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 תקציר
וערוצי נחלים מפותחים, חקלאות לס  מרחב יערות בארי מהווה פסיפס ייחודי של רכסי כורכר, בתרונות  

יערני של  -כולל סקר בוטניו ,למקרקעי הייעור במרחבאב -ת. סקר זה נועד להוות רקע לתכנית נרחבת ויערו

וכן מפגעים,  וגידול ייחודיים  -זוחלים(, מיפוי ערכי טבע, בתיסקרים זואולוגיים )יונקים, עופות,  יערות בארי,  

  .לטיילות, והמלצות לשימור ופיתוחונופש  פנאי והערכת ערכיות ל

נמצא מרחב   נמוכות,  ב  הסקר  וגבעות  מישורים  של  אזור  זהו  המערבי"(.  "הנגב  )או  הנגב  חוף  מישור 

חולות  מזרח ו-רב, שפלת הנגב בדרום מע-וןמזרח, חבל עזה בצפ-שמשתרע בין מישור חוף פלשת בצפון

 מערב. -בדרום מערב הנגב 

, יישובים ומתקנים חקלאיים שהיו קשורים בטבורם לעזה  היסטוריים תרבותיים   מערך דרכים   ובמרחב נותר

וובנותיה זה   .של התיישבות הנגב  ת היסטוריאתרים בעלי חשיבות  ,  כי במרחב ישנם שלושה    מצא   סקר 

מתאימים לצרכי פנאי ונופש: יערות נחל עוז, יערות בארי ונחל  עיקריים שבהם ריכוז של אתרים  מכלולים  

לות  ממליצים על בניית מערכת שבילים לטיי ויערות נחל גרר ותל גמה. כחלק ממסקנות הסקר אנו    ,סחף

 מתבססת על קישור האתרים השונים במסלולים מעגליים. רגלית, אופניים ורכב במרחב, ש

ועבודות    יער מגוון יחסית. השריפות -עם תת   ,קליפטוס בכיסוי משתנהישטח הסקר מאופיין ברובו ביערות א

האחרונות   בשנים  בעקבותיהן  שבוצעו  קרחות הדילול  מאפש  יצרו  אשר  דלילים,  יער  ואזורי  ם  יריער 

רים צפופים ומוצלים יער בעל מאפיינים טבעיים למרחב, תוך שמירה על כתמיות של אזו-התפתחות תת 

ערכיויותר.   בעלי  בוטני  אזורים  ומגוון  אקולגיות  גרר,  נמצאו    מירביים ת  נחל  על  בסכר  בארי,  בבתרונות 

, וביערות לאורך גדר המערכת  (כולל המדרונות שמצפונו)בנחלים סחף וגרר  ערכיות גבוהה מאד נמצאה  ו

נטועים   אשר על קרקע חולית. אזורים  ממשק היער המומלץ בשטח הסקר הינו ממשק של כתמים של 

ברוב השטח. יער"   "קרחות  עם  דליל  וייעור  ונופש,  פנאי  מינים   בצפיפות בשטחי  נמצאו  בשטח הסקר 

 ושיטה סלילנית, וריכוזים משמעותיים של פריחה.השיקמה  בסכנת הכחדה, כמו גם עצי מורשת כגון פיקוס  

 באזור נחל גרר ונחל סחף נצפו ריכוזים רבים של מינים פולשים, בעיקר חמציץ נטוי וטבק השיח. מאידך, 

מבחינת מצאי הזוחלים, עולה ששפע   זורים כפריים חקלאיים.מאפיינים אונקים אשר נצפו בסקר  מיני הי

עשבוניים  כאשר ככל שיש רכיבים   דון מצוי,בשטחי היער הפתוחים, בעיקר חרנצפה  יותר של מינים    גבוה

יותר   תת רבים  או  פתוח  נטועים(,  -)שטח  בשטחים  מיני    עולים יער  עושר  והן  שפע  בשטח. ההן  זוחלים 

)שנמשך על פני השנה כולה, גם לאחר סיום הסקר הנוכחי בשאר  התוצאות הראשוניות מסקר הציפורים  

נראה  התחומים(,   פזורים.  בעצים  נטועים  בערוצים  נצפה  עופות  מיני  של  יחסית  גבוה  מגוון  כי  מראות 

 . מקומית מאפשר נישות למינים רבים של בע"ח ששילוב של נטיעות עם צמחיה

  חולות הנגב. וף לחולות מישור החהמחבר את  מכיוון נחל בשור  המסדרון האקולוגי  שטח הסקר הינו ליבת  

השטח לשמש    ת יכולב  ת אשר פוגע החקלאית   אינטנספיקציהההליך  ת רות חשיבות רבה במיוחד לאור  ליע

 כמסדרון אקולוגי.  
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 רקע כללי 1

 רקע לביצוע הסקר  1.1

מרחב יערות בארי מהווה פסיפס ייחודי של רכסי כורכר, בתרונות וערוצי נחלים מפותחים, חקלאות נרחבת 

 . במרחבלמקרקעי הייעור אב -ת. סקר זה נועד להוות רקע לתכנית ויערו

 מטרות הסקר 1.2

 תצורות צומח יערניות ביערות באריסקר  •

 היער ושל השטחים שאינם מיוערים-של תת סקר בוטני  •

 גידול ייחודיים-מיפוי ערכי טבע ובתי •

 מיפוי מפגעים •

 הערכת ערכיות לנופש  •

 הערכת ערכיות לטיילות •

 סקרים זואולוגיים )יונקים, עופות, זוחלים(  •

 המלצות לשימור ופיתוח   •

 ות הסקרגבול 1.3

 רצף השטחים הפתוחים שמסביב ליערות בארי:סקר זה נקבעו על בסיס ההתייחסות של גבולות 

 25בצפון: נחל עוז וכביש  •

 בדרום: תל גמה ונחל הבשור •

 232במזרח: בארי וכביש  •

 במערב: גבול רצועת עזה  •

 . בלבד  במקרקעי הייעורוטניים וזואולוגיים בוצעו סקרים ב
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 . מפת התמצאות כללית1מפה 
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 מבואות  2

 גיאוגרפיה  2.1

ר של מישורים וגבעות נמוכות,  אזוזהו    .)או "הנגב המערבי"(  חוף הנגבמישור  נמצא ב  מרחב יערות בארי

וחולות  מזרח  -מערב, שפלת הנגב בדרום -עזה בצפוןחבל  מזרח,  -משתרע בין מישור חוף פלשת בצפוןש

מערביים של האזור הינם גבולות מדיניים )מול -םמייגבולותיו המערביים והדרומערב.  -בדרום מערב הנגב  

,  מזרח -מערב לצפון- מדרום הרום עולה בהדרגה עזה ומצרים( ושאר הגבולות הינם גבולות טבעיים.  רצועת 

 בקיבוץמזרחה יותר  ק"מ    10-כ   , מ'  127-ועד לרום של כה,  לחבל עז  נחל בשורבכניסת  מ'    20-מרום של כ

ומקבילים    העזחבל  עם  גבול  ה  מלווים את ש  ,ביניהם   עמקי מרזבהעם    כורכר רכסי  ב  מתאפיין  אזור  ה  .עלומים 

.  התיכון  לים נשפך  עזה ומשם  רצועת  בול לעובר את הגש  ,בשורהנחל  הנחלים גרר וסחף מתנקזים ל .  לו

נוצרו כתוצאה של סחיפת הקרקע ע"י התחתרות   הבשור ונחל גרר  למאפיינים את צידי נחבתרונות הלס ש

 . הנחלים 

 גיאומורפולוגיה  2.2

וערוצי נחלים  לס  משלב מערך של רכסי כורכר, בתרונות  בנה גיאומורפולוגי מורכב יחסית, שאזור זה מציג מ

בתרונות. הלס יוצר  ההתופעה הגיאומורפולוגית הבולטת ביותר בגדות הנחלים היא היווצרות  מפותחים.  

גדות הנחלים קיימים    וכיסוי צומח שמגן עליו מסחיפה. מאידך, לאורךמשטחים מישוריים בעלי קרום ביולוגי  

קניונים.  -יקרומפלים ומ-שיפועים טופוגרפיים שגורמים למים לסחוף את הלס במהירות רבה, וליצור מיקרו

פני השטח  שמפלים וקניונים אלו גדלים במהירות עם כל סופת גשם, ויוצרים נופי בתרונות מורכבים, בעוד  

קרקעית -היא תופעת לוואי לבתרונות, והיא יוצרת זרימה תת   "פייפינג"המישוריים שמורים היטב. תופעת  

את התפתחות הבתרונות.   נובלס, שממריצה  הגדות,  זקופים צרים בבשל התמוטטות  בתרונות מצוקים 

בצ רבה  וגבוהים  בעוצמה  מכה  השטפונית  הנחל  מי  זרימת  שם  הנחלים,  בנפתולי  בעיקר  הנחלים,  ידי 

 . בדפנות 

 גיאולוגיה  2.3

בקעת  ל  מערב-, שמצויים מדרום חלק ממישור חוף הנגב ומשפלת הנגבהינו    אזור הסקרמבחינה גיאולוגית,  

שבע.   האזורבאר  של  הגיאולוגי  וגידוד.אחרא  לאופיו  הרבדה  השתפלות,  ארועי  בעיקר   ועמיתיו,   בר)  ים 

 : (Plakht & Zilberman, 2005; 2017, תשל"ט; גזית, גבירצמן ; 2008

מהיםשלב  א.   שנה כשלושים  לפני  :  ההתרוממות  המזרח  כל  תרומם  ה  (וליגוקןאה  )תקופת   מיליון  אזור 

בשלב    ה יבשתיים.י נחשפים לתהליכי בלישהחלו    ,הנגב  הר ושדרת ההר  בתוכו גם  ו  ,התיכון מתוך מי הים 

מצפון להר הנגב הלך ונוצר מישור   .הצפוניים של הר הנגב  ם ייבשול מדרום לאזורנו,  קו החוף מצוי  היה  זה  

 . לשפלת הנגב המשךך ב, והפגידוד שיושר ע"י גלי הים 
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תוך כדי תנועה    ,חליפות מפלס הים עלה וירד    , תקופת המיוקן  במהלך  :הצפות ונסיגות של היםשלב  ב.  

סלעי חוואר, קירטון  על מדרון היבשת ועל מדף היבשת  של קו החוף צפונה ודרומה. במהלך ההצפות הורבדו  

ה יבשתית והתחתרות ערוצים.  יוהאזור חווה בלי  , נדד קו החוף צפונה  ,. בתקופות של ירידת מפלס הים וגיר

כ )לפני  המיוקן  האירוע    6-בסוף  התרחש  שנה(  גיברלטר    המסיני,מיליון  מיצר  מהיסגרות  כתוצאה  שבו 

בקו שמחבר בין  )עד כדי כך שלאורך בקעת ב"ש    ,דרסטיכה  באופן  התיכון  ירד מפלס הים  לזרימת מים,  

  1,400-, ולכמ' באזור ב"ש  200-התחתר קניון אדיר מימדים שעומקו הגיע ל  (ב"ש וערוער  ,בארי, אופקים 

 וככל הנראה השפיע על חלקו הצפוני. ,חצה את האזור שמצפון לאזור הסקר זהקניון   .באזור בארי מ'

עלה שוב מפלס הים    ,מיליון שנה(  5- כ)לפני    מתחילת תקופת הפליוקןהחל    :שלב ההתרבדות והמילויג.  

גם הוא את הקניון העתיק בחלקו  ומשקעים החלו למלא את הקניון עד לסתימה מלאה שלו. הנילוס שסתם  

בעזרת הזרם החל להסיע כמויות אדירות של חול  ו  ,אל תוך הים שלו    הגדולהדלתא  את הבנות  סיים ל   ,שלו

וגרמה   ,ת יפו(תצורעל מדרון היבשת ) נבנתה  של חולות    הרמפה גבוה  חופי הנגב.אל עבר  תיכוני  -המזרח

ומערבה צפונה  קילומטרים  היבשת להתרחב בעשרות  הרדוד למדף  היבשת  פני מדף  על  חולות    .  שקעו 

ונחלים שירדו   ,מישור היבשת   ביג-תצורת פלשת. קו החוף נדד צפונה עלשהיום מכונים באזורנו    ,ילוסהנ 

.  סחף נחלים שמכונה כיום באזורנו תצורת אחוזם   ,(ממי הים   שנחשף)הובילו אל מישור החוף    מהרי הנגב

  ידי ההצפות הימיות -שמגודד עלהצטברו על גבי המשקעים הניאוגניים והמסלע האיאוקני )  משקעים אלו

מפולס יצרו מישור שטוח ורציף. מישור סחף זה כמעט  ו  ,(חשוף במעט מאוד נקודות בדרום האזורו  ,כיום 

חול  שהותיר שלב זה הינם  המשקעים העיקריים  כלפי מזרח בשיפוע מתון מאוד.  ומתגבה    ,דרום -בקו צפון

 של תצורת פלשת. 

האזור בשכבה ו סופות אבק שכיסו את רוב  חל בתקופת הפלייסטוקן פקדו את אזורנ ה :שלב כיסוי הלסד.  

תצורות פלשת החולית ואחוזם  ביג-אבק וסופות גשם הרבידו את האבק עלעבה של לס. שילוב של סופות 

עליות  מערב, תוך  -מזרח לצפון-חוף הים מכיוון דרום   הדרגתית שלהנסיגתו  .  מן העין  , והעלימו אותןהנחלית 

בנויים  שרידים של חופי ים מקבילים, ש בחלקו הצפוני של האזור  חוזרות ונשנות, הותירה  וירידות מפלס  

וקבורים כמעט לחלוטין    ,רכסים אלה רדודים   כורכר, קונגלומרטים וסלעי חוף.רכסי  של  מקבילות  ממערכות  

 ת צעירות יותר. מתחת שכבות גיאולוגיו 

הסחיפה .  ה אפיקו המחודש של    ,סופו של הפלייסטוקןבמהלך    :שלב  הנוכחי,    נחל בשורהחל להיווצר 

תצורות פלשת    מים לאורך אפיקו את יוחשף במקומות מסוי  ,הפלייסטוקניהלס  שהתחתר אל תוך שכבות  

 .השטח ע"י לס ואחוזם שמכוסות בשאר

 מסלע  2.3.1

וחול. מסלע של ממש מתגלה בעיקר לאורך ערוצי הנחלים שהעמיקו רוב רובו של השטח מכוסה ע"י לס  

נסיגה במי הים התיכון  ההצפה והעדות לאירועי  כ  כורכרהנחשף    ם בהברכסים שאו    ,לחתור אל מתחת ללס

  מיליון שנה. רכסי הכורכר הם דיונות חול שהתאבנו בתהליכים של ליכוד  2-1ן, לפני  וקבתקופת הפלייסט
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רכסי    .וובעת התגבשותו מחדש ליכד גם את גרגרי החול סביב  ,מי גשם ידי גיר שהומס ב-גרגרי החול על

 חול גירית.-מאבןהכורכר מורכבים בעיקר 

 ה גיאולוגי .2מפה 
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 . ליתולוגיה 3מפה 
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 (. 2008סטרטיגרפית של אזור הסקר )סנה ורוזנזפט, . עמודה 1איור 

 קרקעות 2.4

חצי  סהרה וממרחקים )  ,ואפילו כיום   ,הובל בעברבשכבת כיסוי של אדמת לס. הלס  שטח הסקר מאופיין  

וגודלו   , . הלס דק גרגרבנחלים   המים זרמי    ידי-עלמקומי  מוסע בקנה מידה  כיום הוא  הרוח, ו  ידי-עלהאי סיני(  

. הוא מורם בקלות ע"י הרוח ומוסע למרחקים גדולים   ,בשונה מהחול והחרסית   .קטן מחול אך גדול מחרסית 

ולכן נסחפת ונעצרת בקלות, והיא חסרת אבנים ושברי   ,קרקע הלס היא בלתי מלוכדת, פריכה וחסרת ריבוד 

 תי חדיר למים עם הרטבתה.סלעים. קרקע הלס היא בעלת תכונה מיוחדת של יצירת קרום קשה וכמעט בל

סחף נחל  בארי  בבתרונות  נחשפות )מכתש  גרר  נחל  ולאורך  בשטחים   (  שנפוצות  רגוסוליות,  קרקעות 

סחופים בדרומה של שפלת החוף. אלו קרקעות שנוצרו מחומר בלתי מלוכד, שמקורו באזור זה בקרקעות 

 קבורות, ומצויות במדרונות, בבתרונות או בשטחים של חול צעיר. 

 לים אק  2.5

בין   – (, בשל היותו במעבר בין שני אזורים אקלימיים  2017מכונה "בין מזרע לישימון" )גזית,  מרחב הסקר  

תיכוני, שבו שולטים תהליכי בלייה לחים, זרימות עונתיות והתהוות -הקצה הדרומי של האזור הממוזג הים 

הפדולוגי במובן  תהלי-קרקעות  שולטים  שבו  הצחיח,  האזור  לבין  מדברית  ביולוגי,  בלייה  איאוליים,  כים 

שטפוניות   מכספוראדיות וזרימות  חד  באופן  יורדת  המשקעים  כמות  זה  בחבל  בשנה   400-.  גשם  מ"מ 

כ ועד  מ   300-בצפונו,  מאוד  מושפעת  זו  משקעים  כמות  בדרומו.  בשנה  גשם  החריפות תנודות  המ"מ 

 בכמויות הגשם השנתיות. 
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 קרקעות. 4מפה 
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 הידרולוגיה  2.6

 נחלים  2.6.1

הסקר  אזור  גרר. צפון  ו  שערתאסחף,    :אליו מתנקזים הנחלים כלול ברובו באגן נחל הבשור, ששטח הסקר  

 נחל עוז. קיבוץ מצפון לבלי שם )יובל של נחל חנון( ערוץ  לאומתנקז   ,הינו מישורי בעיקרו

.  קמ"ר(  3,650)   זורמים לים התיכוןשהגדול מבין נחלי ישראל    אגן הניקוזהינו בעל שטח    :נחל בשור •

יורדים בדרום הר חברון, בקעת באר  שמקורם בגשמים ש ,נגר עילי-ים מּמיניזון בחורפשאכזב זהו נחל 

של  מסיע, לעתים, מיליוני מטרים מעוקבים  , שחוברים יחדיו לנד שטפוני ש ערד וצפון הר הנגב-שבע

- מים בשעות אחדות. מים אלה חורצים אפיק ביתרוני בתשתית הרכה )חול, לס, חרסיות, כורכר ואבן

נחל באר  עיקריים:  יובלים    שני  נחל בשורומשווים לחלק מגדות הנחל אופי מצוקי ותלול. ל  ,חול פריכה(

גרר. ונחל  בשלוש  שבע  מאופיין  ז  ההנחל  מגשמים 1רימה:  סוגי  כתוצאה  ורדודה  מתונה  זרימה   .

טפוני . נד ש3טרים חזקים באגן הניקוז;  . זרימה שטפונית כתוצאה מממ2ממושכים בכל רחבי הנגב;  

שבע באר  משולש  באזור  חזקים  מגשמים  תת שד -ערד -כתוצאה  מאגרים  לנחל  בוקר.  קרקעיים -ה 

)מחוץ לגבול   ים אפיק זרימה קצר בנחלשמזינות לעית   ומספר נביעות   ,מתמלאים באירועי הזרימהש

  הקרקע.-, אך נעלמות בהמשך בתת הסקר(

נחל בוהו ויובלו נחל שובה.    –עיקריים  שני יובלי משנה    שלויובלו העיקרי של נחל הבשור,    : גררנחל   •

 מ״מ גשם בשנה בצפון אגן הניקוז. 400-250תיכוני, שמקבל בממוצע -מנקז אזור בעל אקלים ים 

 .קז את בתרונות בארי לכיוון נחל הבשורנ מנחל בעל אגן ניקוז קטן בלב אזור הסקר, ש נחל סחף: •

 מקורות מים נוספים  2.6.2

בקרבת ערוצי נחל סחף,  רבים ובריכות אגירה  בורות מים  רבות,  אין באזור הסקר מעיינות, אך ישנם בארות  

מספר מאגרי מים מלאכותיים   . כמו כן, קיימים )ראו הרחבה בפרק מורשת האדם להלן(  נחל גרר ונחל בשור

כיום(   פעילים  כולם  ושטח שמוצף  )לא  אנז"ק(,  יד  )בריכת  תל חמר  באזור  חורף  בריכת  ובריכות חמצון, 

 בחורף במורד נחל סחף )פשט הצפה של הנחל(. 

 
  



 ( סקר יערות בארי2021שליו ועמיתיו ) 

19 

 

 . הידרולוגיה 5מפה 
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 תכנון  2.7

 1תמ"א  2.7.1

מיועד לשמש  שטח מוגן ש  זהוכשטחי "יער נטע אדם".    1מקרקעי הייעור בשטח הסקר מוגדרים בתמ"א  

לפעילות פנאי, תיור וטיול בחיק הטבע, לקליטת קהל מבקרים רב וכן לשמירה על ערכי מורשת, ערכי טבע  

נות מורים על  ו. הכללים והעקר)=שיחייה(  בכללם חורש טבעי, טרשים, שטחי בתה וגריגהוומופעי צומח,  

 צרכי ציבור המבקרים.במורשת והפיתוח בהתחשב בערכי הטבע, 

נועד לשמירת מופעי צומח , שטבעי"  "יער  -כ  ים מוגדר  –   יובל של נחל גררמצפון לבארי ושוח  השטח הפת 

חלים על שטחים אלה מורים על שמירת השטח ש עי נוף שונים. הכללים והעקרונות  טבעי לסוגיהם ומופ

 בטבעו, על סגולותיו ומאפייניו, ללא נטיעה, תוך חשיפה והנגשה מבוקרת לציבור. 

 נחל ראשיל"נחל משני".  -נחל סחף מוגדר כ ו"נחלים ראשיים",  -כ  1בתמ"א  בשור מוגדרים  נחל גרר ונחל ה

של   השפעה  צד   'מ  100רצועת  משניול  ,מכל  של    נחל  השפעה  בשטח    'מ  50רצועת  צד.  רצועת  מכל 

 .עקרונות המפורטים בתמ"אהיל את ההוראות וחהלההשפעה של הנחל יש 

"שמורת טבע". שטחים אלה מיועדים לשמירת המגוון הביולוגי המקומי  -בתרונות נחל הבשור מוגדרים כ

 הטבעי, מערכות אקולוגיות, מגוון מינים ומגוון גנטי, מורשת, נוף, חי, צומח ודומם ולייצוג תופעות ייחודיות. 

 ( 483/02/07תוכנית מפורטת שמורות טבע ויערות מתחם בארי )תכנית מס'  2.7.2

תוך דיוק גבולות היער, מפרטת את ייעודי הקרקע  , אשר  2012נת  בשטח הסקר חלה תכנית מפורטת מש

 תיירות. לשימור ול ם מוקדי גם , התכנית מפרטת בנוסףותרים. הוספת שטחי יער וקביעת שימושים מ

וחלים עלי"יער נטע אדם קיים"-ר מוגדרים ברובם כקשטחי הס מפורט בסעיף ם הוראות התוכנית, כה , 

לסוג יער זה. זאת,    22בתמ"א    ות התכליות כפי שמפורט  ות אלה מותר  בשטחים   בהוראות התכנית.  12.1

כולל דרכים )עד   ,לרבות פעילויות יערניות לשימור, פיתוח וטיפוח היער, תוך פיתוח של תשתיות תיירות 

 ( וחניונים. 'מ 4רוחב 

כ זו  בתכנית  מוגדר  בארי  מוצע"  -אזור  פארק  עלי"יער  כ  ווחלים  התוכנית,  בסעיהוראות    12.2ף  מפורט 

ושיחים שמזהו שטח  בהוראות התכנית.   תוך שמירה על הצומח העשבוני   ,בדלילות   יועד לנטיעת עצים 

 והמאפיינים הטבעיים של השטח. 
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 1. שטח הסקר על רקע תמ"א 6מפה 
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 טבע ויערות מתחם בארי  על רקע תכנית מפורטת שמורותקר . שטח הס7מפה 
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                                            : 'בפרק 

 פנאי, נופש וטיילותמורשת האדם, 
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 האדם מורשת 3

 פרקהמטרת  3.1

מטרת פרק זה לתת רקע על מורשת האדם באזור וליצור תיעוד מאוחד של אתרי תרבות האדם השונים, הן  

במהותם והן ובתקופתם, שנמצאים בו. בתפיסה הנהוגה בסקרים מסוג זה, האתרים האנושיים מהווים  

בסעיף   בהמשך,  )ראו  ערכיותו  לקביעת  מהגורמים  אחד  את  ומהווים  מהנוף  הנופית חלק  - הערכיות 

 (2020תרבותית(. לסקירה מורחבת על ההיסטוריה האנושית במרחב, ראו סקר חבל אשכול )שליו ועמיתיו,  

 שיטות העבודה: מיפוי האתרים 3.2

מידע  ועל  כתובים  מקורות  על  מתבססת  התקופות  לאורך  באזור  האדם  תרבות  של  ההיסטוריה  סקירת 

(,  1988ישראל, סקר חבל אשכול בעריכת אמנון ליבנה )שהתקבל ממומחים: אתר הסקר הארכיאולוגי של  

וכן אתרים שנרשמו בעת 2017סקר שימור אתרים בעריכת נאור מימר ) ( שמתמקד בתחומי היישובים, 

סיורים בשטח. ברוב המקרים, אתרים ארכיאולוגיים שנרשמו בשטח ידועים גם לרשות העתיקות. באתר 

אתרים, אולם חלק ניכר מהם אינו קיים עוד בשל פיתוח חקלאי   הסקר הארכיאולוגי של ישראל תועדו מאות 

והתיישבותי אינטנסיבי. לאור זאת, האתרים הארכיאולוגיים המתועדים בסקר הינם אתרים שנמצאו בפועל  

הכנסייה  )לדוגמה,  בשטח  זכר  להם  נותר  לא  אם  גם  יחסית  חשובים  אתרים  גם  כמו  הסקר,  במהלך 

אתרים חשובים  תרים מצויינים כנקודות למרות שבפועל הם בעלי שטח.  הביזנטית בשדות כיסופים(. הא

במיוחד זכו גם לתיאור מורחב, שסוקר את האתר כמכלול )בטבלת האתרים, האתר עשוי להיות מיוצג ע"י  

נוכחות של אתר ארכיאולוגי גדול במיוחד )מעל גודל הסף של מיפוי הצומח   מקבץ אתרי משנה נקודתיים(.

ויה להתבטא גם במפת הצומח/תכסית מכיוון שהצומח בו שונה לרוב מזה שבסביבתו. דונם( עש  20  –

זו לגבי כל אתר בטבלת האתרים, הינו סינתיזה של המידע משכבת ההכרזות,   המידע שמופיע בחוברת 

וממה שנצפה )אם נצפה( בשטח בעת עריכת  יותר(  נוספים )בעיקר לגבי האתרים החשובים  ממקורות 

 רק זה לא נועד להחליף סקר ארכיאולוגי שיטתי של רשות העתיקות. הסקר הנוכחי. פ

 רקע היסטורי 3.3

היסטורית  ואקלימית -מבחינה  ומיושבה  ,התיישבותית  פורה  למלחמת    .אזור  )עד  התקופות  כל  לאורך 

היווה   נותרהאזור כהעצמאות(  ובמרחב  ומתקנים    ועורף החקלאי של העיר עזה,  יישובים  דרכים,  מערך 

קשורים בטבורם לעזה ובנותיה. מאז מלחמת העצמאות התהפכה המגמה ההתיישבותית,  חקלאיים שהיו  

גבוהה  גרמה לרמת השתמרות  זו  ייתכן שעובדה  והמערך ההתיישבותי החדש פונה לעבר פנים הארץ. 

 . מקום המדינהיחסית של ערכי טבע ומורשת באזור זה, שהינו אזור גבול  

ומכרות הגופרית ביער בארי, כביש הבטון  הגופרית  ה, מפעל  האתרים הבולטים באזור כוללים את תל גמ

התחמושת  הבריטי  ומחסני  הצבא  גררית, של  בחורבת  ביזנטית  כנסייה  שרידי  )נחאביר(,  הישנה  בארי   ,

מערכות מרשימות של בורות מים ומתקני מים בחניון רעים, חורבת מדור וממזרח לחורבת גררית. מאז  
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, תחת אזור "עלייה לרגל" בתקופת פריחת הכלניות בראשית האביבהפך האתר ל  ,2000-אמצע שנות ה

 . המיתוג "דרום אדום"

 ( 1993בורות מים )בעיקר עפ"י כהן,  3.3.1

ההתיישבות באזור הסתמכה הן על בארות מים )בעיקר בקרבת נחל בשור( והן על בורות בנויים ומטוייחים  

הייתה גורם קריטי להתיישבות באזור, שנמצא בגבול )באזורים המרוחקים מאקוויפר הבשור(. בעיית המים  

המזרע והישימון. בעיה זו נפתרה בתקופה הביזנטית ע"י חפירתם של בורות מים רבים. בורות אלו קלטו 

נגר עילי שתועל מהשדות, הגגות והרחובות. בחלק מהמקרים, הבורות שכנו תחת בית מגורים או בחצר  

ח ניקוז,  זרמו בתעלות  וסינון,  הבית. המים  בריכת שיקוע  אל  חרס  בצינורות  או  ומטוייחות,  מדופנות  לקן 

אפור. בבורות אחדים משובצים  -וממנה אל הבור, שהיה בנוי מאבנים קטנות ומלוכדות במלט בצבע לבן

במלט חרסים מהתקופה או רסק צדפים. הבורות נבנו לרוב בצורת פעמון והם דופנו וטוייחו בדפנות, ובכיפת 

ח שאיבה מרובע, שממנו נשאבו המים לשימוש. בתחתית אחד הבורות שנחפר לצורך בדיקה,  הבור היה פת 

נמצא בור שיקוע שמיועד לקליטת הטין והבוץ שמוסעים ע"י המים. צורת בור זה פירמידה הפוכה, ובנפח 

 של כמטר מעוקב אחד.

ששי החקלאיים,  בשדות  בורות  גם  נמצאו  המגורים,  באזורי  שהוקמו  הבורות  החוות מלבד  את  משו 

 החקלאיות.

בורות מים    34ליד בארי( נמנו בשנת תשכ"ג ע"י גידי צרניק ז"ל    –בכפר ח'רבת משרפה )חורבת משקף  

בורות נוספים בשלושה כפרים נוספים באזור. הוא מציין שכבר אז נסתמו   60-דונם, ועוד כ  12על שטח של  

ממ"ק מים. תכולת בור מים יחיד   60-יותר מבורות רבים לצורכי הכשרה חקלאית. תכולת כל בור הייתה  

גמלים ועדר כבשים ועיזים. כהן מצטט את    6נפשות,    18מספיקה לכלכלת שלוש משפחות נוודים המונות  

ממ"ק מים בלבד לשנה. קוטר הבורות נע  20' צרכה 70-(, שציין כי משפחה בדווית בשנות ה1984חרובי )

חלק מהבורות נמצאו מתקנים שונים, כגון: מערכת צינורות חרס    מ'. בקרבת   5מ' ועומקם מגיע עד    3-2בין  

מ',   40-שהובילה מים מבור שבנוי במקום גבוה למקומות נמוכים; תעלה מטוייחת עם חרסים באורך של כ 

מים   בורות  חמישה  של  ממערכת  מימיו  את  שקיבל  מרחץ  בית  וכן  נמוך;  לאתר  מבורות  מים  שהובילה 

 לגבולות הסקר(. )האתרים הללו נמצאים מחוץ 
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 . )מעובד מתוך צ'רניק, תשכ"ג( בור מיםשל  חתך סכמטי. 2איור 

חות יאבנים מטוי מאבני גוויל או  מבקרבת נחל בשור נבנו אשכולות של בורות ציבוריים. דפנותיהם בנויות  

בקרקעיתם שוחה לקליטת שיקוע ש . בכניסה לבורות היו אגני  חרסים במשובצות    , וחלקןבשכבת טיח עבה

 המשקעים. הכיסוי היה כיפתי והיה לו פתח שאיבה מרובע.

לאיגום מי הנגר העילי, בכפר,  בכפרים ביזנטיים גדולים נבנה מבנה פתוח, "בירכה", במקום הנמוך ביותר  

 ומימיו שימשו לצרכי הקהילה ולהשקיית צאן.

השישית לספירה. סביר כי חלק מבורות המים ומתקני  השימוש בטכניקות אגירת המים הגיע לשיאו במאה  

 איסוף הנגר העילי נבנו בתקופה הרומית המאוחרת, ומיעוטם בתקופה הרומית הקדומה.

משרפה )חורבת משקף( -ח'רבת אלובורות מים(    8בין המוקדים הגדולים נציין באזור בארי את חורבת מדור )

בורות מים, מול מספר   35-הנוכחי, זוהו בחורבת מדור כ  במאמר מוסגר נציין כי בסקר   .בורות מים(   34)

ב מצומצם  )בורות  משקף  בחורבת  ש  3הרבה  דבר  שהנתונים  בלבד(,  ייתכן  האם  השאלה  את  מעלה 

 הספרותיים החליפו בין מספרי הבורות בשתי החורבות. 

קודם לכן.  ' וייתכן שאף  60-בורות רבים נסתמו בעשרות השנים האחרונות. התהליך החל כבר בשנות ה

עם זאת, גם חלק מהבורות ששרדו נמצאים במצב השתמרות ירוד וצפויים להיעלם לחלוטין בתוך מספר  

בסקר הנוכחי זוהו מספר מקבצים גדולים של בורות. מקבצים אלו דורגו    שנים ללא ביצוע פעולות שימור.

 ה:לרוב בערכיות גבוהה, גם אם חלק מהבורות שבהם נמצאים ברמת השתמרות נמוכ

בורות )רובם ברמת השתמרות    35-מקבץ הבורות הגדול ביותר בתחומי מוא"ז אשכול. כ  :חורבת מדור •

 בינונית ומיעוטם ברמת השתמרות גבוהה או נמוכה(.

