבעון השני( ובאוקטובר.

98. טופס דיווח כולל את רשימת המינים שנצפו ע"י צופה מסוים בנקודה מסוימת בתאריך נתון, מידע על מספר הפרטים והתנהגות קינון )במידה ונצפתה(. 
התצפיות שנותחו הן מכ -6400 טפסי דיווח שבהם כ -138,000 רשומות. בשנים המדוברות מספר התצפיות המדווחות עלה במידה משמעותית.

99. לדוגמה, ברבעון הראשון של חודש מרץ )האחד ועד השמיני במרץ, הייתה נוכחות של סנונית מערות ב -26.8% )67 מתוך 250 ( מטפסי הדיווח.
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עקב מזרחי מדגים גם כן תבנית של עוף חולף, אלא שבמקרה זה, בגלל הבדלים בנתיבי הנדידה בין הסתיו לאביב, הנוכחות 
)כחצי מיליון לעומת  יותר  גדול עוד  היחסית באביב גבוהה במידה משמעותית מזו שבסתיו. ההפרש בין המספרים בפועל 

אלפים בודדים. ר׳ לעיל בנושא ההבדלים בין הסתיו לאביב(. 

עקב מזרחי. צילום: ערן היימס

חמריה חלודת-זנב מדגימה תבנית של עוף מקייץ המגיע בתחילת האביב, שוהה )ומקנן( במהלך האביב המאוחר/קיץ, ועוזב 
בתחילת הסתיו.

דצמבר  ועד  מינואר   X-ה ציר  )סידור  באביב  ועוזב  בסתיו  מאירופה  המגיע  חורף,  עוף  של  תבנית  מדגים  שחור-גרון  דוחל 
“מפצל“ כביכול תקופה זו(. ידוע שישנם גם פרטים חולפים. 

בכמה מינים אחרים, החריפה באזור אילת היא לאחר נדידה מקומית וחלקית. למשל, חלק מאוכלוסיית דרור הירדן שלאורך 
הבקע בארץ, ובפרט נקבות, נודדים דרומה לאזור אילת בחורף )כיאט ואלון, 2015(.

זרון סוף מהווה דוגמה לעוף שהוא גם חולף וגם חורף. למעשה ניתן לראות שאחוז הנוכחות גדול מעט יותר בעונות המעבר 
מאשר באמצע החורף. התצפיות בהן נרשם מספר פרטים גבוה – גורם שכאמור לא מתבטא בנוכחות היחסית – נרשמו בחודשי 
עונות המעבר. לפיכך, מבחינת מספר הפרטים, ההבדל בין עונות המעבר לאמצע החורף גדול אף יותר ממה שמתבטא בגרף 
הנוכחות. בישראל זרון סוף נחשב גם כמקייץ נדיר ביותר, ובעבר אף קינן בעמק החולה ואולי גם באזורים אחרים בצפון. כיום 

נחשב כנכחד מבחינת הקינון )אתר מרכז הצפרות(.

ואחרון, סיקסק מדגים תבנית של עוף יציב. גם כאן, העובדה שאחוזי הנוכחות היחסית גבוהים בקיץ אינה מלמדת בהכרח 
על עלייה במספרים. כיוון שמספר הטפסים והתצפיות בקיץ )אם כי גם בדצמבר וינואר( נמוכים משמעותית מאשר בעונות 
המעבר. נראה שבקיץ אחוז גבוה במיוחד מהתצפיות הוא בשטחים חקלאיים ובבריכות חימצון, ולכן נוכחותו היחסית של מין 

זה עולה. ככלל בישראל, הסיקסק יציב וגם חורף וחולף )אתר מרכז הצפרות(.
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איור 101: תבניות נוכחות של מספר מיני עופות
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5.4.5.5 חשיבות חלקים שונים בתחום הסקר לעופות הנודדים
ע“פ וייס )2017(, בעבר הסתמכו עופות נודדים מקבוצות שונות על בתי-גידול טבעיים שונים ששטחם היה גדול יותר מאשר 
כיום, ושמצבם היה טוב יותר. כך למשל, ציפורי שיר רבות השתמשו לצורך תזונה )והשגת מים דרך המזון( בפירות של אוכם 
נוספים במלחת אילת. המלחה משמשת גם כמקום מנוחה ומסתור. בעבר, השתרעה מלחת אילת על  חד-ביתי ושל מינים 
שטחים גדולים בהרבה מאשר כיום. חופמאים הסתמכו על שטחי חוף טבעי בלתי מופרעים, ועופות מקבוצות שונות מצאו 

מזון, מסתור ומקום מנוחה בשטחי עציות השיטים.

או  ניכר מתפקודיהם עבר לבתי-גידול משוחזרים  כיום, חלק  נפגע.  או  ניכר מהשטח של בתי הגידול שהוזכרו הותמר  חלק 
מלאכותיים. בין הראשונים בולט פארק הצפרות בו שוקמה המלחה וניטעו אלפי שיחי אוכם חד-ביתי ומינים מקומיים נוספים 
הנודדים מבחינת סוג  יעילים במיוחד עבור העופות  כמזינים  נמצאו  מינים אלה  ועוד,  כגון רכפתן מדברי, סלוודורה פרסית 
בבתי  ולמנוחה.  להזנה  חשוב  אתר  מהווה  הולנד  פארק  גם  הצפרות(.  פארק  )אתר  והפירות  הפרחים  ייצור  ותזמון  המזון100 
הגידול המלאכותיים ניתן למנות את בריכות המלח שעשויות להחליף את חוף הים, וכן מטעי תמרים, שטחים מגוננים בתחומי 

היישובים, שדות, בריכות חימצון ותעלות ניקוז שבהם ניתן למצוא מזון, שתייה ו/או מסתור.

מפה 20 )נמצאת אחרי סעיף 5.4.6( מראה את כל נקודות תצפיות העופות )נודדים ושאינם נודדים( שהתקבלו מפורטל הצפרות, 
סה“כ כ-138,000 רשומות, המרוכזות בכמה מאות נקודות בשל אופי העלאת הנתונים. כמו במקרה של מרבית סוגי התצפיות 
שהוזכרו, גם תצפיות אלה לא נאספו בצורה שיטתית, והן כוללות הטיות מסוגים שונים )למשל אין כמעט כניסה לשטחי האש 
זו ממחישה חזותית  הפעילים(. עם זאת, סביר ש“הצפרים הולכים להיכן שיש ציפורים“, ולפיכך, במסגרת המגבלות, הצגה 

אזורים בעלי חשיבות לעופות מכל הקבוצות. 

עבור  במיוחד  גבוהה  ישנה חשיבות  כך שבתחום הסקר  על  חוות הדעת של המומחים, מצביעים  עם  יחד  ריכוזי התצפיות, 
עופות נודדים באזורים הבאים: פארק הצפרות, פארק הולנד, בריכות המלח בעברונה ובאילת, קע א-סעידין ונחל חיון העליון 
)בשניהם צומח עשבוני רב, בעיקר בשנים גשומות(, שטחי החקלאות של יטבתה, נאות סמדר ואילות, ועציות השיטים ביטבתה 
בשולי  ולוטן,  אליפז  סמר,  אילות,  של  החקלאות  בשטחי  נמצאים  נודדים  לעופות  חשיבות  בעלי  נוספים  אזורים  ובעברונה. 
ובערבת  והנחלים הראשיים בצפון אזור הסקר, בשולי בקעת עובדה  ובמלחת עברונה, בחלקים מהמישורים  יטבתה  מלחת 
נטוף. המישורים הנרחבים בצפון אזור הסקר חשובים גם כמרחב שוטטות למינים משוטטים מחוץ לעונת הקינון, וכאזורי קינון 
למינים משוטטים בשנים גשומות )בהן מתפתחת שם צמחייה רבה(. חשיבות זו מתבטאת במפת הערכיות האקולוגית בחלק 

מתת היחידות בתחום שבין נחל שיטה לנחל חמדה. 

להשלמת התמונה, יש לציין גם את חשיבותם הרבה של אתרים נקודתיים המשמשים עופות מקומיים ונודדים לשתייה – בפרט 
האגם בפארק הצפרות והבריכות במט“ש העירוני של אילת, אך גם בריכות חימצון שונות ברחבי האזור. כמו כן, תעלת הקינט 
)שהיא אתר “קווי“( המנקזת את נחל רודד ושרובה מוצף כל השנה, מהווה בית-גידול לח שבחלקו גם מים מתוקים. לתעלה 
ולאזור השפך שלה חשיבות עבור מספר מיני עופות מים ועופות ים, והיא המקום העיקרי בארץ בו נצפית לבנית ים-סוף. 
בנוסף, מעט מחוץ לתחום הסקר, האזורים הבאים חשובים גם הם לעופות נודדים: בקעת סיירים, מישר סעיפים, באר אורה 

הישנה ואזורים ירוקים גדולים בתחומי אילת.

בעשורים האחרונים נרשמה הפחתה בגדלי האוכלוסיות של חלק ניכר ממיני העופות הנודדים בין אירופה והאזור הפליארקטי 
בכלל לאפריקה101, וזאת בקרב מינים בעלי זיקה לבתי-גידול שונים )Sanderson et al., 2006(. בחלק מהמינים גדלי האוכלוסיות 
בשנת 2009 פחתו בלמעלה מ-50% לעומת שנת 1980. הסיבות לכך אינן תמיד ברורות, אך ככל הנראה מדובר בצירופים של: 
ואחרים(,  לחים  ושטחי בתי-גידול  וצמצום  )עקב שינויים באופי החקלאות  הגידול של הקינון באירופה  פגיעה בחלק מבתי 
כי לא בשנים האחרונות(, התמרה של חלק מבתי הגידול באזורי החריפה  )בעיקר בסאהל, בסוף המאה ה-20, אם  בצורות 
באפריקה )בעיקר עקב הגדלת שטחי חקלאות(, ציד לאורך נתיבי הנדידה, פגיעה בחלק מ“תחנות העצירה“, והשפעות עקיפות 
 Vickery et al., 2014; Sanderson( של שינויי אקלים דרך שינויים בתזמון הנדידה והפרעה לסנכרון בין ההגעה להימצאות מזון
et al., 2006(. יש לציין שתופעה מקבילה של ירידה בגודל האוכלוסיות נצפית גם בקרב עופות הדוגרים בצפון אמריקה וחורפים 

.)Bairlein, 2016( בדרום אמריקה

שמירת תפקודם של השטחים החיוניים לעופות הנודדים היא בעלת חשיבות אקולוגית בקנה מידה עולמי. זאת 
ו/או הציד המתרחשים באתרים דומים, כמו ביצות אזרק בירדן  והפגיעה  בפרט לאור מגמות הירידה באוכלוסיות 
ומלחת ברדאוויל בסיני )וייס וכהן, אצל מנדלסון וזילברשטיין-ברזידה, 2017(. במפת הערכיות האקולוגית )מפה 32( 

בהמשך, מופיעים שטחים אלה בסימול מיוחד.

100. יש לציין שגם עופות ממינים רבים שהם אוכלי חרקים בעיקרם, ניזונים במידה רבה מפירות לצורך "תדלוק". זאת מכיוון שתכולת הסוכר הגבוהה בפירות 
טובה ליצירת מאגרי שומן, וגם מכיוון שזמינות החרקים אינה גבוהה.

101. ירידות נרשמו גם באוכלוסיות של מינים שאינם נודדים ושל מינים הנודדים לטווחים קצרים. מתוך הללו, שיעור המינים שנפגעו קטן במידה משמעותית 
מאשר במינים הנודדים בין אירופה לאפריקה שמדרום לסהרה. בכמה מינים נודדים נרשמה עלייה בגודל האוכלוסייה.
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חלק מהשטחים הללו הם בעלי חשיבות רבה גם עבור מיני העופות המדבריים הרגישים )בולט למשל קע א-סעידין ממנו יש 
תצפיות במינים מדבריים רבים, וניתן לציין גם את שולי מלחת יטבתה – אזור החי-בר – בהם ישנם ניסיונות קינון של תחמס 
נובי(. השטחים החקלאיים עשויים דווקא להיות בעייתיים מבחינת עופות מדבריים מקומיים )ר׳ בהמשך בסעיף 5.4.6 בנושא 

מיני עופות פולשים ומתפרצים, וכן בסעיף 6.2(.

5.4.5.6 מיני עופות ימיים במפרץ אילת
)ע“פ מנדלסון וזילברשטיין-ברזידה, 2017(. 

נושא זה יוזכר בקצרה, שכן תחום הסקר רק נושק בנקודה אחת למפרץ אילת. חשיבותו של מפרץ אילת בנושא זה מתבטאת במספר 
היבטים:

• קצה מפרץ אילת מהווה אתר שיחור מזון אחרון עבור מספר מיני עופות ימיים הנודדים צפונה )למשל שחפית גמדית ומספר 	
מיני חמסנים ומירומיות( לפני חציית שטח יבשתי נרחב. זאת באופן המזכיר “תמונת ראי“ של נדידת העופות היבשתיים.

• סולה לבנת-בטן, מיני 	 ים אחרים )למשל  מפרץ אילת גם מהווה קצה גבול תפוצה צפוני עבור מספר מינים מיני עופות 
שחפיות שונים ועוד(, וכמו כן תועדו בו מינים רבים של עופות ים מזדמנים נדירים. 

• מספר מינים המקננים בעיקר באיים לאורך ים סוף )למשל שחפית השוניות, שחפית כספית( מגיעים למפרץ אילת לאחר 	
סיום עונת הקינון, בשיטוט לצורך חיפוש מזון. 

• המפרץ בתחומי העיר משמש לקינון או לשהייה לטווח ארוך של מספר מינים של ציפורי ים )למשל קינון אנפית מנגרובים 	
ושהייה של שחף לבן-עין(.

5.4.6 מיני עופות פולשים ומתפרצים
)ע“פ ניסים, 2017, 2018; שלמון, 2015; מנדלסון וזילברשטיין-ברזידה, 2017; פז, 2014; אתר מרכז הצפרות(.

בעשורים האחרונים הגיעו לערבה מספר מיני עופות פולשים, שהתבססותם החלה באילת או באזורים אחרים בארץ. אחדים 
מהמינים הפולשים גם יוצרים נזקים או מטרדים. הצע המזון הקשור לפעילות אנושית – ביישובים, בסיסי הצבא, המזבלות 
ושאינם  מדבריים  מקומיים,  עופות  מיני  למספר  מאפשר  גם  זה  מזון  הצע  אלה.  ממינים  בחלק  תומך   – החקלאות  ושטחי 
ו“להתפרץ“. כנגד חלק מהמינים הפולשים והמתפרצים שהפכו למזיקים בחקלאות או  מדבריים, להתרבות יתר על המידה 
למטרד, מופעל ממשק דילול, בדומה לממשק כנגד התנים )ר׳ סעיף 5.3.4(. גם במקרה של העופות, הקפדה על סניטציה תוכל 

להקטין את מימדי ההתרבות של מינים אלה.

מינים פולשים
עורב הודי הוא מין פולש שהגיע לארץ, לאילת, בשנת 1976 בעזרת אנייה, והחל להתבסס בעיר. באילת קיימת אוכלוסייה 
)האוכלוסייה מנתה בעבר  דילול מתמידות  ותחת פעולות ממשק  נמצאת במעקב  זו  המונה כמה מאות פרטים. אוכלוסייה 
כ-1000 פרטים(. במקרים מסוימים, העורבים תוקפים בני אדם בעונת הקינון. קרוב לוודאי שאוכלוסייה זו קשורה לדחיקת 
אוכלוסיות של עורב קצר-זנב ושל עורב חום-עורף )בעצמו מין מתפרץ, ר׳ להלן( שהתקיימו באילת. עורבים הודיים נצפים 

במספרים קטנים יותר גם ביישובים ובשטחי חקלאות, צפונה עד לוטן.

כסוף-מקור הודי הוא מין ציפור שיר אוכלת זרעים שהחל להתבסס בישראל בשנות ה-80׳ של המאה ה-20׳. ככל הנראה, 
הפרטים הראשונים שהגיעו לטבע נמלטו מכלובים או שוחררו. כיום הוא נמצא לכל אורך הבקע, מאילת ועד הירדן ההררי, ויש 

גן נוכחות קטנה במרכז הארץ. לא ידוע על נזקים או השפעות אקולוגיות שליליות של מין זה.

לישראל  ישראל, בעיקר מצפון לבאר-שבע. הדררות הובאו  גדולים של  דררה מצויה היא תוכי המוכר כמין פולש בחלקים 
כציפורי כלוב בשנות ה-60׳ של המאה ה-20, ומעט אחר כך כבר נצפו פרטים בטבע. הן נצפו מקננות בטבע החל מתחילת 
שנות ה-80׳. במקומות בהם קיימים ריכוזי דררות הן עשויות לגרום נזקים לגידולים חקלאיים )בעיקר פקאן, חמניות ותמרים(. 
בתחום הסקר ובקרבתו דררות נצפות בעיקר באילת, בפארק הצפרות ובמטעי קיבוץ אילות, ותצפיות בודדות ישנן מבאר אורה 

הישנה ומאזור גרופית.

מיינה מצויה )הודית( היא מין העוף הפולש הנפוץ בישראל. התבססותה בארץ החלה באזור המרכז בשנות ה-90׳ של המאה 
ה-20 לאחר בריחת/שחרור פרטים מכלובי ה“צפארי“ בתל אביב. כיום נמצאות אוכלוסיות שלה בחלק גדול מהיישובים ברחבי 
תיכונה.  ובערבה  סדום  בכיכר  בעיקר  התבססות,  ניסיונות  וישנם  מהצפון,  לערבה  האחרונות  בשנים  הגיעה  המיינה  הארץ. 
בשלב זה מספריה )ונזקיה( נמוכים. בתחום הסקר ישנן תצפיות מעטות )ובמספרים קטנים( במיינה מצויה, החל משנת 2015. 
התצפיות הן בעיקר מאילת ומפארק הצפרות. תצפיות בודדות הן משטחי החקלאות של קיבוץ אילות ומבריכות החימצון 

במט“ש העירוני. המיינה ידועה כטורפת גוזלים של ציפורי שיר אחרות וכמתחרה פוטנציאלית על חורי קינון.
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עורב הודי. צילום: נועם וייס.

מינים מתפרצים
עורב חום-עורף – מין מקומי הנפוץ במדבר ובספר המדבר, שאוכלוסייתו גדלה במידה ניכרת בעקבות פעילות האדם. חלק 
חי בלהקות. להקות אלה  וצעירים,  זוגות שאינם טריטוריאליים  כזוגות טריטוריאליים. חלק אחר, הכולל  חיה  מהאוכלוסייה 
נזקי  ומזון לבע“ח,  ולנזקים בחקלאות )אכילת פרי  גורמים למטרדים  ולמזבלות. העורבים  מתמקמות לרוב בזיקה ליישובים 
צנרת, ולעיתים אף טריפת טלאים בדירים(. הנזקים גדולים במיוחד במושב פארן, אך ישנם נזקים גם ביישובים נוספים לאורך 
הערבה. בנוסף, להתרבות העורבים השלכות אקולוגיות שליליות בדמות תחרות עם דורסים על אתרי קינון, טריפה מוגברת 

של בעלי חיים קטנים וחמיסת קינים. 

עורב אפור – מין מקומי מהחבל הים-תיכוני. שכיח מאד ומרחיב את תפוצתו בעקבות האדם. בשנות ה-70׳ וה-80׳ של המאה 
הקודמת נרשמה עלייה תלולה בגודל אוכלוסייתו. בספירות ציפורי הבית והחצר מהשנים האחרונות העורב האפור הוא המין 
המדווח ביותר )ע“פ אתר המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר ובגינה(. עורבים אפורים הגיעו בשנים האחרונות )לאחר 2010( גם 
לערבה. ישנם ניסיונות התבססות בכיכר סדום ובערבה תיכונה. מתחום הסקר ישנן תצפיות מעטות )ובמספרים קטנים( בעיקר 
מאילת ומסביבתה הקרובה, אך גם בשטחי חקלאות שונים לאורך הערבה הדרומית. באזורים צפוניים יותר בנגב העורב האפור 

דוחק את העורב חום-העורף מהיישובים ומקרבתם. “יחסי הכוחות“ בינו לבין העורב ההודי עדיין אינם ידועים.

מינים נוספים שהובאו לארץ בידי אדם ו/או שהרחיבו את תפוצתם בעקבות יישובים וחקלאות והגיעו גם לערבה, כוללים בין 
היתר את: תור הצווארון והצוצלת )שהובאו לארץ בתקופה העות׳מאנית( התבססו תחילה בקרבת יישובים אך כיום נפוצים 
גם בשטחים טבעיים(, תורית זנבנית )הנמשכת לאזורי חקלאות אך לא ליישובים(, תנשמת, פשוש, בולבול ושרקרק גמדי 
דיירים מקוריים של הערבה, אך התפשטו בה בעקבות פעילות האדם(. הצופית )שתפוצתה המקורית  )השניים האחרונים 

בישראל הייתה בבקע ים המלח, וכן בערבה בזיקה לנוכחות הרנוג השיטים( התפשטה לרחבי הארץ עם ריבוי גינות הנוי.









329

"ח מסכם ובקעת עובדה דו הערבה הדרומית 

5.5 זוחלים
בסעיף זה יתוארו מיני הזוחלים בערבה הדרומית ובנגב הדרומי, בעיקר מבחינת היבטים של תפוצה ושל זיקה לבית-גידול. 
הסבר השפע והתפוצה של מינים במרחב הוא ציר מרכזי במדע האקולוגיה. במסגרת זו תשמש האקולוגיה של מיני זוחלים 

כאחד מהביו-אינדיקטורים לערכיות בתי הגידול השונים בערבה.

יש לציין כי הנתונים שניתוחם מובא בהמשך נגזרו מאיסוף תצפיות בדיגום בלתי אחיד בזמן ובמרחב. מרבית התצפיות התבצעו 
על צירי תנועה או באתרים פופולאריים כגון חולות סמר. כמו כן, תיתכן )וקרוב לוודאי שישנה( הטיה למינים בולטים בשטח כמו 

למשל חרדון-צב מצוי, למינים נדירים וכיו“ב.

5.5.1 חברת הקשקשאים בערבה הדרומית ובנגב הדרומי
)או  שצבים  כיוון  בלבד,  ולטאות(  נחשים   =  Squamata( קשקשאים  כוללת  הדרומי  ובנגב  הדרומית  בערבה  הזוחלים  חברת 
תנינים( אינם נוכחים באזור זה באופן טבעי. הטבלה הבאה מציינת 37 מינים הנוכחים באזור והמשתייכים ל-10 משפחות, מהן 

5 של נחשים ו-5 של לטאות. 

טבלה 28: מיני הזוחלים בערבה הדרומית ובנגב הדרומי על פי שייכות למשפחות

Sauria  לטאותOphidia  נחשים

שרפייםצפעונייםפתנייםזעמנייםנימונייםכוחייםחומטייםלטאייםחרדונייםשממיתיים

שממית 
שנונית חרדון מצויבתים

נחלים
חומט מנומר 

זעמן נימון דקכוח אפורדרומי
צפעון אפעה מגווןפתן שחוריפהפה

שחור*
מניפנית 
נחושית שנונית האזחרדון מדבראילתית

עכן גדולזעמן סיניעינונית

מניפנית 
מדברית חרדון סינימצויה

עינונית
נחושית 

שפיפון זעמן דקחולות
הנגב

ישימונית 
מצויה

חרדון-צב 
מצוי

מדברית 
פסים*

מטבעון 
מדבר

ישימונית 
תמנע

חרדון-צב 
הדור

תלום-
קשקשים 

מדברי
שממית 

זוטית
ארבע-קו 

מובהק
שממית 

מחוספסת
ארבע-קו 

מצרי
שממית 

ערבה
עין-חתול 

אדמדם

נחש חולות

זעמן 
אוכפים*

*מינים שמוטל ספק לגבי הימצאותם בערבה הדרומית או בנגב הדרומי כיום.

