
    

 

 תקציר סקר אקולוגי לתכנון וניהול מסדרון אקולוגי בין הרי יתיר לרמת מדבר יהודה

 אגן צאלים עליון

אנמר, בעז שחם, אלי חביב, שמוליק ידוב, אמיר  ליאוררון, עמית מנדלסון,  מימיהילה גיל קליין, דר בן נתן, 

  פרלברג, גל כגן ואורי רמון

 תשרי התשפ"א•  2020אוקטובר 

 שטחארצי באקולוגי מסמך זה מציג סקר מקיף של ערכי טבע, נוף ומורשת האדם במסדרון רוחב 

 שבין שמורת הר עמשא בהרי יתיר לרמת המדבר בשמורת מדבר יהודה. 

 מטרת הסקר 

ידי מיפוי הצומח, דגמי תפוצתו וערכיותו האקולוגית; -עלשל אזור הסקר תמונת מצב כוללת  לגבש

אתרי  לאתר ולמפותתרבותית; -יחידות הנוף וערכיותן הנופיתאת  להגדירמצאי זואולוגי;  למפות

 .מצבם ופוטנציאל השימור והשיקום שלהםובחינת  מורשת

 

  - פאתי העיר ערד, ממערב -גדר המערכת בין ישראל ליו"ש, מדרום  - : מצפוןמפת התמצאות של אזור הסקר

 רמת מדבר יהודה. -דרום רכס הרי חברון, ממזרח 

 

 



    

 

 

 תיאור כללי

 סלעי של כיפות ובראשם ,צור ובשברי בלס מכוסיםה קרטוניים במדרונות מאופיין הסקר שטח מרבית

 נחלידי -על למערב ממזרח נחצה יחסית האחיד הנוף. מדורג נוף יוצריםש ,קשה גיר במדרונות או, צור

 במערב בהירה לסית או כהה חומה אדמה בעמקי ומנוקד, הצדדיים וערוציהם עדשה נחל ,צאלים

 .במזרחו קרטוני סחף של במדרונות או במרכזו קטנות לס במובלעות, השטח

 עיקריים  ממצאים

 רצף שטחים פתוחים וערכיות מרחבית

משמר את קיומם של מסדרונות אקולוגיים ש של אזור הסקר,הרבה הממצאים מצביעים על חשיבותו 

תיכוני לאזור -מסדרון אקולוגי חשוב בין האזור הים משמשאזור ה .רחבים בעלי חשיבות ארצית

מזרח: מקמר הרי חברון אל רמת המדבר, ובהמשך -דרום, אבל בעיקר בציר מערב-בציר צפון המדברי

 אל מצוק ההעתקים וחוף ים המלח. 

 

ניתן לראות את אזורי ההשפעה של שטחים מבונים  .רצף שטחים פתוחים ומסדרונות אקולוגייםת מפ

אזור ב יותר, כך השטח נמצאירוק כהה  ככל שגוון המפהותשתיות )גווני ורוד ואדום( על השטחים הפתוחים: 



    

 

ן  השטח שמוגדר כמסדרון אקולוגי יצהובים מצוהפסים ב .בינוי ותשתיותמהשפעות יותר ליבה טבעית ורחוק 

 ארצי. 

 

 מהאזורחלקים נרחבים הפרות אנושיות,  שבו רק מעט ,בלב שטחים פתוחיםנערך הסקר ש מכיוון

 צמחים ובעליערכי הטבע כוללים מגוון של  נמצאו כבעלי ערכיות אקולוגית גבוהה מאוד ומרבית.

 .חיים נדירים, שחלקם בסכנת הכחדה

 

 ניתוחמרחבית. התמונה העולה מהלערכיות  הבוטניתערכיות המבוססת על שילוב בין ה, כוללת ערכיות מפת

. תמונה זו מתאימה למציאות הנוכחית, של צפיפות מרביתכולו בערכיות טבעית  שכמעטהיא של אזור  המפה

 שמשמשים מסדרון אקולוגי רחב וחיוני. ,אנושית נמוכה ושטחים טבעיים נרחבים

, ייחודית ערכיות בעלי כשטחיםבין המכלולים החשובים ביותר מבחינה אקולוגית, שאף הוגדרו 

בזכות שילוב של טבע ראשוני  ישורי לס.ומ מסורתי דוביעב: בקעת תל קריות, הר חרדון, שדות נמנים

עם זאת,  יחד בעל ערכיות נופית גבוהה. הוארוב שטח הסקר  ,יחד עם מבנה טופוגרפי מרשים ומגוון

שעצם קיומו כשטח פתוח האזור כולו מוגדר כשטח אש ואינו כולל שטחים מוגנים סטטוטורית, כך 

. יתר על כן, מתרחשות בו תופעות שפוגעות בתפקודו כשטח תורם לשמירת לאורך זמן אינו מובטח

 טבע, כמו ציד, מרעה לא מבוקר, אימוני צבא ופגיעה בפני השטח באמצעות כלים כבדים. 



