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 בני ביטון –ראש העיר דבר 

בסיוע המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע  ,מחלקת איכות הסביבה בעיריית דימונה

 .2018החל כבר בשנת ששוקדת בהכנת סקר תשתיות הטבע במרחב הדימונאי, סקר 

הטבע העירוני הינו מושג חדש יחסית בשפת התכנון, אם עד לפני מספר שנים הסביבה העירונית 

נתפסה כשותפה לשמירה על הסביבה, "אובדן" של שטחים פתוחים לטובת בניה ותיעוש, ניצול לא 

מוגבר של משאבים טבעיים להגברת ההתפתחות העירונית, הרי שעם הזמן הולכת ותוספת 

תאוצה ונכנסת למודעות חשיבותה של הסביבה העירונית, ושימורה, לצד היתרונות בשימור הטבע 

 העירוני.

ת בכל רחבי העולם, גם דימונה בוחנת יישום דרכים לצמצום הפגיעה הישירה והעקיפה כמו רשויו

במגוון הביולוגי בסביבה העירונית. כל דרך פיזית, חינוכית, ויישומית בשטח יהיה בה כדי להוסיף 

לאיכות ושיפור חיינו במרחב המתפתח, ובמרחב מתפתח זה מחובתנו לקחת בחשבון ולעשות הכל 

 פגיעה באדם ובאיכות חייו.  –לא יפגעו, כי פגיעה בטבע פירושה הישיר  שמשאבי הטבע

הסקר נועד למפות את הפוטנציאל בתוך העיר ובסביבתה על מנת לשמרם ולטפחם כי רק כך 

 נטפח ונשמור על עצמנו.

 

 בברכה, 

 בני ביטון 

 ראש העיר
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 רשימת חברי ועדת ההיגוי 

 

 :דימונהעיריית 

 סגן רה"ע ממונה אגף שפ"ע – מר יחיאל צוריה

 מנהל אגף שפ"ע  –מר חיים ורצקי 

  מנהל אגף שפ"ע – מר שאול סרוסי

 מנהל אגף שפ"ע – מר משה גרינשטיין

 מנכ"ל החברה הכלכלית  –מר אבי היקלי 

 מהנדס העיר  –מר רפי בן דוד 

 מנהל אגף החינוך  –מר מקס פרץ 

 מנהל אגף התרבות  –מר מאיר חזן 

 מנהל האגף לתכנון אסטרטגי  –מר דביר שץ 

 מנהלת מחלקת איכה"ס ובטיחות בדרכים  –גב' שולה לוי אילוז 

 מנהל מדיה  –מר טל מגרה 

 ע. מנהלת מחלקת איכה"ס ובטיחות בדרכים  –גב' זיוון פלקר 

 

 :המשרד להגנת הסביבה

 מנהלת תחום תשתיות, מחוז דרום – רננה אילן

  פתוחים שטחים אגף – רביבתמר 

 

 : רשות הטבע והגנים

 מנהל מרחב ערבה – שחר-הראל בן

 מכתש ירוחםבקעת צין ופקח  –אריה לב רוזנברג  
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 : החברה להגנת הטבע

  סקרי טבע עירוני יחידת רכז –יצחק כהן 

  טבע עירוני תחום מנהל –בלבן  עמיר

 

  :נציגי ציבור

 נציגת ציבור  –גב' עדי ארביב 

 נציג ציבור  –מר יוחנן אזולאי 
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 היחידה לסקרי טבע עירוני, החברה להגנת הטבע - צוות הסקר

 

 ועריכה:ניהול 

 יצחק כהן

 ברזידה -יעל זילברשטיין

 בלבן  עמיר

 

 סוקרים:צוות ה

 ממצאים נקודתיים –עמית מנדלסון 

 בוטניקה  –נתן -דר בן

 צפרות ופרפרים  –יצחק כהן 

 זוחלים  –איתי טסלר , יעל אולק

 מנהל מרכז יונקים –עטלפים ויונקים  – שמוליק ידוב

 סקר בתי גידול לחים  –אבי משולם 

 סקירת תכניות  – חן ברדה

 מיפוי ומסד נתונים –דניאל אורן  ,דקלה זיידמן

 

 צילומים:

 איתי טסלר, יעל אולק, יצחק כהן נתן, שמוליק ידוב,-בןעמית מנדלסון, דר 
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 תקציר  .1
 

בוצע על ידי יחידת סקרי הטבע העירוני של החברה להגנת  בדימונה סקר תשתיות טבע עירוני

במסגרת קול קורא שערך המשרד להגנת הסביבה, באמצעותו  ,עיריית דימונההטבע עבור 

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

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

 חרים במרקם העירוני הבנוי וסביבו.וכלל סקירה בוטנית וזואולוגית בשטחים נב

 

 טבע עירוני

עד לפני כמה שנים הסביבה העירונית לא נתפסה כשותפה לשמירה על הסביבה ועל המגוון 

לצד ההתפתחות העירונית  ,. אבדן שטחים פתוחים וניצול מוגבר של משאבים טבעייםהביולוגי

המואצת הובילו לעלייה במודעות הציבורית למשבר הסביבתי ולהבנת הפוטנציאל הגלום 

לבחון וליישם דרכים החלו , ובישראל רשויות מקומיות, בעולםבשמירת הטבע העירוני. כך 

 . 1לצמצום הפגיעה הישירה והעקיפה במגוון הביולוגי בסביבה העירונית

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

אתרי טבע יוזמות נקודתיות לשימור וסקרי טבע כלל עירוניים  50מעל  העשור האחרון קודמו

התחנה לחקר ציפורים ופארק עמק הצבאים בירושלים, שמורת האירוסים בנתניה  בעיר כגון:

 ועוד.

ירוניים מספקים בסיס מידע מקיף ומעודכן אודות המגוון הביולוגי ומיקומו סקרי הטבע הע

שבערים רבות כבר הוביל לשילובן של תשתיות טבעיות  ,ומהווים תחילת תהליך במרחב העירוני

מד לרשות מערכות התכנון עו דימונהסקר תשתיות טבע עירוני . בניהול ותכנון עירוני מקיים

ומאפשר קידום תהליכי תכנון המתחשבים במערכות טבעיות, בדומה לכל  והניהול במועצה,

בנוסף, זמינות המידע לציבור מאפשרת יצירת חיבור בין מערכות תשתית עירונית אחרת. 

 תשתיות טבע עירוני ומיצוי הפוטנציאל הציבורי שטמון בהן. בין החינוך והפנאי ל

 דימונהסקר תשתיות טבע עירוני 

 18סומנו  לכסך ה .ובלב המרקם הבנוי דימונה י טבע סביבתרו ונסקרו אתרסקר אוהבמסגרת 

דונם בתחום השיפוט של  220,437דונם מתוך  54,430אתרים ברחבי העיר, ששטחם הכולל 

                                                             
 (. מדריך לתכנון וניהול תשתיות טבע עירוני. מכון דש"א.  2010האן, א ובלבן, ע. ) 1
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ממצאי הסקר . תחום השיפוט כולל את בסיס נבטים ואת קמ"ג. משטח העיר( 25%)דימונה 

( GIS -עובדו לשכבות ממ"ג )מערכת מידע גיאוגרפי דימונהשתועדו באתרי הטבע העירוני 

עוסקים במלאכת התכנון ל. כרטיסים אלה מיועדים כרטסי אתריםאוגדן וב במסמך מסכםורוכזו 

והניהול העירוני ויאפשרו למקבלי החלטות ולדרג המקצועי לגבש התייחסות ראשונית לכל 

חשיפת בנוסף, סוגיית תכנון הנוגעת למגוון ביולוגי בתחום אתר טבע עירוני שנסקר בסקר זה. 

בעלי  ממצאי סקר זה לציבור הרחב יספקו מקור גאווה והעצמה לתושבי העיר וישמשו מגוון

  תפקידים בעירייה. 

מסמך הסקר כולל ממצאים מסקירות השטח ובהמשכו המלצות לשילוב תחום הטבע העירוני 

 כחלק ממערכת התכנון וניהול מקיים בעירייה. 

 

 ממצאים עיקריים

  שטחים בבעיקר  ,ערכייםמתקיימים שטחים פתוחים  דימונהבתחום המוניציפלי של

 בתי גידול, המקיימים מגוון רחב שלשטחים אלו  .עירהפתוחים סביב השטח הבנוי של ה

 מיני צמחים ובעלי חיים. 

 וייחודייםגידול מגוונים -בתי 4ולטים בעיר ב: 

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

אירוס  :בחולות נמצאים מיני צומח ובעלי חיים נדירים כגון .מיוצג בשמורות טבע

בית גידול זה אותר  .יבשה מדברי, נחש חולות ועוד-ירוחם, אחילוף הנגב, צב

אתר  –ואזור המסילה  3אתר  –, נחל ממשית עליון 1אתר  –: חולות ממשית באתרים

10. 

ולכן כמעט ת לאורך שנים רבות וחקלאלצרכי מישורים אלו עובדו לרוב,  – מישורי לס .2

מישורי הלס  . בדומה לחולות הנגב הפנימיים, גםטבעיתבצורה לס  מישורי לא נשמרוו

לאור התמעטות שטחי בית הגידול,  בישראל. כמעט ואינם מיוצגים בשמורות טבע

מישורי  ערבות ועוד. שנונית באר שבע, סלעית מינים בסכנת הכחדה כגון:נכללים בו 

 –דימונה  במבתרמישורי לס מופרים אותרו ו 3אתר  –בנחל ממשית עליון  לס אותרו

 .נטיעות וחקלאות לצדמכון הטיהור, הכולל את שטחי 6אתר 

חלקם  אשרבנחלים עם מצוקים גדולים מקננים עופות דורסים  –ם ינחלים מצוקי .3

ומינים , נרקיסים, שלהבית המדבר שפני סלעכמו כן בשטחים אלו נמצאים  .נדירים

 8אתר  –, נחל דימונה 7אתר  –ים: הרי דימונה אתרנחלים מצוקיים אותרו ב .נוספים

 .9ונחל אשלון אתר 
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)חברת צמחים  עוטפים שטחים נרחבים של בתה מדברית דימונהאת  -בתה מדברית  .4

בבית גידול זה מינים נדירים ובסכנת הכחדה  שיחים, עשבים וגאופיטים(.בני הכוללת 

צבי ארץ ישראלי, , שלהבית המדבר, קולמן, שום נץ חלב שעיר תת מין הרמוןכגון: 

 ועוד.צבי מדבר 

  ממצאים בוטניים, הכוללים  ,ממצאים נקודתיים 606תועדו בסה"כ במסגרת הסקר

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

 הצומח מיני שישית מכלל , מספר מרשים מאוד כשונים מיני צמחים 507 סקר תועדוב

"מינים המכונים אנדמיים ובסכנת הכחדה -, חלקם נדירים, ייחודיים לישראל בישראל

חולות  – 1אשר מצוי בעיקר באתר  ,אירוס ירוחם המינים הבאים: בעיר נמצאואדומים". 

אזור  – 10ונמצא גם באתר חולות ממשית מצוי גם הוא באשר  ,אחילוף זעיר, ממשית

 – 9ואתר  נחל דימונה – 8אתר ב כוזים גדולים מאודריב אותראשר  ,נרקיס מצוי ,המסילה

 ,שום דרומי, שום קולמן ואחילוף הנגבמיני הצמחים: כמו כן ראוי לציין את  .אשלוןנחל 

חלב שעיר תת מין הרמון, אשר אותרו מספר -וכן את המינים נץ המצויים בסכנת הכחדה

 .אוכלוסיות  חדשות שלו ברכס חתירה והם הצפוניות ביותר בעולם של מין זה

  אשר מתפשטים מהאזור העירוני אל עבר  ,נמצאו מספר מוקדים של מינים פולשיםבסקר

טבק ים גדולים של נמצאו ריכוזדימונה ובמבתר דימונה נחל השטחים הטבעיים, למשל ב

 .בלתי מזוהההשיח וינבוט 

  חיים-ודוהכוללים זוחלים, עופות, יונקים, פרפרים  ,מינים של בעלי חיים 204בסקר תועדו .

נשר מקראי,  ,ייבשה מדבר-שבע, צב-שנונית בארמינים בסכנת הכחדה כגון:  23מתוכם 

המינים עושר  נמצא חולות ממשית  – 1אתר ועוד. בעיט זהוב, סלעית ערבות, רץ מדבר 

 .הגדול ביותר

 

שטחים אלו הם בעלי  .אחרונות שטחי שיפוט נרחביםהלה לידה בשנים בקי עיריית דימונה

 חלקם אף זכו להגנה סטטוטורית כשמורות טבע ו רכיות רבה וברובם שמורים בצורה מיטיביתע

 – 2חולות ממשית ואתר  – 1אשר משתרע על אתר  ,גן לאומי ממשיתבניהם  ,וגנים לאומיים

 נחל ממשית עליון. – 3כמו כן ישנה שמורת טבע מוצעת בגבעות הלס באתר  .שולי רכס חתירה

בצורה רציפה המאפשרת מעבר  דימונהקיימת חשיבות גבוהה לשימור השטח הסובב את 

 אוכלוסיות חי והפצת צומח בין האתרים.
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 המלצות עיקריות

ועל כן מומלץ ליצור ממשק תיירותי חינוכי מקומי וארצי  פוטנציאל הטבעיים בדימונה לשטחים

חינוכי עירוני אשר יכיר לתושבים את אתרי הטבע השונים בעיר וממשק לניהול תיירות 

 .ציבור הרחבהמבוססת על תשתיות הטבע הקיימות סביב העיר וחשיפתן ל

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

 :להלן המלצות מרכזיותטבעיות בקידום, ניהול ותכנון עירוני מקיים. 

  אתרי הטבע והממצאים השונים, שסומנו  – הסקר במערכות התכנוןתוצרי הטמעת

ובמערכת הממ"ג  במסגרת סקר טבע עירוני, יוטמעו במסמכי תכנית המתאר העירונית

 .העירונית

 ניהול שטחי טבע בעיר.תכנון ול הכשרת בעלי תפקידים בעירייה 

  שימוש בשירותי אקולוג שילווה את מחלקות העירייה השונות. –ליווי אקולוג/ית עירוני/ית 

האקולוג יוביל, יזום וינהל מערך פעולות ממשק בנושאים מגוונים הקשורים לתשתית 

הטבעית בעיר. ישמש גם לסינכרון ותיאום בין אגפי העירייה וגופים נוספים, על מנת לאפשר 

אקולוגיים עירוניים כבר  את התפקוד המיטבי של השטח וליווי תכנון עירוני בפן האקולוגי.

 ונתניה., נתיבות, חיפה ות בארץ, בינהן ירושלים, תל אביבעובדים במספר רשוי

 תדריך לקדם  מומלץ– בעבודת העירייה וגיבוש מדיניות בנושא עירוניהטמעת סקר הטבע ה

תדריך זה ישלב בין תפיסת  בדימונהלניהול, תכנון, טיפול ופיתוח תשתיות טבע עירוני 

פי חשיבות -, ידרג את האתרים עלהתכנון לבין ניהול המערכות הטבעיות בתחום העירוני

ורגישות ויפתח כלים תכנוניים וסטטוטוריים לשמירה, טיפוח והעשרה של הטבע בעיר 

 באמצעים העומדים לרשות העירייה.  

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

ות להשפיע על אתרים אלה ועל אופן טבע עירוניים ובתכניות צמודות לאתרים, שעתיד

 תפקוד בית הגידול בהם.

  עתידיים, שיבוצעו במסגרת הכנת  בסיס לביצוע סקרים מפורטיםהמידע בסקר זה מהווה

תכניות מפורטות, בתחום אתרי הטבע ברחבי העיר. הסקר מאפשר ניסוח הנחיות לביצוע 

 ת במהלך התכנון. נושאים הבסיסיים המחייבים התייחסוהסקר מפורט וכולל את 

  על ידי חשיפת הסקר לציבור הרחב  –וזמינות המידע לרווחת התושביםחשיפת הסקר

של תשתיות הטבע העירוני ים באתרי הטבע והנגשת מסד המידע עריכת אירועים ציבורי

מגוון הת על ות המבוססות וקהילתיות חינוכייולפתח פעילו ואפשרבאתר העירייה/המועצה י

תכניות לימוד, פעילויות חוץ כיתתיות די לעיר למשל באמצעות פיתוחם של הייחוביולוגי ה
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ושילוב התושבים במחקר וטיפוח הטבע בעיר. כל אלו יספקו מקור גאווה והעצמה לתושבי 

 העיר. 