העמודים הבאים מציגים תמונות של מרבית המינים המופיעים בטבלה וכן פרטים על בית-גידולם.
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שממית בתים )Hemidactylus turcicus( לרוב מלווה אדם/ חקלאות, אך גם 
בבתי-גידול  חקלאות,  יישוב/  מנקודות  אחדים  קילומטרים  להימצא  עשויה 
בערבה.  מטעים  סביב  טבעיים  בשטחים  בעיקר  מתפרץ  מין  מהווה  שונים. 

צילום: רועי טלבי.

המצוי  למדי  נפוץ  מין   )Ptyodactylus hasselquistii( אילתית  מניפנית 
בסביבות מצוקים, בולדרים ושולי ואדיות אנכיים, בכל סוגי המסלע )גיר, חול 
ומגמתי(. תפוצתו מוגבלת לאזורים הנמוכים בערבה הדרומית בלבד )מיטבתה 
דרומה, מתחת ל-150 מ׳ מעל פני הים(. בספר האדום של החולייתנים בישראל 

)דולב ופרבולוצקי, 2002( הוגדר כ“עתידו בסכנה“. צילום: רועי טלבי.

מצוקים,  בסביבות  המצוי  מין   )Ptyodactylus guttatus( מצויה  מניפנית 
נפוץ  ומגמתי(.  חול  )גיר,  המסלע  סוגי  בכל  אנכיים,  ואדיות  ושולי  בולדרים 
בתחום  למדי  )נדיר  הדרומי  והנגב  הדרומית  הערבה  של  הגבוהים  באזורים 

תפוצת המניפנית האילתית(. צילום: רועי טלבי.

שממית מחוספסת )Cyrtopodion scabrum( מין מלווה אדם/ חקלאות אשר 
פלש ככל הנראה דרך מפרץ אילת )תעבורה ימית(. בעשורים האחרונים תועד 
וכן  לאילת  צפונית  ובשנים האחרונות במישורים אלוביאליים  אילת,  מהעיר 
ובישובים  מלחות(  )חולות,  נוספים  טבעיים  בבתי-גידול  גם  מעטה  במידה 

שונים בערבה )יטבתה, ספיר ועוד(. צילום: רועי טלבי.

ישימונית מצויה )Stenodactylus sthenodactylus( מין המאכלס מישורים 
אלוביאליים שונים בכל סוגי המסלע, למעט חולות בערבה הדרומית. תפוצתו 
וצפונה  יהודה,  מדבר  הנגב,  חלקי  בשאר  גם  כמו  הדרומיים,  ובנגב  בערבה 

לאורך מישור החוף. צילום: רועי טלבי.

מובהק,  )חולי(  פסמופילי  מין   .)Stenodactylus doriae( תמנע  ישימונית 
ומלחות בעלות קרקעות חוליות. מוגבל  ואינו חורג משטחי חולות  שכמעט 

בתפוצתו לעמק הערבה. הוגדר בסכנת הכחדה חמורה! צילום: רועי טלבי.
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מין הנפוץ ברחבי הנגב והערבה,   )Tropiocolotes nattereri( שממית זוטית
ובעלי  חסרי  בוואדיות  וגירני(  מגמתי  סחף  )בעיקר  אלוביאליים  במישורים 
שיטים )לעתים נראה מטפס על עצים(. אינו מאכלס מלחות, חולות או אזורים 

מצוקיים. צילום: רועי טלבי.

שממית הערבה )Bunopus tuberculatus( מין המאכלס את הערבה בלבד, 
נפוץ למדי במישורים אלוביאליים, שולי חולות ומלחות. צילום: רועי טלבי.

חרדון מצוי סלחי )שם מוצע( )Laudakia stellio salehi( נדיר מאוד, מאכלס 
נחלים  ובמספר  הדרומית  בערבה  ומצוקיים  )בולדרים(  סלעיים  בתי-גידול 

בנגב הדרומי. מהווה תת-מין הנמצא גם בסיני ובירדן. צילום: רועי טלבי.

חרדון המדבר )Trapelus pallidus( מין המצוי ברחבי הערבה והנגב, ומאכלס 
בתי-גידול מישוריים-אבניים. צילום: רועי טלבי.
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חרדון סיני )Pseudotrapelus sinaitus( מין נפוץ המאכלס את רחבי הערבה 
והנגב בבתי-גידול סלעיים ומצוקיים. צילום: רועי טלבי.

והנגב  הערבה  ברחבי  נפוץ  מין   )Uromastyx aegyptius( מצוי  צב  חרדון 
רב-שנתיים.  ושיחים  שיטים  בעלי  אלוביאליים  מישורים  מאכלס  הדרומי, 

צילום: רועי טלבי. 

אילת  להרי  בתפוצתו  המוגבל  מין   )Uromastyx ornate( הדור  צב  חרדון 
בתי-גידול  מאכלס  צפוני(.  תפוצה  כגבול  תמנע  )בקעת  הדרומית  והערבה 

מצוקיים מכל סוגי המסלע. בסכנת הכחדה! צילום: רועי טלבי.

שנונית נחלים )Acanthodactylus boskianus( מין נפוץ ברחבי הנגב והערבה, 
מאכלס בתי-גידול מישוריים-אלוביאליים, לרבות חולות בנגב הדרומי )אך לא 

בערבה הדרומית(. צילום: רועי טלבי.

מין בעל תפוצה מצומצמת   )Acanthodactylus opheodurus( שנונית האז
עד  )מיהל  הדרומית  בערבה  חוליים-חרסיתיים  שטחים  המאכלס  למדי, 

יטבתה, ואזור מלחת עברונה(. צילום: רועי טלבי.

והנגב  הערבה  ברחבי  המצוי  מין   )Mesalina guttulata( עינונית  מדברית 
הדרומי, מאכלס בתי-גידול אלוביאליים אבניים. אינו מצוי בשטחי חולות או 

מלחות. צילום: רועי טלבי.
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נדיר מאוד  )Eumeces schneideri schneideri( תת-מין  דרומי  מנומר  חומט 
המאכלס ואדיות אלוביאליים בעלי צומח רב-שנתי ומישורי עציות שיטים בשלי 

מלחות )יטבתה ועברונה(. נמצא בערבה ובנגב הדרומי. צילום: אסף הברי.

נדיר לצפייה, המאכלס אזורים  מין   )Chalcides ocellatus( נחושית עינונית 
עתירי צומח )שיטים או שטחים בהשקיה(. נפוץ מאוד בשטחי מטעים בערבה 

הדרומית ובמקומות יישוב. צילום: מורי חן.

חוליים  באזורים  נפוץ  חומט  מין   )Sphenops sepsoides( חולות  נחושית 
וחרסיתיים-חוליים )שולי מלחות( בנגב ובערבה. צילום: רועי טלבי.

כוח אפור )Varanus griseus( מין נדיר מאוד בערבה הדרומית ובנגב הדרומי, 
שטחי  לרבות  צומח,  עתירי  רחבים  וואדיות  אלוביאליים  מישורים  מאכלס 

חולות ושולי מלחות. צילום: רועי טלבי.

נדיר מאוד המאכלס ככל  מין   )Leptotyphlops macrorhynchus( נימון דק 
הנראה קרקעות חוליות וחרסיתיות. צילום: רועי טלבי.

מאכלס  לצפייה,  נדיר  מין   )Platyceps elegantissimus( יפהפה  זעמן 
משגשג  הנראה  ככל  בלבד.  הדרומית  בערבה  וחרסיתיים  חוליים  מישורים 

במטעי תמרים. הוגדר בסכנת הכחדה! צילום: רועי טלבי.
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סלעיים  בתי-גידול  המאכלס  מאוד  נדיר  מין   )Platyceps Sinai( סיני  זעמן 
צילום:  בסכנה“.  כ“עתידו  הוגדר  הערבה.  ובשולי  הדרומי  בנגב  ומצוקיים 

יהודה ורנר.

זעמן דק )Platyceps tessellate( מין נפוץ למדי בנגב ובערבה במגוון בתי-
נודדים. חובב משכנות האדם, אזורים מצוקיים, מטעים  גידול למעט חולות 

וכיו“ב. צילום: רועי טלבי.

והערבה,  הנגב  ברחבי  נפוץ  מין   )Spalerosophis diadema( מדבר  מטבעון 
ומשכנות  בעיקר בבתי-גידול מישוריים, שטחי חקלאות )משגשג במטעים( 

האדם. צילום: רועי טלבי.

המאכלס  תת-ארסי  נחש   )Rhagerhis moilensis( מדברי  תלום-קשקשים 
מישורים בעלי קרקעות חוליות וחרסיתיות )לעתים אבניות(. משגשג למדי 

סביב שטחי חקלאות ואזורים מושקים. צילום: רועי טלבי.

ברחבי  הנפוץ  תת-ארסי  נחש   )Psammophis schokari( מובהק  קו  ארבע 
הערבה והנגב, מאכלס מגוון בתי-גידול. משגשג בשטחי חקלאות ובישובים. 

צילום: רועי טלבי.

למדי  נדיר  תת-ארסי  נחש   )Psammophis aegyptius( מצרי  קו  ארבע 
ומצוקיים.  סלעיים  ואדיות  בעיקר  מאכלס  אילת,  להרי  בתפוצתו  המוגבל 

נמצא גם בסביבות הישוב. הוגדר בסכנת הכחדה! צילום: רועי טלבי.
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נחש חולות )Lytorhynchus diadema( נחש שתפוצתו בארץ בחלק מחולות 
מישור החוף, ובחולות ובלס חולי בנגב. הימצאותו בערבה מוטלת בספק, אך 

נמצא בחולות בסביבת בקעת עובדה. צילום: רועי טלבי.

נדיר מאוד בערבה  נחש תת-ארסי   )Telescopus dhara( עין חתול אדמדם 
נדירותו  עקב  שיטים.  עתירי  מישורים  הנראה  ככל  מאכלס  ובנגב.  הדרומית 

הוצא מהניתוח הכללי. צילום: רועי טלבי.

פתן שחור )Walterinnesia aegyptia( נחש ארסי המצוי בנגב הדרומי ונדיר 
מאוד בשולי הערבה הדרומית. מאכלס מישורים אלוביאליים וואדיות רחבים 

חרסיתיים-אבניים-סלעיים. צילום: רועי טלבי.

אפעה מגוון )Echis coloratus( נחש ארסי נפוץ מאוד, המאכלס מגוון בתי-
גידול בנגב ובערבה, אך נדיר מאוד בשטחי חולות ומלחות חרסיתיות. צילום: 

רועי טלבי.

לעמק  בתפוצתו  המוגבל  ארסי  נחש   )Cerastes gasperettii( גדול  עכן 
הוגדר  בלבד.  חרסיתיות  מלחות  ושולי  חוליים  בתי-גידול  ומאכלס  הערבה, 

בסכנת הכחדה! צילום: רועי טלבי.

שפיפון הנגב )Pseudocerastes fieldi( נחש ארסי המצוי בנגב הדרומי )נעדר 
רב- צומח  בעלי  )ואדיות  סלעיים  מישוריים  באזורים  הדרומית(  הערבה  מן 

שנתי עמיד(. צילום: רועי טלבי.
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5.5.2 ניתוח התצפיות
על פי התצפיות הספוראדיות בקרב הלטאות )איור 102, מפה 30(, המין הנפוץ ביותר הוא חרדון-צב מצוי )כ-30% מהתצפיות(. 
באזורים  הבולט  סיני  חרדון  בחולות;  הנפוצים  חולות  ונחושית  תמנע  ישימונית  המינים:  בקרב  גם  תועד  יחסי  רב  שפע 

סלעיים; ישימונית מצויה כמין גנרליסט, ומניפנית אילתית הבולט באזורים סלעיים. 

בשני הגיליונות של מפה 30 בעמודים הבאים ניתן לראות את כלל התצפיות בזוחלים. לפיכך גם עומס הפרטים בהן רב )בהמשך 
תובא מפה המציגה רק כמה מהמינים הנדירים ו/או המתמחים(. במפות בולטים מאד אזורים שבהם יש ריבוי תצפיות עקב 
נוכחות מוגברת של צופים )תצפיות של רועי טלבי באזור סמר ולוטן, אך גם ריכוזי תצפיות של צופים רבים בקרבת אילת, 
בעציית השיטים ביטבתה, בתחום שדה התעופה רמון – מסקר לפני תחילת הבנייה ב-2013, ועוד(. מנגד, בולט היעדר כמעט 
מוחלט של תצפיות בזוחלים )פרט לחרדון-צב מצוי( מאזורי הרג והקירטון בצפון אזור הסקר. באזור זה )בגבעות לובן( נצפה 
בסקר הנוכחי חרדון מדבר שלא היו בו תצפיות מתחום זה קודם לכן - מה שמחזק את הרושם שהיעדר התצפיות אינו רק 
בשל הכיסוי והביומסה הנמוכים של הצומח באזור, אלא נובע בחלקו מהיעדר צופים. מספר התצפיות בזוחלים נמוך יחסית 
לעומת מספרן ביונקים ובעופות )כ-1700 תצפיות בכל המינים בתחום הסקר, לעומת כ-8000 ביונקים ועשרות אלפים ]כולל 

נתוני פורטל הצפרות[ בעופות(.

מישוריים,  היותר  באזורים  לעיל,  הוזכרו  שכבר  מצוי,  בחרדון-צב  הרבות  התצפיות  ראשון  במבט  בולטות  ובאיור  במפות 
והתצפיות הרבות בחרדון-צב הדור )בסכנת הכחדה, צפונה עד תמנע( ובחרדון סיני באזורים שרובם סלעיים, ובפרט בחלק 

של הרי אילת שמחוץ לתחום הסקר.

על פי איור 102, מוערך כי קיים קושי לצפות במרבית ממיני הנחשים, כך שייצוגם במרחב אינו מהימן. כך תועד שפע רב של 
פרטים במינים אטרקטיביים שיחסית קל לאתרם )למשל עכן גדול בחולות(. מינים שתועדו בשפע פרטים רב, יחסית לכלל מיני 

הנחשים שתועדו, כללו גם מטבעון מדבר ואפעה בהיותם מינים גנרליסטים הנפוצים למדי.

איור 102: התפלגות מספר התצפיות עבור מיני הזוחלים השונים בתחום הסקר
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הטבלה הבאה מציינת חוות דעת כללית עבור מרבית המינים שתועדו במרוצת השנים באזור הסקר.

טבלה 29: מיני הזוחלים שתועדו בתחום הסקר, בציון מספר התצפיות בהם, פוטנציאל האיתור שלהם באזור הסקר, דרגת הסיכון 
האזורית ושייכותם לבתי-גידול מוכללים אופייניים )אלוביאלי = מישורי סחף(.

מספר שם המין
התצפיות

מידת נדירות ונראות, דרגת סיכון אזורית 
)למינים בסיכון ולמינים על סף איום(

הערותבית-גידול כללי

בישובים ובחקלאותמצוי30שממית בתים

סלעי ומצוקימצוי, עתידו בסכנה56מניפנית אילתית

סלעי ומצוקימצוי )בעיקר צפונית ליטבתה ובהר(13מניפנית מצויה

אלוביאלימצוי76ישימונית מצויה

חולימצוי, בסכנת הכחדה חמורה198ישימונית תמנע

אלוביאלימצוי10שממית זוטית

חסר מידעאלוביאלי ובישוביםמצוי )מין פולש(11שממית מחוספסת

אלוביאלי וחולימצוי 47שממית ערבה

סלעי ומצוקינדיר לצפייה15חרדון מצוי סלחי )שם מוצע(

חסר מידעאלוביאלינדיר לצפייה, על סף איום14חרדון מדבר

סלעי ומצוקימצוי82חרדון סיני

אלוביאלימצוי, על סף איום497חרדון-צב מצוי

מצוקימצוי, בסכנת הכחדה11חרדון-צב הדור

אלוביאלימצוי43שנונית נחלים

חולימצוי, חסר מידע39שנונית האז

אלוביאלימצוי14מדברית עינונית

חסר מידעבישובים ובחקלאותמצוי14נחושית עינונית

חולימצוי, על סף איום65נחושית חולות

חסר מידעאלוביאלינדיר מאוד לצפייה, חסר מידע1חומט מנומר דרומי

חסר מידעאלוביאלי וחולינדיר מאוד לצפייה, על סף איום20כוח אפור

חסר מידעאלוביאלי וחולינדיר מאוד לצפייה1נימון דק

חסר מידעאלוביאלי וחולינדיר מאוד לצפייה, בסכנת הכחדה43זעמן יפהפה

חסר מידעסלעי ומצוקינדיר מאוד לצפייה, עתידו בסכנה2זעמן סיני

אלוביאלי ומצוקימצוי, נפוץ בישובים39זעמן דק

אלוביאלינדיר מאוד לצפייה2זעמן אוכפים

חסר מידעבישובים ובחקלאותמצוי76מטבעון מדבר

חסר מידעאלוביאלי וחולימצוי, חסר מידע29תלום-קשקשים מדברי

חסר מידעאלוביאלי ומצוקימצוי38ארבע-קו מובהק

מצוקי ובשולי העיר אילתנדיר מאוד לצפייה, בסכנת הכחדה4ארבע-קו מצרי

נדיר ביותר לצפייה )ייתכן ואוכלוסיותיו 1עין חתול אדמדם
הצטמצמו לכדי הכחדה אזורית(

חסר מידעאלוביאלי, סלעי

נדיר מאוד לצפייה )ייתכן ואוכלוסיותיו 5נחש חולות
הצטמצמו לכדי הכחדה אזורית(, על סף איום

חסר מידעחולי

אלוביאלי וסלעינדיר מאוד לצפייה3פתן שחור

אלוביאלי, סלעי ומצוקימצוי58אפעה

חולימצוי, בסכנת הכחדה92עכן גדול

אלוביאלי וסלעי. עשוי  מצוי באזורים הגבוהים5שפיפון הנגב
“לגלוש״ לאזורים 

חוליים סמוכים
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באיור הבא מוצגים אחוזי השטח היחסיים של כל בית-גידול במרחב הסקר הכללי. ניכר כי מרבית מרחב הסקר כולל שטחים 
דלי צמחייה שאינם מועדפים על זוחלים )בתי-גידול עם צמחייה רבה במיוחד, יחסית, צבועים בגוונים ירוקים(.

איור 103: התפלגות השטחים בין בתי הגידול בתחום הסקר

הטבלה הבאה )טבלה 30( מציגה את מספרי התצפיות במינים השונים )להוציא כמה מינים שבהם התצפיות מעטות ביותר( 
בחלוקה לפי בתי-גידול. בבחינת התוצאות בה כדאי לזכור את המגבלות וההטיות של התצפיות שהוזכרו קודם לכן, וגם לשים 

לב לנקודות הבאות )חלקן מוזכרות גם בעמודת ההערות בטבלה(:

• מצב שבו בבית-גידול מסוים מופיע חלק קטן מהתצפיות במין, עשוי לנבוע מכך שהגדרת בתי הגידול היא ברזולוציה המרחבית 	
הנמוכה יחסית של תת-יחידות הנוף/צומח. למשל: 3 מתוך כ-200 תצפיות בישימונית תמנע הן בעציית השיטים. ייתכן כמובן 
שישימונית תמנע נמצאת בבית-גידול זה במספרים נמוכים, אך ייתכן גם שהיא נמצאת בשולי העצייה או באזורים דלילים יותר 

בה. 3 תצפיות אינן מספיק בכדי לקבוע, ובפרט שרמת הדיוק המרחבי של חלק מהתצפיות אינה מספקת.

• בהמשך הדוגמה של ישימונית תמנע, כ-60 מתוך כ-200 תצפיות בה הן מבית הגידול ‘חקלאי פעיל׳. הסתכלות ספציפית 	
על הנקודות מראה שהן למעשה מאזורים מוברים בשולי החלקות, ולא מהשטח הפעיל בעצמו. נקודה זו משמעותית לנושא 
השפעות שוליים של שטחי חקלאות )ר׳ הרחבה בסעיף 6.2 בהמשך(. נראה שעבור ישימונית תמנע אין השפעת שוליים 
שלילית והיא מגיעה עד קצה השטח החקלאי הפעיל, ומאידך, יש מבחינתה השפעה מוחלטת של הפיכת שטח לחקלאי 

פעיל. לעומתה, העכן הגדול עשוי להיכנס ממש לתוך השטח החקלאי לצורך שיחור מזון.

• יכולים להביא לעיתים 	 יש לזכור ששינויים בשימושי קרקע  ‘חקלאי פעיל׳  ‘בנוי/מופר מאד׳ או  נוכחות בבתי הגידול  בניתוח 
למסקנות שגויות. למשל, תצפיות משטח שכיום הוא חקלאי פעיל ובעבר לא היה )ולעיתים גם להיפך( יביאו למסקנה שהמין 
מתקיים בשטחים חקלאיים גם אם המצב שונה. לדוגמה: התצפיות בשממית ערבה )וכן ממינים נוספים( המופיעות בבית 
הגידול ‘בנוי׳ הן מאזור שדה התעופה החדש, אך נרשמו בתקופה שלפני הקמתו )שבה היה האזור מניפת סחף עם אלמנט חולי(.
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טבלה 30: חלוקת התצפיות שתועדו בבתי הגידול השונים )חלקם מאוחדים לצורך הפשטה(, בציון פוטנציאל אכלוס בית הגידול 
ע“י המין )+(.

בטבלה זו לא הוכללו מספר מינים בהם היו תצפיות מעטות מאד: ארבע-קו מצרי, זעמן אוכפים, זעמן סיני, חומט מנומר דרומי, נימון 
דק, פתן שחור, וכן עין-חתול אדמדם שידוע כנדיר מאד בתחום הסקר ושיש ממנו תצפית עבר אחת במיקום שלא תועד במדויק.
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++12++++4473שממית בתים

מלווה אדם. בבתי הגידול הטבעיים 
לרוב לא רחוק משטחים בנויים/

חקלאיים.

+172++2182112מניפנית אילתית
מיטבתה דרומה, עד גובה של 150 מ׳ 

מעל פני הים )לעיתים רחוקות יותר מכך(.

212241מניפנית מצויה

+727527+3+141ישימונית מצויה

4611735602ישימונית תמנע
התצפיות מ׳חקלאי פעיל׳ הן למעשה 

משטח מובר שיש בו בעיקר צומח טבעי.

222+112שממית זוטית

++1523שממית מחוספסת
מלווה אדם ועשוי להיות בסמוך 

להפרות בבתי-גידול שונים.

+228102+176שממית ערבה

התצפיות ב׳בנוי/מופר מאד׳ הן משדה 
התעופה רמון ולפני הקמתו )בפועל 

מניפת סחף עם אלמנט חולי(.

512+21חרדון מצוי

תצפיות מ׳חקלאי פעיל׳ הן משולי השטח. 11211117חרדון מדבר

15402313410121חרדון סיני
 נוכחות ב׳חולות או נחל חולי גדול׳ 

כנראה במקטעים אבניים או בסמוך להם.

90127781151342228234122חרדון-צב מצוי

התצפיות מ׳רמות גירניות׳ הן בעיקר 
מהשוליים, או מערוצים ראשיים 

היוצאים מרמות אלה, או ממקטעים 
מישוריים כמו רמת גרופית. התצפיות 

מ׳בנוי/מופר מאד׳ הן בעיקר משטח 
שדה התעופה רמון לפני הקמתו 

)בפועל מניפות סחף עם אלמנט חולי(.