 המשכו הדרומי של מקבץ הבורות בחורבת מדור. בורות ברמת השתמרות גבוהה. : דרך מתקני המים •
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ועוד שני משארי שדה  -ת השתמרות בינונית בורות ברמ  11מקבץ של    :חורבת גררית מזרח • גבוהה 

 בהם אין כיום בורות. ש

לבארי: צפוני • של    ת  פני    10מקבץ  על  שפזורים  אשפה"    שטחבורות  ואדי  "בורות  )כנראה  ניכר 

 גבוהה. -מוזכרים אצל כהן(, ברמת השתמרות בינונית ש

 בורות שרובם ברמת השתמרות נמוכה.   8מקבץ של  : מזרחית לבארי •

 
 . בור ביזנטי במחצבת נחל עוז. צילום: עמית מנדלסון 1תמונה 
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 סקירה מורחבת על אתרים בולטים  3.4

 תל גמה  3.4.1

מ', בגדה המערבית של נחל בשור באזור קיבוץ רעים. חלקו הגדול   61תל ארכיאולוגי גדול שמתנשא לגובה  

דונם, נותרו   50-של התל נסחף במהלך השנים ע"י התמוטטות לערוץ הנחל, ומאתר ששטחו המקורי היה כ

ב  5 התיכונה  הברונזה  תקופת  ומאז  הכלקוליתית,  בתקופה  מיושב  היה  התל  בלבד.  לתקופה דונם  עד   '

ירזה   העיר  את  כאן  לזהות  כיום מקובל  כנענית שנזכרת במקורות מצריים, בהתאם    – ההלניסטית.  עיר 

(. במלחמת העולם הראשונה הוקם באתר 1951מזר( )  –להצעתו של הארכיאולוג בנימין מייזלר )לימים  

בעשורים האחרונים    גרמני, ושימוש דומה עשה במקום גם הצבא המצרי במלחמת העצמאות.-מוצב טורקי

בתחום שמורת   נמצא ניזוק התל מפעילות רכבי שטח. כיום יש חסימה נגד רכבי שטח סביב התל. האתר  

 מסלול טיול רכוב בעקבות קרבות מלחמת העולם הראשונה באזור. – "נתיב אנז"ק"-מ  והוא חלק ,הבשור

 
 מכשול נגד רכבי שטח(. צילום: עמית מנדלסון תל גמה )בקדמת התל,  . 2תמונה 
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 בארות יצחק הישנה 3.4.2

יבוץ הוקם אתר הנצחה המספר את סיפור היישוב בארות יצחק והקרבות עליו במלחמת העצמאות. הק

והיה הקיבוץ הדתי ה1943בשנת   )ב  ראשון,  קיבוץ סעד(. במאי    1947-באזור  הופגז    1948קם בקרבתו 

בכיבוש  המצרים  כשלון  לאחר  מהקיבוץ.  והילדים  הנשים  פונו  כך  ובעקבות  המצרי,  הצבא  ע"י  היישוב 

. ההסתערות הראשונית נבלמה על גדרות הקיבוץ, 1948ביולי    15-יישובים אחרים, הותקפה בארות יצחק ב

ך עמדה שנהרסה בהתקפה. מצב המגינים היה נואש, אולם שני תותחים אך המצרים הצליחו לחדור דר

מחטיבת הנגב לקיבוץ סעד, הפגיזו את הכוח המצרי רגע לפני ההתקפה המכרעת,   9שהוחשו ע"י גדוד  

נפגעים, כולל הרוגים    200- , ולצבא המצרי היו כ15מהמגינים ונפצעו    17והובילו לנסיגתו. בקרב נהרגו  

למעט מגדל המים שאף הוא מצולק. לאור המצב, בחרו    ,תקפה, נהרס המשק לחלוטיןרבים. כתוצאה מהה

 תושבי בארות יצחק להעתיק את יישובם לאזור יהוד. 

וקם לפני מספר שנים מרכז מבקרים בו ה והוקם בקרבת בארות יצחק הקיבוץ הדתי עלומים,  1966בשנת 

ם הוקמו חניון מטיילים ופינת הנצחה לקרב.  . סביב מגדל המיהישנה  מנציח את סיפורה של בארות יצחקש

 המקום מיועד לשימור בתוכנית המפורטת ליערות ושמורות בארי.

 
 מגדל המים ההרוס בבארות יצחק הישנה. צילום: עמית מנדלסון. 3תמונה 
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 ומכרות הגופריתהגופרית מפעל  3.4.3

מרבצי גופרית באזור    ,הראשונה, גילה הגיאולוג הבריטי ויליאמסבמהלך הקרבות על עזה במלחמת העולם  

דהיום. בשנת   אנגלית   1930בארי  ויליאמס חברה  והחל בהקמת מפעל  -הקים  הגופרית  ערבית להפקת 

מ'. במפעל    20, במתכונת של בורות כרייה פתוחים שעומקם עד  1933-לעיבוד התוצרת. ההפקה החלה ב

. התוצרת יוצאה רובה ככולה לחו"ל. בעקבות פריצת מלחמת העולם 98%-שהוקם באתר, רוכזה הגופרית ל

השנייה, נסגר המפעל. מבני המפעל שימשו לאחר מכן את בסיס התחמושת הבריטי שהוקם באזור. בסיס 

צפון אפריקה   רומל כבשו את  זה הוקם כחלק מההיערכות הבריטית לאחר שכוחותיו של הגנרל הנאצי 

 מצרים. המקום מיועד לשימור בתוכנית המפורטת ליערות ושמורות בארי.והגיעו לגבול המערבי של 

 
 מפעל הגופרית הנטוש. צילום: עמית מנדלסון. 4תמונה 

 

 אביר'נח –בארי הישנה  3.4.4

הנקודות(. אחת מהן הייתה    11יישובים חדשים בנגב במבצע מזורז )  11במוצאי יום כיפור התש"ז הוקמו  

בארות(, יצאו לדרך מבארות   –אביר. המתיישבים )קבוצת הצופים ב'  ')ע"ש ברל כצנלסון(, באדמות נחבארי  

קומתי ומגדל מים, ושאר הבנייה הייתה בנייה ארעית )אוהלים  -יצחק הישנה. ביישוב הוקמו בית ביטחון דו

  2-ק הקיבוץ כהועת   1949מלחמת העצמאות. בשנת    במשך כלקודה זו שהו חברי הקיבוץ  וצריפים(. בנ 

נמצאת בנח ובית הביטחון,  כיום, לצד מגדל המים   ,אביר אנדרטה למתיישבים הראשונים 'ק"מ מזרחה. 

 ובסמוך גם חניון קק"ל. המקום מיועד לשימור בתוכנית המפורטת ליערות ושמורות בארי.
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 מחסני התחמושת  3.4.5

של דונם ובהיקף    200-כשל  מחסני התחמושת הוקמו במהלך מלחמת העולם השנייה, במתחם בשטח  

מקיפות מחסנים בנויים  שסוללות עפר הוקמו ו בטון מעגליים )ע"י "סולל בונה"(  כבישיבו ק"מ, נסללו  6.5

מתחמים   אבן.מ בשני  נמצאים  ובו    :המחסנים  ראשי  רשת  שמחסנים    מאהכמתחם  לאורך  ממוקמים 

מחסנים. המקום מיועד לשימור   55-קיימים כיום(, ומתחם משני ובו כ  כבר אינם בישים )חלק מהכבישים  כ

 בתוכנית המפורטת ליערות ושמורות בארי.

 מורשת האדםאתרי  דירוג 3.5

בדרשת  אתרים    45,  (3דרגת חשיבות ארצית )ערכיות  אתרים ב  34  אתרים, מהם   114בתחום הסקר תועדו  

(. חשיבות האתרים  1טבלה  )ראו    (1)ערכיות    דרגת חשיבות מקומית והשאר ב  (2חשיבות אזורית )ערכיות  

 נקבעה בהתאם להערכת מומחה תוך ניהול שיח עם בעלי עניין ומומחים מקומיים.  
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 . אתרי מורשת בשטח הסקר. 1טבלה 
 חשיבות ארצית.  –  3חשיבות אזורית.  – 2חשיבות מקומית.   –  1מספר האתר זהה למספרו במפת האתרים. המספור הינו מצפון לדרום. ערכיות: 

 קיצורים לרשימת המקורות )עיקריים בלבד(: 
 סקר נוכחי  –נוכחי 
  מפות מנדטוריות   –מנדט 
 . אתר הסקר הארכיאולוגי של ישראל.110מפת נחל בשור   –. סקר ארכיאולוגי של ישראל 2014גת, א.  –בשור 
 . אתר הסקר הארכיאולוגי של ישראל.112מפת נירים  –ישראל . סקר ארכיאולוגי של 2012גת, א.  –נירים 

 סיווג משני סיווג ראשי תיאור שם האתר מס'
דרגת 

 חשיבות 
 מקור המידע 

 נוכחי  1 הנצחה  נופש  . 2011עשרה שולחנות פיקניק וגשרון. אנדרטה קטנה לזכר הנער דניאל ויפליך שנהרג באזור זה בשנת  חניון דניאל  1

 נוכחי  2 הנצחה  היסטורי  מגדלי תצפית צבאיים נטושים, סלע זיכרון לתורמי קק"ל למאגר התחתון בנחל עוז.  שמירה מגדלי  2

מ' עם מרזב שמור. חלון בדופן. בבור בוצע תיקון חור עם טיח מודרני. בדופן הפנימית צלב    6 -בור חשוף בגובה כ  בור מים  3

 מצדפים. נמצא בתחומי מחצבת כורכר. 

 נוכחי  3  הידרולוגי 

 נוכחי  3  הידרולוגי  מ' מעל פני הקרקע בתחום מחצבת כורכר. פי הבור שמור היטב.  5- בור חשוף בגובה כ  בור מים  4

פילבוקס היסטורי בצד המערבי של נחל עוז. בעמדה ניצב בעבר מקלע כבד. המבנה התגלה בחפירות בצד  פילבוקס  5

  50 -מערבה, למקום בו שכן בעבר מגדל שמירה היסטורי מעץ )שהתמוטט לאחר כ המזרחי של הקיבוץ,  והועתק 

 שנה(. במקום יש שילוט הסבר. 

 , שילוט באתר. נוכחי 2  היסטורי 

מ'. חשוך, קינון יונים. באזור הרבה חרסים, מעט   5מ' ובעל מסגרת רבועה באורך וברוחב  5בור מטויח בעומק  בור מים  6

 זכוכיות ובזלת. 

 נוכחי  2  גי הידרולו

יחד עם חייל נוסף. המקום   2000מצפור לזכר יונתן ורמולן. חבלן מג"ב שנהרג בפיצוץ מטען באזור סופה בשנת  מצפור  7

 צופה לעבר עזה ומאגר נחל עוז ההרוס. 

 נוכחי  2 הנצחה  נופש 

 נוכחי  2 הנצחה  נופש  ובהולנדית(. כולל חניית נכים ושביל עץ. חניון ומצבת זיכרון לזכר יונתן ורמולן )בעברית  חניון מטיילים 8

מצבת זיכרון וחמישה שולחנות פיקניק. רפאל היה חייל מילואים שנהרג מפגיעת קטיושה    –חניון לזכר ברק רפאל  חניון מטיילים 9

 במקום זה במבצע "צוק איתן". 

 נוכחי  1 הנצחה  נופש 

קיבוץ נחל עוז. המצבות בנויות אבני בזלת. במקום קברו של רועי רוטברג, מפקד הקיבוץ שנרצח  בית הקברות של  בית קברות  10

 וההספד עליו היה אחד הנאומים המפורסמים בתולדות המדינה.  1956בידי ערבים בשנת 

 נוכחי  2  היסטורי 

 נוכחי  2  הידרולוגי  ולא שוקם מאז. 2001המאגר נפרץ במרץ ערוץ שנוצר בפירצת מאגר נחל עוז. בריכת חורף קטנה.  פירצת מאגר נחל עוז  11

סלע זיכרון של קק"ל בכניסה למאגר נחל עוז, המנציח את מלך הופנהיים וידידי קק"ל ממונטריאול בקנדה  סלע זיכרון  12

(1999 .) 

 נוכחי  1  הנצחה 

 נוכחי  2  אחר תצפית על מאגר נחל עוז הפרוץ, עזה ועלומים. תצפית  13
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 סיווג משני סיווג ראשי תיאור שם האתר מס'
דרגת 

 חשיבות 
 מקור המידע 

חניון בארות יצחק   14

 הישנה 

 נוכחי  2  נופש  חניון מטיילים באתר בארות יצחק הישנה. נגיש לנכים אך ללא חנייה ייעודית. 

  1943מגדל מים מצולק ממלחמת העצמאות, השריד האחרון מקיבוץ בארות יצחק, שהוקם במקום זה בשנת   בארות יצחק הישנה  15

, נהרסו רוב מבני 1948ביולי  15 -המלחמה, ובעיקר ב  והותקף בידי המצרים במלחמת העצמאות. במהלך

הקיבוץ, כאשר הצבא המצרי פלש לתחומיו )אך לא הצליח לכובשו(. לאחר המלחמה עבר היישוב לאזור פתח 

 ( 1948ביולי   17תקווה. באתר יש שילוט זיכרון לנופלים בקרבות באתר )מהם 

 נוכחי  3 הנצחה  היסטורי 

השישה". שני שולחנות וקבוצת זיתים. באנדרטה מונצחים שישה חיילי שריון מגדוד סופה, אנדרטת "דרך   אנדרטה  16

. באירועים אלו עלו טנקי מרכבה על מטעני גחון רבי  2002שנהרגו בשני אירועים באזור נצרים בפברואר ובמרץ  

ק"מ  2 -זיכרון כ עוצמה, וחייליהם נהרגו. לפי אתר יזכור, קיים סלע הנצחה נוסף בהמשך הדרך דרומה ושלט

 מערבה לכיוון נצרים.

, אתר יזכור, עמוד  נוכחי 2  הנצחה 

 ענן 

בארות יצחק בנגב. המתחם נמצא בתחומי קיבוץ עלומים ומנציח את היישוב הדתי בארות יצחק   -מרכז מבקרים  מרכז מבקרים  17

 . 1948-1943בשנים 

 נוכחי  3  הנצחה 

ויפה. כנראה נוצרה עקב סכר בצד צפון. נמצאת על אחד מיובליו העליונים של ואדי אבו בריכת חורף גדולה  בריכת חורף  18

 קטרון, הנשפך לנחל בשור. 

 נוכחי  2  הידרולוגי 

 נוכחי  1  בוטני  ריכוז חצבים בשטח.  חצבים  19

חבר הקיבוץ יהודה  נהרג באתר זה  1969האנדרטה בגבעת יהודה. במקום זה עלה לקרקע קיבוץ עלומים. בשנת  אנדרטה  20

' היה במקום 2000 -הוקמה האנדרטה. שיחיית גינון ומספר שולחנות פיקניק. עד לשנות ה  1980קינן, ובשנת 

 הג'יפ בו נסע יהודה, עד שנבזז בידי גנבי מתכות. 

 נוכחי, עמוד ענן  2  הנצחה 

-1968זילנדיים בקרבות עזה במלחמת העולם הראשונה. הוקם בשנים  -אתר הנצחה לכוחות האוסטרליים והניו  יד אנז"ק  21

 , ובראשה מגדל תצפית לשדות הקרב. ANZAKהאות הראשונה של  – Aלאנדרטה צורת האות  1967

 , ליבנה נוכחי 3  הנצחה 

ך, ככל הנראה אוגר מים. במפה מנדטורית המקום נקרא בור ביזנטי, קוטר הפתח כמטר אחד. סורגים. הבור חשו באר אחיעד  22

( מציין שתיקרת הבור שוחזרה והותקן בה פתח מרובע שנסגר  1988בירג'יליה, אולם אין כאן באר. ליבנה )-ביר אל

( מציין באתר עוד  2014בדלת פח )ככל הנראה גג הבור נהרס במהלך השנים(. המקום צמוד לכביש בטחון. גת )

 , לפחות אחד מהם הרוס ברובו, שלא זוהו בשטח )כנראה נמצאים בשדה מצפון לבור אחיעד(. שני בורות מים

 , ליבנה נוכחי 2  הידרולוגי 

-מסומנת ע"י שלושה בזנ"טים. לידה חפירה בקרקע. במפה מנדטורית המקום נקרא א -נקודת טריאנגולציה  נקודת טריג  23

העולם הראשונה. במקום היו עמדת פיקוד בריטית, בונקר ומצבורי  שייח' עבאס, נקודת ציון בקרבות מלחמת 

 אשפה.

 ( 2010, סולר ) נוכחי 2  היסטורי 

 נוכחי  3  נופש  מצפור חדש יחסית ומונגש לקהל הרחב. שילוט של נתיב אנז"ק.  –מצפור בתרונות בארי   מצפור  24
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 נוכחי  3  נופש  חלק מנתיב אנז"ק. -חניון מטיילים  חניון הבתרונות  25

מערב. ככל הנראה מדובר  - תעלת קשר רדודה, ובה שקעים הנראים כעמדות. התעלה צופה לכיוונים מערב ודרום תעלת קשר 26

 על חלק ממערך הביצורים סביב עזה במלחמת העולם הראשונה. 

 נוכחי  2  היסטורי 

וחלקו מדרום לנחל. על הגשר עובר פתחים גליליים. חלקו של הגשר בנוי מעל נחל סחף  44גשר מרשים ובו  גשר 27

 "כביש הבטון" הראשי מהעיר עזה למפעל הגופרית הנטוש. 

 נוכחי  3  היסטורי 

 נוכחי  1  בוטני  ישראליים בשטח מגודר )ששימש בעבר כחוות יענים(. - כתם של מאות אירוסים ארץ ישראלי -אירוס ארץ 28

 , ליבנה נוכחי 2  הידרולוגי  מ' )לפי ליבנה(, בשדה חקלאי. 28מ' ועומקה  4-ברובה. קוטר הבאר כבאר מנדטורית בנויה לבנים, מסורגת  באר 29

 נוכחי  1  בוטני  מטע אגבות גדול ונטוש.  אגבות 30

מ', חצובה באזור כורכרי. ככל הנראה מדובר על חלק ממערך הביצורים  1-תעלת קשר מפותלת ורדודה בעומק כ  תעלת קשר 31

 במלחמת העולם הראשונה. סביב עזה 

 נוכחי  2  היסטורי 

מ'. קוטר   5מ' וקוטרו המשוער  7-6מ' מעל לקרקע. עומקו  1.2בור שמור יחסית, תקרתו מתנשאת עד לגובה  בור מים  32

 ס"מ.   80-מ'. בצד מערב שני צינורות חרס ושרידי בריכה, שגובהה כיום כ  1.5הפתח הפרוץ 

 נוכחי  2  הידרולוגי 

זור בארי ס"מ, אולי שריד לקידוח נפט. בא 70 -חמישה בורות גליליים צמודים בעומק מטרים אחדים ובקוטר כ קידוחים 33

 '. 70-' ובשנות ה 50-נערכו קידוחים בשנות ה

 ( 1955, "זמנים" ) נוכחי 2  היסטורי 

 נוכחי  1  בוטני  מ' בערוץ נחל סחף.  3- שיחי רותם המדבר בגובה כ  רתמים  34

מ', ולו צמוד ממזרח סולם מתכת מחופה בבטון עם חרכי איוורור. חלק  10-מבנה בטון גלילי בגובה משוער כ  מגדל מים  35

 בארי הישנה.  –ממכלול נחאביר 

 נוכחי  3  הידרולוגי 

  -בית הביטחון   36

 נחאביר 

. הרבה  1946בשנת קומתי, בצידו הדרומי אנדרטה לכבוד ראשוני בארי. היישוב עלה לקרקע באתר זה -מבנה דו

 ' ואילך. 50- סימני ירי, חריתות בקיר משנות ה 

 נוכחי, ליבנה  3  היסטורי 

 נוכחי  2  נופש  שביל נכים, ספסלים, מתקני ספורט, שולחנות, מי שתייה.  -חניון מטיילים ליד בארי הישנה   חניון מטיילים 37

 נוכחי  1  הידרולוגי  נחל סחף. בריכה עונתית בערוץ המנקז את השטח המגודר ליובל  בריכה  38

 נוכחי  2  בוטני  ריכוז מרשים מנקודה זו ומערבה.  -מ' בערוץ נחל סחף   3- שיחי רותם המדבר בגובה כ  רתמים  39

תעלת קשר קצרה המחופה בלוחות פח ומובילה לעמדת ירי מדופנת קורות עץ ומחופה לוחות פח. בתעלה יש  תעלת קשר 40

 התפצלויות. המקום מהווה חלק משרידי בארי הישנה. מספר 

 נוכחי  3  היסטורי 

פארק נחאביר בארי. המקום מנציח את חללי צה"ל שנפלו במלחמת יום כיפור. באתר סלעי גיר  -סלע זיכרון  סלע זיכרון  41

 ובזלת זה לצד זה, וחניון מטיילים. 

 נוכחי  2  הנצחה 

חללים( ומלחמת   293לקבורה זמנית של מאות חללי צה"ל במבצע קדש, מלחמת ששת הימים )מתחם ששימש  בית קברות זמני  42

חללים(. במקום סלע זיכרון גדול ובהיר שמקורו בסיני, הניצב על גל אבנים משולש, ולפניו   460יום הכיפורים )

 נוכחי, שילוט באתר.  2  הנצחה 
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כלים יצחק ריצוף בשטח ששימש כבית קברות. האנדרטה הוקמה ביוזמת משרד הביטחון ונבנתה ע"י האדרי 

 . 1974המבורג ואריה פטרן, ככל הנראה סביב שנת 

( כבוסתן שקמים ותאנים, ובצמוד  1988בוסתן מרשים. כעשר שקמים ומשוכות צבר. האתר מתועד אצל ליבנה ) בוסתן נחל סחף  43

 אליו מדרגת נחל חולית עם צמחייה טבעית. 

 ליבנה נוכחי,  2  בוטני 

 נוכחי  1  הנצחה  . 1949אנדרטה ישנה לזכר שולמית אנגלסברג, חברת קיבוץ בארי, שנרצחה בחצר ביתה בדצמבר  חורשת שולה  44

 נוכחי  1  נופש  הכניסה לשביל האופניים ביערות בארי. שביל אופניים  45

מסותתות. מדרום לה בסיס מנוע שאיבה מבטון.  מ', המדופנת אבני כורכר   3.5מ' ובקוטר    15 -באר בעומק כ באר ובריכה  46

מ' עם פתח ניקוז בתחתיתה. המקום מתועד אצל ליבנה   2מ' בעומק  4מצפון לבאר בריכת אגירה באורך וברוחב 

 (, המציין בדופן הבאר שרידי תמיכות מתכת לסולם או לצינור )לא שרדו(.1988)

 , ליבנה נוכחי 3  הידרולוגי 

 נוכחי  1  היסטורי  האמפיתיאטרון הישן של קיבוץ בארי. אמפיתיאטרון  47

מ'    1מ' ובגובה  10-בריכת אגירה רבועה מטויחת, בצידה המזרחי שוקת סתומה. בצד צפון קיר אבן באורך כ  בריכת אגירה  48

מ' והיא   2ורוחבה מ'  2.5( המציין שאורכה 1988ובצידו המזרחי שוקת ארוכה. הבריכה מתועדת אצל ליבנה )

מכוסה בחלקה בתקרת בטון. לדברי ליבנה, ליד הבריכה גל אבנים גדול המשלב אבני בנייה מסותתות, פריטים 

ארכיטקטוניים ביזנטיים ופסולת בניין מבטון )גל אבנים זה לא זוהה בשטח(. במפה מנדטורית מסומנת כאן תחנת  

 שאיבה.

, ליבנה, מפה  נוכחי 2  הידרולוגי 

 מנדטורית 

 נוכחי  1  בוטני  מ'.  8-תמר בגובה כ עץ תמר  49

 נוכחי  1  נופש  זוג ספסלי ישיבה בנקודת תצפית על הבתרונות. ספסלים נוספים פזורים באזור. ספסלים  50

 נוכחי  2  הנצחה  מצפור משולט ממערב לבית הקברות של בארי. במקום יש לוחות תצפית לנקודות עניין בסביבה.  מצפור הבנים  51

". קידוחי נפט בבארי נערכו  2כתם קרקע לבנה חשופה. לפי "עמוד ענן" במקום זה נמצא קידוח נפט נטוש "בארי  קידוח נפט נטוש 52

 '. 70-' וה 50-בשנות ה 

, "זמנים"  , עמוד ענןנוכחי 1  היסטורי 

(1955 ) 

מכלול מרשים של קבר שייח' , בית קברות ומשוכת צברים. כיום מובלעת בין שתי גדרות מערכת והגישה אינה   שייח' נבהן  53

( מציין שני מבנים 1988אפשרית ללא תיאום בטחוני מיוחד )לא בוצע ביקור באתר במהלך הסקר(. ליבנה )

וז פריחה של מאות חצבים.  כיפתיים המוקפים בחומת אבן, באחד מהם מבנה קבר פעיל. לדבריו יש באתר ריכ 

חנאג'רה, וכן לתראבין ועוד. המקום שימש להשבעת הנחשדים בהוצאת עין הרע  -הקבר היה מקודש לשבטי אל

 (. 1998, ועמיתיוצבי -)בר

 צבי - , ברליבנה, עמוד ענן 3  היסטורי 

 נוכחי  1 הנצחה  נופש  . שולחנות פיקניק. 2014חניון מטיילים לזכר סרן טל נחמן שנפל בפעילות מבצעית בחבל עזה בפברואר  חניון טל  54

 נוכחי  1  נופש  אוסף אקלקטי של חפצים, שלטים וסיסמאות בעד שלום עם תושבי עזה.  מפרץ השלום  55

 נוכחי  1  נופש  מ', הדגם כולו צבוע בוורוד. הפסל נמצא בשלבי התפוררות.   3כעין דגם של אוטו הניצב על שני עמודים בגובה  פסל סביבתי  56
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 נוכחי  3  גיאומורפולוגי  מחצבות גופרית הנצפות מכביש הבטון  מחצבות גופרית  57

וולטאיים הלוכדים  -מ' עלה זהב ומאגר תאים פוטו  10הוטמנו בעומק  1998שלט מתכת המבשר על כך שבמרץ  פסל סביבתי  58

 נר. -קרן שמש, יצירתם של שי זכאי ודב אור

 נוכחי  1  נופש 

  -טריג נקודת  59

 "החבית" 

שתי חביות בטון על מסד בטון, מתחת לפסגת הגבעה. על הבטון חרותים שמות החיילים הבריטיים ששירתו  

, .Sabikas Cוכן  .DVRS. Birnes S, במקבץ שני .SGT. Poulton A.R., SPRS. Watson B., Shires E.Sבאזור: 

 : במקבץ שלישי דרגה לא ברורה ואחריה

Davies D.CC., Gray N.C.  ו- Ellis C.D. 512 –והשתייכות גדודית   24/10/45, התאריך FLD. SVV. COY. 

 , עמוד ענן נוכחי 3  היסטורי 

 נוכחי  2  גיאומורפולוגי  מחצבה קטנה עם מחשוף גופרית זעיר.  מחצבה  60

שימשו כשכונת   148-149מבנה מרוצף, מחולק לחדרים. בכניסה מצד מזרח יש חלל רבוע קטן. כנראה שמבנים  מבנה  61

 מגורים לעובדי המפעל. 

 , מימר נוכחי 1  היסטורי 

 , מימר נוכחי 1  היסטורי  שימשו כשכונת מגורים לעובדי המפעל. 148-149מבנה מרוצף, מרובה חדרים וחלונות. כנראה שמבנים  מבנה  62

 נוכחי  2  היסטורי  גופרית. מתקן מתכת גלילי מחוץ למבנה המפעל, ועליו ערימת  מתקן לא מזוהה  63

ושרידי עמדת שמירה בכניסה למפעל הגופרית. זהו שריד משימוש משני של  V, האות RAFחריטת האותיות  חריטה צבאית  64

 המפעל לצרכי צבא במלחמת העולם השנייה. 

 , ליבנה נוכחי 2  היסטורי 

  51מערבי המסורג יש באר עמוקה )-ממסוע מתכת. בחדר הדרוםמבנה בטון גדול ומרשים בתוכו שרד גם חלק  מפעל הגופרית  65

ונמשכה כעשור )ראו בפרק מורשת  1933מ'( שסיפקה מים לצרכי המפעל. הפקת הגופרית החלה בשנת 

 . 1942ופעל עד  1936 -האדם(. מימר טוען שהמפעל הוקם ב

 , ליבנה, מימר נוכחי 3  היסטורי 

 נוכחי  2  הידרולוגי  , מטרים בודדים מדרום לה בריכה הרוסה הנטויה על צידה. מ' 5-בריכת בטון בגובה כ בריכת מים  66

 , ליבנה. נוכחי 2  בוטני  ריכוז תאנים וצברים.  בוסתן  67

,  1942-1933בורות כרייה נטושים בשטח נרחב. הבורות לא נסקרו באופן פרטני. הכרייה במקום בוצעה בשנים  מחצבות הגופרית  68

מ'. לפי אחת הסברות מקור הגפרית באזור הוא בגז מימן גפרתי שנפלט   20 -מהבורות הגיעה לעומק של כ ובחלק 

ממרבץ גבס באזור, שמקורו ב"אירוע המסיני" בו ירד מפלס הים התיכון במאות מטרים. התפרקות הגז בשכבות  

 אלף שנה.  30 -ני כהחול והכורכר, ע"י חיידקים, הביאה להתגבשות גפריתית. תהליך זה נמשך עד לפ 

, ליבנה, אידלמן  נוכחי 3  גיאומורפולוגי 

 ואנמר 

  55-מתחם משני של מחסני תחמושת, בו לא השתמרו הרחובות שבין המחסנים. לא נסקר בשטח. במתחם זה כ מחסני תחמושת  69

 6.5ובהיקף דונם  200 -מחסנים. מחסני התחמושת הוקמו במהלך מלחמת העולם השנייה, במתחם בשטח כ

 ק"מ, בו נסללו כבישי בטון מעגליים )ע"י "סולל בונה"(, וסוללות עפר המקיפות מחסנים בנויים אבן. 

 , ליבנה, מימר נוכחי 3  היסטורי 

 נוכחי  1  נופש  מקבץ פסלים הבנויים על קירות האבן של מחסני התחמושת.  פסלים  70
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מ', הפתח שרד כנראה   5גררית. הבור חשוף לעבר הנחל והוא סתום. עומקו בור מרשים במיוחד, צמוד לכנסיית  בור מים  71

 ס"מ. מתקן שיקוע חשוף ושבור.  40סתום בעומק  -מ'  1בממדים המקוריים וקוטרו 

 , ליבנה נוכחי 3  הידרולוגי 

  1917  -לראשונה בידי הבריטים בשרידי מנזר וכנסייה בגדת נחל בשור, מערבית לחורבת גררית. האתר נחשף  כנסיית גררית  72

ונחפר בהמשך. באתר רצפת פסיפס מעליה הוקמה סככת אסבסט שבורה. חלקים מתחום הכנסייה קרסו 

במהלך השנים לערוץ נחל בשור. באתר נחשפו רצפות פסיפס נוספות המתועדות במוזיאון המלחמה  

 ר מים.מערבית אבן חוליה קלאסית של בו-האימפריאלי בלונדון. בפינה צפון 

 , ליבנה, גת. נוכחי 3  ארכיאולוגי 

 נוכחי  1  נופש  מגדל תצפית מגודר של קק"ל )בשטח המגודר יש גם מחסן תחמושת( ולידו פסל.  מגדל תצפית  73

'. הנחל עקף את הסכר משני הצדדים )כיום האפיק הראשי חולף 60 -סכר בטון בנחל הבשור, שהוקם בשנות ה  סכר  74

 שינוי משטר הזרימה בנחל פגע קשות באתר כנסיית גררית. ממערב לסכר(. 

 נוכחי, ליבנה  3  הידרולוגי 

 עין מסגרת רבועה. מ'. לבור יש מ 2.5', קוטר קרקעית  מ  1מ', קוטר הפתח  3.5בור בעומק  בור מים  75

שבאתר שופצו  . בעמוד ענן נטען כי הבורות 195 -ו 192, 189וכן  186-177חורבת גררית כוללת את אתרים 

 במהלך מלחמת העולם הראשונה ושימשו את החיילים הבריטיים בתקופת הקרבות על עזה. 

 , ליבנה, עמוד ענן נוכחי 3  הידרולוגי 

 נוכחי  3  הידרולוגי  מ'. הבור חשוך.   3מ'. קוטר קרקעית  5מ' ועומק  1.2בור בעל מסגרת רבועה. קוטר הפתח  בור מים  76

- מ'. בתוכו שיטת עלי  1מ' ומתנשא מעל לקרקע  2פרוץ לכיוון מזרח המאפשר כניסה אליו. עומק הבור בור מים  בור מים  77

 רבה. שני מרזבים ושרידי אגן שיקוע שבור במערב. ע 

 נוכחי  3  הידרולוגי 

ממערב. בצד מזרח  מ'. סימנים לכניסת המים  1.2מ', פתח אליפטי באורך   3שני בורות. הבור המזרחי בעומק  שני בורות מים  78

ערבה. הוסב לממגורה עם כניסה  - מ', רוב גגו קרס ובו צומחת שיטת עלי 3שלו כעין מערה. הבור המערבי בקוטר 

 צפונית. 

 נוכחי  3  הידרולוגי 

- בשדות בארי פזורים עשרות רבות של מחסני תחמושת. לא בוצעה סקירה מפורטת במתחם זה. במתחם זה כ  מחסני התחמושת  79

ים. בתצלום אוויר ניתן לראות מערך ברור של מחסנים לאורך רשת רחובות )חלק מהרחובות אינם מחסנ 100

דונם ובהיקף   200 -קיימים כיום(. מחסני התחמושת הוקמו במהלך מלחמת העולם השנייה, במתחם בשטח כ

 בנויים אבן.  ק"מ, בו נסללו כבישי בטון מעגליים )ע"י "סולל בונה"(, וסוללות עפר המקיפות מחסנים 6.5

, ליבנה, מימר, נוכחי 3  היסטורי 

 סולר 

 נוכחי  2  גיאומורפולוגי  מ' בגדה הדרומית של נחל שערתא.  5-מצוק כורכר ולס בגובה כ מצוק  80

 נוכחי  1  נופש  ברז מים לא פעיל של קק"ל.  ברז מים  81

בתוכה חלק עמוק יותר וצינור מתכת. ממזרח בסיסי מנוע )ייתכן  מ'.   2.5מ', עומק  3בריכת אגירה באורך וברוחב  בריכת אגירה  82

 מתקני טחינה(. מצפון הריסות מבנים. לא אותרה הבאר שהזינה את הבריכה. 

 נוכחי  2  הידרולוגי 

 נוכחי  2  היסטורי  שני חריצים ארוכים מסמנים מקום בו חצתה מסילת ברזל צרה את כביש הבטון.  שרידי מסילת ברזל  83

 נוכחי  2  היסטורי  מבנה אבן הרוס, מאורך. חורי קליעים. פוטוגני.  מבנה הרוס  84
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 נוכחי  2  הידרולוגי  בריכה עונתית גדולה לצד הדרך.  בריכה עונתית  85

 נוכחי  1  הידרולוגי  מ'. סכנת נפילה, משולט.  5-מ'(, עומקו כ   3.5-מ' )בפנים כ 2.5-בור ביזנטי, צמוד לדרך עפר. קוטר הפתח כ  בור מים  86

מנדור המסומן במפה - שרדה מצבה אחת. ריכוז חצבים באזור. כנראה שייך לכפר אל -בית קברות מוסלמי  בית קברות  87

 מנדטורית. 

 נוכחי  1  היסטורי 

שעומק  מ'. ליבנה מציין  2.5מ' וקוטר הבאר   1.3באר עמוקה המדופנת בלבנים, גובה קיר הבאר מעל פני השטח  באר 88

 מ' ובסביבתה שרידי בתי חימר )שלא זוהו בשטח(.  25  -הבאר כ 

 , ליבנה נוכחי 2  הידרולוגי 

 נוכחי  3  הידרולוגי  באר אנטיליה מרשימה ובריכת אגירה. ליד הבאר ממזרח שוחה.  -באר מדור  באר אנטיליה  89

 , ליבנה נוכחי 2  הנצחה  ועדרו נשדד לעזה.  1950בשנת אנדרטה לזכר שמעון כהן, חבר קיבוץ תל רעים שנרצח במקום זה  אנדרטה  90

 נוכחי  2  גיאומורפולוגי  מ'.   2.5מחשוף כורכר וחלוקים בגובה  מחשוף כורכר  91

 נוכחי  2  היסטורי  מ'.  1.5חפיר מסילת רכבת בריטית, אורכו עשרות מ' ועומקו  חפיר  92

(. גג מרובע שמור. קיימת כניסה צדדית. עומק הבור  31חורבת מדור )מדור הבור הביזנטי המרשים ביותר במכלול  בור מים  93

 מ'. בגלל תקלה לא נשמר מיקום מדויק, המיקום מקורב. 4מ' וקוטרו  2.5

 נוכחי  3  הידרולוגי 

השתמרות בינונית  בורות מים בגדלים שונים. מרבית הבורות ברמת   35 -דונם ובו פזורים כ  100 -מתחם בשטח כ חורבת מדור  94

ומיעוטם ברמת השתמרות גבוהה. עקב תקלה במכשיר הניווט לא נשמר מיפוי מדויק של הבורות בשטח. ליבנה  

מנדור(, שרידי בתים ערביים, גלי אבנים מסוקלים הכוללים גם פריטים  -מגדיר כאן שרידי כפר ערבי )אל 

ליבנה אינו מתייחס לבורות המים שבמתחם  ארכיטקטוניים ביזנטיים )כותרות, שקתות אבן ועוד(. עם זאת,

דונם כולל ארבע בארות ועשרות בורות מים.   700 -)למעט אלו הצמודים לנחל גרר(. גת מציין ששטח החורבה כ

 עיקר הממצא הוא מהתקופה הביזנטית, וכן ממצא מועט מהתקופות הכלקוליתית והפרסית. 

