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 דברי פתיחה

עיירה עשירה במשאבי טבע בשל מיקומה המיוחד, במפגש בין מערכות אקולוגיות שונות היא ירוחם 

 .ירוחם לאגם ירוחם ין מכתשבהנמצאות 

 .לאומית-עלות ייחודיות ארצית וביןב ,בירוחם קיימות מערכות טבעיות, אנדמיות

ירוחם מקדמת תהליכי פיתוח ובנייה ומואצים, ונערכת לקליטה של מאות תושבים חדשים. ההתפתחות 

עלייה במודעות הציבורית למשבר הסביבתי, ההעירונית המואצת בירוחם, וכן במדינה כולה, ואתה 

 ,ליישם דרכים לצמצום הפגיעה הישירה והעקיפה במגוון הביולוגיבמטרה הביאה עמה חשיבת עומק 

 .הנמצא בסביבה העירונית

מספק תמונה נאמנה ומדויקת למגוון הביולוגי ש ,מסד נתונים מקיף ומעודכןהוא  הבסיס לתהליך הזה

 .ומקומו במרחב העירוני

, החברה להגנת הטבע ביצעה סקר תשתיות טבע עירוני, במסגרתו נערך מיפוי מדויק 2019במהלך שנת 

 .של אתרי טבע מרכזיים בירוחם ומחוצה לה

(, ונערכו כרטיסי אתר מפורטים. בכל כרטיס GISהסקר עובד לשכבות ממ"ג )מערכת מידע גיאוגרפית 

רוכזו נתונים על האתר, כגון מערכות טבעיות, מיקום גיאוגרפי, צילומים ורשימה מפורטת של ממצאי 

 הסקר.

ודן. מסד ניהן ורמת תפקיבסיס להבנת המערכות הטבעיות בעיר, יחסי הגומלין במשמש המידע 

הנתונים העומד לרשות מערכות התכנון והניהול העירוני מאפשר קידום תהליכי תכנון המתחשבים 

בדומה לכל תשתית עירונית אחרת. המידע הזמין  , בדגש שימור המגוון הביולוגי,במערכות טבעיות

, זמינות השונות לטפח את המערכות הללו ולשמור על תפקודן התקין. בנוסף רשותמאפשר למחלקות ה

והפנאי העירוניות לתשתיות טבע עירוני ולמיצוי  , התיירותהמידע תאפשר חיבור בין מערכות החינוך

 .הפוטנציאל הציבורי שטמון בהן

 

 בברכה

 טל אוחנה

 ראשת המועצה
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 רשימת חברי ועדת ההיגוי 

 :ירוחםעיריית 

 ראש המועצה – טל אוחנה

 ממלא מקום וסגן ראש המועצה –הרב אריה אברהם 

 מנכ"ל המועצה –שמעון רוזיליו 

  מהנדסת העיר–אולגה גולדשמיט 

 אדריכלית המועצה – מירב מורד

 מנהלת אגף לתכנון אסטרטגי – עדי רוזנברג

 ראש מנהל אזור תעשייה ופיתוח כלכלי – אשר שטרן

 מנהל אגף תפעול –דניאל אגרונוב 

 אגף תפעול –מוטי אבוקרט 

  ממלאת מקום מנכ"ל חכ"ל – יומטוב-אללוףחלי 

 מנהל פרויקטים, חכ"ל– אבי אשטמקר

 סמנכ"ל פרויקטים, חכ"ל – איליה קארפ

 מנהלת פארק ירוחם –מרסיאנו -עדי ברקו

 רכזת קיימות –שלמון -רויטל הירשוביץ

  אורבני תכנוןרכזת  – משה-תמר בן

 מנהלת המל"ש –יעל ארצי 

 :המשרד להגנת הסביבה

 מנהלת תחום תשתיות, מחוז דרום – אילןרננה 

 אגף מגוון ביולוגי ושטחים פתוחים – שרון רהב

 

 :נגב מזרחי יחידה סביבתית

 מנהלת היחידה – איילה אברהמי גובר

 מתכננת סביבתית – דנה רודד
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 : רשות הטבע והגנים

 מנהל מרחב ערבה – שחר-הראל בן

 פקח בקעת צין ומכתש ירוחם –עדן אוליאל 

 פקח בקעת צין ומכתש ירוחם –עודד צעירי 

 

 : החברה להגנת הטבע

  סקרי טבע עירוני רכז יחידת –יצחק כהן 

  טבע עירוני תחום מנהל –בלבן  עמיר

 

 

 

 

 

  



4 
 

 היחידה לסקרי טבע עירוני, החברה להגנת הטבע – צוות הסקר

 

 :ועריכהניהול 

 רכז הסקר – יצחק כהן

 מנהלת יחידת סקרי טבע עירוני –ברזידה -יעל זילברשטיין

 מנהל תחום טבע עירוני –בלבן  עמיר

 

 :סוקריםצוות ה

 ממצאים נקודתיים –עמית מנדלסון 

 בוטניקה  –נתן -דר בן

 זוחלים  –יעל אולק ואיתי טסלר 

 צפרות ופרפרים  –יצחק כהן 

 עטלפים ויונקים – )מנהל מרכז יונקים( שמוליק ידוב

 סקר בתי גידול לחים  –אבי משולם 

 סקירת תכניות  – , חן ברדהפליווטיקל-ענבל זמיר

 מיפוי ומסד נתונים –דניאל אורן  ,דקלה זיידמן

 

 :צילומים

 נתן, שמוליק ידוב, איתי טסלר, יעל אולק, יצחק כהן, אבנר רינות-עמית מנדלסון, דר בן
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 תקציר  .1
 

בוצע על ידי יחידת סקרי הטבע העירוניים של החברה להגנת  בירוחם עירוניסקר תשתיות טבע 

במסגרת קול קורא שערך המשרד להגנת הסביבה, באמצעותו  מועצה מקומית ירוחם,הטבע עבור 

מוביל המשרד מהלך לשילוב הסביבה העירונית במאמץ הלאומי לשימור המגוון הביולוגי. הסקר 

במשך כל עונות השנה, על ידי צוות סוקרים מקצועי ומנוסה, וכלל  ,2018-2019השנים בוצע במהלך 

 .חרים במרקם העירוני הבנוי וסביבוסקירה בוטנית וזואולוגית בשטחים נב

 טבע עירוני

. המגוון הביולוגיעל הסביבה העירונית לא נתפסה כשותפה לשמירה על הסביבה ו ,שניםכמה עד לפני 

 ,התפתחות העירונית המואצתלצד ה ,טבעיים של משאבים בדן שטחים פתוחים וניצול מוגברוא

הובילו לעלייה במודעות הציבורית למשבר הסביבתי ולהבנת הפוטנציאל הגלום בשמירת הטבע 

לבחון וליישם דרכים לצמצום הפגיעה החלו רשויות מקומיות, בכל רחבי העולם, העירוני. כך 

 . 1תהישירה והעקיפה במגוון הביולוגי בסביבה העירוני

במהלך  .בישראל, הסביבה הטבעית נמצאת תחת לחץ מתמיד של תהליכי פיתוח מסוגים שונים

התחנה לחקר  כגון ,בעיראתרי טבע יוזמות לשימור ועירוניים -סקרי טבע כלל העשור האחרון קודמו

 .רבים ועודציפורים ופארק עמק הצבאים בירושלים, שמורת האירוסים בנתניה 

העירוניים מספקים בסיס מידע מקיף ומעודכן אודות המגוון הביולוגי ומיקומו במרחב סקרי הטבע 

תהליך שבערים רבות כבר הוביל לשילובן של תשתיות טבעיות בקידום של  ותחילתהם ו העירוני

מד לרשות מערכות התכנון והניהול עו ירוחםסקר תשתיות טבע עירוני . ניהול ותכנון עירוני מקיים

אפשר קידום תהליכי תכנון המתחשבים במערכות טבעיות, בדומה לכל תשתית עירונית ומ במועצה,

בין החינוך והפנאי לבנוסף, זמינות המידע לציבור מאפשרת יצירת חיבור בין מערכות אחרת. 

 עירוני ומיצוי הפוטנציאל הציבורי שטמון בהן. הטבע התשתיות 

 ירוחםסקר תשתיות טבע עירוני 

 אתרים 20סומנו  לוכסך הב – י טבע סביב ובלב המרקם הבנויתרו ונסקרו אתרסקר זה אובמסגרת 

 90%) ירוחםדונם בתחום השיפוט של  55,923דונם מתוך  50,703, ששטחם הכולל מועצהברחבי ה

עובדו לשכבות ממ"ג )מערכת  ירוחםבממצאי הסקר שתועדו באתרי הטבע העירוני (. מועצההמשטח 

מפורטים. כרטיסים אלה מיועדים  סי אתריםיובכרט במסמך מסכם( ורוכזו GIS – מידע גיאוגרפי

עוסקים במלאכת התכנון והניהול העירוני ויאפשרו למקבלי החלטות ולדרג המקצועי לגבש ל

התייחסות ראשונית לכל סוגיית תכנון הנוגעת למגוון ביולוגי בתחום אתר טבע עירוני שנסקר בסקר 

וישמשו מגוון בעלי  םרחב יספקו מקור גאווה והעצמה לתושביממצאי סקר זה לציבור הזה. 

  . מועצהתפקידים ב

                                                             
 . מכון דש"א.  מדריך לתכנון וניהול תשתיות טבע עירוני(. 2010ובלבן, ע. ) .האן, א 1
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מסמך הסקר כולל ממצאים מסקירות השטח ובהמשכו המלצות לשילוב תחום הטבע העירוני כחלק 

 . מועצהבמקיים הניהול הממערכת התכנון ו

 

 ממצאים עיקריים

  במעטפת השטח בעיקר ערכיים מתקיימים שטחים פתוחים  ירוחםבתחום המוניציפלי של

 המקיימים מגוון רחב של מיני צמחים ובעלי חיים.  ,הבנוי

 חלק חשוב ומשמעותי מאתרי הטבע שהם  ,וייחודיים גידול מגוונים בתי 6ולטים בירוחם ב

 :יישובב

אשר כמעט ואינו מיוצג  ,חולות אלו הם בית גידול נדיר ברמה ארצית – פנימיים נגב חולות .1

כגון אירוס ירוחם,  ,בחולות נמצאים מיני צומח ובעלי חיים נדירים .בשמורות טבע

 חולות נחל ירוחםב נמצאבית גידול זה  .יבשה מדברי, נחש חולות ועוד-אחילוף הנגב, צב

 .(4)אתר 

ולכן כמעט ואין מישורים אלו עובדו בצורה חקלאית לאורך שנים רבות  – לס מישורי .2

 .מישורי הלס כמעט ואינם מיוצגים בשמורות טבע .אשר נשמרו בצורה טבעיתלס  מישורי

בית גידול ערבות ועוד.  שבע, סלעית-שנונית באר כגון ,בבית גידול זה מינים בסכנת הכחדה

 (. 5אתר בנחל אבנון )ו( 9אתר נחל שועלים )ב זה אותר

חלקם נדירים  ,בנחלים עם מצוקים גדולים מקננים עופות דורסים – םימצוקי נחלים .3

נחלים מצוקיים . ומינים נוספים שפני סלעיעלים, גם בשטחים אלו נמצאים . מאוד

אתר בחלמוניות ירוחם )ו (8)אתר  נחל שועלים(, 1אתר נחל רביבים )בירוחם נמצאים ב

10 .) 

בבית גידול זה  .את ירוחם עוטפים שטחים נרחבים של בתה מדברית – מדברית בתה .4

מינים נדירים ובסכנת הכחדה כגון אירוס טוביה, שום דרומי, שלהבית המדבר, חלמונית 

 .בית גידול זה נמצא ברוב השטחים הפתוחים בירוחם .גדולה ועוד

כגון  ,צומח ובעלי חיים נדירים ובסכנת הכחדהובו  בית גידול נדיר ברמה ארצית – מלחה .5

אתר מלחת ירוחם )בבית גידול זה מופיע זנב. -יה חלודתאוכם אמיתי, יתדן מפושק וחמר

14 .) 

אתר צפרות לאומי חשוב עם מיני עופות  .בית גידול מלאכותי ובמרכזו אגם – ירוחם אגם .6

 נצפו פעמים בודדות בארץ במהלך השנים. חלקם נדירים אשר 

  בוטניים, ממצאים הכוללים  ממצאים נקודתיים 557ך הכול בס תועדובמסגרת הסקר

 . זואולוגיים, גיאולוגיים, הידרולוגיים, מיפוי תשתיות לקליטת קהל ומפגעים סביבתיים

 ניהם יב (אנדמיים) שונים, חלקם נדירים, ייחודיים לישראל מיני צמחים 567סקר תועדו ב

 המינים הבאים: ציין אתבין מינים אלו נ"מינים אדומים".  – בסכנת הכחדהמינים חמישה 

יה גדולה שלו נמצאת יאוכלוס –( 9)אתר  חולות נחל ירוחםבאירוס ירוחם אשר מצוי בעיקר 

חלמוניות ירוחם  אתרבבנחל ירוחם, חלמונית גדולה אשר מצויה בשני ריכוזים גדולים מאוד 
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שום דרומי, שום קולמן ואחילוף הנגב אירוס טוביה, כן ו(, 8אתר נחל שועלים )בו( 10 )אתר

 הכחדה. המצויים בסכנת

  נמצאו מספר מוקדים של מינים פולשים אשר מתפשטים מהאזור העירוני אל עבר השטחים

בלתי  וינבוט השיח טבקנמצאו ריכוזים גדולים של  רבניםודנחל בנחל אבנון והטבעיים, למשל ב

 .מזוהה

  ודוהכוללים זוחלים, עופות, יונקים, פרפרים  ,מינים שונים של בעלי חיים 250בסקר תועדו-

יבשה מדבר, -שבע, צב-שנונית באר, וביניהם בסכנת הכחדהנמצאים מינים  24מתוכם . חיים

עושר  נמצא ( 11אתר אגם ירוחם )סלעית ערבות, רץ מדבר, קרפדה ירוקה, קרקשי הסנה ועוד. ב

 נמצא עושר הזוחלים הגדול ביותר.( 4)אתר  חולות נחל ירוחםוב ,הגדול ביותר תהעופו

רובם שמורים  :רכיות רבהשטחים אלו הם בעלי ע .המקומית ירוחם שטחי שיפוט נרחביםמועצה ב

וניות אשר ניהם שמורת החלמיב ,חלקם זכו להגנה סטטוטורית כשמורות טבעו בצורה מיטבית

המשתרעת על חלקם המזרחי של  ,ושמורת מצלעות חתירה ,בסקר זה 10-ו 2, 1משתרעת על אתרים 

המאפשרת  ,שיבות גבוהה לשימור השטח הסובב את ירוחם בצורה רציפהקיימת ח .7-ו 6 םאתרי

 מעבר אוכלוסיות חי והפצת צומח בין האתרים.
 

 המלצות עיקריות

שטחים חשובים ביותר למגוון הביולוגי הם  ירוחםסביב המעטפת הבנויה בהשטחים הפתוחים 

ועל כן מומלץ ליצור ממשק  ,מקומי וארצי ,חינוכיו תיירותי פוטנציאללשטחים אלו אף  .בישראל

וכן ממשק לניהול תיירות  ,בתחום המועצהאתרי הטבע  עםתושבים כרות היוקהילתי להחינוכי 

 .ציבורהמבוססת על תשתיות הטבע הקיימות סביב העיר וחשיפתן ל

תחילתו של תהליך שבערים וביישובים רבים כבר הוביל לשילובן של תשתיות טבעיות הוא סקר זה 

 :להלן המלצות מרכזיותיהול תכנון עירוני מקיים. נובקידום 

  במערכות התכנון ברמות )מסד הנתונים, המסמך המסכם וכרטיסי האתרים( הטמעת הסקר

סקר יוטמעו במסמכי תכנית האתרי הטבע והממצאים השונים שסומנו במסגרת  – השונות

 .הנמצאת בהכנה המתאר העירונית

 לניהול שטחי טבע בתחום היישוב. הכשרת בעלי תפקידים במועצה 

 השונות. האקולוג  מועצההשימוש בשירותי אקולוג שילווה את מחלקות  – עירוני יליווי אקולוג

זום וינהל מערך פעולות ממשק בנושאים מגוונים הקשורים לתשתית הטבעית. ישמש ייוביל, י

וגופים נוספים, על מנת לאפשר את התפקוד המיטבי  מועצההתיאום בין אגפי לגם לסינכרון ו

רשויות כמה אקולוגיים עירוניים כבר עובדים ב בפן האקולוגי.מיטבי של השטח ותכנון עירוני 

 ., יישובי השרון, הגליל המערבי ועודונתניה יפו-הן ירושלים, תל אביביבארץ, בינ

 תדריך לקדם  מומלץ – בנושאוגיבוש מדיניות המועצה בעבודת  עירוניהטמעת סקר הטבע ה

תדריך זה ישלב בין תפיסת התכנון  .ירוחםלניהול, תכנון, טיפול ופיתוח תשתיות טבע עירוני ב

פי חשיבות ורגישות ויפתח  , ידרג את האתרים עללבין ניהול המערכות הטבעיות בתחום העירוני
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כלים תכנוניים וסטטוטוריים לשמירה, טיפוח והעשרה של הטבע באמצעים העומדים לרשות 

 .  מועצהה

 ישמשו להנחיית צוותי תכנון ותפעול העוסקים בפיתוח עירוני באתרי טבע  – כרטיסי האתרים

עירוניים ובתכניות צמודות לאתרים, שעתידות להשפיע על אתרים אלה ועל אופן תפקוד בית 

 הם.הגידול ב

  עתידיים, שיבוצעו במסגרת הכנת תכניות  בסיס לביצוע סקרים מפורטיםהוא המידע בסקר זה

. הסקר מאפשר ניסוח הנחיות לביצוע סקר מועצהמפורטות, בתחום אתרי הטבע ברחבי ה

 נושאים הבסיסיים המחייבים התייחסות במהלך התכנון. המפורט וכולל את 

  על ידי עריכת חשיפת הסקר לציבור הרחב  – תושביםוזמינות המידע לרווחת ההסקר חשיפת

 ואפשרבאתר המועצה ישל תשתיות הטבע ים באתרי הטבע והנגשת מסד המידע אירועים ציבורי

למשל באמצעות  ,דיהייחוביולוגי המגוון הת על ות המבוססות וקהילתיות חינוכייולפתח פעילו

טיפוח הטבע בושילוב התושבים במחקר וכיתתיות -תכניות לימוד, פעילויות חוץשל  ןפיתוח

 . מועצהבעיר. כל אלו יספקו מקור גאווה והעצמה לתושבי ה

 לחי  ביותר וייחודייםבמסגרת הסקר נמצאו שני תאי שטח ערכיים  – הכרזת שמורות טבע

. מערבית להתיישבות הבדואית רחמה ירוחם בנחל, הראשון ברמה ארצית ואף עולמיתולצומח 

כגון  ,חולי ערכי עם אוכלוסיות גדולות של מיני צומח ובעלי חיים בסכנת הכחדהנחל מדובר ב

 .שועלים נחלשורי של יחלקו המהוא יבשה מדברי ועוד. השני -אירוס ירוחם, אחילוף הנגב, צב

מין הנמצא  ,שבע-ניהם שנונית באריב ,בית גידול ייחודי למגוון מיניםהוא מישור חמדה זה 

 בסכנת הכחדה קריטית.

 קישוריות זאת הכרחית על מנת להמשיך  .שימור וטיפוח הקישוריות הקיימת בין האתרים

 ולקיים את מגוון הצומח ובעלי החיים הנדיר והייחודי בעיר.
 

מומלץ . עמותת דוכיפת והמל"ש העירוניכמו  ,שמירתובבטבע ומתקיימות קבוצות העוסקות בירוחם 

 חינוך והכרת הסביבה לכלל מערכות החינוך במועצה.לויות יה למערך פעמפלטפורשמש שסקר זה י
 

 מטיילים בתחומי הסקר :1תמונה 

  
 מטיילות בנחל אבנון עפרון מפושק ורוכב אופניים
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  מבואות .2
 

 ים. סקרי טבע עירוני2.1

 2.ים האחרוניםבעשור לרווחת הציבור תופס תאוצהמקומיים וערכי טבע אתרי טבע  ם שלשימור

ניהול של מערכות טבעיות לברחבי העולם מקצים שטחים נרחבים לשיקום, לשימור ורבות  רשויותב

לאורך  מגוון קהלי יעד , קרוב לבית, המשרתבגבולות העיר. בערים אלו, הטבע נתפס כמשאב איכותי

  .כל ימי השנה

 יתרונם של שטחי טבע עירוניים רב: 

 .מבקריהלו לתושבי העיר ונופש פנאיחקר, ת חינוך, יותוכן לפעילו מספקים .א

 .דמותה הייחודית של העירמסייעים למצב את  .ב

 כמות מים קטנהצורכים , היות והם יחסית נמוכה השקעה כספיתתחזוקתם דורשת  .ג

 שטחים מגוננים.בהשוואה ל

 ויר.ו, כמו רעש, הצפות וזיהום אמיתון מפגעים סביבתייםבניהול נכון הם תורמים ל .ד

 על ידי מיתון טמפרטורות. העירוניהשפעה על האקלים בעלי  .ה

 .(well-being) הנפשיתלאיכות החיים ולבריאות תורמים  .ו

 

מוגדר כמקום פתוח או מבונה הנמצא בתחום השיפוט של העיר ובו תשתיות  "אתר טבע עירוני"

העיר  תחוםכלומר, אתר טבע עירוני יכול לכלול שטח פתוח ב טבעיות שונות של חי, צומח ודומם.

ושטחים פתוחים  (19)אתר  גינה ציבורית בלב העיר כמו חורשת הראשונים(, 15אתר הגבעה )כמו 

 .(1)אתר  נחל רביביםנרחבים דוגמת 

טבע עירוני" מתאר את מגוון המערכות הטבעיות ותופעות הטבע המצויות באתר: עצים  ערך"

 חיים וכדומה. -עתיקים, פריחה, קינון, ריכוז של זוחלים, דו

ע עירוניים ניתן לשלב בין שימור המשאבים הטבעיים לבין פיתוח תשתיות קולטות קהל, באתרי טב

בהתאם לטיב ערכי הטבע. מטרתו של אתר טבע עירוני קהילתי, מלבד שימור המצאי הטבעי, היא 

את ערכי הטבע המיוחדים לעירו, בצורה זמינה, זולה  בו הציבור הרחב יכול לפגושיצירת מקום ש

 ומיידית. 

ד הגורמים המשפיעים באופן ישיר ועקיף על פגיעה במגוון הביולוגי ותפקודו הוא תהליך העיור אח

בהתאם,  .מתושבי ישראל חיים בישובים עירוניים 92%מעל מחצית מתושבי העולם ומעל  .המואץ

דו"ח ההערכה עולמית של המגוון בתפקידן של רשויות מקומיות בשמירת המגוון הביולוגי עולה. 

הוצגו מדינות,  30-מומחים מ 145-שהורכב מממשלתי -גוף בין ל ידישנכתב ע ,20193-וגי מהביול

                                                             
 (. מדריך לתכנון וניהול תשתיות טבע עירוני. מכון דש"א )דמותה של ארץ(. 2010האן, א., ובלבן, ע. ) 2
 IPBES ,2019דו"ח ההערכה העולמית של מגוון ביולוגי ושירותי המערכות האקולוגיות  3
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לי כמיליון מיני צמחים ובעו 1992מאז שנת  הכפילו את גודלםנתונים על פיהם שטחים עירוניים 

 ת., יותר מאי פעם בהיסטוריה האנושיבסכנת הכחדה, רבים בתוך מספר עשוריםחיים נתונים 

השתנתה וכיום הרשויות  ,בעבר, על פיה טבע נשמר בשמורות טבע בלבדהשלטת הגישה המסורתית 

 .שימור שטחים טבעייםלמהלכים לו לצמצום הפגיעה במגוון הביולוגי המקומיות שותפות

פיתוח עיר מקיימת מערכות טבעיות הוא אתגר מורכב, אך אפשרי. שילובן של לצד מגמת העיור, 

תפקדות בסביבה עירונית מתחדשת מועיל לניהול הסביבה העירונית ותורם תשתיות טבעיות מ

 לאיכות חיי התושבים בתחומי החינוך, הנופש והפנאי. 

. בתמיכת המשרד להגנת הסביבה נערכו סקרים ראשונים בערים ירושלים, רמת גן ונתניה 2008-ב

הארץ, מרביתם נתמכים על רשויות ברחבי  50-יותר ממאז נערכו ונערכים סקרים נוספים רבים ב

  .ידי המשרד להגנת הסביבה, בדומה לסקר זה

, קיימים המנוהלים על ידי הרשויות המקומיותהראו שבתחומי הערים, בשטחים  רביםסקרים 

אב -משאבי טבע ייחודיים ברמה האזורית והלאומית. כפועל יוצא מסקרים אלו מקודמות תכניות

 י טבע עירוניים קהילתיים. עירוניות לטבע עירוני ומוקמים אתר

סקרי הטבע בעיר מספקים תשתית ידע מקצועי, מסייעים לגורמי התכנון והניהול העירוני בטיפוח 

לשימור המגוון הביולוגי ולניהול סביבה עירונית ותורמים וניהול מיטבי של תשתיות טבע בעיר, 

איכותית לרווחת תושבי העיר. סקר הטבע העירוני מייצר שכבת מידע זמינה לכל המצאי הטבעי 

הקיים בתחום העירוני. מסד זה הוא תנאי הכרחי לשילובה של התשתית הטבעית בתהליך התכנון, 

ואף לציבור למקבלי ההחלטות, למתכננים  יעעתידה לסיהניהול והפיתוח העירוני. תשתית ידע זו 

לקדם תהליכי פיתוח עירוני, תוך מיתון השפעת תהליכי העיור על המערכות הטבעיות ושמירה על 

 קיומן ותפקודן.

 

 ת הסקר. מטר2.2

נתונים המסד . מועצהבתשתיות הטבע  עדכנית ומהימנה שלליצור תמונת מצב א מטרת הסקר הי

ושילובו במערכת העירונית עתיד  ,יותתשתיות הטבעהמאפשר הבנה מרחבית של  שנוצר בסקר

נתונים אלה יכולים להוות את הנדבך הראשון לקראת הכנת  .הרשות המקומיתלתרום לפיתוחה של 

 עירוניות. הטבע התשתיות מדיניות עירונית לתכנון, ניהול, טיפוח ופיתוח 

נגיש וזמין לכל  מסד הנתונים של הסקר יהיהר כאש תאפשרתשמירה על מגוון המינים בעיר 

 . מועצההגורמים הקשורים לתהליך התכנון והפיתוח של ה

 

 תחום הסקר ואתרי הטבע העירוניים. 2.3

 –להלן  1מפה מס'  ורא .מועצה מקומית ירוחםגבולות הסקר הוגדרו כגבולות תחום השיפוט של 

  מפת התמצאות.



16 
 

עובר על הוא שם  ,של היישוב מזרחי-ירוחם הוא בחלקו הדרוםהגבול הטבעי של תחום השיפוט של 

אשר גובלים בשטחי המועצה האזורית הר  יתר הגבולות הם גבולות שרירותיים .ירוחםמכתש שפת 

 .שטחי טבע אלו ממשיכים מחוץ לתחום השיפוט בירוחם .לתוואי השטחמתייחסים אינם ו הנגב

חלק כך שחותך את הנחל  של המועצה ם השיפוטתחו: הדוגמא הבולטת ביותר היא נחל שועלים

 בתוך תחום השיפוט וחלקם מחוצה לו.כלולים מפיתוליו 
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תחום הסקר ואתרי הטבע: 1פה מ
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 רקע כללי – סקר טבע עירוני ירוחם .3
 

כמעברה לעולים  1951הוקמה בשנת  מועצהה .בהר הנגב הצפוניממוקמת  מועצה מקומית ירוחם

, מתוכו דונם 55,923הוא ירוחם שטח השיפוט של  .4תושבים 9,974 מתגוררים בהכיום ו מרומניה

וכן , טבעייםטחים שבעיקר וכוללים  ,המועצהאחוז משטח  90-כשהם  ,דונם 50,703 נסקרו

משולבים במרקם העירוני ו או מתחמים המקיימים ערכי טבע שטחי חקלאות מסורתית

עם הקמת ירוחם התחילו עבודות לבניית מאגר לתפיסת מי שטפונות וכיום  .מועצההמעטפת וב

 .הוקם פארק קק"ל אשר סביבו ,הוא מוכר כאגם ירוחם

 

 .וקרקע מסלע, , גיאומורפולוגיהגיאוגרפיה  .3.1

 

 גיאוגרפיה .3.1.1

שטחים נרחבים של  .ירוחם אשר מצוי בין רכס חתירה לרכס ירוחם קערירוחם ממוקמת ב

-בעלי מדרונות צפונייםהם  – מטרייס-מאופיינים בפרופיל אה, הסקר מצויים בשני רכסים אלו

 ,ברכסים אלו מתחתרים נחלים .מזרחיים תלולים מאוד-דרוםמערביים מתונים ומדרונות 

 ,ם הוא סלעי וקשה ואילו המסלע בעמקים ובנחלים רךההמסלע ב .חלקם בעלי מצוקים גדולים

 ם כיסוי קרקע שונה.ע

נסקור את ועל כן  גדולהשונות בשטח זה  והגיאומורפולוגיות עושר התופעות הגיאולוגיות

 העיקריות שבהן.