 תאי שטח ערכיים וחשובים  שניבמסגרת הסקר נמצאו  -עירוניות הכרזת שמורות טבע

ל דימונה אשר בו אוכלוסיות גדולות של נרקיסים בנחביותר לחי ולצומח במרחב, הראשון 

יחד עם עושר גדול של מיני בעלי חיים נדירים  ,וכן מיני צומח נוספים בסכנת הכחדה

אשר בו מגוון קרקעות שונות  ממשית עליון,של נחל המבותר . השני זהו חלקו וייחודיים

 תורמות לעושר מיני צומח ובעלי חיים נדיר וייחודי.ה

  ובין השטחים הפתחוים סביב תחום  וטיפוח הקישוריות הקיימת בין האתריםשימור

קישוריות זאת הכרחית על מנת להמשיך ולקיים את מגוון הצומח ובעלי החיים  השיפוט,

 הנדיר והייחודי בעיר.

 : מטיילים בתחומי הסקר1תמונה 

  
 נרקיס מצוי אירוס ירוחם
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 מבואות  .2
 

 ים. סקרי טבע עירוני2.1

הנמצאים בסביבה העירונית לרווחת הציבור, תופס וערכי טבע מקומיים אתרי טבע  ם שלשימור

מקצים שטחים נרחבים  ובישראל . בערים רבות ברחבי העולם2ים האחרוניםבעשור תאוצה

לשיקום, לשימור וניהול של מערכות טבעיות בגבולות העיר. בערים אלו, הטבע נתפס כמשאב 

  .לאורך כל ימי השנה מגוון קהלי יעד משרת, קרוב לבית, האיכותי

 יתרונם של שטחי טבע עירוניים רב: 

 .ומבקריה לתושבי העיר ונופש פנאיחקר, תוכן לפעילות חינוך,  מספקים .א

 .דמותה הייחודית של העירמסייעים למצב את  .ב

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

 שטחים מגוננים.בהשוואה ל קטנה

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

 על ידי מיתון טמפרטורות. השפעה על האקלים העירוניבעלי  .ה

 .נפשיתציבור מבחינה פיזית והלאיכות החיים ולבריאות תורמים  .ו

 

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

כלומר, אתר טבע עירוני יכול לכלול שטח פתוח  תשתיות טבעיות שונות של חי, צומח ודומם.

רחוב  -12כמו אתר וגינה ציבורית בלב העיר  הכולל ,רחוב ברלב -13אתר העיר כמו  תחוםב

 .הרי דימונה -7אתר ת נרחבים דוגמטבעיים ושטחים פתוחים  האלה

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

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

באתרי טבע עירוניים ניתן לשלב בין שימור המשאבים הטבעיים לבין פיתוח תשתיות קולטות 

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

את ערכי הטבע המיוחדים לעירו,  בו הציבור הרחב יכול לפגושהטבעי, היא יצירת מקום ש

 בצורה זמינה, זולה ומיידית. 

                                                             
 (. מדריך לתכנון וניהול תשתיות טבע עירוני. מכון דש"א )דמותה של ארץ(. 2010האן, א., ובלבן, ע. ) 2
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אחד הגורמים המשפיעים באופן ישיר ועקיף על פגיעה במגוון הביולוגי ותפקודו הוא תהליך 

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

דו"ח ההערכה עולמית בובהתאם, תפקידן של רשויות מקומיות בשמירת המגוון הביולוגי עולה. 

מדינות,  30-מומחים מ 145שנכתב ע"י גוף בין ממשלתי ע"י  ,20193-של המגוון הביולוגי מ

כמיליון מינים צמחים ו 1992מאז שנת  הכפילו את גודלםעירוניים  הוצגו נתונים על פיהם שטחים

הגישה  ובע"ח בסכנת הכחדה, רבים בתוך מספר עשורים, יותר מאי פעם בהיסטוריה האנושית.

המסורתית שהיתה שולטת בעבר, על פיה טבע נשמר בשמורות טבע בלבד השתנתה וכיום 

 .ושימור שטחים טבעיים ן הביולוגילצמצום הפגיעה במגוו הרשויות המקומיות שותפות

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

של תשתיות טבעיות מתפקדות בסביבה עירונית מתחדשת מועיל לניהול הסביבה העירונית 

 ותורם לאיכות חיי התושבים בתחומי החינוך, הנופש והפנאי. 

בתמיכת המשרד להגנת  סקרים ראשונים בערים ירושלים, רמת גן ונתניהנערכו  2008-ב

אשר רשויות ברחבי הארץ,  50מאז נערכו ונערכים סקרים נוספים רבים במעל . הסביבה

  .מרביתם נתמכים על ידי המשרד להגנת הסביבה, בדומה לסקר זה

, קיימים המקומיותהמנוהלים על ידי הרשויות הראו שבתחומי הערים, בשטחים  סקרים רבים

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

 אב עירוניות לטבע עירוני ומוקמים אתרי טבע עירוניים קהילתיים. 

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

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

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 

למקבלי ההחלטות, למתכננים  עתידה לסייעתית ידע זו התכנון, הניהול והפיתוח העירוני. תש

לקדם תהליכי פיתוח עירוני, תוך מיתון השפעת תהליכי העיור על המערכות ואף לציבור 

 הטבעיות ושמירה על קיומן ותפקודן.

 

                                                             
 IPBES ,2019דו"ח ההערכה העולמית של מגוון ביולוגי ושירותי המערכות האקולוגיות  3
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 ת הסקר. מטר2.2

מסד . דימונה תשתיות הטבע בעיר עדכנית ומהימנה שלמטרת הסקר הינה ליצור תמונת מצב 

בעיר ושילובו במערכת מאפשר הבנה מרחבית של תשתיות הטבע  שנוצר בסקרים נתונ

נתונים אלה יכולים להוות את הנדבך הראשון  העירונית עתיד לתרום לפיתוחה של העיר.

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

נגיש וזמין לכל  מסד הנתונים של הסקר יהיהכאשר  יתאפשרשמירה על מגוון המינים בעיר 

 הגורמים הקשורים לתהליך התכנון והפיתוח של העיר. 

 

 תחום הסקר ואתרי הטבע העירוניים. 2.3

מפת  –להלן  1מפה מס'  ראו דימונהגבולות הסקר הוגדרו כגבולות תחום השיפוט של 

  התמצאות.

 ,הם גבולות שרירותיים אשר אינם מתחייסים לתוואי השטח גבולותיו של תחום השיפוט העירוני

לדוגמה, רכס חתירה אשר רק שוליו נמצאים  ע אלו ממשיכים מחוץ לתחום השיפוטושטחי טב

 .בתחום הסקר וכן נחל דימונה
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 תחום הסקר ואתרי הטבע: 1פה מ
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 רקע כללי – דימונהסקר טבע עירוני  .3
 

משפחות מצפון  35ע"י  1955הוקמה בשנת  , היאבהר הנגב הצפוניממוקמת  העיר דימונה

, דונם 220,437הוא  דימונהשטח השיפוט של  .4תושבים אלף 35-כמונה אפריקה וכיום 

. השטחים שנסקרו אחוז משטח העיר 25-כהמהווים  ,דונם 54,430 בסקר זה מתוכו נסקרו

או מתחמים המקיימים ערכי טבע  מסורתיתשטחי חקלאות , טבעייםטחים שבעיקר כוללים 

 .מעטפת העירמשולבים במרקם העירוני ובו

 .וקרקע מסלע, , גיאומורפולוגיהגיאוגרפיה .3.1

 יאוגרפיהג .3.1.1

בחטיבה הנוף של רכסי צפון הנגב, בחיבור שבין רכס דימונה לבקעת ממוקמת  ימונהד

 מטר מעל פני הים. 550בגובה של  ,ממשית

רכסים )קמרים( שביניהם מצויים עמקים )קערים( מוארכים. גבולותיו  צפון הנגב בנוי ממספר

שיפולי רכס חצרה  –מזרח -בקעת צין, מדרום –שפלת הנגב, מדרום  –מערב -הם מצפון

מ' מעל פני  200-600הרום בצפון הר הנגב נע בין  מדבר יהודה. –היורדים לערבה, ומצפון 

 הים.

 הנוף:יחידות  6בשטח סקר דימונה נכללות 

מ' מעל פני הים. רוב שטח הרכס מורכב  600-קמר סלעי שגבהו מגיע לכ :קמר דימונה .1

 המהווים בית גידול לצמחים רליקטים ,משלוחות גירניות שבדפנותיהן משטחי סלע יפים

. בשולי הרכס התחתונים )מיני צמחים אשר נשארו באזור מתקופות קרות ולחות יותר(

 ישנם סלעי צור.

 דימונה קמר נמוך יחסית ויובשני המורכב ברובו מסלעי קירטון וצור. בשטח :קמר אפעה .2

 מצוי רק הקצה המערבי של הרכס.

בקעה שטוחה המפרידה בין רכס דימונה ורכס אפעה בצפון, לבין רכס  :קער ממשית .3

חתירה בדרום. רוב שטח הקער מכוסה בחול ניאוגני מתצורת חצבה, בו נמצא מגוון 

דיר. חולות ממשית גם מהווים בית גידול למיני צומח ובעלי חיים אשר ביולוגי ייחודי ונ

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

 בחולות הערבה.

, רק אתר דימונהמ' מעל לפני הים. בשטח  600-קמר סלעי שגבהו מגיע לכ קמר ירוחם: .4

 ומהווה את קצהו המזרחי. שייכת לרכס ירוחם ,גבעת עצם - 5

                                                             
 2018נתוני הלמ"ס לשנת  4
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מ'. בשטח הסקר נמצאים  750קמר סלעי גדול שגבהו מגיע עד כדי  :קמר חתירה .5

המצלעות הצפוניים של הרכס, הכוללים משטחי סלע חלקים ובהם מיני רליקטים נדירים. 

נחל ממשית חוצה את הרכס מספר פעמים ויוצר ערוץ שתשתיתו חולית וגדותיו סלעיות 

 ומצוקיות.

עמק לסי רחב אשר יוצר נחל ערוער, היורד מרכס חתירה ומפריד בין  :דימונה מבתר .6

רובו למרות שרכס דימונה לרכס ירוחם. זהו שטח הלס הגדול ביותר באיזור דימונה ו

מעובד בצורה אקסטנסיבית ואינטנסיבית, ומופר מאד, הוא עדיין מכיל מספר מינים 

 .טים בישראלמתמע, השל קרקעות לסאופייניים לבתי גידול 

 יאומורפולוגיהג .3.1.2

עושר התופעות הגיאולוגיות והגיאומורפולוגיות השונות בשטח זה הוא עצום ועל כן נסקור 

כגון: יצירת המכתשים, שרידי מישור הגידוע, התחתרות הנחלים  את העיקריות שבהן.

 ומקור החולות.

 באזור הסקר לחצים טקטונים שונים גרמו להיווצרות קמרים וקערים -הקשת הסורית. 

כס ירוחם, רכס חתירה, רכס תהליכים אלו תרמו להיווצרות ההרכסים העיקריים באזור ר

 צבוע. רכסו דימונה

 בפסגות הרכסים באזור התרחשו תהליכי סחיפה אשר בסופם נוצר שטח  -מישור הגידוע

הפך  ,מישורי בפסגות ההרים. בעקבות סחיפת הסלעים הרכים בקערים בתחתית הרכסים

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

 והמכתש הקטןמכתש ירוחם גון: כיצירת המכתשים  םהשפעותיו הנופיות של תהליך זה ה

 .נחל דימונהוכן היווצרות נחלים חוצי רכס כגון:  באזור נחל מסעד

 חלק רציף מהרי הנגב ויהודה ובהם  ואבאדום ומבעבר היו הרי  -אפריקאי-הבקע הסורי

ורעידות האדמה  , כתוצאה מתזוזות בלוחות הטקטונייםהים התיכוןזרמו נחלים רחבים אל 

צאותיו הנופיות באזור זה הם ונפרדו ההרים ונוצר בקע עמוק בניהם. ת ,בעקבותיהם

בעלי היווצרות של מדרון תלול מאוד בצדו המזרחי של קו פרשת המים ויצירת נחלים 

לעומת נוף מתון יותר בצידו המערבי של קו פרשת  ,יםמרשיממפלים גדולים ומצוקים 

 המים. 

של הנחלים הגדולים שזרמו ומישור ימין הם שריד של אפיק הזרימה  ירוחם, ממשיתחולות 

 .מירדןאל הים התיכון 

 מסלע .3.1.3

 



22 
 

 דלומיט, קירטון וצור.האזורים ההררים בתחום הסקר מורכביים מסלעי משקע ימיים כגון: גיר, 

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

 להלן. -2ראה פירוט במפה מספר 

 תחום הסקר כולל את התצורות והחבורות הבאות:

 מיובא בנויה בעיקר מסלעי משקע יבשתיים של אבני חול חלוקים וחלוקי צור -חצבה תצורת 

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

חולות  - 1 יםבאתר בעיקר יםנמצא . סלעים מתצורת חצבההיה יבשתי בתקופת היווצרותה

 .אזור המסילה – 10אתר נחל ממשית עליון ו – 3ממשית, 

 סלעי  .ן למצוא מאובנים ימייםבהם נית ,בנויה מסלעי משקע ימיים מגוונים -חבורת יהודה

מדרגות סלע  הויא כוללת עם שכבות חוואר רך ודולומיט קשים משוכביםהחבורה הם גיר 

 בראשי הרכסים ובנחלים. יםתצורה נחשפ. סלעי הרבות ומופע מצוקי

 הראשונה היאבשטח הסקר שתי תצורות עיקריות מחבורה זאת -חבורת הר הצופים . 

תצורת מישאש אשר מורכבת בעיקר מצור, אך מכילה גם גיר, קירטון וחוואר יחד עם 

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

זאת לרוב נמצאת מתחת לדרדרות של תצורת מישאש ונחשפת בנחלים אשר התחתרו 

רוב בורות המים באזור הודות לרכות של בתצורת מנוחה נמצאים  .לעומק תצורת מישאש

תצורות אלו נמצאות בעיקר במפנים הדרום מזרחיים של  .הקריטון וקלות הטיוח שלו

 הרכסים.

 

 קרקעות .3.1.4

 

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

ראה פירוט במפה מספר  בעמקים.וחולות  וסירוזיום לסי במדרונות ההרים וליתוסולים מדבריים

 להלן. -3

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

 גיר וקריטון.סלעי אלו קרקעות צעירות אשר נמצאות בעיקר על 

 גרגר. לאחר גשמים -מחומר אב איאולי דק ותנוצרה קרקעות אבקיות -סירוזיום לסי

קרקע זו  .נוצר קרום חרסיתי אטום יחסית למים, שכולל טחבים ואצות כחוליות

 מאופיינת בנגר עילי רב.

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

מנחלים גדולים  חולות אלו מקורם .הקרקעות בסביבה ולכן יש בה צפיפות צומח גבוהה

 אשר זרמו בעבר מירדן אל הים התיכון.
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 : גיאולוגיה2פה מ
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 קרקעות :3מפה  
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 אקלים .3.2

 

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

הבדלי טמפרטורות  האזור מתאפיין במיעוט משקעים, חוסר סדירות במשקעים, לחות נמוכה

 וקרינת שמש חזקה.  גבוהים בין הלילה ליום

של רוחות ליליות  יחסית ישנם אירועים רבים של סופות חול ואבק ושכיחות גבוהה בדימונה

 .מערביותבשעות הלילה והבוקר, נושבות רוחות צפון השנה . ברוב ימות מכיוון מזרח

, היא באר שבע, תחנת לדימונהבה כמות המשקעים הממוצעת בתחנה המטאורולוגית הקרו

. התנודתיות בין שנים מ"מ גשם 5ימים בהם יורדים מעל  19מ"מ, בממוצע ישנם  195

 –גשומות לשחונות היא גבוהה ובלתי צפויה. השינוי משנה לשנה עשוי להיות גדול מאוד 

ר יש לציין שסבי .מ"מ 64מ"מ והמינימום הוא  295הוא בתחנה המקסימום השנתי הנמדד 

 .מבאר שבעמשקעים  פחותיורדים  בדימונהכי 

הטמפרטורה  .גבוהה מאוד בימים ויורדת בחדות בלילה דימונההטמפרטורה באזור 

מעלות.  21.3מעלות והמינימלית היא  34.7הממוצעת המקסימלית ביום בחודש ביולי היא 

מעלות והמינימלית היא  17.7הטמפרטורה הממוצעת המקסימלית ביום בחודש ינואר היא 

 מעלות. 7.1

 הידרולוגיה .3.3

הסקר נמצא ממזרח לקו פרשת המים הארצי והנחלים בו מתנקזים אל הים תחום וב ר

רק המורדות המערביים של רכס דימונה נמצאים ממערב לקו פרשת המים  .המלח

חימר נחל באגן הניקוז של חלקה המזרחי של דימונה נמצא  .ומתנקזים אל נחל באר שבע

וחלקה הדרומי מצוי באגן הניקוז של נחל צין ומתנקז אליו  דימונהנחל   יו דרךמתנקז אלו

 להלן. -4מספר  -ראה פירוט במפה ההידרולוגיתדרך נחל ממשית. 