 , ליבנה, בשור נוכחי 3  הידרולוגי 

בית קברות בדווי ששימש את היישוב בחורבת מדור. מצבה אחת הבנויה בצורת פירמידה מדורגת. חצבים. לצד  בית קברות  95

 מ'(, יש סכנת נפילה.  1.2מ' )קוטרו למעלה   5הדרך בור בעומק 

 נוכחי  2  היסטורי 

והוסב לשוקת להגמעת הסוסים  בור ביזנטי, מגודר ומשולט. בדופן הבור אגן שיקוע שנאטם ע"י הבריטים בבטון  בור מדור  96

 במלחמת העולם הראשונה. 

 , שילוט באתר. נוכחי 2  הידרולוגי 

 נוכחי  1  נופש  שולחנות פיקניק.  חניון  97

 נוכחי  1  הידרולוגי  מ'. יש סכנת נפילה )מגודר חלקית(. לידו שלט הסבר על קו הנילוס.  5מ' ובאורך    7-6בור סגלגל בעומק  בור מים  98

(  2014מ' הנמצאת בשקע נמוך ממפלס הסביבה. גת )   3.5מ', עומקה  2.5באר יבשה רבועה באורך וברוחב  באר 99

מגדיר את המקום כבאר ביזנטית בעלת פיר מרובע המדופנת באבני גזית. הבאר שימשה כנראה אחד  

ות חורבת גררית חורבת גררית, חורבת שעורה או רקיבת וזה )פסיפס כיסופים(. גרן מציין שבסביב -מהיישובים

 )אום ג'ראר( מנו התושבים חמש בארות, אחת מהן נקראת ביר זאויה, הבנויה אבני גזית ונחשבת לעתיקה מאד. 

 , בשור נוכחי 3  הידרולוגי 
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(.  חלק התחתון של  1991מ' )הבריכה קרסה בשנת   4-בריכת אגירה שקרסה חלקית, הרוחב שנותר כיום הוא כ  בריכת המצוק  100

 . 1961ל כיום למרגלות המצוק. הבאר הצמודה קרסה בשנת הבריכה מוט

 , שילוט באתר. נוכחי 3  הידרולוגי 

שקתות ורהט. הבריכה בנויה אבני כורכר ומצופה בטיח   3מ', בצד מערב  4.5באר אנטיליה ובריכה באורך וברוחב  באר אנטיליה  101

מודרני. הגישה לבאר נחסמה בקיר אבן. בגג אדמדם, בו משוקעים חרסים שחורים. ממזרח לבאר מתקן שאיבה 

מבנה הבאר משטח בטון, ריצוף ושני פתחים מסורגים. קיים שביל נכים הצופה למתחם. המקום מתואר אצל 

 ליבנה )אם כי התיאור הוחלף עם באר סמוכה(. הוא מזכיר שקמה גדולה לצד הבאר.

 , ליבנה נוכחי 3  הידרולוגי 

מ'. ובטיח  5- ת סמוכים, שנחשפו חלקית. בצידו של הבור המערבי יש חור המאפשר הצצה, עומקו כ שני בורו  בורות ביזנטיים  102

הדפנות משובצים חרסים. בבור זה שרד מרזב ניקוז יחיד. בבור המזרחי יש חור המאפשר כניסה אליו. בבור זה 

 שרד מרזב כפול וחלק מאגן השיקוע ה"תלוי באוויר" כיום.

 נוכחי  3  הידרולוגי 

 נוכחי  1  הידרולוגי  לפי שילוט באתר, במקום זה יש גב החצוב בסלע הכורכר. קשה לזיהוי בשטח. גב חצוב  103

 נוכחי  2  נופש  חניון מטיילים ושולחנות פיקניק. כולל שתי חניות נכים.  חניון רעים  104

אורכה קורות מתכת. מרפסת תצפית סביב הבאר. ממערב מ' ולכל  25באר אנטיליה עמוקה )ללא מבנה( בקוטר  באר חניון רעים  105

המשבחת את  1934מ', בצידה הצפוני כתובת ערבית משנת  4בריכת אגירה פרוצה למערב, באורך וברוחב 

 (. 101אללה. המקום מתואר אצל ליבנה אם כי התיאור הוחלף עם באר סמוכה )אתר  

 , ליבנה נוכחי 3  הידרולוגי 

מ', הנצפה היטב מדרך מתקני המים.  20-15מ' ובגובה   300-בגדה הדרומית של נחל גרר, באורך כ מצוק לס  מצוק לס  106

 ( מציין כי במצוק מקננים יוני סלע, בזים מצויים ואוח. 1988ליבנה )

 , ליבנה נוכחי 2  גיאומורפולוגי 

 נוכחי  1  הנצחה  יער הווארד סיגל. שלושה ספסלי ישיבה.   -מצבת זיכרון  אנדרטה  107

 נוכחי  1  נופש  )לצד דרך הבשור(.  2020מצפור הנמצא בבנייה באפריל  מצפור  108

 ביזנטיים )ייתכן כדי אנטיליה(. באפיק תאנה ונצר תמר. -פזורת חרסים גדולים, שברי כדים רומיים  פסיפס כיסופים  109

שתי כתובות ביזנטיות ובה רצפת פסיפס עם  1977באתר זה )בערך( נמצאה כנסייה ביזנטית שנחפרה בשנת 

. גת מתאר במקום "שפך מסיבי של שברי קנקנים, סיגים ולבני חרס צרופות המעידים על  578 -ו 576מהשנים 

בית יוצר שפעל במקום". לכנסייה אין כיום זכר בשטח )והמקום אינו מתועד אצל ליבנה(. הפסיפס נמצא כיום 

וגים הציעו לזהות כאן את היישוב אורדה המתועד במפת במוזיאון ישראל. בעקבות גילוי הכנסייה, הארכיאול 

 מידבא. 

 , נירים נוכחי 2  ארכיאולוגי 

מ' לפי ליבנה, המציין שרידי מבנה קימרוני שניצב מעל לבאר, מבנה זה לא שרד כיום( בצמוד   25 -באר עמוקה )כ באר אנטיליה  110

מ'(, ממערב בריכה  2.65מ' )עומק  3.2מ' ורוחב   4.4מ'(, אורך   3לה ממזרח בריכת אגירה עם קיר גבוה במיוחד )

מ' ובעומק כמטר אחד(, הריסות פזורות   3.5נוספת הרוסה )נותר קיר מזרחי, לפי ליבנה הייתה באורך וברוחב 

 , ליבנה נוכחי 3  הידרולוגי 
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בשטח. ליבנה מציין ליד הבאר שרידי מנוע וגלגל תנופה שבור מברזל יצוק, ושרידים של בתי חימר אחדים. כמו כן  

 ריכות צופו טיח של גרס חרסים אדמדמים שמושקעים בו חרסים שחורים. הוא מציין שהב

 נוכחי  2  בוטני  שלושה עצי חרוב, שקמה, תמר קטן ושקד. המתחם מוקף משוכות צבר.  -בוסתן קטן   בוסתן  111

היורד לעבר נחל בשור. פסולת אסבסט במדרון ונזק מרכבי  מ'   25 -תל ארכיאולוגי מרכזי באזור, מצוק לס בגובה כ  תל גמה  112

 שטח. ראו סקירה מורחבת. 

 , ליבנה נוכחי 3  ארכיאולוגי 

 נוכחי  1  נופש  שני שולחנות פיקניק.  שולחנות  113

 נוכחי  2  נופש  חנייה ושילוט נתיב אנז"ק.  חנייה  114
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 פנאי, נופש וטיילות 4

בשל המבנה הטופוגרפי של רכסי כורכר, היחידה   (.1984בעבר נתפס מרחב בארי כאזור לא מטוייל )חרובי,  

לכיוון שטחי חבל עזה יפות  נוף  ייעור הסובב  והמרחב  מאופיינת בתצפיות  רבים ביחידה בוצע  . באזורים 

מגביל את התצפית והנצפות משטחי חבל עזה.  יטחוניים, ש הנחלים, אך גם לצרכים בבעיקר לאורך גדות  

ה בעיקר(, יערות ושטחים משלב שטחי חקלאות )פלחה ככולה מציגה פסיפס נופי מרשים שהיחידה רוב

בינוי משמעותיות, למעט לאורך נחלים(, ואין בה כמעט הפרות  הרובם ככולם בבתרונות ובערוצי  טבעיים )

זהו מכשול מאסיבי שנמצא משם    סקר, של ה  מערביגבול ה גידור כשול קו התפר.  משלב סוללות עפר, 

 ישים בעלי חתימה נופית משמעותית. וכב

ום, יש מערך שבילי טיול ( ועד הי1994החל מהוצאת המהדורה הראשונה של מפת סימון שבילים לאזור )

כנראה שהחל  חילת פסטיבל "דרום אדום" )מושך אליו מטיילים רבים. מגמה זו התחזקה מאז ת מסומנים ש 

בשנים האחרונות האזור נתפס    יערות בארי(.סינגלים ב(, וסימון שבילי אופניים ייעודיים )2010סביב שנת  

 יותר ויותר כמרחב פנאי, נופש וטיילות, עם אתרי פריחה, אתרי מורשת והנצחה ואזורי טיילות אופניים ורכב. 

 רקפהמטרת  4.1

אחד משירותי טיילות במרחב יערות בארי.  הנופש וההפנאי,  זה היא לאפיין ולהעריך את מרכיבי    פרקמטרת  

תשתית לשירותי פנאי ונופש בחיק הטבע   אותם מעניקים השטחים הפתוחים הואשהחשובים    המערכת 

 יה בחניוני יום וכדומה. יסיור וטיול, שה –

  טיילותו נופש ,פנאיוהערכה של שירותי  שיטות עבודה באפיון 4.2

 נופש ומשפיעים על הערכיות לפנאי גורמים  4.2.1

רבים ש גורמים  ונופשהשטח  ערכיות    דירוגמשפיעים על  ישנם  זה התבססנו על . בסקלפעילות פנאי  ר 

)המתודולוגיה   ועמיתיה  אמדור  ידי  על  זה(2016שפותחה  לסקר  התאמות  עם  לציין  .,  חלק   חשוב  כי 

, כגון ומשתנים עם הזמן  חלקם דינמיים שכגון אתרי מורשת, בעוד    –ם קבועים  המשפיעים המהגורמים  

 תחושת ביטחון. להלן רשימת הגורמים שנבחנו בסקר זה: 

יום: .1 מ  חניוני  וחניאתרים בעלי  ופנאי  היתקנים  לנופש  חלק מתש  ,מושכי קהל, בעיקר  ית ת ומהווים 

ו וגודלם.  ינ חניו.  נופש של המרחבההפנאי  רמת השירותים המסופקים במקום  לפי  דורגו  חניונים  ם 

על  בסעיף זה התבסס  מידע  ה  ועבור מתקני משחק.לבעלי מוגבלויות  קיבלו ניקוד נוסף עבור נגישות  

 מידע קיים, תוכניות וסקר שטח.

עוגן:  .2 ומורשת   אתרי  כיו  אתרי טבע  כבר  והינם בעלי מתקנים    ם אשר  ונופש,  משמשים כאתרי פנאי 

אתרי פריחה, תצפיות נוף, אתרי הנצחה וארכיאולוגיה    ים כולל  תאימים לקליטת קהל. אתרים אלהמ

ערכיות האתרים נקבעה לפי מידת החשיבות )מקומית, אזורית, ארצית( ויכולת משיכת    מושכי קהל.

המידע בסעיף י ליער.  אתרי עוגן ביער, ניתן ציון מירבישנם מספר  במקרה ש  הקהל )הערכת מומחה(.

 מידע קיים, תוכניות וסקר שטח. זה התבסס על
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ומורשת .3 טבע  אתראתרי  ש:  במקרה  ים  קהל.  מושכי  כאתרים  כיום  מפותחים  מסשאינם  פר  ישנם 

. אזורים בעלי פוטנציאל משיכה יירבמהציון  לעד  לפי דרגת החשיבות  אתרים ביער, ניתן ציון מצרפי  

)כל האתרים הוגדרו כאתרים נקודתיים, ולכן לא היתה    גבוה במיוחד קיבלו ציון נוסף בהערכת מומחה

 מידע קיים, תוכניות וסקר שטח. המידע בסעיף זה התבסס על התייחסות ספציפית לגודל האתר(. 

היבטים  ה  נגישות: .4 משני  הינה  לנגישות  שגורמ  –התייחסות  לנגישות  ים  אל תורמים  יותר  טובה 

בעיקר ליכולת נופש, נגישות מתייחסת  ו  צרכי פנאימונעים נגישות )חסמים(. להאתר/יער, וגורמים ש

מהרכב. להתרחק  נוהגים  אינם  שנופשים  היות  רכב,  עם  כן  הגעה  בארי    ,על  יערות  באזור  נגישות 

ל דרכי עפר עבירים  ו.  כל רכבהסתמכה על  נוף  נגישות    לדרכים משולטות כבעלות התייחסנו לדרכי 

, תשתיות קשה ומעברי נחל לא מוסדרים   טופוגרפיה,  חסמים זוהו כגדרות, אזורים סגורים גבוהה יותר.  

 מידע קיים, תוכניות וסקר שטח. המידע בסעיף זה התבסס על חוסמות וכד'.

ביטחון: .5 תחושת   תחושת  במרחב.  השוררת  ה"גבול"  מתחושת  מאוד  מושפע  בארי  יערות  מרחב 

המידע  והפעילות הצבאית שלאורכה. גדר המערכת של רצועת עזההביטחון עולה ככל שמתרחקים מ

 סקר שטח. בסעיף זה התבסס על 

אזורי  לצמחייה מצילה מהווה תשתית לפיתוח תשתיות ומתקנים לנופשים, כמו גם    צמחייה מצילה: .6

במיוחד באזור בארי, ישנה חשיבות רבה לצל עבור נופשים ושוהים בשטח. הערכיות ניתה לפי   טיילות.

 סקר שטח. המידע בסעיף זה התבסס על  גובה היער.

נופית .7 ש:  ויזואלית-ערכיות  בעלי יערות  הינם  יותר  גבוהה  נופית  ערכיות  בעלי  במרחבים  נמצאים 

נוף ייחודי ונוף בעל תצפיות ומבטים לרחוק מהווים לים.  כה רבה יותר של נופשים מטיי פוטנציאל למשי

חבל מרחבים מושכי קהל. הערכיות הנופית נקבעה על בסיס מפת הערכיות הנופית שחושבה בסקר 

 .(2020)שליו ועמיתיו,  לאשכו

תכנונית:   .8 ותפיסה  מתאר  בארי  תכניות  יער  תכנית  בשטח  ויערות  מפורטת  קיימת  טבע  לשמורות 

. בתכנית  של המרחב ואת ערכי הטבע שלו  שמטרתה לשמר את אופיו הכפרי  ,(483/02/7'  )תכנית מס

ופש. ערכיות גבוהה מתאימים לפעילות פנאי ונ כמות בדבר אזורים שניתן לראות תפיסות תכנוניות מוס

 תכניות קיימות בלבד.   המידע בסעיף זה התבסס על  מיועדים לאזורי תיירות ויער פארק.קיבלו אזורים ש

 י ונופש.אפנלת הגורמים בקביעת ערכיות השטח ו. משקל2ה טבל

 הערות משקל  שכבה

  10% חניוני יום 

  20% אתרי עוגן 

  10% אתרי טבע ומורשת 

 חסמים הורידו ציון. נגישות העלתה ציון,  10% נגישות 

 פית מגדר המערכת לפי מרחק ויכולת תצ 10% ת ביטחון תחוש

  20% צמחייה מצילה 

  10% ויזואלית - ערכיות נופית

  10% מידע תכנוני 
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 שפיעים על הערכיות לטיילות גורמים מ 4.2.2

 : ם התייחסנו לגורמים הבאיבאיפיון הטיילות והערכתה במרחב יערות בארי 

ול ייעודיים. מספרם של  : רוב המטיילים )ברגל ובאופניים( זקוקים למסלולי טימסלולי טיול מסומנים .1

ללא שביל  או שמסוגלים לבצעה    טטות ספונטנית )או מתוכננת מראש(מעוניינים לבצע שוהמטיילים ש

ון פריחה עונתית מרשימה, ריכוז  שבהם גורמי משיכה כגניתנה עדיפות למסלולים  ייעודי, הינו זניח.  

 אתרי מורשת וכד'.

נותנת מענה לטיולי סוף שבוע. התחבורה הציבורית באזור מעטה ודלילה, ואינה    : מסלולי טיול מעגליים .2

מתבססים על הסעות מאורגנות, ולכן הביקוש למסלולי טיול  ר זה גם אין כמעט טיולים ארוכים שבאזו

 קוויים הינו מצומצם. 

מיועדים לקבוצות אוכלוסייה צורך בהפרדה ברורה בין מסלולים ש  : ישייעודיים לפי קבוצה   מסלולי טיול .3

יימים שבילים ייעודיים(, הולכי רגל ורכבי שטח. צורך זה בולט במיוחד שונות: רוכבי אופניים )כבר ק

בהם ניתן לקיים שבילים  שתנה עדיפות למרחבים  יבסופי שבוע ובאירועי שיא סביב "דרום אדום". נ 

 ללא חיכוך בין הולכי רגל, רכבי שטח ונוסעי אופניים. 

ים נצפות מציע, או ש ים לקו הגבולסמוכמבילוי בשטחים שטחונית משיטוט וירתיעה ב  נה: ישבטיחות .4

קיום שלטי אזהרה בכניסה  לוהמערכת    טובה לעבר מכשול כן,  לגבול. כמו  שטחים מיושבים מעבר 

 לשטחים עם איום צליפה, מוריד אף הוא את הנכונות לטייל בחלקים המערביים של המרחב.

והצטיידות .5 חניה  רצוי  קיימת  :  נקודות  בטוחה,  חנייה  לנקודת  מי העדפה  למטיילים  שמספקת  כזו 

"לה של  היא  ביותר  הטובה  החנייה  נקודת  כרגע,  הצטיידות.  ואפשרות  שירותים  מדווש".  -שתייה, 

 ה, אך ללא שירותים.יבחניוני קק"ל באזור יש אפשרות חני

 מאפשרים טיול רציף.נה העדפה לשטחים פתוחים גדולים, ש: ישרציפות .6

 של שוטטות חופשית שאינה על השביל.   ת מימסוימאפשרים מידה עדיפות למרחבים ש :שוטטות .7

בחינת הערכיות נעשתה בהתייחסות לשבילים במספר אורכים ובמספר רמות קושי: שביל מונגש לנכים 

ק"מ ושביל הליכה יומי. מבחינת רמות קושי,   5ק"מ, שביל עד    2ולעגלות ילדים, שביל הליכה מעגלי עד  

ידי שבילי אופניים -עלכיום  מרושת  כבר  יש לציין כי האזור    י קלה.התייחסנו אל האזור רובו ככולו ברמת קוש

ואין צורך להוסיף עליהם באורכים שונים  , שמספקים לעניות דעתנו את צרכי הרוכבים ברמות השונות, 

 . בלבד  ו לנכון להתמקד בטיילות רגלית נ כן מצא-. עלשבילי אופניים נוספים 
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 תוצאות  4.3

 פנאי ונופש לערכיות  4.3.1

 הסקר זוהו מספר מכלולים ערכיים לצרכי פנאי: בשטח 

: בצפון שטח הסקר נמצאים יערות בוגרים וגבוהים, בנוסף לחניוני יום איכותיים, נחל עוזליד  יערות   .1

אתר בארות ל, ו (ציפורים על  בו פוטנציאל לתצפית  הנטוש )שבורות מים, מצפור וקירבה למאגר נחל עוז  

 יצחק הישנה.

ותר מבחינת פנאי ונופש במרחב. : שטח יערות זה הינו האזור המפותח ביסחף   יערות גבעות בארי ונחל .2

ודרכי נוף. בנוסף, מרחב    מורשת, בורות מים אתרי  וכן  יערות בוגרים ומצילים, עם פריחה מרשימה,    אלו

 זה משלב יערות, שמורות טבע, בתרונות נחל ותצפיות מרשימות על המרחב.

: מרחב זה מהווה מוקד משיכה עם יערות מצילים, פריחה מרשימה, חניונים, בארות, יערות נחל גרר  .3

קד משיכה  בורות מים, אתרי מורשת, ונחל גרר המרשים. יערות אלה, ובמיוחד חניון רעים, מהווים מו

 .זה במרחבנוספים בתקופת "דרום אדום". מתבקש לפתח דרכי נוף ומסלולי טיול 

 ת טיילול ערכיות  4.3.2

שאותרו ביותר  הערכיים  בשמורת   השטחים  המסומן  לשביל  טבעי  )המשך  תיכון  סחף  בנחל  נמצאים 

וערוצים שבת  ממערכת   יורדים לאזור חניון רעים בנחל גרר )חלק בלתי נפרד רונות בארי(, נחל שערתא 

, (. שטחים נוספים בערכיות גבוהה מאד כוללים את מרחב בארי הישנה )נחאביר(שבילי האופנייים האזורית 

וסביבתו  הגופרית  סביב מפעל  הטיילות  היער  אולם מבחינת  ביקור חשובים,  אתרי  יש  אלו  . בתאי שטח 

 וץ לשטחי יערות קק"ל(.הרגלית אין בהם למעשה שבילים משמעותיים )שבילי הטיול הראשיים עוברים מח

בינונית )חריג מסוים הוא מרחב יד אנז"ק, -דורגו בערכיות טיילות נמוכה  האזורים שסמוכים לגבול הרצועה

תחושת חוסר ביטחון וריחוק מהיישובים במקרי חירום,   יות טיילות גבוהה(. בתאי שטח אלושדורג בערכ

 משפיעה על נכונות הציבור לטייל בהם. 

דורג כבעל ערכיות טיילות גבוהה מאד, על אף שכיום אין בו תנועת  הנטוש  יורד ממאגר נחל עוז  הערוץ ש

בגל לינארי שמטיילים משמעותית,  בציר  רצופהל הפוטנציאל הטמון  טיילות  לעבו  ,מאפשר  בדרכי בלי  ר 

 ג'יפים ובדרכים חקלאיות בוציות. 
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 האדם . אתרי טבע ומורשת 8מפה 
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 פנאי ונופש לערכיות . 9מפה 
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 טיילותל. ערכיות 10מפה 
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 צומח': גפרק 
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 בוטניקה 5

 רקע בוטני 5.1

יותר, לשטחי החולות  ובין שטחי הלס הצפוניים  בין בקעת באר שבע למערב הנגב,  נמצא  חבל הבשור 

מערבי למישור חוף  - הסקר הנוכחי כולל חלק מקו התפר שבין מדבר הנגב הצפוןמצאלים ודרומה. שטח  

תיכוניים ומדבריים.  - הים התיכון הדרומי, ולכן האקלים והנוף מאופיינים במופע ספר ביניים עם מאפיינים ים 

אזור זה נקרא גם חוף הנגב, אם כי בשטח הסקר נכלל רק החלק שממזרח לרצועת עזה, ולא החוף עצמו.  

. אף שהאדמה היא אדמת לס, הרכב הצומח  1977-נין אינו מזכיר חבל ארץ זה בספרו "הצומח בנגב" מד 

שבע וערד. בשטח הסקר ניתן להבחין במספר -בה שונה מהותית מזה של קרקעות הלס של בקעות באר

 גידול יש חברות צמחים טיפוסיות ואופי שונה לחלוטין: -גידול עיקריים. לכל בית -בתי

 יק צומח האפ 5.1.1

יוצרים    שני מיני צמחים עיקריים:באפיק הזרימה של הנחל שולטים   קנה מצוי ואשל היאור. עצי האשל 

ק"מ(, אך בשטח הסקר רוב    35-לאורך הבשור מופע מרשים של "יער גדות" צפוף וארוך )שנמשך לאורך כ

ובקטע קצר בקצה    שטח האפיק מופר ובעל צומח דליל, וניתן למצוא יער גדות מפותח רק בכתמים לאורכו,

 בכמה נקודות באפיק נחל גרר נמצאים מוקדי פלישה של חמציץ נטוי. המערבי של הנחל.

 גדות הנחל  5.1.2

הקרקע בצידי נחל בשור היא קרקע לסית עמוקה, שמכסה על שכבות כורכר עתיקות שנחשפות בכתמים 

גדות הנחל ובשוליו  בצידי בתרונות ובערוצים. האלמנטים הקבועים ב   – במקומות שבהם נסחפה הקרקע  

ובני וסירה קוצנית בכתמים בודדים. שיחים  -שיח רב-הם שיחים  כגון: אטד אירופי, מתנן שעיר  שנתיים, 

- ידי עשבוניים בני-ר הסקר נשלט על אלה מופיעים בכתמים או בבודדים, ורוב שטח הגדות הלא מיוער באזו

-ינבוט השדה והגה מצויה. מבין החד   ות:שני מינים שמלווים שטחי חקלא  חלוף. בגדות הנחל ניתן למצוא

 טורני. -יכוני או ערבתי אירנות -ערביים, לצד מינים ממוצא ים -שנתיים נמצאים מינים סהרו

 לסיותמשארים טבעיים בין שדות בקרקעות  5.1.3

גרגר, שהוא תערובת של טין, חרסית וכמויות קטנות של חול, נישא  -הלס הוא קרקע שמורכבת ממשקע דק

בד על פני הקרקע. קרקע הלס הינה קרקע אטומה באופן חלקי למים. אטימה חלקית זו כאבק ברוח ונר

הינה תוצר של היווצרות קרומי קרקע. קרומי הקרקע )ביולוגיים ופיסיקליים( גורמים לכך שהחלק הארי של  

ה פני הקרקע ומרביתו אובד באידוי. כתוצאה מכך, כמות המים שזמינ -הגשם הופך לנגר עילי, שזורם על

לצומח הינה נמוכה יחסית, ומכאן שכמות הצומח המעוצה )עצים ושיחים( על קרקעות הלס הינה דלה 

ורון,   ויעלון, תש״ם; פרלברג  )דן  ורמון,  2014יחסית  רומם  ודל בעצים, בעל 2011;  נוף שטוח  נוצר  (. כך 

שיטה סלילנית,    שיח, לעיתים בתוספת עצים )דוגמת:-תצורת צומח שמהווה שילוב של עשבוניים עם בני

 (.1977שיזף מצוי ואשל היאור( שמפוזרים בדלילות במרחב, בעיקר בערוצים )דנין, 
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רוב אדמות הלס באזור זה מעובדות בחקלאות אינטנסיבית, והמשארים העיקריים הם בקרקעות סחופות 

ם שנמצאים בקצה  סביב ערוצי נחלים, ובקרחות יער ושטחים מיוערים בדלילות. אזור זה מאופיין במינים רבי

תיכוניים, ואף צורות ייחודיות ובלעדיות לאזור, -גבול תפוצתם: הצפוני למינים המדבריים והדרומי למינים ים 

ארץ ואירוס  בארי,  מזן  דינסמור  דבורנית  כחול-כגון:  במופע  גבול  -ישראלי  בקצה  המינים  מבין  כותרת. 

ישראלי, וגם מינים אנדמיים -עים ואירוס ארץתפוצתם הדרומי, ניתן למנות את: חלבלוב החוף, אלקנת הצב

 חיטה שרוני. -אביבי ובן-למישור החוף שזה גבול תפוצתם העולמי: שום תל

 יערות נטועים  5.1.4

יערות בשטח הסקר מורכבים בעיקר ממיני איקליפטוס, מחטניים כגון אורן ירושלים ואורן קפריסאי, אשל 

בתת  נדון  הסקר  בתוצאות  וינבוטים.  שיטים  הנטיעות,    הפרקים,  בסוגי  בתלות  יער,  לכל  האופייני  היער 

 בעבודות ההכשרה ובקרקע.

 קרומי קרקע  5.1.5

המערכת  ביוגניים.  קרקע  קרומי  של  קיומם  הינו  הסקר  במרחב  הצומח  על  השפעה  בעל  נוסף  מאפיין 

האקולוגית של קרקעות הלס מתבססת על קרומי הקרקע הביוגניים, שמהווים יצרנים ראשוניים ומהנדסי 

בזכות סביב את הבסיס למערכת האקולוגית המדברית,  אלה מהווים  ביולוגיים  קרקע  קרומי  ה חשובים. 

תפקידם בהעשרת הקרקע בחומרי הזנה חיוניים, בעיצוב משטר המים, בהגדלת כמויות הנגר העילי ובייצור 

גרגרי  מלין בין  נוצר מיחסי גוראשוני של חומר אורגני שעליו מתבסס מארג החיים המדברי. הקרום הביולוגי  

ל המיקרופיטיהקרקע  זעירים(ם  חברת  )  )צמחים  שמרכיביה    (,Friedman & Galun, 1974הטבעית 

למקום  ממקום  כחוליות ו  ,משתנים  אצות  הקרקע,  חיידקי  את  אצות -כוללת  )ציאנובקטריות(,  ירוקיות 

כמעט תחרות עם צמחים ירוקיות, טחבים וחזזיות. יתרונם היחסי הוא ביכולתם לגדול באזורים שבהם אין  

 & Johansen, 1993; Eldridgeעילאיים. דבר זה מאפשר להם לאכלס את פני הקרקע באזורים צחיחים )

Greene, 1994; West, 1990; Zaady et al., 2000; Belnap & Lange, 2001.)   הדבקת גרגרי הקרקע

)-נעשית על (. תוצרים אלה,  Mazor et al., 1996ידי פוליסוכרים שמופרשים אל מחוץ לדפנות התאים 

על ואצות  -שמופרשים  הציאנובקטריות  יכולת הידי  את  מעלה  זו  הקשיחה.  השכבה  את  יוצרים  קרקע, 

על בקרקע  המים  של  על-האחיזה  כנראה  נוצר  הקרום  והייבוש.  ההתאדות  מהירות  האטת  ידי  -ידי 

 המיקרופיטים כדי לסייע בהפצת גופי הריבוי על פני השטח.

 בפרק הבוטני שיטות עבודה 5.2

יערניות. בשכבות המידע המצורפות  פי הגדרות המיפוי של קק"ל למיפוי הצומח נעשה ל תצורות צומח 

של מכון דש"א )סבר ועמיתיה, לסקר זה ניתן לראות את תצורות הצומח בהתאם למדריכי מיפוי הצומח  

 פרלברג ועמיתיו, בהכנה(.  ; 2014
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 צומח ה מיפוי  5.2.1

ממספר שלבים עיקריים: הכנת עזרים לפני היציאה לשטח, איפיון ראשוני של יחידות המיפוי בשטח מורכב  

צומח בשטח ומיפוי מדגמי, איחוד טיפוסי צומח דומים, מיפוי רציף של השטח כולו, וביצוע תרשימי צומח  

 מפורטים בשטחים מייצגים עבור כל אחד מטיפוסי הצומח שהוגדרו. להלן פירוט השלבים:

בנייה ראשונית של שכבת הצומח/תכסית בעזרת שכבות רקע ומידע מפענוח תצלומי    הכנת העזרים: .א

על פי   ביערות (. שלב זה כלל חלוקה ראשונית לפוליגונים של יחידות צומח  אורתופוטו)מיושרים  אוויר  

מעודכןניתוח   בעלי .  2019משנת    אורתופוטו  שטחים  לתיחום  כלי  היוותה  הגיאולוגיה  שכבת 

מרבית העבודה באפיון הצומח נעשתה בשטחים הטבעיים. על סמך התבוננות .  מסלע/קרקע שונים 

נראו אזורים בעלי מאפייני צומח שונים )למשל צפיפויות שונות של שיחים ועצים שניתן   באורתופוטו

שיח או -יכולים להצביע על שונות גם באזורים עם בניו/או גוון ומרקם ש  ,באורתופוטובפועל לראותם  

( ובוצעה דיגיטציה ראשונית של חלוקת השטח ליחידות צומח. השטח המינימלי ליחידת  צומח עשבוני

פגע במאמץ הדיגום, אך  ידונם, על מנת להימנע מפירוט יתר שי  20-הוגדר ל  בתוך פוליגון יער  צומח

הוכנסו  שנקבע,  מהסף  קטן  ששטחן  חשובות  תופעות  השטח.  של  מספיק  מפורט  ניתוח  יאפשר 

 כאתרים נקודתיים. לממצאי הסקר 

שלב זה כלל   מהיערות.  הצומח בכל אחד   יסיורים בכל שטח הסקר, לצורך הגדרת טיפוסמיפוי רציף:   . ב

סיורים רבים בשטח והגעה בפועל אל רוב יחידות הצומח, או לכל הפחות תצפית מבחוץ לעבר יחידת  

ידות, וכן הגדרת טיפוס הצומח מנקודת תצפית. שלב זה כלל גם שינויים ותיקונים בגבולות חלק מהיח

ך טיפוס שכבר אופיין קודם לכן, או שהוגדר טיפוס צומח  יהצומח בכל אחת מהן. לכל יחידת צומח שוי

 חלוקה זו היתה הבסיס לסקרי בעלי החיים המדגמיים שבוצעו בהמשך. חדש במקרה הצורך.