71חרדון-צב הדור

תצפית משולי המלחה כנראה שגויה. 
התצפיות ממניפות הסחף עם אלמנט 

חולי הן ברובן מנקודות סמוכות 
למתלולים ומצוקים.

+4+25++361823שנונית נחלים

התצפיות מ׳בנוי/מופר מאד׳ הן 
מתחום שדה התעופה רמון לפני 
שנבנה )בפועל מניפות סחף עם 

אלמנט חולי(. תצפיות מחולות הן 
מנחל כסוי שם לא נמצאת שנונית האז.

126363שנונית האז
נראה שיש נוכחות קלה בעציית 

השיטים בקרבת שולי המלחה.

522+41+מדברית עינונית
ב׳חולות או נחל חולי גדול׳ סביר 

שנמצאת בגבול השטח.

++1261+4נחושית עינונית

1501102נחושית חולות

התצפיות מ׳חקלאי פעיל׳ הן משטח 
מובר זמן רב בשולי חקלאות סמר, 

בפועל שטח חולות.

2+343112+4כוח אפור
תצפיות מה״רמות הגירניות״ הן 

בקרבת נחל כסוי.
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211137+1351זעמן יפהפה

+1313++2131222זעמן דק

++315883+11+36מטבעון מדבר

33671+261תלום-קשקשים מדברי

+31102+++3154ארבע-קו מובהק

5+נחש חולות

62331++421115אפעה מגוון

3429731עכן גדול

חלק ניכר מהתצפיות מ׳חקלאי פעיל׳ 
הן מאזורים מוברים עם צומח טבעי 

בסמוך לשטחים הפעילים, אך ישנם גם 
כמה תצפיות מלב השטח החקלאי.

+3+1שפיפון הנגב

התצפיות מ׳חולות או נחל חולי גדול׳ 
הן מאזור נחל כסוי. ככלל, המין מעדיף 

אזורים סלעיים.

מספר התצפיות 
15733031620570254963152688825מבית הגידול

 עושר מינים
20232222187613720164בבית הגידול

באיור הבא מוצגות הנקודות של עושר המינים ומספר התצפיות )כקירוב לשפע הפרטים(, המתבססות על הנתונים בשתי 
של  ההתאמה  מידת  את  מייצג  המתאם  מקדם  אחד(.  מבית-גידול  היא  נקודה  )כל  שמעל  הטבלה  של  התחתונות  השורות 
המינים לשפע הפרטים, מה  עושר  בין  חזק  הגבוה מראה קשר  וערכו  פולינומיאלי( שנבחרה,  )קו מגמה  לעקומה  הנקודות 

שבדרך כלל מצופה בעבודות מסוג זה.

ככל שיאספו יותר תצפיות, עולה הסיכוי שנפגוש את כלל המינים המתקיימים בשטח )כולו, או במקרה זה, בבית-גידול כלשהו(. 
עד לגבול מסוים כמובן. זוהי הסיבה ששיפוע העקומה פוחת ככל שעולים הערכים בשני המדדים. בגרף זה ההתיישרות היא 

בסביבות ה-150-200 תצפיות. 

איור 104: עושר מיני הזוחלים מול מספר התצפיות בבתי הגידול השונים
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הטבלה הבאה מסכמת נוכחות של מיני זוחלים בבתי-גידול בולטים בערבה הדרומית )לרבות הרי אילת( ובנגב הדרומי. בטבלה 
מופיע גם בית הגידול ‘נחלים מצוקיים בהרי אילת׳ שאינו מיוצג בתחום הסקר הנוכחי )אם כי הסקר גובל באזורים כאלה(.

הטבלה מהווה סינתזה בין המידע מהתצפיות והידע הקודם לגבי כל מין. זאת בתשומת לב למגבלות ולהטיות של התצפיות, 
לפיכך,  מין.  כל  מופיע  בהם  הגידול העיקריים  בתי  צפויים“. מסומנים  “לא  בחינה מפורטת של התצפיות מבתי-גידול  ותוך 
המספר של סה“כ המינים בבית הגידול )בשורה התחתונה בטבלה( לא תמיד זהה למספר בטבלה הקודמת. בטבלה מסומנים 

גם בתי-גידול בהם המין עשוי להופיע באופן גבולי או אפיזודי )הסימן ~(. 

טבלה 31: נוכחות של מיני זוחלים בבתי-גידול בולטים בערבה הדרומית )לרבות הרי אילת( ובנגב הדרומי
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1111111111111שממית בתים

1111111111111מניפנית אילתית

1113~מניפנית מצויה

111117~11ישימונית מצויה

11114ישימונית תמנע

111111118שממית זוטית

)4(1111~שממית מחוספסת

11111117שממית ערבה

1111116חרדון מצוי

11114חרדון מדבר

119~11111~11חרדון סיני

5~~11~111חרדון-צב מצוי

11~חרדון-צב הדור

11שנונית נחלים

 ,1
לפחות 
בנחל 
18~1111כסוי

13~11שנונית האז

5~11111מדברית עינונית

111115חומט מנומר דרומי

11114נחושית עינונית

1113נחושית חולות

17~111111כוח אפור

1113נימון דק

5~11111זעמן יפהפה

112זעמן סיני
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111111111110זעמן דק

1119~111111מטבעון מדבר

111115~תלום-קשקשים מדברי

1111111110~11ארבע קו מובהק

112ארבע קו מצרי

112נחש חולות 

111111118פתן שחור

110~111111111אפעה מגוון

11114עכן גדול

שפיפון הנגב

1 )אך לא 
בערבה 
11115הדרומית(

סך הכל מינים בבית 
17231322151814101212131110הגידול

הטבלה הבאה זהה לשורה התחתונה של הטבלה הקודמת, ומסכמת את מספר המינים )עושר מינים( בכל אחד מ-13 בתי 
הגידול שהוגדרו: בתי הגידול המאכלסים את העושר הרב ביותר הנם מניפות הסחף עם האלמנט החולי, עציית השיטים, נחלים 

גדולים עם עצים, מניפות סחף )אבניות/חרסיתיות( ושולי מלחות עתירות שיחים.

טבלה 32: מספר מיני הזוחלים הנוכחים בבתי הגידול השונים

עושר מיניםבית הגידול

23מניפות סחף עם אלמנט חולי

22עציית שיטים

18נחלים גדולים עם עצים

17מניפות סחף )אבניות /חרסיתיות(

15שולי מלחה )חרסיות( עתיר שיחים

14נחלים מצוקיים בשולי הערבה

13חולות או נחל חולי גדול

13בקעות גבוהות בנגב הדרומי

12רמות גירניות 

12מישורי וגבעות רג

11מטע/ שדה חקלאי פעיל

נחלים מצוקיים בהרי אילת )מחוץ לתחום 
10הסקר(

10בנוי/ מופר מאד

בתי-גידול המאכלסים 13 מינים ופחות, אינם בהכרח פחותים בערכיותם. בתי-גידול אלו עשויים להיות בעלי ערכיות רבה אם 
הם מאכלסים מינים נדירים/בסכנת הכחדה, או לחילופין אם בית הגידול הוא ייחודי ושטחו מצומצם ביחס לכלל שטח הסקר.
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5.5.3 מיני זוחלים בסכנת הכחדה, נדירים ומתמחים
ההיבט המשלים לעושר המינים בבתי הגידול הוא הסתכלות על מספר בתי הגידול בהם נמצא כל אחד מהמינים )מבוסס על 
הטור השמאלי בטבלה 31(. הטבלה הבאה מציינת את מספר בתי הגידול המאוכלסים ע“י כל אחד מ-33 המינים המצויים בתחום 
הסקר. ככל שמספר בתי הגידול רב, משמע המין גנרליסט )כוללני( יותר ומותאם לסביבות שונות. לרוב הדבר יעיד על שכיחותו 
של המין במרחב, ועל דרגת סיכון נמוכה להכחדה. להסתכלות זו גם יוצאי דופן – כך למשל המניפנית האילתית מצויה במגוון 

בתי-גידול בדרום תחום הסקר ובהרי אילת, אך כיוון שזהו אזור תפוצתה היחיד בארץ, היא נמצאת בסיכון )“עתידו בסכנה“(.

טבלה 33: מספר בתי הגידול בהם נוכח כל מין

מספר בתי גידולהמיןמקרא:

מינים ספציאליסטים 
5מדברית עינונית)מתמחים(

5חומט מנומר דרומימינים בסכנת הכחדה

5שפיפון הנגבמינים נדירים

5זעמן יפהפהמספר בתי גידולהמין

5תלום-קשקשים מדברי11שממית בתים

4נחושית עינונית11מניפנית אילתית

4עכן גדול10ארבע קו מובהק

4שממית מחוספסת10אפעה מגוון

4חרדון מדבר10זעמן דק

4ישימונית תמנע9מטבעון מדבר

3נחושית חולות9חרדון סיני

3נימון דק8פתן שחור

3שנונית האז8שממית זוטית

3מניפנית מצויה8שנונית נחלים

2נחש חולות7ישימונית מצויה

2זעמן סיני7שממית ערבה

2ארבע-קו מצרי7כח אפור

1חרדון-צב הדור6חרדון מצוי

5חרדון-צב מצוי
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המפה הבאה “מסננת“ את מרבית המינים הנפוצים והגנרליסטים ומשאירה בעיקר תצפיות במינים נפוצים פחות, שחלקם 
ניכר הקשר בין מינים הידועים כחובבי חולות –  אופייניים לבית-גידול מסוים או למספר מצומצם של בתי-גידול. כמצופה, 
בפרט ישימונית תמנע )בסכנת הכחדה חמורה(, נחושית חולות ונחש חולות – לאזורי חולות, המודגשים בורוד על המפה. 
אזורים אלה נמצאים בנחל שעלב ובשוליו, חולות יטבתה, חולות סמר, חולות נמרה וחולות כסוי. כמה ממינים אלה נמצאים 
גם בחלקים של מניפות הסחף עם המרכיב החולי, ולעיתים רחוקות יותר נמצאים גם באזורים לא חוליים )אך גם לא סלעיים(. 
עכן גדול )בסכנת הכחדה( שגם הוא חובב חולות נמצא במקרים לא מעטים גם מחוץ לחולות. שנונית האז נמצאת בחולות וגם 

בשולי מלחה. בנימון דק יש רק תצפית אחת, מאזור חולי.

כמו כן ניתן לראות את תפוצת המניפנית האילתית )עתידו בסכנה( בבתי-גידול שונים )כולל גם שטחים בנויים וחקלאיים(. 
מין זה אופייני לערבה הדרומית וב“רמת המיקרו“ הוא נמצא על סלעים או מבנים. ניתן לראות גם שמין הנחש הנדיר זעמן 
)ובפרט מטעי תמרים(.  ושחלק מהתצפיות הם מאזורים חקלאיים  יטבתה,  אזור  עד  צפונה  נצפה  )בסכנת הכחדה(  יפהפה 
מצרי  ארבע-קו  הנדירים  הנחשים  במיני  מדברי.  תלום-קשקשים  בנחש  גם  קיימת  מושקים  ובאזורים  במטעים  נוכחות 
)בסכנת הכחדה( וזעמן סיני )עתידו בסכנה(, ישנן רק תצפיות בודדות במאגר התצפיות שנותח בכלל, ובתחומי הסקר בפרט.

בדירוגי הערכיות האקולוגית )סעיף 6.3(, הממצאים לגבי תפוצת מיני הזוחלים חיזקו הערכות שהסתמכו על נתוני היונקים והעופות.







פרק ו':

ערכיות אקולוגית, מסדרונות 
אקולוגיים ורצף שטחים פתוחים

נחל חמדה. אזור המהווה אתר קינון למספר מיני עופות מדבריים דוגרי קרקע, שחלקם בסכנת הכחדה, ובעל חשיבות גבוהה גם למינים חורפים. צילום: רועי טלבי





353

"ח מסכם ובקעת עובדה דו הערבה הדרומית 

6.1 כללי
בסקר זה לא בוצע ניסיון לחישוב ערכיות זואולוגית נפרדת. בפגישה של הגורמים השותפים לסקר, סוכם שבמקרים המתאימים 
המידע הזואולוגי ישפיע על הערכיות האקולוגית – דרך העלאה של הערכיות האקולוגית ביחס לערכיות הבוטנית. ההחלטה 
על האזורים )תת-יחידות נוף/צומח( בהם תתבצע העלאה כזו, כמו גם על מידת ההעלאה, יתבצעו על פי הערכת מומחה, שכן 

לא ניתן להגיע לתהליך כמותי הדומה לזה שנעשה בחישוב הערכיות הבוטנית לבדה. 

בשלוש קבוצות החולייתנים שנבחנו בפרק הקודם, הושם דגש מיוחד על נוכחותם של מינים בסכנת הכחדה ושל מינים מדבריים 
מתמחים, גם אם אינם בסכנת הכחדה. נוכחות זו היוותה מרכיב משמעותי, אם כי לא יחיד, בשיקולי דירוג הערכיות האקולוגית.

הסעיף הבא )6.2( עוסק בהשפעות האקולוגיות של שטחים חקלאיים ובערכיותם האקולוגית. השטחים החקלאיים לא נדגמו 
במסגרת הסקר הנוכחי, ובכל מקרה, עדיין לא קיימת במכון דש“א מתודולוגיה סדורה להערכה אקולוגית שלהם. הנושא מוצג 
בהרחבה עקב מרכזיותו באזור הסקר כבר כיום, כמו גם בתוכניות פיתוח עתידיות. בסיום הסעיף מופיעות המסקנות של כותבי 
דירוגי הערכיות  )6.3( מתאר את  מכן  דירוג הערכיות האקולוגית של השטחים החקלאיים. הסעיף שלאחר  בסוגיית  הסקר 

האקולוגית וסעיפים 6.4 עד 6.6 מרחיבים את נושא רציפות השטחים הטבעיים והקישוריות ביניהם.

6.2 השפעות אקולוגיות של שטחים חקלאיים ואומדן ערכיותם האקולוגית
רקע: במדבר, ובפרט במדבר הצחיח הקיצון, מהווים השטחים החקלאיים מעין “אי“ שבו מוסרת המגבלה של חוסר המים 
והנוטריינטים הקיימת ברוב השטח, ומתקיימות ביומסה ויצרנות בהיקף העולה בהרבה על זה שבשטחים הטבעיים. באזורים 

מגוננים ביישובים מתקיים מצב דומה, אך בקנה מידה קטן יותר. 

ההבדל בין שטחי החקלאות לבין מערכות טבעיות שסביבן הוא דרמטי במיוחד בסביבה המדברית. היצע המים והמזון בשטחים 
החקלאיים מביא פעמים רבות לשגשוגם של מינים גנרליסטים מקבוצות שונות, שחלקם אף אינם מדבריים ומגיעים לאזור 
בעקבות החקלאות )שורק ופרבולוצקי, 2016(. בהקשר החקלאי יש לציין שהשפעה של רעיית מקנה בשטחים טבעיים בתחום 

הסקר היא נמוכה עד לא קיימת.

פרט להשפעה הדרמטית של השטח החקלאי על המערכת האקולוגית בתחומו, השפעות השוליים האפשריות שלו על סביבתו 
הקרובה )ולעיתים גם הרחוקה( יכולות להיות משמעותיות ביותר )Shanas et al., 2006(. ההשפעות תלויות בין היתר בסוג 
הגידול וכן בדרכי העיבוד ובניהול השטח. דרכי העיבוד וניהול השטח נגזרים לרוב מסוג הגידול, אך ייתכנו אפשרויות שונות 
היעדרו, השארת פסולת חקלאית  או  גידור  קיומו של  סוגי הדישון, הריסוס,  ואופן ההשקיה,  כמות ההשקיה  כמו  בגורמים 
)חלקה מהווה מקור מזון; עשויה להוות גם מקום מסתור לבע“ח שונים; לעיתים גורמת להסתבכות פיזית(, שימוש בדבורי 
דבש להאבקה ועוד. מבחינת האורגניזמים המקומיים המושפעים, קיים גם כן מגוון רחב של דינמיקות התלויות במין המדובר. 
יכולות לנוע בין שגשוג כתוצאה מהמצב ועד היעלמות מוחלטת מהאזור. עבור בעלי חיים, שגשוג עשוי להיות קשור  אלה 
בהגדלת כמות המזון הזמין. המטע, השדה או החממה יכולים להוות “מסעדה“ ואוכלוסיית המין תגדל – מה שבתורו עשוי 
להשפיע בדרכים שונות על אוכלוסיות של מינים מקומיים אחרים. כך למשל, בקרבת מטעי תמרים נראה שהגידול באוכלוסיית 
השועל המצוי הביא להקטנה בצפיפות האוכלוסיות של גרביל דרומי וגרביל הערבה ושינה את התנהגות הגרבילים לחששנית 
יותר )Shapira et al., 2007(. אפשרית גם העלמות מוחלטת של מין מקומי מהשטח החקלאי ואף מסביבתו הקרובה. זו עלולה 
מינים  של  עידוד  ו/או  המין,  לדרישות  מתאים  שאינו  לכזה  הגידול  בית  והתמרת  לחקלאות  השטח  הכשרת  עקב  להתרחש 
מתחרים לו – זרים או מקומיים. השפעות ישירות ועקיפות נוספות שחלקן בשטח החקלאי וחלקן מחוצה לו כוללות גם: הורדת 
מפלס מי התהום האזורי עקב שאיבת מים לצורך ההשקיה, הטייה של זרימות לצורך הגנה על השטח המעובד משטפונות, 
לכידה ולעיתים מוות של בע“ח שנכנסים לחממות/בתי-רשת לחיפוש מזון או מסתור )אוסטרייכר, 2017(. כמו כן, מתקיים 

)בעיקר בערבה הצפונית( ציד לא חוקי בידי עובדים תאילנדים המועסקים בחקלאות.

ההשפעות ההדדיות שבין שטחי חקלאות לשטחים טבעיים הם נושאים שנחקרים ושנדונים רבות כבר כמה עשורים, ובשנים 
האחרונות גדל העיסוק גם בשאלת המגוון הביולוגי בשטחי חקלאות )סקוטלסקי, 2010(. מכמה מחקרים, ניטורים וסקרים 

שנעשו לגבי השפעת חקלאות בסביבה המדברית הקיצונית עולה התמונה )החלקית( הבאה:

צומח: טלבי )Talbi, 2009( חקר השפעת שוליים של מטעי תמרים על בית-גידול חולי בסמוך להם. מבחינת הצומח הטבעי 
נצפתה בסמיכות למטע הגדלת הכיסוי הצמחי )של צמחי עציון פרסי( לאורך השנים יחסית לאזורים רחוקים מהמטע. שינוי זה, 
שחל בשל עליית אופק מי התהום סביב המטע בגלל ההשקיה, היה ככל הנראה הגורם לשינויים בהרכב אוכלוסיות המכרסמים 
בקרבת המטע )ר׳ להלן(. שליו ועמיתיו )2017( השוו נוכחות מינים מכמה קבוצות חי וצומח, בין נחל שעלב והמישורים החוליים 
ניכרת מזה של  )בתוך המטע( באזור סמוך. הצומח בתוך המטע היה שונה במידה  לבין מטעי תמרים  לו,  והאבניים בסמוך 
בתי הגידול הטבעיים שמסביב. הצומח הטבעי במטע כלל בעיקר מינים מקומיים הקשורים למעזבות ושטחים מופרים ו/או 
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מינים של בתי-גידול לחים )קנה מצוי(, וכן מינים פולשים. שפע הפרטים במטע היה גבוה יותר )ר׳ גם פירוט בפרק הצומח 
בסעיף 4.3.2.16(. נתוני ניטורי המארג מהאזור הצחיח הקיצון, המופיעים בדוחות מצב הטבע בישראל 2016 ו-2018 )שורק 
בין חלקות בדיקה קרובות למטעי  ומשווים  ושפירא, 2019(, מתמקדים בהשפעות מטעי תמרים,  ופרבולוצקי, 2016; שורק 
תמרים ואחרות הרחוקות מהם. משילוב תוצאות שני הדוחות עולה שאין השפעה מובהקת על הרכב חברת הצומח המעוצה, 
אך מספרי הפרטים בקרבת החלקות גבוהים יותר. בנוסף, נמצא קשר חיובי מובהק בין נוכחות מינים חובבי מליחות )למשל 
ימלוח פגום( לבין החלקות הקרובות למטע. השפעה זו קשורה ככל הנראה לזליגת מים מהמטעים והפיכת האזור שבקרבתם 
גדול  שחלק  לכך  אולי  קשורה  למטעים,  הקרובות  לחלקות  חולות  חובבי  מינים  בין  שנמצאה  הזיקה  יותר.  ומלוח  יותר  ללח 

מהשטחים החקלאיים פותחו על גבי חולות. 

יחד עם זאת, בתנאים מסוימים שטחים חקלאיים יכולים להוות אזורי מקלט למיני צמחים בסכנת הכחדה ולצמחים נדירים 
מקומיים. מצב כזה מתארים בלכר ובלכר )2010( במטעי תמרים באזור נווה עין גדי.

הדבש  דבורי  מהגידולים.  מסוגי  כמה  ולהאבקת  דבש  ייצור  לצורך  החקלאות  משטחי  לחלק  מובאות  דבש  דבורי  דבורים: 
זו עלולה  )גוטליב, 2011(. תחרות  מחפשות מזון גם בשטחים טבעיים שסביב שטחי החקלאות ומתחרות שם עם דבורי בר 
להשפיע על אוכלוסיות דבורי הבר, וכן להפחית מיעילות ההאבקה בקרב חלק ממיני צמחי הבר ולהשפיע על אוכלוסיותיהם. 

זוחלים: בשטח החקלאי יש אמנם שפע פוטנציאלי של מזון “מוצע“ עבור חלק ממיני הזוחלים, אך עדיין מרבית מיני הזוחלים 
יהוו בעצמם טרף קל למיני היונקים הטורפים וכן העופות )כרוון, תנשמת, ינשוף עצים, זנבן( המגיעים והנתמכים ע“י החקלאות 
הקבועה והזמנית )רועי טלבי, בע“פ(. המינים הנפוצים במטעים הם בעיקר שממית בתים ונחושית עינונית )מינים מלווי אדם, 
זאת,  ע“י החקלאות הקבועה. עם  וארבע-קו מובהק הנתמכים  כגון מטבעון מדבר  גנרליסטים  נחשים  מיני  וכן  גנרליסטים( 

מפתיע שהמטעים תומכים גם במינים נדירים יחסית כגון תלום-קשקשים מדברי ואף זעמן יפהפה )בסכנת הכחדה(. 

במסגרת מחקר שנערך במקביל בישראל ובירדן ובדק נוכחות זוחלים ומכרסמים בחלקות קרובות ורחוקות מחקלאות, בבתי-
ייתכן  הקרובות.  בחלקות  יותר  גבוהים  היו  הזוחלים  של  המינים  ומגוון  שעושר  נמצא   ,)Shanas et al., 2006( שונים  גידול 
שבמקרה זה האפקט של הגברת היצרנות בסמוך לשטח החקלאי גובר על ההשפעות השליליות )כמו למשל השפעת ריסוס 
וריבוי נקודות תצפית לעופות טורפי זוחלים(. עם זאת, ייתכן שחלק מהאפקט נבע מכך שרוב החלקות הרחוקות מחקלאות 

היו בירדן, והיו נתונות להשפעות של רעיית מקנה ואיסוף עצה, הידועות כמפריעות לזוחלים. 

שממית  הפולש  המין  ואת  עינונית  נחושית  הגנרליסט  המין  את  תמרים  מטעי  בתוך  מצאו  לעיל(  ר׳   ,2017( ועמיתיו  שליו 
מחוספסת, אך לא את המינים המדבריים )של חולות או אזורים אבניים( שנמצאו בבתי הגידול הטבעיים. 