 נחלים  .א

ונחל  נחל ממשית, נחל אשלון ונחל דימונה , בהםבדימונה שלושה נחלים מרכזיים

 .משמע המהווה ערוץ קטן יחסית

  נחל ממשית עליון ומשם זורם  – 3מתחיל להתחתר באתר  - ממשיתנחל

נחל  .חוצה את רכס חתירה ומתנקז אל נחל חתירה, דרך בקעת ממשית 

ממשית מנקז אליו ערוצי משנה רבים מהמורדות הצפוניים של רכס חתירה, 

 אזור המסילה. – 10השכונות הדרומיות של דימונה ואת אתר 

 מנקז אליו את רכס דימונה ואת שכונותיה הצפון מזרחיות  – נחל דימונה

שחלקם מרכס דימונה  ,ערוצי משנה רביםגם נחל מנקז אליו . השל דימונה
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נחל דימונה מתנקז  .ם נחלים גדולים וקניוניים בעלי מצוקים מרשימיםומהווי

 אשר נשפך בדרום ים המלח. ,אל נחל חימר

 מרכזיים של נחל דימונה ומנקז אליו הינו אחד מהיובלים ה – נחל  אשלון

בעל  והוא נחל זה הינו אחד הנחלים היפים באזור .ערוצי משנה נוספים

 קניונים עמוקים  ומרשימים.

 זהו נחל קטן אשר מנקז אליו את המורדות המערביים של  – נחל משמע

דימונה בתחום הסקר ומתנקז אל נחל ערוער אשר ממשיך ומתנקז אל נחל 

 באר שבע.

 

 י גידול לחים נוספיםבת .ב

כגון: נחל  ,גבים רבים המצויים בעיקר בנחלים הגדולים והסלעיים בשטח הסקר

אלו הם   גבים דימונה, נחל אשלון ובנחלים רבים ברכס דימונה., נחל ממשית

במרחב הסקר כמו כן,  זמינים לבעלי חיים ועופות שונים במרחב.המקורות מים 

 אשר ברובם אינם מתפקדים ואינם אוגרים מים.תועדו מספר מאגורות ובורות מים 

 בתחום הסקר ונחלים דוגמאות לבריכות חורף :2תמונה 

  

 מאגורת דימון גב מים ברכס דימונה

  

 נחל דימונה מטיילים רוחצים בגב בנחל אשלון
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 : הידרולוגיה4מפה 
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 מידע מסקרים קודמים .3.4

 

רובם  ,, בהם תועדו מאות מיני צומח ומאות מיני בעלי חייםשוניםנערכו סקרים  סביב דימונה

 ציפורים נודדות.

  בתחום העיר עדיין  ונמצא דימונה וסביבותיה, ,1983בסקר של מכון דש"א משנת

שכיום נכחדו מהעיר  ,מיני בעלי חיים שונים כגון: גרביל גדול, נשר, רחם, עיט ניצי ועוד

 ונצפים רק חולפים דרכה מידי פעם. 

 במאגרי המידע של רט"ג  וה-biogis   מינים של בעלי  122תועדו בשטח הסקר סה"כ

מיני יונקים  18מיני עופות,  65, מיני זוחלים 25תצפיות שונות מתוכם:  309 -חיים ב

כמו כן תועדו  .מינים בסכנת הכחדה 16ומין פרפר אחד בלבד. מתוך אלו ישנם 

אירוס  -מינים בסכנת הכחדה  4תצפיות, בניהם  231 -מיני צומח ב 231במאגרים אלו 

מינים  3שום קולמן, אחילוף זעיר ודמומית עבת שיבולת )מובאים במאגרים עוד ירוחם, 

 אך הם ככל הנראה טעות בזיהוי(. ,בסכנת הכחדה

  שני תסקירים אקולוגיים וסביבתייםלשכונת דימונה מזרח המתוכננת בימים אלו נערכו. 

ך גם בשניהם נמצא כי ערוצי הנחלים הגדולים נחל דימונה ונחל אשלון ערכיים מאוד וכ

 ערוצים החוליים סביב פיתול מסילת הרכבת.ה

 

 בתי גידול עיקרייםסיווג  .3.5

 

 מגוונים שמהווים את הביס לקיומה של המערכת הטבעית בעיר.מאופיינת בבתי גידול  דימונה

חולות פנימיים בנגב, מישורי לס, בתות מדבריות, נחלים מצוקיים,  כוללים:בתי גידול אלו 

 נדירים ברמה אזורית וארצית.  ם. חלקוסביבה בנויה עירוניתיער נטע אדם, משטחי סלע, 

בעלי חשיבות גבוהה למגוון הביולוגי  שטחיםממצאי הסקירה הנוכחית מצביעים כי בעיר מספר 

 נמצאו מינים בסכנת הכחדה בהם ,אזור המסילה – 10אתר חולות ממשית ו – 1אתר דוגמת כ

, אשר בהם 7-9 יםאתרו יבשה מדברי, קיפוד חולות, אירוס ירוחם, אחילוף הנגב ועוד-כגון: צב

, אוח מדברי, שפן דוגמתחי במצוקים ובבתות מדבריות, צומח ומגוון ביולוגי מדברי ייחודי ה

 זרעי ועוד.-אשחר דוסלעים, שלהבית המדבר, 
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 בדימונה: בתי גידול עיקריים 1טבלה 

 תמונה תיאור בית הגידול

חולות נגב 

 פנימיים

מישורי חולות המאופיינים 

בקרקע אשר אוגרת מים 

בצורה מיטבית יותר משאר 

הסביבה המדברית ולכן אזורים 

אלו עשירים בצומח ייחודיי 

  ובבעלי חיים יחודיים לחולות.
 

 לסמישורי 

מישורי הלס מאופיינים בקרקע 

אטימה היוצרת נגר ושטפונות. 

חשובים  מדובר בשטחים

ביותר עבור המגוון הביולוגי 

באזור. קרקעות לס בעיבוד 

מסורתי וקרקעות שאינן 

ויחד  –מעובדות, הפכו נדירות 

ובעלי  עימן גם מיני הצומח

האופייניים לקרקעות  החיים

 אלו.

 

 

בתות 

 מדבריות 

מגוון כולל רוב שטחי הסקר, 

 וסלעים רחב של קרקעות

עיקר הצומח בשטחים אלו הם ו

ומאופיינים בכיסי סלע שונים 

)הרכב צמחייה של בני בבתות 

מגוון צומח הכוללות שיח( 

ובעלי חיים ייחודיים למדבר 

 וחדירה של מינים ים תיכוניים.
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נחלים 

 מצוקיים

ערוצי נחלים עם מצוקים 

מיני בהם נמצאים  ,גדולים

 .צומח ובעלי חיים ייחודיים

 

 בתי

 גידול

 לחים

גבי מים בתי גידול לחים: 

 .ובורות מים

 

 יער 

 אדם-נטע

נטיעות של מינים שונים 

. בידי קק"לשנערכו לרוב 

גורמות לשינוי  נטיעות אלו

ממשי של אופיו הטבעי של 

 השטח.

 

הסביבה 

 הבנויה

חצרות שיכונים, קירות חיים 

 ומערכות גינון בעיר הבנויה.
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 שיטת העבודה .4
 

ווחים אספו דינבנוסף, ועבודת הסוקרים בשטח.  ועדת היגוי תהליך העבודה כלל הכוונה של

 לדוגמה: תצפיות בצבועים וצבאים בתחומי העיר. מהציבור על ערכי טבע בעיר

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

 . ( שניתחו ועיבדו את המידעgisומאנשי תכנון ומערכות מידע גיאוגרפיות ) בשטח

  אתרי הסקרחלוקת  .4.1

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

 ביקורים בשטח.האתרים עודכנה לאחר 

סוג בית גודל מינימלי של השטח,  –החלוקה נוצרה בהתאם למאפיינים השונים של כל אתר 

יש לציין כי לחלוקה זו לא תמיד יש משמעות תכנונית.  הגידול ומיקום האתר במרחב העירוני.

כולל וגרפי, התכנוני והאקולוגי בשטח ואת המידע הגיא גובש כרטיס אשר מפרטלכל אתר 

 ות מינים וצילומים מייצגים. אוגדן כרטיסי האתרים מהווה חלק בלתי נפרד מסקר זה.רשימ

 28 -כ ומהוויםדונם  54,430שטח של המתפרסים על פני אתרים  18-שטח הסקר חולק ל

 משטח העיר. אחוז

 שנסקרורשימת האתרים : 2טבלה  

 (בדונם)גודל  תיאור כללי שם האתר מספר

 4,558 פנימיים בנגב וגן לאומיחולות  חולות ממשית 1

 10,803 בתה מדברית ושמורת טבע שולי רכס חתירה 2

 8,590 מישורי לס וקרקעות חוליות נחל ממשית עליון 3

 1,224 חקלאות  מטעי דימונה 4

 1,339 בתה מדברית גבעת עצם 5

 מבתר דימונה 6
מישור לס מופר, מכון טיהור 

 שפכים
1,206 

 11,158 מדבריתבתה  הרי דימונה 7

 3,943 נחל מצוקי ובתה מדברית  נחל דימונה 8

 6,839 נחל מצוקי ובתה מדברית נחל אשלון 9

 3,445 חולות פנימיים בנגב אזור המסילה 10

 564 אגם מלאכותי, יער נטע אדם גוריון-פארק בן 11

 20 גינון עירוני רחוב האלה 12

 67 בתה מדברית רחוב ברלב 13

 12 גינון עירוני שפיראגן  14

 23 גינון עירוני גן אלבז 15

 23 גינון עירוני גן אשכול 16

 25 גינון עירוני טיילת הספורט 17
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 (בדונם)גודל  תיאור כללי שם האתר מספר

 590 יער נטע אדם מעון טללים 18

 

 מבנה הסקר ואופן איסוף הנתונים .4.2

 

איתור ממצאים , לאיתור האתרים סקר מקדים סקר השטח התקיים במספר שלבים וכלל

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

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

  שטח ראשוניסקר 

באתרים לגיבוש התרשמות כוללת.  סקירה ראשוניתוכלל  2018 אוקטוברבחודש בוצע 

מיפוי ראשוני נערך ו צולמו תמונות מייצגותבמסגרת זו נקבעו גבולות מדויקים לאתרים, 

 אתר.  כלל

  רישום צומח וחי - שטח שנתיסקר 

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

 לדימונה, כאשר האתרים הצמודים באתריםסוקר בוטניקה וזואולוגיה סקירה שיטתית של 

האתרים  . חלק זה כלל עדכון גבולותזכו לביקורים רבים יותר מאשר האתרים המרוחקים

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

 בהם, ונישיפוט העירבכל תחום הממצאים  606סקר תועדו בהמינים שנצפו בו והגדרתם. 

, תשתיות לקליטת קהל בוטניים, זואולוגיים, גיאולוגיים, הידרולוגיים, מיפויממצאים 

עצים : ותצפיות בבעלי חיים לממצאיםדוגמאות  .מפגעים סביבתייםו תצפיות בבעלי חיים

ציפורים, סימני  אתרי קינוןאתרים ארכיאולוגים, עתיקים, ריכוזי פריחה, צמחים נדירים, 

 וכדומה.עקבות, תחנות הרחה, מחילות 
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 : מפת  פיזור ממצאים בוטניים בדימונה5מפה 

 

חשוב להדגיש כי צפיפות הממצאים הנקודתיים אינה מעידה על ערכיות בית הגידול. באתרים 

ביחס לאתרים גדולים. לרוב, קטנים היה קל יותר להגיע למיצוי מלא של תופעות הטבע והמינים 

 שטח פתוח גדול תומך במגוון ושיפעה גבוהים של בעלי חיים וצומח לעומת שטח קטן.

  סקרים נושאיים 

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

דיגום של מסמך זה. הסקרים הנוספים שבוצעו כוללים  5תוצאותיהם  מוצגות בחלק 

 פרפרים.וזוחלים, קינון ציפורים, עטלפי חרקים ויונקים גדולים 

 מיפוי יחידות הצומח 

חלוקת שטח הסקר ליחידות צומח נערכה על בסיס ניתוח של תצלום אוויר וסיורי שטח. 

יחידת צומח מוגדרת על פי גובה, צפיפות והרכב המינים השליטים, הנמצאים בתפוצה 

 .הרחבה ביותר בשטח היחידה
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 אתרטיס כר 

בקובץ  אתרים י)ראה אוגדן כרטיס האתרים בסקר מופיע בכרטיסיאסף נפירוט המידע ש

את הפירוט  כוללהמידע עבור כל אתר נאסף . מידע הגיאוגרפיותבשכבות הכן ו (נפרד

 להלן.

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

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

 חי באתר.ו

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

 ומידע על ממשקי קהילה בקרבת האתר )מוסדות חינוך, ציבור וקהילה(.

o עודפי עפר, אשפה,  סימון של מפגעים באתר, דוגמת – תשתיות קליטת קהלמפגעים ו

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 תמונות מייצגות של המצאי באתר. - מידע חזותי 

o  מפת ממצאים ותיאור הממצא. -מיפוי הממצאים 

o  מח והחי שנצפו באתר, כאשר ברשימה הובלטו ורשימה מלאה של הצ - וצומחפירוט חי

 מינים "אדומים" בסכנת הכחדה, אנדמיים, מוגנים ופולשים.

 

 הנתונים מסד 

בסקר נאסף מידע רב ומגוון המוצג במאגר מידע המכיל סוגי מידע שונים וכולל אפשרות 

ם אחרים. המידע כולל מידע מרחבי וטקסטואלי של להצלבה בינם לבין נתונים מרחביי

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

 צילומים מייצגים.חזותי הכולל מידע עבור כל אתר, תיאור ממצאים ועוד וכן 

 מורכב מחיבור של שלוש תוכנות:  מסד הנתונים

o ArcGIS – יאוגרפית המאפשרת חיבור בין מסדי נתונים למיקום מערכת מידע ג

 מרחבי.

o Microsoft Access –  .תוכנה לבנייה וארגון של מסדי נתונים 

o  קליטת הנתונים נערכה בפלטפורמה אינטרנטית של חברתESRI שאפשרה לכל ,

סוקר להזין נתונים דרך המחשב האישי או הטלפון הנייד למאגר הנתונים של הסקר 

(ArcGIS Explorer Online.) 
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 ESRIבמערכת  : דוגמא למערכת איסוף הנתונים3תמונה 

 

 

 עבודת הסוקרים בשטח :4תמונה 

 הצבת מצלמות תנועה לבעלי חיים בסתיוסקירת בוטניקה 
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 הסקר ממצאי .5

 בדימונהמערכות הצומח  .5.1

 רקע .5.1.1

אזור צפון הר הנגב מגוון מאוד מבחינת טיפוסי הסלע והקרקע, ולכן יחידות הצומח בו רבות 

 מציגה את שש היחידות העיקריות. 3בין צומח ערבתי לצומח מדברי. טבלה שילוב ומהוות 

 : יחידות צומח עיקריות.3טבלה 

 בית הגידול שם החברה 

 ודולומיט קשיםסלעי גיר  זוגן השיח, לענת המדבר וערטל 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:להלן 

 הצומח בסלעי גיר ודולומיט .1

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

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

ובשיפולים המערביים של רכס חתירה. חברה זו מופיעה בעיקר על סלעי גיר ודולומיט מחבורת 

היוצרים דרגשי סלע סדוקים. באזור זה כמות המשקעים הממוצעת היא  יהודה )קנומן וטורון(

 .10%-ל 2%מ"מ וכיסוי בני השיח על המדרונות הוא בין  100-כ

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

 טוריים זיפניים ועוד.

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

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

 עלים, מתלולן הערבות ועוד.

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

חוואר וקירטון בין שכבות הגיר מין זה קשור כנראה בהימצאות שכבות דקות של 

 הקשה. מלווים בולטים נוספים של חברה זו הם עדעד מאובק ומתלולן הערבות.
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  ברכס דימונה, שבו תנאי האקלים לחים מעט יותר, מופיעה על אותם סלעים חברת

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

 רק כצמח ערוצים.

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

 ומתלולן הערבות.

 

 צומח הסלעים .2

צומח הסלעים ברכסים של צפון הר הנגב מאופיין על ידי חברת כתלה חריפה ואזובית המדבר. 

בלתי מ', באזור של סלעי גיר ודולומיט קשים ו 300-600חברה זו בולטת בעיקר ברום של 

 סדוקים.