 

 גיאומורפולוגיה .3.1.2

כגון יצירת  ,העיקריות אשר תרמו ליצירת התופעות המרכזיות בשטח נסקור את התופעות

 .לותהחומקור ו התחתרות הנחלים ,המכתשים, שרידי מישור הגידוע

 לחצים טקטונים גרמו להיווצרות קמרים וקערים לאורך הארץ באזור  – הסורית הקשת

כס ירוחם, רכס ר ובהם ,תהליכים אלו תרמו להיווצרות הרכסים העיקריים באזור .הסקר

 צבוע. רכסו חתירה, רכס דימונה

 הרכסים התרחשו תהליכי סחיפה אשר בסופם נוצר שטח מישורי  בפסגות – הגידוע מישור

בתחתית הרכסים הפך הרכס  ,בקערים הרכים הסלעים סחיפת בעקבותבפסגות ההרים. 

 לרמה מחורצת וכיום ניתן לראות את שרידי מישור הגידוע בראשי הרכסים בלבד.

  ם ומכתש עוברי מכתש ירוחגון כ ,יצירת המכתשיםהן השפעותיו הנופיות של תהליך זה

הנמצא בשטח נחל רביבים כדוגמת רכס -וכן היווצרות נחלים חוצי ,באזור נחל מסעד

 .המועצה

                                                             
 2018נתוני הלמ"ס לשנת  4
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 חלק רציף מהרי הנגב ויהודה ובהם  אדום ומואבבעבר היו הרי  – אפריקאי-הסורי הבקע

רעידות מו כתוצאה מתזוזות בלוחות הטקטוניים .הים התיכוןזרמו נחלים רחבים אל 

צאותיו הנופיות וניהם. תינפרדו ההרים ונוצר בקע עמוק ב ,בעקבותיהםשנוצרו האדמה 

היווצרות של מדרון תלול מאוד בצדו המזרחי של קו פרשת המים ויצירת  ןבאזור זה ה

לעומת נוף מתון יותר בצדו המערבי של קו  ,נחלים בעלי מפלים גדולים ומצוקים גדולים

של הנחלים שור ימין הם שריד של אפיק הזרימה חולות ירוחם, ממשית ומי פרשת המים.

 .מירדןהגדולים שזרמו אל הים התיכון 

 

 מסלע .3.1.3

 לומיט, קירטון וצור.ום בתחום הסקר מורכבים מסלעי משקע ימיים כגון גיר, דיהאזורים ההררי

 בעמקים ובערוצי הנחלים מצויים בעיקר סלעי משקע קרקעיים כגון אבני חול וקונגלומרטים.

 חלוקים וחלוקי צור ,בנויה בעיקר מסלעי משקע יבשתיים של אבני חול – חצבה תצורת 

בתצורה זאת ניתן למצוא מאובני עצים המעידים על כך  .ונמצאת בעיקר בקערים ,מיובא

)אתר  חולות נחל ירוחםב בעיקר בסקר נמצאת .שהאזור היה יבשתי בתקופת היווצרותה

4). 

 בהם ניתן למצוא מאובנים ימייםשמיים מגוונים בנויה מסלעי משקע י – חבורת יהודה. 

, בתצורה זאת .עם שכבות חוואר רך ודולומיט קשים משוכביםסלעי החבורה הם גיר 

 . מדרגות סלע רבות ומופע מצוקי הנחשפת בראשי הרכסים ובנחלים,

 בשטח הסקר שתי תצורות עיקריות מחבורה זאת, תצורת מישאש – הצופים הר חבורת 

מתחת  .אשר מורכבת בעיקר מצור, אך מכילה גם גיר, קירטון וחוואר יחד עם פוספוריט

תצורה זאת לרוב נמצאת  .לתצורה זאת נמצאת תצורת מנוחה אשר בנויה מקרטון לבן רך

 .מתחת לדרדרות של תצורת מישאש ונחשפת בנחלים אשר התחתרו לעומק תצורת מישאש

קלות הטיוח להודות לרכות של הקריטון ו ,ים באזורבתצורת מנוחה נמצאים רוב בורות המ

 מזרחיים של הרכסים.-תצורות אלו נמצאות בעיקר במפנים הדרום .שלו

 תצורת ע'רב בנויה מקירטון מעט צהבהב, ותצורת טקייה  – טקייה ותצורת רב'ע תצורת

בגבעות משאר בתוך רך כלל מחוואר אפרפר. התצורות נחשפות רק במקומות מועטים, בד

ל מכוסות ערך כלל העמקים. תצורות אלו מרפדות את העמקים ברובו של השטח, אך בד

 קרקעות לס. ידי

 

 קרקעות .3.1.4

שטח הסקר מאופיין בקרקעות מסוג ליתוסולים חומים וסירוזיומים לסיים בהרים, מחשופי סלע 

 .בעמקיםוחולות , וסירוזיום לסי במדרונות ההרים וליתוסולים מדבריים

 קרקע אשר נוצרת מתהליכי בלייה מכנית של סלעי האב – חומים ומדבריים ליתוסולים. 

 רטון.יאלו קרקעות צעירות אשר נמצאות בעיקר על גיר וק
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 גרגר. לאחר גשמים נוצר -מחומר אב איאולי דק ותקרקעות אבקיות. נוצר – לסי סירוזיום

זו מאופיינת בנגר קרום חרסיתי אטום יחסית למים, שכולל טחבים ואצות כחוליות, קרקע 

 עילי רב.

 גרגר, אשר אוגרת מים בצורה טובה יותר משאר הקרקעות -קרקע עבת – ניאוגניים חולות

חולות אלו מקורם מנחלים גדולים אשר זרמו  .ולכן יש בה צפיפות צומח גבוהה ,בסביבה

 בעבר מירדן אל הים התיכון.



21 
 

 גיאולוגיה :2מפה 
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 קרקעות :3מפה  
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 אקלים .3.2

ערבתי. על כן האזור -מהאקלים המדברימדברי, ומושפעת , באזור בהר הנגב הצפוניממוקמת ירוחם 

הבדלי ו מיעוט משקעים, חוסר סדירות במשקעים, לחות נמוכהקרינת שמש חזקה, מתאפיין ב

  . טמפרטורות גבוהים בין הלילה ליום

של רוחות ליליות מכיוון  יחסית ואבק ושכיחות גבוההישנם אירועים רבים של סופות חול בירוחם 

 .מערביות-ות רוחות צפוןבשעות הלילה והבוקר, נושב השנה. ברוב ימות מזרח

מ"מ  93, היא שדה בוקר, תחנת ירוחםלכמות המשקעים הממוצעת בתחנה המטאורולוגית הקרובה 

נות היא גבוהה ובלתי צפויה. שנתי. התנודתיות בין שנים גשומות לשחו-ימים בממוצע רב 17במשך 

מ"מ והמינימום  188נמדד הוא שהמקסימום השנתי  –השינוי משנה לשנה עשוי להיות גדול מאוד 

 .שדה בוקרביש לציין שסביר כי בירוחם יורדים קצת יותר משקעים מ .מ"מ 34הוא 

הטמפרטורה הממוצעת  .הטמפרטורה באזור ירוחם היא גבוהה מאוד בימים ויורדת בחדות בלילה

מעלות. הטמפרטורה  19והמינימלית היא  ,מעלות 33.7המקסימלית ביום בחודש יולי היא 

 מעלות. 4.5מעלות והמינימלית היא  15.4הממוצעת המקסימלית ביום בחודש ינואר היא 

 הידרולוגיה .3.3

אך בעקבות  ,נחל הבשורהמתנקז אל  ,רביבים נמצא באגן הניקוז של נחל ירוחםתחום שיפוט  רוב

החלקים הקמת הסכר באגם ירוחם על תוואי נחל רביבים רוב מי הגשמים נאגרים באגם ירוחם. 

ירוחם מתנקזות אל המזרחיים ביותר של הסקר מתנקזים אל נחל חתירה. השכונות הדרומיות של 

כל הנחלים באזור הסקר הם נחלים  .והשכונות הצפוניות מתנקזות אל נחל אבנוןרבנים ונחל ד

 שטפוניים.

 נחלים  .א

אלו שמתנקזים אל נחל רביבים מדרום ואלו  – לשני חלקיםאת נחלי ירוחם ניתן לחלק 

 .שמצפון

 

 . הנחלנחל שועלים מנקז אליו ערוצי משנה וערוצים שלישוניים רבים – הנחלים הדרומיים

נחל  .מתנקז אל נחל רביביםהוא שם  ,עד לאגם ירוחםומתחתר מגבולה הדרומי של ירוחם 

הוא מנקז אליו את  .דופן אל השטח המבונה בדרומה של ירוחם-דורבנים מתחתר צמוד

 .204ומתנקז אל נחל שועלים ממערב לכביש  ותשכונותיה הדרומי

מקומות בו מופע של בית גידול  ניבש ותרבנים יש דליפות ביוב ונגר עירוני אשר יוצרובנחל ד

 .204והשני בצמוד לכביש ר מול מקיף אורט ספיהאחד  – לח מדברי קבוע

מצפון לאזור  עוברהוא  .נחל אבנון מתחתר מהר אבנון ומנקז אותו –הנחלים הצפוניים 

במעבר מתחת לרחוב ומנקז אליו את השכונות הצפוניות, שכונת נאות הדר להתעשייה ו

ושם מתנקז אליו  204הנחל חוצה את כביש  .ורדימון מתנקז אליו ערוץ גדול ללא שם מצפון

נחל  .ומתחתר בחולות מתצורת חצבה נחל ירוחם אשר מנקז את שטחי הגבעות ממערב לו

 אבנון ממשיך משם עד לאגם ירוחם.

 

 

 בתי גידול לחים נוספים .ב
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נחל : בתחום הסקרשגבים רבים המצויים בעיקר בנחלים הגדולים והסלעיים  בשטח הסקר

 ועוד. חלמוניות ירוחםרביבים, נחל שועלים, 

 עופות שונים במרחב.למקורות מים זמינים לבעלי חיים ו גבים אלו הם

 

 בתחום הסקר ונחלים לגבי מיםדוגמאות  :2תמונה 

  
 נחל דורבנים בחלמוניות ירוחםגב 

  
 אגם ירוחם  מופע בית גידול לח קבוע בנחל דורבנים
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 : הידרולוגיה4מפה 
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 מידע מסקרים קודמים .3.4

. בליץ הראשון בישראל-במסגרת הביו ,בעיקר סביב אגם ירוחם ,בירוחם נערכו סקרים רבים

 רובם ציפורים נודדות. ,תועדו מאות מיני צומח ומאות מיני בעלי חייםבסקרים 

אתר צפרות ברמה , צפרים באגם ירוחם ל ידיע. עיקרן בוצעו באזור ירוחם נאספו תצפיות רבות

ניהם מינים ימינים שונים, ב 284-אלפי תצפיות בעופות מבמאגרי המידע השונים נאספו . ארצית

 כגון דוחל שחור, עלווית הרים, עלווית כהה ועוד. ,אשר נצפו פעמים בודדות בישראל

מינים של  266ך הכול סבתועדו בשטח הסקר  BioGIS-והשות הטבע והגנים של רבמאגרי המידע 

מיני  6-מיני יונקים ו 26מיני עופות,  207, מיני זוחלים 27מתוכם  ,ות שונותתצפי 2,661-בעלי חיים ב

 . פרפרים

 – מינים בסכנת הכחדה 3ניהם יתצפיות, ב 2,158-מיני צומח ב 424כמו כן תועדו במאגרים אלו 

אוכם  – מינים קרובים לסיכון 2בהם תועדו כמו כן  .אירוס ירוחם, אמברוסיה ימית ושום דרומי

 וציפורן סיני.אמיתי 

 

 בתי גידול עיקרייםסיווג  .3.5

חולות פנימיים בנגב, מישורי לס, בתות מדבריות, נחלים  כולליםבירוחם  עיקרייםהגידול הבתי 

. בתי גידול אלה וסביבה בנויה עירוניתיער נטע אדם, מלחה,  ,מצוקיים, משטחי סלע, אגם מלאכותי

חלק מבתי הגידול הם נדירים ברמה אזורית  בירוחם.הם הבסיס לקיומה של המערכת הטבעית 

 וארצית. 

 ,בעלי חשיבות גבוהה למגוון הביולוגי שטחיםכמה  ירוחםממצאי הסקירה הנוכחית מצביעים כי ב

יבשה מדברי, קיפוד -כגון צב נמצאו מינים בסכנת הכחדה(, שם 4)אתר  דוגמת חולות נחל ירוחםכ

 חולות, אירוס ירוחם, אחילוף הנגב ועוד.

 ירוחםבבתי גידול עיקריים  :1טבלה 

 תמונה תיאור בית הגידול

חולות נגב 

 פנימיים

מישורי חולות המאופיינים 

בצורה בקרקע אשר אוגרת מים 

מיטבית יותר משאר הסביבה 

לכן אזורים אלו  .המדברית

עשירים בצומח ייחודי ובבעלי 

  חיים יחודיים לחולות.

 

מישורי הלס מאופיינים בקרקע  מישורי לס

אטימה היוצרת נגר ושטפונות. 
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מישורי הלס חשובים ביותר 

עבור המגוון הביולוגי באזור. 

קרקעות לס בעיבוד מסורתי 

וקרקעות שאינן מעובדות, הפכו 

ויחד עמן גם מיני  –נדירות 

האופייניים  ובעלי החיים הצומח

 לקרקעות אלו.

 

 בתות מדבריות 

הסקר, על מגוון רחב רוב שטחי 

עיקר  .וסלעים של קרקעות

הצומח בשטחים אלו הם בכיסי 

בבתות מגוון צומח  .סלע שונים

ובעלי חיים ייחודיים למדבר ועם 

 תיכוניים.-חדירה של מינים ים

 

נחלים 

 מצוקיים

ערוצי נחלים עם מצוקים 

מיני בהם נמצאים ש ,גדולים

 צומח ובעלי חיים ייחודיים

 לאזורים אלו.

 

 מלחה

ריכוזי יש קרקע בבהם שאזורים 

אזורים אלו . מליחות גבוהים

הם נדירים בצורה טבעית בארץ, 

ועל כן מיני הצומח ובעלי החיים 

שהתמחו בסביבה זאת הם 

 נדירים ובסכנת הכחדה.
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 בתי

 גידול

 לחים

בורות מים, סכרים ובריכות 

 חורף.

 

 יער 

 אדם-נטע

נטיעות של מינים שונים בידי 

קק"ל, גורמות לשינוי ממשי של 

 אופיו הטבעי של השטח.

 

 

הסביבה 

 הבנויה

חצרות שיכונים, קירות חיים 

 .הבנוי תחוםומערכות גינון ב
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 שיטת העבודה .4
 

בנוסף, ועדת היגוי, צוות עבודה מצומצם ועבודת הסוקרים בשטח.  תהליך העבודה כלל הכוונה של

 .במועצהלחשיפת הסקר לתושבים ונאספו דיווחים מהציבור על ערכי טבע  התקיים מפגש

מאנשי מקצוע בתחום הבוטניקה והזואולוגיה, שביצעו את איסוף הנתונים  הורכבצוות הסוקרים 

 . ( שניתחו ועיבדו את המידעGISומאנשי תכנון ומערכות מידע גיאוגרפיות ) ,בשטח

 

  אתרי הסקרחלוקת  .4.1

נעשתה כשלב מקדים, באמצעות זיהוי השטחים על גבי תצלום אוויר. מפת חלוקה לאתרים ה

ובהתאם לבקשות שעלו בוועדת ההיגוי ובישיבות עם צוות  ,האתרים עודכנה לאחר ביקורים בשטח

  .העבודה

סוג בית הגידול גודל מינימלי של השטח,  –ם השונים של כל אתר נוצרה בהתאם למאפייני החלוקה

משמעות תכנונית. לכל אתר לא תמיד יש  יש לציין כי לחלוקה זו .במרחב העירוניומיקום האתר 

כולל רשימות מינים ו וגרפי, התכנוני והאקולוגי בשטחאת המידע הגיא אשר מפרטגובש כרטיס 

 חלק בלתי נפרד מסקר זה. הואוצילומים מייצגים. אוגדן כרטיסי האתרים 

משטח  אחוז 90-כ, שהם דונם 50,703שטח של פני המתפרסים על אתרים  20-שטח הסקר חולק ל

 .מועצהה

 שנסקרורשימת האתרים : 2טבלה  

 (בדונם)גודל  תיאור כללי שם האתר פרמס

ושמורת  נחל מצוקי חוצה רכס נחל רביבים 1
 טבע

2,504 

 4,846 ושמורת טבע בתה מדברית הר קשקשים 2

 5,311 בתה מדברית גבעות ירוחם 3

 4,630 חולות פנימיים בנגב ירוחםחולות נחל  4

 2,448 נחל מופר ובתה מדברית נחל אבנון 5

 4,574 ושמורת טבע בתה מדברית הר אבנון 6

 5,550 ושמורת טבע בתה מדברית אבנון דרום 7

נחל מצוקי, בתה מדברית  נחל שועלים 8
 ומישור לס

10,094 

 334 נחל מופר רבניםונחל ד 9

מדברית, משטחי סלע  בתה חלמוניות ירוחם 10
 ושמורת טבע רבים

8,384 

 1,031 אגם מלאכותי, יער נטע אדם אגם ירוחם 11

 57.4 גינון עירוני הכניסה לירוחם 12

 260 בתה מדברית ההר הלבן 13

 371 מלחה מלחת ירוחם 14

 71 בתה מדברית הגבעה 15

 18 גינון עירוני גן הגבעה 16
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 (בדונם)גודל  תיאור כללי שם האתר פרמס

 60 גינון עירוני פסל הזהות 17

 9.2 גינון עירוני גן אשכול 18

 32 גינון עירוני חורשת הראשונים 19

 118 גינון עירוני טיילת אזור התעשייה 20

 

 מבנה הסקר ואופן איסוף הנתונים .4.2

, איתור ממצאים מרכזיים, לאיתור האתרים סקר מקדיםהורכב מכמה שלבים: סקר השטח 

סקר עופות, סקר זוחלים,  וסקרים מדגמיים: ,מיפוי יחידות צומח ,סקירת צומח וחי באתרי הסקר

 שלבי הסקר השונים מפורטים להלן. סקר יונקים וסקר בתי גידול לחים.

  שטח ראשוניסקר 

באתרים לגיבוש התרשמות כוללת. במסגרת זו  סקירה ראשוניתוכלל  אוקטוברבחודש בוצע 

 אתר.  כלמיפוי ראשוני לנערך ו צולמו תמונות מייצגותנקבעו גבולות מדויקים לאתרים, 

  רישום צומח וחי – שטח שנתיסקר 

וכלל סקירה  2019אוקטובר ועד חודש  2018 אוקטובר , החל מחודשכל עונות השנהבוצע לאורך 

, כאשר האתרים הצמודים לירוחם זכו באתריםסוקר בוטניקה וזואולוגיה שיטתית של 

האתרים ורישום  כלל עדכון גבולות. חלק זה לביקורים רבים יותר מאשר האתרים המרוחקים

הסוקרים דגמו חתך של השטח, תוך רישום כלל המינים  .ממצאים מרכזיים מבוססי מיקום

בוטניים, זואולוגיים, גיאולוגיים, הידרולוגיים, סקר תועדו ממצאים ב .שנצפו בו והגדרתם

 לממצאיםדוגמאות  .מפגעים סביבתייםו , תצפיות בבעלי חייםתשתיות לקליטת קהל מיפוי

אתרים ארכיאולוגים, עצים עתיקים, ריכוזי פריחה, צמחים נדירים, : ותצפיות בבעלי חיים

 וכדומה.סימני עקבות, תחנות הרחה, מחילות ציפורים, אתרי קינון 

  סקרים נושאיים 

ידי מומחים, תוצאותיהם  להשלמת ממצאי הסקר נערכו מספר סקרים נושאיים נוספים על

קינון ציפורים, , דיגום זוחלים כוללים הסקרים הנוספים שבוצעו של מסמך זה. 5 בחלקמוצגות 

 בתי גידול לחים.ו פרפרים, עטלפי חרקים ויונקים גדולים

 מיפוי יחידות הצומח 

ניתוח של תצלום אוויר וסיורי שטח. יחידת  בסיסעל נערכה חלוקת שטח הסקר ליחידות צומח 

נמצאים בתפוצה הרחבה ביותר השליטים, ה פות והרכב המיניםצומח מוגדרת על פי גובה, צפי

 .ידהבשטח היח

 

 

 אתר טיסכר 
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 (בקובץ נפרד אתרים יאוגדן כרטיס ו)רא האתרים יסימופיע בכרטבסקר אסף נפירוט המידע ש

 :את הפירוט להלן כוללהמידע עבור כל אתר נאסף . מידע הגיאוגרפיותבשכבות הכן ו

o שם ומספר האתר, מיקום וסביבת האתר, אפיון השטח – וממצאים עיקריים מידע כללי, 

צומח ם מרכזיים של והיבטים סביבתיים כגון נגישות, קשר עם אתרים סמוכים וממצאי

 חי באתר.ו

o  ייעודי קרקע מאושרים בשטח האתר, שימושי קרקע בפועל, תכנון עתידי – יתכנונמידע 

 .)מוסדות חינוך, ציבור וקהילה( האתרקרבת מידע על ממשקי קהילה בו

o עודפי עפר, אשפה,  דוגמתכ של מפגעים באתר סימון – תשתיות קליטת קהלם ומפגעי

סימון של תשתיות קליטת קהל באתר ובקרבתו: שבילי הליכה, ו ,כדומהצמחייה פולשת ו

 ספסלים, חנייה ועוד. 

o המלצות כלליות לשימור, טיפוח וניהול האתר. – המלצות 

o  מייצגות של המצאי באתר.תמונות  – חזותימידע 

o ותיאור הממצא. מפת ממצאים – מיפוי הממצאים 

o שנצפו באתר, כאשר ברשימה הובלטו  והחי מחורשימה מלאה של הצ – פירוט חי וצומח

 .פולשיםמינים מוגנים ומינים , אנדמייםמינים בסכנת הכחדה,  "אדומים" מינים

 

 הנתונים מסד 

סוגי מידע שונים וכולל אפשרות  ומגוון המוצג במאגר מידע המכילב בסקר נאסף מידע ר

של טקסטואלי ום אחרים. המידע כולל מידע מרחבי להצלבה בינם לבין נתונים מרחביי

מינים עבור  רשימות, פוליגונים ונקודות: גבולות אתרים, יחידות צומח, ממצאים, ייעודי קרקע

 צילומים מייצגים.הכולל י ותחזמידע וכן  ,ם ועודכל אתר, תיאור ממצאי

 מורכב מחיבור של שלוש תוכנות:  מסד הנתונים

o ArcGIS – .מערכת מידע גיאוגרפית המאפשרת חיבור בין מסדי נתונים למיקום מרחבי 

o Microsoft Access –  .תוכנה לבנייה וארגון של מסדי נתונים 

o  קליטת הנתונים נערכה בפלטפורמה אינטרנטית של חברתESRIשרה לכל סוקר , שאפ

 ArcGISלהזין נתונים דרך המחשב האישי או הטלפון הנייד למאגר הנתונים של הסקר )

Explorer Online.) 
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 ESRIבמערכת  : דוגמא למערכת איסוף הנתונים3תמונה 

 

 

 

 בשטחסוקרים עבודת ה :4תמונה 

  
 סקירה לילית של זוחלים סקירת בוטניקה באביב
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 הסקר ממצאי .5

 בירוחםמערכות הצומח  .5.1

 רקע .5.1.1

ולכן יחידות הצומח בו הן רבות,  ,ד מבחינת טיפוסי הסלע והקרקעואזור צפון הר הנגב מגוון מא

 היחידות העיקריות. ששמציגה את  3ומהוות ערבוב בין צומח ערבתי לצומח מדברי. טבלה 

 : יחידות צומח עיקריות.3 טבלה

 בית הגידול שם החברה 

 סלעי גיר ודולומיט קשים המדבר וערטל זוגן השיח, לענת 1

 סלעים כתלה חריפה ואזובית המדבר 2

 קירטונים וחווארים אשליל שעיר ובסיה ערבית 3

 סירוזים לסי וסירוזים אבני חמד המדבר 4

 חולות רותם המדבר ויפרוק המדבר 5

 ערוצים קרני ומלוח קיפח-קזוח תלת 6

 

 פירוט על חברות הצומח:

 גיר ודולומיט הצומח בסלעי .1

חברה האופיינית לרכסים המערביים של צפון הר הנגב היא חברת לענת המדבר וערטל מדברי. היא 

ובשיפולים  –כתף שבטה, רכס בוקר ורכס ירוחם  –מופיעה בעיקר בשלושת הרכסים המערביים 

)קנומן המערביים של רכס חתירה. חברה זו מופיעה בעיקר על סלעי גיר ודולומיט מחבורת יהודה 

וכיסוי  ,מ"מ 100-וטורון( היוצרים דרגשי סלע סדוקים. באזור זה כמות המשקעים הממוצעת היא כ

 .10%-ל 2%בין בני השיח על המדרונות הוא 

המלווים האופיינים לחברה זו הם: שמשון קהירי, שמשון הנגב, נואית קוצנית, דרדר מצרי, טוריים 

 זיפניים ועוד.

על אותה קרקע במפנים דרומיים ומזרחיים מוצאים חברת זוגן השיח וערטל מדברי, שהיא חברה 

עלים, מתלולן -ערבית. בין המלווים של חברה זו: לענת המדבר, יפרוק מהמדבר, זהבית דקת-סהרו

 הערבות ועוד.

  זה בחלק המזרחי של צפון הר הנגב המלווה העיקרי של חברת הזוגן הוא אשליל שעיר. מין

קשור כנראה בהימצאות שכבות דקות של חוואר וקירטון בין שכבות הגיר הקשה. מלווים 

 בולטים נוספים של חברה זו הם עדעד מאובק ומתלולן הערבות.

  ,בו תנאי האקלים לחים מעט יותר, מופיעה על אותם סלעים חברת לענת שברכס דימונה

המתנן מהשטח והוא מופיע רק כצמח המדבר ומתנן שעיר. באזורים צחיחים יותר נעלם 

 ערוצים.

  בשוליים המערביים של רכס חתירה, בין ממשית לירוחם, מופיעה חברת יפרוק המדבר

 ומתלולן הערבות.

 

 צומח הסלעים .2
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חברת כתלה חריפה ואזובית המדבר. חברה  ל ידיצומח הסלעים ברכסים של צפון הר הנגב מאופיין ע

 מ', באזור של סלעי גיר ודולומיט קשים ובלתי סדוקים. 300-600זו בולטת בעיקר ברום של 

נוכחות הצמחים מוגבלת לכיסוי הקרקע שבין משטחי הסלע הנהנים מכמות מים גבוהה. כתוצאה 

מכך, הרכב חברת צמחי הסלעים הוא יותר מזופילי ביחס לחברות צמחים המצויות על תשתיות 

ירוחם ניתן למצוא נרקיס מצוי וחלמונית גדולה. אחרות בסביבה. לדוגמה, בין צמחי הסלעים ברכס 

קיפודן  –אחוז גבוה יחסית מצמחי הסלעים מורכב מצמחים ים תיכוניים ומנציגים של בתות הספר 

בלאנש, גלונית מצויה, טבורית נטויה, חבלבל כפני וכו'. בערוצים קטנים מופיעה סירה קוצנית. 

בו משטחי הסלע חלקים, לבין מפנה שמפנה צפוני, קיים הבדל בכיסוי הצומח ובמיני הצמחים בין 

 דרומי בעל סלעים מגוממים.

 

 צומח סלעי קירטון וחוואר .3

סלעים רכים מצויים בהר הנגב במחשופים של סלעי קירטון מתקופת הסנון )תצורת מנוחה(. 

חרסיות של תצורת תקיה וע'רב מתקופת הפליאוקן מצויות בעיקר בבקעת צין ובבקעת אורון, אך 

 גם בכתמים באזורים אחרים.