סי צומח. בשלב זה, חולקו כל השטחים הפתוחים לטיפו  בתום המיפוי הרציף:  תרשימי צומח מפורטים .ג

נבחרה אחת מיחידות הדיגום כמייצגת את טיפוס הצומח )על סמך שיקולי גודל, מיקום, הרישומים 

מיני   כל  של  מפורט  רישום  בוצע  ובה  נגישות(,  של  שיקול  וכן  הקודמים,  מהשלבים  זו  יחידה  לגבי 

מ' מכל    1ברוחב של    הצמחים העילאיים ביחידה מוגדרת של דונם. הרישום בוצע ע"י סריקה מדוקדקת 

מ"ר(, וחזרה לאורך סרט המדידה   100=    2× 50מ' )סה"כ    50צד של סרט מדידה שנפרש לאורך של  

מ' מכל צד    10כאשר הסריקה מתבצעת ברוחב של    –תוך יצירת רשימה נפרדת של המינים שנוספו  

גון ערוצים רחבים  ביחידות עם נוף הומוגני יחסית, כמ' = "השלמה לדונם"(.    20×50של הסרט )סה"כ  

גדולות והטרוגניות, חולק שטח הדיגום בין שניים או   יחיד. ביחידות  ופזרות לס, בוצע הדיגום בחתך 

הבוטנית לצורך חישוב הערכיות ליחידה.  אופייניים ש בתי הגידול השונים כך שיידגמו   ,שלושה חתכים 

שתועדו בשטח של הדונם שנסקר.  , בוצע שימוש ברשימת כל המינים  של כל אחד מטיפוסי הצומח 

 רישומים אלו בוצעו ברובם באביב, בעת שמגוון המינים העשבוניים נמצא בשיאו.
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 חישוב הערכיות הבוטנית של טיפוסי הצומח בשטחי הסקר 5.2.2

חיים שונות,  -עושר והרכב מיני הצומח מייצגים במידה רבה גם את פוטנציאל השטח מבחינת קבוצות בעלי

הקירוב את  עלות   ומהווים  כולו בשיקולי  הביולוגי  לייצוג המגוון  ביותר  )-הטוב   ,.Mandelik et alתועלת 

(. לפיכך, ערכיות הבסיס האקולוגית בסקרי הטבע והנוף שעורך מכון דש"א, מסתמכת בעיקר על 2010

הממצאים הבוטניים. בסקר זה בוצעה הערכת החשיבות הבוטנית של טיפוסי הצומח, על סמך נתונים  

מורכב זאת, בהתאם למדד ערכיות משוקלל, ששנאספו בסקר הצומח השיטתי שבוצע בשטח.    כמותיים 

 ממדדי המשנה הבאים: 

מהמדד(: ערכיות גבוהה לטיפוס צומח שתועד בו מספר מינים גדול יותר. ישנה    20%)  עושר המינים •

בנ  שיחים,  עצים,  ל:  )בחלוקה  בנפרד  החיים  מצורות  אחת  בכל  המינים  לעושר  שיח, -יהתייחסות 

המינים חלוף-בניועשבוניים  קיימא  -בניעשבוניים   מספר  של  ההשפעה  את  למתן  כדי  השאר  בין   ,)

העשבוניים, שתלויה מאד בעונת השנה וביכולות הסוקר. עושר המינים בכל צורת חיים קיבל משקל 

כרף  י לטיפוס צומח הוגדר  ירבשווה במדד המשוקלל של סעיף זה. בכל צורת חיים, מס' המינים המ

בוצע   –י הוגדר כרף התחתון )הציון הנמוך ביותר(, ובהתאם  זערהעליון )ציון מירבי(, מס' המינים המ

 .100-0נירמול עבור שאר הטווח לציון בטווח 

מין שיש לו 'מספר אדום' )על פי: שמידע    מהמדד(:   20%)  מינים בסכנת הכחדה, נדירים ואנדמיים •

. מין נדיר שאין לו  4(, קיבל ציון בהתאם למספר האדום שלו +  2011; שמידע ועמיתיו,  2007ופולק,  

ועמיתיו,   פרגמן  עפ"י:  נדירות/שכיחות  )דרגת  לנדירותו  בהתאם  ציון  קיבל  אדום'  (,  1999'מספר 

. בכל טיפוס צומח  1אנדמי שאינו נדיר קיבל ציון  . מין  RR    =4  ;RP    =3; R   =2בהתאם לפירוט הבא:  

י הוגדר כרף העליון והציון הנדירים והאנדמיים. הציון המירבסוכמו ציוני כל המינים בסכנת הכחדה,  

 . 100-0בוצע נירמול לציון סופי לטיפוס צומח בטווח  –י הוגדר כרף התחתון, ובהתאם זערהמ

למידת ההתאמה של צורת החיים הראשית ושל המינים  מהמדד(: מתייחס    20%)  ייצוג הצומח הטבעי •

השליטים למצב הטבעי, בהיעדר הפרות משמעותיות כמו נטיעה, שריפה, רעיית יתר, השתלטות מין  

פולש שמשנה את אופי בית הגידול, חישוף השטח וכד'. ככל שהדמיון רב יותר, הערכיות גבוהה יותר.  

 )במשקל שווה(: ייצוג הצומח הטבעי מורכב משני מדדי משנה

o מהמדד(: מייצג את מרחק תצורת הצומח הגבוהה ביותר של המינים המקומיים  10%) צורת חיים

מהשטח ומעלה(, מתצורת הצומח הראשית שכוללת את המינים    2%הנוכחים בשטח )בכיסוי של  

 אם ישנם, בהתאם למטריצת הדמיון הבאה: –הזרים 

  תצורת צומח  –יצוג הצומח הטבעי . ניקוד י3טבלה 
 מינים מקומיים בלבד  –תצורת הצומח הגבוהה ביותר 

 עשבוניים בתה  שיחייה יער

תצורת הצומח הגבוהה 
ביותר כולל מינים זרים 

 ( )נטועים/פולשים

 40 60 80 100 יער

 60 80 100 80 שיחייה

 80 100 80 60 בתה 

 100 80 60 40 עשבוניים
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o   מהמדד( מתייחס להתאמת המינים השליטים )המרכיבים את שם טיפוס    10%)  שליטיםמינים

ו/או   לאזור  זרים  )סגטליים/רודרליים(,  באשה  מיני  שהם  שליטים  מינים  נוכחות  לאזור:  הצומח( 

 פולשים מורידה את הערכיות, בהתאם לטבלת הניקוד הבאה: 

 מינים שליטים  -הצומח הטבעי . ניקוד ייצוג 4טבלה 

 ניקוד  התאמת המינים השליטים לאזור הסקר 

 100 כל המינים השליטים אופייניים לאזור הסקר 

 67 מין שליט אחד לפחות הוא מין באשה

 33 מין שליט אחד לפחות הוא זר לאזור הסקר

 0 מין שליט אחד לפחות מוגדר כפולש

יותר. לדוגמה, טיפוס צומח שבו מין שליט פולש אחד, מין זר הניקוד מתקבל לפי הסעיף המחמיר 

-( ודופור2019דרור )-בסעיף זה. הגדרת מין פולש עפ"י דופור  0אחד ומין באשה אחד, יקבל ניקוד  

(. מינים זרים לישראל שאינם מופיעים בספר המינים הפולשים, מינים נטועים  2013רור ועמיתיו )ד 

ישראליים שנטועים בתחום הסקר מחוץ לתחום  -קרובות, ומינים ארץשתחום תפוצתם במדינות  

הוגדרו כמין 'זר לאזור הסקר'. מינים נטועים בתחום הסקר שנמצאים בתחום תפוצתם    –תפוצתם  

 ,Danin & Fragman-Sapir. הגדרת מין באשה עפ"י  הטבעי הוגדרו כמינים אופייניים לאזור הסקר

גידול שנוצרו או  -ול מופרעים תוארה בקטגוריות: 'גדל רק בבתיגיד -מינים שזיקתם לבתי (: (+2016

ו האדם',  ידי  על  בבתי-עוצבו  גם  אך  האדם,  בקרבת  בעיקר  גם -'גדל  ולעתים  טבעיים',  גידול 

גידול טבעיים, וחצי בקרבת האדם', בהתאם לשיקול דעתו של -בקטגוריה: 'גדל בערך חצי בבתי

 הבוטנאי. 

אזורית   • צומח מפורטת מכלל  מהמדד(:    10%)נדירות  תצורת  נמצאת  לאחוז השטח שבו  מתייחסת 

השטח הפתוח שאינו חקלאי בתחום הסקר. ערכיות גבוהה יותר ניתנה לתצורת צומח מפורטת נדירה 

,  והציון המזערי הוגדר כרף התחתון  י הוגדר כרף העליוןירביותר בסקר. בכל תצורת צומח, הציון המ

 . 100-0לתצורת צומח בטווח  בוצע נירמול לציון סופי –ובהתאם 

ארצית   • ועמיתיו,   10%)נדירות  )רותם  הארצי  המידה  בקנה  האקולוגית  ליחידה  מתייחסת  מהמדד(: 

 ( שבה נמצאת יחידת הצומח, בהתאם להגדרות הבאות:2016

o קמ"ר ארצי(, שאינה מיוצגת מספיק בשטחים  1,000: יחידה אקולוגית קטנה )עד ערכיות מירבית

 משטחה(. 17%-מוגנים )פחות מ

o קמ"ר(, שאינה מיוצגת מספיק בשטחים    1,000: יחידה אקולוגית גדולה )מעל  ערכיות גבוהה מאד

 משטחה(. 17%-מוגנים )פחות מ

o  קמ"ר(, שמיוצגת מספיק בשטחים מוגנים )יותר   1,000: יחידה אקולוגית קטנה )עד  ערכיות גבוהה

 משטחה(. 17%-מ

o קמ"ר(, שמיוצגת מספיק בשטחים מוגנים   1,000לה )מעל  : יחידה אקולוגית גדוערכיות בינונית

 משטחה(. 17%-)יותר מ
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o  חקלאי או מבונה. ערכיות נמוכה : 

ובערבה'  יחידה אקולוגית עיקרית אחת:ת  בתחום הסקר הנוכחי מיוצג הוגדרה בערכיות ש  'לס בנגב 

מאד,   הדרומיגבוהה  בגבול  בשור  נחל  'נחלי-ולאורך  יחידת  מיוצגת  הסקר  של  אלוביאליים'  מערבי  ם 

 . בערכיות גבוהה איתנים, שהוגדרה

שמיוצגות בתצורת   טבעיות   מהמדד(: ההנחה היא שככל שיש יותר צורות חיים   15%)  מורכבות מבנית •

גבוהה יותר, ולכן   –כיסוי(, כך המורכבות המבנית שלה מבחינת הצומח    2%הצומח )מעל רמת סף של  

נק' לציון )צורת    20היא מייצרת יותר נישות אקולוגיות וחשובה יותר לשימור. כל צורת חיים הוסיפה  

 יים ומעלה קיבלו את הציון המירבי.צורות ח 5נק' וכיו"ב(.  40נק', שתי צורות חיים =  20חיים אחת = 

מהמדד(: ההנחה היא שככל שצורת החיים הראשית גבוהה יותר,   5%)  כושר השתקמות למצב נוכחי •

הזמן שנדרש להשתקמות יהיה    – כך משק המים בקרקע משופר יותר מחד )פוטנציאל(, ולאחר פגיעה  

יים הגבוהות יותר, שמקבלות דירוג  ארוך יותר מאידך )סיכון(. לכן חשובה יותר ההגנה על צורות הח

  – 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  

יות  נמוך  ציון  מקבלות  יותר  הנמוכות  החיים  צורות  בניביותר.  לעשבוניים  עד  בהתאמה,  חלוף, -ר 

שמעידים על פוטנציאל נמוך של משק המים בקרקע, ויכולת ההתחדשות שלהם היא המהירה ביותר 

 (.20חלוף = -, ועשבוניים בני40קיימא = -, עשבוניים בני 60שיח = -, בני80, שיחים = 100)עצים = 

(, הערכיות עולה  10%-3%חיים הראשית )בתצורות צומח שבהן יש צורות חיים גבוהות יותר מצורת ה

 בהתאם למרחק צורת החיים הנוספת מצורת החיים הראשית: 

o נק'. 5תוספת  –שיח -שיחייה עם עצים/בתה עם שיחים/עשבוניים עם בני 

o  נק'. 10תוספת  –בתה עם עצים/עשבוניים עם שיחים 

o  נק'. 15תוספת  –עשבוניים עם עצים 

מומחה:   • תוצאת  הערכת  מקרה,  של  בכל  ביקורת  עוברת  מהחישוב  שמתקבלת  המשוקלל  המדד 

בוטנאי/ת מומחה, שיכולים לבחון את מידת המהימנות של המדד בהתייחס למצב האמיתי בשטח.  

התאמה, הוא או היא יכולים לערוך תיקון בערך המדד המתקבל, -במידה שנמצאת לדעת המומחה אי

 ולנמק את החלטתם. 

 ניתוח הנתונים  5.2.3

(, והועברו לגיליונות  ArcGIS 10.3 for Desktop, Esri®)  ArcGISעובדו בתכנת ממ"ג    הנתונים המרחביים 

Excel (2010 SP1 ®Excel ®Microsoftו )תכנת ניתוח בל  RStudio  . 
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 תוצאות  5.3

 כללי  5.3.1

התיכון, ולכן האקלים  -מישור חוף הים דרום  ל  ,מדבר הנגבמערב  -צפוןשטח הסקר כולל את התפר שבין  

בקצה   צחיח: מינים מדבריים שנפוצים בנגב-יכוני למדבר חצית -מאפיינים אזורי מעבר בין ספר ים והנוף  

 מזרחי.-בקצה תפוצתם הדרומי תיכוניים שנפוצים במישור החוף-מערבי, ומינים ים -וניגבול תפוצתם הצפ

היערות   הם  העיקריים  המשארים  אינטנסיבית.  בחקלאות  מעובד  ברובו  הסקר  בתרונות אזור  הנטועים, 

נטועים   וביערות  בחורשות  מכוסים  בארי,  מכתש  מלבד  אלה,  משארים  בארי.  מכתש  ושמורת  הנחלים 

בעיקר אורן ירושלים ואורן קפריסאי, מיני איקליפטוס    –בצפיפויות משתנות, שמורכבים ממיני מחטניים  

 שונים, אשל הפרקים, ברוש מצוי וטטרקליניס מפריק.

ח הטבעי השמור העיקרי באזור זה. שמורת המכתש מאופיינת בטיפוסי הצומח:  מכתש בארי הוא השט

עלים/אטד -חלוף ואספרג ארוך -קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון זקנן שעיר; עשבוניים בני-עשבוניים בני

חלוף, עירית גדולה  -חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-ערבי בצפון השמורה; עשבוניים בני

קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון זקנן שעיר, עשבוניים -ן שעיר באזור הקרוב לבארי; ועשבוניים בניומתנ 

ארוך-בני ואספרג  הקרקעות  -חלוף  את  היטב  זה  בשטח  לראות  ניתן  המערבי.  בחלקו  ערבי  עלים/אטד 

 השונות שמופיעות באזור ואת השתנות הצומח על פיהן:

החומה • העשירה  -הקרקע  היא  לסית  במרבדי  בהירה  מכוסה  היא  ובחורף  עשבוני,  בצומח  ביותר 

 שועל נפוצה ומלעניאל מצוי.-שיבולת 

שכבות החרסית שנחשפות מתחת לקרקע הלסית מתאפיינות בסירה קוצנית ולחך כרתי, ושיזף מצוי   •

 בערוצים. שכבה זו נחשפת בבתרונות. 

זו  מתחת לשכבת החרסית מופיעה שכבת חוסמס, שנוצר כנראה מהתעשרות קרקע   • חמרה בגיר. 

, ומזכירה כורכר בצומח שעליה. החוסמס נחשף בעיקר  באזור  יותרביותר והחולית  בהקרקע היובשנית  

במפנים דרומיים של בתרונות ומדרונות, ומאופיין בעושר גבוה של צומח מעוצה ועשבוני כאחד, והרכב  

גדול ממנו מאפיין בתי קורנית מק-צומח שחלק  בו  דביקה גידול מדבריים. שולטים  לוטמית  ורקפת, 

 ולוטמית ערבית, קזוח עקום, מרווה מצרית ולוטם שעיר. 

בחוסמס מכוסה בשכבה דקה של חרסית או לס, שולטים זקנן שעיר, מתנן שעיר ועירית גדולה, ובשולי   •

 הבתרונות אטד ערבי ושרביטן ריסני.

ואחילוף הנגב )מין   ום קולמןנגב לקצה גבול תפוצתם: שעל מחשופי חוסמס מגיעים שני מינים אנדמיים ל

(, תוארה  Shifman, 2011מין בארי )-בסכנת הכחדה שטרם תואר רשמית למדע(. דבורנית דינסמור תת 

ממנו תוארה. היא שמאזור שמורת בארי ונקראה לכבוד אחיו של המתאר, בארי שיפמן, ועל שם המקום  

וני במספר מאפיינים בדגם הצבעים תיכ-נבדלת מהמופע הרגיל של דבורנית דינסמור שנפוץ בחבל הים 
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של הפרח, ולעיתים מוצאים פרטים שעלי העטיף החיצוניים שלהם צבועים בוורוד חזק. טקסון זה אנדמי 

 לאזור שפלת הנגב ודרום שפלת פלשת, ולא גדל באף מקום אחר בעולם. 

יהודה, אך הא-אירוס ארץ יהודה ומדרום הרי  דווח מדרום שפלת  ירוסים באזורים ישראלי במופע תכלכל 

בתכול מנוקדים  בפרחים  מתאפיינים  בארי-הללו  שבאזור  באוכלוסיות  אפרפר.  מוצאים  -חיוור  כיסופים 

ישראלי לא  -פרטים בעלי פרחים מרהיבים ביופיים, המוכתמים בכחול עמוק וחזק. מופע זה של אירוס ארץ

 קיים באף מקום אחר בעולם, וחשוב לשמור עליו. 

ערביים שצמודים לגדר הביטחון עם רצועת עזה מאופיינות בבתה פתוחה בשלטון  קרחות היער בחלקים המ

בני ועשבוניים  מקורקפת  ובחרסית. -קורנית  בחול  מתעשרת  והקרקע  לחוף,  קרובים  אלה  אזורים  חלוף. 

במחשופי החוסמס כאן מופיעים מינים שמאפיינים את מישור החוף, ומגיעים כאן לקצה גבול תפוצתם 

ישראלי, וגם מינים אנדמיים למישור החוף שזה -: חלבלוב החוף, אלקנת הצבעים ואירוס ארץ הדרומי האזורי

אביבי, פשתנית יפו, קחוון פלישתי, תלתן פלישתי ודבקת פלשת )קחוון, -גבול תפוצתם העולמי: שום תל

 תלתן ודבקה נמצאו במסגרת הסקר באתר נקודתי אחד נוסף, דרומי יותר, בבתרונות הבשור(. 

ות לאורך ערוצי נחלים מאופיינות ביער בשלטון איקליפטוס המקור ויער מחטני בשלטון אורן ירושלים,  נטיע 

חלוף -בליווי עצי ינבוט ב.מ. וברוש מצוי. קרחות יער ומשארים טבעיים באזור זה מאופיינים בעשבוניים בני

באזור נחל    .קליפטוס ב.מ.עם עצים נטועים פזורים, לרוב אשל הפרקים, שיטה סלילנית, ינבוט ב.מ. ואי

סחף, לפני הישפכו אל הבשור, ניכרות שכבות חול וחרסית, ומצויה בו חברת צומח ייחודית בתת היער: 

זרעית, -רותם המדבר שולט בערוץ החולי, ובכתפיים מופיעים כתמי בתה בשלטון סירה קוצנית ולענה חד 

 אטד ערבי ושרביטן ריסני, שיזף מצוי ושיטה סלילנית. 

אפיק הבשור מאופיין בחורש נחלים של אשל היאור וקנה מצוי, ובשוליו שיחיות של מלוח קיפח וכתמים 

עלי שיטת  בעיקר  רבים,  פולשים  עצים  מיני  גדלים  הנחל  בערוץ  השדה.  ינבוט  ושיטה  -בשלטון  הערבה 

בן צומח עשבוני  עליה  ומתפתח  לסית,  מאופיינים בקרקע  נחל בשור  ה-כחלחלה. בתרונות  מנוקד חלוף 

 בשיחים פזורים של אטד ערבי, שרביטן ריסני, רותם המדבר ומתנן שעיר. 

 ואופייה   משפיעים על הרכב חברת הצומח בסקרשגורמים  5.3.2

 ייעור  .א

והשטחים שאינם מעובדים לחקלאות בשטח הסקר, מיוערים. למעשה, תאי   כאמור, מרבית המשארים 

נות בתרווהשטח היחידים בשטח הסקר שבהם השטח אינו מעובד ואינו מיוער הם שמורת בתרונות בארי,  

 . מובאת כאן התייחסות לעצים הנטועים העיקריים בשטח הסקר: נחל בשור

הנטועים  יםאיקליפטוס • העצים  שטח:  איקליפטוס  הסקר   ברוב  של  שונים  מינים    ם מוצאש  ,הם 

מאוסטרלי.   ומעכבת חלק  הקרקע  את  שמכסה  יבשים  עלים  שכבת  סביבם  יוצרים  האיקליפטוסים 

ועמיתיו,   )ברנד  צמחים  שהאיקליפטוסים  2002התבססות  אף  מתרבים  א(.  בשטח ינם  ספונטנית 
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יים  תמינים אללופבעיקר    –בצמחייה המקומית    עו גפל  ם עלולים ה   ,פולשים כים  וגדראינם מולכן  הסקר  

משמעותית את עושר המינים   ולהוריד   –  )ולכן יוצרות הצללה משמעותית(  נטיעות צפופות כאשר הו

)ולכן מיני בנוסף,  בשטח שסביבם.   פרחי האיקליפטוסים העשירים בצוף מתאימים לדבורת הדבש 

מינים   קוחד עלולה ל, ומקומימין  איקליפטוס נחשבים לצמחי צוף חשובים בחקלאות הדבש( שאינה  

 .(2017)דורצ'ין,  מקומיים של דבורי בר

ובצפון:  מחטניים • בצפון  ירושלי-בעיקר  אורן  אורן קפריסאי,  ניטעו  מצוי מערב שטח הסקר  ברוש  ם, 

וטטרקליניס מפריק. בעוד שברוש מצוי ואורן ירושלים הם מינים מקומיים בארץ, הם אינם מקומיים  

אורן קפריסאי )=אורן ברוטיה(   –לשטח הסקר, או בכלל לנגב ולשפלה. מין האורן הנפוץ יותר בחורשות  

, בהם ומהם באופן ספונטנישניטע ביערות קק"ל ומתפשט  )אך מצוי בהרי הלבנון(,  הוא מין לא מקומי  

נערמים תחת  ש בתחום הסקר(. גם מרבדי המחטים    א. קפריסאי   )לא נצפו זריעי  בעיקר בצפון הארץ

, אם כי ככל  (da Silva et al., 2015)  מעכב נביטת מינים מקומיים שאללופתי  האורנים יוצרים אפקט 

 . האיקליפטוסהנראה ההשפעה האללופתית נמוכה יותר מזו שביערות  

פולש בחלקים  כבשנים האחרונות    והוגדר: עץ דומה לברוש שמוצאו בהרי האטלס,  טטרקליניס מפריק •

בחורשות מעורבות  קצב התפשטותו הכללי בארץ איטי, אבל  (.  2019דרור,  -שונים של הארץ )דופור

ים, וגם זריעים נצפו מאות רבות של זריעים צעיר  ,טטרקליניס בצפון שטח הסקר )מצפון לנחל עוז(עם  

 בוגרים שמסוגלים להתרבות בעצמם. 

ל : אשל הפרקים הוא עץ גדול שניטע בנגב ובדרום מישור החוף ע"י הבריטים וע"י קק"אשל הפרקים •

ם גדולים  בערוציבארץ ו במערב אפריקה, מקיים אוכלוסייה טבעית וצאלמטרת ייצוב חולות. המין, שמ

בתחום הסקר כל האוכלוסיות    ., נחל הערבה(פארןנחל  )ערבה  ובבדרום הנגב  בעלי תשתית חצצית  

 רוח בשולי שדות חקלאיים. -, וכשוברבשורלאורך נחל גרר ונחל  נטועות:

: המינים האמריקאיים בסוג ינבוט שמשמשים לגינון בארץ קשים להגדרה ומכליאים ביניהם, הן  ינבוט •

הינבוטים הנטועים בשטח הסקר שייכים ברובם בטבע והן במקומות שבהם ניטעו כעצי שדרה ונוי.  

המסקיטו   ינבוט  למין  ביות   –כנראה  החמורים  הפולשים  המינים  משני  ואחד  אגרסיבי,  פולש  ר מין 

(. הינבוט ניטע במפוזר בכל שטח הסקר,  2019דרור,  -)דופור  בשטח הסקר, יחד עם שיטה כחלחלה

בכל  גם  ו נמצאו  שלו  ינבו  שטחזריעים  של  חורשות  והסקר.  רעים,  ליד  ניטעו    קטנות  קבוצות בטים 

   בכיסופים, בבארי ובמקומות נוספים.

: פרטים פזורים של שיזף מצוי, שהוא המין המקומי היחיד בשטח הסקר, ניטעו במערב עצים מקומיים •

ניטעו   איתו  יחד  אחרים.  עצים  מיני  עם  במעורב  יחסית,  מועטים  נוספים,  ובמקומות  הבשור  ערוץ 

גם עצי שיטה סלילנית, שאינם גדלים בר בשטח הסקר, אך כן נמצאים באופן טבעי    בנקודות מסויימות 

 בבתרונות הבשור מדרום לשטח הסקר. 
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בהם ש: בעיקר במערב שטח הסקר ניתן למצוא שרידי בוסתנים של כפרים נטושים,  שרידי בוסתנים •

 מצוי והדרים. שרדו עצי שקמה גדולים, קבוצות של צבר מצוי ופרטים פזורים של שקד 

פולשים  כ  מוגדרים טעו  י חלק מהמינים שנ מיערות נטועים.    יערות בארי מורכבמוחלט של  הרוב  הלסיכום,  

באזור זה כוללים מיני עצים מועטים, בתפזורת דלילה   חומרה שונות. נופי הצומח הטבעי המקומי  בדרגות 

כשלעצמו   הייעור  את  וכתמית.  הנטועים, בצפיפותם נוף הצומח המקומימשנה  במינים  )כתלות  ועלול   ,

, לפחות בשנים  ע בצומחוגפעלול ל. היבט נוסף של הייעור שובממשק היער( לדחוק מיני צמחים מקומיים 

'שיחים'    האשונות, יצירת  עפרס  –הוא  ו  וללות  שמקבלים שנועדו    ות,רכואמנמוכות  הנגר  להגדלת 

 השתילים. 

 רעייה  . ב

אזורי הרעייה העיקריים הם סביב בארי ובחניון רעים. בסמיכות למכתש בארי נמצאות חוות לגידול בקר. 

אך   לה,  מחוצה  והן  בשמורה  הן  רועה  נ הבקר  הרעייה  לחץ  השמורה  שבשטח  בחלק  בעוד  יחסית,  מוך 

, ועתה היא נשלטת  הגבוהרעייה  לחץ ההשתנתה כליל חברת הצומח בעקבות    ץ לשמורהמהשטחים שמחו

השתלטו על השטח בעקבות שאינם נאכלים,  מינים שמותאמים לרעייה וו  . אלע"י עירית גדולה ומתנן שעיר

כמו בתוך השמורה(. ) יותר    שולטים בשטחים שבהם הרעייה מתונהש  ,מיעוט התחרות מצד מינים נאכלים 

בכך להעשיר את מגוון  , נראה שהוא עוזר להנמיך את כיסוי העשבים, ונמוךבמקומות שבהם לחץ הרעייה  

עם זאת, הדריכה פוגעת בקרום הקרקע ובמבנה הקרקע ומזיקה לכורכר ולבתרונות. מומלץ    המינים בשטח.

את הסחיפה, ולהשאיר אותו בשטח שם הוא פוגע בקרום הקרקע ומגביר    –להרחיק את הבקר מהבתרונות  

 המישורי הגבוה שמסביב. 

בחניון רעים ובמשארים אחרים באזור, רועים עדרי צאן המופנים על ידי משרד החקלאות ורועים עונתית  

קק"ל במקרקעי  ובשטחים שאינם מקרקעיהייעור  בתיאום עם  .  האזורית   בתיאום עם המועצה  –   ייעור  , 

ומנוהלת כהלכה )כלומר, באופן מתון ובפיזור אחיד( מעשירה את המגוון  רעיית הצאן, כאשר היא מתבצעת  

מח בשטח. רעיית הצאן עוזרת להנמיך את עשביית הדגניים שמכסה לוגי, ובכלל זה את מגוון מיני הצוהביו

עלים להתפתח.  -שיח ועשבוניים רחבי-את הקרקע בתחילת החורף, ובכך מאפשרת למיני גיאופיטים, בני

צאן ב אוכלי-אזורי הים רעיית  עדרי  לרעיית  דומה  באופן  והספר מתפקדת  העשב הפראיים שחיו -התיכון 

בשטח בתקופות קדומות. בבתרונות נחל בשור רועים עדרי כבשים ועיזים. ככל הנראה הרעייה בשטחים 

אלה מתונה למדי, ולא נראה שהיא משפיעה באופן ניכר על הצמחייה. הצאן ככל הנראה מזיק פחות לקרום  

 הקרקע מאשר בקר, ואינו מהווה פגיעה חמורה במקומות שבהם לחץ הרעייה אינו אינטנסיבי. 

 שריפות .ג

שריפות  של  רב  מספר  עבר  הסקר  האחרונות   בעיקר  ,אזור  הבתה    .בשנים  ניכרים בשטחי  בארי  באזור 

במכתש בארי נראה שהשריפות לא הזיקו שיח שנשרפו.  -קנן, ופה ושם גם בניבסיסים שרופים של צמחי ז
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גם  הגיאופיטים בקרקע. אין  גם  לא נפגעו  ככל הנראה  הזקנן מתחדש מבסיסיו השרופים, ו  –במיוחד לשטח  

ה התחדשות  ת נצפ  ,2018-נשרפו בבשטחי הבתה ממערב לבארי שפגיעה משמעותית במעוצים בשטח.  

קיימא עם מעוצים פזורים. באזורים המיוערים שקרובים לגדר -צורת עשבוניים בנייפה של השטח לכדי ת 

נראה שבוצעו דילולים וכריתות בעקבות השריפות   הביטחון עם רצועת עזה ניכרים סימני שריפות חזקות.

. ייתכן מאד תת היער מתחדשו  וצרו כתמים פתוחים נ וכתוצאה מכך  ,)בנוסף לעצים שדיללה האש עצמה(

, ויתבססו מחדש חברות הצומח המקומיות מינים מקומיים לשטחים הללואפשר חזרת  היער ת ת  פתיחש

- שריפות, עלה  :ם, נראה שתהליכים אלו כבר פועלים שנעלמו עם כיסוי השטח בעצים. במקומות מסויימי 

ד  ות צראף הנזקים לעולם החי באזור, מיי ואזורים  יער  של מאפשרים התבססות  ש  בעצים,  לים ילקרחות 

בכלל,  ארוך  הלטווח    ות ההשפעעם זאת,    .ות את מגוון הצומחדילמגש  ,תצורות צומח מקומיות בתוך היער

, ומומלץ לנטר בשנים הבאות את ברורות   ןדיין אינ ע  – בפרט  ושל שריפות חוזרות ונשנות באותו תא שטח  

 התחדשות הצומח בקרחות היער שנשרפו. 

 חקלאות .ד

אי אינטנסיבי, ולא נותר בו צומח טבעי מקומי מלבד במשארים  רוב רובו של שטח הסקר עבר פיתוח חקל

הן בהפצת זרעים, בין והן בהפצת אבקה,    ר הגנים:מנותקים זה מזה. הניתוק בין המשארים פוגע במעב

'איים' שנותרו במשארים טבעיים. באזורי הבתרונות, החריש החקלאי מתבצע -האוכלוסיות שמבודדות ל

רון, ומתאפשרת התבססות צומח טבעי על קירות הבתרונות, ובכך מפחית רק בשטח המישורי שמעל הבת 

הצומח הטבעי את סחיפת הקרקע. מנגד, בנגר העילי מגדות הבתרון, שמכיל עכשיו כמות סחופת קטנה 

האפיק.  התחתרות  להגברת  שגורם  הסחופת(,  להעברת  נוצל  לכן  )שקודם  מוסף  פוטנציאל  קיים  יותר, 

בשנים שחונות גורמת לזרימת מים תחתית אל הבתרונות, ובכך לסחיפה נוספת בנוסף, ההשקייה הנוספת  

 (.1977)ניר וקליין, 

פסולת חקלאית אורגנית )גזם ואדמה גרופה( ואנאורגנית )צינורות, רשתות ויריעות פלסטיק( שמושארת  

שנשטפים בשטח או נערמת בגבולות החלקות, יוצרת הפרעה ופוגעת בצומח הטבעי. דשן וחומרי הדברה 

מהשדות פוגעים גם הם בצמחייה המקומית, ומעודדים כניסת צמחים רודרליים אל תוך השטח הטבעי.  

ח  –למשל   הבשור.  הקרקעבבתרונות  הפרת  עם  יחד  קיץ,  והשקיית  דשנים  הדברה,  המתמשכת,    ומרי 

החקלאיות ובתוך מטעים, להתבסס בשולי החלקות  מקומיים  צמחים פולשים וצמחים רודרליים    מסייעים 

ינבוט ושיטים אוסטרליות בבתרונות עצי    –ים שמסביב. למשל  משם להתפשט החוצה אל השטחים הטבעיו

 ובנחל הבשור. 

 יערניות תצורות צומח  5.3.3

ישנם מספר יערות    בצפיפות משתנה.  איקליפטוסמיערות  מהשטח(    73%-)כ שטח הסקר מורכב ברובו  

נטיעות של  לכתמים  בנוסף  באזור   מחטניים,  שיחייה  ישנה  בנוסף,  האיקליפטוס.  ביערות  מחטניים  של 

 עלומים, ושטחי בתה ועשבוניים בבתרונות בארי. 
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 יערניותצומח . התפלגות תצורות 3איור 

 יערות מחטניים 5.3.3.1

בארי, ויערות יערות מחטניים בשטחי הסקר מתחלקים לשני סוגים עיקריים: יערות אורן ירושלים באזור  

של אזור בארי הם יערות אורנים נטועים    זה. יערות אורן ירושליםאורן קפריסאי בערוצים ליד גדר רצועת ע

עלים, שביטן ריסני, צמרנית הסלעים ואטד ערבי. לרוב בשולי -פתוחים, מלווים בזקנן שעיר, אספרג ארוך

בחלקים פתוחים יותר או בשוליהם ניתן  החלקות יש אזורים מעורבים עם איקליפטוסים וברושים. לפעמים 

למצוא מינים ערכיים שהיו נפוצים בבתה, שהייתה תצורת הצומח המקורית של השטח. במקומות שבהם 

האורנים נטועים במדרונות ערוץ, לעיתים קיימים בשולי המדרון התחתונים מינים האופייניים לקרקעות  

ושפע המינים העשבוניים המינים  . בדרך כלל מגוון  סחף כבדות שנמצאות בעמקים, כמו זמזומית סגולה

לא נמצאו בהם קרחות עם משארי  ש  , למרות ליערות איקליפטוסים בצפיפות דומהביערות אלה גדול ביחס  

 . מזו שביערות האיקליפטוס ולכן נראה שההשפעה האללופתית שלהם נמוכה יותר, בתה טבעית 

בכמה ערוצים בודדים ומופרים למדי. גם בהם עשויים  יערות האורן הקפריסאי מופיעים בשטח הסקר רק  

להימצא משארי אדמת סחף, אבל רוב השטח שלהם מופר וגדלים בו בעיקר צמחי מעזבות כמו ארכובית 

 שבטבטית ונשרן הדוחן. 

 30-20%:  קיימא-כיסוי צומח בן 
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ערבי, שרביטן ריסני, אספרג  חלוף, זקנן שעיר, אטד  -, עשבוניים בניירושלים/קפריסאי  : אורן מינים שליטים

 עלים. -ארוך 

 : צמרנית הסלעיםמינים מלווים

 : זמזומית סגולהמינים נדירים

 : אין תיעודמינים בסכנת הכחדה 

 ישראלי, כלנית מצויה, דבורנית דינסמור -: אירוס ארץמינים מוגנים

 יערות איקליפטוסים 5.3.3.2

הסקר   בשטח  ביותר  השכיחה  הנטוע  היער  הנשלטים   – תצורת  לרוב -על  יערות  איקליפטוסים,  ידי 

דומה מאד  אחרים(. זו תצורה  מינים    ניון רעים קיימים עומדים בשלטוןאיקליפטוס המקור )אם כי באזור ח

 לתצורה הקודמת, אלא שכאן נטועים איקליפטוסים במקום אורנים. 