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

)צמחים חובבי לחות בינונית( כתוצאה מכך, הרכב חברת צמחי הסלעים הוא יותר מזופילי 

ביחס לחברות צמחים המצויות על תשתיות אחרות בסביבה. לדוגמה, בין צמחי הסלעים ברכס 

. אחוז גבוה יחסית מצמחי הסלעים מורכב וטבורית מצויהלמצוא נרקיס מצוי ניתן  דימונה

קיפודן בלאנש, גלונית מצויה, חבלבל כפני  –מצמחים ים תיכוניים ומנציגים של בתות הספר 

וכו'. בערוצים קטנים מופיעה סירה קוצנית. קיים הבדל בכיסוי הצומח ובמיני הצמחים בין מפנה 

 חלקים, לבין מפנה דרומי בעל סלעים מגוממים. צפוני, שבו משטחי הסלע

 

 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 -סלע הרך נשאר לרוב חשוף או מכוסה בקרקע רדודה ומלוחה )ליתוסול מדבריה

המים בו גרוע, ולכן בדרך כלל הכיסוי הצמחי נמוך. חברות הצמחים מאופיינות על ידי מגוון 

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

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

 במספר מינים המופיעים בכיסוי דל: לענת המדבר, יפרוק המדבר ומתלולן הערבות. 

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

 פרחים, לחך סגלגל, כנפן קוצני ועוד.-קטנת

  אפעה מופיעה חברת אוכם מדברי.בחלק מהמדרונות ברכס 

 

 . קרקעות(3.1.4סעיף פירוט ב) ראה צומח הסירוזים הלסי  .4
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, באר מישש, ניצנה דימונהמישורי לס מצויים בעיקר בחלקו המערבי של צפון הר הנגב, באזור 

ומישור צין. הם מצויים במישורים שבהם מצטבר לס איאולי וכן במדרגות עתיקות של נחלים, 

 מעובדות בתקופות היסטוריות. שבחלקן היו

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

מכיסוי בני השיח.  90%המדבר יוצרת עומדים טהורים על קרקעות לסיות, שבהן היא מהווה 

צמחים הכיסוי הכללי הנמוך נובע ממשק המים הגרוע של הלס. בין המלווים של החמד מצויים 

אשליל שעיר, זוגן השיח, לענת המדבר, מרווה מצרית, אמיך  –המופיעים על הגבעות סביב 

 חסידה שעיר.-קוצני, כריך הערבות ומקור

חברה המופיעה בשדות  –סגיטלית -ייתכן שבחלק מהמקרים חברת החמד היא חברה בתר

חדירת חמד שהיו מעובדים ושהפסקת העיבוד בהם גרמה להיעלמות החברה המקורית ול

 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

 חסידה שעיר וסתוונית הקליפות.-וחמד המדבר. מבין המלווים בה בולטים בעיקר מקור

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

מכיל כמות גדולה של אבנים. במקומות אלה הצומח מורכב מחברת זוגן השיח וחמד 

 המדבר.

 

 הצומח בחולות הפנימיים .5

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

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

 יצרה שכבת חול עבה. החול מכיל אחוז ניכר של חלקיקים דקים ואינו מלוח.

לסי. לפי -בעמק ירוחם הייתה, בנוסף לבליית החול, גם שקיעה חזקה של לס, והחול הוא חול

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

 ול רדוד יחסית מופיעה וריאציה חולית של חברת יפרוק המדבר, במקומות שבהם הח

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

 קוצנית, חמד השיח, חבלבל משובל, שמשון יושב, חורשף צהוב ועוד.

 יחני, מלענן עכנאי ש-בחולות עמוקים יותר מופיעה חברת שבטוט מצויץ, מלווה בבר

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

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

הצמחים המצויים על החוליות השכנות. בערוצים של נחל ממשית מופיעה שטיה 

 סלילנית בדגם מפוזר.

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

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

 פגוניה רכה, חמד השיח ועוד.
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 צומח הערוצים .6

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

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

 מלוחה. הצומח בוואדיות עשיר יותר וכיסויו צפוף יותר ככל שגדל אגן ההיקוות של הערוץ.

הצמחים השולטים בוואדיות הם מתנן שעיר ורותם המדבר. המלווים הם אכיליאה ריחנית, 

שנתיים -פח, פרעושית מסולסלת ועוד. כיסוי הצמחים החדארכובית שבטבטית, מלוח קי

-בוואדיות גבוה מאוד בשנים גשומות, ובין מינים אלה מצויים צמחים ים תיכוניים רבים: מקור

 חסידה מצוי, אסתום מצוי, ציפורנית מגוונת, פשתנית זעירה, דבקה דקיקה ועוד.

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

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

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

 גרגר, כמו כתפי לס.-לאזורים בעלי תשתית דקת
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 כללייםממצאים  .5.1.2

 אפיון מערכות צומח  .5.1.2.1

ותצורות הצומח  נשמר בצורתו הטבעית. –ובעיקר הרכסים  –חלק גדול משטח הסקר 

באזורים אחרים, בעיקר באגן הצפוני של נחל ממשית, . המקוריות והטבעיות נשארו כשהיו

אקסטנסיבי ומכילים מגוון גבוה של מינים באופן שטחי הבקעות וכתפי הערוצים מעובדים 

כמו גבסנית שעירה, חלבלוב סיני ופרגה  –רים הגדלים בנגב בשדות לס אקסטנסיביים נדי

 מקרינה. 

שטחים אחרים, בעיקר הקרובים לעיר וגם במבתר דימונה, מעובדים אינטנסיבית, או מופרים 

מאד ומלוכלכים בערמות פסולת בניין ופסולת כללית, וחברות הצומח המקוריות נעלמו בהם, 

 ון מינים רודרליים או פולשים.והוחלפו במגו

מבתר דימונה המתנקז לנחל ערוער ולנחל מנגר אשר מורבד בשכבת לס מעל תצורת חצבה, 

שלטו בתות של חמד המדבר ויפרוק המדבר, שבוודאי הכילו מגוון מינים אופייניים לבקעות לס 

מטעי לדוגמא . חול. כיום רוב השטח מפותח ונשארו בו רק מעט שרידים לצומח המקומי-וללס

מטעי דימונה מטעי צבר מחוץ לתחום הסקר ותחום השיפוט, מתקן  – 4שקדים וזיתים באתר 

 מבתר דימונה.  - 6טיהור שפכים ושדות באתר 

 :ניתן לחלק בהכללה את מערכות הצומח בסקר לשתי קטגוריות

ערוצי נחלים, הרים  – בתי גידול טבעיים או חצי טבעיים בשטחים שסביב העיר .1

ומדרונות, שדות אקסטנסיביים וחולות. כוללת את האתרים: נחל דימונה, נחל אשלון 

הרי דימונה, שולי רכס חתירה, גבעת עצם, אזור המסילה, חולות ממשית, ואגן ממשית 

עליון. רוב האזורים האלה נשלטים ע"י בתה מדברית בצפיפויות משתנות, כשנלווים 

ושרביטן ריסני. בערוצי המדבר, שלהבית המדבר, אטד ערבי  ותםאליה שיחים כר

הנחלים החצציים מופיעות לפרקים בתות ספר בשלטון סירה קוצנית, ובמישורי הלס 

בחולות אגן נחל  שולט כמעט בבלעדיות חמד המדבר, היוצר בתה דלילה ונמוכה.

שלושת מיני ממשית מתווספים לנוף עצים בודדים של שיטה סלילנית, שהיא אחד מ

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

היאור ואשל מרובע(. שיטה סלילנית נפוצה במדבר החם בערוצים בעמק הערבה 

ובדרום הנגב, אך נדירה למדי בצפון הנגב, ותפוצתה כאן דלילה למדי. תפוצתה 

 .למישור ימין ממשיכה מכאן דרומה בחולות קער ירוחם ומזרחה

גנים ציבוריים, פארקים וחקלאות  –שטחים שעברו פיתוח ושינוי נוף הצומח הטבעי   .2

אינטנסיבית. בחלק מהאתרים האלה ניתן למצוא כיסים של צומח מקומי ששרדו 

בנקודות בודדות. האתרים בסקר שנכללים תחת קטגוריה זו הם: מבתר דימונה, מטעי 
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 גוריון, גן אלבז, גן אשכול, טיילת הספורט, גן שפירא.-דימונה, מעון טללים, פארק בן

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

זרים מקומית, ביניהם לא מעט מינים פולשים. מקורם של חלקם בזרעים שהופצו 

 .יםממינים פולשים שנשתלו בגינון העירוני, כמו ינבוט

 הנוכחיממצאי הסקר  .5.1.2.2

, מינים "אדומים" בסכנת הכחדה 5מיני צמחים, בכללם  507בסקר דימונה נמצאו ונרשמו 

מינים נדירים אזורית,  45מינים נדירים למדי,  9מינים נדירים מאד,  10מינים על סף איום,  2

מיני צמחים זרים לארץ או זרים לנגב, שאינם מהווים חלק מהפלורה הטבעית המקומית.  29-ו

מינים פולשים חד שנתיים המופיעים רק באתרים המושקים בתוך העיר או באזורים רובם 

המופרים במכון טיהור השפכים ובמטעי דימונה, אך חלקם )ינבוט, טבק השיח, קוכיה הודית 

 ואחרים( פולשים מתוך האזורים המפותחים אל השטחים הפתוחים שמסביב.

לאלה שנמצאו בסקר )תצפיות בפרג סיני נוספים  "אדומים"בשטח הסקר לא מוכרים מינים 

והנדירים שסומנו הם  "אדומים", מוטלות בספק( ורבים מהאתרים של המינים ה1989 משנת

 אתרים לא מוכרים שהתגלו במהלך הסקר.

מבין המינים הנדירים מאד, נצפה בעבר בתחום הסקר סולנום סיני ברכס חתירה )מימי רון, 

צפית זו גם היא מוטלת בספק מסויים )כמו גם הימצאותו (, ולא אותר במהלך הסקר. ת1990

 של המין בארץ בכלל(.

 הן:בסקר זה כמה מבין התגליות החדשות 

 מין הרמון, האנדמי להר הנגב הגבוה וכלול ברשימת המינים הנדירים -תת חלב שעיר-נץ

המהווה את גבול התפוצה  ,מאד בארץ, התגלה בשטח הסקר באוכלוסייה גדולה חדשה

הצפוני של טקסון זה, האופייני להר הנגב הגבוה ולרמת אדום בדרום ירדן. האוכלוסייה 

-שהייתה הצפונית ביותר לפני כן נמצאת בשולי רמת עבדת, מעט מדרום למדרשת שדה

, התגלו שתי אוכלוסיות 2019 -שנערך אף הוא ב בוקר. במהלך סקר טבע עירוני בירוחם,

מין זה ברכס חתירה וברכס ירוחם. האוכלוסייה בשטח דימונה מהווה -ת יותר של תתצפוניו

 מין זה.-המשך של אוכלוסיית רכס חתירה, ואת הנקודה הצפונית ביותר של תת

 אנדמי לישראל ומצרים ונדיר מאד, התגלה באתר חדש בפוליגון  "אדום", מין אחילוף זעיר

גון ובאגן נחל ממשית עליון, אתרים חדשים של אזור המסילה. כמו כן התגלו באותו פולי

 אירוס ירוחם.

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

, אנדמיים לנגב הישראלי בלבד )שום דרומי גדל "אדומים". שלושתם מינים נדירים והנגב

 באוכלוסיות בודדות גם בדרום מדבר יהודה(.
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 תיכוניות ונמצאות בנגב -ה התגלו מספר מינים האופייניים לבתות יםברכס דימונ

באוכלוסיות רליקטיות נדירות ומנותקות מתחום התפוצה העיקרי שלהם. ביניהם שעורת 

 הבולבוסין, מסרק שולמית, ולרינית משולחפת וציבורת ההרים.

  לחים ומלוחים  מין על סף איום בארץ האופייני למקומות – יתדן מפושקפרטים בודדים של

שהתגלו בתעלה בצד הכביש בפוליגון מטעי דימונה, כנראה לא מייצגים אוכלוסייה של  –

המין בשטח הסקר, אלא אירוע הפצה אפיזודי, אולי ממלחת ירוחם ואולי ממקום רחוק 

 יותר, בעזרת ציפורים.

ם בכלל, יחד עם מציאות רבות נוספות של אתרים מיוחדים ומינים נדירים מקומית ונדירי

הממצאים מראים את החשיבות הגדולה בשמירה על השטחים הפתוחים בנגב ועל בתי הגידול 

 והייחודיים באזור דימונה, ובסקירתם על ידי גורמים מקצועיים כדי לחשוף תגליות חדשות כאל

 ונוספות.

 עושר מיני הצמחים 

!( נזקף לזכות השטח המגוון המרשים הזה )מעט פחות משישית ממיני הצמחים המוכרים בארץ

הגדול שרובו לא מפותח, ולזכות מגוון גדול של בתי גידול שונים וייחודיים, שבכל אחד מהם 

חולות, לס, ערוצי נחלים, משטחי סלע, מדרונות טרשיים ושדות  –מגוון מינים שונה 

 אקסטנסיביים.

וכים ליישוב, חשוב לציין כי מאמץ הדיגום לא היה אחיד. עיקר המאמץ הושקע באתרים הסמ

וככל שהמרחק גדל כך המאמץ פחת. על כן ייתכן כי ישנם מינים נוספים באתרים המרוחקים 

 מהיישוב.

 : עושר המינים באתרי הטבע בעיר.4טבלה 

מספר 

 אתר

אחוז מתוך מספר המינים  מספר מינים שם אתר

 הכולל

 39.4 200 חולות ממשית 1

 48.5 246 שולי רכס חתירה 2

 32.7 166 ממשית עליוןאגן נחל  3

 19.9 101 מטעי דימונה 4

 33.9 172 גבעת עצם 5

 15.9 81 מבתר דימונה 6

 50.8 258 הרי דימונה 7

 29.1 184 נחל דימונה 8

 29.1 184 נחל אשלון 9
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 40 203 אזור המסילה 10

 27.4 139 גוריון-פארק בן 11

 9 46 רחוב אלה 12

 17.3 88 רחוב ברלב 13

 7.4 37 שפיראגן  14

 10.6 54 גן אלבז 15

 7.2 36 גן אשכול 16

 7.4 37 טיילת הספורט 17

 19.1 97 מעון טללים 18

 

רכס דימונה ורכס ותר במיני צמחים בפער משמעותי הם יניתן לראות שהפוליגונים העשירים ב

. אלה שני פוליגונים גדולים מאד הכוללים שטחים סלעיים וערוצים קניוניים ועושר חתירה

שטחי החולות של אגן נחל ממשית, המעובדים מגוון גדול נמצא גם בהצומח בהם גבוה במיוחד. 

אקסטנסיבית בחלקם ועשירים מאד במיני צומח נדירים של חולות המדבר הפנימיים ושל שדות 

 .מסורתיים בצפון הנגב

מינים  121גוריון, פוליגון עירוני מיוער ברובו בצפון העיר, נרשמו -בפארק בןמעניין לציין כי 

מינים בפוליגון בכללותו( במשאר קטן וטבעי של מדרון טרשי וערוצון, שנמצא  139)מתוך 

בעיקול הכביש של רחוב שיזף, מתחת לשכונת הר נוף, שצורף לפוליגון. בפארק עצמו, ששטחו 

מינים פולשים ומרבית  10מיני צמחים בלבד, מהם  43משטח המשאר, נרשמו  10עד פי 

האחרים הם מינים רודרליים של מעונות מופרים בנגב או בארץ בכלל. אנקדוטה זו באה 

הבדל בינו ובין שטחים להראות את המגוון העצום השמור בשטחים הטבעיים במדבר, ואת ה

 מופרים.

המינים שנרשמו בפוליגון, נמצאו  101מתוך  75%-, בהם כמקרה דומה נרשם במטעי דימונה

ברצועת שטח צרה בין גדר המטעים לבין הכביש, שהשתמר בה מקצת מצומח קרקעות הלס 

 שאפיין את מבתר דימונה בעבר.

מבתר דימונה, מטעי  –ראוי לציון ההבדל הגדול במספר המינים בין הפוליגונים המפותחים 

הכוללים  ,לבין הפוליגונים החיצוניים (למעט פוליגון רחוב ברלב) ונייםדימונה והפוליגונים העיר

שטח טבעי ששמר על הרכב הצומח המקורי שלו. זאת למרות שהסקירה בפוליגונים החיצוניים 

סביר  ,בשל מאמץ דיגום שאינו אחידפוליגונים העירוניים. כמו כן, לעומת ההייתה מדגמית, 

גוון מינים גבוה יותר ממה שנרשם )למשל, אגן נחל ממשית מכילים מש יש פוליגוניםלהניח ש

 עליון(.
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ציין את ההבדלים במספר המינים הזרים בין הפוליגונים החיצוניים לבין הפוליגונים עוד נ

 העירוניים.

פולשים, אחד  8הם מינים לא מקומיים; מתוכם  10מינים שנרשמו,  97 ךבמעון טללים, מתו

הוא מין פולשני חדש לארץ  –חומעה שלא זוהתה לרמת המין פליט תרבות, ומין נוסף של 

שנצפה לראשונה בתעלת ביוב החוצה את הפוליגון. בתעלה הוא יוצר עומדים גבוהים וצפופים, 

ויש חשש שיופץ משם לאתרים נוספים. יתכן שפרטים צעירים של חומעה שנצפו בתעלת הביוב 

מינים  5בחולות ממשית, לעומת זאת, נרשמו  .היוצאת ממכון טיהור השפכים, שייכים לאותו מין

מינים  258מינים פולשים מתוך  3 –מינים בפוליגון בכלל, וברכס דימונה  200פולשים, מתוך 

 : אתרי פריחה5תמונה בכלל.