רנדזיני(. משק -הסלע הרך נשאר לרוב חשוף או מכוסה בקרקע רדודה ומלוחה )ליתוסול מדברי

מגוון מינים  ל ידיהמים בו גרוע, ולכן בדרך כלל הכיסוי הצמחי נמוך. חברות הצמחים מאופיינות ע

 מלווים. נמוך, עם שלטון של מין אחד )לרוב ממשפחת הסלקיים( ומיעוט מינים 

  החברה המופיעה על סלעי קירטון באזור הערבתי היא חברת אשליל שעיר, המלווה במספר

 כיסוי דל: לענת המדבר, יפרוק המדבר ומתלולן הערבות. במינים המופיעים 

 בכתמים מדבריים יותר שולטת בסיה ערבית, ומלווים אותה אשליל שעיר, מוצנית קטנת-

 ועוד.פרחים, לחך סגלגל, כנפן קוצני 

  עה חברת אוכם מדברייברכס אפעה מופבחלק מהמדרונות. 

 

 . קרקעות(3.1.4ראה סעיף  ) צומח הסירוזים הלסי .4

מישורי לס מצויים בעיקר בחלקו המערבי של צפון הר הנגב, באזור ירוחם, באר מישש, ניצנה 

וכן במדרגות עתיקות של נחלים,  בהם מצטבר לס איאולישומישור צין. הם מצויים במישורים 

 שבחלקן היו מעובדות בתקופות היסטוריות.

חברת הצמחים האופיינית ביותר למישורי לס בצפון הנגב היא חברת חמד המדבר. חמד המדבר 

מכיסוי בני השיח. הכיסוי הכללי  90%בהן היא מהווה שיוצרת עומדים טהורים על קרקעות לסיות, 

גרוע של הלס. בין המלווים של החמד מצויים צמחים המופיעים על הנמוך נובע ממשק המים ה

אשליל שעיר, זוגן השיח, לענת המדבר, מרווה מצרית, אמיך קוצני, כריך הערבות  –הגבעות סביב 

 חסידה שעיר.-ומקור

חברה המופיעה בשדות שהיו  – סגיטלית-חברה בתר היאיתכן שבחלק מהמקרים חברת החמד י

מעובדים ושהפסקת העיבוד בהם גרמה להיעלמות החברה המקורית ולחדירת חמד המדבר, אם כי 

 היא מופיעה גם באדמות שככל הנראה לא היו מעובדות מעולם.

  במישורי לס מוגבהים שאינם מקבלים תוספת מי נגר מופיעה חברת יפרוק המדבר וחמד

 חסידה שעיר וסתוונית הקליפות.-ה בולטים בעיקר מקורהמדבר. מבין המלווים ב

  בשולי מישורי הלס התנאים צחיחים יותר, שכבת הגיר מצויה בעומק רדוד יותר והלס מכיל

 כמות גדולה של אבנים. במקומות אלה הצומח מורכב מחברת זוגן השיח וחמד המדבר.
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 הצומח בחולות הפנימיים .5

צפון הנגב הוא בעיקר מבליה של אבן חול מתצורת חצבה, שנוצרה מוצא החול בחולות הפנימיים של 

בניאוגן ומורכבת מחלקיקי חול גס עם כמות משתנה של חצץ. הבליה של אבן החול יצרה שכבת חול 

 עבה. החול מכיל אחוז ניכר של חלקיקים דקים ואינו מלוח.

לסי. לפי דנין -ול הוא חולבעמק ירוחם הייתה, בנוסף לבליית החול, גם שקיעה חזקה של לס, והח

 ( קובע עומק שכבת החול את אופי חברת הצומח.1963)

  בהם החול רדוד יחסית מופיעה וריאציה חולית של חברת יפרוק המדבר, או שבמקומות

לענת המדבר. בין המלווים הבולטים: מלענן קהה, מלענן ריסני, מלענן מנוצה, נואית 

 ון יושב, חורשף צהוב ועוד.קוצנית, חמד השיח, חבלבל משובל, שמש

 עכנאי שיחני, מלענן מנוצה, -בחולות עמוקים יותר מופיעה חברת שבטוט מצויץ, מלווה בבר

 רותם המדבר, יפרוק המדבר, חבלבל משובל, חולית מצרית ועוד.

  בערוצים בין החולות שולטים בעיקר רותם המדבר, מתנן שעיר ושבטוט מצויץ בליווי

וליות השכנות. בערוצים של נחל ממשית מופיעה שטיה סלילנית הצמחים המצויים על הח

 בדגם מפוזר.

  על גבעות הקונגלומרט הכהות יותר שולטת חברת זוגן השיח. הכיסוי הצמחי בחברה זו

נמוך ומופיעים בה כמלווים כמה צמחים תרמופיליים, כמו כוכב ננסי, פרסטיה מצרית, 

 פגוניה רכה, חמד השיח ועוד.

 

 יםצומח הערוצ .6

בהם שבצפון הר הנגב ניתן להבחין בין שני טיפוסי ערוצים: אלה המכילים בעיקר קרקע לסית, ואלה 

התשתית מכוסה בצרורות אבן. בשני טיפוסי הערוצים הקרקע שטופה היטב ואינה מלוחה. הצומח 

 ואדיות עשיר יותר וכיסויו צפוף יותר ככל שגדל אגן ההיקוות של הערוץ.וב

אדיות הם מתנן שעיר ורותם המדבר. המלווים הם אכיליאה ריחנית, ובוהצמחים השולטים 

ואדיות ושנתיים ב-ארכובית שבטבטית, מלוח קיפח, פרעושית מסולסלת ועוד. כיסוי הצמחים החד

חסידה מצוי, -ד בשנים גשומות, ובין מינים אלה מצויים צמחים ים תיכוניים רבים: מקורוגבוה מא

 ונת, פשתנית זעירה, דבקה דקיקה ועוד.אסתום מצוי, ציפורנית מגו

בערוצים בעלי תשתית חצצית חלחול המים מהיר יותר, ולכן הם מגיעים לעומק רב יותר מאשר 

-שנתיים עמוקי-בערוצים בעלי תשתית לס. הצומח בערוצים החצציים הוא בעיקר של צמחים רב

מוגבלים בעיקר לאזורים בעלי שנתיים נמוך והם -שורש כגון רותם המדבר ומתנן שעיר. כיסוי החד

 גרגר, כמו כתפי לס.-תשתית דקת
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 המפורטות להלן. בשטח סקר ירוחם נכללות יחידות הנוף

 בקעה צרה וארוכה המפרידה בין רכס ירוחם בצפון לבין רכס חתירה בדרום. חלק  -קער ירוחם

בו גדלים מיני צמחים שמתצורת חצבה ובחול מעורב בלס,  משטח הקער מכוסה בחול ניאוגני

נמצאים  ,גם בית גידול לצמחי חולות אשר הםייחודיים ונדירים רבים. חולות מישור ירוחם 

כאן בקצה גבול תפוצתם, ונפוצים יותר בחולות מערב הנגב ומישור החוף, או בחולות הערבה. 

וצר מישורים רחבים בשלטון בתת חמד מערבי של הקער מכוסה בלס בהיר הי-חלקו הדרום

העיר  המדבר, ובו מינים ייחודיים לבתי הגידול הלסיים, שנמצאים באיום הולך וגובר בארץ.

בקו התפר שבין החולות של אגן נחל ירוחם ונחל אבנון, לבין  ,ירוחם יושבת בתוך קער ירוחם

 מישור הלס שבשולי נחל שועלים.

 מ' מעל לפני הים. רוב שטח הסקר הצפוני מורכב  600-ע לכקמר סלעי שגבהו מגי -רכס ירוחם

משולי רכס ירוחם הדרומיים, הכוללים גבעות צור ולס והרי גיר ודולומיט ובהם משטחי סלע 

זרעי. -בית גידול למינים רליקטיים כמו חלמונית גדולה, נרקיס מצוי ואשחר דו שהםחלקים 

וחם, שבשטחה משטחי סלע רבים וחשובים בשטח הסקר נכלל חלק גדול משמורת חלמוניות יר

 מקלט למינים נדירים, לחלקם זו הנקודה היחידה בצפון הנגב או בנגב בכלל. המשמשים

 מ'. בשטח הסקר נמצאים המצלעות  750קמר סלעי גדול שגבהו מגיע עד כדי  -רכס חתירה

נדירים. מערביים של הרכס, הכוללים משטחי סלע חלקים ובהם מיני רליקטיים -הצפוניים

מרכס חתירה יורדים נחל שועלים ונחל אבנון, שבהם משטחי סלע רבים ומינים נדירים מקומית 

 ונדירים בכלל. ברכס חתירה שטח הסקר מגיע עד הר אבנון.

 : אתרי פריחה5תמונה 

  
 מלחת ירוחם – מרווה צמירה חולות נחל ירוחם – שדה פריחה של עשבוניים

  
 שמורת החלמוניות – חלמונית גדולה רבניםונחל ד – פקטורובסקי יתאהרונסונ
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 ממצאים כלליים .5.1.2

 אפיון מערכות צומח  .5.1.2.1

הצומח ברוב  ,באופן כללי. נשמר בצורתו הטבעית –ובעיקר הרכסים  –חלק גדול משטח הסקר 

  . כשהיהפחות או יותר השטח נשאר 

הראשונה כוללת בתי גידול טבעיים  ניתן לחלק בהכללה את מערכות הצומח בסקר לשתי קטגוריות.

ערוצי נחלים, הרים ומדרונות, שדות אקסטנסיביים  –טבעיים בשטחים שסביב העיר -או חצי

כוללת את האתרים נחל שועלים, שמורת חלמוניות ירוחם, נחל הקטגוריה הראשונה וחולות. 

נון, נחל אבנון, מלחת רביבים, הר קשקשים, גבעות ירוחם, חולות נחל ירוחם, אבנון דרום, הר אב

בתה מדברית  ל ידיירוחם, נחל דורבנים, הגבעה וההר הלבן. רוב האזורים האלה נשלטים ע

בצפיפויות משתנות, כשנלווים אליה שיחים כרותם המדבר, שלהבית המדבר, אטד ערבי, קרקש 

, ובמישורי צהוב ושרביטן ריסני. בערוצי הנחלים מופיעות לפרקים בתות ספר בשלטון סירה קוצנית

 הלס שולט כמעט בבלעדיות חמד המדבר, היוצר בתה דלילה ונמוכה.

בחולות נחל ירוחם מתווספים לנוף עצים בודדים של שיטה סלילנית, שהיא אחד משלושת מיני 

העצים המקומיים היחידים הנמצאים בשטח הסקר באופן טבעי )האחרים הם אשל היאור ואשל 

מדבר החם בערוצים בעמק הערבה ובדרום הנגב, אך נדירה למדי מרובע(. שיטה סלילנית נפוצה ב

ן ממשיכה מכאן צפונה בחולות קער ירוחם המי בצפון הנגב, ותפוצתה כאן דלילה למדי. תפוצת

אשלים, מלוח קיפח ואוכם  ל ידיוקער ממשית, עד למישור ימין. מלחת ירוחם, כאמור, נשלטת ע

  אמיתי.

גנים ציבוריים, פארקים  –שעברו פיתוח ושינוי נוף הצומח הטבעי ה כוללת שטחים יהקטגוריה השני

בחלק מהאתרים האלה ניתן למצוא כיסים של צומח מקומי ששרדו בנקודות בודדות.  .ואגם ירוחם

האתרים בסקר שנכללים תחת קטגוריה זו הם אגם ירוחם, הכניסה לירוחם, גן פסל הזהות, גן 

 ה.יהתעשי אשכול, חורשת הראשונים וטיילת אזור

הגינון העירוני הוא לרוב אינטנסיבי וההשקיה הקיצית מעודדת מיני צומח זרים, או זרים מקומית, 

מקורם של חלקם בזרעים שהופצו ממינים פולשים שנשתלו בגינון  .ביניהם לא מעט מינים פולשים

 .טהעירוני, כמו צחר כחלחל וינבו

 ממצאי הסקר הנוכחי .5.1.2.2

מינים על סף  2 מינים "אדומים" בסכנת הכחדה, 5י צמחים, בכללם מינ 567בסקר נמצאו ונרשמו 

מיני צמחים  50-מינים נדירים אזורית, ו 72מינים נדירים למדי,  16ד, ומינים נדירים מא 8 איום,

-זרים לארץ או זרים לנגב, שאינם חלק מהפלורה הטבעית המקומית. רובם מינים פולשים חד

שקים בתוך העיר או בפארק אגם ירוחם, אך חלקם )ינבוט, שנתיים המופיעים רק באתרים המו

טבק השיח, קוכיה הודית ואחרים( פולשים מתוך האזורים המפותחים אל השטחים הפתוחים 

 שמסביב.

אלה שנמצאו בסקר, ורבים ף על ד נוסובשטח הסקר לא מוכרים מינים אדומים או נדירים מא

הם אתרים לא מוכרים שהתגלו במהלך הסקר.  מהאתרים של המינים האדומים והנדירים שסומנו

כזהו  .כז תפוצתם בארץ בהר הנגב הגבוהחלקם מהווים אוכלוסיות קצה של מינים נדירים שמר
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התגלה באתר חדש שלמשל אירוס טוביה, צמח בסכנת הכחדה אנדמי להר הנגב ולהרי אדום בירדן, 

יה מרכס ירוחם, והאתר הצפוני בשמורת חלמוניות ירוחם. זהו התיעוד הראשון של אירוס טוב

ביותר שלו המוכר כיום בארץ, ואולי בעולם. אתרים חדשים נוספים של אירוס טוביה התגלו בנחל 

 הם האוכלוסיות הצפוניות ביותר של המין ברכס חתירה.ושועלים ובאבנון דרום, 

ד ונדירים מאמין הרמון, האנדמי להר הנגב הגבוה וכלול ברשימת המינים ה-חלב שעיר תת-גם נץ

גבול התפוצה הצפוני של טקסון זה, אחת שהן בארץ, התגלה בשטח הסקר בשתי אוכלוסיות חדשות 

באבנון דרום ואחת נוספת בהר קשקשים. האוכלוסייה שהייתה הצפונית ביותר לפני כן, נמצאת 

 בוקר.-בשולי רמת עבדת, מעט מדרום למדרשת שדה

במסגרת הסקר התגלו אתרים חדשים רבים יחסית של שום קולמן, שום דרומי ואחילוף הנגב. 

שלושתם מינים נדירים ואדומים, אנדמיים לנגב הישראלי בלבד )שום דרומי גדל באוכלוסיות 

 בודדות גם בדרום מדבר יהודה(.

מין שכיח בחבל הים כמו כן, התגלתה בנחל שועלים אוכלוסייה חדשה ולא מוכרת של נרקיס מצוי, 

מספר אוכלוסיות של כרבולת אדומית באזור שמורת התגלו תיכוני, אך רליקט נדיר בנגב, ו

הגדל בעיקר בהרי דרום הנגב  ,חלמוניות ירוחם ונחל רביבים. כרבולת אדומית היא מין נדיר בארץ

 הצחיחים, וזוהי האוכלוסייה הצפונית ביותר המוכרת של מין זה בארץ.

, חשוב ביותר, שהתגלה במסגרת הסקר הוא שרידי המלחה ליד צומת ירוחם. מלחות ממצא נוסף

בית גידול הנחשב לנתון תחת איום גבוה מדובר ב – ובארץ בכללבפרט טבעיות נדירות למדי בנגב 

במיוחד. רבים מהמינים האופייניים למלחות נמצאים בסכנת הכחדה בארץ, או נכללים ברשימת 

מה במבנה ובהרכב הצומח -. המלחה בנחל אבנון ככל הנראה הזכירה במידתדוהמינים הנדירים מא

 את המלחות של בקעת צין, המכילות מספר רב של מינים נדירים ובסכנת הכחדה.

בעקבות השלכת פסולת ודליפת מי ביוב, ומשטר המים שונה  ל ידיכיום שטח המלחה מופר, בעיקר ע

ות מאמצי החיפוש, נמצאו במלחה "רק" שני מינים הסדרת ערוץ נחל אבנון. במסגרת הסקר, למר

אוכם אמיתי ויתדן  –( 2.5סף איום )מספר אדום  ד, שניהם כלולים ברשימת המינים עלונדירים מא

מפושק. מין נוסף, אפזרית בוקון, הוא מין נדיר בקנה מידה ארצי שאינו כלול ברשימות הספר 

סביר להניח שבעבר . החלוקה של הסוג אפזריתעל בין החוקרים האדום, בעיקר עקב חוסר הסכמה 

  חתול שרועה וסמר מרצעני.-כמו כף –כלל מגוון הצומח של המלחה מינים נדירים רבים אחרים 

ומינים נדירים מקומית ונדירים בכלל, הממצאים נוספים ושל אתרים מיוחדים מציאתם יחד עם 

בנגב ועל בתי הגידול הייחודיים שמירה על השטחים הפתוחים של מראים את החשיבות הגדולה 

תגליות באזור ירוחם, ובסקירתם על ידי גורמים מקצועיים כדי לחשוף תגליות חדשות כאלה, ו

 נוספות.

 עושר מיני הצמחים 

)מעל לשישית ממיני הצמחים המוכרים בארץ!( נזקף  של מיני הצומח שתועדוהמגוון המרשים 

ת מגוון גדול של בתי גידול שונים וייחודיים, שבכל לזכות השטח הגדול שרובו לא מפותח, ולזכו

חולות, לס, ערוצי נחלים, משטחי סלע, מדרונות טרשיים, מלחה  –אחד מהם מגוון מינים שונה 

 ושדות אקסטנסיביים.
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וככל  ,ישובילסמוכים באתרים החשוב לציין כי מאמץ הדיגום לא היה אחיד. עיקר המאמץ הושקע 

 ישוב.ייתכן כי ישנם מינים נוספים באתרים המרוחקים מהיעל כן  .תשהמרחק גדל כך המאמץ פח

 .ר המינים באתרי הטבע בעיר: עוש4 טבלה

אחוז מתוך מספר המינים  מספר מינים שם אתר מספר אתר

 הכולל

 49.2 279 שמורת חלמוניות ירוחם 1

 47.4 269 נחל רביבים 2

 40.2 228 נחל שועלים 3

 34.9 198 הר קשקשים 4

 29.8 169 גבעות ירוחם 5

 31.3 178 אבנון דרום 6

 22.7 129 הר אבנון 7

 31.7 180 נחל דורבנים 8

 20.9 119 נחל אבנון 9

 37.9 215 חולות נחל ירוחם 10

 26.9 153 מלחת ירוחם 11

 25.7 146 ההר הלבן 12

 17.2 98 הגבעה 13

 25.2 143 אגם ירוחם 14

 18.1 103 היטיילת אזור התעשי 15

 15.5 88 גן פסל הזהות 16

 14.8 84 הכניסה לירוחם 17

 10 57 גן הגבעה 18

 11.1 63 גן אשכול 19

 5.6 32 חורשת הראשונים 20

 

בהם מגוון הצומח היה הגבוה ביותר הם פוליגונים כמו שמורת שניתן לראות שהפוליגונים 

ערוצים רחבים ומשטחי סלע. נחל שועלים חלמוניות ירוחם, נחל רביבים ונחל שועלים, הכוללים 

 ושמורת חלמוניות ירוחם כוללים גם מישורי לס בשוליהם.

מיד לאחר מכן, מגוון המינים הגדול ביותר נמצא בחולות נחל ירוחם, וזה גם הפוליגון הכי שונה 

 משאר שטח הסקר בהרכב הצומח שבו.

שטחים מפותחים כולם, )ים העירוניים ראוי לציין את ההבדל הגדול במספר המינים בין הפוליגונ

הכוללים שטח טבעי ששמר על  ,לבין הפוליגונים החיצוניים (למעט פוליגון הגבעה ונחל דורבנים

הרכב הצומח המקורי שלו. זאת למרות שהסקירה בפוליגונים החיצוניים הייתה מדגמית, ופחות 

אילוצי זמן ותקציב, פוליגונים מפורטת ודקדקנית מאשר בפוליגונים העירוניים. כמו כן, בשל 

חיצוניים מסוימים נסקרו בפירוט פחות מאשר אחרים, וסביר להניח שהם מכילים מגוון מינים 

 גבוה יותר ממה שנרשם.
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הפוליגונים ויש לציין את ההבדלים במספר המינים הזרים בין הפוליגונים החיצוניים  ,כמו כן

הגדול ביותר בסקר, וגם עם אחוז המינים הזרים  העירוניים. הפוליגון עם מספר המינים הזרים

מכלל המינים  29%הם מיני צומח פולשים, ש 25הגדול ביותר, הוא פוליגון הכניסה לירוחם, הכולל 

מינים, מתוכם  143שנרשמו בפוליגון. בהקשר זה ראוי להתייחס לפוליגון אגם ירוחם, שבו נמצאו 

שמו בפוליגון זה נמצאו בשטח מצומצם יחסית של (. מרבית המינים שנר12%-מינים זרים )כ 18

ערוץ נחל אבנון לפני השפך אל אגם ירוחם. אל שטח זה נשטפים זרעים וחול מאגן נחל אבנון, 

יותר שהם וצמחים רבים מהפוליגונים הסובבים נובטים בחול הלח לאחר השטפונות. מינים אלה, 

-הפארק ואינם מקיימים בו אוכלוסיות בנותמחצי מכלל המינים בפוליגון, אינם אופייניים לשטח 

קיימא, אלא מגיעים באופן אפיזודי מסביבתו, דרך ערוץ הנחל. כמה מינים נוספים )סמר מצוי, סמר 

ערבי, אפזרית בוקון ויתדן מפושק( הגיעו כנראה מהמלחה הסמוכה והתבססו בכתמי אדמה 

ת ירוחם מקיים אוכלוסייה צפופה מלוחה, חשופה מעצים. פרטים בודדים של יתדן מפושק )שבמלח

בת אלפי פרטים( הופצו משטח המלחה והתבססו ליד טפטפות גם בתוך העיר בגן אשכול ובגן 

הגבעה, וגם בערוץ בפוליגון ההר הלבן. אין לראות בהם אוכלוסיות של המין הנדיר, אלא אירועי 

 הפצה אפיזודיים גם כן.
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 : עושר מיני צומח לפי אתרים5 מפה
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 טיפוסי צומח עיקריים .5.1.2.3

יחידות צומח הנבדלות זו מזו בתצורת הצומח )בתה, חורש,  36-דונם( חולקו ל 50,703אתרי הסקר )

טיפוסי  12הוגדרו . בסך הכול בצפיפות וגובה הצומח, במידת ההפרה ובמינים השולטים ,כרם וכו'(

 .(1להרחבה נספח , ו6, מפה 1איור  ורא)צומח עיקריים 

חמד  –בני שיח האופייניים לאקלים המדברי של הר הנגב הנמוך  ל ידיר נשלטים ערוב שטחי הסק

המדבר, זוגן השיח, לענת המדבר, יפרוק המדבר, נואית קוצנית ועוד, כשהם מלווים בשיחים 

מדבריים כמו רותם המדבר, אטד ערבי, שרביטן ריסני וקרקש צהוב. בערוצי הנחלים מופיעים אשל 

מידות שונות של צפיפות, ובמלחת ירוחם שולטים אשלים בדגם צפוף בליווי היאור ואשל מרובע ב

מלוח ואוכם. בערוצים הרחבים כמו נחל רביבים ונחל שועלים שולטת בתת סירה קוצנית מלווה 

 באכיליאה ריחנית ובשיחים כמו רותם, קרקש ושלהבית המדבר.

 ל ידיהאבניים, והשטח נשלט עבחולות נחל ירוחם הצומח המעוצה דליל יותר מאשר במדרונות 

חלוף המלווים בבני שיח פזורים, ובערוצי הנחלים גם בשיחים ובעצים )שיטה -עשבוניים בני

 סלילנית(.

 ל ידיבמישורי הלס מופיעה בתה מדברית שונה מזו שעל המדרונות, בכך שהיא נשלטת בלעדית ע

 חמד המדבר.

 : טיפוסי צומח עיקריים1איור 

 

טיפוסי צומח עיקריים
בתה מדברית דלילה

חלוף עם מעוצים פזורים-עשבוניים בני

בתה מדברית דלילה בשלטון חמד  
המדבר

שטח מופר

יער צפוף בשלטון אורן ירושלים וינבוט

,  שיחיה דלילה בשלטון רותם המדבר
אטד ערבי ושיטה סלילנית

חורש בשלטון אשל היאור ואשל מרובע

בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית ורותם 
המדבר

חקלאות

גינון עירוני

חישת קנים ואשלים

מלוח קיפח  , חורש בשלטון אשל היאור
ואוכם אמיתי
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טבעיים, כאשר שהצמחייה הדומיננטית בהם מאפיינת בתי גידול  ר הם שטחיםמשטחי הסק 93%-כ

אזורים שעברו הם משטחי הסקר  7%. מתוך שטחים אלו הוגדרו כבתה מדברית דלילה 80%-כ

 ושטחים מופריםחקלאות גינון עירוני, יער נטע אדם, כמו למשל  ,הפרעה משמעותית בשטח

 במרחב הסקר:להלן תיאור כללי של טיפוסי הצומח 

 דלילה מדברית בתה .א

טיפוס הצומח הנפוץ ביותר בשטח הסקר. שולט בכל רכס ירוחם, רכס חתירה, בגבעות הנמוכות של 

גבעות שמצפון למלחת ירוחם, ובפוליגון הגבעה שנמצא בתוך בנחל אבנון ונחל שועלים, בהר הלבן ו

 העיר.

צומח מעוצה, מרביתו בני שיח  10%עד  2 –בתה זו מאופיינת בכיסוי צומח דליל האופייני לנגב 

 נמוכים.

המינים השולטים הם זוגן השיח, לענת המדבר, יפרוק המדבר, חמד המדבר, ערטל המדבר, נואית 

קוצנית, שמשון קהירי, מתלולן הערבות ובסיה ערבית. הם מתחלפים ביניהם, כתלות במשטר 

כשהוא מלווה באחדים  ,לט זוגן השיחהמים, בגובה, במפנה ובהרכב הסלע והקרקע. ברוב השטח שו

 מבין השליטים האחרים, או בכולם.

 תצורה זו שולטת במרבית שטחי הר הנגב.

השיחים האופייניים לתצורה זו הם רותם המדבר ושרביטן ריסני, המופיעים פזורים על המדרונות. 

ה בחלבלוב בשמורת חלמוניות ירוחם ובהר קשקשים מופיעה במשטחי הסלע מלחית נגדית, מלוו

  רמון, גולנית ערב, כתלה חריפה, לוטמית דביקה וציפורן סיני.

 המדבר חמד בשלטון דלילה מדברית בתה .ב

שנתי ובנישה האקולוגית, הפרדנו -עקב הבלעדיות של החמד בתצורה זו והשוני בהרכב הצומח החד

 את טיפוס הצומח הזה מטיפוס הצומח הכללי של בתה מדברית.

שיח נפוץ בהר הנגב ויוצר תצורה זו במישורי לס ובערוצים בעלי תשתית לס -חמד המדבר הוא בן

עמוקה. החמד שולט בלעדית במישורי הלס ואין לו מלווים כמעט. תצורה זו נמצאת במישורי הלס 

בשולי נחל שועלים, נחל רביבים עליון ונחל אבנון. מישורי הלס מכילים מגוון ביולוגי ייחודי ושונה 

 ניים של הקמרים, ולכן יש להם עדיפות גבוהה לשימור.מהמדרונות האב

 אמיתיבשלטון אשל היאור, מלוח קיפח ואוכם  חורש .ג

 עקב הייחודיות של מלחת ירוחם משאר שטחי הסקר, הפרדנו אותה לטיפוס צומח שונה.

בטיפוס צומח זה אוכם אמיתי, שהוא מין נדיר על סף איום, מגיע לשלטון כמלווה של אשל היאור 

טיפוס זה נמצא בשטחי הסקר רק במלחת ירוחם בערוץ נחל אבנון. טיפוסים דומים  וח קיפח.ומל

 נמצאים במלחות מצוק הצינים ובעין צין.

 מרובע ואשל היאור אשל בשלטון חורש .ד
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טיפוס צומח זה אופייני לערוצי נחלים מלוחים ולחים יחסית שעברו הפרה. נמצא בערוץ נחל 

דורבנים ובנחל אבנון בין המלחה לבין האגם. השליט העיקרי הוא אשל היאור, והוא מלווה באשל 

מרובע ובמלוח קיפח. מתחת לאשלים נמצאים מדי פעם צמחי מעונות מלוחים שהופצו ממלחת 

רנקניה מאובקת ואפזרית בוקון. בנחל דורבנים שיחי המלוח יוצרים סביבם אקלים ירוחם, כמו פ

 לח יותר, המהווה מקלט למיני צמחים האופייניים למישור הלס הסמוך וגם לצומח מעונות מופרים.