    

 

  ישנה חשיבות גדולה בהגדרת אזור זה כמסדרון אקולוגי, בקידום הגנה סטטוטורית מתאימה

 ו האקולוגי והנופי.כנית ממשק שתשפר את תפקודוובבניית ת

 

 

 האדם מורשת

אתרים  165 :מורשת ריאת םעיקרש, לציבור אתרים נקודתיים בעלי עניין 368זוהו הסקר במרחב 

 וזמין מסודר פרסום באף כה עד תוארומרבית האתרים לא  אתרים הידרולוגיים. 81-ארכיאולוגיים ו

כגון בית הקברות הבדווי "מקברת בעלי חשיבות ארצית,  הםכעשרה מתוך אתרים אלו  .לציבור

 ,נחשב מקודש לכלל שבטי הבדווים במרחב, או מצודות קדומות בהר חצרון ובהר בדרש ,סייאל"

 ארכיאולוגים למצור הרומאי על מצדה.  על ידי וקושרש

 

 (צילום: עמית מנדלסון)מקברת סייאל 

את דרך הפטרולים הישנה ודרכי קישור  יםכוללשבאזור קיים כיום מספר מצומצם של שבילי מטיילים, 

 ואת קניון נחל צאלים עליון.  אליה



    

 

 

 (צילום: עמית מנדלסון)שער תל ערד מתקופת הברזל 

 

אזורים בערכיות  -גווני כתום ב ,מרביתגבוהה עד ם בערכיות אזורי -גווני ירוק ב .תרבותית מפת ערכיות נופית

 ,זאת בשל נוף דרמטי ובתולי ,מרביתבערכיות נופית גבוהה עד  נמצאוכמעט כל שטחי הסקר בינונית ונמוכה. 

השימוש בשטחים אלו לאורך ההיסטוריה מצומצם.  ,כמעט ללא הפרעות חזותיות. עם זאת, מבחינה תרבותית

 על ידימופרים לעיתים ש ,שטחי מערב הסקר ערכיות נופית גבוהה, שמשקפת נופים פחות דרמטייםרוב ל

פעילות צבאית. מבחינה תרבותית, שטחים אלו מייצגים היטב את נוף המורשת של שולי בקעת ערד, כולל 



    

 

עמקי לס שעובדו בעבר, חורבות עתיקות ובורות מים. תאי שטח מעטים סווגו כשטחים בנויים או כבעלי ערכיות 

 רב הסקר.מע-שבדרוםית והבדובינונית, בעיקר שטחי מחנות צה"ל וריכוז הפזורה -נמוכה

 בוטניקה

מדבריים ואזורי ספר, כאשר קיימת מגמה -יחצהסקר כולל אזורים מדבריים יובשניים, אזורים  שטח

ווה יה ,שהשטח נתון לו במשך מאות שנים ,הרעייה החזק לחץאקלימית יובשנית חזקה כלפי מזרח. 

 כנפי-תלת ויפרוק שעיר מתנן – נרחבים בשטחיםשמתועדים  ,השליטים המיניםגורם חשוב בקביעת 

 . רעייהבפני שניהם מינים עמידים  –

 שטחים סביבה יוצרתמערבו -ובדרום הסקר שטחמערב -בצפון והפלסטינית יתוהבדו ההתיישבות

 בשיטות מתאפיינים אלה חקלאיים שטחים. הלס ובמישור ופוריות כבדות עמקים באדמות מעובדים

 יםמאכלס מגוון מיני צמחש ,גידול ייחודי בית  מהווים וכך ,(רדוד בעיקר קלטור) מסורתיות עיבוד

הם מבתי הגידול החשובים ביותר בשטח הסקר ומרכזים אלה , לכןגידול זה.  נדירים שהתמחו בבית

שנתי, -יעל סורית, אנדרוסקי חד-: קרןבו שאותרו )חלקם בסכנת הכחדה( המינים הנדירים מרביתאת 

שיבולת, אירוס שחום, גבסנית -דמומית עבת ;שטח הסקרתודרה מצוייצת וקדד דמשקאי בצפון 

 שעירה, מרווה שסועה וקדד מכופל בדרומו.