  

 מעון טללים –סיתוונית הנגב  שכונת ממשית –שלח הערבות 

  

 אזור המסילה – עוקץ-מצילות ארוכות הרי דימונה –צבועני המדבר 

 10להרחבה על אתרי פריחה ראו מפה 
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 : עושר מיני צומח לפי אתרים6מפה 
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 טיפוסי צומח עיקריים .5.1.2.3

יחידות צומח הנבדלות זו מזו בתצורת הצומח )בתה, חורש, כרם  33-אתרי הסקר חולקו ל

טיפוסי  11וכו'(, בצפיפות וגובה הצומח, במידת ההפרה ובמינים השולטים. בסך הכול הוגדרו 

 (.1, ולהרחבה נספח 7, מפה 1צומח עיקריים )ראו איור 

  הנגב הנמוך רוב שטחי הסקר נשלטים ע"י בני שיח האופייניים לאקלים המדברי של הר

חמד המדבר, זוגן השיח, לענת המדבר, יפרוק המדבר, נואית קוצנית ועוד, כשהם  –

מלווים בשיחים מדבריים כמו רותם המדבר ושרביטן ריסני. בערוצי הנחלים מופיעים 

אשל היאור ואשל מרובע במידות שונות של צפיפות, ובערוצים הרחבים כמו נחל 

סירה קוצנית מלווה באכיליאה ריחנית ובשיחים כמו דימונה ונחל אשלון, שולטת בתת 

 רותם המדבר ושלהבית המדבר.

  יפרוק המדבר, לענת  –בחולות קער ממשית הבתה מורכבת ממינים מעט אחרים

המדבר, פרסטיה מצרית, נואית קוצנית וחמד השיח, ובערוצי הנחלים גם בשיחים 

 ה סלילנית(.)אטד ערבי, שרביטן ריסני ורותם המדבר( ובעצים )שיט

  במישורי הלס מופיעה בתה מדברית שונה מזו שעל המדרונות, בכך שהיא נשלטת

בלעדית ע"י חמד המדבר. כיום לא נותרו שטחים כאלה בשטח הסקר, אך בעבר 

התקיימו במבתר דימונה. בפרשת המין בין ערוצי נחל ממשית המערביים לבין ערוצי 

 יפרוק המדבר ורותם המדבר.נחל ערוער, נשלטת הבתה ע"י חמד המדבר, 

משטחי הסקר הם שטחים שהצמחייה הדומיננטית בהם מאפיינת בתי גידול  91%-כ

משטחי הסקר  9%מתוך שטחים אלו הוגדרו כבתה מדברית דלילה.  57%-, כאשר כטבעיים

הם אזורים שעברו הפרעה משמעותית בשטח, כמו למשל גינון עירוני, יער נטע אדם, חקלאות 

 .פריםושטחים מו
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 : טיפוסי צומח עיקריים1איור 

 

 להלן תיאור כללי של טיפוסי הצומח במרחב הסקר:

 בתה מדברית דלילה .א

טיפוס הצומח הנפוץ ביותר בשטח הסקר. שולט בכל רכס דימונה, רכס חתירה, בגבעה 

בתה זו מאופיינת בכיסוי צומח  שברחוב ברלב בדימונה, ובגבעת עצם שבשולי קמר ירוחם.

 צומח מעוצה, מרביתו בני שיח נמוכים. 2-10%של  –האופייני לנגב דליל 

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 

והקרקע. ברוב השטח שולט זוגן השיח כשהוא במשטר המים, בגובה, במפנה ובהרכב הסלע 

 מלווה באחדים מבין השליטים האחרים, או בכולם.

טיפוסי צומח עיקריים

יפרוק  , בתה דלילה בשלטון חמד המדבר
המדבר ורותם המדבר

בתה דלילה עם עצים פזורים בשלטון  
יפרוק המדבר ושיטה  , לענת המדבר

סלילנית

בתה דלילה עם שיחים פזורים בשלטון  
כנפי ואטד ערבי-יפרוק תלת, חמד השיח

בתה דלילה עם שיחים פזורים בשלטון  
יפרוק המדבר ורותם  , לענת המדבר

המדבר

בתה מדברית דלילה

בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון  
אכיליאה ריחנית ושלהבית  , סירה קוצנית

המדבר

גינון עירוני

יער

חלוף-עשבוניים בני

שחיית מלוח

מפותח/שטח מופר
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השיחים האופייניים לתצורה זו הם רותם המדבר  תצורה זו שולטת במרבית שטחי הר הנגב.

ושרביטן ריסני, המופיעים פזורים על המדרונות. במשטחי הסלע ברכס דימונה מופיעה 

מדבר, מלווה בחלבלוב רמון, גולנית ערב, כתלה חריפה, עוגנן נימי במשטחי הסלע שלהבית ה

 ונרקיס מצוי. 

 בתה מדברית דלילה בשלטון לענת המדבר, יפרוק המדבר ושיטה סלילנית .ב

שנתי -עקב השוני בדגם הצומח של חברת יפרוק לענה החולית, והשוני בהרכב הצומח החד

 מטיפוס הצומח הכללי של בתה מדברית. ובנישה האקולוגית, הפרדנו את טיפוס הצומח הזה

טיפוס זה שולט בגבעות ובמישורים החוליים של אגן נחל ממשית, שנמצא בין רכס חתירה לבין 

רכס דימונה ורכס אפעה, ושתשתיתו מכוסה בחול ניאוגני מתצורת חצבה. מלווים חשובים של 

נואית קוצנית, ושמשון  תצורה זו הם מתנן שעיר, חבלבל משובל, אטד ערבי, פרסטיה מצרית,

-יושב. בשטחים מעובדים אקסטנסיבית במעקים החוליים, השלטון עובר לעשבוניים חד

לתצורה זו עוד שלוש תצורות  שנתיים, מלווים בשיחים ועצים בודדים ששורדים את החריש.

 קרובות שנכללו באותו טיפוס:

זו התצורה  – מדברבתה מדברית דלילה בשלטון יפרוק המדבר, לענת המדבר ורותם ה .1

השולטת באגן הניקוז המערבי של נחל ממשית )אגן נחל ממשית עליון( בו השיטים 

 מועטות יותר והחול מיוצב יותר.

זו התצורה  – בתה מדברית דלילה בשלטון חמד המדבר, יפרוק המדבר ורותם המדבר .2

השולטת ממערב לקו פרשת המים בין האגן המערבי של נחל ממשית לבין נחל ערוער. 

 שם תצורת חצבה מכוסה בשכבה דקה יחסית של לס.

זו התצורה  – ואטד ערבי כנפי-תלתבתה מדברית דלילה בשלטון חמד השיח, יפרוק  .3

ר ימין מאשר השולטת בחולות ממשית, שדגם הצומח בהם דומה יותר לזה של מישו

 לחולות קער ירוחם. החול במקומות אלה עמוק יותר והשטח מישורי למדי.

  שיחייה בשלטון מלוח קיפח ואשל מרובע .ג

טיפוס צומח זה אופייני לבתי גידול מלוחים ומופרים, ונמצא בסביבות מתקן טיהור השפכים. זו 

ים שיחים ועצים אחרים, תצורה עניה למדי במיני צומח, אך במקומות לאורך הכביש בהם שולט

שתולים, במקום המלוח, נראים מינים רודרליים רבים, ושרידים בודדים לצומח קרקעות הלס 

רכפת הצבעים, מין נדיר מאד של שדת לס בצפון הנגב המופיע גם  –שהיו באזור הזה פעם 

 בגולן, וחבלבל המשי שאופייני לשדות אקסטנסיביים על קרקעות לס נקי בצפון הנגב.

מקום נמצא גם מין של אטד שלא זוהה, ושכנראה אינו גדל בר בארץ. יתכן שהוא זהה למין ב

 אטד הידוע מאדום, ומהווה שריד לחקלאות קדומה בעמקי הלס בנגב.

 חלוף עם מעוצים פזורים-עשבוניים בני .ד
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תצורת הצומח האופיינית לשטחי השדות המעובדים. הצומח המעוצה דליל למדי או חסר, בגלל 

 שנתיים ובגיאופיטים.-יש הרדוד הפוגע במעוצים, אך לא בחדהחר

שדות מעובדים כאלה נמצאים באזור המסילה, בחולות ממשית, במכון טיהור שפכים, במעון 

טללים וברכס דימונה. בשניים הראשונים, תשתית השדות חולית, ובשלושת האחרונים היא 

 לסית.

במכון טיהור שפכים, שם השדות מופרים ועניים השטח הגדול היחיד הנשלט ע"י תצורה זו הוא 

מאד במיני צומח מקומיים. שטחי השדות באגן ממשית ערכיים מאד ומכילים הרבה מינים 

 עוקץ וגיאופיטים אחרים.-נדירים ומקבצי פריחה מרהיבים של מצילות ארוכות

 תה פתוחה בשלטון סירה קוצנית, אכיליאה ריחנית ושלהבית המדברב .ה

את הסירה . המופיע בערוצים הגדולים דל נחל דימונה היורדים מרכס דימונהטיפוס צומח 

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

שלהבית המדבר היא שיח נמוך יחסית בעל פריחה  לרותם, מופיעים שיחי שלהבית המדבר.

ביב. זהו מין נדיר מאד בארץ, אנדמי לישראל וירדן ונמצאת צהובה עזה המושכת דבורים בא

נה בארץ בהר הנגב ובמדבר יהודה. אוכלוסיות בנות מאות פרטים נמצאות בערוצי נחל דימו

 עליון, נחל אשלון, ונחל מרבץ.

 יער  .ו

במטעי דימונה, בפארק  –יפוס צומח של שטחים שנטעו בהם עצים בצפיפות גבוהה יחסית ט

ובמעון טללים, ובפינה אחת של אגן נחל ממשית עליון, ליד אזור התעשיה. כמצטייר גוריון -בן

ברשימות הצומח, מקומות אלה מכילים אחוז גבוה מאד של צמחיה פולשנית, ואחוז נמוך עד 

אפסי של צמחיה מקומית ערכית. יערות אינם תצורה טבעית בנגב, וככאלה, הם הופכים לא 

 פולשים המשגשגים בהם.פעם למרכזי הפצה של מינים 

בשטח המיוער שבאגן נחל ממשית עליון נהפכה הקרקע ונוצרו שיכים, מה שפגע מאד בצומח 

החד שנתי ובחי במקום. לעומת זאת, בגלל דגם הנטיעה הדליל יותר ובגלל החיבור לשטחים 

 חסית.הטבעיים, נשמר במקום מגוון מסויים של מינים מקומיים, ונכנסו אליו רק מעט פולשים י

 גינון עירוני .ז

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

 הקיץ הם מהווים בית גידול אופטימלי למיני צומח פולשים ולמינים מלווי אדם.

 /מפותחשטח מופר .ח

בתוך סיווג זה מתייחס לשטחים שעברו הפרות משמעותיות )בעיקר התיישבות בדואית( 

 האתרים שנסקרו.
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 : טיפוסי צומח עיקריים6מונה ת

  
 בתה דלילה בשלטון חמד השיח דברית דלילהבתה מ

  
בתה דלילה עם עצים פזורים בשלטון לענת  בתה דלילה בשלטון חמד המדבר

 המדבר

  
בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית ורותם 

 המדבר
 שיחיית מלוח

  
 יער גינון עירוני
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 : טיפוסי צומח עיקריים7מפה 

 

 . 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

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

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

כבר נכחדו(. הקריטריונים אשר  36מכלל מיני צמחי הבר הגדלים בארץ )מתוכם  17.5%-כ

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

קטיביות ההסתברות לאובדן בית גידולו; האנדמיות )הייחודיות לישראל(; קצב ההכחדה; האטר

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

קריטריונים אלה מבוטאים באופן מספרי ומשמשים גם ליצירת דירוג של מידת הסיכון לכל מין 

, האיגוד הבינלאומי לשימור IUCN -ההגדרה "מין אדום" היא לפי הגדרות ה .(2010)פולק 

 ומטרתה להצביע על סכנת ההכחדה המאיימת על המין.הטבע, 

מינים אשר  –בכרך ב' של הספר האדום, נכללות בנספח רשימות מינים נדירים מאוד בארץ 

אתרים בכל רחבי ישראל )על פי ההגדרה, אתר הוא משבצת בגודל  100-ידועים בפחות מ

שקיבלו ציון גבוה בשכלול אלה צמחים נדירים מאוד  –קילומטר רבוע(, ומינים על סף איום 

הקריטריונים למספר אדום, אך לא עברו את הסף הנדרש. אם תמשיך המגמה של אובדן בתי 

; 2007הגידול שלהם, הם עלולים להפוך למינים אדומים בסכנת הכחדה. )שמידע ופולק 

 (2011שמידע ועמיתיו 

 תיעוד היסטורי וממצאי הסקר הנוכחי  .5.1.3.2

, מלבד נוספים לאלה שנצפו בסקר "אדומים"וריים למינים בשטח הסקר אין תיעודים היסט

מוטלות בספק, ולכן לא כללנו ה( 1989פרג סיני בשולי רכס חתירה ) "אדום"תצפיות במין ה

נבהיר שמהמינים האדומים שכן תועדו בסקר זה ישנן תצפיות עבר מהאזור והן מופיעות  אותן.

 במפת המינים האדומים.

סולנום סיני, שנצפה פעם אחת בשולי רכס חתירה בעבר )מימי  – באשר למינים נדירים מאד

מרסיה ננסית, הם בגדר  –(, לא אותר במהלך הסקר. דיווחים על מין נדיר מאד נוסף 1990רון 

ירוחם שייכים למין מרסיה יפיפה, הנפוץ במישור  –טעות בהגדרה. הצמחים בחולות דימונה 

 החוף ונדיר מאד בנגב.

 שנמצאו בסקר: " )בסכנת הכחדה(אדומים"משת המינים הלהלן פירוט על ח

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

הגדולות ביותר נמצאות באיזור מישור ירוחם ובאגן נחל ממשית. במישורי לס ובערוצים 

 סלעיים קיימות אוכלוסיות קטנות בנות פרטים בודדים.
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הנגב הוא מין שלא תואר למדע עדיין, אך נבדל בבירור ממיני האחילוף האחרים  אחילוף

בארץ, וככל הנראה אנדמי לנגב, ואולי גם למזרח ירדן. אחילוף הנגב תועד לראשונה מאזור 

ירוחם, במישורי לס וחולות. עד השנה נחשבו כל האחילופים באוכלוסיות ההרריות כשייכים 

צילם יוסף פטאל פרט פורח של אחילוף הנגב בשמורת  2015עלים. ב-למין אחילוף צר

נסקרו אוכלוסיות  2019חלמוניות ירוחם, אך זיהוי הצמח לא היה ודאי. במהלך קיץ 

הסלעים והתגלה שכולן שייכות לאחילוף הנגב. אוכלוסיות גדולות של המין קיימות בחולות 

ל דימונה ונחל אשלון. פרטים אגן ממשית, ואוכלוסיות קטנות יותר במשטחי סלע בערוצי נח

  בודדים התגלו אף בגבעה שברחוב ברלב, במרכז העיר דימונה.

   גיאופיט קטן בעל פקעת הגדל בחולות המדבר. אחילוף זעיר הוא מין  –אחילוף זעיר

אנדמי לישראל ומצרים, ונדיר ברוב שטח תפוצתו. ריכוז האתרים הגדול ביותר שלו בארץ 

בהם הוא מוכר משני אתרים  –מישור ימין, לבין חולות ממשית נמצא בין אזור הקמ"ג ב

צמודים. אחילוף זעיר נמצא בקבוצה מיוחדת בסוג אחילוף בגלל הכד המאוחה שלו, 

המתחל הצר הנופל קדימה וחופה על פתח הכד, ויכולתו להפרות את השחלות בהאבקה 

 תכונות שלא קיימות במיני אחילוף אחרים באזור. –עצמית 

מח קטן הגדל בחולות חצי מיוצבים. הפריחה סתווית, מלווה בעלים )גם זאת בשונה זהו צ

 ממיני אחילוף מקומיים אחרים( והם צרים, ארוכים וגלוניים בשפתם.

במסגרת הסקר נמצא פרט יחיד של אחילוף זעיר באתר חדש, באזור המסילה. סקרים 

 נוספים יגלו בוודאי פרטים נוספים באזור.