 פזורים מעוצים עםחלוף -בני עשבוניים .ה

חלקית בגלל תנאי בית  תצורת הצומח האופיינית לחולות נחל ירוחם. הצומח המעוצה דליל למדי,

שנתיים -הגידול וחלקית בגלל שחלקים מהשטח נחרשים בחריש רדוד הפוגע במעוצים, אך לא בחד

 ובגיאופיטים.

חולות נחל ירוחם מתאפיינים במגוון רחב של מיני צמחים, חלקם צמחי שדות, חלקם צמחי לס 

מערב הנגב. יוצאים דופן  לס, וחלקם צמחי חולות האופייניים לחולות הערבה או לחולות-וחול

מבחינה זו הם כמה מינים האופייניים לחולות הניאוגניים )חולות שבין קער ירוחם לבין מישור 

ימין( ביניהם חבלבל משובל, שמרכז התפוצה שלו בארץ הוא בחולות הנגב הפנימיים של קער ירוחם, 

 .ירוחםם הערבה ובמכתש ד גם בחולות דרווקער ממשית וקער ימין, והוא נמצא באופן נדיר מא

 .מינים ייחודיים נוספים שנמצאים כאן הם אירוס ירוחם, אחילוף הנגב ושום המדבר

את העשבוניים השולטים בחולות מלווים יפרוק המדבר, לענת המדבר, נואית קוצנית, חמד השיח, 

ור, בחולות רותם המדבר ואטד ערבי. כאמ –שמשון יושב, שמשון סגלגל ומתנן שעיר, ומבין השיחים 

 אלו מופיעות שיטים בודדות, בשולי גבול תפוצתן האזורי.

 יתשיחיה דלילה בשלטון רותם המדבר, אטד ערבי ושיטה סלילנ .ו

טיפוס צומח בשלטון שיחים, המופיעים בדגם דליל יותר על המדרונות, הוא תופעה שכיחה בערוצים 

בחולות נחל ירוחם שולטים רותם בהם משטר המים משופר. בערוצים חוליים רחבים שבמדבר, 

אשל היאור ושיטה סלילנית. בערוצים  – ד בני שיח ובעצים בודדיםוואטד, מלווים במעט מא

שתשתיתם חולית שולטים השיחים בערוץ עצמו, בעוד שבחלקים בעלי תשתית חצצית, הם מרוכזים 

ד של אירוס ירוחם ואבעיקר בכתפי הערוץ החוליות. בנחל ירוחם גדלות קבוצות גדולות ורבות מ

ו, טיפוס זה נמצא בשני הנחלים באתר וץ החולי ובכתפיבין שיחי האטד והרותם בתצורה זו, בער

 .חולות נחל ירוחם

 המדבר ורותם קוצנית סירה בשלטון פתוחה בתה .ז

 טיפוס צומח המופיע בערוצים הגדולים היורדים מהרכסים, בנחל שועלים ונחל רביבים.

 קיימא כגון נשרן הדוחן, זקנן שעיר וזקניים משובלים.-את הסירה מלווים מתנן שעיר ועשבוניים בני

בנוסף לרותם, מופיעים שיחי קרקש צהוב ושלהבית המדבר. קרקש צהוב הוא שיח גדול למדי בעל 

פריחה צהובה מרהיבה ומשמש פונדקאי לפרפר הנדיר קרקשי הסנה. הוא נפוץ למדי בהר הנגב 

 וה ובבקעת צין, והופך נדיר יותר צפונה משם. בירוחם הוא מגיע לקצה גבול תפוצתו הצפוני.הגב

שלהבית המדבר היא שיח נמוך יחסית בעל פריחה צהובה עזה המושכת דבורים באביב. זהו מין 

ונמצא בארץ בהר הנגב ובמדבר יהודה. אוכלוסייה בת  ,ד בארץ, אנדמי לישראל וירדןונדיר מא
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ם נמצאת בערוץ נחל שועלים, ובנחל רביבים פרטים בודדים במורד הערוץ התחתון מאות פרטי

 ובערוץ העליון.

 וינבוט ירושלים אורן בשלטון צפוף יער .ח

ד )מלבד בערוץ נחל ויער דל מא-טיפוס הצומח המופיע בפארק ירוחם הנטוע. הפארק מאופיין בתת

 עונות מופרים או מינים פולשים.אבנון שבו שולטים אשלים( ומרבית המינים בו הם צמחי מ

הינבוט בעצמו הוא מין פולש אגרסיבי, וניתן למצוא זריעים שלו ברבים מהערוצים בשטח שסביב 

 ירוחם ובנגב בכלל.

 ואשלים קנים חישת .ט

 טיפוס הצומח באגם ירוחם. המין השולט הוא קנה מצוי, מלווה באשל היאור ובאשל מרובע.

יתכן שהיה חלק ממלחת ירוחם בעבר( אין בו כמעט יעי )אם כי היות והאגם אינו מקווה מים טב

-טבק השיח, אל –מינים טבעיים של צומח מעונות לחים. בגדות צומחים בעיקר מינים פולשים 

ציצית לבנה, לכיד הנחלים וכשות השדות, ומעט מינים מקומיים המותאמים למעונות מופרים, כמו 

 אשלים, חנק מחודד ואוכם מצרי.

 עירוני גינון .י

אחוז שטחי הגינון האינטנסיבי בסקר נמוך יחסית, והם נמצאים רק בתוך העיר. בשל השקיית הקיץ 

אדם. גם מינים מקומיים -הם מהווים בית גידול אופטימלי למיני צומח פולשים ולמינים מלווי

מהשטחים הטבעיים מוצאים בית גידול נוח במקומות המושקים שבהם הגינון אינו אינטנסיבי 

ה גדלים בתוך שדרת השיחים שמדרום לכביש מיני מעוצים יוההפרה נמוכה. בטיילת אזור התעשי

שרביטן ריסני, רותם המדבר, מתנן שעיר ואפילו  –מדבריים רבים שמצאו שם בית גידול נוח 

 הערבה.-מוריקה מבריקה. מאידך, נמצאים שם זריעים רבים של צחר כחלחל, ינבוט ושיטת עלי

 חקלאות .יא

  סיבית.נבחווה גידולים שונים ושטח מעובד בצורה אינט .חקלאית באתר נחל שועלים ל חווהשטח ש

 מופר שטח .יב

בתוך האתרים  (בעיקר התיישבות בדואית)חים שעברו הפרות משמעותיות סיווג זה מתייחס לשט

 שנסקרו.
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 : טיפוסי צומח עיקריים6תמונה 

  
 מעוצים פזוריםחלוף עם -עשבוניים בני דברית דלילהבתה מ

  
חורש בשלטון אשל היאור, מלוח קיפח ואוכם  בתה מדברית דלילה בשלטון חמד המדבר

 אמיתי

  
 שיחיה דלילה בשלטון רותם המדבר יער צפוף בשלטון אורן ירושלים וינבוט

  
בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית ורותם  חורש בשלטון אשל היאור ואשל מרובע

 המדבר
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 גינון עירוני חישת קנים ואשלים
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 : טיפוסי צומח עיקריים6מפה 

 

 . 6.3המלצות סקר צומח מרוכזות בפרק המלצות בסעיף 
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 בסכנת הכחדה –צמחים נדירים ו"אדומים"  .5.1.3

 מהו מין "אדום"? .5.1.3.1

החמורה צמחים אשר הוגדרו כמיני הצמחים בסכנת ההכחדה ם מיני הצמחים ה"אדומים" ה

-מינים שהם כ 414 הנכללים בספר האדום של ישראל כוללת "אדומים"ביותר. רשימת המינים ה

כבר נכחדו(. הקריטריונים אשר שימשו  36)מתוכם  ארץמכלל מיני צמחי הבר הגדלים ב 17.5%

ההסתברות ; נדירותו של הצמח :הפרמטרים הבאים אדום" התבססו על"להגדרת מין צמח כמין 

האטרקטיביות לקטיפה ; קצב ההכחדה; האנדמיות )הייחודיות לישראל(; ת גידולולאובדן בי

והאם האוכלוסייה בארץ היא קצה התפוצה העולמית )פריפריאליות(. קריטריונים  ;ולשימוש אנושי

 .(2010)פולק  אלה מבוטאים באופן מספרי ומשמשים גם ליצירת דירוג של מידת הסיכון לכל מין

, האיגוד הבינלאומי לשימור הטבע, ומטרתה IUCN -היא לפי הגדרות ה ההגדרה "מין אדום"

 להצביע על סכנת ההכחדה המאיימת על המין.

מינים אשר ידועים  – ד בארץובכרך ב' של הספר האדום, נכללות בנספח רשימות מינים נדירים מא

(, קילומטר רבוע אתר הוא משבצת בגודל ,ההגדרהל פי )ע בכל רחבי ישראל אתרים 100-פחות מב

ד שקיבלו ציון גבוה בשכלול הקריטריונים למספר ואלה צמחים נדירים מא –ומינים על סף איום 

אדום, אך לא עברו את הסף הנדרש. אם תמשיך המגמה של אובדן בתי הגידול שלהם, הם עלולים 

 (2011; שמידע ועמיתיו 2007ופולק . )שמידע להפוך למינים אדומים בסכנת הכחדה

  עוד היסטורי וממצאי הסקר הנוכחיתי .5.1.3.2

על סף איום מינים ד או ונדירים מאמינים בשטח הסקר אין תיעודים היסטוריים למינים אדומים, 

 נוספים לאלה שנצפו בסקר.

( ובמין על סף איום חמד הנגב )מימי רון, 1970תצפיות במין האדום אמברוסיה ימית )אבינועם דנין, 

 א כללנו אותן.( מוטלות בספק, ולכן ל2014

 :"אדומים"מינים  5בסקר הנוכחי תועדו 

 גיאופיט מסקציית  – אירוס טוביהIris  בסוג אירוס, בעל פרח גדול ומרשים. גדל בהר הנגב

הגבוה וברמות הגבוהות של ירדן. אוכלוסיות קטנות ממשיכות בארץ אל תוך רכסי הנגב הצפוני 

( ובערוץ נחל 1950בעיקר רכס חלוקים ורכס חתירה. אירוס טוביה תועד בהר אבנון )דני זהרי  –

היה הצפוני ביותר שבו תועד המין אי פעם )מלבד (. האתר האחרון 2014באבנון דרום )מימי רון 

מנחל הבשור בין טללים לבין  1950-מלאך מ-וניב דה 1970-שני דיווחים של אבינועם דנין מ

רביבים, המוטלים בספק(. האתרים המקוריים לא אותרו, אבל נמצאו שני אתרים חדשים 

ירוחם. אתר זה הוא הצפוני  ערוץ נחל שועלים, ואתר נוסף בשמורת חלמוניותבבאבנון דרום ו

 .ביותר בארץ )וכנראה בעולם( וזה התיעוד הראשון של אירוס טוביה מרכס ירוחם

  

 לס ולס בנגב. האוכלוסיות הגדולות -גיאופיט בעל פקעת הגדל בחול מיוצב, חול – אחילוף הנגב

ם קיימות ביותר נמצאות באזור מישור ירוחם ובאגן נחל ממשית. במישורי לס ובערוצים סלעיי

 אוכלוסיות קטנות בנות פרטים בודדים.

אחילוף הנגב הוא מין שלא תואר למדע עדיין, אך נבדל בבירור ממיני האחילוף האחרים בארץ, 

אחילוף הנגב תועד לראשונה מאזור ההר הלבן,  וככל הנראה אנדמי לנגב, ואולי גם למזרח ירדן.
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צילם יוסף פטאל פרט פורח  2015-סקר(. בומאוחר יותר משמורת אירוס ירוחם )מחוץ לשטחי ה

לא הצלחנו  של אחילוף הנגב בשמורת חלמוניות ירוחם, אך זיהוי הצמח לא היה ודאי. בהר הלבן

נמצאה בשמורת החלמוניות  ,למרות חיפושים חוזרים ונשנים במהלך השנה לאתר מין זה

מספר רב יחסית של פרטים בחולות  נמצאו כמו כן. אוכלוסיה קטנה באזורים סלעיים של מין זה

 נחל ירוחם, ושני אתרים חדשים בנחל רביבים ובגבעות ירוחם.

 יית צגיאופיט בעל קנה שורש מסק – אירוס ירוחםOncocyclus  בסוג איריס, הנקראת בעברית

קבוצת "אירוסי ההיכל", ומתאפיינת בפרחים גדולים ומרשימים הנישאים יחידים על עמודי 

י לישראל, האוכלוסיות הגדולות והצפופות ביותר נמצאות באזור שמורת אירוס תפרחת. אנדמ

לאירוס ירוחם יש תיעוד היסטורי רב מאזורי החולות של ירוחם,  ירוחם ובחולות נחל ירוחם.

ומרבית האוכלוסיות עוד קיימות. קלון אחד של אירוסים שגדל בשולי הגבעות שמצפון למלחת 

כתוצאה מעבודות עפר שנעשו במקום. לעומת זאת פרט אחר, לא ירוחם לא אותר וכנראה מת 

בנחל  יהאוכלוסיה מוכר, נמצא מעט מערבה משם בשולי ההר הלבן בבית גידול לסי בשולי ערוץ.

 המערבית ביותר בעולם. יאהירוחם 

 ס"מ בעל תפרחת מקובצת של פרחים בגוון לבנבן. 10-25גיאופיט קטן בגובה  – שום קולמן 

, ומפרטים אלה OPTIMAעל ידי משלחת איגוד  1989-נאסף בסביבות ירוחם ב שום קולמן

נמצא מחדש באתר  2000-. בשנות ה1991-שבע( תואר למדע ב-)ומפרטים נוספים שנאספו בבאר

אתרים חדשים של מין זה בסביבות ירוחם, ברוב  10-בודד ליד ירוחם. במסגרת הסקר נמצאו כ

בהם שום קולמן לא גדל(. שהעיר )מלבד חולות נחל ירוחם, הפוליגונים הפתוחים הסובבים את 

 בזכות סקרי השנים האחרונות, אנחנו יודעים ששום קולמן אינו נדיר בנגב כמו שחשבו לפני כן.

 גיאופיט בעל פריחה לבנה ובולטת הגדל במישורי לס, במשטחי סלע ובמדרונות  – שום דרומי

בוקר במישורי הלס של -מי מוכרות באזור שדהמכוסים בלס. אוכלוסיות גדולות של שום דרו

בהן הפרטים מעטים שנחל צין, נחל הרועה, נחל בוקר ונחל חצץ. אוכלוסיות קטנות יותר, 

בוקר וירוחם. אוכלוסיות קטנות בנות פרטים -ופזורים, נמצאות במדרונות לסיים באזור שדה

בעוצמת הפריחה בין שנים בודדים מצויות במשטחי סלע ברכס ירוחם וברכס חתירה. השונות 

 שכונותבשנים ברוכות רואים מרבדים בני מאות ואלפי פרטים, ואילו בשנים  –במין זה קיצונית 

תיעודים היסטוריים של שום דרומי מאזור הר אבנון )דני  לפעמים אין פרטים פורחים כלל.

לא נמצא שם שוב,  ( נחשבו לטעות בזיהוי או במיקום, כיוון שהמין1950 ,זהרי ונעמי פיינברון

ולא תועד באתרים נוספים ברכס חתירה. במסגרת הסקר נמצאה אוכלוסייה באתר חדש 

באבנון דרום, במדרון סלעי, ופרטים נוספים נמצאו בשתי נקודות בהר אבנון לאורך נחל אבנון 

(. יש תיעוד רב של המין 2019נתן ועומרי שלו -בסקר מקביל של מכון דש"א )מימי רון, דר בן

 ברכס ירוחם באזור שמורת החלמוניות, ואכן מצאנו אותו באתרים רבים באזור זה.

ד. ומינים נדירים מא 8-מינים על סף איום, ושני בנוסף למינים אלה, נמצאו בשטח הסקר 

 (. 2שתועדו ראו נספח ם "האדומים" והנדירים מיניהלרשימת כלל )
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  "אדומים" : מיני צומח7תמונה 

  
 שום קולמן טוביהאירוס 

  
 שום דרומי אחילוף הנגב

 
 אירוס ירוחם

 

 . 6.4המלצות סקר מיני צומח אדומים מרוכזות בפרק המלצות בסעיף 

  



52 
 

 "אדומים": תצפיות במיני צומח 7מפה 
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 מינים מוגנים .5.1.4

חלק מהמינים המוגנים הם גם מינים נדירים או  .הם מינים מוגנים 23מתוך המינים שנצפו בסקר, 

על פי הכרזת העדכון החדש לחוק אכרזת ערכי טבע מוגנים, כל המינים האדומים )אדומים. 

המינים האדומים  5מתוך  4הכלולים ברשימה המקורית של הספר האדום, מוגנים. זה כולל 

קים( נשתלו בשטחי הסקר בפארק שנמצאו בסקר(. שני מינים מוגנים נוספים )תמר מצוי ואשל הפר

 (. 3שתועדו ראו נספח ם המוגנים מיניהלרשימת כלל ) ירוחם ובנחל דורבנים.

 להלן פירוט על מבחר מינים נדירים ומוגנים:

 שיח בינוני או גדול בעל עלים מוריקים ופרחים גדולים ובולטים בצבעם הצהוב,  – קרקש צהוב

הפירות הם תרמילים נפוחים ומשהתייבשו, הם עם עיטורים אדמדמים על מפרש הכותרת. 

קרקש צהוב הוא מין  .ם מתנענעים ברוח, ומכאן מקור השםמשמיעים קול קרקוש עדין כשה

ד ברכסי ומוגן ונדיר למדי בארץ, שכיח יותר בהר הנגב הגבוה ובבקעת צין ונדיר עד נדיר מא

ירוחם, הוא מגיע לקצה גבול  הנגב הצפוניים. באזור ירוחם, בנחל שועלים ובשמורת חלמוניות

קרקש צהוב הוא  .קרקש קיליקי, נפוץ בחרמון הגבוה תפוצתו הצפונית בארץ. מין קרוב לו,

הפונדקאי לקרקשי הסנה )כחליל הקרקש לשעבר(, פרפר יפה ונדיר למדי שנכלל כאחד ממיני 

מוגנים  חוק אכרזת ערכי טבעבתיקון ל 2009אשר נוספו בשנת הפרפרים המוגנים הבודדים 

 .2005המקורי משנת 

 גיאופיט בעל פריחה סתווית יפה ובולטת בצבע צהוב חלמוני )מכאן השם(.  – חלמונית גדולה

ד. מקבצים וגדולה פזורה בכל שטחה בארץ, ובנגב היא נדירה מאהחלמונית התפוצתה של 

 גדולים בני מאות פרטים נמצאים בשמורת חלמוניות ירוחם ובנחל שועלים.

 שנתי גבוה בעל פרחים לבנים גדולים הנישאים על עמודי תפרחת -עשב רב – סורטטתחוטמית מ

ד בארץ וגדלה באוכלוסיות ומסורטטת היא מין נדיר מאהחוטמית ה, מ' 2עד  1.5בגובה 

מהר הנגב הגבוה, דרך רכס ירוחם ורכס אפעה ועד נחל אבוב באזור  –מקוטעות ברכסי הנגב 

 בנחל רביבים ובערוצים הנשפכים אליו. ,כס ירוחםורטטת נמצאת ברמסחוטמית  ערד.

 שיח קוצני בינוני עד גדול הגדל במשטחי סלע בהר הנגב הגבוה. אשחר דו – זרעי-אשחר דו-

ישראלי הנפוץ בחבל הים תיכוני, ומהווה צורה -לאשחר ארץ ,ד, ולמעשה זההוזרעי קרוב מא

זרעי -שלה מתקיימות ברכסי הר הנגב. אשחר דו רליקטית מדברית שלו, שאוכלוסיות שרידיות

 –ד ברכסי הנגב הנמוכים יותר והוא מין מוגן הנמצא בארץ בעיקר בהר הנגב הגבוה, ונדיר מא

-רכס דימונה, רכס חתירה ורכס ירוחם. בשטח הסקר נמצאו שני פרטים קרובים של אשחר דו

הסקר במשטחי הסלע של שמורת זרעי במדרון נחל רביבים. פרט נוסף התגלה מעט מחוץ לשטח 

 חלמוניות ירוחם.

 שרך קטן הגדל בקירות סלעיים ולחים. דנדנה רפואית מוגנת בחוק מתוקף  – דנדנה רפואית

ד שלה ולמדי בהרי החבל הים תיכוני. אוכלוסיות שרידיות נדירות מאושכיחה היותה שרך, 

דדים אותרו בשמורת נמצאות בהר הנגב הגבוה וברכסי הנגב הנמוכים יותר. פרטים בו

 חלמוניות ירוחם, בצל סלע גדול.

 שלושה גיאופיט בעל פקעת עמוקה, הפורח בעיצומו של החורף. לסתוונית הנגב  – סתוונית הנגב

עלים רחבים וארוכים המתלווים לפריחה, וממרכזם יוצאת תפרחת מקובצת של פרחים גדולים 

פרח נפוחים ומייצרים צוף, ומצוידים בזיזים בגווני לבן עד ורוד חזק. בסיס זירי האבקנים של ה
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בולטים המונעים גישה אל הצוף מחרקים שאינם גדולים מספיק כדי להאביק את הפרחים. 

סתוונית הנגב  בתגובה, חותכות לפעמים הנמלים חורים בצינור הכותרת כדי להגיע את הצוף.

ה שלה שלא נפגעת מסתדרת היטב בשדות אקסטנסיביים בחריש רדוד הודות לפקעת העמוק

 משיני המחרשה, ויוצרת מקבצי פריחה מרהיבים בשדות של חולות נחל ירוחם.

 : מינים מוגנים8תמונה 

  
 נחל שועלים –לה ודחלמונית ג חלמוניות ירוחם – קרקש צהוב

  
 חולות נחל ירוחם – סיתוונית הנגב נחל רביבים – חוטמית מסורטטת

  
 מלחת ירוחם – יתדן מפושק ירוחםחלמונית  – חרוב עתיק
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 : אתרי פריחה ועצים8מפה 
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 צמחים פולשים .5.1.5

 

 רקע .5.1.5.1

אחד האיומים המרכזיים על בתי הגידול הטבעיים בישראל. מינים אלו  מיני צמחים פולשים הם

נוטים ליצור עומדים גדולים וצפופים, הדוחקים את הצמחייה המקומית ומביאים בעקבות כך גם 

ינים פולשים הם שטחים חיים מקומיים. האזורים הרגישים ביותר לחדירת מ להיעלמות בעלי

. במקומות אלו, חלק גדול ומהר, כביש חדש, חקלאות, ריסוס וכדעבודות עפכגון  ,שעברו הפרה

שיח, וכן מינים בעלי -עצים, שיחים ובני –מהצומח הטבעי נפגע או נעלם, בעיקר המינים המעוצים 

גיאופיטים. המינים התופסים את מקומם בצורה המהירה והיעילה ביותר כושר הפצה נמוך כגון 

הם מינים פולשים שלהם כושר הפצה ונביטה מעולים בשטחים מופרים. ללא ממשק אקטיבי לדילול 

 מחדש בשטח. והשמדת מינים אלו, לצומח המקומי יהיה קשה מאוד, אם בכלל, להתבסס 

 

 הבחנה בין צמח זר לפולש

לישראל הוא צמח אשר נוכחותו בארץ היא תוצאה של התערבות אדם, מכוונת או לא  רמח זצ

ברשימת הצמחים כלולים רובם משמשים לנוי ואינם  – מכוונת. קיימים בארץ אלפי צמחים זרים

של ישראל. רק מעטים מהם, אלו אשר יוצרים אוכלוסיות שמתחדשות ללא עזרת האדם לאורך 

נכנסו לרשימת צמחי הבר של הארץ וזוכים להתייחסות בסקרים שנים לפחות,  10תקופה של 

 הבוטניים. 

המינים ה"זרים" אמנם מתרבים ללא  – ניתן לחלק צמחים אלו למינים "זרים" ומינים "פולשים"

התערבות האדם, אך קצב התפשטותם נמוך והם אינם גורמים נזק או משנים את המערכת 

לעומת זאת, מתפשטים בקצב מהיר  ,מינים ה"פולשים"בה הם נמצאים. השהאקולוגית המקומית 

בהן שולעיתים אף משנים את המערכות האקולוגיות המקומיות  ,ולמרחקים גדולים וגורמים נזקים

 נמצאים.הם 

שהרחיבו את תפוצתם בצורה משמעותית בשל מינים ניתן לדבר גם על מינים מקומיים מתפרצים )

וי. בהשוואה לבעיית המינים הפולשים, מדובר לרוב על שרביטן מצ –התערבות האדם(, לדוגמא 

 (.2010דרור -)דופור תיבעיה מצומצמת בהיקפה, הניתנת לפתרון נקוד

מינים מקומיים לארץ, אך שאינם מקומיים לנגב או להר  –בשטח הסקר ראוי לציין קבוצה נוספת 

ר. אלו מינים טבעיים הנגב. למשל תמר מצוי, אורן ירושלים ואשל הפרקים שנשתלו בשטחי הסק

לארץ, אך אינם טבעיים לאזור הסקר ואינם חלק מהפלורה הטבעית של הר הנגב, ולכן החשבנו 

 אותם כמינים זרים לאזור הסקר.

 ממצאים .5.1.5.2

הם מינים זרים או זרים מקומית שאינם פולשים.  13מינים זרים. מתוכם  53-בשטח הסקר נרשמו כ

בבתי גידול מופרים באינטנסיביות, כמו גינות ופארקים  מינים נוספים הם מינים המתרבים רק 5

שתועדו ראו ם הפולשים מיניה)לרשימת כלל  מושקים, ולא מקיימים אוכלוסיות בשטחים טבעיים.

 (. 4נספח 
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ם. יחלק מהמינים הפולשים התפשטו בהיקף נרחב בתחום הסקר, וחלקם עוד בשלבי פלישה ראשוני

בבתי הגידול המדבריים הטבעיים, ולכן ישארו מוגבלים יתכן, לא מסוגלים לשרוד יחלקם, 

 למקומות המופרים הלחים יותר.

מינים מסוימים, המפורטים להלן, דורשים התייחסות מיוחדת של מקבלי ההחלטות בענייני 

ממשק. מינים אלה הם מינים "משני סביבה" היוצרים סביבם בית גידול שונה ודוחקים את המינים 

אלה פולשים בתחילה לבתי גידול מופרים, כמו שולי דרכים וכבישים וערוצי המקומיים. מינים 

 נחלים, ומשם מתפשטים אל בתי הגידול הטבעיים שמסביב.

עץ ממוצא אוסטרלי שנשתל בנגב למטרת ייצוב גדות נחלים וחולות נודדים.  – הערבה-שיטת עלי

 לערוצי נחלים רבים בנגב.השיטה מאז התפשטה 

ינבוטים המשמשים לגינון בארץ שייכים למין ינבוט המסקיטו, אך מיני הינבוט מרבית ה – ינבוט

 ד להבחנה, וחלקם מכליאים זה עם זה, לכן לצרכי הסקר, אנו קוראים לכולם ינבוט ב.מ.וקשים מא

ינבוטים הם עצים דמויי שיטה ובעלי מערכת שורשים חזקה ועמידה. הם משמשים עדיין לגינון 

ץ, למרות האזהרות והמעמד שלהם כמין פולש מסוכן. ניתן לראות לא מעט באזורים צחיחים באר

 ינבוטים בוגרים בנחלים סביב ירוחם, ולא מעט זריעים צעירים.

כחלחל הוא עץ נוי שמתחיל בשנים האחרונות לפלוש לבתי גידול מופרים חר צ – צחר כחלחל

 וטבעיים בארץ, בעיקר בנגב.

קני המתפשט במהירות בבתי גידול מופרים ובערוצי נחלים שיח ממוצא דרום אמרי – טבק השיח

 בנגב ובשאר הארץ.

בן שיח ממשפחת הסלקיים בעל עלים בשרניים הגדל במעונות מופרים בנגב,  – עלים-מאירית קצרת

 ומתפשט לבתי גידול טבעיים.

מעט מצפון לכביש  במסגרת הסקר נמצא רק מוקד פלישה אחד של אמברוסיה, בלימן – אמברוסיה

העובר דרך חולות נחל ירוחם. ההבחנה בין מיני אמברוסיה קשה, והצמחים שנמצאו לא הוגדרו  204

 לרמת המין. אמברוסיות הן מזיקות קשות לחקלאות ויש להן תכונות אלרגניות חזקות.

 מוצגים אתרי פלישה מרכזיים. 9מפה ב

 מינים פולשים :9תמונה 

  
 מלחת ירוחם – מלוח ספוגי אבנוןנחל  – טבק השיח
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 רבניםונחל ד – ינבוט בלתי מזוהה פארק אשכול – ערבה-שיטת עלי

  
 טיילת אזור התעשייה – צחר כחלחל חולות נחל ירוחם – אמברוסיה בלתי מזוהה

 

 . 6.5המלצות בנוגע למינים פולשים מרוכזות בפרק המלצות בסעיף 
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 בירוחםמיני צומח פולשים  :9 מפה
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 סקר זוחלים .5.2

 

 רקע .5.2.1

זוחלים הם מרכיב חשוב במערכת האקולוגית והם מאכלסים כמעט כל בית גידול טבעי בארץ. 