ניתן לראות שישימונית תמנע )בסכנת הכחדה חמורה( נצפית עד סמוך לגבול השטח החקלאי אך לא בתוכו.  ממפות התצפיות 
במקרה זה נראה שאין השפעת שוליים מעבר לגבול המטע.

רחוקות.  לחלקות  למטעי התמרים  קרובות  בין חלקות  בהרכב חברת העופות  נתוני המארג מראים הבדל  יציבים:  עופות 
בקרבת חלקות התמרים עולה באופן מובהק שכיחותם של כמה מיני עופות מלווי אדם )בפרט דרור הבית וצוצלת(, ויורדת 
במובהק שכיחותם של כמה מהמינים המדבריים )למשל עפרוני מדבר, שרקרק גמדי, מדברון(. בכמה מינים מדבריים נוספים 

לא נצפה הבדל מובהק. 

והאוח  המדבר  לילית  של  המקרה  היא  מקומיים  מינים  של  דינמיקות  על  החקלאיים  השטחים  להשפעת  נוספת  דוגמה 
המדברי. לילית המדבר היא מין מקומי מתמחה, החי בעיקר באזורים מצוקיים, ונראה שאתרי הקינון ושטחי המחייה שלה 
התרחקו מהערבה עם הרחבת שטחי החקלאות בה. הסיבה המשוערת לכך היא הגברת הנוכחות של אוח מדברי )מין מקומי 

אופורטוניסט( בשטחי החקלאות ובקרבתם )נועם וייס, בעל פה(.

מחקרים על הזנבן הערבי, שהינו מין עוף החי בקבוצות וגם אחד המינים הנחקרים ביותר, הראו השפעות ניכרות של שטחי 
החקלאות על אופי קבוצות הזנבנים והתנהגותם )אוסטרייכר, 2017(. נמצא שבסמוך לשטחי חקלאות גודל תחום המחייה של 
קבוצת זנבנים הוא קטן יותר, גודל הקבוצה מעט גדול יותר, הזמן המושקע בחיפוש מזון נמוך יותר ומספר הקינונים וגודל 
תטולת הביצים גבוהים יותר לעומת שטחים טבעיים רחוקים מחקלאות. תוצאות אלה מצביעות על השפעה “חיובית“ של שפע 
המזון הזמין בקרבת שטחי החקלאות. למרות זאת, הצלחת הרבייה – מבחינת הגעת גוזלים לבגרות – זהה בשני המיקומים. 
התברר שבקרבת שטחי החקלאות ישנה השפעה גם על הפרמטרים הבאים: משך הזמן בו זנבנים נצפים בקבוצה מסוימת קצר 
משמעותית, תוחלת החיים נמוכה יותר, תחלופת הפרטים גבוהה יותר, חלק גבוה בהרבה מהמפגשים בין קבוצות הוא “מפגשי 
עימות“ ולא “מפגשי שלום“ והיחסים בין פרטים בתוך הקבוצה תוקפניים יותר וידידותיים פחות. ייתכן שבקרבת החקלאות 

מספרי הטורפים גדולים יותר ועולה הסיכוי להיטרף, ובנוסף, חלק גדול יותר ממשאבי הפרט מוקצה לתוקפנות.

יונקים: טלבי )Talbi, 2009( מצא גם שבסמוך למטעי התמרים המין גרביל ערבה )מין גנרליסט( דחק כנראה לגמרי את הגרביל 
הדרומי שהוא מין מתמחה לחולות. שינוי שנגרם ככל הנראה מעליית כיסוי השיחים ומהתייצבות החול. גם במרחק מהמטעים, 
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באזור שבו כבר לא נראה שינוי בצומח, נצפתה נוכחות של גרביל הערבה שלא הייתה בתיעוד מהעבר. השוואה של נוכחות 
שני מינים אלה, במסגרת המחקר של שיינס ועמיתיו שהוזכר לעיל )Shanas et al., 2006(, הראתה שנוכחות הגרביל הדרומי 
בחלקות סמוכות לחקלאות גבוהה יותר בירדן מאשר בישראל. הסיבה לכך היא כנראה אופייה האינטנסיבי פחות של החקלאות 

בצד הירדני.

נתוני ניטור המארג )שורק ופרבולוצקי, 2016; שורק ושפירא, 2019( המבוססים על מצלמות לכידה מראים על הימנעות יחסית 
מקרבת מטעי התמרים בקרב המינים הבאים: צבי הנגב, יעל )באזורים בהם נמצא(, ארנבת, ואולי גם צבוע מפוספס. הנתון לגבי 
הארנבות מפתיע כיוון שבתוצאות רמות פעילות בשבילי טשטוש בגבול המטעים הארנבת מראה את הפעילות הגבוהה ביותר 
)מורי חן, תכתובת(. בניטור המארג נצפה קשר חיובי לקרבת מטעי התמרים אצל תן, שועל מצוי וחתול הבית. אצל הדרבן 

והזאב לא נראו הבדלים ברמת הפעילות בין החלקות הקרובות לרחוקות102. 

השפעות נוספות של חקלאות על מיני יונקים )למשל הגעת התנים והדורבנים לערבה, דחיקה של שועל הנגב ועוד( הוזכרו 
לעיל בפרק היונקים.

ויש צורך לשים לב גם להשפעות עקיפות, למשל: עד כמה  כפי שצוין, הידע בנושא השפעות החקלאות אינו מלא  סיכום: 
משפיע הגידול במספרי הטורפים על קבוצות בע“ח אחרות? האם הגידול במספרי הטורפים הוא חלק מהסיבה שצבאים כמעט 

ואינם נצפים בשטחי החקלאות ובקרבתם? גם בנושא תלות ההשפעות בממשקים חקלאיים שונים יש מקום רב למחקר. 

למרות הידע הלא שלם, התמונה הכללית היא שלשטחי החקלאות בסביבה המדברית הקיצונית ישנה השפעה שלילית על 
המערכת האקולוגית המדברית הטבעית )עם כמה יוצאים מהכלל(. מעבר להתמרת בית הגידול בו נמצאים השטחים עצמם, 
ישנה השפעת שוליים שלרוב מתבטאת בדחיקה או בהפרעה למינים מקומיים מתמחים. לפיכך, במפת הערכיות האקולוגית, 

דורגו השטחים החקלאיים באופן גורף בערכיות נמוכה. 

(, לחלק מהשטחים החקלאיים ישנה חשיבות רבה עבור מיני  עם זאת, וכפי שהוזכר בפרק העוסק בעופות )בסעיף 5.4.5.5 
עופות נודדים )ר' גם בסעיף הבא(.

ממשק של השטחים החקלאיים באופן שימזער את השפעותיהם האקולוגיות השליליות )וישמר, או יצור, השפעות 
אקולוגיות חיוביות( מהווה אתגר מרכזי בשמירת הטבע באזור הסקר. פירוט נוסף על כך מופיע בנספח התובנות.

102. תוצאות אלה אינן מעידות בהכרח שהזאבים והדורבנים אינם נמשכים לשטחי החקלאות.
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6.3 ערכיות אקולוגית: שילוב הממצאים הזואולוגיים עם ערכיות הצומח
מדבריים  עופות  נוכחות  משיקולי  התבצעה   )6.1 בסעיף  רקע  )ר׳  הבוטנית  לערכיות  יחסית  האקולוגית  הערכיות  העלאת 
רגישים, נוכחות גבוהה של צבאים )או גם וגם(, ולעיתים נוכחות גבוהה של שיטים )גם ללא שני המצבים הקודמים( – בהנחה 

שנוכחות השיטים הגבוהה מעידה על מצאי זואולוגי גבוה.

דוגמאות להעלאת הערכיות הן למשל:

• העלאת הערכיות האקולוגית למירבית – 5 )יחסית לערכיות בוטנית גבוהה – 3, או בינונית – 2( בתת היחידות נחל חמדה, 	
בצפון קע א-סעידין ודרום קע א-סעידין. ההעלאה התבצעה משיקולי דגירה ונוכחות גבוהה במיוחד של עופות מדבריים 
יציבים רגישים, ושל מיני עופות נוספים בעלי חשיבות מיוחדת לשימור, כמו למשל עפרוני עב-מקור )ראה גם לעיל במפה 

27(. משיקולים דומים הועלתה הערכיות במקטע של נחל חיון שביציאה מבקעת עובדה, מגבוהה מאד )4( למירבית.

• הערכיות 	 הועלתה  עובדה  בקעת  בשולי  וכן  ושיטה,  חיון  נחלי  וסביב  נוצה  שלוחת  באזור  נוף/צומח  תת-יחידות  במספר 
האקולוגית בדרגה אחת, לגבוהה או גבוהה מאד )יחסית לערכיות בוטנית בינונית או גבוהה בהתאמה(, משיקולי נוכחות 

גבוהה של אלימון, קטות או מינים רגישים אחרים, וקינון צחיחנית מדבר. 

• בתת היחידות מרובות השיטים סביב מלחת עברונה הועלתה הערכיות האקולוגית למירבית )הערכיות הבוטנית בהן אינה 	
תמיד מירבית כיוון שעושר מיני הצמחים בעציות השיטים בשולי המלחות אינו גבוה(. העלאה זו, שהיא גם אינטואיטיבית, 

נעשתה משיקולי נוכחות גבוהה ביותר של צבי הנגב, וחשיבות ריכוזי השיטים עבור מיני בעלי חיים רבים נוספים. 

• המידע לגבי זוחלים מהווה את אחד השיקולים להעלאת ערכיות בריכוזי שיטים, ומחזק נתוני ערכיות אקולוגית מירבית )גם 	
כשהערכיות הבוטנית ממילא מירבית( בכמה מתת היחידות עם בית הגידול החולי.

הערכיות האקולוגית הועלתה יחסית לערכיות הבוטנית ב-30 מתוך 134 תת-יחידות הנוף/צומח שאינן בנויות. 

זאת,  יחסית לערכיות הבוטנית. עם  )או לא משנים( את הערכיות אקולוגית  זואולוגיים מעלים  זה, ממצאים  בסקרים מסוג 
השפעות השוליים של החקלאות שהוזכרו בסעיף הקודם )ומומחשות למשל במפת התצפיות בתן ובדורבן( עשויות להוות 
שיקול בהורדה של הערכיות האקולוגית )יחסית לערכיות הבוטנית( ברדיוס מסוים סביב השטחים החקלאיים. כיוון שהיבט 
זה מורכב ושונה מאד בין מינים שונים, וכיוון שפעמים רבות ממילא יש רצועה מופרת )גם ברמה הבוטנית( סביב השטחים 

החקלאיים, לא התבצעה הורדה כזו.

“הילת“ ההשפעה של השטחים החקלאיים אמנם אינה נכללת בדירוג הערכיות האקולוגית, אך מיוצגת בתוצאות חישוב רצף 
השטחים הפתוחים שבסעיף הבא.

חשיבות לעופות נודדים: כפי שפורט בסעיף 5.4.5.5, חלק מהשטחים הטבעיים והטבעיים למחצה )בעיקר כאלו בהם הצומח 
מפותח במיוחד(, כמה מהשטחים החקלאיים ובריכות המלח מהווים תחנות “עצירה ותדלוק“ חשובות עבור עופות נודדים. 
הנודדים  א. העופות  היו:  לכך  ולא שולב בערכיות האקולוגית ה“רגילה“. השיקולים  נפרד  32 בסימול  זה מוצג במפה  היבט 
נמצאים במערכת האקולוגית רק במשך חלק מהשנה; ב. היבט זה מתקיים גם בשטחים חקלאיים, שמבחינות אחרות ערכיותם 
האקולוגית נמוכה )ר׳ בסעיף הקודם(. הדירוג של מרכיב החשיבות לעופות נודדים התבסס על נתוני התצפיות בעופות כאלה 

ועל הערכת מומחה.
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6.4 רקע בנושא מסדרונות אקולוגיים
)מעובד ע“פ פרלברג ועמיתיו, 2014(. מסדרון אקולוגי מוגדר כרצועת שטח בעלת ייחוד ותכונות אופייניות השונות מסביבתה, 
ושטחים  דוגמת שמורות טבע  וצומח בסביבתם הטבעית,  חי  מיני  לקיים  כדי  דיים  גדולים  מנותקים,  אזורים  לחבר  שנועדה 
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 
גובש מערך שמירת  וכך   – ייחודיות  בישראל עם הקמתה, התבססה על הרצון להגן על שטחים שבהם מערכות אקולוגיות 
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 
בין אזורים  ומבודדות, שתנועתן  יותר, מפוצלות  ונושאים אוכלוסיות בעלי חיים קטנות  אקולוגיים“ המנותקים אלה מאלה, 
טבעיים שובשה ולעיתים אף נחסמה. מצב של תת-אוכלוסיות קטנות ומבודדות מעלה את ההסתברות להכחדות מקומיות 
ע“י  הנגרמות  הפרעות  עקב  פגיעות  וכד׳(;  בצורת  שנות  )רצף  קיצוניות  טבעיות  הפרעות  עקב  פגיעות  סיבות:  ארבע  בשל 
האדם )כגון הפרעות מאימוני צה“ל, שריפות – בצפון(; רגישות לתנודות הטבעיות הקיימות בדינאמיקה שלהן )גיוס ותמותת 
פרטים(; ובמקרה של האוכלוסיות הקטנות ביותר, קיימת סכנה של ירידה במגוון הגנטי, העלולה להביא להפחתה בעמידותה 
של האוכלוסייה לשינוים סביבתיים. לפיכך, גם אם אין אפשרות לשמר שטחים טבעיים נרחבים השומרים על רציפות מרחבית 
וויטמן,  )קפלן  בין האזורים הטבעיים המובהקים  יש לשמר מסדרונות אקולוגיים פתוחים המחברים  לכל הפחות   – ביניהם 

2011; קפלן ועמיתיו, 2011(.

המסדרונות האקולוגיים בישראל הוגדרו ומופו בקנה מידה ארצי ע“י רשות הטבע והגנים, על בסיס היערות נטע אדם, חקלאות 
השטחים הפתוחים – גידולי שדה ומטעים )לא באזור המדברי(, ושטחים טבעיים שאינם מוכרזים כשמורות טבע. במסדרון 
הארצי, נכללות גם שמורות הטבע הנמצאות בתוואי ולא רק השטחים שביניהן. אזורים אלו נועדו לאפשר רצף של שטחים 
פתוחים המאפשרים תנועת בעלי חיים וזרעי צמחים בין השטחים הטבעיים המוגנים שבשמורות, ובכך תתמוך רשת המסדרונות 
ישמרו ככל  גופי התכנון, כך שתוכניות פיתוח  כלי תכנוני עבור  לייצר  האקולוגיים בשמירת הטבע בישראל. המטרה הייתה 
אלו  למסדרונות  שמחוץ  השטחים  אל  הפיתוח  את  ויכוונו  האקולוגיים,  המסדרונות  בתחום  הנכללים  המרחבים  את  הניתן 
)שקדי ושדות, 2000(. מסמך מאוחר יותר של רט“ג )רותם ועמיתיו, 2015( מפרט את התכונות הרצויות למסדרונות אקולוגיים 
ולניהולם, מבחינת  אורכית(  =“צווארי בקבוק“, שהם מקומות בהם חוצה המסדרון האקולוגי תשתית  )ולמעברים הכרחיים 
רוחב, אופי התחזוקה, הגבלות על פיתוח ועוד. פירוט נוסף בנושא קיטוע בתי-גידול ע“י תשתיות תחבורה וכן פתרונות שונים 

לכך )תכנון מעברים הכרחיים, פיצוי אקולוגי ועוד( נמצאים אצל אחירון-פרומקין )2012(.

רוב הפיתוח  ניכרים מהערבה, שבה  זאת, חלקים  גדול מתחום הסקר הנוכחי נמצא בתחום המסדרונות הארציים. עם  חלק 
היישובי והחקלאי, אינם נמצאים בתחום המסדרונות הארציים. הדבר נכון גם לחלק משטחי בתי הגידול הנדירים שבערבה )ר' 

במסגרת בגיליון הצפוני של מפה 33(.

השאיפה היא שהתווייה של מסדרונות המבוססים על העקרונות אלה, ברזולוציה גבוהה יותר - ברמת התכנון האזורית או 
ו/או תוכנית אב לשטחים  )למשל במועצות אזוריות(  כוללניות  נפרד מהכנת תוכניות מתאר  – תהווה חלק בלתי  המקומית 

פתוחים. מצב זה כבר מתממש בחלק מהתוכניות המקודמות כיום.

אקולוגיים  מסדרונות  אזורי  של  שילוב   .)6.3( קודם  בסעיף  תוארה  וזואולוגי  בוטני  מצאי  על  שהתבססה  אקולוגית  ערכיות 
וצווארי בקבוק )כמו גם שיקולים מרחביים/מיקומיים נוספים( בתהליך ההערכה האקולוגית, מהווה צעד נוסף ומשלים. שילוב 

מעין זה יתואר בסעיף 6.6 בהמשך.

6.5 חישוב רצף השטחים הפתוחים על פי מודל מכון דש"א 

6.5.1 רקע 
הערכת רצף השטחים הפתוחים מהווה מימד משלים להערכת הטבע והנוף, ויכולה גם לסייע בהתוויית מסדרונות אקולוגיים. 

פגיעה בשטחים פתוחים נגרמת הן בגלל צמצום השטח הפתוח והפיכתו לשטח בנוי, והן בעקבות קטיעתו בקווי תשתית כגון 
כבישים, מסילות ברזל, צינורות, וקווי חשמל. לרוב האלמנטים המלאכותיים הללו יש גם השפעה מפריעה על השטח הפתוח 

ועל הערכים הטבעיים הנמצאים לידם או מסביבם. לפיכך ההתייחסות אליהם לצורך עניין זה היא כאל הפרעות/הפרות. 

טווח השפעתו של שטח בנוי על שטח פתוח תלוי בגורמים רבים: עוצמת הבינוי )גובה, צפיפות(, אורך הגבולות וצורתם, תבליט 
השטח )שיפוע ,מיקום באגן ניקוז(, סוג וכמות המזהמים שנוצרים בשטח הבנוי וכן דרך הטיפול )או אי-הטיפול( בהם ועוד. 
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טווח השפעתם של הכבישים על רצף השטח הפתוח משתנה בהתאם לרוחב הכביש ועוצמת עבודות העפר )סוללות, קירות 
חצובים(, קיומן של מערכות תאורה ו/או גדרות הפרדה ותיחום, וכן נפח התנועה בכביש.

מפת רצף השטחים הפתוחים מנסה להעריך באופן גס את השפעת התשתיות היישוביות והקוויות על כל תא שטח באזור 
הסקר. זאת במטרה לתת מענה להערכת תפקודים נוספים של שטחים פתוחים – הערכה שאינה באה במלואה לידי ביטוי 
כמה  הכוללים  אחרים,  חשובים  מרחביים  היבטים  נוספים  אלו  לערכים  הנופית-תרבותית.  ובערכיות  האקולוגית  בערכיות 

תפקודים:

א. תפקוד חברתי )רקע לפעילות נופש וטיולים(: רצף הנוף הפתוח והטבעי מהווה מרכיב מרכזי בחוויית הטיול והנופש בחיק הטבע.

ב. תפקודים מערכתיים: חייצים בקנה מידה מקומי וארצי בין גושים עירונים וכפריים, שבהם נשמר המרחב הפתוח.

ג. מרחב לתכנון עתידי: אזור פתוח רציף מותיר בידי הדורות הבאים מרחב תכנון גדול יותר, לצרכים אשר ייתכן שבדור הנוכחי 
אין כלל מודעות אליהם.

ד. תפקוד אקולוגי: לשטח פתוח רציף ישנה חשיבות רבה מבחינת קיום מערכות אקולוגיות ובתי-גידול מגוונים, הבנויים על 
מערכות מרחביות הזקוקות לשטחים רחבי-ידיים המקושרים ביניהם.

6.5.2 שיטת ההערכה
שטחים מבונים, כבישים, מתקני תשתית )למשל תחנות שאיבה, אנטנות סלולריות( ושטחים חקלאיים פעילים סווגו בקבוצות 
על  גורמים אלה התבסס  נתיבים“(. המיפוי של  ארצי עם הפרדת  “כביש  עירוני“,  “ישוב  )למשל  כלליות של שימושי-קרקע 
וכו׳,  שונים  קטנים  מתקנים  כבישים,  של  שכבות  על  והן  הסקר  במסגרת  והחקלאיות-פעילות  הבנויות  היחידות  תת  מיפוי 
שמופו בעזרת שכבות של הגורמים הרלוונטיים )למשל מתקני חברת “מקורות“, שכבת אנטנות סלולריות של המשרד להגנת 

הסביבה(.

לכל סוג שימוש-קרקע בוצע אומדן יחסי משוער של מידת השפעתו על השטח הפתוח. מידת השפעתם מכונה גם “משקל 
הפרה“. השפעה מקסימלית )100%( מיוחסת לאזורי תעשייה ולישובים עירוניים. מידת השפעתן של הפרות אחרות הוערכה 
כקטנה יותר, בהתאם למופיע בטבלה שבעמוד הבא. טבלה זו מבוססת על מודל שפותח במכון דש“א ומפורט במאמר של 
Levin et al., 2007. בחישוב הרצף בשטח הסקר הנוכחי )שלא כמו ברוב החישובים באזור הים-תיכוני( יוחס משקל הפרה )של 
10%( גם לשטחים החקלאיים הפעילים. זאת עקב ההנחה, המחוזקת גם מהתצפיות בבעלי חיים ומהמחקר בנושא, שלשטחים 

אלה יש אפקט שוליים משמעותי בסביבה המדברית )ר׳ סעיף 6.2(. 

כאלו  )גם  השונים  ההפרה  מגורמי  נקודה  אותה  של  המשוקלל  המרחק  פי  על  רצף“  “ערך  חושב  הסקר  בשטח  נקודה  לכל 
הנמצאים מעט מחוץ לתחום הסקר אך עשויים להשפיע עליו(. ככל שהמרחק מאלמנטים אלה גדול יותר הוערך השטח הפתוח 

כאיכותי יותר. 

ראוי להדגיש שאין נתונים אלו מספיקים בכדי לקבוע בדיוק את מידת ההשפעה של השטח הבנוי – השפעה זו תלויה בגורמים 
רבים ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר זה. להשפעה זו מימדים אקולוגיים )למשל חתולים היוצאים מיישוב וטורפים חיות 

בר, השפעת תאורה – זיהום אור, ועוד( וכן ממדים נופיים )למשל פגיעה בקו רכס ע“י אנטנות(. 

טבלה 34: משקלי הפרה

הערות/דוגמאות  משקל הפרה )%(שימוש קרקע/תשתית

אילת100יישוב עירוני

שדה תעופה רמון100שדה תעופה בין-לאומי

מחצבת נעצוץ50מחצבה פעילה

כביש 90 בקטע יטבתה – אילת50כביש ארצי עם הפרדת נתיבים

אזור תעשייה שחורת50אזור תעשייה/תעסוקה מקומי

שטחי כרייה בתמנע30מחפורת פעילה

אזור פונדק יטבתה/מבני המועצה50מרכז מסחרי/תחנת תדלוק ושירותי דרך

אס״פ נמרה30אס״פ אזורי

30גדר בסיס עובדה 

25 בגדר הישנה, 50 בגדר החדשה הנבנית25 או 50גדר הגבול עם ירדן

יהל25יישוב כפרי
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הערות/דוגמאות  משקל הפרה )%(שימוש קרקע/תשתית

תלוי בגודל הבסיס ובאופיו. בסיס עובדה – 2575 עד 100בסיס צבאי

כביש 2540כביש ארצי ללא הפרדת נתיבים

מתקן התפלה אילת25מתקן הנדסי גדול

25רפת, מכלולי מבנים חקלאיים

חוות ע’רנדל15חווה כוללת מגורים

תחנות שאיבה גדולות15מתקן הנדסי בינוני

כביש הגישה למסוף ערבה10כביש אזורי

10שטחים חקלאיים – מטעים וגד״ש

10מחפורת נטושה

אנטנות סלולריות שונות10אנטנה

מנחת יטבתה10מנחת מטוסים פעיל

10מתקן פוטו-וולטאי

5כביש גישה

תחנות שאיבה קטנות5מתקן הנדסי קטן

6.5.3 ניתוח מפת רצף השטחים הפתוחים
מפת רצף השטחים הפתוחים מבליטה את מיעוט ההפרות ואת ערכי הרצף הגבוהים בצפון אזור הסקר, כמו גם באזור ההר 
 – )לוטן  נראית הצפיפות היחסית של ההפרות בחלק המרכזי של הערבה הדרומית  לו(. מאידך,  )ושמעבר  שבתחום הסקר 

יטבתה( ושוב בקרבת אילת. ניכרת גם השפעתם של בסיס עובדה ושל בסיסים נוספים בקרבתו. 