,  כנת הכחדהבס אנדמי-תת ם של חוחן אלכסנדרוני, מין ביער רעים נמצאו באזורים פתוחים מקבצים גדולי 

, אנדמי למישור החוף בישראל ולהרי  שיח בסכנת הכחדה-בן  –שתית  ושני מקבצים קטנים של גלונית פל

 אדום בדרום ירדן. אלה האוכלוסיות הדרומיות ביותר של שני המינים הללו במישור החוף.

פתו בחלקים  וטבעיים  קטנים  בכתמים  טבעית  בתה  השתמרה  עזה  רצועת  לגדר  הצמודים  חים ביערות 

היער ילים מגוון מינים גבוה בהרבה מתת  במיוחד או בקרחות יער בתוך החלקות הנטועות. כתמים אלה מכ

בהן המעוצה  בצומח  מגוונות  אלה  בתות  שנעלמו    ,שסביבם.  מקומיים  צמחים  של  חשוב  מגוון  וכוללות 

ה בדגם דליל ממרבית השטחים המיוערים. לפעמים באזורים פתוחים במיוחד ביער, מופיעים מיני הבת 

 יותר. כתמי צומח טבעי כאלה חשובים ביותר לשימור, והם מאכלסים מינים נדירים ואנדמיים לא מעטים. 

עזה. בחלקים  המערכת שלאורך רצועת  גדר  הסמוכים ליערות כאלה מופיעים בעיקר ממזרח לבארי וביערות  

שבהם התשתית יערות  ת, ובבהם שולטת קורנית מקורקפו  ם יותר הקרקע לסית מעורבת בכורכר המערביי

-מתקיימת אוכלוסייה גדולה מאד של שום תל  שלאורך גדר המערכת שולט שמשון סגלגל. ביערות  חולית  

נצפו כתמי פריחה מרהיבים   2020מושכת את העין. באביב  יחה ורודה ואביבי, מין אנדמי לישראל בעל פר

ת הדרומיות ביותר בעולם של המין הזה,  שלו על קרקע חולית בשולי היערות. ייתכן שזו אחת האוכלוסיו

תו גדלים יולא ברור אם נמצא גם בחוף סיני או אם שרד בחוף עזה. יחד א  ,האנדמי למישור החוף של ישראל

 אופייניים למישור החוף של ישראל, חלקם אנדמיים. וספים שמינים רבים נ 

קיימא -וללא מינים בני  חלוף-בניעשבוניים    ידי-שנשלט עללא קיים, או  היער כמעט ש-ביערות אחרים תת 

במספרים משמעותיים. בחלק מהמקרים ההבדלים בתת היער קשורים לגיל הנטיעות או לשיטת העבודה 

בשטח, אך בחלק מהחורשות ניכר כי מין האיקליפטוס שניטע מקיים אללופתיה חזקה הרבה יותר מאשר  

 להשתקם. ה סביב העצים יאיקליפטוס המקור, שלא מאפשרת לצמחי

 60-10%:  קיימא-כיסוי צומח בן 
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 עלים,-, שרביטן ריסני, אספרג ארוךחלוף, זקנן שעיר, אטד ערבי-: איקליפטוס, עשבוניים בנימינים שליטים

 .קורנית מקורקפת, שמשון סגלגל, לוטמית דביקה, מתנן שעיר

סירה קוצנית, זקנן שעיר, לוטמית : צמרנית הסלעים, לחך מלבין, צחנן מבאיש, לוטם שעיר,  מינים מלווים

 .ערבית, מרווה מצרית, מרווה צמירה

 אביבי, תלתן פלשתי )מוכר מהספרות, לא תועד במהלך-: לחך פעוט, פשתנית יפו, שום תלמינים נדירים

 .הסקר(

 . קחוון פלשתיחוחן קרדני, : גלונית פלשתית, דבקת פלשת, מינים בסכנת הכחדה 

כלנית דבקת פלשת, חוחן קרדני,  דבורנית דינסמור,  שראלי, גלונית פלשתית,   י-אירוס ארץ:  מינים מוגנים

 . שום קולמןקחוון פלשתי, קורנית מקורקפת, נורית אסיה, סחלב השקיק, סתוונית היורה, מצויה, 

 יער מעורב  5.3.3.3

מעור לאורך יערות  בעיקר  נמצאים  המקור    בים  מאיקליפטוס  בעיקר  ומורכבים  עזה,  רצועת  ואורן  גדר 

שירושל נוספים  מינים  עם  יש ים,  אלה  ליערות  הפרקים.  ואשל  קפריסאי  אורן  כמו  בכתמים,  מצטרפים 

ויערות האיקליפטוסים. ביערות הקרובים לגדר רצועת עזה נמצאות  דומים ליערות המחטניים  מאפיינים 

 ר.בהן כתמי בתה טבעית מגוונת, בדומה לאלה שנמצאות ביערות האיקליפטוסים באותו אזוער שקרחות י

ביער נחל עוז מעורבים באיקליפטוסים עצי טטרקליניס מפריק, ובתת היער נצפו מאות זריעים שלו, ללא 

 ה מקומית טבעית, למעט מיני מעזבות שונים. יסימנים לצמחי

 60-10%:  קיימא-כיסוי צומח בן 

, שרביטן אטד ערביחלוף, זקנן שעיר,  -קפריסאי, עשבוניים בני: איקליפטוס, אורן ירושלים/מינים שליטים

 .קורנית מקורקפת, שמשון סגלגל, לוטמית דביקה, מתנן שעיר עלים,-ריסני, אספרג ארוך

: צמרנית הסלעים, לחך מלבין, צחנן מבאיש, סירה קוצנית, זקנן שעיר, לוטמית ערבית, מרווה מינים מלווים

 . מצרית, מרווה צמירה

 .אביבי -: שום תלמינים נדירים

 . : דבקת פלשת, קחוון פלשתימינים בסכנת הכחדה 

דינסמור,  ישראלי,  -אירוס ארץ:  מינים מוגנים נורית אסיה, קורנית כלנית מצויה,  דבקת פלשת,  דבורנית 

 .קחוון פלשתימקורקפת, 

 יער אשלים 5.3.3.4

מופיע ברצועות צרות לאורך ערוצי נחל סחף ונחל גרר, ובשולי ם, שיער אשלים פתוח בשלטון אשל הפרקי

שיטה  –נטועים בפיזור אל אשל הפרקים מינים רבים אחרים בערוצי סחף וגרר מתלווים חלקות חקלאיות. 

הם  סלילנית  צפופים,  האשלים  שבהם  במקומות  השיקמה.  ופיקוס  אמריקאיים  ינבוטים  מצוי,  שיזף   ,

ממליחים את הקרקע תחתם וגורמים להשתלטות עשביית מעזבות רודרלית, אך בשטח הסקר האשלים 

 וזר וההשפעה שלהם על סביבתם זניחה יחסית.גדלים לרוב במפ
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 9-2%:  קיימא-כיסוי צומח בן 

שליטים בנימינים  עשבוניים  פיקוס  -:  איקליפטוס,  ב.מ.,  ינבוט  סלילנית,  שיטה  הפרקים,  אשל  חלוף, 

 . השקמה, אשל היאור

 .: אטד ערבי, שיטה כחלחלהמינים מלווים

 .: ללא ממצאים מינים נדירים

 ולריינית זעירה, חוחן קרדני. : הכחדה מינים בסכנת 

 פיקוס השקמה, שיטה סלילנית.חוחן קרדני, אשל הפרקים, אשל היאור,  : מינים מוגנים

 עלים- יער רחב 5.3.3.5

מצוי   שיזף  בשלטון  מצוי  יער  שיזף  עצי  גדלים  זה  בערוץ  סחף.  נחל  של  צדדי  בערוץ  יחיד  בכתם  מופיע 

מצוי. מחוץ לשטח זה גדל השיזף בשטח הסקר בדגם עלים ובשרביטן  -ומלווים באספרג ארוך   ,בצפיפות 

 .פזור

 90-60%:  קיימא-כיסוי צומח בן 

 . עלים, שרביטן ריסני-: שיזף מצוי, אספרג ארוך מינים שליטים

 . אבקנית, פרסיון גדול-: ברומית דומינים מלווים

 .: ללא מצאים מינים נדירים

 .: ללא ממצאים מינים בסכנת הכחדה 

 .שיזף מצוי: מינים מוגנים

 שיחייה  5.3.3.6

מופיעה בשטח הסקר רק בתא שטח קטן ומופר מאד, ממערב לעלומים. בתא שטח זה ניטעו מגוון שתצורה  

ים  ועצים  רחב-שיחים  ואשחר  מצוי  חרוב  המסטיק,  אלת  דוגמת  איקליפטוסים  -תיכוניים,  עם  יחד  עלים, 

 חלוף.-וניים בניקיימא טבעיים, אלא רק עשב-ועצים אחרים. בשטח לא קיימים צמחים בני

 10-5%:  קיימא-כיסוי צומח בן 

 חלוף, איקליפטוס ב.מ. -: אלת המסטיק, עשבוניים בנימינים שליטים

 . עלים -: חרוב מצוי, אשחר רחבמינים מלווים

 .: ללא ממצאים מינים נדירים

 .: ללא ממצאים מינים בסכנת הכחדה 

 .: ללא ממצאים מינים מוגנים

 בתה 5.3.3.7

מחזיקה את המגוון הביולוגי הגבוה ביותר בשטח השולטת בבתרונות באזור בארי, וית  תצורת הצומח הטבע

הדרומיים של הבתרונות,    –הסקר   ועליה  שם  בעיקר במפנים  חוסמס,  דמויית  כורכרית  נחשפת שכבה 

גדלים מינים יובשניים, מינים חובבי גיר ומינים חובבי חול וכורכר. הבלאי מהכורכר יוצר כתמי חול למרגלות  
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אופייניים לצמחיית מישור החוף. בבתרונות מיני חולות נוספים, בעיקר כאלה ש  מדרונות, ובהם גדלים ה

המינים המעוצים העיקריים    מים נחשפות שכבות חרסיתיות, ועליהן מפותחת בתת סירה קוצנית.ימסוי

שון סגלגל, בבתה בבתרונות בארי הם: קורנית מקורקפת, סירה קוצנית, לוטם שעיר, לוטמית דביקה, שמ

מעורבים זה  , שגידול כאלה-מגוון בתיקזוח עקום, אטד ערבי, שרביטן ריסני, מרווה מצרית ומתנן שעיר.  

יוצר נוף צומח ייחודי ומעניין, ובתרונות הכורכר של אזור בארי הם מהאזורים החשובים ביותר לשימור    ,בזה

הכורכר כלולים מינים נדירים ואנדמיים   עלגדלים  גיעים ביותר לפיתוח. בין המינים שבשטח הסקר, והפ

 שנמצאים כאן בשולי תחום התפוצה העולמי שלהם. 

 40-20%:  קיימא-כיסוי צומח בן 

עלים, שרביטן -: קורנית מקורקפת, לוטמית דביקה, סירה קוצנית, אטד ערבי, אספרג ארוךמינים שליטים

 ריסני.

 . מלען מצוי, מלענן ריסני-עקום, מרווה מצרית, תלת : ציבורת ההרים, צחנן מבאיש, קזוח מינים מלווים

 .: לחך פעוטמינים נדירים

 . : קחוון פלשתימינים בסכנת הכחדה 

, כלנית מצויה, נורית אסיה, סחלב השקיק,  , חצב מצויישראלי, דבורנית דינסמור-אירוס ארץ:  מינים מוגנים

 . שום קולמןקחוון פלשתי, קורנית מקורקפת, סתוונית היורה, סירה קוצנית, 

 עשבוניים  5.3.3.8

ה חזקה, ששינתה את הרכב המינים השליטים בשטח. במקום  יתצורה השולטת בשטח שבו מתנהלת רעי

בני עשבוניים  ובמיני  שעיר  במתנן  מלווה  גדולה,  עירית  לרעי-שולטת  עמידים  אלה  מינים  ולכן   ,היחלוף. 

  ספר ה כבדה. בשולי השטח ובבתרונות שסביבו מפותחת בתת  ירעי  שבהם מתקיימת   במקומות   מתרבים 

 זהה לבתה שבתצורה הקודמת.  ,ערכית 

 1%:  קיימא-כיסוי צומח בן 

 . חלוף, עירית גדולה, מתנן שעיר-: עשבוניים בנימינים שליטים

 .: ללא ממצאים מינים מלווים

 .: ללא ממצאים מינים נדירים

 .: ללא ממצאים מינים בסכנת הכחדה 

.: ללא ממצאים מינים מוגנים
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 יערניות . תצורות צומח 11מפה 
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 . תצורות צומח מפורטות 12מפה 
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 טיפוסי צומחו יערניות צומח תתצורו .5טבלה 

 היער -טיפוס צומח של תת קבוצת גובה  רמת כיסוי צמרות  תצורת צומח יערנית ראשית 

 ומתנן שעיר שנתיים, עירית גדולה -חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים חד -עשבוניים בני  מ’(  1)> צמודת קרקע  ( 2-0%)אפסית  עשבוני 

 זקנן שעיר ואטד ערבי  ,בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית מ’(  1)> צמודת קרקע  ( 2-0%)אפסית  בתה 

 ב.מ.  איקליפטוסשנתיים ו-שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק, עשבוניים חד מ’(   2-1) נמוכה  ( 33-11%) פתוחה  שיחייה 

 ריסני  ושרביטן  חלוף-בניקיימא עם מעוצים פזורים בשלטון זקנן שעיר, -עשבוניים בני  מ’(   6-2) בינונית  ( 11-2%) פזורה  איקליפטוס יער 

 ושיזף מצוי  חלוף-בניקיימא עם מעוצים פזורים בשלטון זקנן שעיר, עשבוניים -עשבוניים בני  מ’(   6-2) בינונית  ( 11-2%) פזורה  איקליפטוס יער 

 שיחייה פתוחה בשלטון מתנן שעיר וזקנן שעיר  מ’(   6-2) בינונית  ( 33-11%) פתוחה  איקליפטוס יער 

 וזקנן שעיר שיחייה פתוחה בשלטון מתנן שעיר  מ’(   12-6) גבוהה ( 33-11%) פתוחה  איקליפטוס יער 

 עלים-ואספרג ארוך  חלוף-בניעשבוניים קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון זקנן שעיר,  -עשבוניים בני  מ’(   12-6)גבוהה  ( 33-11%) פתוחה  איקליפטוס יער 

 ושרביטן ריסני  חלוף-בניעשבוניים קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון זקנן שעיר,  -עשבוניים בני  מ’(   12-6)גבוהה  ( 33-11%) פתוחה  איקליפטוס יער 

 מית דביקה ומתנן שעיר טפתוחה בשלטון קורנית מקורקפת, לובתה  מ'(  12)< תמירה  ( 33-11%) פתוחה  איקליפטוס יער 

 וינבוט השדה  חלוף-בניחלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים -עשבוניים בני  מ’(   6-2) בינונית  ( 66-33%) בינונית  איקליפטוס יער 

 ושרביטן ריסני  חלוף-בניחלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים -עשבוניים בני  מ’(   6-2) בינונית  ( 66-33%) בינונית  איקליפטוס יער 

 עלים -ואספרג ארוך חלוף-בניעשבוניים קיימא בשלטון זקנן שעיר, -עשבוניים בני  מ’(   12-6)גבוהה  ( 66-33%) בינונית  איקליפטוס יער 

 ושרביטן ריסני  חלוף-בניחלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים -עשבוניים בני  מ’(   12-6)גבוהה  ( 66-33%) בינונית  איקליפטוס יער 

 שיחים פזורים בשלטון קורנית מקורקפת, זקנן שעיר ומתנן שעיר בתה פתוחה עם  מ’(   12-6)גבוהה  ( 66-33%) בינונית  איקליפטוס יער 

 ב.מ.  איקליפטוסישימון בשלטון עשבוניים ו מ’(   6-2) בינונית  ( 66%)<גבוהה  איקליפטוס יער 

 חלוף -בני עשבוניים  מ’(   12-6)גבוהה  ( 66%)<גבוהה  איקליפטוס יער 

 שיחייה פתוחה בשלטון רותם המדבר, סירה קוצנית ושיטה סלילנית  מ’(   6-2) בינונית  ( 11-2%) פזורה  יער אשלים 

 חלוף -עשבוניים בני  מ’(   12-6)גבוהה  ( 11-2%) פזורה  יער אשלים 

 ושיזף מצוי חלוף- בניעשבוניים חלוף בשלטון זקנן שעיר, -עשבוניים בני  מ’(   6-2) בינונית  ( 11-2%) פזורה  יער מחטני 

 וינבוט השדה  חלוף-בני חלוף בשלטון עשבוניים -עשבוניים בני  מ’(   6-2) בינונית  ( 66-33%) בינונית  יער מחטני 

 ושרביטן ריסני שעיר , זקנן חלוף-בני חלוף בשלטון עשבוניים -עשבוניים בני  מ’(   6-2) בינונית  ( 66%)<גבוהה  יער מחטני 

 חלוף ואטד ערבי  -חלוף בשלטון עשבוניים בני -עשבוניים בני  מ’(   12-6)גבוהה  ( 11-2%) פזורה  יער מעורב 

 ואטד ערבי  חלוף-בני חלוף בשלטון עשבוניים -עשבוניים בני  מ’(   6-2) בינונית  ( 33-11%) פתוחה  יער מעורב 

 מפריק  וטטרקליניסשעיר , זקנן חלוף-בני עשבוניים חלוף בשלטון  -עשבוניים בני  מ’(   6-2) בינונית  ( 66%)<גבוהה  יער מעורב 

 ושרביטן ריסני  חלוף-בני עשבוניים עלים, -בינוני בשלטון אספרג ארוך בכיסויבתה  מ’(   6-2) בינונית  ( 66%)<גבוהה  עלים - יער רחבי
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 מיני צמחים בסכנת הכחדה, נדירים, אנדמיים ומיוחדים 5.3.4

גידול -בתחום הסקר. בחלוקה של מינים אלו לבתי  1מינים בסכנת הכחדה  15במאגרי המידע ובסקר הנוכחי תועדו  

אופייניים, שישה מהמינים אופייניים לבתות על קרקע חולית מיוצבת דמוית חמרה ומעורבת בכורכר, שבעה מינים 

נות, ושני מינים נוספים גדלים בעמקים על קרקע מיוצבים ובשטחי חול נודד שיוצר דיו-אחרים גדלים בשדות חול חצי

(. מבין המינים הנדירים שאינם בסכנת הכחדה שתועדו בתחום הסקר, רובם  2007חרסיתית עמוקה )שמידע ופולק,  

 גידול עיקריים ביחס דומה, ואחד גדל במי המעיינות של נחל בשור.-מתחלקים לאותם בתי

נכחד משטח הסקר. ידועה תצפית אחת   – מצרי, ויתכן שגם דרדר אשקלון    חלבלוב  –מתוך רשימה זו, מין אחד לפחות  

( מאזור שמורת בתרונות בארי, ומאז לא אותר באזור. חלבלוב מצרי נאסף 1929משטח הסקר בדרדר אשקלון )איג,  

 כביכול בשטח הסקר, אך ייתכן שהנקודה נמצאת בתוך רצועת עזה. 18-במאה ה

טח הסקר מתחלקים לשלושת בתי הגידול העיקריים המיוחדים שיש בשטח הסקר כאמור, המינים בסכנת הכחדה בש

בתי  – כבדה.  אדמה  ועמקי  חול,  שדות  וכורכר,  חלקם -חמרה  ונדירים,  ייחודיים  צמחים  במיני  עשירים  אלה  גידול 

 כחדה.אנדמיים. בשטח הסקר כלולים גם מעט שטחי לס ערכיים, אך לא נמצאו בהם מינים בסכנת ה-אנדמיים או תת 

 . מיני צמחים בסכנת הכחדה בתחום הסקר. 6טבלה 

 אנדמי לישראל ודרום טורקיה. – ETאנדמי לישראל ולירדן;  –  EPאנדמי לישראל בלבד;   –  EIמקרא לעמודת אנדמיות: 

 שם המין
מספר 
 אדום

 גידול - בית
נצפה 
בסקר  
 הנוכחי

התצפיות העדכנית ביותר 
 בתחום הסקר 

 מידע נוסף
הערכת 

מצב  
 עדכני

 אנדמיות

קרקעות חוליות,   - אחילוף הנגב 
 לס ולס -חול

פרטים בודדים בכל אתר,  2020  –שמורת בארי  +
 אוכלוסיות קצה. 

 EI קיים

פרטים בודדים, קצה דרומי   2020 –חניון רעים  + חמרה וחול מיוצב  3.7 גלונית פלשתית 
 במישור החוף. 

 EP קיים

 EI קיים אוכלוסיות גדולות.  2020 –יערות עוטף עזה   + חמרה וכורכר  5.3 דבקת פלשת 

לא נצפה בתחום הסקר בשנים  1929 -בתרונות בארי   - עמקים  4.2 דרדר אשקלון 
האחרונות, אך ייתכן שעוד קיים 

 באזור בארי. 

ייתכן  
 שקיים

EP 

  קיים בארץ(.  3)מתוך אתר חדש  2020 –בתרונות הגרר   + חמרה וכורכר  - ולריינית זעירה 

 EI קיים  2020 -בתרונות בארי   +  עמקים  4.7 זמזומית ורבורג 

חמרה, לס וחול   3.2 חוחן קרדני 
 מיוצב 

קצה גבול תפוצה דרומי עולמי,   2020 –חניון רעים  +
 מאות פרטים. 

 ET קיים

חמרה וכורכר, חול   3.7 קחוון פלשתי 
 מיוצב 

בשטח הסקר  ייתכן שעובר  2020  -נחל סחף  +
 לטקסון אחר האנדמי לחופי סיני. 

 EI קיים

 

  

 
- קשורים לתכונות הצמח, לתפוצתו ולביתשחושב על ידי שקלול מספר מרכיבים  'מספר האדום' המ-סכנת ההכחדה מבוטאת ב1

  NTנחשב על סף איום )קטגוריית    2.5(. מספר אדום  2007גידולו. את פירוט החישוב ניתן למצוא בספר האדום )שמידע ופולק,  

אינו    2.5-(. מספר אדום קטן מ3.2-ל  2.5נחשב בסכנת הכחדה )אין ערכי ביניים בין    3(. מספר אדום מעל  IUCNעפ"י דירוג  

 סכנת ההכחדה גדולה יותר.  ,שב בסכנה. ככל שהמספר גבוה יותר נח
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 מינים בסכנת הכחדה   5.3.4.1

מתוכם גדלים בשמורת מכתש בתרונות   מהלך עבודת השדה, תועדו שבעה מינים שנמצאים בסכנת הכחדה. שישהב

חרסיתית עמוקה זמזומית ורבורג, גדל על קרקע    – ה בשטח הסקר. מין אחד  שמורמהם לא גדלים מחוץ ל  שניים בארי, ו

בעמקים וערוצים. שאר המינים גדלים על חול וכורכר. דרדר אשקלון, שגם הוא אופייני לקרקעות כבדות, נצפה בעבר  

בארי לשמורת  שממערב  השדות  באזורי  האחרונות.  ,הרחוק  בשנים  הסקר  בשטח  אותר  המינים   ולא  תיאור  להלן 

 הימצאותם:  מות ומקו

פלשת • חד :  דבקת  צהבהבשנתי  -עשב  בצבע  זעירים,  הפרחים  צרים.  עלים  דורי  בעל  ועדין  ארגמן,  -זקוף 

דקיקים הארוכים מהם. ישראל בלבד,   משתלשלים מעוקצים  דבקת פלשת היא מין אנדמי למישור החוף של 

רפיח ב ליד  עזה  ברצועת  תועד  המין  ודרומה.  מוכרת בשמורת -על  1925- מקיסריה  גדולה  ואוכלוסייה  איג,  ידי 

בהם שאתרים    חמישה. במהלך הסקר נמצאו  2020טרם דווח מתחום הסקר עד לשנת  המין  וחמה, אך  בתרונות ר

בשמורת מכתש בתרונות בארי, בבתרונות הבשור,   –  וחול  כורכרמעורבת בהיא גדלה על חול מיוצב ועל חמרה  

ת באזורים ע חוליליד נחל גרר ובחולות הסמוכים לגדר עזה. סביר להניח שהיא גדלה בנקודות נוספות על קרק

 שממערב לבארי וכיסופים. 

 
 בן נתן . דבקת פלשת בבתרונות הבשור. צילום: דר 5תמונה 
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כלוסיות הגדולות ביותר לס בנגב. האובלס ו-בחולגדל בעיקר בחול מיוצב,  גיאופיט בעל פקעת ש:  אחילוף הנגב •

ידי סמדר  -ממשית. במהלך הסקר תועד גוש יחיד שהתגלה בפריחה עלזור מישור ירוחם ובאגן נחל  נמצאות בא

. אחילוף הנגב הוא מין שלא תואר למדע עדיין, אך נבדל בבירור ממיני האחילוף  2019-ברמק מקיבוץ בארי ב-זורע

מערב הנגב מהוות מופע שונה מעט מהמופע השכיח  -האחרים בארץ, וככל הנראה אנדמי לנגב. אוכלוסיות צפון

 לוסיות הר הנגב. באוכ

 
- . ימין: אחילוף הנגב בשמורת מכתש בתרונות בארי )פריחה(. שמאל: אחילוף הנגב בבתרונות הבשור )עלים(. צילום: דר בן 6תמונה 

 . תןנ

, ופרחים קטנים בגוון סגלגל  שיח מעוצה בבסיסו בעל עלים דמויי לב, משונשנים בשפתם -בן  גלונית פלשתית: •

גדל במישור החוף בישראל, אנדמי ש-גלונית פלשתית היא מין תת מסודרים בדורים בחיק עלים לאורך הגבעול. ש

ה, אך בישראל היא  וגם על אבן חול בהרי אדום שבדרום ירדן. בשתי המדינות היא נדירה, ונמצאת בסכנת הכחד 

שכיחה יחסית בפלשת. במסגרת הסקר התגלתה אוכלוסייה קטנה של גלונית פלשתית ביער רעים, כמין חדש 

למדי  ומרוחק  החוף,  במישור  המין  ביותר של  הדרומי  זהו האתר  נטוע.  יער  לס בשולי  אדמת  על  לאזור הסקר, 

ים. ייתכן, ואף סביר, שבעבר היו אוכלוסיות  מהאתרים הקרובים ביותר, שנמצאים בשמורת גברעם ובחולות זיק

בקרבה לאוכלוסיית הגלונית נמצאת    של גלונית פלשתית בחוף עזה, אך אין בידינו תיעוד של כאלה בעבר או בהווה.

,  בסכנת הכחדהממשיכה מערבה לאורך נחל גרר ועד הבשור. גם זה מין  אוכלוסייה גדולה של חוחן קרדני, שגם  

 שזו האוכלוסייה הדרומית ביותר בעולם שלו.  אנדמי למישור החוף,
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 נתן. ת פלשתית ביער רעים. צילום: דר בן . גלוני7תמונה 

זעירה  • ש-חד   עשב:  ולריינית  זעירים  פרחים  בעל  נמוך  בקצות שנתי  סוכך  דמויי  צפופים  במקבצים  מסודרים 

ייחודית, וההבדלים בין מיני הסוג ולריינית נעוצים כמעט אך ורק  הגבעולים. הגביע הפורה מתנפח ומקבל צורה  

מהחרמון    צורתן, בשעירות ובצורת הגביע עצמו. ולריינית זעירה ידועהבבמספר השיניים ו  – בצורת הגביע בפרי  

 באתר יחיד בבתרונות נחל גרר.   2015-ידי דרור מלמד ב- הסורי ומהרי מואב שבירדן, ונמצאה לראשונה בישראל על

אחד במורד נחל גרר, בכיסי אדמת לס רדודה על מחשוף    –במהלך הסקר התגלו שני אתרים נקודתיים חדשים  

, שחלקם גם בסכנת  נדירים נוספים  כורכר, ואחד בבתרונות הבשור, בבתרונות חמרה וכורכר חולי, בחברת מינים 

)אחילוף הנגב, דבקת פלשת, קחוון פלשתי ועוד(. שתי האוכלוסיות מונות עשרות פרטים, אך קרובות    הכחדה

 ידי פיתוח. -ידי הפרות שונות ועל-מות עלילדרכים ולשטחים חקלאיים ומאוי

 
 בן נתן . ולריינית זעירה בבתרונות כורכר. צילום: דר 8תמונה 
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לבנבנה:  ורבורגזמזומית   • פריחה  אשכול  בעל  ארוכים -גיאופיט  ריסניים  ועלים  לישראל.וזקופים   חומה  אנדמי   , 

נדיר ביותר, בקרקע  ומופיעה בשטח הסקר באופן  וכבדות,  ורבורג היא מין אופייני לקרקעות עמוקות  זמזומית 

בנחל אסף, ופרטים   2018-חרסיתית עמוקה בערוצי נחלים ובעמקים בין גבעות. אוכלוסייה קטנה התגלתה ב

. באזור הסקר נפגשות אדמות חוליות,  2020בודדים נצפו במהלך הסקר בשמורת מכתש בתרונות בארי באביב  

ביניים    מראות סימניער רעים למשל( מופיעות זמזומיות שאדמת לס ואדמה חרסיתית כבדה, ובחלק מהמקומות )י 

, ובין זמזומית ורבורג  גדל בקרקעות לס במדבר, אך קטן יותר, שמין קרוב ודומה  – זמזומית איג  בין זמזומית ורבורג ל

 . תיכוני-גדלה בחבל הים לזמזומית מצויה, ש

 
 בן נתןזמזומית ורבורג בנחל אסף. צילום: דר   .9תמונה 

חד קחוון פלשתי:   • דו-עשב  ותפרחת  עלים מחולקים, מעט בשרניים,  צינוריים -שנתי בעל  גונית בעלת פרחים 

צהובים במרכז, ופרחים לשוניים לבנים בהיקפה. קחוון פלשתי הוא מין אנדמי לרצועת החוף של ישראל, ומגיע 

קחוו ודומה,  מאד  קרוב  מין  גדל  סיני  בחוף  העולמי.  הדרומי  תפוצתו  גבול  לקצה  הסקר  נוקשה  בשטח    –ן 

Anthemis indurata  ואילו בחלק הצפוני של שפלת פלשת ומשם צפונה בכל מישור החוף, גדל קחוון החוף ,– 

A. leucanthemifolia שלושת המינים האלה קרובים מאד ומחליפים זה את זה בחלקים שונים של שפלת חוף .

מעיד ונפוץ באוכלוסיות שבשטח הסקר,  ונות,  ים תחתונים סרגליים חסרי אהתיכון. מופע לא אופייני בעל על-הים 

נוקשה,   לקחוון  פלשתי  קחוון  בין  חפיפה  נוצרת  הסקר  שבתחום  ייתכן  ביניהם. שכי  מעבר  אוכלוסיות    יוצרת 
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קחוון החוף, וככל הנראה שלושת המינים הללו מהווים קומפלקס  צורות מעבר בין קחוון פלשתי לבפלשת תועדו 

קחוון פלשתי גדל גם במחשופי חמרה וכורכר, אך בחולות   התחלקותו למינים נפרדים לגמרי.שטרם הסתיימה  

ובנחל   נחל בשור שנמצא מדרום   עימרהחופיים בנחל סחף  יוצר מרבדי   –מערב לגבול הסקר(  -)יובל של  הוא 

  פריחה מרהיבים.

 
 . בן נתןקחוון פלשתי. מימין: עלים תחתונים, בתרונות הבשור. משמאל: מקבצי פריחה, נחל עימר. צילום: דר   .10תמונה 

 )שאינם בסכנת הכחדה(   ואנדמיים מינים נדירים 5.3.4.2

מיני צמחים שסווגו לקבוצות    12בשימוש בנתוני רט"ג שנאספו בשנים האחרונות ובתצפיות מהסקר הנוכחי, תועדו 

 הבאות: 

 ,R, RPבקבוצה זו נמנים צמחים מקבוצות השכיחּות    .אינם בסכנת הכחדה(ש: מינים נדירים ) רים ארציתמינים נדי

RR, O  מינים נכללו בקבוצה זו בתחום הסקר   תשעה.  2.5(, שלחלקם יש 'מספר אדום' עד  1999  ,)פרגמן ועמיתיו

 הנוכחי.

שאינם בסכנת הכחדה או נדירים   ,בלעדיים לישראל וסביבותיה  ארבעה מינים שהם :  אנדמיים-מינים אנדמיים ותת

 רו כבר באחת מהקטגוריות הקודמות(: דרדר הקורים, נוניאה פלשתית, ניסנית שיכנית, שום קולמן. תואש)

, יחד עם המינים בסכנת הכחדה 13מפה  . מינים מוצגים ב7שייכים לקבוצות אלה נמצאת בטבלה  רשימת המינים ש

 ועם מספר נקודות עניין בוטני.

 רוט על מינים נדירים נבחרים שתועדו בסקר הנוכחי:להלן פי

צפופה דמויית  על תפרחת  (, בMelanocrommyumגיאופיט בעל בצל מקבוצת שום אשרסון ):  אביבי-שום תל •

גדל רק  אנדמי ש-תת אביבי הוא מין  -שום תל  מורכבת מפרחים כוכביים קטנים בעלי גוון ורוד בוהק.כדור ש-חצי

ים התגלתה במישור החוף של ישראל ובצפון סיני, על חמרה, כורכר וחול מיוצב. אוכלוסייה שופעת בת מאות פרט

בין בארי לכיסופים, בחולות ש לגד במהלך הסקר  רוב המינים רצועת  ר  סמוכים  גם  עזה. האוכלוסיות שם, כמו 
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בבתרונות בארי בעבר  נצפה  המין    המקומיים האחרים, נפגעו מהייעור, אך הן משגשגות בכתמים חוליים חשופים.

 ידי אודי קולומבוס.-על 2018-ידי מימי רון, וב-על 2014-ב

מערב  -פרחים גדל בארץ רק בצפון-ח זעיר קצ  שנתי עדין וזקוף ממשפחת הנוריתיים.-עשב חד :  פרחים-קצח זעיר •

פרחים  -קצח זעיר  הנגב ובשפלה, ומתאפיין בפרחים קטנים ויפים בצבעי תכלת ולבן ובעלים גזורים לאונות נימיות.