כמה מיני זוחלים וכולם מוגדרים כמינים מוגנים. זוחלים צריכים  100-בישראל קיימים קרוב ל

שבו יוכלו להתחמם. גורמי  אזור תרמורגולציהומקום מחסה מזון, תנאים על מנת להתקיים: 

אקלים ומבנה בית הגידול, כמו כיסוי צומח וכיסוי סלעים, יכולים להשפיע על נוכחות של מינים 

הנובעת בעיקר מאובדן  ,במקום מסוים. בשנים האחרונות חלה ירידה בחלק מאוכלוסיות הזוחלים

 קיטוע בתי גידול.משטחים טבעיים ו של

 שיטות עבודה .5.2.2

 נדגמובסך הכול . ירוחם בתחומי גידול בתיכמה ב זוחלים נדגמו 2019אוקטובר ביוני, אוגוסט ו

 13ואתר  (אגם ירוחם) 10, אתר (נחל שועלים) 9אתר  ,(נחל ירוחםחולות ) 4אתר : אתריםארבעה 

בארבעת האתרים בוצע דיגום יום ובנחל ירוחם ומלחת אבנון בוצע גם דיגום לילה.  .(ירוחםמלחת )

 ישירות תצפיות נרשמו ובהתאם אבנים מספר של והפיכה חתך ובוצע הזוחלים איתור לצורך

 אומתו,ואחרים  סוקרים ידי על שנמצאו בזוחלים אקראיות תצפיות. ונשלים עקבות של ותצפיות

 המינים. לרשימת הוספו

 ממצאים .5.2.3

זוחלים  .(10מפה , 2, איור 5)טבלה  חי-דו של אחד ומין זוחלים מיני 20במהלך הדיגום נמצאו 

נחל ירוחם. עושר המינים הגדול בחיים נמצאו רק במלחת אבנון ו-ודו ,נמצאו בכל האתרים שנדגמו

באגם ו מינים 4ובמלחת ירוחם נמצאו מינים. בנחל שועלים  18 – נחל ירוחםחולות ביותר נמצא ב

 10מינים נמצאו רק באתר אחד.  13מיני הזוחלים שנמצאו בסקר,  20מינים. מתוך  3ירוחם נמצאו 

, שנונית מינים, מניפנית מצויה 3מינים נמצאו רק בנחל שועלים.  3-מינים הופיעו רק בנחל ירוחם ו

 ונחושית עינונית נמצאו בשלושה מתוך ארבעת האתרים.  נחלים

 חיים באתרי הדיגום.-מצאי מיני זוחלים ודו: 5טבלה 

 נחל חולות 

 ירוחם
 ירוחם אגם שועלים נחל ירוחם מלחת

ם
חלי

זו
 

    + יבשה מדברי-צב

   + + שממית בתים

 +  + + מניפנית מצויה

    + ישימונית מצויה

 + +  + נחושית עינונית

 +   + דרומי-חרדון מצוי

  +  + חרדון מדבר
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  +   שבע-שנונית באר

  + + + שנונית נחלים

  +   מדברית פסים

  +   מדברית עינונית

    + זיקית סיני

    + כוח אפור

    + חנק

    + זעמן אוכפים

    + מטבעון מדבר

    + נחש חולות

    + חתול אפור-עין

  +  + קו מובהק-ארבע

    + פתן שחור

דו
-

ם
חיי

 

   + + קרפדה ירוקה

 3 7 4 18 מינים ך הכולס

 

בע ש-רגות שונות של סיכון: שנונית בארנמצאים בדמינים  7מבין כלל המינים שנמצאו בסקר, 

יבשה מדברי וקרפדה ירוקה נמצאים בסכנת הכחדה, זיקית -הנמצאת בסכנת הכחדה חמורה, צב

סיני עתידה בסכנה וחרדון מדבר, כוח אפור ונחש חולות נמצאים בסיכון נמוך. מתוך המינים 

מצא בחולות נחל ירוחם ונחל שועלים, נמצאו בחולות נחל ירוחם, מין אחד שנ 5שבסכנת הכחדה, 

ובאגם ירוחם  ,שבע נמצאה רק בנחל שועלים. במלחת אבנון נמצא מין אחד בסיכון-ושנונית באר

 לא נמצאו מינים בסיכון.
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מספר המינים בכל אתר בחלוקה למינים הנמצאים בדרגות שונות של סכנת הכחדה  – 2איור 

 ומינים שאינם בסיכון.

 

 דוגמאות למגוון מיני זוחלים שתועדו בסקר: 10תמונה 

  
 חולות נחל ירוחם – זעמן אוכפים חולות נחל ירוחם – ת סיניזיקי

  
 ירוחםמלחת  – קרפדה ירוקה חולות נחל ירוחם – ישימונית מצויה

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

חולות נחל ירוחם נחל שועלים מלחת ירוחם אגם ירוחם

ם
ני

מי
ר 

ספ
מ

לא בסיכון

בסכנת הכחדה
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 נחל שועלים – חרדון מדבר חולות נחל ירוחם – יבשה מדברי-צב

  
 נחל שועלים – קו מובהק-ארבע ירוחםמלחת  – שנונית נחלים 

  

 :)צילום נחל שועלים – שבע-שנונית באר
 איתי טסלר(

נחל ירוחם )צילום: חולות  – עין חתול אפור
 איתי טסלר(
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 מפת תצפיות בזוחלים :  10מפה 
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 מסקנות .5.2.4

חיים. זוחלים נמצאו בכל -מיני זוחלים ומין אחד של דו 20 – מינים 21במהלך הסקר נמצאו כאמור, 

  .ירוחםנחל ירוחם ובמלחת חולות חיים רק ב-ודו ,האתרים

 (10)אתר  אגם ירוחם(. ב4)אתר  חולות נחל ירוחםבנמצא  –מינים  18 –עושר המינים הגדול ביותר 

 מינים.  3 – נמצא עושר מינים נמוך יחסית

בית גידול רציף יחסית, . האתר הוא הוא נחל עם קרקע חולית יחסית (4)אתר ירוחם  נחל חולות

גם . בנחל נמצאו ם למגוון זוחליםמיבתי גידול אשר מתאימגוון יש בנחל  .מרוחק מאזור מיושב

ולכן עושר המינים  ,מינים המאפיינים בתי גידול חולייםגם מינים המאפיינים בית גידול מדברי ו

עד לפני כמה עשורים מסדרון אקולוגי  יוהומישור ירוחם שנחל ירוחם משום  חשובממצא זה . הגבוה

בין נחל רביבים במערב לבין נחל ממשית ונחל דימונה במזרח, וחיבר אפשר מעבר בעלי חיים ש

בין חולות הנגב המערבי למדבר יהודה. מסדרון זה נקטע חלקית בשל פיתוח ירוחם חיבר ולמעשה 

 . ודימונה

 מין אנדמי לישראלשבע, -שנונית באר נחל תועדה אוכלוסייה גדולה שלב – (9 אתרשועלים ) נחל

חשוב להדגיש שיחידת הנוף המאפיינת את  .בשל אובדן בית הגידול חמורהנמצא בסכנת הכחדה ש

בית גידול הוא ו ,אזור זה הוא ייחודי בסקר. חלק מנחל שועלים היא מישורי לס ונחלי לס רחבים

 . שבע-באר לשנונית יחידי

גורמים נוספים המשפיעים בצומח והסוג הקרקע, כיסוי שונים זה מזה בבתי הגידול שנסקרו הם 

לשמור עליהם. פגיעה או צמצום בית הגידול חשוב במיוחד ולכן  ,על הרכב אוכלוסיית הזוחלים

 עלולה להביא לפגיעה בזוחלים הנמצאים בסיכון.

 .6.6 בסעיף מרוכזות בפרק ההמלצות זוחליםהמלצות סקר 
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 סקר עופות וקינון .5.3

 

 רקע .5.3.1

בהם מתקיימת אוכלוסיית ש סביב ירוחם השתמרו שטחים טבעיים לחלוטין וערכיים מאוד,

קיים אתר צפרות לאומי המושך אליו מאות צפרים  בירוחם .עופות מדבר מגוונת וייחודית

באתר  .רבממנו מידע ומגיע  ,צפרות מהמובילים בארץאתר תיירות . האתר הוא מהארץ ומעולם

בשנים  .נת מחקר וטיבוע על ידי עמותת דוכיפת אשר אספה כמויות מידע גדולותפועלת תח

 .ניהם מינים אשר נצפו פעמים בודדות בארץיב ,מיני עופות באתר 280-יותר מנצפו  האחרונות

 .בנדידה ציפורי שיר רבותנאות מדבר קטנים המושכים מו כהם  בירוחםהטבע המגוננים  תריא

בגודל בית גידול ובאיכותו עלולה לגרום לעופות מתמחים לנטוש את השטח ולחפש אחר  פגיעה

אדם שהחליפו -שטח מתאים יותר. לרוב, שטחים מופרעים יכילו מינים כוללניים ומינים מלווי

 את העופות המתמחים.

מטרת הסקר היא מיפוי אתרי המחייה  ירוחם,בסקר זה נבדק מצב העופות המקננים בשטחי 

והקינון של מיני הציפורים השונות בעיר ובסביבתה ומתן המלצות למזעור פגיעה בעופות אלו, 

גידול תוך תכנון וניהול השטחים הפתוחים בעיר באופן מקיים המעשיר ומשקם את בתי ה

 .הקיימים

 

 שיטות עבודה .5.3.2

בזמן עונת הקינון של מרבית העופות, נסקרו אתרי הסקר על  ,2019מאי -פברוארבמהלך החודשים 

במהלך הסקירה נרשמו מיני  בהן פעילות העופות מוגברת.ש המוקדמות,ידי הליכה בשעות הבוקר 

השונים. תשומת לב מיוחדת הופנתה  באתריםהעופות שנצפו, על מנת לבחון את עושר המינים 

אלו שעשויים לדגור באזור. תצפיות נוספות נערכו  לפעילות קינון של המינים המקננים בשטח או

בסתיו ובחורף על מנת לבחון את אוכלוסיית המינים הנודדים והחורפים בעיר )עופות הנמצאים 

יש לציין שלא בכל האתרים נעשה אותו מאמץ דיגום ועל כן יכולות להיות  בחודשי החורף בארצנו(.

 סטיות שונות.

 

 ממצאים  .5.3.3

 60: יציבים, מקייצים, חורפים ונודדים, מתוכם מיני עופות 195סך הכול במסגרת הסקר נצפו ב

מינים מקננים או בעלי פוטנציאל לקנן, המוכרים כמקננים, בהווה או בעבר, במרחב העיר 

מינים מצויים בסכנת  12 (. מתוכםרשימת מיני עופות מקננים :6 נספחלהרחבה ראו ה )תסביבבו

 מקראי, רץ מדבר, עפרונן גמד ועוד.עיט זהוב, נשר : הכחדה אזורית

 מינים מתפרצים.שלושה ומינים פולשים  שנינצפו  המועצהבשטח 
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מינים, אחריו חולות נחל  178עם ( 11 אתראגם ירוחם )הכללי הגדול ביותר נמצא בעושר המינים 

 מינים. 91עם ( 10)אתר  חלמוניות ירוחםמינים ואחריו  98עם  (4)אתר  ירוחם

מינים, אחריו אגם ירוחם  31 )עם( 1)אתר נחל רביבים בנמצא עושר המינים המקננים הגדול ביותר 

 מינים. 28עם ( 10)אתר  חלמוניות ירוחםמינים ואחריו  29עם ( 11)אתר 

  :מתוך מיני העופות שנצפו ברחבי העיר, ראויים לציון המינים הבאים

 הנשר אוכל פגרים  .מהמרשימים והגדולים בעופות הארץ ,"מלך העופות" – נשר מקראי

מתחילת המאה הקודמת חלה ירידה דרמטית במספר הנשרים  .ומשמש כסניטר של הטבע

בירוחם הנשר נמצא  .סיבות שהעיקרית שבהן היא הרעלות חוזרות ונשנותכמה בישראל, מ

ם בצמוד לשטח כמו כן הוא נמצא מקנן במצוקי מכתש ירוח .משוטט בחיפוש אחר מזון

  .השיפוט העירוני

 העיט ניזון ממזון אותו הוא דורס בארץ. מרשימים האחד מהדורסים הגדולים ו – עיט זהוב

יכול גם לדרוס הוא בעיקר יונקים בינונים כגון ארנבת השדה, שפן סלעים ועוד, אך ו ,ברגליו

נים האחרונות אוכלוסיית העיט הזהוב הצטמצמה מאוד בעשרות הש .יונקים גדולים יותר

בירוחם  .התחשמלות מקווי מתח גבוה וצמצום בתי גידול מתאימיםן ניהיבגלל מגוון סיבות ב

עיטים יכולים לקנן בנחל רביבים וכן  .נצפו עיטים משחרים למזון בהר אבנון וכן בנחל שועלים

 .במצוקי מכתש ירוחם

 אשר בניגוד לרוב קרובי משפחתו אינו קשור כלל לאזורי חוף ומים מין של חופמאי –רץ מדבר. 

בירוחם נצפה בגבעות  .מישורי לס פתוחים עם צמחייה דלילהברץ המדבר מקנן בגבעות לס ו

ם מיעתידו של רץ המדבר מצוי בסכנה עקב צמצום בבתי גידול מתאי .ירוחם ובנחל שועלים

 .הפרעות שונות בשטחי הקינוןעקב ו

 אשר נסתרת לרוב בין חישות ציפור מרהיבה בעלת צבעים כחולים עזים – יה כחולהפורפיר ,

אך לפני מספר שנים התחילה להראות פעמים  ,בעבר הייתה מזדמנת נדירה מאוד בארץ .הקנים

אך עדיין נדירה ומקננת בעיקר  ,כיום היא נפוצה יותר .רבות באזור אגם ירוחם בו גם קיננה

 באגם ירוחם ובמאגרי דרום ים המלח.

 זנב ארוך ושירה מופלאה ,בעלת גוונים חלודייםציפור שיר קטנה  – זנב-חמריה חלודת. 

שטחי המלחות הן נדירים בארץ  .חיות מלחהיחייה ובעיקר בשיהחמריה מקננת בשטחי ש

בירוחם החמריה מקננת במלחת  .סכנהולכן עתידה של החמריה ב ,ועוברים הפרות שונות

  ירוחם וכן באגם ירוחם.

 אחת לכמה שנים מתרחשת . ציפור שיר קטנה ממשפחת הדרורים – אצבעות-דרורית קצרת

בשנת הסקר  .אשר מקימה מושבות קינון באזורי הנגב ,ה נודדת גדולהיהגעה של אוכלוסי

הייתה התפרצות אוכלוסין גדולה של מין זה באזורים נרחבים בנגב ובירוחם נצפו פרטים רבים 

 בעיקר בנחל רביבים והר קשקשים. ,בחיזור ובהאכלת פרחונים

 סדרות אשר נחשבות מינים וממגוון ציפורים בירוחם נצפות מדי שנה  – ציפורים מזדמנות

. בין הציפורים המזדמנות קן עם תצפיות בודדות ממשחל ,למזדמנות נדירות ביותר בארץ

של הייתה התצפית הרביעית )וזו באגם לפני שלוש שנים  העלווית מלכילונית אשר טובענמנות 

תצפיות בכל  15-השלישי לירוחם מתוך כ)בשנת הסקר חרגולן מנומר שטובע , (ישראלהמין ב

 , והרשימה עוד ארוכה.(הארץ
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, תמונה 6מיני העופות המקננים בעיר נמצאים במגוון בתי גידול בתחום המרחב העירוני )ראו טבלה 
11.) 

 בתחומי הסקר לפי בתי הגידול השונים: המקנניםמיני עופות  :6טבלה 

בתי גידול 

 עיקריים
 וייחודיים מינים עיקריים בהם נמצאשואתרים אפיון בית הגידול 

 אגם ירוחם

נטיעות קק"ל שונות  עםאגם מלאכותי 

-סביבו וכן אזורי פיקניק, בחלק הדרום

מערבי האתר אקסטנסיבי ומקיים חישת 

 11. נמצא באתר קנים וחורש אשלים

 .(אגם ירוחם)

טבלן גמדי, סופית, אגמית, ברכיה, 

רפיריה כחולה, צטיה חלודית, שיחנית ופ

זנב, קנית קטנה, -קטנה, חמריה חלודת

רמורן גדול, ונקר סורי, ירגזי מצוי, ק

 כיפה.-סנונית רפתות וסבכי שחור

 מישורי חולות ולס

אזורים בקערים בנגב אשר בהם צומח 

עשבוני רב או בתה מדברית של חמד 

 עם שיחי רותם המדבר פזורים. המדבר

ואתר  (חולות נחל ירוחם) 4בעיקר באתר 

 (.נחל שועלים) 8

זנב, -חלודת סלעית ערבות, חמריה

עפרונן גמדי, רץ מדבר, עפרוני מדבר, 

חוגלת סלעים, חנקן גדול, קטה גדולה, 

 זרעית השדה ופפיון שדות.

 מצוקים

אזורים בעלי מצוקים גבוהים בקמרים 

 1בעיקר באתר  באזור ובנחלים עמוקים.

 (נחל שועלים) 8, אתר (נחל רביבים)

 7-ו 6והחלקים המזרחיים של אתרים 

 .(ואבנון דרום הר אבנון)

שר עקב עיטי, עיט זהוב, עיט ניצי, נ

, מקראי, אוח מדברי, קורא מדברי

 .וטריסטרמיתגבתון מדבר 

 בתה מדברית

 .שטחי גבעות לס ואזורים גירניים

בשטחים אלו בתה מדברית דלילה או 

 פתוחה ולעיתים מדרגות ומחשופי סלע.

 בכל האתרים הסובבים את העיר.

רץ מדבר, קטה גדולה, עפרוני מדבר, 

סלעית  שרקרק גמדי, כוס חורבות,

-דרורית קצרתזנב, -שחורכנף, -לבנת

 .אצבעות ומדברון

 מלחה

 ,חייה פזורה של אשליםיבהם ש םאזורי

 14מלוח ושיחים נוספים. נמצאת באתר 

 (.מלחת ירוחם)

זנב, תור מצוי, חצוצרן -חמריה חלודת

חורף ותור  מקור, שחרור, עלווית-שחור

 .צווארון

 .מערכות גינון בעיר, וסביבה בנויה סביבה עירונית

בולבול ממושקף, דרור , טריסטרמית

מיינה מצויה, צוצלת, בית, יונת בית, 

  .דררה
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 בהתאמה לבית גידולן:ירוחם ציפורים מקננות ב :11 תמונה

  
 אגם ירוחם אגמית 

  
 נחל רביבים – מצוקים קן עקב עיטי

  
 בתות מדבריות וספר  אצבעות-דרורית קצרת

  
 אזורי סלעים בבתות כנף -סלעית לבנת
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 גבעות לס, גבעות ירוחם  רץ מדבר

  
 מישור ירוחם, חולות נחל ירוחם סלעית ערבות

  
 שיחיית אשלים ומלוח, מלחת ירוחם זנב-חמריה חלודת

 

עיקריים בשטחים הפתוחים הצפרות האתרי את מיני העופות ועושר את להלן מציגה  11מפה מספר 

 ן עיקריים. ואתרי קינו מקנניםלהלן מציגה השוואה של עושר מיני עופות  12ומפה מספר  ,בעיר
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 עושר מיני עופות ואתרי צפרות עיקריים :11מפה 
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 ואתרי קינון עיקרייםמקננים עושר מינים  :12מפה 
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 מסקנות .5.3.4

רוב אתרי בדגש על עופות מקננים.  ירוחם,סקר זה מציג תמונה כללית על מצב העופות בתחום 

אתרים אלו מקושרים לרוב . בנוסף, הסקר הסובבים את העיר נמצאים במצב טבעי וערכי מאוד

 דבר אשר מגביר את איכותם. ,אחד לשני וכן לשטחים נרחבים בנגב

 :ניהםיבו ,גידול חשובים מבין אתרי הסקר נמצאו מספר אתרים ובתי

 וכן עושר גדול של מינים  ,עושר המינים הגבוה ביותרבאתר זה נמצא  – (11)אתר  אגם ירוחם

תחנת הוא אתר ההודות לכך ו ,אתר זה משמש נווה מדבר גדול וייחודי לאזור הר הנגב. מקננים

דורסי יום ולילה  רעופות סב ,ניהם עופות מים וביצהיב ,עצירה למיני ציפורים נודדות רבות

מבין ות עולמית מכיוון שרבברמה אתר חשוב לציפורים ברמה לאומית והוא ועוד. אתר זה 

שיחור מזון לפני החצייה של המדבריות הגדולים להציפורים הנודדות זקוקות לו למנוחה ו

הן הם בשבנדידה צפונה זהו אחד המקומות הראשונים בעוד  ,בנדידתן דרומהלהן שמחכה 

רבים של פרטים להתאושש ולנוח מחציית המדבריות. לאורך השנים נצפו באתר זה  יכולות

מושכים תיירות צפרית  ,כמו גם השפעה הגדולה של מינים מצויים ,ודבר זה ,מינים נדירים

 רבה לאזור.

 דבר אשר מקנה לאתר חשיבות רבה  ,באתר זה מצוקים גדולים ורבים – (1)אתר  נחל רביבים

. כמו כן באתר נמצאה היכולים למצוא בו מקומות קינון ,המצויים באזור למיני דורסים שונים

 אצבעות.-אוכלוסייה מקננת גדולה של דרורית קצרת

 מין שעתידו  ה גדולה של סלעית ערבותיבאתר זה מצויה אוכלוסי – (4)אתר  חולות נחל ירוחם(

זנב בשיחיות -באתר קינון של חמריה חלודת ,כמו כן .שדות המעובדים באזורהמקננת ב בסכנה(

הודות לשיחיית הרתמים  ,עושר גדול של ציפורי סבך נודדותגם באתר נמצא . הרותם והאשלים

 . והאשלים

 הם אזורים  ,המצויים מעל מכתש ירוחם ,אתרים אלו – (7-ו 6)אתרים  הר אבנון ואבנון דרום

כגון נשר מקראי, רחם מדברי, עיט זהוב ועיט  ,מהדורסים הגדולים בסקרבהם נצפו רבים ש

מגיעים לשחר מזון אך  ,ניצי. מינים אלו מקננים באזור המכתש הגדול מחוץ לתחומי הסקר

 בתחומי הסקר.

 ובארץ בכללבפרט בנחל שועלים נמצא תא שטח נדיר בתחומי הסקר  – (8)אתר  נחל שועלים 

מישור לס בנחל רחב. שטח זה הוא בית גידול למגוון מינים ייחודי כגון עפרונן גמדי, רץ מדבר  –

 ועוד. 

 נמצאו כמו כן  .זנב-נמצאה אוכלוסייה יפה של חמריה חלודת הבמלח – (14)אתר  ירוחם מלחת

 מקור, שחרור ועוד.-כגון חצוצרן שחור ,בה מינים נוספים שלא תועדו כמקננים בשטח הסקר

 

  .6.7 בסעיף המלצות סקר עופות וקינון מרוכזות בפרק ההמלצות
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 ועטלפים יונקיםסקר  .5.4

 רקע .5.4.1

הם עטלפים ומכרסמים ורק מיעוטם )כשני שליש( מיני יונקים, כאשר רובם  101בישראל ישנם 

בינוניים וגדולים. רבים מיונקי ישראל נמצאים בגבול תחום תפוצתם הטבעי. לכן, אוכלוסיות אלו 

 הן בעלות רגישות וחשיבות גדולה. 

רים באת והיונקים הבינוניים והגדולים מבנה חברת עטלפי חרקיםהמינים: עושר  נבחן בסקר זה

זיהום אור, רעש, הרס בתי גידול כתוצאה פעילויות אנושיות כגון  וב.למחצה בתחומי הייש-טבעיים

 חברת עטלפי החרקיםמהתיישבות אדם, כבישים ואזורים תעשייתיים וחקלאיים, משפיעות על כלל 

  5.באזור

 BioGIS-: פוליגון ירוחם כפי שהוצא מ12תמונה 

 

מגוון ארגוני מחקר ושמירת ל)מאגר מידע ביולוגי משותף לאוניברסיטה העברית ו BioGISמנתוני 

 ניתן לראות שבמערכת זו תועדו בעלי החיים הבאים: טבע(,

 

 BioGIS-: נתוני יונקים מה7טבלה 

 מספר תצפיות מצב בטבע שם עברי שם מדעי

Acomys cahirinus קוצן מצוי LC 2 

Canis aureus תן זהוב LC 2 

                                                             
 .הספר האדום, 2002שלמון  5
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Canis familiaris 10  כלב בית 

Canis lupus זאב VU 1 

Capra ibex יעל נובי VU 3 

Caracal caracal קרקל VU 1 

Erinaceus concolor קיפוד מצוי LC 5 

Felis catus 8  חתול בית 

Gerbillus dasyurus גרביל סלעים LC 6 

Hyaena hyaena צבוע EN 7 

Hystrix indica דרבן LC 8 

Jaculus orientalis ירבוע גדול EN 1 

Jaculus jaculus ירבוע מצוי VU 1 

Lepus capensis ארנבת שדה LC 3 

Mus musculus עכבר בית LC 1 

Procavia capensis שפן סלעים LC 1 

Spalax leucodon ehrenbergi 4  חולד 

Vulpes vulpes שועל מצוי LC 3 

 

 שיטות עבודה .5.4.2

לאורך שנתי הציב מרכז יונקים של החברה להגנת הטבע מצלמות שביל -המארג הדובמסגרת ניטור 

מצלמות  9הוצבו בסך הכול מטרים מהבתים הקיצוניים בישוב.  500, במרחק של עד רבניםונחל ד

המצלמות הוצבו . 2018בדצמבר  22-וה 2018בדצמבר  11לילות בין התאריכים  11שביל למשך 

דים זו מזו ותיעדו יום ולילה כל תנועה שהפעילה חיישן וגרמה למצלמה צע 100-במרחק ממוצע של כ

ולאחר מכן הוגדרו  ,תמונות ברצף. התמונות מוינו לתצפיות בבעלי חיים ולתמונות סרק 5לצלם 

 10בעלי החיים שנצפו במצלמות וכל רצף תמונות )כזה שמבטיח שמדובר באותו פרט, מקסימום 

 ירוע צילום אחד .שניות בין רצף לרצף( נספר כא

 ס"מ ובפרוטוקול הצבה אחיד. 40-המצלמות הוצבו בגובה אחיד של כ

 וסימני שדה שתועדו על ידי צוות הסקר.  ,כמו כן נוספו תצפיות ישירות ביונקים

למשך  2019לצורך זיהוי מיני העטלפים בסביבות העיר הוצב גלאי עטלפים באגם ירוחם באוקטובר 

בהם משתמשים שסוניים -מקליט קולות אולטרא Song neter SMZCלילות. הגלאי, מדגם  9

עטלפי חרקים לצורך ניווט בחשיכה. לכל מין עטלף מאפייני קול ייחודיים המאפשרים את הגדרתו 

מפיענוח גרפי של הקולות המוקלטים. גלאי זה אינו מתעד פעילות עטלפי פרי, שמסתמכים בעיקר 
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בתדר נשמע על ידי אוזן אדם, ולכן אי הופעתם בטבלה למטה  על ראייה לניווט ומסתייעים בקולות

 (.פה-לעדרם )למעשה מין זה נוכח במרחב העיר, מידע בעיאינה מעידה על ה

 

 : מיקום מצלמות וגלאי עטלפים13מפה 

 

 ממצאים  .5.4.3

מתוכם מין אחד בסכנת  ,אירועי צילום 157-מיני יונקים ב 11 על ידי המצלמות תועדובסך הכול 

בבדיקת ובתצפיות ישירות  .ם תועדו גם ציפורים ואפילו קרפדה. לצידספסוצבוע מפ – הכחדה

יעל  – מינים בסכנת הכחדה 4ניהם יב ,מיני יונקים 8 עודעקבות וסימני שדה תועדו בשטח השיפוט 

בחלמוניות צבי מדבר שתועד , (1)אתר  נחל רביביםוב (10)אתר  באתר חלמוניות ירוחםנובי שתועד 

שנתיים  ,סוקר הזוחלים ,)תצפית אישית של איתי טסלרגדול שנצפה בנחל רביבים  ירבוע, ירוחם

 בחולות נחל ירוחם.גם הוא וקיפוד חולות שנצפה  (,4)אתר  ירוחם חולות נחלובלפני תחילת הסקר( 
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  התפלגות אירועי צילום: 3איור 

 
 

 מצוי, צבוע מפוספס.דרבן, תן זהוב, שועל  :הם המינים הבולטים בנוכחותם בסקר

 ירוחםבמיני יונקים  :13מונה ת

  
 שועל מצוי תן זהוב

51, תן זהוב

1, ארנבת שדה

4, גרביל לא מזוהה

57, דרבן

4, חתול

2, לא מזוהה3, כלב

מכרסם לא  
2, מזוהה

7, צבוע מפוספס

1, קיפוד

1, קרפדה 25, שועל מצוי
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 ספסוצבוע מפ דרבן

  
 קרני יעל בשמורת החלמוניות ארנבת שדה

  
 שולחן אכילה של קוצן ב.מ שמורת החלמוניותבגללי צבי מדבר 

  

 

 מינים מתוכם בסכנת הכחדה. 2-4מיני עטלפים כאשר  4-6גלאי העטלפים נמצאו על ידי 

 

 : התפלגות תצפיות בגלאי העטלפים8טבלה 

 שם מדעי שם עברי
מספר 

 קבצים

מספר 

 לילות
 מומצע ללילה

-עטלפון לבן

 שוליים
Pipistrellus kuhlii 1476 9 164 



79 
 

יזנוב ב"מ / 

 אשמן קטן

Rhinopoma sp / .Taphozous 

perforarus 
12 9 1.333 

 Tadarida teniotis 426 9 47.333 אשף מצוי

 Otonycteris hemprichii 4 9 0.444 אודנן

אדם שכיום נפוצים -שוליים ואשף מצוי, מינים ים תיכוניים מלווי-נוכחות גבוהה של עטלפון לבן

בכל רחבי הארץ, אינה ייחודית ונראה שאגם ירוחם הוא נקודת משיכה עבורם לצייד חרקים 

 שתייה.לו

בו נעשה שימוש אינה מאפשרת זיהוי ודאי והבחנה מוחלטת בין יזנוב ששיטת ההקלטה של הגלאי 

קטן, יזנוב גדול ואשמן קטן בשל היעדר הרמוניות ייחודיות בסונוגרמה המופקת על ידי המכשיר. 