  גיאופיט בעל קנה שורש מסקייצת  –אירוס ירוחםOncocyclus  בסוג איריס, הנקראת

בעברית קבוצת "אירוסי ההיכל", ומתאפיינת בפרחים גדולים ומרשימים הנישאים יחידים 

על עמודי תפרחת. אנדמי לישראל, והאוכלוסיות הגדולות והצפופות ביותר נמצאות באיזור 

ם מערב לשטח הסקר. אוכלוסיות גדולות יש גם בחולות שמורת אירוס ירוחם, מעט מדרו

לאירוס ירוחם יש תיעוד היסטורי רב מאזורי  ממשית ועד מישור ימין, ובאגן נחל ממשית.

ימין, ומרבית האוכלוסיות עוד קיימות. נמצאו במסגרת הסקר  -החולות של קער ממשית 

י, ואחד באגן נחל ממשית אחד באזור המסילה במדרון חול –שני אתרים חדשים של המין 

חול אדמדם. קבוצת פרטים המוכרת מפוליגון מתקן טיהור שפכים לא -עליון, על גבעת סלע

 אותרה, ויתכן שנעלמה בגלל רעיה או דריסה.

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

 לבנבן.

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

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

אתרים חדשים של מין זה  8-מחדש באתר בודד ליד ירוחם. במסגרת הסקר נמצאו כ
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. בזכות סקרי השנים האחרונות, חול-במדרונות אבניים וגבעות לס ולסבסביבות דימונה, 

 אנחנו יודעים ששום קולמן אינו נדיר בנגב כמו שחשבו לפני כן.

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

בוקר -ובמדרונות מכוסים בלס. אוכלוסיות גדולות של שום דרומי מוכרות באזור שדה

אוכלוסיות קטנות יותר, במישורי הלס של נחל צין, נחל הרועה, נחל בוקר ונחל חצץ. 

בוקר וירוחם. -שבהן הפרטים מעטים ופזורים, נמצאות במדרונות לסיים באזור שדה

אוכלוסיות קטנות בנות פרטים בודדים מצויות במשטחי סלע ברכס ירוחם וברכס חתירה. 

בשנים ברוכות רואים מרבדים בני  –השונות בעוצמת הפריחה בין שנים במין זה קיצונית 

תיעודים  פי פרטים, ואילו בשנים שכונות לפעמים אין פרטים פורחים כלל.מאות ואל

( נחשבו 1950היסטוריים של שום דרומי מאזור הר אבנון )דני זהרי ונעמי פיינברון, 

לטעות בזיהוי או במיקום, כיוון שהמין לא נמצא שם שוב, ולא תועד באתרים נוספים 

דשים ברכס חתירה, ואחד נוסף בערוץ אתרים ח 3במסגרת הסקר נמצאו ברכס חתירה. 

 נחל ממשית.

 מינים נדירים מאוד.  8-בנוסף למינים אלה, נמצאו בשטח הסקר שני מינים על סף איום, ו

 (. 2)לרשימת כלל המינים "האדומים" והנדירים שתועדו ראו נספח 

 : מיני צומח "אדומים" 7תמונה 

  
 רחוב ברלב – שום קולמן חולות ממשית – אחילוף זעיר

  
 שולי רכס חתירה – שום דרומי נחל דימונה – אחילוף הנגב
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 אזור המסילה – אירוס ירוחם

 

 . 6.4המלצות סקר מיני צומח אדומים מרוכזות בפרק המלצות בסעיף 
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 מהעבר : תצפיות במיני צומח "אדומים"8מפה 
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 מהסקר הנוכחי ונדירים : תצפיות במיני צומח "אדומים"9מפה 
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 מינים מוגנים .5.1.4

הם מינים מוגנים )חלק מהמינים המוגנים הם גם מינים נדירים  22מתוך המינים שנצפו בסקר, 

. על פי הכרזת העדכון החדש לחוק אכרזת ערכי טבע מוגנים, בסכנת הכחדה -" אדומים"או 

מתוך  3הכלולים ברשימה המקורית של הספר האדום, מוגנים. זה כולל  "אדומים"כל המינים ה

נשתל בשטחי הסקר  -אשל הפרקים  -שנמצאו בסקר(. מין מוגן נוסף  "אדומים"המינים ה 5

 (.3)להרחבה ראו נספח  במטעי דימונה.

 להלן פירוט על מבחר מינים נדירים ומוגנים:

  הנרקיסיים. הנרקיסים בנגב מהווים אוכלוסיות גיאופיט בעל בצל ממשפחת  –נרקיס מצוי

בעיקר בצלעות הערוצים  –רליקטיות ששרדו במקומות גבוהים בהם משטר המים משופר 

המורכבות ממשטחי סלע חלקים, שיוצרת תצורת חצבה במפנים הצפוניים. בנחל דימונה 

פי פרטים וערוציו נמצאת אחת מאוכלוסיות הנרקיסים הגדולות ביותר בנגב, הכוללת אל

לאורך הערוצים העליונים, בין השאר בערוץ המרכזי ובנחל אשלון. הנרקיסים גדלים 

במקבצים צפופים בכיסי אדמה הממלאים חללים קטנים במשטחי הסלע, ופורחים במופע 

)אשר  מרהיב וריחני בסוף הסתיו. הנרקיסים במדבר שייכים לטיפוס טטרפלואידי מיוחד

, השונה מהטיפוס הדיפלואידי הרגיל של יפוס הים תיכוני(לו כרומוזומים כפולים מהט

 תיכוני. מוגן בחוק.-האזור הים

 גיאופיט בעל פריחה לבנה היוצרת אשכולות מוארכים  –מין הרמון -חלב שעיר תת-נץ

-גוני למדי, ויש לו הרבה צורות ותת-חלב שעיר הוא מין רב-של פרחים כוכביים. נץ

חלב שעיר לא תואר למדע באופן פורמלי, ויתכן שהוא לא -מין הרמון של נץ-טקסונים. תת

המין השעיר האופייני, שגם הוא נדיר ביותר בארץ. הוא מאופיין -מהווה טקסון נפרד מתת

בעלים צרים וארוכים, לפעמים בעלי שפה גלולה, שצידם האחורי מכוסה שורות צפופות 

חלב שעיר נמצאה רק -נץ של שערות קצרות וקצותיהם סלולים כעין קפיץ. צורה זו של

בהר הנגב הגבוה וברמת אדום שבדרום ירדן. האוכלוסייה בתחום השטח, במשטחי סלע 

פרטים פורחים(  100-ברכס חתירה, כוללת פרטים רבים )נספרו במסגרת הסקר מעל ל

ומהווה את הנקודה הצפונית ביותר בעולם ממנה מוכרת צורה זו. אוכלוסייה זו התגלתה 

ך הסקר, יחד עם שתי אוכלוסיות חדשות דרומיות יותר שהתגלו בסקר לראשונה במהל

מין הרמון הוא טקסון נדיר מאד בארץ ואנדמי לישראל ודרום -חלב שעיר תת-ירוחם. נץ

 ירדן.

  שיח בינוני ממשפחת השפתניים, בעל פריחה צהובה מרהיבה  –שלהבית המדבר

ישראל ולירדן, מופיעה בארץ המושכת דבורים רבות. שלהבית המדבר היא מין אנדמי ל

ברכסי הנגב ובמדבר יהודה, ונחשבת בה למין נדיר מאד. האוכלוסיות בערוצי נחל 

דימונה, נחל אשלון ונחל מרבץ הן מהגדולות והשופעות בארץ, וכוללות מאות פרטים. 

באוכלוסיות אחרות בארץ ובירדן, השלהבית גדלה במדרונות סלעיים וערוצי נחלים, בין 
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יר קשה או צור. בערוצי נחל דימונה, שלהבית המדבר מופיעה גם כצמח סלעים, סלעי ג

-הגדל בכיסי קרקע בחללים שבמשטחי הסלע. בבית הגידול הזה היא מאמצת נוף לא

 אופייני דמוי כרית קטנה וצפופה.

שלהבית דביקה, למין השכיח  –שלהבית המדבר קרובה למין הנפוץ בחבל הים תיכוני 

 עלים, ולשלהבית זהובה האנדמית להרי דרום סיני.-ית צהובתשלהב –בחרמון 

  שנתי קטן ועדין ממשפחת הציפורניים. למרצענית יש פרחים -חד –מרצענית ספרדית

 לבנים זעירים ועלים זיזיים קטנטנים, והיא נראית ככרית זיפנית קטנה הגדלה על החול.

ים בודדים בחולות מערב מרצענית ספרדית היא מין נדיר ביותר בארץ, ומוכרת מאתר

הנגב, מכתש רמון ומחולות ממשית ומישור ימין. ייתכן שהיא נובטת רק בשנים גשומות 

 יחסית, ולכן קשה לאתר אותה במרבית השנים.

מרצענית ספרדית נמצאה באתר חדש בערוץ החולי הרחב של נחל ממשית, באוכלוסייה 

פרטים  40-50-נספרו כגדולה למדי המונה כמה עשרות פרטים )במסגרת הסקר 

במקום(. למרות התיעוד ההיסטורי למציאתה בחולות הנגב הפנימיים, זו התצפית 

 הראשונה באזור מהשנים האחרונות.

 לבנה יפה המושכת  –גיאופיט קטן בעל פקעת ופריחה סתווית ורודה  – סתוונית טוביה

מדרונות לסיים ומישורי את העין. סתוונית טוביה היא מין מוגן על פי חוק, ושכיחה למדי ב

לס בהר הנגב, צפון הנגב, ובמדבר יהודה. על הגבעה שברחוב ברלב בדימונה נמצאה 

 אוכלוסייה גדולה ושופעת פריחה.

סתוונית טוביה היא מין אנדמי הגדל בישראל ובמזרח סיני בלבד, שהתגלה במורדות 

תר בשיירת הל"ה, ותואר ההרודיון ע"י הבוטנאי הצעיר טוביה קושניר ז"ל, שנפל מאוחר יו

דותן. היא מתייחדת בבליטות המצוייצות הגדלות על -למדע על שמו ע"י נעמי פיינברון

 כוסיות הצוף שלה, המונעות מנמלים להיכנס לפרח וליהנות מן הצוף מבלי להאביק אותו.

  גיאופיט קטן בעל פקעת, נדיר מאד בארץ, הגדל בחולות מערב הנגב  –צהרון קטן

צהרון מצוי, ולפעמים גדל  –נגב הפנימיים. צהרון קטן דומה למין הנפוץ בארץ ובחולות ה

אתו במעורבב. לצהרון קטן פרחים קטנים יפיפיים בגוון לילך בהיר, עלים חוטיים ארוכים, 

להגנה מפני חום והתייבשות בסביבה  –ופקעת קטנה העטופה בקליפות דמויות רשת 

 המדברית הקשה.

לוסייה גדולה בחולות ממשית, ופרטים מעטים יותר נמצאים גם צהרון קטן מקיים אוכ

 באגן נחל ממשית עליון ובאזור המסילה. 

  גיאופיט ממשפחת הנרקיסיים, בעל בצל ופרחים גדולים, צחורים  –חבצלת הנגב

 וריחניים.

חבצלת הנגב קרובה לחבצלת החוף, הגדולה ממנה במעט וגדלה בקו הרסס של חוף 

ת הנגב מאופיינת בעלים ארוכים בעלי כסות שעוונית, המסתלסלים התיכון. חבצל-הים
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כתלתלים בעת הלבלוב, ובזרעים המצופים בשכבה ספוגית שחורה ומבריקה. הזרעים 

 צפים על מי השיטפונות, וכן מופצת החבצלת ממקום למקום.

הפרחים גדולים, לבנים, מותאמים להאבקת עשים )בעיקר רפרפים( וניתן לראות אותם 

 רושים בעיקר בשעות הבוקר והערב, אך גם במהלך היום בימים מעוננים.פ

חבצלת הנגב היא מין מוגן הגדל בחולות מערב הנגב, בחולות ממשית וימין, ובחולות 

הערבה. חולות ממשית מאכלסים מאות פרטים של מין זה, הפורח בסוף הקיץ. אתר 

קר, נמצא בערוץ החולי פריחה מרשים נוסף של חבצלת הנגב, שהתגלה במסגרת הס

 של נחל ממשית, החותך את רכס חתירה.

  חד שנתי גבוה, זקוף ומסועף, בעל פריחה לבנה עדינה. הגבעולים  –גבסנית דביקה

דביקים, ומתכסים בחול ואבק שעפים ברוח. שכבת הלכלוך עוזרת להגן על אברי הצמח 

 ש.מחלקיקי חול העפים ברוח ועלולים לפצוע אותו, ומקרינת השמ

גבסנית דביקה היא מין נדיר ביותר בארץ, שרוב האוכלוסיות שלו נמצאות בחולות ממשית 

מ', אך  1000ומישור ימין. בירדן היא גדלה בשדות לס אקסטנסיביים בהרים, מעל גובה 

 לעומת זאת בארץ היא גדלה בעמקי חול בגובה נמוך יחסית.

ינים נדירים מאד )גבסנית דביקה המינים המקומיים בסוג גבסנית, שניים הם מ 3מבין 

שיח נמוך השכיח מאד בבתות מדבריות בכל הנגב. כל -וגבסנית שעירה(, ואחד הוא בן

שלושת המינים נרשמו בתחום הסקר. גבסנית דביקה נמצאה במסגרת הסקר בשני 

אחד בחולות ממשית ואחד באזור המסילה. בשני האתרים נספרו  –אתרים חדשים 

 ם בפריחה.עשרות פרטים גדולי

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

ישראלי הנפוץ בחבל הים תיכוני, ומהווה -זרעי קרוב מאוד, ולמעשה זהה, לאשחר ארץ-דו

צורה רליקטית מדברית שלו, שאוכלוסיות שרידיות שלה מתקיימות ברכסי הר הנגב. 

הר הנגב הגבוה, ונדיר מאוד ברכסי זרעי הוא מין מוגן הנמצא בארץ בעיקר ב-אשחר דו

 פרטרכס דימונה, רכס חתירה ורכס ירוחם. בשטח הסקר נמצאו  –הנגב הנמוכים יותר 

 . בערוץ משני של נחל דימונהזרעי -של אשחר דו

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

שלושה עלים רחבים וארוכים המתלווים לפריחה, וממרכזם יוצאת תפרחת מקובצת של 

פרחים גדולים בגווני לבן עד ורוד חזק. בסיס זירי האבקנים של הפרח נפוחים ומייצרים 

הצוף מחרקים שאינם גדולים מספיק כדי  צוף, ומצוידים בזיזים בולטים המונעים גישה אל

להאביק את הפרחים. בתגובה, חותכות לפעמים הנמלים חורים בצינור הכותרת כדי 

להגיע את הצוף. סתוונית הנגב מסתדרת היטב בשדות אקסטנסיביים בחריש רדוד 

הודות לפקעת העמוקה שלה שלא נפגעת משיני המחרשה, ויוצרת מקבצי פריחה 

 דימונה, באזור המסילה, במעון טללים ועוד.מבתר במרהיבים 
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 : מינים מוגנים8תמונה 

  
 הרי דימונה – שלהבית המדבר חולות ממשית – צהרון קטן )משמאל(

  
 רחוב ברלב – טוביהסיתוונית  דימונהנחל  –נרקיס מצוי 

  
 חולות ממשית – חבצלת הנגב הרי דימונה – זרעי-אשחר דו

  
רכב  –תת מין הרמון  חלב שעיר-נץ

 חתירה

 נחל ממשית עליון –גיבסנית דביקה 
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 : אתרי פריחה ועצים10מפה 
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 צמחים פולשים .5.1.5

 

 רקע .5.1.5.1

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

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

גם להיעלמות בעלי חיים מקומיים. האזורים הרגישים ביותר לחדירת מינים פולשים הם שטחים 

כגון עבודות עפר, כביש חדש, חקלאות, ריסוס וכדומה. במקומות אלו, חלק גדול שעברו הפרה, 

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

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

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

אקטיבי לדילול והשמדת מינים אלו, לצומח המקומי יהיה קשה מאוד, אם בכלל, להתבסס 

 מחדש בשטח. 

 

 הבחנה בין צמח זר לפולש

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

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

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

פחות, נכנסו לרשימת צמחי הבר של הארץ וזוכים להתייחסות בסקרים שנים ל 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 

אים. המינים ה"פולשים", לעומת זאת, מתפשטים בקצב האקולוגית המקומית שבה הם נמצ

מהיר ולמרחקים גדולים וגורמים נזקים, ולעיתים אף משנים את המערכות האקולוגיות 

 המקומיות שבהן הם נמצאים.

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

יטן מצוי. בהשוואה לבעיית המינים הפולשים, מדובר שרב –בשל התערבות האדם(, לדוגמא 

 (.2010דרור -לרוב על בעיה מצומצמת בהיקפה, הניתנת לפתרון נקודתי )דופור

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

חי הסקר. אלו מינים להר הנגב. למשל תמר מצוי, אורן ירושלים ואשל הפרקים שנשתלו בשט

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

 החשבנו אותם כמינים זרים לאזור הסקר.
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 ממצאים .5.1.5.2

מתוכם הם מינים זרים או זרים מקומית  6. זריםפולשים או מינים  29-בשטח הסקר נרשמו כ

ינים המתרבים רק בבתי גידול מופרים באינטנסיביות, מינים נוספים הם מ 3שאינם פולשים. 