לא נצפה במהלך הסקר, אולי בגלל עונת הפריחה המאוחרת שלו )סוף אפריל ותחילת מאי(, אך מוכר מאזור הסקר  

 פה(. - ברמק מקיבוץ בארי )מידע בעל-ידי סמדר זורע-ונחל סחף עלונצפה השנה באזור בארי 

ס"מ בעל תפרחת מקובצת של פרחים בגוון לבנבן. שום קולמן התגלה   25-10גיאופיט קטן בגובה  שום קולמן:   •

ב איגוד 1991-לראשונה  של  בוטנית  במשלחת  בנגב  שנאספו  בצלים  )סיציליה(  בקטניה  בוטני  בגן  פרחו  אז   ,

OPTIMA    נמצא והוגדר מחדש בבאר שבע, ובשנים שלאחר מכן התגלה באתרים בודדים    2007-. ב1989בשנת

התגלו, בין השאר במהלך הסקר    2020-2018התגלו אתרים רבים סביב ירוחם, ובמהלך    2018באזור דימונה. בסוף  

ובנגב המער  100-הנוכחי, למעלה מ יהודה  הנגב, במדבר  בצפון  הנגב,  אלה אתרים חדשים בהר  בי. ממצאים 

  הובילו להוצאת המין מרשימת הצמחים בסכנת הכחדה בישראל.
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 : מינים נדירים ואנדמיים שאינם בסכנת הכחדה שנצפו בתחום הסקר. 7טבלה 
במסגרת הידע  ודר בן נתן  בר שמש  דתי לעמודה זו נעשה ע"י מימי רון,  (. עדכון חלקי ונקו 1999שכיחות ואנדמיות מתוך: פרגמן ועמיתיו )

(. צמחים מוגנים לפי 2011( ושמידע ועמיתיו )2007המצטבר מעבודת הסקרים השוטפת במכון דש"א. מספר אדום מתוך: שמידע ופולק )
 (. 2019  –  פ"צחה )ערכי טבע מוגנים(, התש י הנרשימת ערכי טבע מוגנים בחוק )אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתר

  למדי   נדיר  –  R  ;(אתרים בישראל  100-31- בנמצא  )נדיר    –  RP  ;(אתרים בישראל  30-4-ב נמצא  )נדיר מאד    –  RRשכיחות:  המקרא לעמודת  
 . מצוי ביותר – CC; מצוי   – C; תדיר  – F; (אתרים בישראל 100-מנמצא ביותר  )

 אנדמי לישראל וקפריסין )לעתים גם לבנון ותורכיה(   –  EY;  לבנוןאנדמי לישראל ו  –  ELאנדמי לישראל בלבד;    –  EIמקרא לעמודת אנדמיות:  

 שכיחות סיווג נדירות שם המין
 ארצית

מספר  אנדמיות
 אדום

נצפה  מוגן
 סקר ב

 +   CC EI נדיר מקומית  דרדר הקורים 

 +    F מקומית נדיר  זיפנוצה ריסנית 

 +    C נדיר מקומית  הסוס -חומעת ראש

 +    R נדיר למדי, נדיר מקומית  חזרזרת מחוספסת 

 +    F נדיר מקומית  חלבלוב החוף 

 +    F נדיר מקומית  כתרון גלוני 

 +    F נדיר מקומית  לוגפיה צרפתית 

 +    CC נדיר מקומית  לוטם שעיר 

 +    CC נדיר מקומית  לחך בשרני 

 +    CC נדיר מקומית  לחך כרתי 

 +    F נדיר מקומית  לחך משתנה 

 +    R נדיר למדי  לחך פעוט 

 +    C נדיר מקומית  שור מגובבת -לשון

 +    CC נדיר מקומית  מרווה מצרית 

 +    C נדיר מקומית  מרווה צמירה 

 +   F EI לא נדיר  נוניאה פלשתית 

 +   C EY נדיר מקומית  ניסנית שיכנית 

 +    F נדיר מקומית  סביון פשוט 

 + F   1 נדיר מקומית  סחלב השקיק 

 +    C נדיר מקומית  ספלול קטן 

 +    F נדיר מקומית  פקטוריית אשרסון 

 +   R EI נדיר למדי, נדיר מקומית  פשתנית יפו 

 +   R EL נדיר למדי, נדיר מקומית  קדד בירותי 

 +    F נדיר מקומית  פרי -קדד גדול

 +    CC נדיר מקומית  קחוון חברוני 

   RR  2.5 על סף איום  פרחים -קצח זעיר 

 +    F נדיר מקומית  רכפה מזרחית 

 +    C נדיר מקומית  שברק מצוי 

 +    F נדיר מקומית  שברק שעיר

 + C EI  1 לא נדיר  שום קולמן

 +  RP EI 2.5 על סף איום  אביבי -שום תל

 + CC   1 מקומית נדיר  שיטה סלילנית 

 +    R נדיר למדי, נדיר מקומית  שעלב מקופח 

 +    R נדיר למדי  שעלב קצר 

 +    C נדיר מקומית  מלען מצוי - תלת

   RP EI 2.5 על סף איום  תלתן פלשתי 
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 מיני צמחים זרים ופולשים 5.3.5

פוצתם  התערבות האדם, מחוץ לתחום ת המונח ׳מינים זרים’ מתייחס לצמחים שנוכחותם במקום היא תוצאה של  

הזרים  מהמינים  חלק  האורגניזמים   המקורי.  ועל  הסביבה  על  שלילית  השפעה  בעלי  מינים  קרי,  פולשים,  הינם 

נוכחות מינים אלו בשטחים טבעיים כוללות דחיקת מיני צמחים מקומיים, צמצום בית  -המקומיים. ההשלכות של 

לו. למקצתם גם השפעות כלכליות, בהיותם מזיקים לחקלאות, ואף השפעות גידולם, ושינוי תכונות בית הגידול כו

(. בשטח הסקר מירב המינים הפולשים נמצאים באזורים  2019דרור,  -בריאותיות בהיותם אלרגנים חריפים )דופור

כמו   שוליהם, ובערוץ נחל בשור. מינים פולשים מסויימים,במטעים חקלאיים ובמופרים, לאורך כבישים, בשדות או  

עצי ינבוט ממוצא אמריקאי, ניטעו במכוון בכמה אזורים, ובאזורים אחרים נוכחותם היא של זריעים שנבטו בעצמם. 

לאורכו גדלים מאות עצי שיטה כחלחלה, ינבוטים שמוקד הפלישה הקריטי ביותר בשטח הסקר הוא נחל הבשור,  

נחל המרכזי, אך מקצתם גדלים בבתרונות שבשוליו. הערבה. העצים גדלים לרוב בשולי ערוץ ה-אמריקאיים ושיטת עלי

  המידע לגבי רוב המינים הוא מספר להלן הסבר קצר על המינים הפולשים העיקריים שנמצאו בתחומי הסקר. מקור  

 (: 2019דרור )-של דופורבישראל הצמחים הפולשים 

מתחת לפני הקרקע. חמציץ נטוי  שנתי בעל פרחים צהובים בולטים, ופקעיות שורש רבות  -: עשב רבחמציץ נטוי •

הוא מין שמוצאו מדרום אפריקה, ואחד המינים הפולשים הקשים ביותר בארץ. אזור הפלישה החמור ביותר שלו 

תיכוני. לא תועדה מעולם הנבת  -הוא מישור החוף, אך הוא מתפשט באזורים מופרים ומוצלים בכל החבל הים 

גטטיבי בלבד. עם זאת, הוא מתפשט בקלות  בישראל היא מריבוי ושכל תפוצתו  פרי בחמציץ נטוי בארץ, ומוסכם 

מבצעים עבודות עפר, ידי כלי עבודה ש-ר ממקום למקום עלפקעית קטנה אחת שתועב  –באזורים שונים בארץ  

ה אוכלוסייה, קשה מאד להיפטר  יוציא פקעיות נוספות וכן הלאה. מרגע שהתבססתבסס צמח,  תספיק כדי שי

בגרר, בחלק התחתון של הבשור, ובנחל סחף.   –צפה חמציץ נטוי בערוצי נחלים לחים  . בשטח הסקר נ ממנה

כרגע האוכלוסיות קטנות יחסית. חמציץ נטוי אינו מותאם לתנאי מדבר, ולא גדל ברוב שטחי הנגב, אך יש סכנה 

 להתפשטותו באזורי היערות והערוצים בצפון שטח הסקר. 

לבד יכולתו ליצור מקבצים צפופים . ממ'  5-4עד, שמתנשא עד לגובה של  -ירוק: שיח או עץ נמוך  טבק השיח •

מעכבת נביטה של צמחים בסביבות  הוא ניחן ביכולת אללופתית שמפריעים לצמיחתם של מינים מקומיים,  ש

גידול מופרים בעלי משטר מים משופר. נחשב לפולש העיקרי בערוצי נחלים -מערכת השורשים שלו. מאפיין בתי

 בשור, בשולי שדות חקלאיים ולאורך כבישים. תיכוני. מופיע בשטח הסקר בשולי נחל -ל הים בחב

מפריק • אפריקה.  טטרקליניס  בצפון  האטלס  בהרי  בר  הגדל  הברושיים,  ממשפחת  גבוה  עד  בינוני  מחט  עץ   :

הים  בחבל  בארץ  ניטע  מפריק  פולשתיכו-טטרקליניס  למין  והפך  הנגב,  ובמערב  יהודה,    חמור  ני  ברמות  בהרי 

מסוגלים להתחדש מבסיסם לאחר כריתה  הוא אחד ממיני המחטניים הבודדים שמנשה, בנגב ובמקומות נוספים.  

או רעייה, ויכולת ההפצה וההתבססות שלו הופכות אותו למין פולש בעייתי. בתחום הסקר, הטטרקליניס ניטע 

בהם ניטעו  שי, מחוץ לתחום הסקר. ביערות  ביערות בערוצי נחל גרר באזור רעים ובארי, וכן ביערות שמצפון לבאר

 –מניבים זרעים בעצמם  ם צעירים וגם עצי זריעים בוגרים שכבר  עצי טטרקליניס בתחום הסקר, מוצאים זריעי
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נצפו  במהלך הסקר  בות ביערות בשלטון מין זה.  בהם הנטיעה דלילה, ועד למאות רשהחל מבודדים, באזורים  

סמוך לעצים הנטועים, אך יש חשש ממשי להתפשטות המין למעונות  מם,  יעים בעיקר בתחומי היערות עצזרה

 מופרים נוספים באזור, ואף למעונות טבעיים סמוכים. 

נטועים/זרים ינבוט   • אמריקאיים  להלן  )מינים  ב.מ.  –,  ומרכזינבוט  צפון  רחבה ממוצא  חופה  בינוני בעל  עץ   :) -

( נחשב  Prosopis julifloraיישובים. ינבוט המסקיטו )מריקאי שניטע בחורשות בתחום הסקר, כמו גם בתוך  א

המינים הפולשניים ביותר בעולם של   100פולש קשה במיוחד באזורים יובשניים ברחבי העולם, ונכלל ברשימת  

בגדלים  IUCNארגון   וקבוצות  בודדים  עצים  וגם  ב.מ.,  ינבוט  בשלטון  נטועות  חורשות  קיימות  הסקר  בשטח   .

. זריעים רבים נצפו בבתרונות  או בשוליהם   עו בתוך עומדי יער בשלטון איקליפטוסים משתנים של עצים שניט 

קומפלקס ינבוט המסקיטו הוא קבוצת מינים קרובים, קשים   ובשולי מקבצים נטועים.  נחל בשורהבשור, בערוץ  

בר, הן  מאד להגדרה וקיימת לגביהם אי הסכמה בעולם המדעי. רוב המינים בקבוצה מכליאים זה עם זה הן ב

בני ויוצרים  מוברות,  באוכלוסיות  והן  )שמידע,  כלאיים  -בגינון  בארץ 2016פוריים  הנטועים  הינבוט  מיני  כל   .)

העצים הנטועים או את הזריעים, יש להתייחס של    לכן, אם כי קשה מאד להגדיר את מינם מכליאים זה עם זה.  

  – ה  ינבוט השד   –סוג ינבוט  במין מקומי יחיד    בארץ  .ים פולשטועים בשטח הסקר )ובארץ( כאל  לכל הינבוטים הנ 

נמוך לרוב מגובה חצי מטר, ומגיע לכל היותר למעט יותר ממטר אחד. הוא  שיח נמוך ועשבוני למראה, ש-בןשהוא  

ובבתינפוץ כעשב רע בשדות של וגדל גם  -חין  במלחות  באופן טבעי  גידול מופרים על קרקע כבדה או מלוחה, 

ינבוט השדה, מיני ינבוט פולשים מכונים בכל חלקי הפרק הבוטני "ינבוט ב.מ." או במדבר. על מנת להבדילם מ 

 "ינבוט אמריקאי". 

: גיאופיט בעל בצל. לנרקיס הניירי פריחה לבנה יפה וריחנית ועלים סרגליים מכחילים, ישרים וזקופים. נרקיס ניירי •

גטטיבית המרשימה שלו. יכולת ההתרבות הוומים בעולם, עקב  נרקיס ניירי הוא מין פולש בעייתי במקומות מסויי

מרוקו.  בבאלג'יר ו  בצפון אפריקה, מיוון עד פורטוגל, וכן  כוני הגדל בבר בארצות דרום אירופהתי-זהו מין צפון ים 

בארץ מין זה אינו מוכר עדיין כפולש בעייתי, אך הוא מתחיל להתפשט באזורים מסויימים, בעיקר בשפלת הנגב. 

נ  נרקיס  נירפרטים של  ליד  וכן במשארי השדות  ייתכן -יירי נצפו ביערות באזור רעים ושוקדה,  נווה.  וליד  יצחק 

 ידי התושבים במחשבה שמדובר בגיאופיט טבעי. -שהועברו אליהם על

תיכוני, בעיקר לאורך מישור החוף, למטרת  -הים : עץ או שיח ממוצא אוסטרלי אשר ניטע בחבל  שיטה כחלחלה  •

תיכוני. בשטח -חוליות. שיטה כחלחלה היא מין בדרגת פלישה חמורה בארץ, בעיקר בחבל הים ייצוב קרקעות  

דומה לה, בעיקר בבתרונות ובגדות נחל בשור, וכן בשולי כבישים  הערבה ה-הסקר היא גדלה יחד עם שיטת עלי

 מופרים אחרים. ים שטחוב

ים בארץ למטרות ייצוב קרקעות חוליות : עץ גבוה ממוצא אוסטרלי אשר ניטע באזורים צחיחהערבה -שיטת עלי •

עלי שיטת  ערוצים.  ומחל-וגדות  בנגב,  בעייתי  פולש  מין  היא  קרובתה  הערבה  את  שם  כחלחלה   –יפה  שיטה 

 תיכוני. בשטח הסקר גדלות שתיהן, בעיקר בבתרונות ובגדות הבשור, וכן בשולי כבישים. - פולשת בחבל הים ש
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 :ות עד כדי הגדרתם כפולשים ך אינם מציגים פוטנציאל התפשט א  לאזור הסקר,זרים נוספים שהם מינים 

: אורנים ממינים אלה ניטעו ביערות בצפון תחום הסקר, סביב עזה ובאזור אורן קפריסאי )ברוטיה( ואורן ירושלים •

המין מתפשט בקלות ביערות נטועים בארי ורעים. אף שאורן ירושלים הוא מין מקומי בארץ, הוא אינו מקומי לנגב.  

לארץ )קיים בלבנון(,    תיכוני שאינו מקומי-אורן קפריסאי הוא מין ים במרכז ובצפון הארץ ומוגדר כמין מתפרץ.  

והתחיל להתפשט גם אל מחוץ ליערות הנטועים, אם כי בקצב איטי יותר מאורן    ניטע ביערות קק"ל ברחבי הארץ,

תנאי השטח אינם מתאימים  נראה מכיוון שככל ה,  של שני מיני האורן  בתחום הסקר לא נצפו זריעים   ירושלים.

 להם. 

ניטעו ביערות בשטח הסקר. כל מיני הסוג איקליפטוס הם מינים איקליפטוס • : מינים רבים של איקליפטוסים 

ייעור זרים בארץ, שניטעו למטרות  ואוסטרליים  ועד הגליל העליון. , צוף  נוי בחלקים שונים של הארץ, מהנגב 

נובט תועד  המקור  משמעותית    איקליפטוס  סכנה  אין  הנראה  ככל  אך  הארץ,  בצפון  מים  במקורות  ומתבסס 

כל מיני האיקליפטוס האחרים. עם זאת, כל מיני האיקליפטוס גורמים  של  להתפשטותו בתחום הסקר, כמו גם  

בהם  שבמקומות    היער-יה, ופוגעים בצומח של תתת כימי של הקרקע סביבם בתהליכי אללופ לשינוי ההרכב ה

 ניטעו. 

די דרכים, ולעתים בשטחים מעובדים. לא נמצאת כמעט  ישנתי, במקור מהודו. מופיע לרוב בצ-חד   קוכיה הודית: •

 מופרים. פולשת במספרים גדולים במקומות שעברו הפרה בנגב, בשפלה ובבקעת הירדן. -בשטחים בלתי

ץ מאד בכל רחבי הארץ  נפוקה. קייצת מסולסלת היא מין פולש שנתי, מוצאו מדרום אמרי-: חד קייצת מסולסלת •

גידול מופרים אחרים. מהם היא מתפשטת אל שטחים -בתיבצידי דרכים וכבישים וב שדות,  בכעשב רע בגינות,  

יש סיכון שתפלוש במספרים  וטבעיים קרובים, בעיקר לחים. נצפתה בשדות ובשולי דרכים בכל אזור הסקר,  

 גדולים לערוצי נחלים בתחום הסקר. 

: שיח בינוני בעל עלים דמויי מניפה, שמקורו באפריקה הטרופית. קיקיון מצוי הוא פולש ברמת סיכון  קיקיון מצוי •

גידול מופרים. הוא מהווה גורם -ביצות ובבתיב נחלים,  ב גידול לחים, בתעלות,  -משמעותית בארץ, ומתפשט בבתי

וקדי פלישה קטנים ומעטים, תיכוני בארץ. בשטח הסקר נצפו מ-גידול לחים בחבל הים -סיכון משמעותי לבתי

 מערב שטח הסקר. בבתעלות מופרות בשולי שטחים חקלאיים בצפון ו
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 הסקר  מינים פולשים וזרים לאזור. 8טבלה 

 נטוע/שתול בתחום הסקר  קטגוריית פלישה )ארצי(  קטגוריית פלישה )בתחום הסקר(  שם המין

 נטוע פולש לא מקומי בארץ  קפריסאי אורן 

 נטוע מקומי, מתפרץ  לא מקומי בנגב  אורן ירושלים 

 נטוע פולש )א. המקור(  לא מקומי בארץ  איקליפטוס 

 נטוע מקומי  לא מקומי בנגב  עלים -אשחר רחב

 נטוע מקומי  לא מקומי במערב הנגב  אשל הפרקים

 נטוע מקומי  לא מקומי בנגב  ברוש מצוי 

  פולש פולש חמציץ נטוי 

  פולש פולש השיחטבק 

 נטוע פולש פולש טטרקליניס מפריק 

 נטוע פולש פולש ינבוט ב.מ. 

  פולש פולש ירבוז לבן 

  פולש פולש ירבוז שרוע

 שתול  מאיים לפלוש  מאיים לפלוש  נרקיס ניירי 

 נטוע , לא מתרבה לא מקומי לא מקומי בארץ  פיקוס השקמה 

 נטוע לא מקומי  לא מקומי בארץ  צבר מצוי 

  פולש פולש קוכיה הודית 

 נטוע לא מקומי  לא מקומי בארץ  קזוארינה דקיקה 

  פולש פולש קייצת מסולסלת 

  פולש פולש קיקיון מצוי 

 נטוע פולש פולש שיטה כחלחלה 

 נטוע פולש פולש הערבה - שיטת עלי

 נטוע מקומי  לא מקומי במערב הנגב  שקד מצוי 

 

 

 

 



 יערות בארי ( סקר 2021שליו ועמיתיו ) 

 

80 

 ערכי טבע. 13מפה 
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 אשפה ומיני צמחים פולשים  – מפגעים. 14מפה 
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 ערכיות בוטנית  5.4

. הערכיות הבוטנית של יחידות צומח עשויה 5.2.2הערכיות הבוטנית ביחידות הצומח חושבה כמתואר לעיל בסעיף  

(  1(. הערכיות עשויה להיות גם נמוכה )5( או מירבית )4) (, גבוהה מאד  3(, גבוהה )2לקבל את הערכים; בינונית ) 

 ביחידות מופרות במיוחד. 

נמצאה בשטחי הבתה והעשבוניים מערבית לקיבוץ בארי ובבתרונות של נחל סחף. בנוסף,  ערכיות בוטנית מירבית:

 גרר. ( באזור הסכר בנחל hotspotנמצא אתר נקודתי שבו ריכוז גבוה של צמחים בסכנת הכחדה )

גבוהה מאוד: גרר   ערכיות בוטנית  נחל  נחל סחף,  גבוהה מאוד:  נמצאו מספר אזורים בעלי ערכיות  בשטח הסקר 

 והמדרונות מצפונו, ויערות האיקליפטוס הדלילים על החולות בקרבת גדר המערכת של רצועת עזה.  

 המלצות בוטניות: 5.4.1

יאל פלישה, שמופיעים בספר המינים הפולשים מומלץ להימנע מהמשך הייעור במינים פולשים או בעלי פוטנצ •

דרור -(, או ברשימת צמחי הגינון הבלתי רצויים של המשרד להגנת הסביבה )דופור2019דרור,  -בישראל )דופור

עלים מקומיים.  -(, ולהתמקד במינים שאינם בעלי אופי פולשני באזור )איקליפטוסים, אורנים ורחבי2013ועמיתיו,  

ון שטח הסקר, ושיטה סלילנית בדרומו(. בפרט, יש להימנע משימוש במיני ינבוט, צחר  בעיקר שיזף מצוי בצפ

בגינון   אלה  לפעול להפסקת השימוש במינים  גם  מומלץ  לא מקומיות.  ושיטים  קליטריס  כחלחל, טטרקליניס, 

ינים אלה  ובפרט יש לבער זריעים של מ  –ביישובים שבתחום הסקר, ולשקול פעולות לביעורם באזורים מסויימים  

פולשים  מינים  כלפי  גם  ביעור  בפעולות  לנקוט  מומלץ  בשור.  נחל  לאורך  למשל  טבעיים,  לשטחים  שחדרו 

 עשבוניים, כמו כנפון זהוב וקוכיה הודית, שמהווים מטרד גם לחקלאות וגם בשטחים טבעיים. 

האפשר, ולהשאיר כתמים מומלץ בפעולות ייעור עתידיות להימנע מחפירת שיח'ים, לטעת עומדים פתוחים ככל   •

 בלתי נטועים שיהוו איי מקלט לצומח הטבעי. 

ממשק היער המומלץ בשטח הסקר הינו של אזורים נטועים בצפיפות בשטחי פנאי ונופש, וייעור דליל עם "קרחות  •

 יער"  ברוב השטח.
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 ערכיות בוטנית. 15מפה 
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 חתול ביצה ביער כיסופים
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 זואולוגיה  6

 רקע זואולוגי  6.1

בארי  זור  א ל  מעבראזור    הינויערות  מדרום  המדבריים  הנגב  חולות  פלבין  חוף  הים מישור  מצפון,-שת  דבר    תיכוני 

חולי וחלקן לס, עם תערובות משתנות של חול ולס. המידע -שמתבטא בפסיפס הקרקעות במרחב, שחלקן כורכר

אלו , מוגדרים אזורים  מבחינה אקולוגית הזואולוגי במרחב זה חלקי וחסר, לפחות בחלק מהקבוצות הטקסונומיות.  

בהם מתרחש מעבר בין  ש(,  Ecotonesכאקוטונים )  ,מהווים אזורי מעבר בין סביבות שונות לאורך גרדיינט סביבתיש

מתבטא במגוון מינים גבוה , שחברות ומערכות אקולוגיות שונות. אקוטונים ידועים כאזורים בעלי מגוון ביולוגי גדול

גבוהה ברמת ומורפולוגית  גנטית  ובשונות  כך, באקוטונים    ברמת החברה  על  נוסף  מינים שונים.  האוכלוסיות של 

מתרחשים תהליכי התחדשות אבולוציוניים ולעיתים נמצא בהם ייחוד גנטי שאינו קיים באוכלוסיות שבאזורי ליבה 

שטחם כח  משמרים עושר ביולוגי גבוה, ייחודיות וחדשנות אבולוציונית, ובמיוחד נויוצרים ום  מכיוון שאקוטוניסמוכים.  

אזור   ,מבחינה זואוגיאורפית   .( Kark & Van Rensburg, 2006)ות רבה לשמירת טבע  הקטן יחסית, הם בעלי חשיב

חיים בסמיכות , שתיכוני-ממוצא ים   , של מינים אוגרפי שונהי ע ביוגחיים בעלי רק-ה מהווה נקודת מפגש של מיני בעליז

ניערבי-ממוצא סהרולמינים   זו באופן מ.  מאפיין את ש  –  ישראליהצבי ה  ובהק במפגש ביןתן לראות נקודת מפגש 

מינים, כאשר מספר התצפיות  שני הב תצפיות רבות   שמאפיין את המדבר. ישנן  –  תיכוניים, לצבי הנגב-זורים הים הא

החקלאות. מפגש נוסף הינו   יות בצבי הנגב מתמעטות בשטחיפצשת מתמעטות בחולות הדרום, בעוד    יישראלבצבי ה

שתצפיות רעים, בעוד  -מצוי מגיעות דרומה עד קו כיסופים יבשה  -יבשה מדברי. תצפיות בצב-יבשה מצוי וצב-של צב

 ים שלושת מיני הקיפודים של ישראל: קיפוד מצוי באזור זה נפגש  ,בנוסף  מדברי מגיעות עד קו החקלאות.יבשה  -בצב

 שמוצאו במדבריות החול.  , וקיפוד חולות או אפריקנישמוצ אירופי, קיפוד המדברשמוצאו 

-מלוויניתן למצוא מינים רבים    שם ד ומחייה.  יעולם החי באזור מתבסס על השטחים החקלאיים הנרחבים כשטחי צי

נ אחר  אשר משחרים    ,אדם וחקלאות  וחיים   ,אדם -וספים הינם מינים שאינם מלווימזון בשטחים הפתוחים. מינים 

אחר מזון בשטחים הפתוחים. שרקרק  אזורים שעברו הפרה אך אינם פעילים כעת, ומשחרים  באו  באזורים טבעיים  

בנוסף,  ומשוטט מעל השטחים החקלאיים בחיפוש מזון.    ,בקירות עפר לאורך הבתרונות   במחילות לדוגמה, מקנן    מצוי

 דולים וקטנים. יד ליונקים גי, ואזורי מעבר וציד למיני דורסים רבים יצ  אזורים אלה מהווים מרחבי

רובם שחלקם טבעיים אך    ,אשר בתוכם ישנם כתמי משאר קטנים ומבודדים ים  אזור הסקר מאופיין בשטחים חקלאי

הביולוגי    מיוערים. במגוון  לפגיעה  הסיבות  טבעי  היאאחת  שטח  שימוש  חקלאות   המרת   & Robinson)  לשטחי 

Sutherland, 2002  הגידול הזמינים למינים השונים, וגם מנתק ביניהם. (. שינוי שימוש בקרקע גורם לצמצום בתי

  .(Matthies et al., 2004גדלים )  –סיכויי הכחדתן בשל תהליכים אקראיים  , שכך נוצרות אוכלוסיות קטנות ומבודדות 

וכתוצאה מכך היכולת של   ,כמו כן, נמנע מעבר של חומר גנטי בין האוכלוסיות, דבר שעלול להקטין את המגוון הגנטי

(. על מנת לשמור על המגוון Young et al., 1996)גם היא    טנהק  –נים שונים לעמוד בשינויים בתנאי הסביבה  מי

דיים  גי יש לשמר כתמים טבעיים  הביולו ל  וכן,  גידול-בתימגוון של    כלומר,  –גדולים  חיים לנדוד בין בעלי הלאפשר 
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מצויים בתוך מערכת חקלאית מסוגלים מחקרים רבים מצאו שכתמים טבעיים שעל.  -הכתמים ובכך לחזק אוכלוסיית 

כדי שהכתמים הטבעיים יוכלו לשמר הכתמים קטנים באופן יחסי. אולם    גם אם גבוה ולהגן עליו,  לשמר מגוון ביולוגי  

גבוה ביולוגי טבעי מקומי  גבוהה מאוד. לפיכךהאנושית ש  מידת ההפרעה  ,מגוון  יכולה להיות  איננה  ,  קיימת בהם 

יכולים לשמר מגוון ביולוגי רחב במערכת זו של כתמים וחקלאות,   ,מקיימים בתוכם את בית הגידול הטבעייערות אשר  

אינטנסיבי תהליך הכשרת הקרקע שלהם  יערות אשר  או שאולם  הגידול,  בית  על  רבה   את   יקטינו,  להם השפעה 

 . גיהמגוון הביולו לע ם לשמורת יכול

ה חיות  ש אוכלוסיות  שונים  לאיומים  נתונות  בישראל  כל בר  את  לקשור  ניתן  בסכנה.  קיומן  המשך  את  מעמידים 

הגורמים המאיימים הללו במישרין או בעקיפין לפעילות האדם. הגורמים והתהליכים המרכזיים לפגיעה בחיות הבר  

 :  הם  במרחב הסקר 

הרס ישיר של בית הגידול, שהוא הגורם הראשון במעלה להכחדת מינים ולמעשה מחריף ומגביר   :בנייה ופיתוח .1

את מרבית האיומים המפורטים בהמשך. במרחב הסקר האיום הזה מתבטא בעיקר בהמרת שטחי טבע לשימוש  

 מדיו במרחב זה. יחקלאי, ואילו פיתוח לצורכי בנייה הוא משני במ

, שבין "איים" מנותקים -פיתוח ותשתיות קוטעים את מרחבי השטחים הטבעיים ל   : הטבעייםקיטוע בתי הגידול   .2

הם יש נתק רבייתי, וכך גדלה ההסתברות להכחדת מינים בעתיד. הנזק הכבד ביותר אוכלוסיות החי והצומח שב

 נגרם למינים גדולי גוף ומאריכי חיים, כגון כח אפור.  

ץ לדרכים גורמת להרס קרומי הקרקע, לשינוי פני בית הגידול )לרבות נסיעת רכב שטח מחו  :נסיעת רכבי שטח .3

הנגר העילי(, לרמיסה ישירה של צומח וחי )לרבות ביצי זוחלים בקינים(, להחדרת פסולת  של  ניקוז  שינוי מערך ה

חיים ועוד. נכון להיום, קשה מאד לאכוף איסור נסיעה מחוץ לשבילים  -ומזהמים לעומק השטח, להטרדת בעלי

 מוסדרים אפילו בתוך שמורות הטבע במרחב הסקר.  

נות(. הרעייה פוגעת צאן וחמורים )בודדים או קבוצות קט  נם עדריסקר ישבכל מרחב ה  :רעייה בלתי מבוקרת .4

זוחלים מתחת לקרקע; ופגיעה   חיים וביצי-שנתי, וברמיסה של מחילות, בעלי-חד שנתי ו-בצומח רב  פגיעה ישירה

ים לעומק השטח, משיכת מיני טורפים אשר ים רודרליים ואף פולשמחזרעים של מיני צידי החדרת -על –עקיפה 

עצמם מחדירים  וכמובן שהרועים    צאן )בעיקר אנפית הבקר(, כלבי הרועים פוגעים בחיות בר,מלווים את עדרי ה

כלי לרעייהר-אל השטח  זאת,  ובדומם. עם  בצומח  בחי,  נוספות שפוגעות  והפרעות  פסולת  ציוד,  מתונה,   כב, 

מוסדרת ומפוקחת ישנם גם יתרונות רבים, בהקטנת הביומסה הצמחית, בצמצום סכנת השריפות, בהקטנת  

עוצמתן וקצב התפשטותן, ובהקטנת ההשתלטות של מינים דומיננטיים, ובכך יכולה לאפשר הגדלה של המגוון 

 הביולוגי. 

, אנו עדים לחדירה ה או הפרעה או בקרבתם עברו פגיעבעיקר בשטחים ש   :מינים פולשים, מלווי אדם ומתפרצים .5

ה לעלייה בנוכחות  צמוד לפעילות רעייה. הסמיכות לשטח מבונה או חקלאי מביאים פולשים, בעיקר  מחשל מיני צ

מלווי מינים  )-של  מצויה  חולדה  כגון  )Rattus rattusאדם,  בית  עכבר   ,)Mus musculus( בית  חתול   ,)Felis 

domesticus( וכלב בית )Canis familiaris  אתרי פסולת, שאריות פיקניקים ופגרים של חיות מקנה מביאים .)



 יערות בארי ( סקר 2021שליו ועמיתיו ) 

 

87 

הטבעי הנשיאה    לכושרמעבר    שהם מדים  ילעלייה במינים מקומיים עד כדי "התפרצות" של אוכלוסיותיהם למ

)  :של השטח, לדוגמה )Corvus coroneעורב אפור  )Vulpes vulpes(, שועל מצוי  ותן זהוב   )Canis aureus  .)

ואוכלוסיות מתפרצות -מינים פולשים, מלווי יוצרים לחץ טריפה חריג על מיני הטרף,  אדם  משנים את המאזן  , 

 הכחדה מקומיים של מיני צומח וחי. במערכת האקולוגית ומאיצים תהליכי 

ץ" צבי קיים איסוף בלתי חוקי לגידול בשבי של זוחלים, על ספקטרום שנע בין "אימו   :יםחוקי-וצייד בלתיאיסוף   .6

על נחשים  איסוף  דרך  ילדים,  גני  לחצרות  חובבים -יבשה  מקומיים  מגדלים  מקומיים    ,ידי  מינים  באיסוף  וכלה 

למסחר בינלאומי בלתי חוקי )הברחות לחוץ לארץ(. כיום לאף אחד אין מידע אמין לגבי היקפי התופעה לסוגיה,  

טח, לעיתים בסיוע כלבי צייד שאומנו במיוחד  גם צייד לא חוקי מתקיים בשאך ברור שהיא קיימת ברמה כלשהי.  

 למטרה זו )לדוגמה, לצייד חוגלות או שלווים(. 

מלחמתית .7 ה  :פעילות  עזה"  מרחב  "עוטף  של  המיידי  במעגל  נמצא  לסירוגין    –סקר  בו  שיש  עימותים שטח 

השטח   ,אי לכך  נים לישראל ברצועת עזה.י גורמים עויצדדיים בין כוחות צה"ל ל-שמגיעים לעיתים לקרבות אש דו

נמצא תחת לחצים של פעילות מבצעית של צה"ל, פעילות סריקה ומודיעין, פעילות סיכול והתלקחות קרבות  

בלוני תבערה חימה שונים שמגיעים מכיוון רצועת עזה, שכוללים  מעת לעת. השטח נתון לפגיעות של אמצעי ל

לפעילות חיות בר  א רגליים ורכובים מפריעים  ירי פצצות מרגמה, מקלעים ורקטות. נוכחות של כוחות צב  ,ונפץ

הטקסונומיות,   הקבוצות  על  מכל  ועל    הפיזורדגמי  ומשפיעים  בצד במרחב  ם נוכחות שלהם  צבאית  פעילות   .

כגון פסולת  ירי חי; ולנזקים עקיפים, בשל  כגון רמיסה ע"י רכב ושריפות הישראלי גורמת לעתים לנזקים ישירים, 

   ות אוכלוסיות של מינים מתפרצים.מעודד שהייה של חיילים, שושאריות מזון באתרי 

טיולי ג'יפים )שנכנסים תחת הסעיף של "נסיעת רכבי שטח"(. ככל  ללמטיילים רגליים, ולא  היא  הכוונה    :מטיילים .8

הבר.  חיות  לפעילות  הפרעה  יש  עדיין  המקובלים,  והכללים  החוק  פי  על  וינהגו  ממושמעים  יהיו  שהמטיילים 

יש מספיק מטיילים שאינם נוהגים בשטח בדרך ארץ, ומותירים אחריהם פסולת, שאריות מזון, סימני לצערנו,  

רמיסה ודריכה מחוץ לשבילים, ויש אף כאלה אשר מטרידים חיות בר ובמקרים קיצוניים הורגים חיות קטנות ובהן 

מטיילים רגליים ונופשי יום,  של  זו  לרוכבי אופניים השפעה דומה ל   זוחלים, בעיקר נחשים, מתוך פחד או בורות.

 כאשר ישנה פגיעה נוספת מהשפעתם של הסינגלים על הקרקע. 