 מינים אלו מדבריים ונוכחותם במרחב ודאית.

ייחודי למרחבי  ,ים ומתמחה גם בצייד עקרביםמין מדברי הצד על הקרקע מגוון פרוקי רגלי, האודנן

הנגב ומוכר ממרחב העיר. הן היזנובים/אשמנים והן האודנן נמנעים לרוב מתעופה וצייד במקומות 

 מוארים מדי או מופרעים על ידי פעילות אדם.

 

 מסקנות  .5.4.4

וקרבתו רבנים וזאת בעקבות פסולת רבה בנחל ד .אדם-במצלמות התנועה תועדו בעיקר מינים מלווי

כגון ירובע גדול  ,חלקם אף נדירים ,לעיר. בשטחים מרוחקים יותר מהעיר מופעים מינים מדבריים

 י גידול ספציפיים יותר ואינם מתקרבים לאזורי אדם.תוצבי נגב. מינים אלו מתמחים בב

השוליים, אותם -אדם כמו האשף המצוי והעטלפון לבן-לצד מיני עטלפים מלווי ,בגלאי העטלפים

 אדנןנדירים יותר כמו מדבריים ותן למצוא בכל חלקי הארץ, תועדו בסקר זה גם מינים ני

היותו מעידה על  סביב ירוחםויזנובים/אשמנים קטנים שרגישים יותר להשפעות העיר. נוכחותם 

 עם רמת הפרה נמוכה יחסית מבחינת זיהום אור ורעש. של אזור זה
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אזורים  – בירוק ;השפעת אור גבוהה – באדום. (NASA) 2019ירוחם מפת זיהום אור  :14 תמונה
 חשוכים.

 

הם מקןשרים כי ו ,המרוחקים מירוחם יםזאת רואים כי אין זיהום אור חזק באזור בתמונה

 יאור הנוספות במרחב הן בסיסהשלוש נקודות זיהום  .לתחומי השיפוט לשטחים נרחבים מחוץ

 הסמוכים לירוחם. ביסל"ח

  .6.8המלצות סקר יונקים ועטלפי חרקים מרוכזות בפרק המלצות בסעיף 
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 פרפריםסקר  .5.5

 

 רקע .5.5.1

מינים של פרפרי יום המשתייכים לשבע משפחות: צבעוניים, לבניניים,  140-בישראל מעופפים כ

 40-)כולל החרמון, שבו מעופפים כ כחליליים, נימפיתיים, דנאיתיים, סטיריתיים והספריתיים

 מיני פרפרים. 35-ל 30בין מעופפים  הר הנגב הצפוני מינים(. באזור

רגישותם ותגובתם המהירה לשינויים בסביבה.  עקבטובים  םפרפרים נחשבים לסמנים ביולוגיי

צמחים פונדקאים המשמשים למאכל  –רגישותם נובעת מהתלות שלהם במיני הצומח בבית הגידול 

תים רק מין אחד של צמח יבשלב הזחל. למגוון מיני פרפרים יש צמחים פונדקאים ספציפיים: לע

יקר על פרחי צוף שונים, כך ששינויים משמש כפונדקאי לפרפר. בנוסף, תזונת הבוגרים מבוססת בע

תגובתם המהירה . בהרכב חברת הצומח בבית הגידול משפיעים ישירות על אוכלוסיית הפרפרים

הימצאותם  .לבעלי חיים קרקעיים הם ניידות גבוהה יחסיתמאפשרת לה התעופה נובעת מיכולת

  בבתי הגידול. באזורים מסוימים או חסרונם בהם, יכולה ללמד על שינויים המתרחשים

 

 שיטות עבודה .5.5.2

על  .(2019אוקטובר -אפריל וספטמבר-פברואר)במהלך היום בעונות האביב והסתיו  נערךהסקר 

במספר בתי גידול מייצגים בעיר. הסקר  כלל ימי דיגוםמנת לזהות כמה שיותר מיני פרפרים, הוא 

 נרשמו כל מיני הפרפרים שתועדו.ובוצע בהליכה רגלית 

 :בתי גידול מייצגים – אתרי הדיגום

 וכן נחל  ,בדים מסורתית ברובםמעושטח מישורי של חולות  – (4)אתר  חולות נחל ירוחם

 שנתיים.-בשדות ובנחל פריחה רבה של מינים חד .חולי רחב בשלטון רותם מדבר

 שטח מופר בצמוד לעיר עם חורש אשלים נרחב לאורכו. – (9)אתר  רבניםונחל ד 

 מדברית מגוונת.בתה שטח מדברי שמור מאוד עם  – (10)אתר  חלמוניות ירוחם 

 וכן אגם מלאכותי  ,פארק מושקה עם חורשות נטועות ומדשאות – (11)אתר  אגם ירוחם

 גדול.

 שטח טיילת עירונית מגוננת ומושקה. – (17)אתר  פסל הזהות 

 

 ממצאים .5.5.3

 (.7)להרחבה ראו נספח קרקשי הסנה  –מתוכם מין אחד נדיר ומוגן  .מיני פרפרים 17בסקר נצפו 

נמצא העושר הגדול ביותר של  (10)אתר  וחלמוניות ירוחם (4)אתר  באתרים חולות נחל ירוחם

 פרפרים.

 מתוך מיני הפרפרים שנצפו ברחבי העיר, ראויים לציון המינים הבאים: 
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 צהוב  פרפרים אשר נצפו בסקר, מין זה מטיל את ביציו על קרקשבהנדיר  – קרקשי הסנה

בירוחם  .מין זה נכלל ברשימת הפרפרים המוגנים בארץ .בלבד, מין שיח נדיר של הר הנגב

 .(10)אתר  חלמוניות ירוחםנצפה ב

 מטיל את ביציו על קדד משוחלף  ,פרפר מדברי אשר מצוי בעיקר בהר הנגב – כחליל המדבר

 לזכר כנפיים כחולות מבריקות ולנקבה צבע חום. .בעיקר ועל קדדים נוספים

 בשנת הסקר תועדה הנדידה הגדולה ביותר בישראל  .פרפר נודד נפוץ – נימפית החורשף

בירוחם נימפיות רבות עצרו  .ובמשך מספר שבועות עברו בארץ מיליארדי פרפרים ממין זה

זחלים על חלמית אלפי  וובעיקר בחולות נחל ירוחם שם נצפ ,והתרבו באזורים שונים

 גדולה.

 הפונדקאי שלו למדי בארץ, המעופף בארץ בהר הנגבנדיר  מין מדברי – כנף מצרי-ירוק .

זה של פרפר הותאם בצורה מירבית לסביבה  ןמי .הוא טוריים זיפניים או טוריים מדבריים

)תרדמה( עד עשר שנים ולבקוע רק בשנה כאשר הגולם יכול לחכות בדיפאוזה  ,המדברית

 (.10)אתר  תושמורת החלמוניבבסקר נצפה  מה שיוכל להתרבות בה,גשו

 גם לאורך מישור החוף, מטיל על מיני חבלבל פרפר מדברי המעופף  – נקדית החבלבל

המצוי בעיקר באזור החולות הפנימיים  ,נצפה בחולות נחל ירוחם על חבלבל משובל שונים.

 של הנגב.

 מצוי ברוב חלקי הארץ עד למרכז  .מהנאים והגדולים בפרפרי הארץ – נאה-זנב סנונית

 .קרני-כגון קזוח עקום, קזוח תלתמיני סוככנים  ןבאזורים אלו הוא מטיל על מגווהנגב. 

 :מיני הצומח החשובים כפונדקאים לפרפרים בעיר הם

 :ועוד , אספסתכרבולת, אפון, משוחלף , קדדתלתנים מיני פרפרניים . 

  מוריקה  טוריים זיפניים,, מדברייםטוריים  ,מנוצה שלח-שלח ערבות, בן מצליבים:מיני

 ועוד.  מבריקה

  פיגמית מגובששת, מצרימיני חלמית, מיני רכפה, ארכובית שבטבטית, חנק מחודד, צלף, 

 ועוד. קזוח עקום

  :שיטה סלילנית ושיזף מצויקרקש צהובעצים ושיחים ,. 
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 מיני פרפרים שנצפו בסקר :15תמונה 

  
 סנונית נאה-זנב ספסוכנף מפ-ירוק

  
 קרקשי הסנה )התמונה באדיבות משה לאודון( כחלון הקוטב

  
 זחלים של נימפית החורשף נחושתן החומעה

 

 מסקנות .5.5.4

 ,כמו כן מתצפיות הסקר ניכר כי ישנם בתי גידול איכותיים עם מיני פרפרים נדירים וייחודיים לנגב.

 נמדדה כמותית. לא אך זאת ,שיפעה גבוה מהמינים שנצפו הבאתרים מסוימים נמצא

  :עבור הפרפרים שנמצאו בסקרירוחם ניתן להדגיש את חשיבותם של מספר אזורים ובתי גידול ב

 בין המינים ביישוב. באתר זה נמצא עושר המינים הגדול  – (10)אתר  ת ירוחםוחלמוני

סטירית  ,צריכנף מ-ירוקקרקשי הסנה, שנצפו באתר זה מינים נדירים וייחודיים לנגב כגון: 

מצא ייתכן וייבשטח האתר  ,כמו כן .שזהו שטח שמור מינים אלו מעידים על כך .סיני ועוד

 מין נדיר מאוד של אזור הר הנגב. ,כחליל ערבתי
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 מיני פרפרים רבים וכן שיפעה גבוהה מאוד  באתר זה נמצאו – (4)אתר  חולות נחל ירוחם

רבים מהפרפרים ממין זה עצרו להמשך רבייה  ,בזמן נדידת נימפית החורשף .של פרפרים

כמו כן נמצאה שיפעה גבוהה של מינים  .באזור האתר ותועדו זחלים רבים של מין זה

 לבנין מוריקה ועוד. ,סנונית נאה, לבנין הריכפה-לדוגמה זנב ,נוספים

 

  .6.9לצות סקר פרפרים מרוכזות בפרק המלצות בסעיף המ
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 בתי גידול לחיםסקר  .5.6

 רקע .5.6.1

הם כוללים מערכת אקולוגית ייחודית המצויה בסכנה מתמדת בישראל. הם בתי גידול לחים 

אגמים, נהרות, נחלים, בריכות חורף, מעיינות ומקווי מים מלאכותיים. בתי גידול לחים תומכים 

הכולל נציגים מקבוצות שונות של צמחים ובעלי חיים, בהם כאלה המוגבלים  ,במגוון ביולוגי עשיר

, (חיים-למשל: אצות, צמחי מים, חלזונות מים, חרקי מים, דגים ודו)לקיום במים ובקרבתם בלבד 

למשל: עופות מים, )או כאלה התלויים בשירותים המסופקים על ידי מערכות המים ונשענים עליה 

. מדובר לרוב במערכות רגישות להפרעות חיצוניות ובעיקר (רקי גדהיונקים, צמחי גדה וח

 (שאיבת מים או שיבוש הניקוז הטבעי) להתערבויות אנושיות כמו זיהום, שינוי המשטר ההידרולוגי

 מעין אינדיקטורים למדד איכות המים.משמשות או החדרת מינים פולשים, ולכן 

 מתקיימים אך למרות זאת ,שורר אקלים חם ויבשבמועצה אזורית ירוחם הממוקמת בנגב הצפוני 

. המוקד המרכזי אשר מחזיק מים כל השנה הוא אגם ירוחם, מספר מוקדים של בתי גידול לחים בה

אבנון ונחל : נחל אשר מנקז אליו מי שטפונות מנחלי אכזב ,50-מאגר מים שנסכר והוקם בשנות ה

מזרח ונחל רביבים מדרום. -נחל דורבנים ונחל שועלים מדרום לעיר, מצפונית מים, אשר זורירוחם

קיים מקטע רטוב של הזרמת מי  .מלבד כמה גבים שמתמלאים מדי שנה ,ב יבשיםוהנחלים לר

שונות באגם ודות נקשבע בסקר זה נערכו תצפיות ומדידות ב קולחים בנחל דורבנים הצמוד לירוחם.

 ירוחם ובנחל דורבנים.

 

 שיטות עבודה .5.6.2

נחל דורבנים ביוטיים באתרים -וכלל דיגום של מדדים ביוטיים וא 2019פברואר ר התבצע בהסק

 .מציגה את נקודות הדיגום בסקר זה 14מפה . ואגם ירוחם

דיגום בעלי חיים בוצע במקומות העבודה נעשתה בהיתר מרשות הטבע והגנים ובהתאם להנחיות. 

הדיגום מתוך גוף המים. לא מוגנים בתוך מסתור שונים בתוך ובקרבת צמחיית המים ובשטחים 

 המים בוצע על ידי תפיסה ברשת צפופה ואבחון המינים שנמצאו. 

, מליחות, רווית חמצן במים, מוליכות וערך ההגבה רטורהטמפהם ביוטים שנבדקו -המדדים הא

(pHציוד הדיגום כולל מד רב .)-פרמטריPCSTestr35   של חברתEUTECHנפה בעלת רשת צפופה , 

)במידה  חיים-וסרבל דייגים. במעבר מאתר לאתר חוטא הציוד הרלוונטי באלכוהול. מגע עם דו

 פות ללא אבקה. פתבצע בעזרת כה והיה(
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 : נקודות דיגום בתי גידול לחים14מפה 

 

 ממצאים .5.6.3

  נמדדו ערכי מוליכות חשמלית גבוהים למדי ( 9)אתר רבנים ונחל דבבמדידות איכות המים

כמו כן, אותרה נזילה מפתח (. 8ל~ dS/m ~3האופייניים לערכי מוליכות של מי קולחין )בין 
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)מדידות אלו  נמדדו ערכי חמצן מומס נמוכים למדי. באותן נקודותביוב אל תוך הנחל. 

 (8נמצאות בנספח 

 נמדדו ערכי חמצן מומס גבוהים יחסית בכל  (11)אתר  אגם ירוחם במדידות איכות המים של

יש לשער שאחוז החמצן  .הדיגום, זאת כתוצאה מגידול מאסיבי של אצות במי האגם ודותנק

פעילות פוטוסינטתית גבוהה עלולה להוביל לעליה  במים יורד דרמטית עם שקיעת החמה.

ומציות נמוכה מן רמת ח .pH 9-10של בטווח במים, ואכן נמדדו ערכים גבוהים  pH-ברמת ה

הרגיל עלולה לפגוע בבעלי חיים באגם. לדוגמה הטווח האופטימלי לדגי מים מתוקים הוא בין 

6.5-9 pH.  (8)מדידות אלו נמצאות בנספח 

  בלי להכליל צמחייה( מקבוצות טקסונומיות שונות.  ניזמיםגאור 28-כהסקר נצפו כל במהלך(

מין בסיכון היא ם. קרפדה ירוקה צפרדע הנחליו: קרפדה ירוקה חיים-מינים של דו 2מתוכם 

 לא בנחל ולא באגם.  ,כמעט ולא נמצאו חסרי חוליות, ולא חסרי חוליות ייחודיים. בישראל

 רבניםונחל ד – 9אתר 

 .הנביאים בירוחם וברבנים. מדובר בטוואי נחל העובר בצמוד לרחונחל דהוא  המקובלשם הנחל 

ככל הנראה מוזרמים  .מהירות הזרימה איטיתובנקודה העמוקה ביותר,  ס''מ 40עומקו לא עולה על 

בו קולחים מנקודה במעלה הנחל בקרבת שכונה. הנחל משמש כיובל של נחל שועלים ובמורד מתנקז 

  ב השנה, מלבד חלקו העליון אשר נדגם בסקר זה.ולאגם ירוחם, כמעט כל שטחו של הנחל יבש ר

גם ברמת החמצן המומס וגם בערכי המוליכות החשמלית. יגות במדידות איכות המים נמצאו חר

כללי בה נצפתה נזילה מפתח ביוב, באופן שהחריגות נמדדו בנקודת מקור המים ובנקודה נוספת 

 של מינים המאפיינים בתי גידול לחים.ועושר נמוכים יחסית  שפע ונמצא

 ודות)נק צפרדע הנחליםגרים של ופרטים בו, (2,3,4)נק'  קרפדה ירוקה ראשני נצפו נחלבתחום ה

 .(1,2כמו כן, נצפו ריכוזים גבוהים של צדפונית )נק' . בישראל מין בסיכוןהיא דה ירוקה פקר .(2,3

)לרשימת כלל מיני בעלי החיים שתועדו ב בבריכות עונתיות ואלו סרטנים ירודים אשר נפוצים לר

 (. 9ראו נספח  בנחל

בין היתר, אצה חוטית מושבתית מסוג קלודופורה, גומא  ,כוללת שטח הנחלצמחיית המים ב

 מינים פולשים.כמה חלקלק, קנה מצוי ודוחן זוחל, נמצאו גם 

באזורים שונים באתר. בין היתר בקבוקים מכל  רבה מצאה פסולת מוצקהשתואר נזיהום ל בנוסף

 הסוגים, שאריות מוצרי פלסטיק, פחי צבע, פרטי לבוש ורהיטים.

 ירוחם אגם – 11אתר 

רביבים, ירוחם ושועלים. אף על  – מנקז אליו את נחלי האכזב באזורהאגם גדול ממערב לירוחם, 

פי כן מקור המים העיקרי לאגם )וכמו כן להשקיית הצמחייה בפארק( הוא מי קולחים ממט''ש 

ירוחם. מי האגם עשירים מאוד בנוטריינטים ובכך מואצת צמיחה של אצות אשר משפיעה על 

( גבוהים באופן יחסי pHת וגוון המים ועל ריכוז החמצן המומס. כמו כן נמדדו ערכי הגבה )עכירו

למקווי מים טבעיים. כמעט ולא נצפו חסרי חוליות, רק באזורים מבודדים דוגמת בריכות הסכר, 

זאת ככל הנראה בגלל נוכחות של דגים רבים במי האגם. בשולי האגם צמחיית גדות שופעת, שעקרה 

צוי ואשלים. ומסביב חורשות נטועות של קק''ל. נצפתה צמחייה פולשת של טבק השיח קנה מ
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מות בריכוזים גבוהים לאורך כל גבול האגם. השילוב של מקור המים עם שפע של צמחייה ומקו

חיים בשטח -ביניהם עופות מים רבים. לא נצפו דוו ,מקור משיכה למגוון בעלי חייםהוא מסתור 

 (. 9ראו נספח  באגםימת כלל מיני בעלי החיים שתועדו )לרש ובגדות האגם.

 בתי גידול לחים סקרממצאי  :16 תמונה

  
 רבניםונחל ד – מקטע מזוהם רבניםונחל ד – לות ביצי קרפדה ירוקהותט

 
 נחל דורבנים – צפרדע נחלים

 מסקנות .5.6.4

אופטימלי הן מבחינת לא נמצאים במצב  ירוחםבתי הגידול הלחים שנבדקו במסגרת סקר זה ב

 .האתרים בשני גדול שיקום פוטנציאל קייםלמרות זאת,  .איכות המים והן מבחינת הניקיון הכללי

לתמוך במגוון נראה כי הזרמה של מי קולחין אל אפיק הנחל יצרה בית גידול לח ויציב שמסוגל 

 ובין היתר משמש כאתר רבייה של קרפדה ירוקה. ,בעלי חיים

 שיפור תנאי השטח יביא איתו גםייתכן ש .ידועים מהעבראשר אינם  טקסונים נדיריםלא נמצאו 

 יה בשפע המינים.יעל

  .6.10מרוכזות בפרק המלצות בסעיף  בתי גידול לחיםהמלצות סקר 
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 אתרי טבע עירוני בראי התכנון המקומי .5.7

בירוחם נבחן המצב התכנוני הקיים והעתידי  על מנת לקבל תמונה כוללת על אתרי הטבע העירוניים

תכניות מתאר ארציות , החל מיעודי הקרקע ברמות התכנון השונותיבשטחים אלו ו בהם. נבדק

מתאר התכנית ועד , אתרי הטבע בעירעל על השטחים הפתוחים ו)תמ"אות( שיש להן השפעות 

ת ותכניות מתאר מקומיות כניות מתאר מקומיות מאושרו(, ת14/4 )תמ"מ דרום למחוזמחוזית ה

כי  נציין .יםאתרה באוגדן כרטיסילהלן ובפרק מובאים הנמצאות בהליכי תכנון. ממצאים אלו 

לא התקבל מידע וזאת אם האתר,  סיבהליכי תכנון שאינן מצויות בכרטקיימות תכניות שתכן יי

 .מהרשות המקומית עליהן

 העירוניים תכניות מתאר ארציות והשפעתן על אתרי הטבע  .5.7.1

 35/1 א"תמ – ולשימור לפיתוח, לבנייה משולבת ארצית מתאר תכנית   
 (2016מאושר משנת  )תיקון

לתת מענה לצורכי הבנייה והפיתוח של המדינה תוך שמירה על השטחים  היא מטרת התכנית

מתייחסות לפיתוח ברצף  הוראות התכניתהפתוחים ועל עתודות הקרקע לדורות הבאים. 

שמירה על מרקמי פיתוח )עירוני, , , שמירה על רצף שטחים פתוחים(דופן-צמוד)ימת לבנייה קי

לכל יישוב. בתיקון האחרון הוספו  צפיפות נטו למגוריםקביעת ו משולב, חופי ועוד(-שמור

ליבה ומעטפת לכל  –מכלולי נוף להתכנית סימונים למסדרונות אקולוגיים ארציים ו תשריטל

  מכלול. נושאים אלו מאפשרים הגנה על שטחים פתוחים איכותיים.

 

יישוב מוגדר ומסביב לשטחי ה ,שוב כפריישיפוט של ירוחם מוגדר כיהבתכנית זו, רוב תחום 

הוראות התכנית קובעות כי למרקם הכפרי "יכוון פיתוח ישובים  (,15מרקם שמור ארצי )מפה 

היישובים המיוחדים שבו, לרבות שטחי תעסוקה, שטחים חקלאיים כפריים ופיתוחם של 

חקלאי הכולל ויישמר, ככל האפשר, רצף -ושטחים לתיירות, ובלבד שלא ייפגע אופיו הכפרי

בתשריט ההנחיות הסביבתיות חלק מאתרי הטבע הגדולים מחוץ  שטחים פתוחים וחקלאיים".

. וחלקם ברמת שימור ארצית ת גבוההלשטח הבנוי מוגדרים כשטחים בעלי רגישות סביבתי

 שטח השיפוט של המועצה.את מסדרון אקולוגי ארצי חוצה  ,בנוסף

. אתרים אלה לגביהם יש התייחסות מיוחדת במסגרת התמ"אאשר אתרי טבע כמה ישנם 

 :מפורטים להלן

 

 הגנות שהתכנית מקנה שם אתר )מספר(

 מסדרון אקולוגי ארצי (6הר אבנון )

 מסדרון אקולוגי ארצי (7)אבנון דרום 

 

רצועה רציפה של שטחים פתוחים, המייצרת קישוריות בין שטחים הוא מסדרון אקולוגי ארצי 

טבעיים. קישוריות זו חשובה לשם החלפת מטען גנטי בין אוכלוסיות, הכרחית לשם קיום מינים 

 גיות.ושמירת המגוון הביולוגי ותפקודן המיטבי של המערכות האקולול ,לאורך זמן
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 מרקמיםם, י)מסדרונות אקולוגי 35/1ע תמ"א על רק המועצה המקומית ירוחםשטח : 15 מפה

 ורגישות סביבתית(
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  (2020) 1תמ"א  –תכנית מתאר ארצית מאוחדת 

תכנית זו מאחדת את כלל תכניות המתאר הארציות המאושרות וכלל התכניות לתשתיות 

לאומיות מאושרות. מטרתה להוות כלי עיקרי, פשוט ובהיר, לשמירת שטחים לשימושים 

ציבוריים עתידיים, כגון שטחים פתוחים, דרכים ומסילות, מתקנים, קווי תשתיות ארציים 

 ועוד. 

 ע שמורות טבו גנים לאומיים 

 
שמורות טבע או שמורות  ם,לאומיי גניםכלשמש  םהמיועדים לאתר שטחי היא מטרת התכנית

 . , היום או בעתידנוף

ברובם בגבול  , הנמצאיםמיועדים לשמורת טבעהדונם  3,014-בתחום השיפוט של ירוחם כ

 לגן לאומי. המיועדים דונם  461-ן כוכ ,מזרחי-מערבי והדרום-הצפון

 

 כשמורות או גנים: 1אתרי הטבע שנכללים בתמ"א 

 שם שמורה/גן גנות מתוקף התכניתה ומספרושם אתר 

(, 1נחל רביבים )

 (10חלמוניות ירוחם )

 חלמוניות ירוחם שמורת טבע 

(, הר 1נחל רביבים )

 (2קשקשים )

 ירוחם גן לאומי

(, אבנון 6הר אבנון )

 (7דרום )

 ירוחם המכתש הקטן והמכתש  שמורת טבע 

 

 יערות 

וחלק  ישראל, ובכלל זה יערות נטע אדםת מעמדו של היער בלהסדיר אהיא מטרת התכנית 

 . שטחי החורש הטבעימ

ברובם נמצאים בדרום השטח ש ,דונם מיועדים ליער נטע אדם 52-בתחום השיפוט של ירוחם כ

 הבנוי.

 

  1יערות הכלולים בתכנית לפי תמ"א : 9טבלה 

 שם היער הגנות שהתכנית מקנה שם אתר )מספר(

 יער ירוחם יער נטע אדם  (10חלמוניות ירוחם )

 משאבי שדה יער נטע אדם  (10חלמוניות ירוחם )
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 תשתיות המשפיעות על אתרי טבע עירוניים

 דרכים ומסילות ברזל 

. המועצה מוקפת סובבות דרכים ראשיות ומסילות ברזלירוחם את המועצה המקומית 

הנגישות התחבורתית חשובה ביותר  ,מבחינה עירוניתבתשתיות תחבורה מרוב צדדיה. 

ניידות של תושביה, בין אם לאזורי המגורים ובין אם לאזורי ולשוב, ליוממות ילהתפתחות הי

חוצות שמורות טבע  תחלק מהתשתיומחוץ ליישוב. התעשייה שיכולים למשוך גם אנשים 

מעברי בעלי חיים מתחת או מעל לתשתיות התחבורה,  לכן יש לשקול .ים גדוליםומרחבים פתוח

 . "עקרונות תכנון מומלצים"כפי שיפורט בפרק 

  ניקוז ונחלים 

ח ערכי לצורך שיקום, שימור ופיתו ומם של נחלים וסביבתם,קי חילהבט היא מטרת התכנית

הבטחת תפקודם כעורקי ניקוז  פעילויות נופש ופנאי, תוךנוף, אקולוגיה ותרבות וכמוקדי 

 ופשטי הצפה להולכת מים ולצמצום נזקי סחף והצפות הנגרמים מנגר עילי.