)להרחבה ראו נספח  כמו גינות ופארקים מושקים, ולא מקיימים אוכלוסיות בשטחים טבעיים.

4.) 

חלק מהמינים הפולשים התפשטו בהיקף נרחב בתחום הסקר, וחלקם עוד בשלבי פלישה 

דבריים הטבעיים, ולכן ישארו ראשונים. חלקם, יתכן, לא מסוגלים לשרוד בבתי הגידול המ

 מוגבלים למקומות המופרים הלחים יותר.

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

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

שים בתחילה לבתי גידול מופרים, כמו שולי דרכים את המינים המקומיים. מינים אלה פול

 וכבישים וערוצי נחלים, ומשם מתפשטים אל בתי הגידול הטבעיים שמסביב.

 עץ ממוצא אוסטרלי שנשתל בנגב למטרת ייצוב גדות נחלים  - הערבה-שיטת עלי

וחולות נודדים. מאז היא התפשטה לערוצי נחלים רבים בנגב. בתחום הסקר נמצאה 

הערבה, ופולשת אגרסיבית גם -מין אוסטרלי קרוב לשיטת עלי – כחלחלה שיטהגם 

הערבה מחליפה את השיטה הכחלחלה בארץ בבתי גידול מדבריים -כן. שיטת עלי

 יותר, ולכן זו האחרונה נפוצה פחות בנגב.

 מרבית הינבוטים המשמשים לגינון בארץ שייכים למין ינבוט המסקיטו, אך  – ינבוט

ים מאד להבחנה, וחלקם מכליאים זה עם זה, לכן לצרכי הסקר, אנו מיני הינבוט קש

ינבוטים הם עצים דמויי שיטה ובעלי מערכת ה.בלתי מזוההקוראים לכולם ינבוט 

שורשים חזקה ועמידה. הם משמשים עדיין לגינון באזורים צחיחים בארץ, למרות 

בוטים בוגרים האזהרות והמעמד שלהם כמין פולש מסוכן. ניתן לראות לא מעט ינ

 בנחלים סביב דימונה, ולא מעט זריעים צעירים, בעיקר בערוצים הצמודים לעיר.

 שיח ממוצא דרום אמריקני המתפשט במהירות בבתי גידול מופרים  – טבק השיח

 ובערוצי נחלים בנגב ובשאר הארץ.

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

 מופרים בנגב, ומתפשט לבתי גידול טבעיים.

 

עדיין נמצא יוצר -מזוהה-. המין הלאחומעהממצא מעניין של הסקר הוא מין זר חדש לארץ של 

רמת עומדים צפופים בערוץ ביוב בפוליגון מעון טללים, ויתכן שגדל גם לאורך תעלת הביוב הזו

 ממכון טיהור השפכים.
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, שנמצאה בערוץ נחל בקיה שעירהמין נוסף שאינו מקומי בנגב, אך כן גדל בטבע בארץ, היא 

דימונה מתחת לבניה החדשה בשכונת הר נוף. זה ככל הנראה אירוע הפצה אפיזודי של זרעים 

 קיימא.-רתשהתערבבו בחומרי בניה או גינון שמקורם במישור החוף, ושלא יבסס אוכלוסייה ב

 

 מוצגים אתרי פלישה מרכזיים. 10במפה 
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 : מינים פולשים9תמונה 

  
 אזור המסילה –סולניום זיתני  חולות ממשית –טבק השיח 

  
 טיילת הספורט – ערבה-שיטת עלי נחל דימונה – ינבוט ב.מ

 

 . 6.5המלצות בנוגע למינים פולשים מרוכזות בפרק המלצות בסעיף 
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 בדימונה: מיני צומח פולשים 10מפה 
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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. 

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

תרמורגולציה שבו יוכלו להתחמם. גורמי תנאים על מנת להתקיים: מזון, מקום מחסה ואזור 

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

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

 מאובדן של שטחים טבעיים ומקיטוע בתי גידול.

 שיטות עבודה .5.2.2

 5נדגמו זוחלים במספר בתי גידול בתחומי דימונה. סה"כ נדגמו  2019במאי, יולי ואוקטובר 

לב. בחמשת האתרים בוצע -גבעת ברעליון, אזור המסילה, נחל אשלון ו אתרים: נחל ממשית

דיגום יום ובנחל ממשית עליון ואזור המסילה בוצע גם דיגום לילה. לצורך איתור הזוחלים בוצע 

של מספר אבנים ובהתאם נרשמו תצפיות ישירות ותצפיות של עקבות ונשלים.  חתך והפיכה

 תצפיות אקראיות בזוחלים שנמצאו על ידי סוקרים אחרים שאומתו, הוספו לרשימת המינים.

 ממצאים .5.2.3

(. זוחלים נמצאו 10ותמונה  11מפה , 1, איור 5)טבלה  מיני זוחלים 15במהלך הדיגום נמצאו 

 9בכל האתרים שנדגמו. עושר המינים הגדול ביותר נמצא בנחל ממשית עליון ואזור המסילה )

 3מינים. מבין כלל המינים בסקר, רק  3לב רק -מינים( ובגבעת בר 8מינים( ובנחל אשלון )

כלל  האתרים: מניפנית מצויה, ישימונית מצויה ונחושית עינונית. מבין בארבעתמינים נמצאו 

מיני הזוחלים, מספר מינים נמצאו רק באתר אחד: צב יבשה מדברי ונחש חולות נמצאו רק 

באזור המסילה. שנונית באר שבע, פתן שחור ושלון אזורים נמצאו רק בנחל ממשית עליון. 

 ארבע קו מובהק ומדברית עינונית נמצאו רק בנחל אשלון.

 גום.חיים באתרי הדי-: מצאי מיני זוחלים ודו5טבלה 

 

נחל 

ממשית 

 עליון

אזור 

 המסילה
 נחל אשלון

גבעת 

 לב-בר

ם
חלי

זו
   +  צב יבשה מדברי 

 + + + + שממית בתים
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 + + + + מניפנית מצויה

   + + ישימונית מצויה

    + שנונית באר שבע

  + +  שנונית נחלים

  +   מדברית עינונית

  + + + חרדון מצוי דרומי

  +  + חרדון מדבר

 + + + + נחושית עינונית

   +  כוח אפור

    + שלון אזורים

   +  נחש חולות

  +   ארבע קו מובהק

    + פתן שחור

 3 8 9 9 סה"כ מינים

 

: שנונית באר מינים נמצאים בדרגות שונות של סיכון 5מבין כלל המינים שנמצאו בסקר, 

שבע נמצאת בסכנת הכחדה חמורה, צב יבשה מדברי נמצא בסכנת הכחדה וחרדון מדבר, כוח 

מינים נמצאים  3מינים באזור המסילה,  9אפור ונחש חולות נמצאים קרובים לסיכון. מתוך 

מינים  8מינים הנמצאים בסיכון, מתוך  2מינים בנחל ממשית עליון,  9(. מתוך 2בסיכון )איור 

 לב לא נמצאו מינים בסיכון.-נחל אשלון, מין אחד נמצא בסיכון, בגבעת ברב

מספר המינים בכל אתר בחלוקה למינים הנמצאים בדרגות שונות של סכנת הכחדה  – 2איור 

 ומינים שאינם בסיכון.
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 : דוגמאות למגוון מיני זוחלים שתועדו בסקר10תמונה 

  

 אזור המסילה –ישימונית מצויה בהתנשלות  נחל ממשית עליון –פתן שחור 

  

 נחל ממשית עליון –חרדון מדבר  נחל אשלון – קו מובהק-ארבע

  

 נחל ממשית עליון –שבע -שנונית באר אזור המסילה –שנונית נחלים 
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 : מפת תצפיות בזוחלים  11מפה 
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 מסקנות .5.2.4

מינים(  8מינים( ובנחל אשלון ) 9עושר המינים גבוה נמצא בנחל ממשית עליון ובאזור המסילה )

מינים(. נחל ממשית עליון ואזור המסילה  3לב )-ועושר המינים הנמוך ביותר נמצא בגבעת בר

הם שניהם בתי גידול עם קרקע חולית, אך הם שונים מאוד ברמת ייצוב הקרקע. בשני בתי 

 ו מינים המאפיינים בית גידול מדברי ומינים המאפיינים בתי גידול חוליים. הגידול נמצא

אתרים  3או  2 -שלושה מיני זוחלים נמצאו בכל חמשת האתרים. יתר המינים הופיעו רק ב

וישנם מינים שנמצאו באתר אחד. ממצא זה מלמד על שונות בתי הגידול בארבעת האתרים 

 ינים נוספים המשפיעים על הרכב מיני הזוחלים. בהיבט של קרקע, צפיפות צומח ומאפי

מינים נמצאים בדרגות שונות של סכנת הכחדה,  5מיני הזוחלים שנמצאו  15מבין כאמור, 

מינים נמצאו רק באתר אחד )באזור המסילה או בנחל ממשית עליון(. בכל אתר,  3מתוכם 

יש חשיבות גבוהה לשמור לב נמצאו מינים בדרגות שונות של סיכון. מכאן ש-למעט גבעת בר

 על שלושת האתרים המהווים בית גידול למינים בסכנת הכחדה. 

הנמצאת בסכנת הכחדה קריטית, נמצאה רק בנחל  מין אנדמי לישראל,שנונית באר שבע, 

ממשית עליון. צב יבשה מדברי, מין בסכנת הכחדה ונחש חולות, שנמצא בסיכון נמוך, נמצאו 

מהמינים הללו נמצאים בסיכון בשל אובדן בתי גידול ולכן יש צורך רק באזור המסילה. מרבית 

לפגיעה בזוחלים  לשמור על אתרים אלו. פגיעה או צמצום בית הגידול הרציף עלולה להביא

  הנמצאים בסיכון.
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 סקר עופות וקינון .5.3

 

 רקע .5.3.1

השתמרו שטחים טבעיים לחלוטין וערכיים מאוד, שבהם מתקיימת אוכלוסיית  דימונהסביב 

הם כמו נאות מדבר קטנים  בדימונהופות מדבר מגוונת וייחודית. אתרי הטבע המגוננים ע

 המושכים בנדידה ציפורי שיר רבות.

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

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

 שהחליפו את העופות המתמחים.

, מטרת הסקר היא מיפוי אתרי דימונהבסקר זה נבדק מצב העופות המקננים בשטחי 

המחייה והקינון של מיני הציפורים השונות בעיר ובסביבתה ומתן המלצות למזעור פגיעה 

שקם את בעופות אלו, תוך תכנון וניהול השטחים הפתוחים בעיר באופן מקיים המעשיר ומ

 בתי הגידול הקיימים.

 

 שיטות עבודה .5.3.2

, בזמן עונת הקינון של מרבית העופות, נסקרו אתרי 2019מאי -במהלך החודשים פברואר

הסקר על ידי הליכה בשעות הבוקר המוקדמות, שבהן פעילות העופות מוגברת. במהלך 

השונים. תשומת הסקירה נרשמו מיני העופות שנצפו, על מנת לבחון את עושר המינים באתרים 

לב מיוחדת הופנתה לפעילות קינון של המינים המקננים בשטח או אלו שעשויים לדגור באזור. 

תצפיות נוספות נערכו בסתיו ובחורף על מנת לבחון את אוכלוסיית המינים הנודדים והחורפים 

אמץ בעיר )עופות הנמצאים בחודשי החורף בארצנו(. יש לציין שלא בכל האתרים נעשה אותו מ

 דיגום ועל כן יכולות להיות סטיות שונות.

 

 ממצאים  .5.3.3

: יציבים, מקייצים, חורפים ונודדים, מתוכם מיני עופות 148במסגרת הסקר נצפו בסך הכול 

מינים מקננים או בעלי פוטנציאל לקנן, המוכרים כמקננים, בהווה או בעבר, במרחב העיר  57

מינים מצויים  12ופות מקננים(. מתוכם : רשימת מיני ע6ובסביבתה )להרחבה ראו נספח 

נצפו שני  בנוסף בסכנת הכחדה אזורית: עיט זהוב, נשר מקראי, רץ מדבר, עפרונן גמד ועוד.

 מינים פולשים ושלושה מינים מתפרצים.
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פארק מינים, אחריו  98( עם 1אתר ) ממשיתבחולות עושר המינים הכללי הגדול ביותר נמצא 

הודות נודדים רבים בחולפים דרכו, ואחריהם נחל ממשות עליון מינים  89( עם 11) בן גוריון

 .בהתאמה יניםמ 87ו 88( עם 8) ( ונחל דימונה3)

 32( עם 8) דימונההגדול ביותר נמצא בנחל  ובעלי פוטנציאל קינון עושר המינים המקננים

 נים.מי 30( עם 7) הרי דימונהמינים ואחריו  31( עם 9) נחל אשלוןמינים, אחריו 

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

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

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

 בדימונההנשרים בישראל, מכמה סיבות שהעיקרית שבהן היא הרעלות חוזרות ונשנות. 

ה נמצאת ברכס חתירה חיפוש אחר מזון. כמו כן מושבת קינון גדולהנשר נמצא משוטט ב

  .קרוב לגבול השיפוט העירוני

  אחד מהדורסים הגדולים והמרשימים בארץ. העיט ניזון ממזון אותו הוא דורס  –עיט זהוב

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

מה מאוד בעשרות השנים האחרונות יונקים גדולים יותר. אוכלוסיית העיט הזהוב הצטמצ

בגלל מגוון סיבות ביניהן התחשמלות מקווי מתח גבוה וצמצום בתי גידול מתאימים. 

בית גידול  בנחל דימונה, נחל אשלון והרי דימונה,נצפו עיטים משחרים למזון  בדימונה

חד מוכר זוג א מצפון נמצא באזורים אלו, בסמוך לגבולות השיפוטעיטים מתאים לקינון 

 .של עיטים

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

החמריה מקננת בשטחי שיחייה ובעיקר בשיחיות מלחה. שטחי המלחות הן נדירים בארץ 

בעיקר החמריה מקננת  בדימונהועוברים הפרות שונות, ולכן עתידה של החמריה בסכנה. 

שיחי מלוח רבים כחלק  50-( שם ככל הנראה נשתלו בשנות ה6)אתר במבתר דימונה 

 ממיזם לשימוש במלוחים לרעייה ומאז הם משגשגים באזור.

  בצבעים חוליים סלעית זאת מקננת במישורי לס וחול ציפור שיר קטנה  –סלעית ערבות

בדימונה  בנגב, בית גידול זה מצוי בסכנה עקב פיתוח והפרות שונות ועל כן עתידה בסכנה.

 נמצאו סלעיות רבות מקננות בנחל ממשית עליון ובחולות ממשית.

 זוהי ציפור  ציפור שיר אוכלת זרעים בעלת שירה הדומה לחצוצרה, –מקור -חצוצרן שחור

עדינה אשר מקננת במושבות לעיתים קרובות, בשנים האחרונות חלה ירידה גדולה בקינון 

ימונה נמצאו חצוצרנים רבים מקננים במטעים החצוצרנים בארץ מסיבה שאינה ברורה. בד

 ( ומשחרים מזון בנחל ממשית עליון ובחולות ממשית.4דימונה )אתר 

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

מתרחשת הגעה של אוכלוסייה נודדת גדולה, אשר מקימה מושבות קינון באזורי הנגב. 
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 ובדימונההתפרצות אוכלוסין גדולה של מין זה באזורים נרחבים בנגב בשנת הסקר הייתה 

 .בהרי דימונה ונחל דימונהנצפו פרטים רבים בחיזור ובהאכלת פרחונים, בעיקר 

, 6מיני העופות המקננים בעיר נמצאים במגוון בתי גידול בתחום המרחב העירוני )ראו טבלה 

 (.11תמונה 

 בתחומי הסקר לפי בתי הגידול השונים: המקננים: מיני עופות 6טבלה 

בתי גידול 

 עיקריים

אפיון בית הגידול ואתרים שבהם 

 נמצא
 מינים עיקריים וייחודיים

 מישורי חולות ולס

אזורים בקערים בנגב אשר בהם צומח 

עשבוני רב או בתה מדברית של חמד 

 המדבר עם שיחי רותם המדבר פזורים.

נחל (, 1בחולות ממשית )אתר בעיקר 

( ואזור המסילה 3ממשית עליון )אתר 

 (10)אתר 

זנב, -סלעית ערבות, חמריה חלודת

עפרונן גמדי, רץ מדבר, עפרוני מדבר, 

חוגלת סלעים, חנקן גדול, זרעית 

 השדה ופפיון שדות.