 .הכחדה בסכנת או דומא נדיריםמינים  23 מיני צמחים בשטח הסקר, מהם 434  תועדו ,הכל בסך

 מחוץ לחרמון. תועד בפעם הראשונה שאחד מין מין אחד חדש לארץ ו

 



    

 

מרבית. בתי הגידול שקיבלו ערכיות גבוהה עד בערכיות בוטנית  םאזורי -גווני ירוק ב .בוטנית ערכיות תמפ

גבוהה במיוחד בשטח הסקר, בסדר יורד, הם: בקעת קריות, שטחי הלס, השדות המסורתיים על לס רנדזיני, 

עיים משטחי סלע, גבעות טוב, מחשופי חוואר, מצוקים, ערוצי נחלים, כיפות צור ומדרונות טרשיים או סל

אתרים בעלי ערכיות  ,בפספוס אדום ,המפמסומנים בברחבי שטח הסקר. בנוסף לדירוג הערכיות הבוטנית 

מבחינת נדירות ופגיעות בית הגידול הן מבחינת מגוון מיני הצמחים ונוכחות מינים נדירים ו , הןייחודיתבוטנית 

 מקומי.הארצי והמידה ה בקנה לשמירהבמיוחד  חשיבות גבוהה נהיש אתרים אלהלבאזור הסקר. 

 לישראל םיאנדמי מינים

  . למדע תואר רםטש ייתכןש ,חצב-בן של מין

 .באזור למדי כשכיח הסקר במהלך התגלה ,שנחשב עד כה למין בסכנת הכחדה חמורה ,קולמן שום

 ,כמין שאינו נמצא בסיכון 2020שנאספו במהלך הסקר תרמו להערכתו מחדש בשנת  הנתונים

  .בארץ יותרולמעשה אינו נדיר 

 

 שום קולמן במדרונות נחל צפירה צילום: דר בן נתן

 .ירדןלמין חובב קרטון, אנדמי לישראל ו ,מדברי אוכם

 הכחדה ובסכנת נדירים םשימור צמחיל (Hotspots) מוקדים חיוניים ינש התגלו

 שחלקם  ,רבים נדירים מיניםבמהלך הסקר  נמצאו ובה ,שאינה מעובדת :קריות בקעת

, הלבנון גביעונית של בארץ והצפופות הגדולות האוכלוסיות, אחת למשל .בסכנת הכחדה

, השדות ערטנית, סגול סייפן גם גדלים בבקעה. ומרשים גבוה פריחה עמוד בעל גיאופיט

 בה יוצריםש, וכדן זמזומית ומיני מצויה כלנית, אסיה נורית, מצולע שעמון, המדבר צבעוני

 .האביב בתחילת מרהיבים פריחה שטחי



    

 

 צללית  –שהוגדר רק לאחרונה  ,בסוג צללית לישראל חדש ןימהתגלה  בוש  :חרדון הר

גדולה למדי של סיברה ננסית  וסייהאוכל לראשונה התגלתהבמסגרת הסקר  ,בינונית. בנוסף

 מינים גם התגלו מ'. 1,000מאזורים גבוהים מעל  באזורנו מוכרש ,ונדיר קטןשנתי -חד מין –

דרבן -ברו מצוייצת בואסיירה מלענים,-רבת ברומית, מנוצה דקורניה כמו ,נדירים נוספים

 .צהוב

 צאלים ובנחל צפירה בנחל מצוקיים אזורים הם הסקר בשטחמבחינה בוטנית  נוספים חשובים אזורים

 . המזרחי

 

 (צילום: הילה גיל קליין)הסקר אזור גביעונית הלבנון ושעמון מצולע על לס נתרני בחלקו המערבי של 



    

 

 

 (צילום: דר בן נתן)אירוס שחום בבקעת ערד 

 

 

 (צילום: דר בן נתן)שיבולת בבקעת ערד -דמומית עבת



    

 

 אולוגיהוז

-ן האזור היםביאזור מעבר  בהיותו ,דוולוגית רבה מאזואבעל חשיבות ושטח ייחודי  הואאזור הסקר 

בנוסף, בשל  רבים. לבעלי חייםגם גבול תפוצה צפוני או דרומי מהווה לכן , ותיכוני לאזור המדברי

גם מבחינה  ,הטרוגני מבחינת הגיאומורפולוגיה, האקלים, הקרקע, הצומח ופעילות האדםהיותו 