(, נחל 4אתר ) (, חולות נחל ירוחם1אתר ) אתרי הטבע שמושפעים מהתכנית הם: נחל רביבים

 (, חלמוניות9אתר ) רבניםו(, נחל ד8אתר עלים )ו(, נחל ש7אתר (, אבנון דרום )5אתר אבנון )

 (.14אתר ) ( ומלחת ירוחם11אתר (, אגם ירוחם )10אתר ירוחם )

 לא עוד כל. ראשיים ניקוז כעורקי שקמה בשורוירוחם  ,רביבים הנחלים את מגדירה א"התמ

 טרים בכל גדה.מ 100 זה תחום יהיה ,מאושרת בתכנית וסביבתו הנחל תחום הוגדר

 החדרה והידרולוגיה  ,איגום 

מסגרת תכנונית לאיגום מים, החדרה, העשרה והגנה על מי תהום, מטרת התכנית היא ליצור 

 באמצעות שימור וניצול מיטבי של מי הנגר העילי ותוך הקטנת נזקי הצפות.

פגיעות מי  –' ב רגישות החדרת מי תהום ברמהמועצה המקומית מסמנת בכל שטחי ה התכנית

 תהום בינונית.
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 מתאר ארצית מאוחדת כנית : אתרי הטבע על רקע ת16מפה 
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 תכנית המתאר המחוזית והשפעתה על אתרי הטבע העירוניים .5.7.2

 (1982) 4/14מחוזית דרום תכנית מתאר 

פיתוחו הפיסי של המחוז תוך את את תפקודו היעיל וועדה להבטיח תכנית המתאר המחוזית נ

חיזוק מעמדו של מטרופולין באר שבע כמטרופולין הדרומי של ישראל. התכנית נועדה גם 

למנוע התפשטות פרברית בלתי מבוקרת ולשמור על מרחבים פתוחים ורצופים, על ערכי טבע, 

 ועל עתודות קרקע ומשאבים אחרים לדורות הבאים. ,מורשתונוף טבעי 

. ניתן לראות כי באתר טבע עירוני ללא הגבלות פיתוחיישוב עירוני, מוגדר כ רוב תחום העיר

שמורת הטבע הגדולה כי ו ,1( ישנו אזור כרייה שלא מסומן בתמ"א 3אתר גבעות ירוחם )

שכעת מבוטלת בעקבות  8( מסתמכת על תמ"א 10אתר חלמוניות ירוחם באתר טבע עירוני )

ידי הגדרתם כשטח  עדיין מגינה על שטחים נרחבים על התמ"מ ,. עם זאת1אישורה של תמ"א 

 פתוח, גן לאומי ושמורת טבע הנמצאים במעטפת העירונית.
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 14/4מחוזית אתרי טבע על רקע תכנית  :17מפה 
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 תכנית מתאר כוללנית לירוחם .5.7.3

בעת כתיבת סקר זה, מתחיל תכנון ראשוני של תכנית מתאר כוללנית חדשה לירוחם. לכשתצא, 

 (.ותיעוגנו בה כל תכניות בניין העיר )תב"ע

, נוגעת כמעט בכל אתרי 122/02/26תכנית המתאר הכוללנית המקומית לירוחם, אשר מספרה הוא 

מספר אתרים הטבע העירוניים הנמצאים בתחום המוניציפלי של ירוחם, שהם כל האתרים מלבד 

משנת  107/02/26 ) תכנית רוחם. תכנית זו מחדשת את תכנית המתאר המקומית הישנה לי6-ו 3

 , אשר נוגעת גם היא בכל אותם אתרים, אך שטחה הפיזי קטן בהרבה.(1980

כפי שיפורט בעקרונות התכנון המומלצים, מוצע לסמן את אתרי הטבע העירוניים מתוך סקר זה 

ס . בנוסף, מוצע להתייחולניהולם בתכנית המתאר הכוללנית ולקבוע הוראות לשימור אתרים אלו

וכן  ,ליווי אקולוגי בתכנון מפורט של אתרי הטבעלבהוראות התכנית להכנת סקרי טבע מפורטים ו

נבירה למיגור מינים פולשים ומתפרצים -לתת התייחסות לנושאים כמו מערכת אשפה חסינת

 במעטפת העירונית.

 איומים על אתרי הטבע העירוניים –תכנון עתידי  .5.7.4

 :ות אשר להן השפעה על אתרי הטבע העירונייםתכניות עתידיכמה בירוחם מקודמות 

  מייעדת חלק משטחי אתר גבעות  (הפקדהלממתין להחלטה שלב ב) 0665018-612תכנית
מתאר הש . ייעוד זה קיים בתכנית רכס ירוחם א' -הרחבת מחצבת גיר ל (3אתר ירוחם )

אתר בשטח זה ייעדת שלא מ ,1ארצית תמ"א המתאר ההמחוזית אך סותר את תכנית 
 כרייה.

  (5אתר מייעדת חלק משטחי האתר נחל אבנון ) (טרם הופקדה) 612-0759498תכנית 
כנית תואם את ת. ייעוד זה בתי קרקע ובנייה רוויהוכוללת  ,לשכונה דרומית למגורים

 המתאר המחוזית.

 לבניית ( 8מייעדת חלק משטחי האתר נחל שועלים ) (טרם הופקדה) 612-0759498ית תכנ
לשכונה יזמית  612-0597872וכוללת בתי קרקע ובנייה רוויה. תכנית  – גוריםשכונה למ

-612משולבת ירוחם. התכנית כוללת שינויים במתחמים למגורים בתי קרקע. תכנית 
תיקון של שכונת האגם  – 113מתחם  129/03/26כוללת שינוי לתכנית מס'  0671057

ייעוד זה תואם לתכנית  ה המקומית.ועדוונמצאת נכון לזמן עריכת הסקר לפני הפקדה ב
 תכנית המחוזית.להמתאר של ירוחם ו

  אתר זור תעשייה )מייעדת חלק משטחי האתר טיילת א (טרם הופקדה) 612-0759498תכנית
. ייעוד זה תואם בתי קרקע ובנייה רווייה –כוללת מגורים ו ,לשכונה דרומית ירוחם( 20

 .תכנית המחוזיתללתכנית המתאר של ירוחם ו

 

 אתרי טבע עירוניים במעטפת העירונית ובתווך הבנוי 

אתרי הטבע העירוניים נבדלים זה מזה באופנים שונים ובין היתר במיקומם במרחב העירוני. בטבלה 

ולאתרים  ,העיר כיום של הסביבה הבנויהבאה נחלקים האתרים לאתרים בתווך הבנוי, המצויים ב

 במעטפת העירונית, שנמצאים בשטחים פתוחים או שעתידים להיבנות.
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 : סיווג מיקום האתרים10טבלה 

 שם אתר מספר אתר אפיון

 

 נחל רביבים 1

 הר קשקשים 2

 גבעות ירוחם  3

 חולות נחל ירוחם 4

 נחל אבנון 5

 הר אבנון 6

 אבנון דרום 7

 נחל שועלים 8

 רבניםונחל ד 9

 חלמוניות ירוחם 10

 אגם ירוחם 11

 ההר הלבן 13

 מלחת ירוחם 14

 בתווך הבנוי אתרים שממוקמים

 הכניסה לירוחם 12

 הגבעה 15

 גן הגבעה  16

 גן פסל הזהות 17

 גן אשכול 18

 חורשת הראשונים 19

 טיילת אזור תעשייה  20

 

 

העירונית הם בעלי ערך אקולוגי גבוה יותר בשל היותם בהכללה, ניתן לומר כי האתרים במעטפת 

ולרוב הם גם נרחבים יותר בשטחם. להלן סקירה קצרה של מספר  ,בעלי רצף לשטחים הפתוחים

 אתרים חשובים במעטפת העירונית.

 1מאוחדת תמ"א המתאר הארצית הבתכנית  האתר מוגןשטח כל  –( 1 מספר)אתר נחל רביבים 

 כשמורת טבע וגן לאומי. (14/4)תמ"מ  בתכנית מתאר מחוזיתו
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מאוחדת ה ארציתהמתאר הכנית תלקים משטח זה מוגנים בח –( 4מספר )אתר חולות נחל ירוחם 

משולבת לבנייה, הארצית המתאר הכנית ת .ירוחם – כוללת בצפון האתר נחל ראשיה (1)תמ"א 

מור ימסמנת בשטח רגישות נופית סביבתית גבוהה ומרקם כפרי וש (35 )תמ"א לפיתוח ולשימור

כרייה וחציבה לגיר אתר מייעדת ב'  14ארצית לכרייה וחציבה המתאר התכנית  ,יחד עם זאתארצי. 

עודים של שטחים פתוחים, אזור בינוי עירוני יכוללת באתר י 4/14תכנית מתאר מחוזית ו ,בשטח זה

דרך , בתכנית מפורטת)קו מים של עה לתכנון חוצה את האתר רצו כמו כן ואזור תעשייה מקומי.

כוללת ייעוד שטח לתכנון ו (ה ירוחםילהרחבת אזור תעשי 107/02/26א/26תכנית בניין עיר , אזורית

 בעתיד.

מאוחדת )תמ"א ה ארציתהמתאר הכנית תלקים משטח זה מוגנים בח –( 7מספר )אתר אבנון דרום 

 )תמ"א משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימורהארצית המתאר הכנית ת .( כשמורת טבע המכתשים1

( מסמנת את השטח כבעל רגישות סביבתית גבוהה ומעבר של מסדרון אקולוגי ארצי באתר. עם 35

 לשכונה דרומית ירוחם. 612-0759498תכנית בניין עיר זאת מתוכננת בשטח 

 מסדרונות אקולוגיים .5.7.5
 

אוכלוסיות בעלי חיים וצמחים. קיטוע של יות רושילחשיבות הקבשנים האחרונות גברה המודעות 

קווי תשתית, של בפרט של עורקי תחבורה ו –מרחבי של בתי הגידול כתוצאה מפיתוח ובנייה 

 ,מביא לצמצום מרחב המחיה של חיות הבר לשטחים קטנים ומבודדים – ובוודאי במרחב העירוני

להכחדתם של בעלי חיים גדולים ולפגיעה גנטית באוכלוסיות של בעלי גורם לאורך זמן  אשרצמצום 

 חיים קטנים וצמחי בר. 

המאפשרים  מסדרונותמתבצעת באמצעות שמירה על שטחים פתוחים ושילוב  שמירת הקישוריות

מהמסדרונות צרכים שונים  קיימיםבנויים. למיני בעלי חיים שונים חציית כבישים ושטחים 

, ואילו חולד לא מסוגל להשתמש במעבירי מים ,למשל ,. כךאופי התנועה במרחבלבהתאם לגודלם ו

נעשה לרוב עבור יונקים גדולים, אבל גם  המסדרונות. תכנונם של משתמשים בהםתנים ודרבנים 

 .יכולים לעשות בהם שימושבעלי חיים קטנים יותר 

בר של בעלי חיים במרחב, המסדרונות מאפשרים שימושי קרקע שונים ובלבד שלא נקטע חופש המע

 יונקים, זוחלים, חסרי חוליות ועוד. –תוך התייחסות לקבוצות טקסונומיות שונות 

 מסדרונות נוסף סימון (35/1משולבת לשימור ופיתוח )תמ"א הארצית המתאר הבעדכון לתכנית 

מידע שמאפשר  בלבד סכמטי בעיגולים בצבע ירוק ומדובר בקו – קוויאקולוגים. הסימון הינו 

למוסד תכנון על מנת לשקול את רציפות השטחים הפתוחים. אין בסימון זה למנוע פיתוח או בינוי 

 בשטחים המיועדים לכך. 

אשר מטייבת את הסימון של  6רשות הטבע והגנים הכינה שכבת מסדרונות אקולוגיים ארצית

.35/1השכבה  בתמ"א 

                                                             
  –ראו  6

 מסדרונות אקולוגיים בשטחים הפתוחים: כלי לשמירת טבע. רשות הטבע והגנים. (.2000שקדי, י. ושדות, א. )
(. מסדרונות אקולוגיים מהלכה למעשה, עקרונות 2015נון, ג. )-רותם, ד., אנגרט, נ., אלון, ע., גולדשטיין, ח. ובן

 .והנחיות לתכנון וממשק מסדרונות אקולוגיים בישראל. רשות הטבע והגנים
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 התוסביבבירוחם מסדרונות אקולוגיים 

ומסדרון אקולוגי ארצי עובר בתחומי העיר. לפי תמ"א  ,שמורות טבע גדולות ותקיימ ירוחםבאזור 

מחבר את המסדרון הארצי (. 7אתר ( ואבנון דרום )6אתר המסדרון עובר באתרים הר אבנון ) ,35

שתי שמורות טבע גדולות נמצאות בתחומי העיר,  ר הנגב הצפוני.דרום מדבר יהודה עם מזרח ה

 צד המערבי ושמורות המכתשים בצד המזרחי.בשמורת חלמוניות ירוחם 

בשכבת המסדרונות של רשות הטבע והגנים מצויים מסדרונות נוספים בתחומי ירוחם, הראשון 

בדרומה  עם רכסי הנגב המרכזיים רכס צבוע ורכס ירוחם, והשני מקשר את אזור בקעת באר שבע

שמורות הטבע בתחומי ירוחם, שמורת מצלעות חתירה ושמורת שתי  אתשל ירוחם מקשר 

 חלמוניות ירוחם דרך נחל שועלים.

מקומית של חי  ה, המאפשרים תנועארצימידה  מומלץ לתת את הדעת למסדרונות אקולוגיים בקנה

בין השטח הבנוי שהחיץ במיוחד באזורי ו ,בעירמתוכננת ה החדשה היבמיוחד לאור הבני ,חוצומ

 לשטח הפתוח, שמורות הטבע והגן הלאומי.

 .6.12המלצות בנוגע למסדרונות אקולוגיים מרוכזות בסעיף 
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 : מסדרונות אקולוגיים בתחום ירוחם18מפה 
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 סיכום .5.7.6

סביבה נשמרת . בעוד מששמרה על מגוון רחב של שטחים פתוחים ירוחם היא מועצה מקומית

מספר שהאתרים שבלב העיר נותרו מנותקים כמעט לחלוטין. הרי הקישוריות בין אתרי הטבע, 

, 35/1ותמ"א  1כמו תמ"א  הגנה חלקית בתכניות מתאר ארציותבעיר כוללים אתרי טבע עירוניים 

עם זאת, גבולות המזרחיים והמערביים של המועצה. בבעיקר אלו הנמצאים במעטפת העירונית 

 ,אתרי טבע גדולים הנמצאים בגבולות המרחב העירוני ומקיימים בתי גידול ייחודיים ונדיריםכמה 

אתר ) דוגמאות לשטחים פתוחים שיכללו פיתוח עתידי הן חולות נחל ירוחםנתונים לפיתוח עתידי. 

ומלחת ( 9אתר (, נחל דורבנים )8אתר נחל שועלים ) (,7אתר (, אבנון דרום )5אתר (, נחל אבנון )4

 (.14אתר ירוחם )

צמצום השטחים הפתוחים ופגיעה בקישוריות בין האתרים יובילו להקטנת המגוון הביולוגי הקיים 

פיתוח באתרים אלו ראוי שייעשה בהתאם לסקר . , לפגיעה בבית הגידול ובמיני החי והצומחבעיר

שמשמר שטחי ליבה  תשתיות טבעיות מפורט, המכווין את הפיתוח לאזורים פחות ערכיים ובאופן

 ערכיים ללא פיתוח כלל.

 . 6.11וכן בסעיף  ריכוז המלצות למספר אתרי טבע מרכזיים בעיר מופיע בכרטסות האתרים
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 המלצות .6

 

 המלצות כלליות .6.1

  מועצההלתשתיות טבע עירוני והטמעתו באגפי  מסמך מדיניותעריכת. 

  הכוללנית החדשה, ובתוכניות מתאר מפורטות.בתכנית המתאר הטמעת ממצאי הסקר 

 יתהשונות. האקולוגהמועצה שימוש בשירות אקולוגי שילווה את מחלקות  – ליווי אקולוגי 

הליווי נהל מערך פעולות ממשק בנושאים הקשורים לתשתית הטבעית בעיר. תיזום ותוביל, ת

לאפשר את התפקוד המיטבי  וגופים נוספים, על מנתהמועצה ישמש לסינכרון ותיאום בין אגפי 

 של השטח וליווי תכנון עירוני בפן האקולוגי. 

 כיתתיות ארוכות טווח בחינוך -תוך גיבוש תוכניות חינוך חוץ – שיתוף הציבור בממצאי הסקר

בירושלים, דוגמת עמק הצבאים )פורמאלי ובלתי פורמאלי ותוך פיתוח אתרי טבע קהילתיים 

שמורת האירוסים וחורשת הסרג'נטים בנתניה, בריכת החורף התחנה לחקר ציפורי ירושלים, 

 .(בפארק הרצליה ועוד

 לדוגמה: דרבן הודי, תן זהוב  בפחי העיר ונקים גדולים המחטטיםיהיות ו – חינוך והסברה

צד הטמנת פחים או הפיכתם לחסיני נבירה, גורמים לבהלה בקרב התושבים, מוצע ל ועוד,

ית על חשיבות השמירה על סביבה נקייה אשר תקטין כניסה הכין תוכנית חינוכית והסברתל

נה חשיבות כמו כן יש .של יונקים אלו, וכן על היותם חיות בר מוגנות אשר אינן פוגעות באדם

אוכלוסיית הנשרים והרחמים באזור אשר נפגעת מידי פעם  רבה לחינוך והסברה בנושא

 .מהרעלות משניות

  ,בעת הרחבת כבישים  .מסדרונות אקולוגייםלשלב בתכנון העירוני  מומלץבתכנון ארוך טווח

)הרחבה  .ל ירוחםאלים יאו חידושם מוצע לבחון הוספת מעברים אקולוגיים בכבישים המוב

 .(6.12בנושא בסעיף 

 על לשמור הרבים בתחומי העיר ובעיקר ים נחלה ציערו וטיפוח שלשמירה להבטיח  חשוב

נחלים אלו נפגעו מהשפעות שונות  .רבנים ונחל אבנוןווגמא נחל דלד ,הדופן לעיר-הנחלים צמודי

 דליפות ביוב ויש צורך לטפל במפגעים אלו.משל פיתוח וכן 

 שטח  .רבניםושוב ובפרט באזור נחל דיבמסגרת הסקר מופו מפגעי פסולת ברחבי הי -סניטציה

מומלץ לבצע פעולות  .זה צמוד דופן לעיר וחיות בר רבות משחרות בו מזון באתרי האשפה באתר

 ישוב.ינבירה על מנת לצמצם מפגע זה וכניסת חיות בר לתחומי ה-ניקוי וכן מעבר לפחים חסיני

 פרטניות מלצותה .6.2

 במהלך הסקר נמצאו שני בתי גידול נדירים וייחודים ברמה  -קידום שמורות טבע עירוניות

שני בתי גידול אלו כמעט  .ירוחם בנחל חולי וערוץ שועלים בנחל איכותי לס מישור :ארצית

ובשניהם מתקיים מגוון מינים מהנדירים והייחודיים  ,ת טבע בישראלוואינם מיוצגים בשמור



103 
 

רית כשמורות טבע ולפעול לטפחם ולהנגישם ומומלץ להגדיר אזורים אלו סטטוט .בארץ

דרכים מוצע לבחון ועל כן נחל ירוחם נמצא בצמוד לפזורת רח'מה,  .ישוב ולתיירותילתושבי ה

הן על ידי חינוך והסברה והן על ידי פיתוח  ,על שטח ייחודי זהמירה לשיתוף תושבי הפזורה בש

 בפרט בשטח הנחל. ,שיטות רעייה וחקלאות משמרות ומקיימות

 שטחי מלחה  .באזור נחל אבנון ,בשטח ירוחם נמצאה מלחה נדירה -שימור אזור מלחת ירוחם

ולהרחיבה  מהמומלץ לטפח ולשקם את אזור המלחה וכן לשק .נדירים מאוד ברמה ארציתהם 

, (היה ככל הנראה חלק ממלחה זאת בעברשאזור )עד לאגם ירוחם  ,אל המשך מורד נחל אבנון

לטפל במינים הפולשים מומלץ  .זאת על ידי סידור משטר המים באופן דומה למה שהיה בעבר

כמו כן מומלץ להשיב למלחה מיני צומח המתאימים לאזורי המלחות  .פסולת הרבה באתרבו

 .חתול שרועה, וסמר מרצעני-לדוגמה כף ,שבנגב

 מוקד משיכה של צפרים רבים מהארץ הוא אגם ירוחם  -טיפוח מרכז הצפרות באגם ירוחם

פיתוח וטיפוח המקום כאתר צפרות מוביל בישראל יכול לסייע רבות לתיירות  .ואף מהעולם

ובכך להעשיר את  ,בדומה למלחת ירוחם ,מוצע לטפח בפארק נופי מלחה שונים .אזוריתה

 ,כמו כן מוצע להכין תכנית עבודה להחלפת עצי הינבוט באתר .מגוון הביולוגי בשטחי הפארקה

 דוגמת שיטה סלילנית, שיזף מצוי וחרוב מצוי.כבעצים מקומים  ,הפולשים אל אתרים סמוכים

 ח מקומיבנוגע לצומהמלצות  .6.3

 עצים,  – . בנוסף מומלץ לשלב מורכבות של שכבות צומח העירוני בגינון מקומיים מינים שילוב

מומלץ לשלב בפארקים כמו כן . שיחים, בני שיח ומינים עשבוניים מקומיים בגינון העירוני

 . 5בנספח צמחייה מומלצת לשתילה . ראו רשימת מושכת ציפורים ופרפריםמקומית צמחייה 

 קיימא-ומעבר לגינון בר בגינון העירוני הפסקת שימוש בחומרי הדברהואם ניתן  הפחתת. 

 המתעסקים בגינון העירוני להימנע  מועצהה. מומלץ להנחות את אגפי גינון וכיסוח עצים

מכיסוח של עצים וגדרות חיות בעונת הקינון של הציפורים, מחודש פברואר ועד חודש אוגוסט. 

זאת פוגע בציפורים המקננות בהם וגורם להרס הקן ולמותם של כיסוח של עצים בעונה 

 הגוזלים.

 "אדומים"מיני צמחים נדירים והמלצות בנוגע ל .6.4

 שנים, בשמורת חלמוניות ירוחם, בחולות ירוחם,  5עד  3-מוצע לערוך ניטור תקופתי, אחת ל

דומים בנחל שועלים ובהר אבנון, לבדיקת מצב אוכלוסיותיהם של המינים הנדירים והא

 באזורים אלה.

 באגם גן שכזה ניתן לשלב  .שובימוצע לפתח גן מקלט לצמחיית מדבר נדירה וייחודית בשטחי הי

 חודיים מאזורי פיתוח בישוביעו העתקות של מינים יצאל גן זה יבו .וכן באתר הגבעה ירוחם

 .במידת הצורך



104 
 

 צמחים פולשים בנוגע למיניהמלצות  .6.5

  לטיפול במוקדי פלישה. מוצע לתת קדימות לשלושת מומלץ להגדיר סדר עדיפויות

ישוב, מוקדי פלישה בבתי גידול יהקריטריונים הבאים: מינים פולשים חדשים לתחום ה

 רגישים )בפרט לאורך ערוצי נחלים, בחולות ובמלחה(, ומוקדי פלישה בעומק השטח הפתוח.

 וזיהוי מוקדי פלישה  מוצע לערוך ניטור תקופתי באזורי החולות ובערוצי נחלים לאיתור

 והערכת האיום על אתרי הטבע.

  מומלץ לבצע טיפול שוטף במוקדי הפלישה בפיקוח אקולוג. במידת הצורך, יש לחזור על

 הפעולות עד לביעור מלא או ויסות של אוכלוסיות המינים הפולשים.

 כחלחל.  ה פולשת, בפרט שיטים אוסטרליות, מיני ינבוט, וצחרימומלץ להימנע מגינון בצמחי

פרטים רבים של ינבוט וצחר נטועים ברחבי העיר ובפארק ירוחם. רצוי לקיים מפגש הסברה 

בנושא, ולהימנע בעתיד מגינון עם צמחים פולשים או בעלי פוטנציאל פלישה. במידת האפשר, 

מומלץ להסיר את המינים הפולשים מהגינון העירוני ולהחליפם במינים מקומיים )שיטה 

 ף מצוי( או במינים שאינם בעלי פוטנציאל פלישה.סלילנית, שיז

 זוחליםבנוגע לפעילות המלצות  .6.6

 במסגרת הארגונים הפועלים בנושא הסביבה כי מוצע  .בירוחם עושר מיני זוחלים גדול מאוד

על חשיבות הזוחלים במרקם יעסוק בחינוך והסברה יוקם מרכז זוחלים עירוני, ש שוביבי

 האקולוגי באזור.

 בנוגע לפעילות עופותהמלצות  .6.7

 מנע לחלוטין מבניית קירות אקוסטיים שקופים לבידוד מפגעי רעשייש לה -קירות אקוסטיים ,

. מוצאים את מותם תוך התנגשות בקירות אלואינם מצליחים לראותם ולכן היות ועופות רבים 

ורך עם דוגמא אנכית לא ,יש להשתמש בקירות אבן או בקירות שקופים למחצה הצורך תבמיד

 הקיר.

 כמו כן. בתחום השיפוט משחרים מזון דורסים גדולים הניזונים מפגרים -עופות דורסים, 

מומלץ  .קינון של דורסים גדולים אשר נפגעים רבות מהתחשמלותקיים ישוב יבצמוד לתחומי ה

גבוה ועמודים אשר השוב ימוגנו כל קווי המתח ילהנחות את חברת החשמל כי בתחומי הי

 להיבנות.עתידים 

 יונקיםבנוגע לפעילות המלצות  .6.8

 לאור פוטנציאל הנזק כתוצאה  -והמפותח הפתוח השטח בממשק בתאורה טיפול – אור זיהום

שטחים במזיהום אור יש לפעול למזעור מרבי של פוטנציאל הזיהום, בעיקר באזורים הגובלים 

צמצום  7וחברת החשמל.פתוחים. לשם כך מומלץ לפעול בהתאם להנחיות עמותת "אור מקוון" 

                                                             
7 https://www.iec.co.il/ElectricityProfessionals/DocLib4/Zihum.pdf . 

https://www.iec.co.il/ElectricityProfessionals/DocLib4/Zihum.pdf
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זיהום האור יסייע בשמירה על מגוון גדול יותר של מינים, יחסוך באנרגיה ובעלויות הכרוכות 

 בצריכתה ויאפשר שילוב טוב יותר של העיר בסביבתה. 

 ת האכלה לחיות מחמד ו/או ומשיכה בדמות תחנ יאין להקים מוקד -בר לחיות משיכה מוקדי

לשרת בעיקר מינים  יםעלולכאלה  ניםתוחים בעיר, שכן מתקת שתייה בסמוך לשטחים פותחנ

ועל ידי כך לייצר סיכון להפרת  ,חתולים, כלבים וכדומה דרבנים, אדם כגון תנים זהובים,-מלווי

 המאזן האקולוגי במרחב ולפגיעה במגוון רב של מינים נטרפים. 