– חיון, כמו גם באזור שסביב בסיס  יש לציין שהפרות הנובעות משימוש צה“ל בשטחי אש )למשל במרחב הנחלים מנוחה 
להפרות  גם  כמו  עצמם  האימונים  של  להפרעה  הכוונה  הרצף.  במודל  בחישוב  נכללות  אינן  הסקר(  לתחום  שמחוץ  שיזפון 

הנותרות בשטח כדוגמת קוליסים, מחפורות קטנות ועוד.

גורם נוסף שאינו מוכלל בחישוב הרצף והוא בעל השפעה משמעותית, הם קווי חשמל ועמודי חשמל, ובפרט הגדולים שבהם 
)ההשפעה הנופית ניכרת, ובמקרים מסויימים ישנה גם השפעה אקולוגית – של התחשמלות עופות(. מסיבה זו, מופיעים גם 

קווי המתח הגבוה על מפות הרצף, אם כי ללא “הילה“ של הפרה.

גדר הגבול עם ירדן, שהיא גם גבולו המזרחי של הסקר, נחשבה כהפרה קווית. משקל ההפרה שניתן לה היה בחלוקה גסה 
למקטע בו נבנתה או הולכת ונבנית הגדר החדשה )בין אילת ועד מול חולות סמר בערך, בזמן כתיבת הסקר( בו ניתן משקל 

הפרה של 50%, והמקטע מצפון לאזור זה – בו טרם נבנתה הגדר החדשה – משקל הפרה 25%. 

חלק  וכן  החקלאות,  שטחי  מרבית  נמצאים  שבה  הערבה,  לכביש  הגבול  גדר  בין  “רצועה“  ישנה  עברונה,  עד  ודרומה  מיהל 
מהיישובים ושדה התעופה החדש. בתחום זה נמצאת גם מרבית השטח של בתי הגידול של החולות ושל המלחות, וחלק ניכר 
מעציית השיטים ומאוכלוסיות הצבאים הקשורות אליה )ר׳ גם בסעיף 5.3.2(. במצב זה ישנה חשיבות רבה לשמירת הקישוריות 
)ר׳  הארציים  המסדרונות  במפת  הערבה.  לכביש  שממערב  יותר  הנרחבים  הפתוחים  לשטחים  בינה  והן  זו,  רצועה  בתוך  הן 
מסגרת במפה 33, בגיליון הצפוני( חסרה הקישוריות בתוך הרצועה. קישוריות כזו מקבלת מענה מסוים בהצעה למסדרונות 
מקומיים )ר׳ מפה 34(. ההרחבה המתוכננת של כביש הערבה גם מצפון ליטבתה, הכוללת הכפלת הנתיבים והפרדה קשיחה 
בין המסלולים )אתר השירותים והמידע הממשלתי(, תגדיל את ההפרדה בין השטחים שמשני צידי הכביש. זאת למרות שנושא 

מעברי בעלי החיים נלקח בה בחשבון.

במקטע לוטן – יטבתה צפיפות ההפרות ממזרח לכביש הערבה גבוהה יחסית. במפות ניתן לראות שבמקטע זה נותרו אך מעט 
שטחים שאינם בתחום פיתוח התיישבותי או חקלאי, או שאינם נמצאים תחת השפעת שוליים של פיתוח כזה. 
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6.6 שילוב היבטים מרחביים בערכיות האקולוגית
בשילוב זה הכוונה להערכה הלוקחת בחשבון גם את מיקום השטח במרחב ביחס לשטחים אחרים, ולא רק את המצאי האקולוגי 
שנדגם או שמשוער שקיים בו. למשל: אזורים המהווים ציר חשוב מבחינת קישוריות בין אזורי ליבה )כמו במקרה של שמירת 
קישוריות בין אוכלוסיות הצבאים בעברונה וביטבתה( ראויים להתייחסות מיוחדת )שימור, מניעת הפרעות וחציצות( גם אם 
בהם עצמם אוכלוסיית הצבאים דלילה. שמירה על אזורי חיץ הסמוכים לנחל חמדה, בו יש ריכוז של עופות דוגרי קרקע, היא 

חיונית להמשך הצלחת הדגירה, כיוון שפגיעה או הפרעה בהם יזיקו לקינון באזור הסמוך. 

המפה שבעמוד הבא מדגימה הסתכלות המשלבת את:

• מפת הערכיות האקולוגית.	

• תוכנית )ראשונית שייתכן ותשתנה, ובכל מקרה לפני תכנון מפורט( למסדרונות אקולוגיים, המתגבשת בין המועצה האזורית 	
חבל אילות לרט“ג. התוכנית מתייחסת לחלקי המועצה המיושבים ומכסה שטחים גם מחוץ לתחום הסקר.

שלב אפשרי נוסף שאינו מוצג, הוא מתן “ערכיות אקולוגית-מרחבית“ מירבית לאזורים הצרים שבתוכנית מסדרונות זו. אזורים 
אלה נמצאים:

• בציר החיבור המערבי בין יטבתה לעברונה.	

• במרווח הצר בין גדר שדה התעופה רמון לגדר הגבול ובהמשכו צפונה המאפשרים )יש לקוות( תנועת בעלי חיים בין אזור 	
עברונה לחולות סמר.

• בפס צר בין חולות יטבתה לנחל שיטה – פס העובר ממזרח לשטחי החקלאות של יטבתה ושל גרופית וקטורה, בין שטחי 	
החקלאות של לוטן ומתבסס על נחל שעלב ו/או האזור שממזרחו – עד לקע א-סעידין ולנחל שיטה.

כמו כן, יש להתייחס לאזורי החיץ סביב אתרים רגישים כבעלי ערכיות גבוהה יותר מאשר הערכיות האקולוגית המתבססת רק 
על המצאי בהם )ר׳ גם בנספח התובנות(. 

בלי קשר לאופן ההצגה של מפה משולבת כזו או אחרת, יש לזכור שהשמירה על אפשרות המעבר במסדרונות צרים אלה )או 
אחרים, שיתגבשו בתכנון המפורט( חשובה לטווח ארוך לא פחות משמירה על שטחי הליבה עצמם. כמו כן, שמירה על אזורי 

הליבה דורשת מזעור של השפעות שוליים מהשטחים הסמוכים לאזורי הליבה.  
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נספח א. תובנות עיקריות

א.1 רקע
התובנות שלהלן מהוות אמירות כלליות לגבי חשיבותם של מספר עקרונות שימור, ניהול, טיפוח וממשק, לצורך שמירה על 
ערכי הטבע, הנוף והמורשת בתחום הסקר. הן נשענות על: אפיון המצאי )למשל איתורי מינים בסכנת הכחדה, תפוצת יונקים 
מתפרצים( וההערכה )למשל דירוגי ערכיות אקולוגית וערכיות נופית-תרבותית( המוצגים בסקר, על מידע נוסף שחלקו מוצג 

בסקר )למשל השפעות אקולוגיות של שטחים חקלאיים(, ומשלבות את השקפת מחברי הסקר. 

א.2 התובנות
• שימור מירבי של מה שנותר מבתי הגידול הנדירים יחסית )ושחלקם עשירים במיוחד במיני צמחים ובעלי חיים בכלל ו/או 	

במינים נדירים( – עציית השיטים, בית הגידול החולי, מלחה ושוליה וכן קע/פלאייה. שיקום שטחים מופרים בבתי-גידול אלה 
)למשל: שטחי הכרייה לשעבר בחולות סמר, שרידי מלחת אילת(. בבית הגידול החולי, הכוונה גם לשטחים חוליים שאינם 
בתחומי דיונות או נחל חולי )למשל השוליים ממערב לנחל שעלב, בהם חול דק מכסה אלוביום(, מכיוון שמבחינת המגוון 

הביולוגי הם דומים למדי לשטחי החול ה“קלאסיים“. 

• שמירה על קישוריות בין השטחים הטבעיים לאורך הערבה ולרוחבה )כולל במספר מקומות גם לערבה הירדנית(, ובינם לבין 	
אזורים שמחוץ לערבה. שמירה על אפשרות המעבר של צבי הנגב, המהווה גם “מין מטרייה“ ושהוא גם מין חששן יחסית, 
בין האוכלוסיות  ישנה חשיבות מיוחדת לאפשרות החיבור  בנוסף,  נוספים.  גם עבור מיני בע“ח  יכולה להבטיח קישוריות 

הגדולות של צבי הנגב ביטבתה ובעברונה, ויש גם צורך בשיפור הידע לגבי תנועת הצבאים בין מוקדים אלה.

• בית 	 ולרוב בעייתית. פרט להתמרה של  השפעתם האקולוגית של שטחי החקלאות במדבר הצחיח הקיצון היא דרמטית 
הגידול בשטח עצמו, ישנן גם השפעות שוליים שפעמים רבות מתבטאות בדחיקת מינים מדבריים מתמחים. עקב כך, חשובה 
ביותר הטמעת שיקולים אקולוגיים בהחלטות על מיקום שטחים חקלאיים חדשים. שיקולים כאלה עשויים לעיתים “למשוך 
בכיוונים מנוגדים“ ויש לשקול כל מקרה לגופו, יחד עם תשומת לב לתמונה הכללית. למשל: פיתוח צמוד דופן לחקלאות 
)או ליישוב( קיימים יקטין את המידה בה יגדלו השפעות השוליים ואת ההפצה הפוטנציאלית של מינים פולשים. מאידך, 
אם בצמידות דופן לפיתוח הקיים ישנו בית-גידול נדיר, ייתכן שעדיף להזיז את הפיתוח החדש למיקום אחר. גם לשיקולים 

נופיים חשיבות בהחלטות אלה )ר׳ להלן(. 

• מבחינה אקולוגית, חשוב לא פחות גם אופן ניהול השטחים החקלאיים הקיימים והחדשים. הקטנת ההשפעות האקולוגיות 	
ועוד. בחלק מצעדים  ואיבודי המים  גידור, הקטנת כמות הריסוסים  השליליות אפשרית למשל ע“י הקפדה על סניטציה, 
אלה קיים גם יתרון של הקטנת נזקי בע“ח. במקביל, יש לשמור על התפקוד של חלק מהשטחים החקלאיים כתחנות עצירה 

לעופות נודדים – באופן בו העופות נהנים ושטחי החקלאות אינם ניזוקים. 

• שמירה על תפקודם של כלל השטחים והאתרים המשמשים את העופות הנודדים בדרכם )בהם שטחים טבעיים, משוחזרים, 	
הנתמכים  תרנים  רוח,  טורבינות  )כמו  ממכשולים  ונקיים  פתוחים  שמיים  על  שמירה  מלח(.  בריכות  חקלאיים,  מיוערים, 
בכבלים וקווי מתח גבוה( סביב שטחים אלה ובסביבת צירי הנדידה העיקריים. לנושא זה חשיבות ברמה עולמית עבור מיני 

עופות רבים.

• שמירה על אופי הזרימה בערוצים העיקריים ועל עצי השיטה, ככל האפשר גם באזורים העוברים פיתוח. בערוצים העיקריים 	
מתרכזת רוב הביומסה של הצומח הרב-שנתי, כולל מרבית השיטים, המהווים בסיס למארג המזון בסביבתם ובאזור כולו.

• שמירה על אתרי מיני צמחים בסכנת הכחדה, גם אם אינם בתחום שמורות טבע )למשל מלענן דראר ליד לוטן, גופנן המדבר 	
בקע א-סעידין(.

• בממשק מתאים, חלקים משטחי החקלאות או שוליהם הקרובים עשויים גם להוות גני מקלט עבור מספר מינים של צמחים 	
יזום  ניתן באופן  )למשל אוכם חד-ביתי המתחדש באופן טבעי בחלק ממשוכות האשלים.  זו  נדירים המתאימים לסביבה 

להשיב גם מינים נוספים(. 

• שמירת חיץ ללא הפרעות מאזורי קינון של עופות מדבריים דוגרי קרקע )למשל: נחל חמדה( ומאתרים נקודתיים רגישים כמו 	
ריכוזי צמחים נדירים. זאת, לאור השפעות השוליים של פיתוח ופעילות אנושית.

• הטמעת שיקולים נופיים בכל תכנון עתידי, לאור נופיו המיוחדים והמגוונים של האזור, המשלבים שטחים טבעיים מסוגים 	
שונים, חלקם נרחבים ובראשיתיים, יחד עם נופי יישובים וחקלאות. שיקולים אלה חשובים גם אם “הרקע הדרמטי“ שיוצרים 

הרי אדום, הרי אילת, צוקי שיירות ואלמנטים נוספים, אינו צפוי להשתנות.



392

"ח מסכם ובקעת עובדה דו הערבה הדרומית 

• שימור וטיפוח מכלולי אתרים ארכיאולוגיים ביחד עם הנוף הטבעי שבסביבתם, כ“נופי תרבות“. דוגמאות בולטות הן האזור 	
שממזרח לבקעת עובדה וכן אתרי נווה יטבתה. גם כמה מהקטעים שנותרו מדרכים עתיקות לאורך הערבה ובמעלות ממנה 

ראויים לשימור מסוג זה.

• והן 	 חקלאות,  ושטחי  יישובים  ובשולי  דרכים  לאורך  הן   – קיימים  מפגעים  של  אקולוגי,  גם  האפשר  ובמידת  נופי,  שיקום 
באזורים מופרים נרחבים כמו מכרות תמנע. במקרים מסוימים, כאשר הדבר מתאים, ניתן להשתמש באזורים שכבר הופרו 

במידה משמעותית כחלופה מועדפת )לפחות משיקול נופי ואקולוגי( עבור פיתוח חדש. 

• טיפול במינים פולשים ומתפרצים: התבססות מיני צמחים פולשים בשטח הטבעי היא איטית יחסית בגלל התנאים המדבריים 	
הקיצוניים. לפיכך, טיפול במוקדי הפלישה הקיימים יכול להביא לתוצאות טובות. בהתפרצות מיני בע“ח רצוי לטפל קודם כל 
דרך הקטנת מצאי המזון הפוטנציאלי )שיפור הסניטציה בשטחים החקלאיים, טיפול מוקפד יותר בפסולת ביתית ובאתרי 

הפסולת, מניעת פסולת מטיילים(.

הדרושים  והמנהליים  הטכניים  התכנוניים,  הצעדים  את  מפרטות  ואינן  בלבד,  כלליים  כעקרונות  מנוסחות  לעיל  התובנות 
א.3, שהם  ניתן לראות במקורות המוזכרים להלן בסעיף  לנושאים אלה  הנוגעות  למימוש מטרות אלה. המלצות ספציפיות 
מסמכים שהוכנו בהקשר לשטחי מוא“ז חבל אילות או הערבה בכללותה )גם מחוץ לתחומי המועצה(. רוב ההמלצות נגזרו 
מתובנות דומות, אם כי לא תמיד זהות לגמרי, לאלה שהוצגו כאן. המלצות רלוונטיות נוספות נמצאות במקורות כלליים )למשל 

רותם ועמיתיו, 2015 – בנושא גידור; אחירון-פרומקין, 2012 – בנושא מעברי בעלי חיים(.

א.3 מספר מקורות שבהם מופיעות המלצות בתחומים אלה
• בחבל 	 פתוחים  לשטחים  האב  תכנית  של  במסמך  נמצאות  ומורשת  נוף  טבע  ערכי  על  שמירה  בנושא  מפורטות  המלצות 

אילות )שני, ולרמן בן שושן אדריכלים, 2018(. ההמלצות במסמך תכנית האב עוסקות במגוון נושאים, שחלקם מעבר לתחום 
העיסוק של הסקר הנוכחי, וכוללות גם תשריטים.

• המלצות מפורטות בדגש שימור אקולוגי, עבור תחום השיפוט של העיר אילת, נמצאות במסמך המסכם של סקר הטבע 	
העירוני באילת )מנדלסון וזילברשטיין-ברזידה, 2017(. לסקר זה תחום חפיפה מרחבית מסוים עם הסקר הנוכחי )אזור פשט 
נחל רודד ונחל שחורת, פארק הצפרות, יער הולנד, שרידי מלחת אילת ועוד(, ובנוסף, חלק ניכר מההמלצות המופיעות בו 

רלוונטיות גם לנושאי שמירת טבע בתחום הסקר הנוכחי )למשל טיפול במינים פולשים, הגנה על עצי שיטה ועוד(.

• המלצות בדגש שימור עצי שיטה, וכן בנושא יחסי הגומלין בין שטחים חקלאיים ויישובים לבין עצי שיטה בתוכם ובסמיכות 	
להם ולשטח הטבעי מסביבם בכלל, נמצאות אצל פרלברג ועמיתיו )2013(.
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נספח ב. רשימת מיני הצמחים מהתרשימים והתצפיות שנבחנו בתחום הסקר
רשימה זו כוללת את המינים מתרשימי הצומח ששימשו מסקרי העבר, תרשימים מהסקר הנוכחי ומינים נוספים מתצפיות רט״ג. על פי הספרות ישנם בתחום הסקר גם מינים נוספים שלא 

מופיעים במקורות ששימשו כאן. 

שכיחות/נדירות, אנדמיות וצורת חיים מתוך פרגמן ועמיתיו )1999(. המספר האדום: מתוך שמידע ופולק )2007( ושמידע ועמיתיו )2011(. מוגן: על פי רשימת ערכי טבע מוגנים, רשות הטבע 
והגנים )2005( – לפני הכללת כל המינים בסכנת הכחדה ברשימה זו, שהתבצע בסוף שנת 2018. זר/נטוע/פולש/פליט תרבות: ע״פ סינתזה מפרגמן ועמיתיו )1999(, דופור-דרור )2010( ומימי רון. 

בן-חלוף/בן-קיימא, בית-גידול, תפוצה פיטוגיאוגרפית ורמת מופרות: ע״פ דנין ודנין )אתר צמחיית ישראל ברשת(.

מפתחות לערכי השכיחות והאנדמיות בטבלת מיני הצמחים:

אנדמיותשכיחות

X נכחדEIאנדמי לישראל

Oעל סף הכחדה, נמצא ב- 3-1 אתרים בישראלEEאנדמי לישראל וסיני

RRנדיר מאד, נמצא ב- 30-4 אתרים בישראלELאנדמי לישראל ולבנון

RPנדיר למדי, נמצא ב- 100-31 אתרים בישראלEPאנדמי לישראל וירדן

Rנדיר, נמצא ביותר מ- 100 אתרים בישראלESאנדמי לישראל, סוריה ולבנון

FמצויETאנדמי לישראל וטורקיה

CנפוץEYאנדמי לישראל וקפריסין

CCנפוץ למדי

   

חלוף/ שם מדעי  שם המין
מספר אנדמיותשכיחותצורת חיים קיימא 

מוגןאדום
זר/נטוע 

פולש/פליט 
תרבות

תפוצה בית-גידול
פיטוגיאוגרפית

רמת 
הערותמופרות

טבעי בלבדסודנימדבר, תרמופיליים    Rבן-שיחקיימא  Abutilon fruticosumאבוטילון השיח

מדבר, תרמופיליים     Cעשבוני רב-שנתיקיימאCitrullus colocynthisאבטיח הפקועה
 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

 טבעי בלבדסודניקרקעות מלוחות    Cחד-שנתיחלוףOpophytum forsskaliiאהל מגושם

Mesembryanthemum אהל מצוי
nodiflorumחד-שנתיחלוףCC     ,קרקעות מלוחות

רודרליים
אירו-סיבירי 

- ים-תיכוני - 
סהרו-ערבי

בעיקר 
 טבעי

אהרונסוניית 
פקטורי

 Aaronsohnia
factorovskyiחד-שנתיחלוףCC    טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר 

מדבר, קרקעות   RP 3.2שיחקיימאSuaeda monoicaאוכם חד-ביתי
 טבעי בלבדסודנימלוחות, תרמופיליים
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חלוף/ שם מדעי  שם המין
מספר אנדמיותשכיחותצורת חיים קיימא 

מוגןאדום
זר/נטוע 

פולש/פליט 
תרבות

תפוצה בית-גידול
פיטוגיאוגרפית

רמת 
הערותמופרות

מדבר, קרקעות    CEPבן-שיחקיימאSuaeda asphalticaאוכם מדברי
 טבעי בלבדסהרו-ערבימלוחות

רב-שנתי קצר-קיימאSuaeda aegyptiacaאוכם מצרי
מדבר, קרקעות     Fחיים

בעיקר סהרו-ערבימלוחות
 מופר

מדבר, קרקעות   RR 3.7בן-שיחקיימאSuaeda vermiculataאוכם תולעני
 טבעי בלבדסהרו-ערבימלוחות

Lavandula אזוביון מדברי
coronopifoliaבן-שיחקיימאF     מדבר, תרמופיליים

)צמחים אוהבי-חום(
סהרו-ערבי - 

 טבעי בלבדסודני

מדבר, תרמופיליים     Rבן-שיחקיימאLavandula pubescensאזוביון שעיר
)צמחים אוהבי-חום(

סהרו-ערבי - 
 טבעי בלבדסודני

ים-תיכוני - בתות    CCחד-שנתיחלוףUrospermum picroidesאזנב מצוי
 חצי-חציאירנו-טורני

מדבר, תרמופיליים     CשיחקיימאLycium shawiiאטד ערבי
)צמחים אוהבי-חום(

סהרו-ערבי - 
 טבעי בלבדסודני

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדבר    CCבן-שיחקיימאAchillea fragrantissimaאכילאה ריחנית
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

 טבעי בלבדסהרו-ערביחולות    Cחד-שנתיחלוףParonychia arabicaאלמוות ערבי

ערבות-    CCבן-שיחקיימאHalothamnus lancifoliusאלניה אזמלנית
 טבעי בלבדאירנו-טורנישיחים, מדבר, חולות

ערבות-שיחים, מדבר,     CCחד-שנתיחלוףEmex spinosaאמיך קוצני
 חצי-חציים-תיכוניחולות

 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר    CCחד-שנתיחלוףMedicago laciniataאספסת מפוצלת

אפזרית דו-
    CCחד-שנתיחלוףSpergularia diandraאבקנית

ערבות-שיחים, מדבר, 
קרקעות מלוחות, 

רודרליים

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני - 

סהרו-ערבי
 חצי-חצי

מחשופים של סלעים     RPבן-שיחקיימאIphiona mucronataאפיונה מחודדת
 טבעי בלבדסהרו-ערביקשים

אפיונה 
מדבר, תרמופיליים     RPבן-שיחקיימאIphiona scabraמחוספסת

 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

מחשופים של סלעים     Rעשבוני רב-שנתיקיימאTetrapogon villosusארבעוני שעיר
קשים

סהרו-ערבי - 
 טבעי בלבדסודני

Polygonum ארכובית צפופה
argyrocoleumחד-שנתיחלוףR    -בתי-גידול מופרעים

 מופר בלבדאירנו-טורנימופרים

ארכובית 
שבטבטית

 Polygonum
equisetiformeעשבוני רב-שנתיקיימאCC    ים-תיכוני - בתות

אירנו-טורני
בעיקר 

 מופר
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חלוף/ שם מדעי  שם המין
מספר אנדמיותשכיחותצורת חיים קיימא 

מוגןאדום
זר/נטוע 

פולש/פליט 
תרבות

תפוצה בית-גידול
פיטוגיאוגרפית

רמת 
הערותמופרות

 טבעי בלבדסהרו-ערביחולות   RPEEחד-שנתיחלוףArnebia tinctoriaארנבית הצבעים

מדבר, תרמופיליים   RR 2.5חד-שנתיחלוףArnebia hispidissimaארנבית זיפנית
)צמחים אוהבי-חום(

סהרו-ערבי - 
 טבעי בלבדסודני

ארנבית צרת-
אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדבר    Cחד-שנתיחלוףArnebia linearifoliaעלים

 טבעי בלבדסהרו-ערבי

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדבר    אין נתוןחד-שנתיחלוףArnebia decumbensארנבית שרועה
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

מדבר, קרקעות  CC  1עץקיימאTamarix niloticaאשל היאור
בעיקר סהרו-ערבימלוחות

 טבעי

  CעץקיימאTamarix aphyllaאשל הפרקים
)מוגן 
מבאר 
שבע 

דרומה(
מדבר, תרמופיליים  

 חצי-חציסודני)צמחים אוהבי-חום(

מדבר, קרקעות  F  1שיח/עץקיימאTamarix amplexicaulisאשל חובק
מלוחות

סהרו-ערבי - 
 טבעי בלבדסודני

  CעץקיימאTamarix tetragynaאשל מרובע
)מוגן 
מבאר 
שבע 

דרומה(
ים-תיכוני - בתי-גידול לחים 

 טבעי בלבדסהרו-ערבי

מדבר, קרקעות  F  1שיח/עץקיימאTamarix passerinoidesאשל מתנני
מלוחות

סהרו-ערבי - 
 טבעי בלבדסודני

ערבות-שיחים, מדבר,     CCבן-שיחקיימאReaumuria hirtellaאשליל שעיר
קרקעות מלוחות

אירנו-טורני - 
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

  אפריקני זר, נטוע    עץקיימא.Adansonia spבאובב ב.מ.