 .ויונקים עופות, זוחליםסקרי בשטח בוצעו  הנוכחי סקרמסגרת הב. רב בגיוון האזור מאופייןזואולוגית 

  זוחלים

מיני לטאות ושישה  13מינים: מין אחד של צב,  20תצפיות וזוהו  201בסקר הנוכחי נרשמו סה"כ 

)בסיכון  מדבר חרדון, (VU –)עתידו בסכנה  יבשה מצוי-צב :בסיכוןמיני נחשים. נמצאו שלושה מינים 

 (. CR – חמורה הכחדה בסכנת) שבע בארושנונית  (NT –נמוך 

  עופות

ם תועדו בקינון או בסבירות גבוהה לקינון בתחום המ 25כאשר  עופות, מיני 59במהלך הסקר תועדו 

 פיון הריםי, פסלעית ערבות, סבכי ערבות: בסיכוןמוגדרים הללו מינים ה ארבעה מבין .הסקר

 המיניםיתר (. CR – חמורה הכחדה סכנתבועיט זהוב )( VU – עתידו בסכנהבקטגוריה )שלושתם 

 נמצאה לגביהם עדות לקינון. לא ו ,נודדים או יציבים

 יונקים

מיני בר של יונקים יבשתיים בעשרים  12בשטח הסקר  ותועדהנתונים של רט"ג  מאגרבבסקר ו

 צבוע: (EN) מינים בסכנת הכחדה חמישה מינים שנמצאים בסיכון: שני מהם ,השנים האחרונות

 . ישראלי וצבי יעל, זאב: (VU) שלושה מינים שעתידם בסכנהו ,צוקים ושועל מפוספס

נמצאים בסיכון:  שכולםחרקים,  עטלפימינים של  11גם  תועדובתחום הסקר ובסביבתו הקרובה 

מינים שעתידם בסכנה  שישה גדול ולילן; אשמן: אוזנן הנגב, (ENמינים בסכנת הכחדה ) שלושה

(VU :) נמוך בסיכון שנמצאפרספון; אשף ואודנן, אפלול הנגב, יזנוב גדול, יזנוב קטן, פרסף הנגב 

(NT ,)מידע לגביו שחסרעטלפון אריאל ו (DD.) 

 המלצות

 ייחודי גידול ביתו אקולוגיים מסדרונות של כצומת הסקר אזור עללקדם הגנה סטטוטורית  מוצע 

  .80מזרחית לכביש  ,, בדגש על אזור בקעת קריותהמדבר ספר של

 בעיבוד מישורי הלס והשדות , בדגש על גידול פגיעים בתישל  מורישכניות וחשוב לקדם ת

  .מסורתי



    

 

  בלתי מוסדרת של רכבי שטח, כולל "אתגרי עבירות" הפעילות עוצמת היש צורך לצמצם את

ן מספר מצומצם של דרכים קיימות, ומיסידי -על ,בערוצי הנחלים )בפרט נחל עדשה(

להסדיר את הדרך שפונה  מוצע .מאפשרות הגעה לנקודות עניין בולטות גם ברכב שטחש

וחוצה את בקעת קריות לכיוון ג׳ינבה וחירבת אל מרכז ולסלול אותה, ולאסור על מעבר  80מכביש 

 רכב בכל נקודה אחרת בשטח הבקעה. כלי

 בעיקר בבקעת קריות, משק: עיזים, כבשים וגמליםהשל חיות  היהרעי ממשקאת  ריהסדש לי ,

 .חעל מנת להפחית את לחץ הרעייה על השט

 משבילים וציד בלתי חוקירכב  כלי ירידת ,רעיית צאןגביר את האכיפה בשטח על חשוב לה. 

 מלץ ליזום אירועים הסברתיים ופעילות חינוכית עם קהל "המשתמשים" של מרחב הסקרומ:  

כדי , מתאמנים באזורשחיילי צה"ל ו, קהל המטיילים )רגלי ורכוב( יתוהבדותושבי הפזורה 

 נוף במרחב. הטבע והלערכי להעלות את מודעותם 

 דרך הר  ,מאפשר את חציית מדבר יהודה לרוחבו, מאזור תל קריותשהליכה שביל  מוצע לסמן

 לעבר מקברת סייאל והמשך בשביל קיים אל מורד נחל צאלים.  ,צאלים

  טוחה לטיול ומאפשר למטיילים חניה ב ,מקשר בין שני מחנות צה"לשהליכה שביל מוצע לסמן

 יום. 

 