 פרפריםבנוגע לפעילות המלצות  .6.9

  באחד מהנחלים הסמוכים לעיר וכן מסלול בשמורת מומלץ ליצור מסלול ניטור עירוני

בתחום הסקר נמצא . מחקרי-למסלול זה חשיבות הן בפן החינוכי והן בפן המדעי. החלמוניות

 אחד ממיני הפרפרים המוגנים בארץ אשר אין מידע רב אודותיו. ,קרקשי הסנה

 בתי גידול לחיםבנוגע להמלצות  .6.10

  : נחל דורבנים

  הביוב ולמנוע דליפות חוזרות ונשנות בנחל.מוצע לאתר את דליפות 

  לערוך מבצע ניקיון יסודי בסביבת הנחל, ולפנות את כל הפסולת הגולמית.מוצע 

 להציב במקום שילוט שמבהיר כי מדובר באתר טבע ומורה לשמור על הניקיון. וצעמ 

  :אגם ירוחם

 לעקוב אחר  לערוך מדידות איכות מים במספר מוקדים על בסיס קבוע, על מנת וצעמ

  שינויים.ה

  רצוי להתייחס לרמות הגבוהות שלpH .שנמדדו, ולהתייעץ עם הידרולוג לגבי דרכי טיפול 

 להזהיר דייגים באגם, שכן הדגים עלולים להיות מסוכנים לאכילה. מוצע 

 מתן היתרי בנייהבנוגע להמלצות  .6.11

  בשלב הבנייה  מהסקרגידור ממצאים חשובים הנחיות לבתכנון שטחים פתוחים מוצע לכלול

במידת  .והתשתיות, כך שהכלים הכבדים ועודפי העפר לא יפגעו בערכי טבע שנמצאו בסקר

 בינוי. אלו טרםשל ערכי טבע בשטחים  עריכת סקרי הצלהחשיבות ליש הצורך 

  מכל סוג )כולל פסולת בניין( בשטחי הטבע העירוני. עירום עודפי עפר ופסולתאיסור 

 לשמר ולהגן על שטחי אתרי הטבע הן מבחינה סטטוטורית והן מלץ מו במעטפת העירונית

( ומלחת ירוחם 4אתר אתרים חולות ירוחם )בבייחוד  .מבחינת אכיפה וצמצום השפעות שוליים

 (.14אתר )

 המלצות בנוגע למסדרונות אקולוגיים .6.12

 איכותיים.בהם ניתן לראות חשיבות גדולה ליצירת מסדרונות אקולוגיים שאזורים שלושה  ישנם
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 בגבול השיפוט העירוני נמצא רוחב  .בגבול המזרחי של ירוחם נמצאת שמורת מצלעות ירוחם

בכל תכנון עתידי באזור זה מסדרון ליצור מומלץ  .של בין קילומטר לחצי קילומטר של השמורה

ובכך להבטיח המשך  ,מצלעות המכתשבין ברוחב של לפחות קילומטר וחצי בין אזורי הפיתוח ל

 ר של בעלי חיים וצומח במרחב.מעב

 ים בעלי חיים למקור שובו גבי מים רבים המשמ ,בדופן הדרומית של ירוחם עובר נחל שועלים

מומלץ להבטיח וועל צמצום זיהום אור במרחב, לשמור על מרחק . חשוב מים חשוב במדבר

 מטרים מגבי המים והנחל. 500מסדרון ברוחב של 

 300מומלץ לשמור על מסדרון של  .רוחם ממערב לפזורת רח'מהמערבי עובר נחל י-באזור הצפון 

. תפקד כמסדרון אקולוגי חשוב למיני חולות ומינים מדברייםלמטרים מהנחל על מנת שימשיך 

על פסיפס של חקלאות ושטחים פתוחים בין שמורת האירוסים מצפון כמו כן מומלץ לשמור 

מעברי גנים של אירוסים ומינים נדירים  לתחום השיפוט לבין נחל ירוחם, על מנת לשמור על

 וייחודיים נוספים הנמצאים בשני אזורים חשובים אלו.
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 מקורות .7
 

 צומח

 העמותה לעידוד וקידום שמירת הטבע הצמחים הפולשים בישראל. 2010דרור, ז'. -דופור .

 במזרח התיכון.

  .ספרית פועלים, מרחביה.גיאובוטניקה. 1955זהרי, מ . 

  .ה מורחבת(. הוצאת עם עובד.י)מהדורה שני מגדיר חדש לצמחי ישראל. 1986זהרי, מ 

 הוצאת כנה.בר בארץ ישראל-המגדיר לצמחי. 1991דותן, נ. ודנין, א. -פיינברון . 

  .ישראל וסביבותיה-רשימת צמחי הבר של ארץ. 1999פרגמן, א. פליטמן, ע. הלר, ד. שמידע, א .

 ים.האוניברסיטה העברית ירושל

 רשות הטבע והגנים.צמחים מוגנים בישראל. 2006ספיר, א. -פרגמן . 

  .כרך א'. רשות צמחים בסכנת הכחדה בישראל –הספר האדום . 2007שמידע, א. ופולק, ג ,

 הטבע והגנים.

 כרך ב'. רשות צמחים בסכנת הכחדה בישראל. 2011ספיר, א. -שמידע, א., פולק, ג. ופרגמן ,

 הטבע והגנים.

 זוחלים

 Bar, A. & Haimovitch, G. (2011). A field guide to reptiles and amphibians of Israel. 

Private publication. 

 Pervevolotsky, A. & Dolev, A. (2002). Endangered species in Israel, Red list of 

threatened animals. Vertebrates. Nature and Parks Authority and The Society for the 

Preservation of Nature, Jerusalem (Hebrew). 

 צפרות

  .המדריך השלם  – הציפורים. 2003סוונסון, ל., גרנט, פ., ואמלארני, ק., צטרסטרום, ד

, מהדורה עברית בהוצאת מפה, הקיבוץ המאוחד והחברה להגנת לציפורי אירופה וישראל

 הטבע.

  .עופות, משרד הביטחון: 6, כרך ישראל-והצומח בארץ האנציקלופדיה של החי. 1986פז, ע – 

 ההוצאה לאור והחברה להגנת הטבע

 2017, לידר נ. ., אלון ד., פרלמן י., חביב א., הצופה א., שטייניץ ע., לבינגר ז., וין ג.מירוז א .

. החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים. נגיש הספר האדום של העופות בישראל

 - https://aves.redlist.parks.org.ilמ

  אתר הצפרות הישראליhttp://www.birds.org.il/index.aspx 

 Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London 

https://aves.redlist.parks.org.il/
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 יונקים

  ,הוצאת כתרבישראל היונקים מדריך. 1993. בשלמון , . 

 Mendelsson, H., Yom-Tov, Y. 1999.. Fauna Palestina, Mammalia of Israel. 

 התכנית הלאומית להערכת מצב הטבע בישראל – , המאר"ג2016 בישראל הטבע מצב ח"דו. 

  .הוצאת . , כרך ד: יונקיםישראלי במבט יבשתיים חולייתנים של ביולוגיה. 2015יום טוב, י

 . האוניברסיטה הפתוחה

 BioGIS – www.biogis.huji.ac.il 

 החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים.  – עטלפים מידע מאגר 

 החברה להגנת הטבע., מרכז יונקים2017 אליעזר בית יונקים סקר , 

 פרפרים

  .הוצאת כתרמדריך הפרפרים בישראל .1990בינימיני, ד .. 

 אקווטי – לחיםבתי גידול 

 הוצאת הספר האדום של החולייתנים בישראל .2002 .)עורכים( .ופרבולוצקי, א .דולב, ע .

 מאגנס. 

 מגדיר שדה לרכיכות המים הפנימיים של ארץ . 2012 ., וריטנר, ע., מיניס, ה.מילשטיין, ד

 . רשות הטבע והגנים ואוניברסיטת תל אביב. ישראל

 ,החברה להגנת השימור ואתגר חשיבות – בישראל חורף בריכות. 2010, י. פרלמןו .א רוטשילד ,

 .הטבע

 סקירה תכנונית

  .מהלכה  –מסדרונות אקולוגיים . 2015רותם ד., אנגרט נ., אלון ע., גולדשטיין ח. ובן־נון ג

רשות הטבע והגנים,  .למעשה, עקרונות והנחיות לתכנון וממשק מסדרונות אקולוגיים בישראל

 ירושלים.

 כללי

  .מכון דש"א, החברה להגנת  .מדריך לתכנון וניהול תשתיות טבע עירוני. 2010בלבן, ע. והאן, א

 הטבע.

 תכנית לאומית למגוון ביולוגי בישראל, 2012 .המשרד להגנת הסביבה.  

 גליון דימונה, 1:50,000. מפה גיאולוגית של ישראל 1996 , ר.רודד ,I-19. 

  .התפתחות המכתשים בנגב והגורמים שהביאו ליצירתם.ההיסטוריה של . 2009זילברמן, ע 

 מלח הארץ

  

http://www.biogis.huji.ac.il/
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  .ולוגיים בשטחים הפתוחים: כלי לשמירת טבעקמסדרונות א. 2000שדות, א. ושקדי, י .

 .חטיבת המדע, רשות הטבע והגנים

  .מכון דש"א קמרי צפון הנגב: שטחי אש ביסל"ח.. 2019שליו, ע. ועמיתיו 

  .מערכת אקולוגית בסכנת הכחדה. חוברת  –שורי הלס בצפון הנגב מי. 2014פרלברג, א. ורון, מ

 . החברה להגנת הטבע.מידע והמלצות לקובעי מדיניות,מתכננים, מנהלי שטח ואנשי חינוך

 ,מאגר נתוני השרות המטאורולוגי, אתר מאגרי המידע הממשלתיים 

5http://data.gov.il/ims/ 

 

 

http://data.gov.il/ims/5
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 נספחים .8
 

 : טיפוסי צומח עיקריים1נספח 

 טיפוס צומח עיקרי
שטח 
 בדונם

מספר 
 הפוליגונים

אחוז משטח 
 הסקר

 80 7 40,867 בתה מדברית דלילה

 7.6 2 3,731 חלוף עם מעוצים פזורים-עשבוניים בני

 2.9 2 1,455 המדברבתה מדברית דלילה בשלטון חמד 

 2.7 5 1,342 שטח מופר

 1.4 1 689 יער צפוף בשלטון אורן ירושלים וינבוט

 1.3 2 613 שיחיה דלילה בשלטון רותם המדבר, אטד ערבי ושיטה סלילנית

 1 2 429 חורש בשלטון אשל היאור ואשל מרובע

 0.8 2 396 בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית ורותם המדבר

 0.8 1 377 חקלאות

 0.6 9 334 גינון עירוני

 0.6 1 331 חישת קנים ואשלים

 0.3 1 150 חורש בשלטון אשל היאור, מלוח קיפח ואוכם אמיתי
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 נדירים שתועדו במהלך הסקרמינים " )בסכנת הכחדה( ורשימת תצפיות במינים "אדומים: 2נספח 

 סטטוס שם מדעי שם עברי מספר

 מין אדום Biarum negevensis אחילוף הנגב 1

 מין אדום Iris regis-uzziae אירוס טוביה 2

 מין אדום Iris petrana אירוס ירוחם 3

 מין אדום Allium negevense שום דרומי 4

 מין אדום Allium kollmannianum שום קולמן 5

 על סף איום Suaeda vera אוכם אמיתי 6

 סף איום על Sphenopus divaricatus יתדן מפושק 7

 נדיר מאוד Alcea striata חטמית מסורטטת 8

 נדיר מאוד Euphorbia grossheimii חלבלוב סיני 9

 נדיר מאוד Salsola oppositifolia מלחית נגדית 10

 מין הרמון-חלב שעיר תת-נץ 11
Ornithogalum neurostegium 
ramonenesis 

 נדיר מאוד

 נדיר מאוד Dianthus sinaicus ציפורן סיני 12

 נדיר מאוד Silene tridentata ציפורנית משוננת 13

 נדיר מאוד Carthamus persicus קורטם פרסי 14

 נדיר מאוד Allium sindjarense שום המדבר 15

 נדיר מאוד Phlomis platystegia שלהבית המדבר 16

 מין נדיר ארצית  Spergularia bocconei אפזרית בוקון 17

 מין נדיר ארצית  Caralluma europaea אירופיאצבוע  18

 מין נדיר ארצית  Rhamnus disperma זרעי-אשחר דו 19

 מין נדיר ארצית   חצב בלתי מזוהה-בן 20

 מין נדיר ארצית  Globularia arabica גולנית ערב 21

 מין נדיר ארצית  Trigonella schlumbergeri גרגרנית מדברית 22

 מין נדיר ארצית  Convolvulus spicatus חבלבל משובל 23

 מין נדיר ארצית  Onobrychis ptolemaica כרבולת אדומית 24

 מין נדיר ארצית  Hypecoum pendulum מגלית משתלשלת 25

 מין נדיר ארצית  Stipa pellita מלעניאל ארוך 26

 מין נדיר ארצית  Eremopyrum distans קפושעפרון מ 27

 מין נדיר ארצית  Glaucium corniculatum מקרינהפרגה  28

 מין נדיר ארצית  Bupleurum lancifolium שור אזמלנית-צלע 29

 מין נדיר ארצית  Colutea istria קרקש צהוב 30

 מין נדיר ארצית  Allium curtum שום קצר 31

 מין נדיר ארצית  Vulpia brevis שעלב קצר 32
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     שתועדו במהלך הסקר מינים מוגניםתצפיות ברשימת : 3נספח 

 

 שתול מינים מוגנים מספר

  אירוס טוביה 1
  אירוס ירוחם 2
  זרעי-אשחר דו 3
  אשל היאור 4
 שתול אשל הפרקים 5

  אשל מרובע 6
  בבונג זהוב 7
  דנדנה רפואית 8
  חלמונית גדולה 9

  חצב מצוי 10
  כחלית ההרים 11
  מצויהכלנית  12
  מרווה ריחנית 13
  נורית אסיה 14
  נרקיס מצוי 15
  סתוונית הנגב 16
  סתוונית טוביה 17
  צבעוני המדבר 18
  ציפורן סיני 19
  קרקש צהוב 20
  רותם המדבר 21
  שום דרומי 22
  שום קולמן 23
  שיטה סלילנית 24
 שתול תמר מצוי 25
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 שתועדו במהלך הסקרפולשים במינים מינים זרים ו: רשימת תצפיות ב4נספח 

מינים אשר מוגדרים כמשני סביבה ומינים אשר החלו לפלוש בזמן האחרון וטיפול מהיר בהם  מודגשים
 ימנע התפשטותם.

 

 מצב פלישה שם המין

 מקומי

 מספר שחור פוטנציאלי מספר שחור נוכחי

 זר מקומית אורן ירושלים
  

 זר מקומית אשל הפרקים
  

 מאוזרח ציצית לבנה-אל
  

 4 4 פולש אמברוסיה ב.מ.

 פולש  אסתר מרצעני
  

 מאוזרח דגנה הודית
  

 4 2 מאוזרח דודונאה דביקה

 פולש שן שעיר-דו
  

 מאוזרח דטורה אכזרית
  

 2 2 מאוזרח וושינגטוניה חוטית

 3 3 פולש זיפנוצה חבוי

 זר מקומית מין ארגמני-זיפנוצה מחוספס תת
  

 מאוזרח חלבלוב הכדורים
  

 מאוזרח חלבלוב זוחל
  

 מאוזרח חלבלוב מאדים
  

 מזדמן חלבלוב נטוי
  

 מאוזרח חלבלוב פושט
  

 3 3 פולש טבק השיח

 4 4 פולש טיונית החולות

 4 2 פולש ינבוט ב.מ.

 פולש ירבוז ב.מ.
  

 פולש ירבוז לבן
  

 פולש ירבוז שרוע
  

 3 2 פולש כנפון זהוב

 זריע כסיה ב.מ.
  

 פולש כשות השדות
  

 מזדמן לחן לביד
  

 3 3 פולש לכיד הנחלים

 מאוזרח לכיד קוצני
  

 2 2 מאוזרח לנטנה ססגונית

 מזדמן עלים-מאירית קצרת
  

 פולש מלוח הענבות
  

 2 פולש מלוח ספוגי
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 פולש פרי-מלוח קטן
  

 2 1 פולש סולנום זיתני

 3 2 פולש פיקוס השדרות

 פולש פספלון ב.מ.
  

 3 2 פולש טורי-פספלון דו

 מזדמן פספלון מורחב
  

 4 3 פולש פרקינסוניה שיכנית

 4 1 מאוזרח צחר כחלחל

 פולש קוכיה הודית
  

 2 2 פולש קייצת מלבינה

 2 2 פולש קייצת מסולסלת

 2 2 פולש קייצת קנדית

 פולש פוקה קוצנית
  

 שחליים תרבותיים

 

 מזדמן
  

 מאוזרח שחליל מכופל
  

 4 2 פולש הערבה-שיטת עלי

 זר מקומית תמר מצוי
  

 זר מקומית תלתן הביצות
  

 זר מקומית תלתן זוחל
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 רשימת מיני צמחי בר מקומיים מומלצים לשתילה: 5נספח 

 
 דגשים והבהרות:

 שמבוססת על מינים שנצפו בסקר הנוכחי ובעבודות קודמות  מדובר ברשימה ראשונית וכללית

 צורות חיים.בשטח העיר ובשטחים קרובים ובעלי מאפיינים דומים. מינים אלו סווגו לפי 

 רשימה זאת תשמש אך ורק לשתילה באזורים המיועדים לפיתוח ולא בשטחים טבעיים. 

 כאשר נלקחים  – ת שתילהיש להתאים רשימת מינים ספציפית לכל אתר בו מתוכננת עבוד

מוש, רמת קליטת בחשבון: בתי הגידול השונים בתוך האתר, רמת האינטנסיביות, אופי השי

בו שבסיס בלבד לשימוש בעבודות תכנון ספיציפיות לכל אתר היא הנ"ל  ההקהל ועוד. הרשימ

מטען עוץ אקולוגי וליווי מרשות הטבע והגנים לקבלת מינים עם ייש לקבל י .תתבצע שתילה

 .גנטי מהאזור

 ושיש לבצע הזמנה מיוחדת. ייתכן שחלק מהצמחים ברשימה אינם זמינים במשתלות 

 .מומלץ לבצע העתקות של מיני בר מאזורי פיתוח לשטחים ציבוריים פתוחים המתוכננים בעיר 

  :צמח מושך פרפרים, =  תא מודגש בצהוב= מין "אדום" בסכנת הכחדה,  טקסט אדוםמקרא
 צמח מושך פרפרים וציפורים=  בירוקתא מודגש צמח מושך ציפורים, =  כחולתא מודגש ב

שנתיים -עשבוניים רב שיח-בני עצים ושיחים
 שנתיים-עשבוניים חד וגיאופיטים

 אפזרית אדומה אחילוף הנגב ערב גולנית אוכם אמיתי
 אפזרית בוקון אירוס טוביה גלונית מצויה אוכם מצרי

 ארנבית שרועה אירוס ירוחם געדה מצויה אטד ערבי
 בבונג זהוב גומא חלקלק זוגן השיח אלה אטלנטית

 בן שלח מנוצה חוטמית מסרטטת המדבר חמד זרעי-אשחר דו

 חבלבל משובל חלמונית גדולה המדבר יפרוק חרוב מצוי

 חיעד ספרדי חצב גלוני חריפה כתלה מלחית נגדית

 גדולהחלמית  חצב מצוי המדבר לענת פתילת המדבר
 טוריים זיפניים כחלית ההרים מוריקה מבריקה קרקש צהוב

 טוריים מדבריים כף חתול שרועה צמירה מרווה רותם המדבר

 גונית-ישימונית דו עוקץ-מצילות ארוכות מדברי ערטל שיזף מצוי

 שיטה סלילנית
 פיגמית מגובששת

ליפה זוחלת )באזורים  עלים-חלב דק-נץ
 עירוניים(

 מחרוזת משונצת נרקיס מצוי קזוח עקום שיטת הנגב
תות שחור )באזורים 

 מקור חסידה מפוצל סיתוונית הנגב המדבר שלהבית עירוניים(

  
 מקור חסידה שעיר סמר מרצעני

  
 פרגה מקרינה סמר ערבי

  
 פשתנית אשקלון עירית גדולה

  
 פשתנית ססגונית צבעוני המדבר

 ציפורנית מגוונת קדד משולחף  
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 ציפורנית מדברית שום דרומי

  
 קחוון הנגב שום המדבר

  
 קחוון מצוי שום הנגב

  
 שלח הערבות שום קולמן
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 םרשימת כלל מיני העופות המקננים שתועדו במסגרת הסקר וסטטוס הסיכון שלה: 6נספח 

 סטטוס סדרה שם המין מספר

 לא בסיכון עגוראים אגמית מצויה 1
 קרוב לסיכון לילה-דורסי אוח מדברי 2
 לא בסיכון שיר-ציפורי בולבול ממושקף 3

 לא בסיכון יום-דורסי בז מצוי 4
 לא בסיכון יום-דורסי ברכיה 5

 קרוב לסיכון שיר-ציפורי גבתון מדבר 6
 לא בסיכון כחלאים דוכיפת 7

 לא בסיכון שיר-ציפורי דרור בית 8
 לא בסיכון שיר-ציפורי דרור ספרדי 9

 לא בסיכון שיר-ציפורי אצבעות-דרורית קצרת 10
 פולש -לא בסיכון תוכאים דררה 11

 לא בסיכון שיר-ציפורי זנבן ערבי 12
 לא בסיכון תרנגולאים חוגלת סלעים 13
 לא בסיכון שיר-ציפורי חוחית 14

 לא בסיכון יום-דורסי חיוויאי הנחשים 15
 עתידה בסכנה שיר-ציפורי זנב-חמריה חלודת 16

 לא בסיכון שיר-ציפורי חנקן גדול 17
 לא בסיכון שיר-ציפורי חצוצרן מדבר 18

 לא בסיכון שיר-ציפורי מקור-חצוצרן שחור 19
 לא בסיכון טבלנים טבלן גמדי 20

 לא בסיכון שיר-ציפורי טריסטרמית 21
 מתפרצת – לא בסיכון יונאים יונת בית 22

 לא בסיכון שיר-ציפורי ירגזי מצוי 23
 לא בסיכון שיר-ציפורי ירקון 24

 לא בסיכון לילה-דורסי כוס חורבות 25
 לא בסיכון חופמאים כרוון מצוי 26
 פולש – לא בסיכון שיר-ציפורי מיינה מצויה 27

 קרוב לסיכון שיר-ציפורי מדברון 28
 לא בסיכון עגוראים סופית 29

 לא בסיכון סיסאים סיס חוורוור 30
 לא בסיכון סיסאים סיס חומות 31

 לא בסיכון חופמאים סיקסק 32
 לא בסיכון שיר-ציפורי כנף-סלעית לבנת 33

 עתידה בסכנה שיר-ציפורי סלעית ערבות 34
 לא בסיכון שיר-ציפורי בטן-סלעית שחורת 35

 לא בסיכון שיר-ציפורי סנונית מדבר 36
 מתפרץ – לא בסיכון שיר-ציפורי עורב אפור 37
 לא בסיכון שיר-ציפורי עורף-חוםעורב  38

 קרוב לסיכון שיר-ציפורי עורב שחור 39
 לא בסיכון שיר-ציפורי עפרוני מדבר 40

 לא בסיכון שיר-ציפורי עפרוני מצויץ 41
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 עתידו בסכנה שיר-ציפורי עפרונן גמדי 42

 לא בסיכון יום-דורסי עקב עיטי 43
 לא הוערך עגוראים רפיריה כחולהופ 44

 לא בסיכון שיר-ציפורי פשוש 45
 לא בסיכון יונאים צוצלת 46

 לא בסיכון שיר-ציפורי צטיה חלודית 47
 חסר מידע קוקיתיים קוקיה אירופית 48
 לא בסיכון קוקיתיים קוקיה מצויצת 49

 לא בסיכון תרנגולאים קורא מדברי 50
 לא בסיכון יונאים קטה גדולה 51

 בסיכוןלא  שיר-ציפורי קנית קטנה 52
 עתידו בסכנה חופמאים מדבר-רץ 53

 לא בסיכון שיר-ציפורי זנב-שחור 54
 לא בסיכון כחלאים חזה-שלדג לבן 55

 לא בסיכון שיר-ציפורי שיחנית קטנה 56
 לא בסיכון כחלאים שרקרק גמדי 57

 קרוב לסיכון יונאים תור מצוי 58
 לא בסיכון יונאים תור צווארון 59

 לא בסיכון יונאים זנבתנית תורית 60
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 רשימת מיני פרפרים שתועדו בסקר: 7נספח 

 

 
חולות נחל 

 חלמוניות רבניםוד ירוחם
אגם 
 ירוחם

פסל 
 הזהות

  +    דנאית הדורה
  +   + זנב סנונית נאה

כנף -ירוק
   +  + מוריקה

כנף -ירוק
    + + מפספס

   +   כנף מצרי-ירוק
כנף -ירוק

   + + + צהבהב
 + + + +  כחלון הקוטב
   +   כחליל המדבר
  +   + כחליל הרימון

 + +  +  לבנין הצנון
 + + + + + לבנין הריכפה

נחושתן 
 + + + + + החומעה
נימפית 
 + + + + + החורשף
נקודית 
     + החבלבל

   +   סטירית סיני
     + צהובני התלתן
   +   קרקשי הסנה

 5 8 10 7 10 ל הכולס
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 בתי גידול לחים –ביוטים -: מדדים א8נספח 

 

 
 מציגה נקודות אלו. 14 מפה

 
 גרף שינויים בריכוז החמצן ובטמפרטורה לאורך הנחל

 
. (6נקודה ) ( ומקור הזיהום1נקודה ) בגרף ניתן לראות את אחוזי החמצן הנמוכים באזור מקור המים

 ללא חשיפה לשמש. אלו קרות יותר כי המים מגיעים ממערכת צינורותודות נק
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נחל דורבנים

(C°)טמפרטורה  (רוויה)% חמצן

 נחל
 הערות דורבנים

 מים עומק
 (מ''ס)

 טמפרטורה
°(C) pH 

(µs/cm)  מוליכות
 חשמלית

 מליחות
(ppm) 

 חמצן
 (רוויה)%

 26.7 3365.4 5,250 8.1 14.2 30 מים מקור 1' נק

 60.2 3352.6 5230 8.1 14.1 30   2' נק

 83 3333.3 5200 8.0 12.1 15   3' נק

 127.7 3352.6 5230 8.4 12.5 5   4' נק

 השתלבות 5' נק
  הזיהום

5 12.76 8.4 4210 2692.3 82 

 10 1403.8 2190 7.9 15.1 5 זיהום מקור 6' נק

 37.5 2224.3 3470 8.6 14.62 3 הזרם קצה 7' נק

 אגם
 מים עומק הערות ירוחם

 (מ''ס)
 טמפרטורה

°(C) pH (µs/cm)  מוליכות
 חשמלית

 מליחות
(ppm) 

 חמצן
 (רוויה)%

 מרכז 1' נק
 מבקרים

40 16.8 9.9 857 549.36 156 

 צמחיית 2' נק
 160 570.51 890 9.7 18.4 15 קנה

 אשלים 3' נק
 158 575 897 9.9 17.2 15 טבולים

 151 591 922 10.0 15.5 15 מרכזי אי 4' נק

 146 583.97 911 9.8 16.8 15 מרכזי אי 5' נק

 בריכה סכר 6' נק
 145 776.9 1212 9.6 15.4 30 תחתונה

 בריכה סכר 7' נק
 עליונה

30 15.3 9.5 1028 658.97 140 
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 בתי גידול לחים שתועדו בסקרבעלי חיים ב: רשימת מיני 9נספח 

 רבניםובעלי חיים שנצפו בנחל ד

 

 בעלי חיים שנצפו באגם ירוחם

 סוג משפחה סדרה שפע שם המין 

סרטנים 

 ירודים
   Ostracoda ++  צדפונית

תולעים 

 שטוחות

תולעת 

 שטוחה
+ Mesostoma   

 

חרקי 

 מים

 זבובאים

 .a+ Diptera Culicidae Culex sp כולכית

 .l++ Diptera Culicidae Culex sp כולכית

ימשוש 

 )אדום(
l+ Diptera Chironomidae 

Chironomus 

sp. 

פשפשי 

 מים
 Hemiptera Gerridae + רץ מים

 

 

 דו חיים

צפרדע 

 הנחלים
a+ Amphibia Unura 

Pelophylax 

ridibundus 

קרפדה 

 ירוקה
t++ Amphibia Unura Bufo virdis 

 סוג משפחה סדרה שפע שם המין 

סרטנים 

 ירודים

   Ostracoda +  צדפונית

דפניה 

 )סכר(
+++ 

Branchiopoda 
 

Daphniidae 
 

Daphnia magna. 
 

 

 

 

 

 

 זבובאים

 .l Diptera Culicidae Culex sp+ כולכית

 .Diptera Culicidae Culex sp + כולכית

ימשוש 

 )אדום(
l+ Diptera Chironomidae Chironomus sp. 
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חרקי 

 מים
 שפיראים

שפירית 

 כחולה
+a 

Odonata - 

Anisoptera Libellulidae 

Orthetrum sp. 

 

שפירית 

 אדומה
+a 

Odonata - 

Anisoptera Libellulidae 

Crocothemis 

erythrea 

 a+ שפירית
Odonata - 

Anisoptera Libellulidae 
 

פשפשי 

 מים

 Hemiptera + רץ מים
Gerridae 

 

 Hemiptera + חותרן
Corixidae 

Corixa 
Sp. 

 דגים

 Tilapia - אמנון
Ciclidae 

Tilapia sp. 

 Clarias - שפמנון
Claridae 

Clarias gariepinus 

 Cypriniformes  - קרפיון
Cyprinidae  

Cyprinos carpio 

קרפיון 

 עשב
-  Cypriniformes 

Cyprinidae  

Ctenopharyngodon 

idella 

 מקרא 

 עשרות  ++= עד עשרה פרטים;  + :שפע הפרטים מוצג על ידי הסימונים הבאים =
 = לא ניתן לאמוד -= מאות פרטים;  +++ פרטים;

 שלבי ההתפתחות של החרקים :l  ;זחל =p  ;גולם =a  .בוגר = 

 חיים-תצפיות דו :t  ;ראשן =a  ;בוגר =e = .תטולה 