מדבר, תרמופיליים     Fבן-שיחקיימאCleome droserifoliaבאשן עגול-עלים
 טבעי בלבדסודני)צמחים אוהבי-חום(

סהרו-ערבי - חולות    Fחד-שנתיחלוףCleome amblyocarpaבאשן תלתני
סודני

בעיקר 
 טבעי

רב-שנתי קצר-קיימאCleome arabicaבאשן תמים
מדבר, תרמופיליים     Fחיים

בעיקר סודני)צמחים אוהבי-חום(
 טבעי

 F  1חד-שנתיחלוףMatricaria aureaבבונג זהוב
קרקעות עשירות 

בנוטריינטים, 
רודרליים

ים-תיכוני - 
 חצי-חציאירנו-טורני

Monsonia בהק עקרבי
heliotropioidesחד-שנתיחלוףRR     מדבר, תרמופיליים

 טבעי בלבדסודני)צמחים אוהבי-חום(
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חלוף/ שם מדעי  שם המין
מספר אנדמיותשכיחותצורת חיים קיימא 

מוגןאדום
זר/נטוע 

פולש/פליט 
תרבות

תפוצה בית-גידול
פיטוגיאוגרפית

רמת 
הערותמופרות

סהרו-ערבי - חולות    RRחד-שנתיחלוףMonsonia niveaבהק צחור
 טבעי בלבדסודני

Verbascum בוצין שיחני
fruticulosumבן-שיחקיימאC     ,מדבר, ערבות-שיחים

 טבעי בלבדאירנו-טורניבתות

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדבר    Cחד-שנתיחלוףGastrocotyle hispidaבטנונית שעירה
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

    Fחד-שנתיחלוףLeptaleum filifoliumבינית המדבר
ערבות-

שיחים, קרקעות 
מלוחות

 טבעי בלבדאירנו-טורני

מדבר, תרמופיליים     Fבן-שיחקיימאCommicarpus helenaeבלוטנית הדורים
 טבעי בלבדסודני)צמחים אוהבי-חום(

מדבר, תרמופיליים     Rשיח/מטפסקיימאCommicarpus sinuatusבלוטנית מפורצת
 טבעי בלבדסודני)צמחים אוהבי-חום(

מדבר, תרמופיליים     Fעשבוני רב-שנתיקיימאTricholaena teneriffaeבן-דוחן מדברי
)צמחים אוהבי-חום(

סהרו-ערבי - 
סודני

בעיקר 
 טבעי

ים-תיכוני - ערבות-שיחים, מדבר    Fחד-שנתיחלוףRoemeria hybridaבן-פרג סגול
 טבעי בלבדאירנו-טורני

 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר    CCחד-שנתיחלוףLasiopogon muscoidesבן-ציצית טחבני

בעיקר סהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר    CCחד-שנתיחלוףErucaria microcarpaבן-שלח מנוצה
 טבעי

מדבר, תרמופיליים     Fחד-שנתיחלוףBassia eriophoraבסיה צמירה
)צמחים אוהבי-חום(

סהרו-ערבי - 
 טבעי בלבדסודני

ערבות-שיחים, מדבר,     Cחד-שנתיחלוףBassia muricataבסיה שיכנית
חולות, רודרליים

אירנו-טורני - 
 חצי-חציסהרו-ערבי

ים-תיכוני - בתות    Cחד-שנתיחלוףBromus lanceolatusברומית אזמלנית
 טבעי בלבדאירנו-טורני

בתות    Cחד-שנתיחלוףBromus tectorumברומית הגגות
ים-תיכוני - 

אירנו-טורני - 
סהרו-ערבי

בעיקר 
 טבעי

בתות, ערבות-    CCחד-שנתיחלוףBromus fasciculatusברומית מאוגדת
 טבעי בלבדים-תיכונישיחים, מדבר

ים-תיכוני - בתות    Cחד-שנתיחלוףBromus madritensisברומית ספרדית
 חצי-חציאירנו-טורני

Eremobium בת-מדבר מצרית
aegyptiacumחד-שנתיחלוףC    טבעי בלבדסהרו-ערביחולות 
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חלוף/ שם מדעי  שם המין
מספר אנדמיותשכיחותצורת חיים קיימא 

מוגןאדום
זר/נטוע 

פולש/פליט 
תרבות

תפוצה בית-גידול
פיטוגיאוגרפית

רמת 
הערותמופרות

בת-רכפה 
מדבר, תרמופיליים     Fחד-שנתיחלוףOligomeris linifoliaמרצענית

 טבעי בלבדסודני)צמחים אוהבי-חום(

בתות, ערבות-שיחים,     Cבן-שיחקיימאGypsophila capillarisגבסנית ערבית
 טבעי בלבדאירנו-טורנימדבר

O 4.21עץקיימאCordia sinensisגופנן המדבר

בתחום 
הסקר מוכר 

פרט אחד 
טבעי והשאר 

נטועים

 טבעי בלבדסודניתרמופיליים

בתות, מחשופים של     Cבן-שיחקיימאBallota undulataגלונית מצויה
 טבעי בלבדים-תיכוניסלעים קשים

 טבעי בלבדסהרו-ערביחולות    Cבן-שיחקיימאMoltkiopsis ciliataגלעינון החוף

מדבר, תרמופיליים    FEEבן-שיחקיימאTeucrium leucocladumגעדה מלבינה
 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

ים-תיכוני - בתות    CCבן-שיחקיימאTeucrium capitatumגעדה מצויה
 טבעי בלבדאירנו-טורני

Nasturtiopsis גרגריון ערבי
coronopifoliaחד-שנתיחלוףC    טבעי בלבדסהרו-ערביקרקעות מלוחות 

 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר    CCחד-שנתיחלוףTrigonella stellataגרגרנית כוכבנית

בעיקר סהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר    CCחד-שנתיחלוףTrigonella arabicaגרגרנית ערבית
 טבעי

בתחום הסקר O 4.71שיחקיימאGrewia villosaגרויה שעירה
נטוע

מחשופים של סלעים 
 טבעי בלבדטרופיקשים, תרמופיליים

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדבר    Fחד-שנתיחלוףRostraria pumilaדגנין גמוד
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

ים-תיכוני - בתות    CCחד-שנתיחלוףRostraria cristataדגנין מצוי
 טבעי בלבדאירנו-טורני

מדבר, תרמופיליים     CCחד-שנתיחלוףNotoceras bicorneדו-קרן מדברית
 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

סהרו-ערבי - חולות    Cעשבוני רב-שנתיקיימאPanicum turgidumדוחן אשון
 טבעי בלבדסודני

תרמופיליים )צמחים  O 5.31עץקיימאHyphaene thebaicaדום מצרי
 טבעי בלבדסודניאוהבי-חום(

ים-תיכוני, בתות     Cחד-שנתיחלוףSpergula fallaxדורית רפה
בעיקר סהרו-ערביהספר, ערבות, מדבריות

 טבעי
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חלוף/ שם מדעי  שם המין
מספר אנדמיותשכיחותצורת חיים קיימא 

מוגןאדום
זר/נטוע 

פולש/פליט 
תרבות

תפוצה בית-גידול
פיטוגיאוגרפית

רמת 
הערותמופרות

מדבר, תרמופיליים     Cבן-שיח/מטפסקיימאPergularia tomentosaדמיה לבידה
 טבעי בלבדסודני)צמחים אוהבי-חום(

אירנו-טורני - חולות    Fעשבוני רב-שנתיקיימאCentropodia forskaliiדנתוניית החולות
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

מחשופים של סלעים     Fעשבוני רב-שנתיחלוףCentaurea eryngioidesדרדר החרחבינה
 טבעי בלבדאירנו-טורניקשים

 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר    Cחד-שנתיחלוףCentaurea pallescensדרדר המדבר

מדבר, תרמופיליים   RR 2חד-שנתיחלוףCentaurea sinaicaדרדר סיני
בעיקר סהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

 טבעי

ערבות-שיחים, מדבר    Fחד-שנתיחלוףHerniaria hirsutaדרכנית שעירה
אירו-סיבירי 

- ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

בעיקר 
 מופר

    Cעשבוני רב-שנתיקיימאAlhagi graecorumהגה מצויה
קרקעות 

מלוחות, בתי-גידול 
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני - 
 חצי-חציאירנו-טורני

מדבר, תרמופיליים     Rבן-שיחקיימאHibiscus micranthusהיביסקוס סגלגל
 טבעי בלבדטרופי)צמחים אוהבי-חום(

מדבר, תרמופיליים     Fעשבוני רב-שנתיחלוףParacaryum rugulosumהילל מקומט
)צמחים אוהבי-חום(

אירנו-טורני - 
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

מדבר, תרמופיליים     Fטפיל, שיחקיימאPlicosepalus acaciaeהרנוג השיטים
 טבעי בלבדסודני)צמחים אוהבי-חום(

    Cבן-שיחקיימאWithania somniferaויתניה משכרת
קרקעות עשירות 

בנוטריינטים, 
רודרליים

ים-תיכוני - 
 מופר בלבדאירנו-טורני

ושינגטוניה 
נטוע, ייתכן    אין נתוןעץקיימאWashingtonia filiferaחוטית

שפולש
בתי-גידול מופרעים-

מופר בלבדאמריקנימופרים

מדבר, תרמופיליים   O 3.2חד-שנתיחלוףZoegea purpureaזגאה ארגמנית
)צמחים אוהבי-חום(

אירנו-טורני - 
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

Zygophyllum זוגן אדום
coccineumבן-שיחקיימאR     מדבר, תרמופיליים

 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

בעיקר סהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר   CCEEבן-שיחקיימאZygophyllum dumosumזוגן השיח
 טבעי

מדבר, קרקעות   RP 3.7בן-שיחקיימאZygophyllum albumזוגן לבן
 טבעי בלבדסהרו-ערבימלוחות

מדבר, קרקעות     Fחד-שנתיחלוףZygophyllum simplexזוגן פשוט
 טבעי בלבדסודנימלוחות
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חלוף/ שם מדעי  שם המין
מספר אנדמיותשכיחותצורת חיים קיימא 

מוגןאדום
זר/נטוע 

פולש/פליט 
תרבות

תפוצה בית-גידול
פיטוגיאוגרפית

רמת 
הערותמופרות

בתות, ערבות-    CCחד-שנתיחלוףLolium rigidumזון אשון
שיחים, מדבר

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

בעיקר 
 טבעי

מדבר, קרקעות     Cבן-שיחקיימאTraganum nudatumזיזיים חשופים
 טבעי בלבדסהרו-ערבימלוחות

 עשבוני רב-קיימאPennisetum divisumזיף-נוצה מדוקרן
 טבעי בלבדסהרו-ערביחולות    RPשנתי

מחשופים של סלעים     Fעשבוני רב-שנתיקיימאPennisetum ciliareזיף-נוצה ריסני
בעיקר סהרו-ערביקשים

 טבעי

רב-שנתי קצר-חלוףSeetzenia lanataזצניה מזרחית
מדבר, תרמופיליים   RR 3.2חיים

 טבעי בלבדסודני-אפריקני)צמחים אוהבי-חום(

בתחום הסקר F  1עץקיימאBalanites aegyptiacaזקום מצרי
נטוע

מדבר, תרמופיליים 
בעיקר סודני)צמחים אוהבי-חום(

 טבעי

Dichanthium זקנונית הגממות
foveolatumעשבוני רב-שנתיקיימאRR 2   מחשופים של סלעים

קשים, תרמופיליים
סהרו-ערבי - 

סודני
בעיקר 

 טבעי

בתות, מחשופים של     CCעשבוני רב-שנתיקיימאHyparrhenia hirtaזקנן שעיר
סלעים קשים

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני - 

סהרו-ערבי
 טבעי בלבד

Lasiospermum זרעזיף המדבר
brachyglossumמדבר  3.7 חד-שנתיחלוף

סהרו-
ערבי, דרום-

אפריקני
אפיזודיטבעי בלבד

בתות, ערבות-  O 3.7עשבוני רב-שנתיחלוףConvolvulus fatmensisחבלבל מצרי
 חצי-חציסהרו-ערבישיחים, מדבר

בעיקר סהרו-ערביחולות  REENYבן-שיחקיימאConvolvulus spicatusחבלבל משובל
 טבעי

Pancratium חבצלת הנגב
sickenbergeriגיאופיטחלוףFES 1 טבעי בלבדסהרו-ערביחולות 

אירנו-טורני - חולות    CCחד-שנתיחלוףCutandia memphiticaחולית מצרית
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדבר    CCחד-שנתיחלוףRumex cypriusחומעה ורודה
סהרו-ערבי

בעיקר 
 טבעי

חומעה 
מדבר, תרמופיליים     Rחד-שנתיחלוףRumex vesicariusמשולחפת

 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

חורשף חום-
 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר    Fבן-שיחקיימאAtractylis phaeolepisקשקשים

 טבעי בלבדסהרו-ערביחולות    Fבן-שיחקיימאAtractylis carduusחורשף צהוב
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חלוף/ שם מדעי  שם המין
מספר אנדמיותשכיחותצורת חיים קיימא 
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פולש/פליט 
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רמת 
הערותמופרות

בעיקר סהרו-ערביחולות    Cחד-שנתיחלוףAizoon hispanicumחייעד ספרדי
 טבעי

מדבר, תרמופיליים     Cחד-שנתיחלוףAizoon canarienseחייעד קנרי
 טבעי בלבדסודני)צמחים אוהבי-חום(

Desmostachya חילף החולות
bipinnataעשבוני רב-שנתיקיימאF    טבעי בלבדסודניחולות 

מחשופים של סלעים  R  1שיחקיימאPeriploca aphyllaחלביב רותמי
טבעי בלבדסודניקשים

פרט יחיד 
שהיה ידוע 

מתחום 
הסקר כיום 

מת

מדבר, תרמופיליים   RR 2.5חד-שנתיחלוףEuphorbia granulataחלבלוב מגורגר
 מופר בלבדסודני)צמחים אוהבי-חום(

בעיקר סהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר  RR 1.5חד-שנתיחלוףEuphorbia grossheimiiחלבלוב סיני
 מופר

 טבעי בלבדסהרו-ערביחולות    Fחד-שנתיחלוףEuphorbia retusaחלבלוב קהירי

 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר    Fחד-שנתיחלוףMalva aegyptiaחלמית מצרית

חלמית קטנת-
    CCחד-שנתיחלוףMalva parvifloraפרחים

קרקעות עשירות 
בנוטריינטים, 

רודרליים
ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

בעיקר 
 מופר

ערבות-שיחים, מדבר,   RPEE2.5בן-שיחקיימאHaloxylon negevensisחמד הנגב
 טבעי בלבדסהרו-ערביחולות

 מופר בלבדסודניחולות    Cבן-שיחקיימאHaloxylon salicornicumחמד השיח

עשבוני רב-קיימאCynanchum acutumחנק מחודד
ים-תיכוני - בתי-גידול לחים    Fשנתי/מטפס

 טבעי בלבדאירנו-טורני

בעיקר ים-תיכוניבתות    Cחד-שנתיחלוףPhalaris brachystachysחפורית מצויה
 מופר

ים-תיכוני - ערבות-שיחים, מדבר    CCחד-שנתיחלוףPhalaris minorחפורית קטנה
אירנו-טורני

בעיקר 
 מופר

Cynomorium טופל אדום
coccineumטפיל, עשבוני חלוף

קרקעות מלוחות RP  1רב-שנתי 
ים-תיכוני - 

אירנו-טורני - 
סהרו-ערבי

 טבעי בלבד

חלוף/Diplotaxis harraטוריים זיפניים
קיימא

רב-שנתי קצר-
 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר    CCחיים

 טבעי בלבדסהרו-ערבימדבר    CCחד-שנתיחלוףDiplotaxis acrisטוריים מדבריים
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Heterotheca טיונית החולות
subaxillarisחולות, בתי-גידול פולשעשבוני רב-שנתיחלוף

מופר בלבדאמריקנימופרעים-מופרים

Telephium טלפיון כדורי
sphaerospermumעשבוני רב-שנתיקיימאR    ,מדבר, חולות

תרמופיליים
סהרו-ערבי - 

 טבעי בלבדסודני

מדבר, תרמופיליים     Rבן-שיחקיימאTephrosia apollineaטפרוסיה נאה
 טבעי בלבדסודני-אפריקני)צמחים אוהבי-חום(

בתות, ערבות-    CCעשבוני רב-שנתיקיימאCynodon dactylonיבלית מצויה
שיחים, מדבר

רב-אזורי - 
 חצי-חציטרופי

טפיל, עשבוני חלוףCistanche tubulosaיחנוק המדבר
אירנו-טורני - מדבר    Fרב-שנתי

 טבעי בלבדסהרו-ערבי

טפיל, עשבוני חלוףCistanche salsaיחנוק המלחות
 טבעי בלבדאירנו-טורנימדבר    Rרב-שנתי

 טבעי בלבדסהרו-ערביקרקעות מלוחות    FשיחקיימאNitraria retusaימלוח פגום

 מופר בלבדאמריקני נטוע, פולש    עץקיימאProsopis julifloraינבוט המסקיטו

 חצי-חציאירנו-טורניבתות    Cבן-שיחקיימאProsopis farctaינבוט השדה

בעיקר סהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר    CCבן-שיחקיימאAnabasis articulataיפרוק המדבר
 טבעי

רב-שנתי קצר-קיימאAnabasis setiferaיפרוק זיפני
בעיקר סהרו-ערבימדבר    CCחיים

 מופר

 טבעי בלבדאירנו-טורניערבות-שיחים    Fבן-שיחקיימאAnabasis syriacaיפרוק תלת-כנפי

מדבר, תרמופיליים     Fחד-שנתיחלוףLeysera leyseroidesישומון נימי
)צמחים אוהבי-חום(

סהרו-ערבי - 
 טבעי בלבדסודני

ישימונית דו-
 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר    Fחד-שנתיחלוףVolutaria crupinoidesגונית

 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר    Fחד-שנתיחלוףVolutaria lippiiישימונית ורודה

Asteriscus כוכב ננסי
hierochunticusחד-שנתיחלוףCC    טבעי בלבדסהרו-ערבימדבר 

רב-שנתי קצר-קיימאAsteriscus graveolensכוכב ריחני
מדבר, תרמופיליים     Cחיים

 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות    CCחד-שנתיחלוףPimpinella creticaכמנון כרתי

ערבות-שיחים, מדבר,     CCחד-שנתיחלוףPteranthus dichotomusכנפן קוצני
 טבעי בלבדסהרו-ערביקרקעות מלוחות



40
2

חלוף/ שם מדעי  שם המין
מספר אנדמיותשכיחותצורת חיים קיימא 

מוגןאדום
זר/נטוע 

פולש/פליט 
תרבות

תפוצה בית-גידול
פיטוגיאוגרפית

רמת 
הערותמופרות

    CCחד-שנתיחלוףChenopodium muraleכף-אווז האשפות
בתי-גידול מופרעים-

מופרים, קרקעות 
עשירות בנוטריינטים, 

רודרליים

רב-אזורי - 
 חצי-חציטרופי

 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר    Cחד-שנתיחלוףCarrichtera annuaכפיות שעירות

 טבעי בלבדסהרו-ערביחולות    Fחד-שנתיחלוףNeurada procumbensכפתור החולות

מחשופים של סלעים     RPבן-שיחקיימאOnobrychis ptolemaicaכרבולת אדומית
קשים

אירנו-טורני - 
טבעי בלבדסהרו-ערבי

האתר בו 
נצפתה 

עבר פיתוח. 
לא ידוע 

האם עדיין 
קיימת 
בתחום 

הסקר

         טפיל, חד-שנתיחלוףCuscuta sp.כשות ב.מ.