 שיטות  6.2

שמבוצע    ר הציפורים הינו סקר שנתיזוחלים. סקלציפורים ול קרים זואולוגיים ליונקים,  בוצעו סבמסגרת הסקר הנוכחי  

ירון צ'רקה   ובליווי של  יוצג דו"ח ראשוני    , ובמסגרת מסמך הצפר הראשי של קק"ל  - בתמיכה  סקר    בלבד.שלו  זה 

 יוגשו בנפרד. הסופיות העופות יתמשך גם לאחר סיום כתיבת חוברת זו, ותוצאותיו 

 סקר יונקים  6.2.1

בתאריך  סק בוצע  זה  ר  07.07.20ר  סריקה  הוע"י  הסריקה  במהלך  יומית.  שמונהגלית  מדגם   צבו  שביל  מצלמות 

Browning  שניות ויכולת טובה לצילום בלילה באמצעות מבזק  0.2, בעלות מהירות רכישת תמונה של IR המצלמות .

וכל עוד החיישן מזהה תנועה, המצלמות   ,תמונות ברצף כאשר מופעל חיישן התנועה שלהן  שלושתוכנתו לצילום של  
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 וארבע   בתחומי שמורת בתרונות בארי,מצלמות באזור בתה    שתייער בארי,  מצלמות מוקמו ב  שתיממשיכות לצלם.  

מו שצולמו  התמונות  כל  כיסופים.  ביער  מוקמו  נוספות  צילום ימצלמות  אירועי  לכדי  וקובצו  תמונות   –   ינו  רצפי 

משהות    נובעת , על מנת למנוע הטייה ששניות(  10לפחות  פער של  מתעדות אירוע יחיד )שבינו לבין האירוע הבא יש  ש

  שונה של בעלי החיים אל מול המצלמות.

 קוליים -עלמשמשים להקלטת הקולות ה, שSong meter SMZCמדגם    ים בנוסף, הוצבו שני גלאי עטלפים מקליט

שבין יער  (. גלאי אחד הוצב באזור הבתה echolocation –הד  -איכוןשמשמיעים עטלפים בעת התמצאותם במרחב )

ולכן מין זה    ,וגלאי שני הוצב ביער כיסופים. גלאי זה אינו מקליט פעילות עטלפי פרי  ,שמורת בתרונות באריבארי ל

 כדי להעיד על אי קיומו במרחב.נעדר מממצאי הגלאים, אך אין בכך 

הנתונים שנאגרו 13.07.20לילות, בתאריך    6לאחר   פוענחו.  והנתונים שנאגרו בהם  והמצלמות,  הגלאים  הוסרו   ,

נותחו   נותחו ע"י   ANALOOKע"י תכנת  בגלאי העטלפים  יונקים. נתוני המצלמות  ובסיוע מסננים שפותחו במרכז 

 חיים שנצפה בכל תמונה. -רישום של כל בעל

נ   , מיקום המצלמות והגלאים התבצע תוך כדי הסקר הרגלי יונקים. ביער בארי  ו צפובעקבות סימנים לפעילות של 

ו מצאיונקים בינוניים. באזור הבתה בשמורת בתרונות בארי נ מחילות רבות של  נמצאו  תנים ושועלים, ו של  עקבות  

ו סימנים רבים לרעיית עיזים מצאמחילות רבות של מכרסמים ושל יונקים בינוניים. גם ביער בארי וגם באזור השמורה נ 

באזור  ונראו רועים בדואים עם עדר עיזים    ,ה מאהל של בדואים נצפ)עקבות, גללים ושבילי הליכה(. סמוך ליער בארי  

תנים של  ו מחילות רבות של יונקים בינוניים, עקבות  מצאבו מוקמו המצלמות. ביער כיסופים נ שדרומית לאזור    ,הבתה

ות ה תן בתצפית ישירה. גם ביער כיסופים נראו מספר מאהלים של בדואים וסימנים לרעיית עיזים )עקבצפנ וושועלים,  

אזור גדול נמצא  (,  242מוביל ליער מצומת כיסופים )מכביש  יל שמזרחי של היער, צמוד לשב-וגללים(. בחלק הצפוני

וכלים אדמה  בו השיחסית   כבדים אחרים )כלים אלו חנו ממש סמוך לאזור זה בתוך   חושפה לחלוטין ע"י טרקטור 

 תחומי היער(. 
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 היונקיםסקר אזור . 16מפה 
מערבית לבארי  מקבץ ומיקומי המצלמות וגלאי העטלפים ) בקו צהוב,בכחול, שמורות טבע מתוכננות יערות קק"ל , בירוקשמורות טבע 

 ומקבץ צפונית לכיסופים(. 

 

 . מיקומי מצלמות וגלאי עטלפים באזור בארי 17מפה 
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 כיסופים. מיקומי מצלמות וגלאי עטלפים ביער 18מפה 

 
 עופות סקר  6.2.2

 נערך בשתי שיטות:  העופות סקר 

א כמה שיותר מיני עופות, וללמוד אילו סביבות  ועם כיסוי רגלי בנקודות שונות במטרה למצ  תצפית כללית רכובה  .1

 ים ייחודיים או מינים נדירים. עשירות במיוחד בעופות, והיכן ניתן למצא מינים בעלי עניין לציבור, מינ 

מפה  תצורות צומח שונות )בהתאם למיפוי הצומח. ראו  מייצגות  שוות זמן ומרחב בשבע נקודות ש  ודה ספירות נק .2

- דשים יוניורות הנקודה שנערכו בחתוצאות ספי  ות רטופמח זה  ", לצורך השוואה סטטיסטית. בדו(ופירוט להלן  11

 .2020וקטובר א

וחצי. מכיוון שחלק   ועד לשעה שמונה  ספירות הנקודה נערכו בשעות הבוקר המוקדמות, ממעט אחרי אור ראשון 

מנופי הצומח הנסקרים הינם מסדרונות צרים, הספירות נערכו למשך חמש דקות, ולרדיוס של חמישים מטר בלבד, 

לצמצ סמוכים.  כדי  גידול  מבתי  עופות  מיני  של  זליגה  האפשר  ככל  נערך  ם  לחודשהסקר  הבוקר,    אחת  בשעות 

)  בוצעובמהלכו  ש נקודות  נקודה בשבע  לכיסו19מפה  ספירות  צומח שונים בהתבסס על (, שש הראשונות  נופי  י 

 אתר פיקניק פעיל: –ונקודה שביעית הצומח, תצורות 

 עם עצים פזורים חלוף-בניעשבוניים  –א. מעבר רעים 

 פזורים עם עצים  קיימא-בניעשבוניים   – ב. בתרונות בשטח חקלאי 

 יער פתוח –ג. חניון בארי הישנה 

 יער בצפיפות בינונית –ד. יד אנזא״ק 

 יער צפוף  –ה. חניון טל 

 עם עצים פזורים חלוף-בניעשבוניים  – ו. ערוץ נחל גרר 

 אתר פיקניק.  –ז. חניון רעים 
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 .ות בכיסויי צומח שונים. שבע נקודות דגימת העופ19מפה 

 

הספירות   תלויים היו ״אתר״ )כאשר חמש -. המשתנים הבלתיSTATISTICA  בתוכנת   ANOVAהתוצאות נותחו במבחן  

ווהח חזרות(  מהוות  משמשי-דשיות  השונים  האתרים  )כאשר  היו  ״חודש״  התלויים  המשתנים  כחזרות(.  מספר  ם 

ונים  כדי לקרב את הנת   ,ם אלהלוגריתמית של ערכי משתניים ועושר המינים. המבחן נעשה על טרנספורמציה  הפרט

הוק כדי לפענח הבדלים ספציפיים בין -נערך מבחן פוסט  ,התקבלו תוצאות מובהקותלהתפלגות נורמלית. במידה ש

 אתרים או חודשים. 

 סקר זוחלים  6.2.3

 לסקר הזוחלים במרחב יערות בארי היו מספר יעדים ויעדי משנה: 

 סקר מצאי מיני הזוחלים ביערות בארי.   •

 (.11מפה ראו . המינים בין תצורות צומח שונות )בהתאם למיפוי הצומחדת האפשר של הרכב השוואה במי •

 איתור מוקדים עשירים במיוחד ו/או מינים בעלי פוטנציאל למעקב וניטור.  •

 גיבוש המלצות לממשק ומדיניות שמירת טבע במרחב הנסקר בהקשר של מיני הזוחלים.  •
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סקר רגלי לחיפוש זוחלים פעילים על פני השטח   במהלך הסקר נעשה שימוש בשיטות המקובלות בסקרי זוחלים:

נמדדו   נלכדו,  מהזוחלים  חלק  האור.  בשעות  נעשתה  הסריקה  עבודת  מסתתרים.  זוחלים  לאיתור  אבנים  והפיכת 

שרידים של זוחלים. במהלך הסריקה הפכנו  בגללים ובושוחררו במקום. נרשמו בצורה מפורטת גם תצפיות בנשלים, 

חפצים שונים )גרוטאות( בשטח בחיפוש אחר זוחלים. אתרי הדיגום נבחרו כך שידגמו בכל תצורות בנוסף לאבנים,  

 הצומח היערניות במרחב.

 . פירוט תאריכים ומאמץ דיגום בסקר יערות בארי 9טבלה 

 הערות שמות הסוקרים  דגימות  התחלה וסיום*  תאריך

 י. עברון הצטרף מעט  ב. שחם, ע. טופר 8 17:42 –  09:55 13/05/2020

 י. עברון הצטרף בסוף  ב. שחם, ע. טופר, א. נובוסלסקי  7 17:12 –  10:05 26/05/2020

 * שעות התחלה וסיום "ברוטו", כולל תצפיות מזדמנות, מתצפית ראשונה שנרשמה ועד אחרונה. 

 . פירוט מסלולי דיגום בסקר יערות בארי לפי בתי גידול 10טבלה 

 הערות 26/05/2020 13/05/2020 תצורת צומח )"בית גידול"(  קטגוריית

  31 20, 2 יער נטוע; בינוניתיער צפוף ויער בצפיפות 

עם   חלוף-בניעשבוניים יער פתוח ויער פזור/דליל )
 יער נטוע; עצים פזורים(

36 
9 ,21 
 )כפול( 30

 

  ---  54 יער נטוע, ללא חזרות שיחייה פתוחה עם עצים פזורים; 

ללא נטיעות, ללא  בתה פתוחה עם מעוצים פזורים; 
 חזרות 

55 ,56  --- 
קטנטנים, נדגמו  שני פוליגונים 

 ברצף 

-בניעשבוניים ועם מעוצים פזורים  חלוף- בניעשבוניים 
 ללא נטיעות ; עם מעוצים פזורים קיימא

 )כפול(  8 8, 37, 33
ערב  מ ב = שטח מרעה של בארי. 8

 . כיסוי עשבוני 100%השטח 

 . נדגם*המספרים = מספר הפוליגון ש 
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 תוצאות  6.3

 סקר יונקים  6.3.1

 מצלמות 6.3.1.1

 . חיים -שבהן תועדו בעלירצפי תמונות  29תמונות שתיעדו  454סך הכל צילמו מצלמות השביל 

 
 במצלמות שביל . התפלגות אירועי צילום 4איור 

ספציפי באמצעות המין המרכזי שתיעדו המצלמות באזור בארי היה מין של גרביל )לא ניתן לזהות מין    אזור בארי: 

בנוסף למין לא מזוהה של מכרסם אחר. אחת המצלמות שמוקמה באזור הבתה תיעדה עדר של   מצלמות השביל(,

שפעלה במשך לילה אחד בלבד(.   עיזים וכבשים ושני רועים בדואים. אותם רועים גילו את המצלמה וכיבו אותה )לאחר 

פרטים; אולי חסידות(,   20היו מין של דורס לילה )אולי כוס חורבות(, להקת ציפורים גדולה )במצלמות  שתועדו    עופות 

  ומין נוסף לא מזוהה של דורס יום.

תנים    עקבות של  נצפובו הושמו המצלמות, גם בתחומי היער הנטוע וגם באזור הבתה,  שמהסקירה הרגלית באזור  

עקבות ולהקות של חוגלות  ושועלים, ומחילות רבות של יונקים בינוניים )שועלים, גיריות, דרבנים(. בנוסף, נצפו גם  

   .זוחלים )בעיקר שנוניות; נראו מספר שנוניות בשטח בתצפית ישירה(של 
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ליכה(. סמוך ליער בארי גם ביער בארי וגם באזור הבתה נראו סימנים רבים לרעיית עיזים )עקבות, גללים ושבילי ה

בו מוקמו המצלמות. שדרומית לאזור    ,ו רועים בדואים עם עדר עיזים באזור הבתהצפונ   ,מאהל של בדואים   ממוקם 

 והקמת מאהלים ללינה בתחומי היער.אזור זה נראה מופרע ע"י פעילות אדם, בעיקר בעקבות רעיית עיזים וכבשים 

בית( ער כיסופים הם חתול ביצה, דרבן, מין של מכרסם )כנראה עכבר ההמצלמות ביהמינים שתיעדו  יער כיסופים: 

 ומספר מינים של ציפורי שיר.

ביער   הרגלית  ישירה,    נצפהמהסקירה  בתצפית  זהוב  תנים    תועדותן  עקבות  בינוניים,  יונקים  של  רבות  מחילות 

כוס  כן  ו  ,ושועלים מצויים  וסימנים    ,מאהלים של בדואים   מספר  ישנם חורבות. גם ביער כיסופים  השני פרטים של 

חושפה לחלוטין ע"י  ו האדמה  ב שאזור גדול יחסית  ישנו    מזרחי של היער-בחלק הצפונילרעיית עיזים )עקבות וגללים(.  

והקמת  וכבשים  עיזים  רעיית  בעקבות  אדם,  פעילות  ע"י  מופרע  נראה  זה  אזור  גם  אחרים.  כבדים  וכלים  טרקטור 

 מאהלים ללינה בתחומי היער.

 גלאי עטלפים  6.3.1.2

תיכוניים,  -מינים ים . שניהם  שוליים ואשף מצוי-במרחב הסקר בעונה זו הם עטלפון לבן  כצפוי, המינים הדומיננטים 

לצד עטלף נים אלו הם הנפוצים במיני הארץ )שוכנים לעיתים קרובות בתוך ישובים וערים ופעילים בקרבתם. מיש

ם על חפיפה בין מעידי, ולאחרונה נמצאו ממצאים שתיכוני-הים   פירות(. אפלול מצוי הוא מין נדיר יותר של החבל

חרקים הגדול ביותר בארץ, הגדול הוא עטלף  של אפלול הנגב באזור עוטף עזה. אשמן    תחום התפוצהתחום תפוצתו ל 

, כמו גם בממצאים , אולם הוא מתועד אקוסטית ואחד המסתוריים שבהם: רק מושבה אחת של מין זה מוכרת בארץ

מגיע לבית החולים לחיות בר, כמעט בכל רחבי הארץ. כלל המינים הם מינים ם של תצפית מאושרת או פרט שאקראיי

 של שטחים פתוחים ו/או סגורים חלקית בלבד. 

 אזור באריבעטלפים  הגלאי : ממצאי 11טבלה 

 

 כיסופים יער בעטלפים  הגלאי : ממצאי 12טבלה 

 

 :(Meiri et al., 2019)דרגות הסיכון להכחדה עפ"י:  הרחבה על המינים שנצפו בסקר 6.3.1.3

ץ )מין שאוכלוסיות גדלות מעבר לכושר הנשיאה  נחשב כיום למין מתפר: מין טורף ממשפחת הכלביים ש תן זהוב •

אופורטוניסט,   הוא טורף   צחיחים. התן באזורים מדבריים  , למעט  הטבעי של השטח(. מין זה שוכן ברוב חלקי הארץ

זרעים, פקעות ושאר   ,ירקות   ,כמו גם פירות   ,עופות וזוחלים   ,מגוון רחב של מזונות: טרף חי של יונקים   שמנצל

וזו הסיבה העיקרית  ,בישובים ופסולת חקלאית כמקור מזוןביתית מנצל היטב פסולת  גם מזונות מן הצומח. התן 

ממוצע קבצים ללילהמספר לילותמספר קבציםשם מדעישם עבריאתר
Eptesicus serotinus270.285714286אפלול מצויבארי 2

Pipistrellus kuhlii10147144.8571429עטלפון לבן-שולייםבארי 2

Tadarida teniotis5277.428571429אשף מצויבארי 2

Taphozous nudiventris370.428571429אשמן גדולבארי 2

ממוצע קבצים ללילהמספר לילותמספר קבציםשם מדעישם עבריאתר
Eptesicus serotinus370.428571429אפלול מצויכיסופים 1

Pipistrellus kuhlii155722.14285714עטלפון לבן-שולייםכיסופים 1

Tadarida teniotis174724.85714286אשף מצויכיסופים 1
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בשל טריפה מוגברת של מיני עשויות לגרום לנזקים לסביבה    ות גדולות מדי של תנים ץ. אוכלוסין מתפרילהיותו מ

ונזקים לתשתיות  )התן ידוע כווקטור להתפשטות מחלת הכלבת(,  )ובכללם עופרי צבאים(, העברת מחלות    טרף

 לא מוגדר כמין בסיכון.  מוצרים חקלאיים.לו

אגן הירדן, בסבכים ליד מים ובשולי בריכות  בוף ונפוץ במישור הח: טורף ממשפחת החתוליים, ש חתול ביצות •

ול הביצות  דגים. חתול הביצות מיטיב לטפס, לרוץ ולשחות והוא נכנס ברצון למים רדודים ולוכד דגים בפיו. חת 

נצפה  אך  לילה  פעיל  הכרמל,    הינו  בחוף  תצפיות  מוכרות  ואחה"צ.  בבוקר  החולהבגם  בעמק  הירדן,  ,  בקעת 

גם באזור נחל שקמה ועוטף עזה. נראה שאוכלוסיות חתולי הביצות קטועות או שלים, וובהרי ירו  במישור החוף

 (. VUנמצא בארץ בקטגוריית 'עתידו בסכנה' )  קטועות חלקית.

, שוכן ברוב חלקי הארץ. פעיל לילה בעיקרוו  זהו המכרסם הגדול בישראל,, מין מכרסם ממשפחת הדרבניים.  דרבן •

. הדרבן ניצוד בצורה לא חוקית  בקרקע או במסלע רך  הם חופרים   שאותןבמחילות מסועפות  עים  חי בזוגות קבוש

 לא מוגדר כמין בסיכון. ת.ותשתיל ם בעיקר עקב חפירה ונזקי שרו ולעיתים גורם לנזקים לחקלאות,בשל ב

חולות מכרסמים • וגרבילי  חוף  גרבילי  זה של  רבות באזור  ב  : מוכרות תצפיות  קטגוריית )שניהם מוגדרים בארץ 

במצלמות השביל   . עוד תועד , אך ממצלמות השביל לא ניתן לזהות באיזה מין גרביל מדובר(VU  – 'עתידו בסכנה'  

 של מכרסם שעשוי להיות עכבר הבית. )ביער כיסופים( מין 

 : עטלפים •

לבן  .א בעשוליים-עטלפון  הנפוץ  הים :  בחבל  ששוכן  קטן  עטלף  מין  בארץ.  החרקים  בסדקים,  -טלפי  תיכוני 

ונטושים( מאוי)בנים  מב ומרחיב את תפוצתו לכל חלקי הארץ.  בו  ישים  זה מלווה את האדם  מערות. עטלף 

והוא אחד המינים הבודדים שניתן לצפות   ,ובכללם יתושים מזיקים   ,ניזון מחרקים קטנים מעופפים   העטלפון

 (.NTנמצא 'בסיכון נמוך' )  בו לעיתים קרובות צד "תחת הפנס" באתרים מוארים.

 ,רק מושבה אחת שלו מוכרת בארץ(.  EN)בסכנת הכחדה    ונמצא: עטלף החרקים הגדול בישראל,  אשמן גדול . ב

בעיקר תיכוניים )-ם בחבלי הארץ הים בעיקר בחבלי הארץ המדבריים, אך ג  רובות אך הוא מתועד לעיתים ק

פילו חשוף לאור(. מין מגביה בעיקר בפתחי המערות, לעיתים אבר והחורף(. שוכן סדקים ומערות )בעונות המע

 נמלים מכונפות. מניזון כנראה בעיקר מעשים ועוף ש

מדבר יהודה,  תיכוני של הארץ אך מצוי גם בנגב וב-בחבל הים נפוץ בעיקר  ש: עטלף חרקים גדול,  אשף מצוי .ג

 יכולת לשמוע את קולות איכון ההד  בעיקר סביב אתרי ישוב וחקלאות. מין נודד בארץ שלמיטיבי שמיעה אף

חרקים גדולים ביה עוף וניזון בעיקר מעשים וישים או נטושים, מגישלו. שוכן סדקים, כולל גם במבנים מאו

 (.NTנמצא 'בסיכון נמוך' ). אחרים  מעופפים 
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מצוי . ד  עטלףאפלול  יחסית    :  גדול  הכחדה    שנמצאחרקים  ים EN)בסכנת  מין   זהו  בארץ  -(.  שנמצא  תיכוני 

עצים ואולי אף במערות. צד בגובה מינים בחורבות,  ב עוטף עזה. שוכן בבתים,    עד הרי ירושלים ו  דרך  ,החרמוןמ

 מעופפים כחיפושיות ועשים. 

 :  אך לא נצפו בסקר הנוכחי מוכרים באזור הסקרמינים נוספים של יונקים ש  •

אזורי ביצות ונחלים. פעיל משעות אחה"צ ועד  במצוי בכל הארץ מלבד  : טורף ממשפחת החתוליים, שקרקל .א

דולים אחרים. הקרקל  צמחייה, במערה או במחילה שחפרו יונקים ג הנח בסבך  , וביום  שעות הבוקר המוקדמות 

יחידאי.   נקבות.  יובתחום הזכר תחומי מח  ,ת ה של הזכרים חופפים במקציתחומי המחיהינו  יה של מספר 

מטרים כדי ללכוד עופות   2ומאפשרות לו לנתר לגובה של    ,ריות של הקרקל ארוכות מהקדמיות והרגליים האח

 (. VUנמצא בארץ בקטגוריית 'עתידו בסכנה' ) ממריאים.

ן בעיקר בשטחי בתה  . שוכ(EN)  מוגדר בסכנת הכחדה עולמית , שמין פרסתן ממשפחת הפריים   : ישראליצבי   . ב

בהם השיפועים אינם תלולים ומצוקיים. ניתן למצוא שהרים  במישורים ערבתיים ובמדבר,  הספר  ב  ושיחייה

נטע אדם   גם ביערות  אינו סבוךשצבאים  יחסית.    ,בהם הנוף  הצבי  ההרכב החברתי של  ותת היער פתוח 

מחזיקים בשטחי זכרים טריטוריאליים יחידאיים ש ,קרובות משפחה וצאצאיהן  נקבות  מעדרי מורכבישראלי ה

נדרשת    ,זכרים חסרי טריטוריה. על מנת לשמור על מין זה מפני הכחדהעדרים קטנים של  ו  ,מחייה איכותיים 

יפה  מפני צייד לא חוקי וטר  אפקטיבית הגנה  על  הקישוריות בין בתי הגידול ועל  שמירה קפדנית על בתי הגידול,  

 ידי כלבים משוטטים. -על

גם לאזור הערבה. הגירית   תיכוני בארץ, וחדר-ל הים בחב  : טורף ממשפחת הסמוריים, שנפוץגירית מצויה  .ג

שחפרה,   מחילות  במערכת  נחה  היום  ובמהלך  לילה  פעילת  חדרים.  שהינה  ומספר  פתחים  מספר  יש  לה 

 לא מוגדרת כמין בסיכון.הגירית ניזונה בעיקר מחסרי חוליות. 

חי לרוב בתאים משפחתיים קטנים או כיחידים. השועל המצוי נדחק : טורף ממשפחת הכלביים ששועל מצוי . ד 

הזהוב   התן  ידי  האחרעל  המינים  שכמו  טריטוריאלי,  מין  גדולות.  האחרון  אוכלוסיות  ממשפחת כאשר  ים 

ירקות    ,פירות מזון צמחי כמו  ניזון הן ממזון מן החי )זוחלים, חרקים, ציפורים ויונקים קטנים( והן מהכלביים,  

 לא מוגדר כמין בסיכון.. וגרעינים 

בעיקר בקרבת מקווי מים ובריכות    תיכוני בארץ, וחי-: טורף ממשפחת הגחניים, שנפוץ בחבל היםנמייה מצויה  .ה

ן הערבה. הנמייה הינה פעילת  מים במדבר, לאורך הירדן ובנאות מדבר עד צפויאזורים מסוידגים. נפוצה גם ב

 יום, ולא מוגדרת כמין בסיכון.

צהבהב, על גופו פסים כהים -אפור-כחתול בית גדול. צבעו חום   נראה: טורף ממשפחת החתוליים, ש חתול בר .ו

טבעות שחורות. בצידה הפנימית של רגלו   ממחצית אורך הגוף ומוקף בקצהו בשלושמטושטשים, הזנב ארוך  

כלאיים, כך -ומוליד בנירבות עם חתולי בית שהתפראו    נפוץ בכל הארץ, אולם מזדווגהקדמית יש פס שחור.  
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. כלאיים -טהורים שאינם בני  חתולי ברעלי מופע בר( לבטבע בין חתולי בית שהתפראו )בקשה כיום להבחין  ש

 בשל כך,  

 כולל בשדות  ,גבעות בכל רחבי הארץבבמישורים ו  מין יחיד בארץ ממשפחת הארנביים, נפוץ  :שדה ה ארנבת   .ז

נטנסיבי בעזרת  ים. פחות נפוצה באזורי חורש צפוף וביצות. מין זה סובל לאחרונה מצייד איבמטעחקלאיים ו

 בנגב, אולם אינו מוגדר עדיין כמין בסיכון. כלבים, בעיקר 

 אינו מוגדר כמין בסיכון. ובים.ישביתיכוני ו-דרת אוכלי החרקים ונפוץ בחבל הים מייצג את ס :קיפוד מצוי .ח

ו   :קיפוד חולות . ט וחי בעיקר בחולות  ובבוקר  בקרקעות קלות.הקטן בקיפודי ישראל  וגם במהלך   ,פעיל בערב 

נראה שלהתייצבות  הקיפוד המצוי דוחק אותו מיישובים וסביבתם, ו  חבוי במחילה.ך היום  , כאשר במשהלילה

לדחיק תרומה  זוהחולות  המצוילו  ה  הקיפוד  המיוצבים   התבססות  החולות  מוגדר    . באזורי  חולות  קיפוד 

 (. VUבקטגוריית 'עתידו בסכנה' )

 (, חולדה EN  –כנת הכחדה  )בס  : מכרסמים נוספים שעשויים להיות באזור זה הינם מריון חולות מכרסמים .י

שטחי  )לא בסיכון(. היות ש  וחולד (  V  –)עתידו בסכנה  , ירבוע מצוי  אדם(-נודדת )לא בסיכון, מין מתפרץ מלווה

)שניהם מינים מתפרצים  יישובים, צפוי גם שחולדה מצויה ועכבר הבית  להסקר קרובים לשטחים חקלאיים ו

 יימצאו באזור זה.   אדם שאינם בסיכון( -מלווי

 עופות סקר  6.3.2

 השפעת הצומח על חברת העופות  6.3.2.1

הוק מראה כי דגם זה נובע מהבדל מובהק  -(. מבחן פוסט13  טבלהנמצא הבדל מובהק במספר הפרטים בין האתרים ) 

עם עצים פזורים״   קיימא-בני״עשבוניים  -בין היער הצפוף )חניון טל( שבו מספר הפרטים הממוצע הנמוך ביותר, ל

הג   ,)בתרונות בשטחים חקלאיים( זה הוא 5איור  בוה ביותר )שבו מספר הפרטים  (. מספר הפרטים הגבוה באתר 

 פרטים(.  13-6ספירות הנקודה ) חוגלות שנצפתה במקום בשלוש מחמש תוצאת נוכחות של להקת 

 בסקר העופות.  השפעת האתר על מספר הפרטים – ANOVA. תוצאות מבחן 13 טבלה

  ss df ms f p 

Intercept 32.099 1 32.099 1101.235 >0.001 

Site 0.592 6 0.099 3.386 0.012 

Error 0.816 28 0.029   
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 ודות הדגימה של עופות, ממוצעים לפי חודשים. מספר הפרטים בשבע נק .5איור 

( חניון טל Aביתי. האתרים הנבדלים מהשאר הם )-אותיות מעל לעמודות מציינות הבדלים סטטיסטיים. האתרים מסודרים בסדר אלפא
 עם עצים פזורים(.  קיימא-בני( הבתרונות בשטח החקלאי )עשבוניים B) -)יער צפוף( ו

(. עושר המינים יחסית נמוך ביער הצפוף )חניון טל( 14   טבלהא הבדל מובהק בעושר המינים בין האתרים ) לא נמצ

איור  עם עצים פזורים״ )ערוץ נחל גרר( )  חלוף-בני״עשבוניים  -וגבוה יחסית ב  יער בצפיפות בינונית )יד אנזא״ק(,וב

 ם בתוך האתרים ממסכת את ההבדלים. (, אולם בגודל המדגם הנוכחי השונות הגבוהה בעושר המיני6

 .של עופות השפעת האתר על עושר המינים – ANOVA. תוצאות מבחן 14  טבלה

  ss df ms f p 
Intercept 16.135 1 16.135 957.770 <0.001 

Site 0.219 6 0.036 2.172 0.076 

Error 0.471 28 0.017   
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 לא נמצאו הבדלים בין הנקודות.  בסקר העופות, ממוצעים לפי חודשים. עושר המינים בשבע נקודות הדגימה. 6איור 

 
 העופות השפעת מועד הסקר על חברת  6.3.2.2

( המינים  ובעושר  הפרטים  במספר  ירידה  מגמת  נצפתה  הזמן  מובהקים 7איור  לאורך  אינם  הדגמים  שני  אולם   ,)

 סטטיסטית. 

 
גמות הירידה אינן מ בסקר העופות. דשיים בשבע נקודות הדגימהוממוצעים ח –)ב( עושר המינים -מספר הפרטים ו. )א( 7איור 

 מובהקות. 
 

 הרכב המינים: 6.3.2.3

פרטים ומעלה(. העמודות    15מציג את התפלגות שבעת המינים הנפוצים בסקר ספירות הנקודה )מינים עם    8איור  

ת(  נקודו  3גידול: יער צפוף )-, מחולקות לשני בתימציגות ממוצעי ספירה בשש נקודות )כל הנקודות למעט חניון רעים(

( ועפרוני מצוי  3ונוף פתוח מעורב  )חגלה  אולם שניים  נמצאו בנוף הפתוח,  כל שבעת המינים  נעדרו ץינקודות(.   )
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. מחמשת המינים שהופיעו בשני בתי הגידול, הפשוש שכיח יותר בנוף הפתוח מאשר ביער, לעומת  מנקודות היער

 ב אפור, אשר שכיחים יותר ביער.ועור ראש, ירגזי -ר צווארון, סבכי שחורארבעה מינים אחרים: תו

 
ספירות )שלוש   15בכל בית גידול . ף )ירוק( ונוף פתוח מעורב )חום( גידול: יער צפו- ממוצעי ספירה בסקר העופות בשני בתי .8איור 

 דשים(. וח 5נקודות * 

 
 סקר זוחלים  6.3.3

מיני נחשים. בנוסף,   7-ת ומיני לטאו  9מין של צב,    1מינים:    17וזוהו  תצפיות בזוחלים,    62בסקר הנוכחי נרשמו סה"כ  

 רים תועדו במערכת הסייבר, אך אינן נכללותשל דוחיים חסרי זנב. תצפיות בטקסונים אח  אחד במין    תצפית אחת 

תצורות  גידול )-פירוט המינים והתצפיות לפי בתיולפי תאריכי הסקר,    . פירוט של המינים וכמות התצפיות בדוח זה

 . (16טבלה ו 15טבלה אות להלן )בטבל ים צומח( מוצג

הייתה חשיבות גדולה לרישום של תצפיות עקיפות של סימני שדה שונים שניתנים לזיהוי ברמת המין, והפילוח בסקר  

 פגרים.   6-עקבות, ו 3קליפות ביצים,  2גללים,   1נשלים,  2תצפיות ישירות,  49 הנוכחי עומד על:

מכלל התצפיות(. המינים   41%-תצפיות, כ   Stellagama stellio  ,26)  חרדון מצויהמין הנצפה ביותר בסקר היה הלטאה  

הלטאה   היו  ביותר  הנצפים  מנומרהבאים  והנחש  Eumeces schneideri)  חומט  מצוי(,   Xerotyphlops)  נחשיל 

vermicularis  57%התצפיות. קרי, שלושת המינים הללו מהווים בערך  מכלל    8%- תצפיות, כ  5(, כל אחד מהם עם 

( נרשמו  18מתוך    14מכלל התצפיות. למרבית המינים  נדירים במדגם הסקר    3-1(  לכאורה  כלומר,  בלבד,  תצפיות 

מינים(, אך מאמץ הדיגום   10-3בתי הגידול )בין    שר המינים בין קטגוריות שונות שלהנוכחי. נמצאה שונות די רחבה בעו

נראה שהיה שפע פרטים (.  9איור  תיקנון לפי מאמץ )  ל בשל נדירות של חלקם, לכן בוצעה דומה בכל בתי הגידו לא הי
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ורים(, בהשוואה לשפע הפרטים ביער הצפוף/בצפ'  חלוף עם עצים פז-גבוה יותר ביער הפתוח/הפזור )עשבוניים בני

בינונית, בבתה ובשטחים העשבוניים עם מעוצים פזורים. בשיחייה עם עצים פזורים היה שפע פרטים בינוני. בבחינת 

והגבוה ביותר בשיחייה ובבתה. עושר  עושר המינים, נראה שהעושר הנמוך ביותר נמצא ביער הצפוף/בצפ' בינונית,  

 י נמצא ביער הפתוח/פזור ובשטחים העשבוניים. מינים בינונ 

 הזוחלים ריכוז מינים ותצפיות* לפי תאריכים בסקר  .15טבלה 

 תאריך
 סדרה: משפחה 

 שם המין ושם מדעי
 סה"כ 26/05/2020 13/05/2020

 מחלקת דוחיים 
 משפחת קרפדיים סדרת חסרי זנב:

 Bufotes variabilis 0 1 1קרפדה ירוקה  

 מחלקת זוחלים 
  סדרת צבים: משפחת צבים יבשתיים

 Testudo graeca 2 2 4בשה מצוי  י -צב

   סדרת לטאות: משפחת חרדוניים
 Stellagama stellio  8 18 26חרדון מצוי 

   סדרת לטאות: משפחת זיקיתיים
 Chamaeleo chamaeleon 0 1 1זיקית 

  שממיתייםסדרת לטאות: משפחת 
 Hemidactylus turcicus   2 0 2שממית בתים 

 Ptyodactylus guttatus  0 3 3מניפנית מצויה 

 Mediodactylus kotschyi 2 0 2שממית עצים 

   סדרת לטאות: משפחת לטאיים
 Acanthodactylus "schreiberi" 3 0 3שנונית השפלה  

   סדרת לטאות: משפחת חומטיים
 Heremites vittata 1 1 2חומט פסים 

 Eumeces schneideri 3 2 5חומט מנומר  

 Chalcides ocellatus 0 1 1נחושית עינונית 

  סדרת נחשים: משפחת נחשיליים
 Xerotyphlops vermicularis 4 1 5נחשיל מצוי  

   סדרת נחשים: משפחת נימוניים
 Myriopholis macrorhyncha 0 1 1נימון דק  

   סדרת נחשים: משפחת זעמניים
 Eirenis rothii 1 0 1ראש  -שלון טלוא

 Platyceps collaris 0 1 1זעמן זיתני  

 Dolichophis jugularis 1 1 2זעמן שחור  

  Lamprophiidaeסדרת נחשים: משפחת  
 Micrelaps muelleri  0 1 1מחרוזן הטבעות  

 משפחת צפעיים  סדרת נחשים:
 Daboia palaestinae 1 1 2צפע מצוי  

 63 35 28 סה"כ תצפיות )כולל נשלים, קליפות ביצים וכו'(:

 18 14 11 עושר מינים:סה"כ 
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 )תצורות צומח( גידול -בזוחלים לפי בתי ריכוז מינים ותצפיות . 16טבלה 

 )תצורות צומח(  גידול-בתיקטגוריות 
יער 

בצפ'  /צפוף
 בינונית

יער 
  פזור/פתוח

שיחייה 
פתוחה 

עם 
עצים 
 פזורים

בתה 
פתוחה 

עם 
מעוצים 
 פזורים

- בניעשבוניים 
- בני/חלוף

עם  קיימא
 מעוצים פזורים

  מזדמן

 סדרה ומשפחה 
 מס' פוליגונים 

 שם המין ושם מדעי
2, 20, 31 

9, 21, 30, 
36 

 סה"כ  37 ,33 ,8 ,8 56 ,55 54

 מחלקת דוחיים 
 משפחת קרפדיים סדרת חסרי זנב:

 Bufotes variabilis 0 0 0 0 1 0 1קרפדה ירוקה  

  סדרת צבים: משפחת צבים יבשתיים
 Testudo graeca 0 3 0 0 1 0 4בשה מצוי -צב

   סדרת לטאות: משפחת חרדוניים
 Stellagama stellio  2 16 2 0 0 6 26חרדון מצוי 

   לטאות: משפחת זיקיתייםסדרת 
 Chamaeleo chamaeleon 0 1 0 0 0 0 1זיקית 

  סדרת לטאות: משפחת שממיתיים
 Hemidactylus turcicus   1 1 0 0 0 0 2שממית בתים 

 Ptyodactylus guttatus  0 3 0 0 0 0 3מניפנית מצויה 
 Mediodactylus kotschyi 2 0 0 0 0 0 2שממית עצים 

   לטאות: משפחת לטאייםסדרת 
 Acanthodactylus "schreiberi" 0 1 0 1 1 0 3שנונית השפלה  

   סדרת לטאות: משפחת חומטיים
 Heremites vittata 0 1 0 1 0 0 2חומט פסים 

 Eumeces schneideri 1 0 0 0 3 1 5חומט מנומר  
 Chalcides ocellatus 0 1 0 0 0 0 1נחושית עינונית 

  נחשים: משפחת נחשילייםסדרת 
 Xerotyphlops vermicularis 2 1 2 0 0 0 5נחשיל מצוי  

   סדרת נחשים: משפחת נימוניים
 Myriopholis macrorhyncha 0 0 0 0 1 0 1נימון דק  

   סדרת נחשים: משפחת זעמניים
 Eirenis rothii 0 0 0 1 0 0 1ראש  -שלון טלוא

 Platyceps collaris 0 1 0 0 0 0 1זעמן זיתני  
 Dolichophis jugularis 0 0 1 0 1 0 2זעמן שחור  

  Lamprophiidaeסדרת נחשים: משפחת  
 Micrelaps muelleri  0 0 0 0 1 0 1מחרוזן הטבעות  

 משפחת צפעיים  סדרת נחשים:
 Daboia palaestinae 0 0 0 0 1 1 2צפע מצוי  

 63 8 10 3 5 29 9 קליפות ביצים וכו'(:סה"כ תצפיות )כולל נשלים, 
 18 3 8 3 3 10 5 עושר מינים:
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לאחר נרמול   ,מבחינת שפע תצפיות )עמודות כחולות( ועושר מיני זוחלים )עמודות כתומות( גוריות בתי הגידול. השוואה בין קט9איור 

 המצטבר בכל קטגוריה.  הנתונים הגולמיים בהתאם למאמץ הדיגום )מספר חזרות(

 
 : 26/05/2020נדגמו בתאריך שבסקר הזוחלים גידול -ות לבתי דוגמא .11תמונה 
 ( שמייצג שטח עני יחסית בזוחלים.31נטוע )פוליגון  איקליפטוס]א[ יער 

בעז   צילום: מינים שונים(. 5מצאו מייצג שטח עשיר יחסית בזוחלים )בפוליגון זה נ ( ש8ף עם מעוצים פזורים )פוליגון חלו -]ב[ עשבוניים בני 
 .שחם
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   קודמים 1בהשוואה למקורותמצאי מיני הזוחלים בסקר יערות בארי  .17טבלה 

:  מחלקה
 סדרה 

 שם מדעי  עברי שם 
סקר  
 נוכחי

מאגר  
 2רט"ג

 † דרגת סיכון

 Pelophylax bedriagae   NT צפרדע נחלים  : דוחיים

 Bufotes variabilis 1  EN קרפדה ירוקה  נב זחסרי 

 Hyla savignyi   VU אילנית מצויה  

 Pelobates syriacus   CR חפרית מצויה  

 Ommatotriton vulgaris   CR טריטון הפסים  בעלי זנב 

 Testudo graeca 4  + VU יבשה מצוי -צב  :זוחלים

 Mauremys rivulata   LC צב ביצות  צבים 

 Stellagama stellio  26  LC חרדון מצוי   

 Chamaeleo chamaeleon  1  LC זיקית   

 Pseudopus apodus   NT קמטן  

 Varanus griseus   NT כח אפור  

 Stenodactylus sthenodactylus   LC ישימונית מצויה  סדרת -תת

 Hemidactylus turcicus 2  LC שממית בתים  לטאות

 Mediodactylus kotschyi 2  LC שממית עצים 

 Ptyodactylus guttatus 3  LC מניפנית מצויה  

 Acanthodactylus "schreiberi" 3  CR שנונית השפלה  

 Acanthodactylus beershebensis   CR שבע-שנונית באר 

 Ophisops elegans   LC עינחש  

 Ablepharus rueppellii   LC חומט גמד  

 Heremites vittata 2  + LC חומט פסים  

 Chalcides ocellatus 1  LC עינונית נחושית   

 Chalcides guentheri   VU נחושית נחשונית  

 Eumeces schneideri  5  LC חומט מנומר   

 Myriopholis macrorhyncha 1  LC נימון דק 

 Xerotyphlops vermicularis 5  LC נחשיל מצוי  

 Letheobia simonii   LC ראש -נחשיל חד 

 Eryx jaculus   LC חנק 

 Natrix tessellata   NT נחש מים  סדרת -תת

 Dolichophis jugularis 2  + LC זעמן שחור  נחשים 

 Hemorrhois nummifer   LC זעמן מטבעות  

 Platyceps collaris 1  LC זעמן זיתני  

 Platyceps rogersi   LC זעמן אוכפים  

 Rhynchocalamus melanocephalus   LC שחור ראש 

 Eirenis rothii 1  LC ראש -שלון טלוא 

 Eirenis decemlineata   LC שלון קווים  

 Eirenis lineomaculata   LC שלון כתמים  

 Spalerosophis diadema   LC מטבעון מדבר  

 Psammophis schokari   LC קו מובהק -ארבע  

 Malpolon insignitus   + LC קשקשים מצוי -תלום 

 Telescopus fallax    LC חתול חברבר -עין  

 Micrelaps muelleri 1  VU מחרוזן הטבעות  

 Daboia palaestinae 2  + LC צפע מצוי  

  5 18 (42סך הכול מינים )  
ודוחיים, וספרות מקומית )לדוג': אמתי  , מאגר המידע של מרכז זוחלים  (2005)שחם,    רשימת המינים מבוססת על: תצפיות המחבר ועמיתיו 1

 א ביערות בארי )לפחות היסטורית(. (. לכולם פוטנציאל להימצ2013; בר וחיימוביץ, 2001ובוסקילה, 
 . 2020והגבלת תאריכים עד תחילת  מתוך מאגר רט"ג המקוון )"תימי"(, על סמך חיפוש במרחב הסקר2
 Meiri et al. : CR)2019(  :( ומעודכן לפי2002; בוסקילה, 2002)גפני, של החולייתנים מתוך הספר האדום  בסכנת הכחדהמינים הגדרות  †

 לא בסיכון. –  LCבסיכון נמוך;  – NT עתידו בסכנה; –  VUבסכנת הכחדה;  – ENבסכנת הכחדה חמורה;  –
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 חתכי הדיגום הרגליים והתצפיות בזוחלים ובדוחיים בסקר הזוחלים. 20מפה 
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 מסדרונות אקולוגיים . 21מפה 
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 מסדרונות אקולוגיים  6.4

 רקע כללי  6.4.1

שטח בעלת ייחוד ותכונות אופייניות שונות מסביבתן, שנועדה לחבר אזורים מנותקים, מסדרון אקולוגי מוגדר כרצועת  

אקולוגית  בעלי חשיבות  ושטחים  דוגמת שמורות טבע  וצומח בסביבתם הטבעית,  חי  מיני  לקיים  כדי  דיים  גדולים 

בין השטחים הללו. בישראל, בשל צפיפותה הרבה, המ גוון הביולוגי שאינם מוגנים, ומטרתו לאפשר מעבר מינים 

יחידת שטח   לכל  ומגוון שימושי הקרקע האפשריים  תפיסת   –הגבוה,  יתרה.  יש למסדרונות האקולוגיים חשיבות 

וכך   –שמירת הטבע בישראל עם הקמתה, התבססה על הרצון להגן על שטחים שבהם מערכות אקולוגיות ייחודיות  

יו שמורות הטבע מוקפות בשטחים טבעיים אחרים, גובש מערך שמירת הטבע בישראל. בשנות המדינה הראשונות ה

הבנויים  השטחים  גם  ועמה  האוכלוסייה,  גדלה  השנים  עם  אך  וממטרדים.  ממפגעים  ומוגנות  דיין  מרוחקות  והיו 

הגידול הטבעיים    ,והחקלאיים  בתי  נהרסו  כתוצאה מכך,  והתחבורה.  צפוף של מערכות התשתית  רישות  יחד עם 

- 'איים אקולוגיים' מנותקים אלה מאלה, ונושאים אוכלוסיות בעלי-בי שהפך את השמורות לוצומצמו, ונוצר קיטוע מרח

אוכלוסיות קטנות -חיים קטנות יותר, מפוצלות ומבודדות, שתנועתן בין אזורים טבעיים שובשה ונחסמה. כך נוצרו תת 

מפנ  פגיעות  סיבות:  ארבע  בשל  מקומיות  להכחדות  ההסתברות  את  שמעלה  דבר  טבעיות ומבודדות,  הפרעות  י 

ידי האדם )כגון שריפות(; רגישות לתנודות -קיצוניות )רצף שנות בצורת למשל(; פגיעות מפני הפרעות שנגרמות על

הטבעיות שקיימות בדינמיקה שלהן )גיוס ותמותת פרטים(; ובמקרה של האוכלוסיות הקטנות ביותר, קיימת סכנה 

בעמידותה של האוכלוסייה לשינויים סביבתיים. לפיכך, גם אם אין   של ירידה במגוון הגנטי, שעלולה להביא להפחתה

יש לשמר מסדרונות   – אפשרות לשמר שטחים טבעיים נרחבים ששומרים על רציפות מרחבית ביניהם, לכל הפחות  

 (.2011; קפלן ועמיתיו, 2011אקולוגיים פתוחים שמחברים בין האזורים הטבעיים המובהקים )קפלן וויטמן, 

עלהמסדרונ  ומופו  הוגדרו  בישראל  האקולוגיים  חקלאות -ות  אדם,  נטע  היערות  בסיס  על  והגנים  הטבע  רשות  ידי 

גידולי שדה ומטעים, ושטחים טבעיים שאינם מוכרזים כשמורות טבע. אזורים אלו נועדו לאפשר    –השטחים הפתוחים  

הטבעיים המוגנים שבשמורות,   חיים וזרעי צמחים בין השטחים -רצף של שטחים פתוחים שמאפשרים תנועת בעלי

גופי  עבור  תכנוני  כלי  לייצר  הייתה  המטרה  בישראל.  הטבע  בשמירת  האקולוגיים  המסדרונות  רשת  תתמוך  ובכך 

התכנון, כך שתכניות פיתוח ישמרו ככל הניתן את המרחבים שנכללים בתחום המסדרונות האקולוגיים, ויכוונו את 

 (.2015רותם ועמיתיו,  ;2000ו )שקדי ושדות, הפיתוח אל השטחים שמחוץ למסדרונות אל

נחל עוז, עלומים ובארי, והאזור שסמוך לגדר המערכת שובים  ילמעשה, כמעט כל שטח הסקר הנוכחי, למעט שולי הי

לאורך רצועת עזה, כלולים בשטח שני מסדרונות אקולוגיים ארציים, שמתבססים על הליבות השמורות של השמורות 

  למסדרונות אלו   הבשור ומשטחי הלס, ומישור חוף פלשת.-נחל באר שבע  :(2015  ,תם ועמיתיורווהיערות באזור )

 ,תוכנית מתאר מחוזית הליכי הכנתה של    מתקדמים כיום    חוף פלשת.חשיבות רבה בחיבור חולות הנגב אל מישור  

 . ולתת להם מעמד סטטוטורי  שצפויה לדייק מסדרונות אלו
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(, שנועד לשמש כרקע לתכנית כוללנית 2020בחבל אשכול )שליו ועמיתיו,    כחלק מסקר טבע, נוף ומורשת האדם 

תוך מיפוי הצעות להרחבת שטחי הליבה,   ים הארציים,האקולוגי  במוא"ז אשכול, בוצע גם תהליך דיוק של המסדרונות 

 ם. מיפוי מעברים אקולוגיים הכרחיים )"צווארי בקבוק"(, מיפוי חציית תשתיות והצעה למסדרונות מקומיי 

 שיטת עבודה  6.4.2

 ששימשו כרקע:  ArcGISריכוז שכבות עבודה רלוונטיות לתוכנת 

 ( 9.03.2017-שכבת שמורות טבע וגנים לאומיים של רט"ג )מעודכנת ל  •

 שכבת שטחי קק"ל במעמד סטטוטורי מוגן )ייעודי תכנון בתוכניות היער המפורטות, המצויות בוועדות המחוזיות(.  •

נות אקולוגיים ורנוכחית למסד נבחנה ההצעה ה  ,. כחלק משכבה זואקולוגיים ארצית של רט"גשכבת מסדרונות   •

 . שבהכנה נית המתאר המחוזית כובת 

 שימושי קרקע של מפ"י •

 נחלים •

 חיים לאורך כבישים )רט"ג( -מיפוי דריסות בעלי •

 חב הסקר. י הבקבוק והמעברים ההכרחיים במררשכבות אלה היוו בסיס לניתוח של שטחי הליבה, צווא

 תוצאות  6.4.3

. שטחים 232מערב לכביש  -ונה מתבסס ברובו על השטחים שמצפוןמכיוון נחל בשור צפהארצי  המסדרון האקולוגי  

חולות  וף לם פסיפס של ערוצים מיוערים ושדות פתוחים. מסדרון זה הינו חוליה קריטית בחיבור חולות מישור החאלו ה

 הנגב. 

בעלי חשיבות רבה לשמירה על המסדרונות האקולוגיים באזור. בשנים האחרונות    בשטח הפתוחשטחי החקלאות  ל

- כוללת מעבר לחקלאות בחממות ובניית שדות פוטוש  –שטחי החקלאות במרחב עוברים תהליך של אינטנספיקציה  

ימת הקילהרחיב את הליבה    וצעמ  לכן, השטח לשמש כמסדרון אקולוגי.    ת לכך השפעה רבה על יכוליש  ם.  יולטאיו

לאורך נחל בשור, נחל סחף והמישור שבין   חקלאות הבסיס שטחי    על,  ות קק"לויער  הטבעמתבססת על שמורות  ש

 . נחל עוז לעלומים

 דיון והמלצות 6.5

 יונקים 6.5.1

סמוך לשמורת הטבע בתרונות בארי, הינם  הסקר, בעיקר  חלק משטחי  :  שמירה על בתת בתרונות הלס הייחודית •

, ולכן נמצא מערבי שכמעט נעלם כליל-מנוף בתרונות הלס של הנגב הצפון  שהינם חלקשטחי בתה ובתרונות לס  

, שמתקיים בזכות  חיים -בוה וייחודי של מיני צמחים ובעלי גידול זה מאופיין במגוון ג-בסכנת הכחדה בישראל. בית

. בנוסף, אזור זה  זהשונים באזור  הקרקע  הסוגי    יחד עם מגוון  ,מדברי, החופי והתיכוני-המפגש בין החבל הים 

מוגנים, כגון שנונית    חיים וצמחים, רבים מהם נדירים ו/או-צפוני או דרומי למספר מיני בעלי  מהווה גבול תפוצה

חמורה)שפלה  ה הכחדה  )יבשה  -וצב(  בסכנת  ב  –  (הבסכנ   עתידומצוי  נמצא  הדרומי גבול  שהאזור  התפוצה 
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עבורה מדובר בגבול התפוצה ש – ת הכחדה חמורה(אנדמית לאזורנו ונמצאת בסכנ שבע ) -שלהם, ושנונית באר

קים רבים מדרום הארץ  הצפוני. עוד, באזור חי מגוון רחב של יונקים והאזור גם מהווה מקום מעבר של מיני יונ 

כן,  ומגבול מצרי על  של הארץ.  והמזרחיים  הצפוניים  אל החלקים  רבה בשימור שישנה  ם  אלו חשיבות  טחים 

  –   ובעיקר  ,מטיילים, רוכבי אופניים וטרקטורונים   –  פעילות אדם ענפה  גם   ים אלוחבשט ומאפייניהם הטבעיים.  

 ,)עוצמת הרעייה ותזמון הרעייה(הצאן  בשטחים אלו לפעול לניהול רעיית  חשוב  ע"י רועים בדואים.  צאן  רעיית  

יש משום שרעייה אינטנסיבית עלולה לפגוע במאפיינים הטבעיים של בית הגידול של בתרונות הלס והבתה.  

כדי לאפשר את פעילותם התקינה של בעלי   ,בשטחים טבעיים אלופעילות האדם  כלל  לצמצום    הניתןככל  לפעול  

רי, נשרפו מספר פעמים בשנים  בעיקר לאור העובדה שאזורים אלו, יחד עם שמורת בתרונות בא  ,החיים. כל זאת 

 שישנה חשיבות רבה בשיקום האזור. עזה, כך רצועת ובלוני תבערה שנורו מ רקטות האחרונות בשל 

כפי שצוין בסעיף שמחוץ לתחום הסקר:  שמירה על קישוריות שטחים אלו בינם לבין עצמם ובינם לבין השטחים   •

נקים רבים מדרום  מעבר של מיני יו  אזור מהווים    הסקר , השטחים הטבעיים בתחומי  מסדרונות אקולוגיים לעיל

, מגבירה את הסקר מעובד   המזרחיים יותר. העובדה כי מרבית שטחים אל החלקים הצפוניים והארץ ומגבול מצר

חיים רבים, גם -לבעלי, משום שהם מהווים מפלט  נמצאים במרחב זהוהמיוערים ש  חשיבות השטחים הטבעיים 

בתרונות הלס ן להתייחס לשטחים החוליים ול . כמכלול רחב יותר, נית באזור וגם לאלו שעוברים בוחיים  לאלו ש

ולעבות את מוגנים סטטוטורית,  ש  –בשור  ונחל    נחל סחף, נחל גרר כחלק מהמכלול של שמורת בתרונות בארי,  

ש בעיקרם(  )החקלאיים  השטחים  על  השטחים ההגנה  הללו הטבעיים    בין  לחשיבות .  והמיוערים  מעבר  לכן, 

ובין שטחים אלו למרחב    יניהם,על קישוריות ב  חשוב לשמור גם שמירה על השטחים הטבעיים ומאפייניהם,  ה

 תחום הסקר.שמחוץ ל

יש לפעול לניהול התנהלות הרועים בשטחים  :  סניטציה, כלבים משוטטים והתנהלות רועים ביחס לערכי טבע •

יחוד לאור העובדה כי הם מקימים מאהלי לינה בתחומי היערות עצמם )כך נראה ביער בארי וביער הטבעיים, בי 

יש לוודא כי התנהלות הרועים בשטחים הטבעיים ובשטחים המיוערים   ,כיסופים(. מעבר לניהול הרעייה עצמה

ד לא חוקי של חיות ילמשל, שלא מתבצע צי  זמן הרעייה( לא פוגעת בערכי הטבע.)וגם שלא בהצאן  בעת רעיית  

ושלא   ,ניקיון השטחים מפסולת ביתית   –  ושיש שמירה על סניטציה  ,בר, שלא נעשה ליקוט של צמחים מוגנים 

אם  נ  בשטח.  ופסדים  פגרים  הפגרים זרקים  השלכת  את  למסד  יש  לרועים,  בשטח  תברואתיים  פתרונות  אין 

שיפונו באופן מסודר בכל שבוע,  ,רים ופסדים והפסדים, למשל ע"י הקמת מתקנים ייעודיים ומגודרים לזריקת פג

על מנת שלא לאפשר למינים מתפרצים,   , כל זאת ע"י הטמנת פחים באזור וגידורם.    ולמסד את השלכת הפסולת 

יתרון על פני המינים הרגישים יותר )כמו צבאים(. בנוסף, כלביהם    ,ואחרים שועל מצוי, עורב אפור  כגון תן זהוב,  

הרועים   הטבעיים   לטרף   משחרים של  ק  ,בשטחים  לפגוע  יש  ועלולים  כן,  על  הבר.  בחיות  את  שות  לצמצם 

ופיקוח למניעת שיטוט הכלבים ללא השגחה עיקור חסימת הפה בזמם,  ,  השפעתם על הסביבה ע"י הסברה 

 וסירוס.
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 עופות 6.5.2

בסיס השטח(  על  בכלל  הרכובות  לתצפיות  )ובהתאמה  הנקודה  ערוצים   ,ספירות  של  פתוחים  בנופים  כי  מסתמן 

מספר פרטים ועושר מינים גבוהים מאשר ביערות הצפופים. ביער בארי יערות צפופים יש  ובתרונות עם עצים פזורים  

. ממצאים אלה איקליפטוסרות אורן או  . בסקר הנוכחי הנקודות שנסקרו בתחום היער היו ביעמיניים-חד הינם בדרך כלל  

נמצא   נטועים בצפון הנגב, שם  אורן  דומים לממצאים מסקרים אחרים שנערכו באזורים  יחסית ביערות  נמוך  עושר 

(, ובעושר  2016  ,יולנופים טבעיים )שוחט ועמית( או  Shochat et al., 2001עלים )-בהשוואה ליערות רחבי  איקליפטוסו

צידה, מגוון גבוה יחסית -בנחלים זיז(. בדומה לממצאים מסקר  2012  ,טועים בעצים פזורים )שוחטגבוה בערוצים נ מינים  

, ה מקומית ישל מיני עופות נצפה בסקר הנוכחי בערוצים נטועים בעצים פזורים. נראה ששילוב של נטיעות עם צמחי

 (. 2012 ,זורי )שוחטשות למינים רבים ממאגר המינים האני מאפשר יותר

מגמת הירידה במספר הציפורים ובעושר המינים מיוני לאוקטובר מפתיעה מעט, מאחר שהגעת המינים הנודדים היתה 

שנגרמו  מהטיות  נובע  שהדגם  וייתכן  מובהקת,  אינה  התוצאה  זאת,  עם  יחד  המשתנים.  שני  את  להעלות  צפויה 

או מ מקייצים  מינים  עד הסת ממהתלהקות  היבנים משפחתיים שהתפרקו  בחוגלה, פשושתקבו.  נצפו  כאלה   צויות 

על חברת העופות איננה משתנה בחורף, הרחבת המדגם   בהנחה שהשפעת הרכב חברת הצומח   ראש.- וסבכי שחור

 דשים תניב תוצאות מובהקות ותאפשר פיענוח טוב יותר של היחסים בין הסביבה למגוון מיני העופות. ולעוד מספר ח

 זוחלים 6.5.3

ת בארי קיים מגוון יחסית גבוה של זוחלים. הזוחלים הם קבוצה חשובה ויעילה בשטחים שבתוך מרחב יערו  :כללי •

וכולל שטחים נטועים    ,אינדיקטור במרחב זה ובדרום מישור החוף וצפון הנגב בכלל. המגוון הנופי רב-בתור אקו

ו,  ברמות צפיפות שונות, שטחים של צומח עשבוני ושיחני טבעי ללא נטיעות, קרקעות חוליות  לס, מה  כורכר 

 שמגביר עוד יותר את עושר המינים של הזוחלים ושל טקסונים אחרים. 

וניטור ארוך  • זוחלים- סקרי השלמה  הסקר להשלמת נתונים בעתיד, לפי דגשים  את  להמשיך    מוצע  :טווח של 

אפריל(, או -ותיעדוף של אנשי האקולוגיה והייעור של קק"ל. העיתוי המועדף הוא בחודשי האביב המוקדם )מרץ

בה מבצעים את שדצמבר(, או שניהם, ובהתאם לפיזור ועיתוי הגשמים של סוף החורף בשנה  -בסתיו )אוקטובר

ניטור של צב  מוצע גם הסקר.   ניטור שיטתי תקופתי של אוכלוסיות הזוחלים, למשל  )כולל   יבשה מצוי-לשקול 

ושאכן נמצא   ,ין לניטור בשטח מסוג זה, מין שידוע באריכות ימים ולכן אינדיקטור מעניצילום לצורכי זיהוי פרטני(

 במרחב על סמך ממצאים קודמים.  

בעיקר   ,באתרים רבים   במרחב יערות בארי ניכרת השלכה של אשפה וגרוטאות   :טיפול בגורמי פגיעה ואיומים •

סמוך למחנות של רועי צאן במרחב. ניכרים גם סימני  , ו סמוך לשטחי החקלאות, אזורי פיקניק ביערות הנטועים 

יסה של רכבי שטח, בעיקר קטנים אך הרסניים )טרקטורונים, רייזר וכד'(. נדרש מאמץ הסברתי ושילוט מחד, רמ

בבורות/בארות בטיחותי  טיפול  לצד    מצד הגורמים הרלוונטיים מאידך כדי לצמצם פגיעות ואיומים אלו,  ואכיפה

 שהופכים למלכודות עבור מיני זוחלים שוכני קרקע שנופלים אליהם ואינם יכולים לצאת.  – פתוחים 
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קהל ה  –עבור קהלים מגוונים  ומלץ ליזום אירועי הסברה, הרצאות וסיורים מודרכים,  מ  :פעילות הסברה וחינוך •

ם, ומשפחות איחקלהקיבוצים והמושבים בדגש על המשרתים במרחב, תושבי  הרחב )מטיילים(, חיילי צה"ל ש

הזוחלים  ועלהטבע בכלל זאת, על מנת להעלות את המודעות לשמירה על הרועים הבדואים שנמצאים במרחב. 

הנכוןבפרט השימוש  ועל  הנוף  ,,  במשאבי  והמקיים  השטחים    ,הבטוח  וכולל  תיערך הטבעיים  אם  הנטועים. 

רים, לעשות מאמץ לערב את הקהילה  פעילות המשך של סקרים או ניטור אקולוגיים של זוחלים וטקסונים אח

 תית בעשייה לשמירה על טבע האזור.המקומית בעבודת השדה ולייצר שותפות אמי
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 מקורות  7

 הוצאת המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים.  .אתרים גיאולוגיים בישראל (. 2014אידלמן, ע. ואנמר, ל. )

מ. אמדור,   שלר,  י.,  פורת,  א.,  רמון,  )ו  ל.,  א.  מערכת (  2016מיטרני,  שירותי  ערכיות  לאומדן  מתודולגיה  פיתוח 

 . מכון דש"א. תרבותיים נופש בשטחי פתוחים 

 .. הוצאת כתרמדריך לזוחלים ודוחיים בישראל(. 2001אמתי, פ. ובוסקילה, ע. )

ייתנים בישראל. רשות הספר האדום של החול  .פרבולוצקי, א. )עורכים( . בתוך: דולב, ע. וזוחלים (.  2002)בוסקילה ע.  

 הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע. 

 . הוצאת רשות הטבע והגנים. מדריך שדה –חיים בישראל -זוחלים ודו(.  2013חיימוביץ, ג. )בר, א. ו

התפתחות שולי היבשת של מרכז ודרום ישראל מאז יצירתם   .(2008בר, ע., גבירצמן, ז., זילברמן, ע. ופיינשטיין, ש. )

המאוחרבמזוזואיקו בטרצייר  מחדש  לעיצובם  ועד  הלאומיותן  התשתיות  משרד  הגיאולוגי,  המכון  דו"ח   .. 

GSI/31/2008 . 

נוכחות חומרים מעכבי נביטה בעלים וקליפה של מינים שונים   .(2002י. )  ,ריובוי.    ,י., ברנד   ,נ., אשד   ,ד., עצמון  ,ברנד 

 .19-13: 1, כתב עת ליער, חורש וסביבה –יער של עצי יער וחורש טבעי. 

ג.מ.  -בר ופולחן צדיקים בקרב בדוויי הנגב .  (1998)צבי, ש., אבו רביעה, ע. וקרסל,  . קסם הקברים, מנהגי אבלות 

 ההוצאה לאור. –משרד הבטחון 

ושטרן, א. )עורכים(. ספר באר  . בתוך: גרדוס, י.  גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה של בקעת באר שבע, ג. )תשל״ט(.  גבירצמן

 . 352-344עמ'  שבע.

. משרד החינוך, אגף הנוער, האגף לטיפוח, רווחה ושיקום, היחידה לידיעת הארץ ולימודי חבל הבשור   . (2017גזית, ד. )

 שדה. 

. בתוך: דולב, ע. ופרבולוצקי, א. )עורכים(. הספר האדום של החולייתנים בישראל. רשות דוחיים (.  2002גפני, ש. )

 הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע. 

 . מהדורה שנייה. המשרד להגנת הסביבה הצמחים הפולשים בישראל .(2019.מ. )'ז ,דרור-דופור

לשנר, ה., גלון, י., הלר, א. וגוטליב, -ס., יעקבי, ט., וולצ'אק, מ., אבישי, מ., ורד ספיר, א., קגן,  -דרור, ז'.מ., פרגמן-דופור

 . המשרד להגנת הסביבה. רשימת צמחי הנוי הזרים הלא רצוים בישראל  .(2013א. )

. מסמך סקירה והמלצות למדיניות .  השפעת מרעה דבורי דבש על דבורי הבר והטבע בישראל (.  2017דורצ'ין, א. )

 האוניברסיטה העברית בירושלים, והחברה להגנת הטבע.  –אוספי הטבע הלאומיים 

מחקרים בגיאוגרפיה של דרכי ההיווצרות והתפוצה של הקרקעות והנוף בנגב הצפוני. בתוך:    .דן, י. ויעלון, ד. )תש״מ(

 . 56-31, י״א:  א״י

 והוצאת יחדיו. . ספריית פועלים הצומח בנגב )מצפון לנחל פארן( .(1977דנין, א. )

 . 41-33, עיתון "במחנה", עמ' 193. "דרך ארץ"  בארי מול מכרות הגפרית  .(1984חרובי, ר. )

 . הוצאת המחבר.בין הבשור לשקמה, תפרוסת היישוב בתקופות נבחרות  –יד לרן ויוחאי (. 1993כהן, מ. )

 שמורות הטבע. . הוצאת רשות חבל אשכול: סקר נוף ומסלולי טיול  .(1988ליבנה, א. )



 יערות בארי ( סקר 2021שליו ועמיתיו ) 

 

113 

- ידיעות החברה העברית לחקירת ארץתל ג'מה. לזיהויה של עיר נשכחת בארץ ישראל.    –(. ירזה  1951מייזלר, ב. )

 . 41-38, שראל ועתיקותיהי

)שלב א', שלב ב'(. מימר נאור אדריכלות   מועצה אזורית אשכול  –סקר מבנים ואתרים היסטוריים  (.  2017מימר, נ. )

 ושימור בע"מ. 

 .59-67: 8 נופים,השפעת שימושי קרקע על סחיפת ערוצים בשטח מדברי למחצה.  .(1977ד. וקליין., מ. )ניר, 

מדריך למיפוי צומח    .(2014סבר, נ., לשנר, ה., רמון, א., הר, נ., וולצ'אק, מ., רון, מ., להב, ח., סבח, ע. והדר, ל. )

גנים, הקרן הקיימת לישראל, המארג, רמת  . מכון דש"א, רשות הטבע והבישראל. חלק הצומח הים תיכוני

 הנדיב והמשרד להגנת הסביבה. 

   .483/02/7תיק תיעוד מקדים לתכנית מפורטת ליערות ושמורות בארי מס' . (2010)סולר, ג. 

( ורוזנזפט, מ.  גיאולוגית של ישראל  (.  2008סנה, ע.  )גליון  1:50,000מפה  נירים   .II-13) המכון הגיאולוגי, משרד .

 התשתיות הלאומיות. 

( א.  ושמידע,  ד.  הלר,  ע.,  פליטמן,  א.,  וסביבותיה  .(1999פרגמן,  ישראל  ארץ  של  הבר  צמחי  המחלקה רשימת   .

 לאבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים.  

חוברת מידע והמלצות  .  מערכת אקולוגית בסכנת הכחדה  –מישורי הלס בצפון הנגב    .(2014רג, א. ורון, מ. )פרלב

 . הוצאת החברה להגנת הטבע. לקובעי מדיניות, מתכננים, מנהלי שטח ואנשי חינוך

מדריך למיפוי צומח    .)בהכנה(, ד., רומם, א., הופמן, א., טלמון, א. ורמון, א.  בן נתןפרלברג, א., רון, מ., שמש, ב.,  

 . יחידת סקרי טבע ונוף, מכון דש""א. חלק הצומח המדברי )טיוטה(  –בישראל 

 . עבודת גמר, קיבוץ בארי.ארבעה כפרים מהתקופה הביזנטית ליד באריצ'רניק, ג. )תשכ"ג(. 

. רשות הטבע והגנים, אגף סביבה, לשכת המדען חרוד -גלבע-מסדרון אקולוגי רמת צבאים   .(2011קפלן, מ. וויטמן, נ. )

 הראשי. 

תכנון מסדרון אקולוגי בעמק חרוד כמקשר בין רמת צבאים   .(2011דרור, ז'.מ. )-קפלן, מ., ויטמן, נ., רותם, ד. ודופור

 .105-96 (:2) 2, אקולוגיה וסביבהלגלבוע. 

(. סקר, ניתוח והערכה של משאבי טבע, נוף 40סקר סובב באר שבע )ממערב לכביש    .(2011רומם, א. ורמון, א. )

 . יחידת סקרי טבע ונוף, מכון דש""א.ומורשת האדם

מהלכה למעשה. עקרונות   – מסדרונות אקולוגיים    .(2015נון, ג. )-רותם, ד., אנגרט, נ., אלון, ע., גולדשטיין, ח. ובן

 . רשות הטבע והגנים. והנחיות ליישום מסדרונות אקולוגיים בישראל

)רותם  ש.  ואמיר,  מ.  וולצ'אק,  ג.,  וייל,  ד.,  המוגנים 2016,  בשטחים  טבעיות  אקולוגיות  יחידות  של  ייצוגן  מידת   .)

 . 23-16(: 1)7,  אקולוגיה וסביבהבישראל. 

. הוגש לרשות הטבע  סיכום סקרי זוחלים במרחב שקמה: שמורות גברעם, נחל חצב ונחל זדים(.  2005שחם, ב. )

 והגנים. 
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