בעיקר סהרו-ערביסלעים מוצלים    Cחד-שנתיחלוףParietaria alsinifoliaכתלית זעירה
 טבעי

כתריים 
 טבעי בלבדסהרו-ערביחולות F  1גיאופיטחלוףDipcadi erythraeumאדמדמים

מדבר, תרמופיליים     Fבן-שיחקיימאAerva javanicaלובד המדבר
 טבעי בלבדטרופי)צמחים אוהבי-חום(

מדבר, תרמופיליים     Cחד-שנתיחלוףLotononis platycarpaלוטונית מדוקרנת
)צמחים אוהבי-חום(

סהרו-ערבי - 
 טבעי בלבדסודני

מדבר, תרמופיליים   RR 3.2חד-שנתיחלוףLotus glinoidesלוטוס אילתי
 טבעי בלבדסודני)צמחים אוהבי-חום(

מדבר, תרמופיליים     Fעשבוני רב-שנתיחלוףLotus lanuginosusלוטוס מדברי
 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

 טבעי בלבדים-תיכוניחולות    Cחד-שנתיחלוףLotus halophilusלוטוס שעיר

לוניאה דקת-
 טבעי בלבדים-תיכוניחולות    Fעשבוני רב-שנתיחלוףLaunaea fragilisאונות

מדבר, תרמופיליים     RPעשבוני רב-שנתיחלוףLaunaea capitataלוניאה מגובבת
 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

 חצי-חציסהרו-ערביחולות    Fחד-שנתיחלוףLaunaea mucronataלוניאה מחודדת

לוניאה צרת-
מדבר, תרמופיליים     CCחד-שנתיחלוףLaunaea angustifoliaעלים

 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(
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מדבר, תרמופיליים     CCעשבוני רב-שנתיקיימאLaunaea nudicaulisלוניאה שרועה
 חצי-חציסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות    Cחד-שנתיחלוףMisopates orontiumלועית קטנה

מדבר, תרמופיליים     Fבן-שיחקיימאScrophularia desertiלוענית המדבר
 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

ים-תיכוני - בתות    CCחד-שנתיחלוףPlantago afraלחך בלוטי
 חצי-חציאירנו-טורני

 טבעי בלבדסהרו-ערביחולות    Fחד-שנתיחלוףPlantago cylindricaלחך גלילני

מדבר, תרמופיליים     Fחד-שנתיחלוףPlantago amplexicaulisלחך לופת
 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

ים-תיכוני - חולות    Fעשבוני רב-שנתיקיימאPlantago albicansלחך מלבין
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדבר    CCחד-שנתיחלוףPlantago ovataלחך סגלגל
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

מדבר, תרמופיליים     Fחד-שנתיחלוףPlantago ciliataלחך ריסני
 מופר בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

ערבות-שיחים, מדבר    Cחד-שנתיחלוףPlantago coronopusלחך שסוע
אירו-סיבירי 

- ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

בעיקר 
 טבעי

בתי-גידול מופרעים-  RP 2חד-שנתי/מטפסחלוףMomordica balsaminaלעוסית מטפסת
בעיקר טרופימופרים

 מופר

 טבעי בלבדסהרו-ערביחולות    CCבן-שיחקיימאArtemisia monospermaלענה חד-זרעית

 טבעי בלבדאירנו-טורניערבות-שיחים    CCבן-שיחקיימאArtemisia sieberiלענת המדבר

טבעי בלבדסהרו-ערבימדבר, תרמופיליים    RPבן-שיחקיימאArtemisia judaicaלענת יהודה

תצפית 
מתמנע. 

לא רחוק 
מתחום 

הסקר

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדבר    CCחד-שנתיחלוףLappula spinocarposלפית שיכנית
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

לשון-אפעה 
רבת-עלים

 Ophioglossum
polyphyllumעשבוני רב-שנתיחלוףO 4.21 טבעי בלבדסודניחולות 

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדבר    Cחד-שנתיחלוףAnchusa milleriלשון-פר מדברית
 טבעי בלבדסהרו-ערבי
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בתות, ערבות-    CCחד-שנתיחלוףAnchusa aegyptiacaלשון-פר מצרית
 טבעי בלבדסהרו-ערבישיחים, מדבר

לשון-שור 
ים-תיכוני - חולות    Fחד-שנתיחלוףHormuzakia aggregataמגובבת

אירנו-טורני
בעיקר 

 טבעי

בתי-גידול מופרעים-    Rחד-שנתיחלוףChrozophora obliquaלשישית הבוצין
מופרים

ים-תיכוני - 
 חצי-חציאירנו-טורני

Chrozophora לשישית השיח
oblongifoliaבן-שיחקיימאRR 2.5   מדבר, תרמופיליים

 טבעי בלבדסודני)צמחים אוהבי-חום(

מדבר, חולות,   RR 3.2בן-שיחקיימאGlossonema boveanumלשנן בובה
 טבעי בלבדסודניתרמופיליים

מגלית 
ים-תיכוני - ערבות-שיחים, מדבר    Rחד-שנתיחלוףHypecoum pendulumמשתלשלת

 טבעי בלבדאירנו-טורני

מדבר, תרמופיליים   O 3.7חד-שנתיחלוףOgastemma pusillumמגסטומה זעירה
 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

מוצנית קטנת-
פרחים

 Gymnarrhena
micranthaחד-שנתיחלוףC    -ערבות

 טבעי בלבדסהרו-ערבישיחים, מדבר, חולות

מדבר, תרמופיליים     Fבן-שיחקיימאMorettia canescensמורטיה מלבינה
 טבעי בלבדאירו-סיבירי)צמחים אוהבי-חום(

מורטיה קטנת-
מדבר, תרמופיליים   RR 1.5בן-שיחקיימאMorettia parvifloraפרחים

 טבעי בלבדסודני)צמחים אוהבי-חום(

בתחום הסקר RR 3.21עץקיימאMoringa peregrinaמורינגה רותמית
נטוע

מדבר, תרמופיליים 
 טבעי בלבדסודני)צמחים אוהבי-חום(

 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר    Cבן-שיחקיימאMoricandia nitensמוריקה מבריקה

רב-שנתי קצר-קיימאMoricandia sinaicaמוריקת סיני
מדבר, תרמופיליים   RR 1.5חיים

 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

מדבר, תרמופיליים    FEEחד-שנתיחלוףIfloga rueppelliiמחטנית המדבר
 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

 טבעי בלבדסהרו-ערביחולות    Cחד-שנתיחלוףIfloga spicataמחטנית משובלת

Enarthrocarpus מחרוזת משונצת
strangulatusחד-שנתיחלוףC    

ערבות-שיחים, מדבר, 
קרקעות עשירות 

בנוטריינטים, רודרליים
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

Pterogaillonia מכנפיים מדבריים
calycopteraבן-שיחקיימאRP     מדבר, תרמופיליים

)צמחים אוהבי-חום(
סהרו-ערבי - 

 טבעי בלבדסודני
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    Cבן-שיחקיימאAtriplex leucocladaמלוח מלבין
מדבר, קרקעות 

מלוחות, בתי-גידול 
מופרעים-מופרים

אירנו-טורני - 
 חצי-חציסהרו-ערבי

 מופר בלבדאוסטרלימדבר, רודרלייםפולש   Fחד-שנתיחלוףAtriplex holocarpaמלוח ספוגי

אירנו-טורני - קרקעות מלוחות    Cבן-שיחקיימאAtriplex glaucaמלוח קטן-עלים
סהרו-ערבי

בעיקר 
 טבעי

ים-תיכוני - קרקעות מלוחות    CשיחקיימאAtriplex halimusמלוח קיפח
סהרו-ערבי

בעיקר 
 טבעי

מדבר, תרמופיליים,   RR 2חד-שנתיחלוףAtriplex dimorphostegiaמלוח שנוי-פירות
רודרליים

אירנו-טורני - 
 חצי-חציסהרו-ערבי

ערבות-שיחים, מדבר,     CCבן-שיחקיימאSalsola vermiculataמלחית אשונה
קרקעות מלוחות

אירנו-טורני - 
סהרו-ערבי

בעיקר 
 טבעי

 טבעי בלבדסהרו-ערביקרקעות מלוחות    Fבן-שיחקיימאSalsola schweinfurthiiמלחית הישימון

מדבר, תרמופיליים     Fבן-שיחקיימאSalsola gaetulaמלחית הערבה
)צמחים אוהבי-חום(

סהרו-ערבי - 
 טבעי בלבדסודני

ערבות-שיחים, מדבר,     CCחד-שנתיחלוףSalsola inermisמלחית חומה
בעיקר סהרו-ערביקרקעות מלוחות

 מופר

מדבר, תרמופיליים,     RשיחקיימאSalsola imbricataמלחית מבאישה
בעיקר סודנירודרליים

 מופר

מדבר, קרקעות     Cבן-שיחקיימאSalsola cyclophyllaמלחית מסורגת
בעיקר סהרו-ערבימלוחות, תרמופיליים

 טבעי

ערבות-שיחים, מדבר,     Fחד-שנתיחלוףSalsola incanescensמלחית עדינה
 טבעי בלבדסהרו-ערביקרקעות מלוחות

 טבעי בלבדסהרו-ערביקרקעות מלוחות    CCבן-שיחקיימאSalsola tetrandraמלחית קשקשית

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדבר    CCחד-שנתיחלוףStipa capensisמלעניאל מצוי
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

מלעניאל קטן-
בתות, מחשופים של     Fעשבוני רב-שנתיקיימאStipa parvifloraפרחים

 טבעי בלבדאירנו-טורניסלעים קשים

 טבעי בלבדסהרו-ערביחולות  O 3.7עשבוני רב-שנתיקיימאStipagrostis drariiמלענן דראר

 טבעי בלבדסהרו-ערביחולות    Cעשבוני רב-שנתיקיימאStipagrostis raddianaמלענן יפה-שער

אירנו-טורני - חולות    Fעשבוני רב-שנתיקיימאStipagrostis plumosaמלענן מנוצה
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

סהרו-ערבי - חולות    Fעשבוני רב-שנתיקיימאStipagrostis obtusaמלענן קהה
 טבעי בלבדסודני
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מספר אנדמיותשכיחותצורת חיים קיימא 
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רמת 
הערותמופרות

 טבעי בלבדסהרו-ערביחולות    Fעשבוני רב-שנתיקיימאStipagrostis ciliataמלענן ריסני

מלענן שעיר-
מדבר, תרמופיליים   RR 2עשבוני רב-שנתיחלוףStipagrostis hirtiglumaגלומה

)צמחים אוהבי-חום(
סהרו-ערבי - 

 טבעי בלבדסודני

 טבעי בלבדסהרו-ערביתרמופיליים    Fעשבוני רב-שנתיקיימאCucumis prophetarumמלפפון הנביאים

מלקולמייה 
אירנו-טורני - ערבות-שיחים    Fחד-שנתיחלוףMalcolmia africanaאפריקנית

 טבעי בלבדסהרו-ערבי

בעיקר סהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר    CCחד-שנתיחלוףMatthiola lividaמנתור המדבר
 טבעי

מחשופים של סלעים   O 3.2עשבוני רב-שנתיקיימאMatthiola arabicaמנתור ערבי
 טבעי בלבדסהרו-ערביקשים

מנתור קטן-
 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר    Fחד-שנתיחלוףMatthiola parvifloraפרחים

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדבר    Cחד-שנתיחלוףKoelpinia linearisמסורן סרגלני
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

חולות, מדבר,     RPעשבוני רב-שנתיקיימאLasiurus scindicusמצמרת שעירה
תרמופיליים

סהרו-ערבי - 
 טבעי בלבדסודני

מקור-חסידה 
 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר    Fחד-שנתיחלוףErodium touchyanumמדברי

מקור-חסידה 
סהרו-ערבי - קרקעות מלוחות    Cחד-שנתיחלוףErodium oxyrhynchumמלבין

 טבעי בלבדסודני

מקור-חסידה 
 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר    RגיאופיטחלוףErodium arborescensמעוצה

מקור-חסידה 
 טבעי בלבדים-תיכוניחולות    Cחד-שנתיחלוףErodium laciniatumמפוצל

מקור-חסידה 
 טבעי בלבדסהרו-ערביקרקעות מלוחות    Fעשבוני רב-שנתיחלוףErodium glaucophyllumקירח

מקור-חסידה 
 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר    CCגיאופיטחלוףErodium crassifoliumשעיר

מרבה-חלב 
 טבעי בלבדסהרו-ערבי     בן-שיחקיימאPolygala sinaicaרותמי

מדבר, תרמופיליים     CCבן-שיחקיימאSalvia aegyptiacaמרווה מצרית
 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

ים-תיכוני - ערבות-שיחים    Fבן-שיחקיימאSalvia lanigeraמרווה צמירה
 טבעי בלבדסהרו-ערבי
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חלוף/ שם מדעי  שם המין
מספר אנדמיותשכיחותצורת חיים קיימא 

מוגןאדום
זר/נטוע 

פולש/פליט 
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תפוצה בית-גידול
פיטוגיאוגרפית

רמת 
הערותמופרות

מדבר, תרמופיליים     Rבן-שיחקיימאSalvia desertiמרוות המדבר
 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

    CCחד-שנתיחלוףSonchus oleraceusמרור הגינות
שטחים מעובדים 

)עשבים רעים(, בתי-
גידול מופרעים-

מופרים

אירו-סיבירי 
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני
בעיקר 

 מופר

מדבר, תרמופיליים     CCבן-שיחקיימאAnvillea garciniiמרית מדברית
 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

מררית 
 טבעי בלבדאירנו-טורניערבות-שיחים, מדבר    Fחד-שנתיחלוףPicris longirostrisדמשקאית

מררית כחולת-
מדבר, תרמופיליים   RR 2חד-שנתיחלוףPicris cyanocarpaזרעון

 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

 טבעי בלבדסהרו-ערביחולות    Fחד-שנתיחלוףPicris asplenioidesמררית שסועה

Agathophora מתלולן הערבות
alopecuroidesבן-שיחקיימאCC    טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר 

  דרום-אמריקני זר, נטוע    עץקיימא.Pithecolobium sp נזם-הקוף ב.מ

 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר  RR 2חד-שנתיחלוףAlthaea ludwigiiנטופית המדבר

בתות, ערבות-    CCחד-שנתיחלוףCrepis sanctaניסנית דו-קרנית
שיחים, מדבר

ים-תיכוני - 
סהרו-ערבי

בעיקר 
 טבעי

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות    CCחד-שנתיחלוףCrepis asperaניסנית זיפנית

 חצי-חציים-תיכוניבתות    CCעשבוני רב-שנתיקיימאPiptatherum miliaceumנשרן הדוחן

Senecio glaucus סביון הערבות
 subsp. coronopifoliusחד-שנתיחלוףCC    אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדבר

סהרו-ערבי
בעיקר 

 טבעי

מדבר, תרמופיליים     Cחד-שנתיחלוףSenecio flavusסביון צהוב
 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

עשבוני רב-קיימאCocculus pendulusסהרון משתלשל
 RP  1שנתי/מטפס

מדבר, מחשופים 
של סלעים קשים, 

תרמופיליים
 טבעי בלבדסודני

Halocnemum סווד אצטרובלי
strobilaceumבן-שיחקיימאX קרקעות מלוחות  נכחד

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני - 

סהרו-ערבי
 טבעי בלבד

מדבר, תרמופיליים     Fחד-שנתיחלוףSavignya parvifloraסוויניה עדינה
בעיקר סהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

 טבעי
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חלוף/ שם מדעי  שם המין
מספר אנדמיותשכיחותצורת חיים קיימא 
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רמת 
הערותמופרות

בתות    Cעשבוני רב-שנתיקיימאSolanum nigrumסולנום שחור
אירו-סיבירי 

- ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

בעיקר 
 מופר

    Cעשבוני רב-שנתיקיימאSolanum villosumסולנום שעיר
קרקעות עשירות 

בנוטריינטים, 
רודרליים

אירו-סיבירי 
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני
 חצי-חצי

רב-שנתי קצר-קיימאZilla spinosaסילון קוצני
מדבר, תרמופיליים     CCחיים

 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

בתחום הסקר RR 1.51עץקיימאSalvadora persicaסלוודורה פרסית
נטוע

מדבר, תרמופיליים 
בעיקר סודני)צמחים אוהבי-חום(

 טבעי

בתות, קרקעות     Cחד-שנתיחלוףBeta vulgarisסלק מצוי
מלוחות

אירו-סיבירי 
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני
בעיקר 

 מופר

    Cעשבוני רב-שנתיקיימאJuncus rigidusסמר ערבי
בתי-גידול 

לחים, קרקעות 
מלוחות

אירנו-טורני - 
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

זר, פליט     שיחקיימאSenna artemisoidesסנא לענתי
 מופר בלבדאוסטרליתרבות

מדבר, תרמופיליים     Rבן-שיחקיימאSenna italicaסנא מדברי
 טבעי בלבדסודני)צמחים אוהבי-חום(

Polypogon עבדקן מצוי
monspeliensisחד-שנתיחלוףC    בתי-גידול לחים

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני - 

סהרו-ערבי
 טבעי בלבד

ערבות-שיחים, מדבר,  C  1חד-שנתיחלוףLimonium lobatumעדעד המדבר
 טבעי בלבדסהרו-ערביקרקעות מלוחות

ערבות-שיחים, מדבר,  CC  1בן-שיחקיימאLimonium pruinosumעדעד מאובק
 טבעי בלבדסהרו-ערביקרקעות מלוחות

Heliotropium עוקץ-עקרב גלוני
bacciferumבן-שיחקיימאF     מדבר, תרמופיליים

)צמחים אוהבי-חום(
סהרו-ערבי - 

סודני
בעיקר 

 טבעי

עוקץ-עקרב 
מדברי

 Heliotropium
arbainenseבן-שיחקיימאC     מדבר, תרמופיליים

 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

עוקץ-עקרב 
בעיקר סהרו-ערביחולות    Fבן-שיחקיימאHeliotropium digynumצהוב

 מופר

Brachypodium עוקצר מצוי
distachyumחד-שנתיחלוףCC    -בתות, ערבות

שיחים, מדבר
ים-תיכוני - 
 חצי-חציאירנו-טורני

 טבעי בלבדסהרו-ערביחולות  RR 3.2חד-שנתיחלוףAsphodelus viscidulusעירית דביקה
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מספר אנדמיותשכיחותצורת חיים קיימא 
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רמת 
הערותמופרות

 טבעי בלבדסהרו-ערביחולות  RR 3.2חד-שנתיחלוףAsphodelus refractusעירית נטויה

סהרו-ערבי - ערבות-שיחים, מדבר    Fחד-שנתיחלוףAsphodelus tenuifoliusעירית צרת-עלים
 טבעי בלבדסודני

 טבעי בלבדסהרו-ערביתרמופיליים    Fחד-שנתיחלוףEchium rauwolfiiעכנאי זיפני

 חצי-חציים-תיכוניבתות    CCבן-שיחקיימאEchium angustifoliumעכנאי שרוע

ערבות-שיחים, מדבר    Fטפיל, חד-שנתיחלוףOrobanche cernuaעלקת נטויה
ים-תיכוני - 

אירנו-טורני - 
סהרו-ערבי

 טבעי בלבד

מדבר, תרמופיליים     Fבן-שיחקיימאKickxia acerbianaעפעפית אשונה
 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

עפעפית גדולת-
מדבר, תרמופיליים     Fבן-שיחקיימאKickxia spartioidesפרחים

)צמחים אוהבי-חום(
סהרו-ערבי - 

 טבעי בלבדסודני

עפעפית רבת-
 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר    Cבן-שיחקיימאKickxia floribundaפרחים

 טבעי בלבדאירנו-טורניחולות F  1שיחקיימאHaloxylon persicumעציון פרסי

Gymnocarpos ערטל מדברי
decanderבן-שיחקיימאCC    

ערבות-שיחים, מדבר, 
מחשופים של סלעים 

קשים
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

ים-תיכוני - קרקעות מלוחות    Fעשבוני רב-שנתיקיימאCressa creticaערר כרתי
 טבעי בלבדאירנו-טורני

חלוף/Fagonia glutinosaפגוניה דביקה
קיימא

רב-שנתי קצר-
 טבעי בלבדסהרו-ערביחולות    Fחיים

 טבעי בלבדסהרו-ערבימדבר, חולות    Cבן-שיחקיימאFagonia arabicaפגוניה ערבית

פגוניה קטנת-
רב-שנתי קצר-קיימאFagonia bruguiereiפרחים

מדבר, תרמופיליים     Cחיים
 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר    CCבן-שיחקיימאFagonia mollisפגוניה רכה

בתי-גידול מופרעים-פולש    חד-שנתיחלוףCenchrus echinatusפוקה קוצנית
 מופר בלבדאמריקנימופרים

פורסקלאה 
שבירה

 Forsskaolea
tenacissimaרב-שנתי קצר-קיימא

מדבר, תרמופיליים     Cחיים
)צמחים אוהבי-חום(

סהרו-ערבי - 
 טבעי בלבדסודני

פיגמית 
מגובששת

 Haplophyllum
tuberculatumבן-שיחקיימאC    טבעי בלבדסהרו-ערבימדבר 

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדבר    CCחד-שנתיחלוףFilago desertorumפילגון מדברי
 טבעי בלבדסהרו-ערבי
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אפיזודיטבעי בלבדאירנו-טורניערבות-שיחים  O 3.7חד-שנתיחלוףPapaver decaisneiפרג סיני

חולות, מדבר,     Cבן-שיחקיימאPolycarpaea robbaireaפריינית קירחת
תרמופיליים

סהרו-ערבי - 
 טבעי בלבדסודני

 טבעי בלבדסודניחולות, תרמופיליים    Fבן-שיחקיימאPolycarpaea repensפריינית שרועה

פרנקניה 
קרקעות מלוחות    Fחד-שנתיחלוףFrankenia pulverulentaמאובקת

אירו-סיבירי 
- ים-תיכוני - 

אירנו-טורני
 טבעי בלבד

ים-תיכוני - קרקעות מלוחות    Fבן-שיחקיימאFrankenia hirsutaפרנקניה שעירה
 טבעי בלבדאירו-סיבירי

פרסה דלת-
תרמילים

 Hippocrepis
unisiliquosaחד-שנתיחלוףCC    טבעי בלבדים-תיכוניבתות 

ים-תיכוני - חולות    Fחד-שנתיחלוףHippocrepis areolataפרסה מקרינה
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

מדבר, תרמופיליים   RR 2.5חד-שנתיחלוףHippocrepis constrictaפרסה משונצת
 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

מדבר, תרמופיליים     Cבן-שיחקיימאFarsetia aegyptiaפרסטיה מצרית
 טבעי בלבדסודני)צמחים אוהבי-חום(

רב-שנתי קצר-קיימאPulicaria incisaפרעושית גלונית
מדבר, תרמופיליים     CCחיים

)צמחים אוהבי-חום(
סהרו-ערבי - 

 טבעי בלבדסודני

פרעושית 
ערבות-שיחים, מדבר,     Cבן-שיחקיימאPulicaria undulataמסולסלת

רודרליים
סהרו-ערבי - 

 מופר בלבדסודני

 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר    Cחד-שנתיחלוףLinaria haelavaפשתנית ססגונית

פתילת-המדבר 
 F  1עץקיימאCalotropis proceraהגדולה

בתי-גידול מופרעים-
מופרים באזורים 

חמים
בעיקר סודני

 מופר

ציפורני-חתול 
 טבעי בלבדסהרו-ערבימדבר    Rחד-שנתיחלוףCalendula tripterocarpaמכונפות

ציפורני-חתול 
בתות, ערבות-    CCחד-שנתיחלוףCalendula arvensisמצויות

שיחים, מדבר
ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

בעיקר 
 טבעי

רב-שנתי קצר-קיימאSilene linearisציפורנית דקיקה
    Fחיים

ערבות-
שיחים, מדבר, בתי-

גידול מופרעים-
מופרים

 טבעי בלבדסודני

 טבעי בלבדסהרו-ערביחולות    Fחד-שנתיחלוףSilene villosaציפורנית החולות

 טבעי בלבדים-תיכוניבתות, ערבות-שיחים    CCחד-שנתיחלוףSilene colorataציפורנית מגוונת
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מוגןאדום
זר/נטוע 

פולש/פליט 
תרבות

תפוצה בית-גידול
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רמת 
הערותמופרות

אירנו-טורני - חולות  RR 3.2עשבוני רב-שנתיקיימאEnneapogon desvauxiiציצן קצר
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

מחשופים של סלעים     FשיחקיימאCapparis aegyptiaצלף מצרי
קשים

אירנו-טורני - 
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

מחשופים של סלעים     FשיחקיימאCapparis cartilagineaצלף סחוסי
 טבעי בלבדסודניקשים

1נכחד Xשיח/עץקיימאCapparis deciduaצלף רותמי

בתחום הסקר 
נטוע. בסמוך 

לתחום הסקר 
איתור יחיד 

טבעי

 טבעי בלבדסודנימדבר

צמרורה 
רב-שנתי קצר-חלוףTrichodesma africanaאפריקנית

מדבר, תרמופיליים     Cחיים
 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

Trichodesma צמרורת אהרנברג
ehrenbergiiרב-שנתי קצר-קיימא

מדבר, תרמופיליים   RR 2.5חיים
 טבעי בלבדסודני)צמחים אוהבי-חום(

מחשופים של סלעים    RPEEבן-שיחקיימאPhagnalon barbeyanumצמרנית אדומית
 טבעי בלבדסהרו-ערביקשים

מחשופים של סלעים     Cבן-שיחקיימאPhagnalon rupestreצמרנית הסלעים
קשים

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

בעיקר 
 טבעי

 טבעי בלבדסהרו-ערביבתות  RR 3.2חד-שנתיחלוףAstragalus trimestrisקדד אפיל

מדבר, תרמופיליים   RR 4.7עשבוני רב-שנתיחלוףAstragalus sparsusקדד דליל
 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

מדבר, תרמופיליים   RR 2.5חד-שנתיחלוףAstragalus eremophilusקדד הישימון
)צמחים אוהבי-חום(

סהרו-ערבי - 
 טבעי בלבדסודני

Astragalus קדד הסיף
dactylocarpusבן-שיחקיימאF     מדבר, תרמופיליים

 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר  RR 1חד-שנתיחלוףAstragalus intercedensקדד ים המלח

מדבר, תרמופיליים   RR 1.5חד-שנתיחלוףAstragalus arpilobusקדד מדברי
 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

ים-תיכוני - ערבות-שיחים, מדבר    Fחד-שנתיחלוףAstragalus asteriasקדד מצליב
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

אירנו-טורני - ערבות-שיחים    RRחד-שנתיחלוףAstragalus crenatusקדד מקומט
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

 טבעי בלבדאירנו-טורניערבות-שיחים, מדבר    Cבן-שיחקיימאAstragalus spinosusקדד משולחף

 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים  RR 2.5חד-שנתיחלוףAstragalus bombycinusקדד משייני
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מדבר, תרמופיליים   RR 3.2בן-שיחקיימאAstragalus sieberiקדד סיבר
 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

 טבעי בלבדסהרו-ערביחולות    Fעשבוני רב-שנתיחלוףAstragalus kahiricusקדד קהירי

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדבר    CCחד-שנתיחלוףAstragalus tribuloidesקדד קוטבי
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים  RR 2חד-שנתיחלוףAstragalus schimperiקדד שימפר

רב-שנתי קצר-קיימאTribulus bimucronatusקוטב דו-זיזי
מדבר, תרמופיליים   RR 1.5חיים

 טבעי בלבדסודני)צמחים אוהבי-חום(

 אין נתוןעשבוני רב-שנתיקיימאTribulus macropterusקוטב הערוצים
טרם 
נקבע 
מספר

מדבר, תרמופיליים   
 טבעי בלבדסודני)צמחים אוהבי-חום(

מדבר, תרמופיליים     RRחד-שנתיחלוףTribulus pentandrusקוטב מכונף
 טבעי בלבדסודני)צמחים אוהבי-חום(

בתי-גידול מופרעים-זר   Cחד-שנתיחלוףBassia indicaקוכיה הודית
מופרים

אירנו-טורני - 
 מופר בלבדסהרו-ערבי

 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר    Cחד-שנתיחלוףCarthamus nitidusקורטם מבריק

 טבעי בלבדאירנו-טורניחולות    RPחד-שנתיחלוףCarthamus persicusקורטם פרסי

 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים    Cבן-שיחקיימאDeverra tortuosaקזוח עקום

 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר    Fבן-שיחקיימאDeverra triradiataקזוח תלת-קרני

 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר   CCEEחד-שנתיחלוףAnthemis melampodinaקחוון הנגב

בתות, ערבות-    CCחד-שנתיחלוףAnthemis pseudocotulaקחוון מצוי
שיחים, מדבר

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני - 

סהרו-ערבי
 טבעי בלבד

    CCעשבוני רב-שנתיקיימאEchinops polycerasקיפודן בלאנש
בתות, ערבות-שיחים, 

מדבר, מחשופים של 
סלעים קשים

 טבעי בלבדאירנו-טורני

רב-אזורי - קרקעות מלוחות    CCעשבוני רב-שנתיקיימאPhragmites australisקנה מצוי
טרופי

בעיקר 
 טבעי

בעיקר אירנו-טורניערבות-שיחים, מדבר    Fחד-שנתיחלוףCarduus australisקרדה דרומית
 טבעי

מדבר, תרמופיליים     FשיחקיימאCrotalaria aegyptiacaקרוטלריה מצרית
 טבעי בלבדסודני)צמחים אוהבי-חום(
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 RP  1שיחקיימאColutea istriaקרקש צהוב
ערבות-

שיחים, מחשופים של 
סלעים קשים

טבעי בלבדאירנו-טורני

פרטים 
בודדים 
שנצפו 
בתחום 

הסקר מתו 
בשנות 

הבצורת בין 
1995-2009

Sclerocephalus רב-גולה ערבי
arabicusחד-שנתיחלוףRP     ,ערבות-שיחים, מדבר

 טבעי בלבדסהרו-ערביחולות

רב-זקן קירח
 Cymbopogon
commutatusעשבוני רב-שנתיקיימאRR2.5 טבעי בלבדסהרו-ערבימדבר, תרמופיליים

ללא איתור 
בשכבה 

אך נצפה 
בתחום 
הסקר 

בקרבת 
שחרות

בתי-גידול   RR 3.2צמח-מים קיימאRuppia maritimaרופיית הים
לחים, חולות

רב-אזורי - 
 טבעי בלבדטרופי

 טבעי בלבדסהרו-ערביחולות, מדבר CC  1שיחקיימאRetama raetamרותם המדבר

רב-שנתי קצר-קיימאBlepharis attenuataריסן דק
אירנו-טורני - בתות, מדבר   EIאין נתוןחיים

 טבעי בלבדסהרו-ערבי

רכפה דקת-
מדבר, תרמופיליים     Fחד-שנתיחלוףReseda stenostachyaשיבולת

 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

ערבות-שיחים, מדבר,     Cבן-שיחקיימאReseda muricataרכפה מגובששת
 טבעי בלבדסהרו-ערביקרקעות מלוחות

מדבר, תרמופיליים     Fחד-שנתיחלוףReseda arabicaרכפה ערבית
 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

רכפה קטנת-
 טבעי בלבדסהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר    אין נתוןחד-שנתיחלוףReseda decursivaפרחים

מדבר, תרמופיליים     Fחד-שנתיחלוףReseda boissieriרכפת בואסיה
 טבעי בלבדסודני)צמחים אוהבי-חום(

מדבר, תרמופיליים     אין נתוןחד-שנתיחלוףReseda urnigeraרכפת ים המלח
 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

מדבר, תרמופיליים     FשיחקיימאOchradenus baccatusרכפתן מדברי
 טבעי בלבדסודני-אפריקני)צמחים אוהבי-חום(

אירנו-טורני - מדבר, חולות F  1שיחקיימאCalligonum comosumשבטוט מצויץ
 טבעי בלבדסהרו-ערבי
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אירנו-טורני - ערבות-שיחים    Fעשבוני רב-שנתיחלוףPeganum harmalaשבר לבן
סהרו-ערבי

בעיקר 
 טבעי

ים-תיכוני - בתות    Fחד-שנתיחלוףOnonis serrataשברק משונן
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

 טבעי בלבדאירנו-טורניערבות-שיחים    CגיאופיטחלוףAllium artemisietorumשום הלענה

 טבעי בלבדסהרו-ערביחולות  RREE3.2גיאופיטחלוףAllium sinaiticumשום סיני

שושנת-יריחו 
אמיתית

 Anastatica
hierochunticaחד-שנתיחלוףC    טבעי בלבדסהרו-ערבימדבר 

מדבר, תרמופיליים   O 3.2חד-שנתיחלוףLepidium aucheriשחליים שרועים
בעיקר אירנו-טורני)צמחים אוהבי-חום(

 מופר

שיבולת-שועל 
אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדבר    Cחד-שנתיחלוףAvena wiestiiערבתית

 טבעי בלבדסהרו-ערבי

 CC  1עץקיימאZiziphus spina-christiשיזף מצוי

ערבות-
שיחים, מדבר, בתי-

גידול לחים, צומח 
עשבוני ים-

תיכוני,תרמופיליים

 נדיר באזור טבעי בלבדסודני
הסקר

בתי-גידול מופרעים-פולש   שיחקיימאAcacia paradoxaשיטה דוקרנית
 מופר בלבדאוסטרלימופרים

בתי-גידול מופרעים-פולש   CCעץקיימאAcacia salignaשיטה כחלחלה
 מופר בלבדאוסטרלימופרים

מדבר, תרמופיליים  C  1עץקיימאAcacia tortilisשיטה סוככנית
 טבעי בלבדסודני)צמחים אוהבי-חום(

מדבר, תרמופיליים  CC  1עץקיימאAcacia raddianaשיטה סלילנית
 טבעי בלבדסודני)צמחים אוהבי-חום(

שיטה צהובת-
בתי-גידול מופרעים-זר, נטוע    עץקיימאVachellia xanthophloeaגזע

 מופר בלבדאפריקנימופרים

 טבעי בלבדסודני-אפריקנימדבר F  1עץקיימאAcacia pachycerasשיטת הנגב

בתי-גידול מופרעים-פולש    עץקיימאAcacia victoriaeשיטת ויקטוריה
 מופר בלבדאוסטרלימופרים

שיטת עלי-
 מופר בלבדאוסטרלירודרלייםפולש   עץקיימאAcacia salicinaהערבה

Hyoscyamus שיכרון מדברי
desertorumרב-שנתיחלוף 

מדבר, תרמופיליים     Fקצר-חיים
בעיקר סהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

 טבעי
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מדבר, תרמופיליים     Fחד-שנתיחלוףHyoscyamus pusillusשיכרון פעוט
 טבעי בלבדאירנו-טורני)צמחים אוהבי-חום(

    Fעשבוני רב-שנתיקיימאAndrachne telephioidesשלוחית קירחת
ערבות-

שיחים, מחשופים של 
סלעים קשים

ים-תיכוני - 
 טבעי בלבדאירנו-טורני

מדבר, תרמופיליים     Fבן-שיחקיימאAndrachne asperaשלוחית שעירה
 טבעי בלבדסודני)צמחים אוהבי-חום(

בעיקר סהרו-ערביערבות-שיחים, מדבר    CCחד-שנתיחלוףErucaria rostrataשלח הערבות
 טבעי

 טבעי בלבדסהרו-ערביקרקעות מלוחות    Rחד-שנתיחלוףPseuderucaria clavataשלחלח האלה

 Helianthemumשמשון המדבר
sancti-antoniiבן-שיחקיימאF     מדבר, תרמופיליים

 טבעי בלבדסהרו-ערבי)צמחים אוהבי-חום(

מדבר, תרמופיליים     Cבן-שיחקיימאHelianthemum lippiiשמשון ליפי
)צמחים אוהבי-חום(

סהרו-ערבי - 
 טבעי בלבדסודני

Helianthemum שמשון קהירי
kahiricumבן-שיחקיימאC    

ערבות-שיחים, מדבר, 
מחשופים של סלעים 

קשים
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדבר    Fחד-שנתיחלוףLeontodon laciniatusשן-ארי שעירה
 טבעי בלבדסהרו-ערבי

 טבעי בלבדסהרו-ערביקרקעות מלוחות    Rבן-שיחקיימאSeidlitzia rosmarinusשנהבית הרוזמרין

 טבעי בלבדאירנו-טורניערבות-שיחים, מדבר    Cחד-שנתיחלוףNeotorularia torulosaשנס המדבר

אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדבר    CCחד-שנתיחלוףSchismus arabicusשסיע ערבי
סהרו-ערבי

בעיקר 
 טבעי

    CCחד-שנתיחלוףHordeum glaucumשעורת העכבר
בתות, קרקעות 

עשירות בנוטריינטים, 
רודרליים

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני

בעיקר 
 טבעי

מדבר, תרמופיליים     Fשיח/מטפסקיימאEphedra ciliataשרביטן הערבה
 טבעי בלבדסודני)צמחים אוהבי-חום(

חולות, מחשופים של     Cשיח/מטפסקיימאEphedra aphyllaשרביטן ריסני
 טבעי בלבדסהרו-ערביסלעים קשים

רב-שנתי קצר-חלוףCaylusea hexagynaששן מאפיר
 טבעי בלבדסודניערבות-שיחים, מדבר    Cחיים

Lomelosia תגית ארגמנית
porphyroneuraחד-שנתיחלוףF    אירנו-טורני - ערבות-שיחים, מדבר

 טבעי בלבדסהרו-ערבי
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    Cעשבוני רב-שנתיקיימאAristida adscensionisתלת-מלען מצוי
ערבות-שיחים, מדבר, 
מחשופים של סלעים 

קשים

ים-תיכוני - 
אירנו-טורני - 

סהרו-ערבי
בעיקר 

 טבעי

מדבר, תרמופיליים   1.5  חד-שנתיחלוףתלת-מלען פעוט
 טבעי בלבד)צמחים אוהבי-חום(

בעיקר סהרו-ערביבתי-גידול לחים F  1עץקיימאPhoenix dactyliferaתמר מצוי
 מופר

ים-תיכוני - ערבות-שיחים, מדבר    CCחד-שנתיחלוףReichardia tingitanaתמריר מרוקני
 טבעי בלבדאירנו-טורני
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נספח ג. התאמת מודל חישוב הערכיות הבוטנית של הצומח הים-תיכוני לצומח המדברי הקיצון
משקל )אחוז הסבר למדדהמדד

מהערכיות 
בחבל הים-

תיכוני(

משקל )אחוז 
מהערכיות  

באזור 
המדברי(

הערותהסיבות להבדל

מספר המינים הכולל, עושר המינים
בחלוקה לצורות חיים.

נקבע לפי דירוג יחסית למספר 25%25%
המינים בני הקיימא, וללא חלוקה 

לצורות חיים. עקב ההשתנות הרבה 
במספרי המינים בני החלוף בין 

העונות והשנים, עושר המינים בני 
החלוף לא שימש בחישוב הערכיות 

של התרשימים. פיצוי מסוים על 
כך התבצע לעיתים דרך הערכת 

מומחה, בדירוג הערכיות של תת-
יחידות הנוף/צומח. 

התייחסות למינים הרכב המינים
בסכנת הכחדה, נדירים 
ו/או אנדמיים שמעלים 

ערכיות, ולמינים 
פולשים שמורידים 

ערכיות.

מתוך ה-20%, 15% ניתנו למינים 20%20%
בסכנת הכחדה, נדירים ואנדמיים, 

ו-5% למינים פולשים )ציון גבוה 
כשאין מינים פולשים(. היחס 

5%:15% כיוון שכמעט לא נצפו 
מינים פולשים בתרשימים.

ייצוג הצומח 
הטבעי

מידת ההתאמה של 
צורת החיים הראשית 
ושל המינים השליטים 

למצב הטבעי.

לא נכלל 20%
בחישוב.

פחות רלוונטי לאזור 
הצחיח-קיצון, כיוון 
שכמעט כל הצומח 

באזור הסקר הוא 
“מייצג״, אין כמעט 

נטיעות ומינים 
פולשים.

נדירות 
אזורית

חלקו היחסי של טיפוס 
הצומח )המוכלל( בכל 

תחום הסקר.

 ,10%
ועוד 10% 
למדד של 

נדירות ארצית 
שמכמת 

את חלקה 
של תצורת 

הצומח ברמה 
הארצית.

על פי נדירות 
בית הגידול. 
משקל 20%.

לא קיים כיום מידע 
מרחבי אודות 

התפלגות תצורות 
צומח באזור המדברי. 

ניתן לפי שטח בית הגידול יחסית 
לשטח כלל הסקר. ככל ששטח בית 
הגידול קטן יותר הדירוג גבוה יותר.

מורכבות 
מבנית

ככל שיש יותר צורות 
חיים המיוצגות 

בתצורת הצומח )מעל 
רמת סף של 2% 

כיסוי(, כך המורכבות 
המבנית גבוהה יותר, 

ולכן היא מייצרת יותר 
נישות אקולוגיות 

וחשובה יותר לשימור.

ההנחה היא שנוכחות 10%20%
צומח מעוצה )עצים/

שיחים/בני-שיח(, 
ולו גם נמוכה, היא 
משמעותית יותר 

במדבר.

ניתן על פי דירוג 
לתצורת הצומח 
המדברית החל 

מישימון ועד עצייה 
פתוחה.

ערך הסף לייצוג בתצורות הצומח 
נמוך יותר מאשר בחבל הים-תיכוני 

)2% במקום 10%(. 

כושר 
השתקמות 
למצב נוכחי

ככל 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.

באזור המדברי משך 5%15%
הזמן להשתקמות 
ארוך יותר מאשר 

באזור הים-תיכוני, 
ולכן משקל קריטריון 

זה – גבוה יותר.

ניתן על פי דירוג לצורת החיים 
הראשית )זו שקובעת את התצורה(

ישימון – 0
צומח עשבוני – 25

בתה )בני-שיח(  – 50
שיחייה – 75
עצייה – 100
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נספח ד. הגדרת מינים שליטים באזור המדברי
)מתוך: פרלברג ועמיתיו, 2018, בהכנה(

דרך בחירת המינים השליטים:
שלושת המינים השליטים שיגדירו את טיפוס הצומח נקבעו על פי הטבלה הבאה. העדיפות בשם הטיפוס היא לצורות החיים 

הגבוהות יותר, ובעדיפות שנייה – אחוז הכיסוי של צורת החיים הדומיננטית בשטח.

טבלה 35: תהליך בחירת שלושה מינים שליטים מתוך המינים העיקריים

חלופהבחירת המיןצורת חייםמין שליט
מין שליט

ראשון
מתוך צורת החיים הראשית 

שהגדירה את תצורת הצומח.
מין עם אחוז הכיסוי הגבוה 

ביותר בצורת חיים זו.
מין שליט

שני
מין מעוצה עם אחוז הכיסוי מכלל המינים המעוצים.

הגבוה ביותר )מלבד המין 
הראשון שנבחר(, שמכסה 

לפחות 0.5% מכלל השטח. 

אם אין אף מין מעוצה שמגיע ל-0.5% כיסוי מכלל 
השטח, יבחר מין עשבוני )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(.

מין שליט 
שלישי

מתוך צורת החיים הגבוהה 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%(.

הערות:

• 0.5% כיסוי צומח מייצג שטח של 5 מ“ר בדונם.	

• למעט מקרים שבהם קיים שליט עשבוני ברור )בדרך כלל רב-שנתי(, לא יוגדר טיפוס צומח על פי מין שליט בן-חלוף, היות 	
והרכב המינים העשבוניים משתנה מאד לאורך השנה ובין שנים שונות. בקביעת מין שליט עשבוני תינתן עדיפות לעשבוני 

רב-שנתי בן-קיימא, הנוכח בשטח לאורך השנה כולה בעוצמה משתנה.

• לפיכך, אם תצורת הצומח היא של עשבוניים בני-חלוף ולא נמצא מין רב-שנתי, במינים השליטים ייכתב “עשבוניים חד-	
בני-חלוף עם מעוצים בודדים בשלטון עשבוניים חד-שנתיים, כף-חתול  ציון שם המין. לדוגמה: עשבוניים  שנתיים“ ללא 

שרועה ושרשר שיחני.
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נספח ה׳: דוגמה לדירוג ערכיות בוטנית של תת-יחידות נוף/צומח
המפה בעמוד הבא מציגה מקטע מאזור הסקר, כאשר בשני חלקיה מופיעים גבולות תת-יחידות הנוף/צומח וכן איתורים של 
מיני בסכנת הכחדה )חלקן בנקודות התרשימים(. בחלק הימני נראים תרשימי הצומח וערכיותם, שמוצגים על רקע תצלום 

אוויר ועם גבולות תת-יחידות הנוף/צומח. בחלק השמאלי מופיע אותו אזור, עם צביעת תת היחידות לפי ערכיותן הבוטנית.

להלן המחשה לשיקולים בדירוג הערכיות של כמה מתת היחידות המופיעות במפה:

מניפות הסחף יטבתה – ססגון: בית הגידול ‘מניפות סחף עם אלמנט חולי׳. ערוצי פזרות, צומח בכל השטח. תרשימים בערכיות 
3.3, ממוצע ערכיות התרשימים 3.23. בנוסף, התבצע תרשים בגבעה ממערב לסמר )שהיא “אי“ של   ,3.4  ,3.4  ,3.4  ,3.0  ,2.9
אבן-חול( בו לא נצפה צומח. ישנם שני איתורים של מינים בסכנת הכחדה מעבר למינים שבתרשימים. המצב הכללי טוב בחלק 

מהשטח ומופר חלקית )למשל בגלל סוללות הטייה להרחקת שטפונות מסמר( בחלקים אחרים. ערכיות בוטנית גבוהה )3(.

אזור אתר לשון האפעה )השם אינו מופיע בחלק הימני של המפה(: בית הגידול כנ“ל, אך בחלק עליון יותר של כמה ערוצי 
פזרות. תרשימים בערכיות 3.2, 3.3, 3.7, 3.8, ממוצע 3.5. העלאה לערכיות בוטנית מירבית )5( כיוון שזהו אחד מתוך שלושה 
אתרים ידועים בארץ של לשון-אפעה רבת-עלים. בשטח נמצאים גם פרטים של מגסטומה זעירה, שגם היא מין בסכנת הכחדה.

מניפת נחל תמנע: בית-גידול כנ“ל. תרשים אחד בערכיות 2.50. ללא איתורי מינים בסכנת הכחדה. שיקולים נוספים: סוללת 
הטייה לרוחב המניפה המטה את רוב הזרימה לחלק הצפוני של המניפה. שיטים רבות יחסית בערוץ אליו מוטים המים. ערכיות 

בוטנית גבוהה )3(.

עציית השיטים יטבתה: בית-גידול עציית שיטים. מישור )עם ערוצי פזרות( צומח בכל השטח. תרשימים בערכיות 3.5, 4.2, 4.2 
4.6. ממוצע 4.13. ככלל מספר המינים הכללי אינו גבוה. מספר איתורי מינים בסכנת הכחדה גם מחוץ לתרשימים. שיטים רבות 

וגדולות – זוהי עציית השיטים המפותחת ביותר. לפיכך העלאת הערכיות הבוטנית למירבית )5(.

צוקי שיירות: בית-גידול מצוקי. ערוצים קצרים ותלולים מסדר נמוך )לרוב 1-3( ומיעוט ערוצים גדולים. צומח ערוצי בלבד, 
ולרוב רק בחלק התחתון של המצוקים. תרשים אחד בלבד מיחידה זו )באזור שמחוץ לתחום המפה( שערכיותו 3.53, אך הוא 
מערוץ גדול במיוחד שאינו מייצג. הערכה לפי ערוצים מסדר נמוך בבית הגידול הדומה של הרמות הגירניות המבותרות )ר׳ 

להלן(. ערכיות בוטנית בינונית )2(.

שלוחות שחרות – יטבתה: בית הגידול ‘רמות גירניות מבותרות׳. צומח ערוצי )אם כי נצפה גם מעט צומח רב-שנתי במדרונות(. 
תרשימים בסדרי הערוץ ובערכיות הבאים: מדרון/סדר 0 - 2.3, סדר 1 - 2.5, סדר -2 3.1, סדר 3 - 3.4, סדר 4 - 3.0, סדר 5 - 3.0, 
3.2, 3.6, . סדר 6 - 4.3. ממוצע ערכיות התרשימים 3.15 )כולל קצת הטייה לסדרי הערוץ ולציונים הגבוהים(. שיקולים: ממוצע 
ערכיות סביב 3, צומח ערוצי, אך עם זאת מעט צומח גם במדרונות, ללא איתורי מינים בסכנת הכחדה. תת-יחידה שמורה מאד 

- ערכיות בוטנית גבוהה )3(.
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מפה 35: דוגמה לדירוג ערכיות בוטנית של תת-יחידות נוף/צומח