 מצוקים

אזורים בעלי מצוקים גבוהים בקמרים 

בשולי באזור ובנחלים עמוקים. בעיקר 

דימונה  (, הרי2רכס חתירה )אתר 

( ונחל 8)אתר  (, נחל דימונה7)אתר 

 (9אשלון )אתר 

עקב עיטי, עיט זהוב, עיט ניצי, נשר 

מקראי, אוח מדברי, קורא מדברי, 

 מדבר וטריסטרמית. גיבתון

 בתה מדברית

שטחי גבעות לס ואזורים גירניים. 

בשטחים אלו בתה מדברית דלילה או 

פתוחה ולעיתים מדרגות ומחשופי סלע. 

 האתרים הסובבים את העיר.בכל 

עפרוני מדבר, רץ מדבר, קטה גדולה, 

שרקרק גמדי, כוס חורבות, סלעית 

-זנב, דרורית קצרת-כנף, שחור-לבנת

 אצבעות ומדברון.

 מלחה

אזורים בהם שיחייה פזורה של אשלים, 

במבתר מלוח ושיחים נוספים. נמצאת 

 (6דימונה )אתר 

זנב, תור מצוי, חצוצרן -חמריה חלודת

מקור, שחרור, עלווית חורף -שחור

 ותור צווארון.

 מערכות גינון בעיר, וסביבה בנויה. סביבה עירונית

טריסטרמית, בולבול ממושקף, דרור 

בית, יונת בית, צוצלת, מיינה מצויה, 

 דררה. 
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 בהתאמה לבית גידולן: דימונה: ציפורים מקננות ב11תמונה 

  
 מבתר דימונה –בריכות חימצון   טבלן גמדי

  
 מטעי דימונה – שחיות ומטעים תור מצוי

  
 אזור המסילה –מצוקים חוליים  שרקרק גמדי

  
 אזורי סלעים בבתות כנף -סלעית לבנת
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 אזור המסילה –שיחיות  זנבן ערבי

  
 חולות ממשית –מישורי חולות ולס  סלעית ערבות

  
 מבתר דימונה – אשלים ומלוחשיחיית  זנב-חמריה חלודת

  
 נחל אשלון –מסלעות ומצוקים כוס חורבות
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 הרי דימונה – כוכים במצוקים עקב עיטי

 

להלן מציגה את עושר מיני העופות ואת אתרי הצפרות העיקריים בשטחים  12מפה מספר 

ואתרי  מקנניםלהלן מציגה השוואה של עושר מיני עופות  13הפתוחים בעיר, ומפה מספר 

  קינון עיקריים. 
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 : עושר מיני עופות ואתרי צפרות עיקריים12מפה 
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 : עושר מינים מקננים ואתרי קינון עיקריים13מפה 
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 מסקנות .5.3.4

, בדגש על עופות מקננים. רוב דימונהסקר זה מציג תמונה כללית על מצב העופות בתחום 

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

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

 מבין אתרי הסקר נמצאו מספר אתרים ובתי גידול חשובים וביניהם:

  באתרים אלו המקושרים בניהם  – (9, ו8, 7 ים)אתרהרי דימונה, נחל דימונה ונחל אשלון

 -כורה מיטבית בית גידול דומה של בתה מדברית עם ערוצים קניוניים, שטחם הכולל צב

ככל שבית הגידול גדול יותר וטבעי כמו  .אחוז משטח הסקר 40-ומהווה כ אלף דונם 20

מצבם של אתרים אלו כך ישנם יותר מיני עופות ומקננים ועל כן ישנה חשיבות רבה לשמור 

צוקים מקננים דורסים שונים בניהם עקב עיטי ואוח מדברי במ .על החיבור בין שטחים אלו

בבתות  .ובעבר קיננו בהם גם דורסים גדולים לדוגמה: נשר מקראי, רחם מדברי ועוד

 .זנב ועוד-כנף, שחור-מקננים מגוון מינים מדבריים לדוגמה: חצוצרן מדבר, סלעית לבנת

 ברמה ארצית של חולות נגב באתר זה בית גידול נדיר ביותר  – (1)אתר  חולות ממשית

 .זנב-חמריה חלודתו סלעית ערבות :מינים נדירים וייחודיים של עופות בניהםובו  פנימיים

עשורים עוד ניתן היה נראה לראות בחולות אלו את החוברה המדברית ואת רץ  4 -לפני כ

 שני מינים מקנני קרקע של הנגב ומישורי לס/חולות. ,מדברה

 אתר עם מורכבות גיאולוגית רבה אשר מביאה למגוון בתי  – (3 נחל ממשית עליון )אתר

הודות גידול איכותיים באתר, בניהם: מישור לס, בתרונות חוליים, שיחיות רותם ועוד, 

בניהם מינים בסכנת הכחדה: חמריה למגוון בתי הגידול באתר מספר רב של מינים מקננים 

 נצפה באתר אך ללא בעונת הקינון. זנב, סלעית ערבות ויתכן ואף רץ מדבר אשר-חלודת

 באתר מצויה אוכלוסיה גדולה של ציפורי שיר ממשפחת  – (4)אתר  מטעי דימונה

הפרושים אלו ציפורים אשר ניזונות מזרעים במרחב הסמוך למטעים ומקננות במטעים 

מקור, ירקון, חוחיות, ואף תפוחיות מעטות -אלו בניהם אוכלוסיה גדולה של חצוצרן שחור

האחרונים נמצאים בעיקר בחבל הים מדברי ובשנים גשומות מרחיבות את תפוצתן  שני

 דרומה.

 אתר של חורשות נטועות ומושקות בחלקן, לאתר חשיבות  – (11 )אתר פארק בן גוריון

למינים נודדים ואתר זה מהווה בשבילם נווה מדבר איכותי בלב המדבר, באתר נצפו רבה 

-נדירים בניהם: חטפית גמדית, סבכי רונן, עלווית צהובתמינים רבים אשר חלקם נחשבים 

 גבות ועוד.

  .6.6בסעיף  המלצות סקר עופות וקינון מרוכזות בפרק ההמלצות
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 סקר יונקים ועטלפים .5.4

 רקע .5.4.1

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

לכן, אוכלוסיות ו ישראל נמצאים בגבול תחום תפוצתם הטבעיבינוניים וגדולים. רבים מיונקי 

 אלו הן בעלות רגישות וחשיבות גדולה. 

בסקר זה נבחן עושר המינים: מבנה חברת עטלפי חרקים והיונקים הבינוניים והגדולים באתרים 

למחצה בתחומי היישוב. פעילויות אנושיות כגון זיהום אור, רעש, הרס בתי גידול -טבעיים

אה מהתיישבות אדם, כבישים ואזורים תעשייתיים וחקלאיים, משפיעות על כלל חברת כתוצ

  5עטלפי החרקים באזור.

 BioGIS מתוך דימונהפוליגון תצפיות ב: 12תמונה 

 

)מאגר מידע ביולוגי משותף לאוניברסיטה העברית ולמגוון ארגוני מחקר  BioGISמנתוני 

 מפורטים בטבלה להלן.ושמירת טבע(, ניתן לראות שבמערכת זו תועדו בעלי החיים ה

 

 BioGIS-: נתוני יונקים מה7טבלה 

 שם עברי שם מדעי מספר תצפיות

3 Canis familiaris כלב 

                                                             
 .הספר האדום, 2002שלמון  5
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1 Gazella Dorcas צבי הנגב 

1 Hyaena hyaena צבוע מפוספס 

1 Hystrix indica דרבן 

1 Paraechinus aethiopicus קיפוד מדבר 

גללי צבאים שנצפו במהלך הסקר יכולים להיות משוייכים לשני מיני צבאים החופפים בשטחי 

משקפים אך   biogis-נתוני העם זאת, המחייה שלהם באזור דימונה: צבי ישראלי וצבי נגב. 

ספרותית נראה שייתכן ובמרחב העיר הסקירה על פי הורק תצפית יחידה בצבי הנגב ו

 וסביבותיה שוכנים שני המינים.

 שיטות עבודה .5.4.2

מצלמות שביל, כולן  4סריקה רגלית יומית. במהלך הסריקה הוצבו ב 2019מאי בסקר זה בוצע 

יות ויכולת טובה לצילום בלילה שנ 0.6, בעלות מהירות רכישת תמונה של BolyMediaמדגם 

תמונות ברצף כאשר מופעל חיישן חמש . המצלמות תוכנתו לצילום של IRבאמצעות מבזק 

התנועה שלהן וכל עוד החיישן מזהה תנועה, המצלמות ממשיכות לצלם. המצלמות מוקמו 

כאשר מצלמה אחת מוקמה על מוביל מים  ,סמוך לבית הקברות: הראשונה, בבשתי חלקות

 בערוץ חולי .  ,והשנייה במזרח העיר 25ת לכביש מתח

רצפי תמונות המתעדות אירוע יחיד )שבינו  -כל התמונות שצולמו מוינו וקובצו לכדי אירועי צילום

שניות פער( וזאת על מנת למנוע הטייה הנובעת משהות שונה  10לבין האירוע הבא יש לפחות 

 של בעלי החיים אל מול המצלמות.

המשמש להקלטת הקולות  Song meter SMZCגלאי עטלפים מקליט מדגם בנוסף, הוצב 

סוניים שמשמיעים עטלפים בעת התמצאותם במרחב )אקולוקציה(. הגלאי הוצב -האולטרא

בחלקת הערוץ החולי. גלאי זה אינו מקליט פעילות עטלפי פרי ולכן מין זה נעדר מממצאי 

ברחבי הנגב מוכרים מספר אתרי משכן של הגלאים, אך אין בכך להעיד על אי קיומו במרחב, 

 מין זה וייתכן והוא מזדמן לעיר ולעצי הפרי שבה

מיקום המצלמות התבצע תוך כדי הסקר הרגלי ובעקבות סימנים לפעילות של יונקים, בעיקר 

 לילות, הוסרו הגלאי והמצלמות והנתונים שנאגרו בהם פוענחו 9בע"ח. לאחר  שבילישבילי ו

 . ומובאים להלן

ובסיוע מסננים שפותחו במרכז  ANALOOKהנתונים שנאגרו בגלאי העטלפים נותחו ע"י תכנת 

יונקים של החברה להגנת הטבע.  נתוני המצלמות נותחו ע"י רישום של כל בעל חיים שנצפה 

 כמו כן נוספו תצפיות ישירות ביונקים וסימני שדה שתועדו על ידי צוות הסקרבכל תמונה. 

 . המורחב
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 : מיקום מצלמות וגלאי עטלפים14מפה 

 

 ממצאים  .5.4.3

אחת המצלמות, שהוצבה בסמוך לבית הקברות, נגנבה ולכן המידע מחלקה זו מקורו  לצערנו

מינים  11עוד ו במצלמה אחת בלבד. בסקר המצלמות תועד מין אחד בלבד של יונק טבעי

 .7להרחבה ראו נספח גללים(.  תועדו בתצפיות ישירות וסימני שדה שונים )עקבות,

 רצפי תמונות. 14תמונות בעלי חיים שתיעדו  98סך הכל צילמו מצלמות השביל 

המין היחיד של חיית  ,חמורים ששימשו אותם ומעט ציפוריםו כלבים, רועיםצילומים של מלבד 

 (.Biogisבר שתועד במצלמות הערוץ החולי היה שועל מצוי )מין שלא תועד במערכת ה 

 

  מובאים בטבלה להלן.ים שהוצב בערוץ החולי תיעד את המינים הגלאי העטלפ

 התפלגות תצפיות בגלאי העטלפים :  8טבלה 

מספר  שם מדעי שם עברי

 קבצים

ממוצע  מספר לילות

 קבצים/לילה

-עטלפון לבן

 שוליים

Pipistrellus kuhlii 258 9 25.8 

 לתי מזוההיזנוב ב

 / אשמן קטן

 Rhinopoma sp / .

Taphozous perforarus  

4 9 0.4 
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 Tadarida teniotis 29 9 2.9 אשף מצוי

 Taphozous nudiventris 1 9 0.1 אשמן גדול

 

"עטלפון לבן שוליים" ו "אשף מצוי" הם מינים ים תיכוניים עם תפוצה רחבה בכל המינים  

חלקי הארץ, כולל גם בישובים ושטחים חקלאיים בחבלים המדבריים. שיטת ההקלטה בה 

מינים בעלי חתימת קול דומה: יזנוב קטן,  3נעשה שימוש בסקר זה אינה מבדילה היטב בין 

אך כאמור  ,מונה נצפים גם היזנוב הקטן וגם האשמן הקטןיזנוב גדול, אשמן קטן. במרחב די

 אין בכלים אלו בכדי לדייק את הזיהוי. מין נוסף שהוקלט בקובץ יחיד הוא האשמן הגדול

 מין מדברי שנצפה לעיתים גם בחבלים הים תיכוניים של הארץ שהוא

 בדימונה: מיני יונקים 13תמונה 

  
 העיר( צבוע מפספס )צילום תושב שועל מצוי

  
 עקבות צבי שפן סלעים
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 מחילת דרבן שולחן אכילה של קוצן זהוב
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 :הרחבה על מינים שנצפו בסקר

החי לרוב בתאים משפחתיים קטנים או כיחידים.  ,טורף ממשפחת הכלביים -שועל מצוי .1

השועל המצוי בעל תפוצה רחבה בארץ, מין מלווה אדם, השוכן גם באזורים המדבריים של 

הארץ ובמיוחד בשולי ישובים ושדות חקלאיים. זהו מין טריטוריאלי הניזון הן ממזון מן החי 

יבת ישוב מאפשרת לשועל שפע )זוחלים, חרקים, ציפורים ויונקים קטנים( והן מהצומח. סב

מזון )שאריות ממשק האדם, ציפורים מלוות אדם ו של הזדמנויות שמקורן במים )השקייה(

נצפו פרטים ועדויות לשועלים ברוב אתרי  , חרקים ומכרסמים המהווים מזיק בבתים(.

 לתווך הבנוי. הסקר החיצוניים

קורו כנראה בצפון אפריקה ממנה )צבי מדבר( קטן ועדין מהצבי הישראלי. מין שמ צבי נגב .2

שנה. מין זה אינו חופף בדרך כלל את בתי הגידול של  5000-הגיע לאזורנו כנראה לפני כ

מ"מ גשם. המעבר בין המדבר  150הצבי הישראלי וקו הגבול בין שני המינים עוקב אחר 

אה בין היתר לבין החבל הים תיכוני אינו קו חד וברור ובאזור דימונה אכן נוצרת חפיפה, כנר

ם נצפים גם צמחים "צפוניים" כגון נרקיס מצוי, הבגלל אזורי מסלע בעלי כיסי קרקע ב

 נמצא בהרי דימונההמין חלמונית גדולה ושאר גיאופיטים. 

המוגדר במין בסכנת הכחדה עולמית. שוכן  ,מין פרסתן ממשפחת הפריים -צבי ישראלי .3

ערבתיים והרים בהם השיפועים אינם  בעיקר בשטחי בתה וגריגה, ספר מדבר, מישורים

בהם הנוף אינו סבוך ותת היער  ,תלולים ומצוקיים. ניתן למצוא צבאים גם ביערות נטע אדם

פתוח יחסית. הצבי הארץ ישראלי חי במבנים חברתיים שונים: מלהקות הכוללות בעיקר 

ים בשטחי נקבות, קרובות משפחה וצאצאיהן ועד זכרים טריטוריאליים יחידאיים המחזיק

של זכרים חסרי טריטוריה. על מנת לשמור על מין זה  "רווקיות"מחייה איכותיים ואפילו 

מפני הכחדה נדרשת שמירה קפדנית על בתי הגידול, הקישוריות בין בתי הגידול והגנה 

נמצאו סימני שדה בסקר זה על הצבי מפני צייד לא חוקי וטריפה בידי כלבים משוטטים. 

 .גוריון-דימונה וככל הנראה גם בפארק בןבהרי של מין זה 

טורף ממשפחת הצבועיים, הגדול בטורפי ישראל, נפוץ בכל הארץ ובעיקר  -צבוע מפוספס .4

באזורים סלעיים בהם קל למצוא מערות למסתור. הצבוע הינו פעיל לילה ובמהלך היום נח 

בעלי חיים שונים  אך גם טורף ,ניזון בעיקר מפגרים ואבמערות טבעיות ובמכרות נטושים. ה

עקבות נצפו סביב ובסקר זה נכנס לישוב מפעם לפעם  ואוכל פירות ושיירי מזון במזבלות.

 .אזור המסילה( ובחולות ממשיתהבית קברות )

ממשפחת השפניים, הנפוץ באזורים סלעיים שסדקיהם יכולים לשמש מין  -שפן סלעים .5

חי  ואסלעים במהלך היום. הכמסתור. השפן הינו פעיל יום ומרבה להשתרע בשמש על 

בעדרים בהם כמה משפחות. בשנים האחרונות נעשה שפן הסלע נפוץ מאוד בארץ 
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ובעקבות היותו נשא של טפיל הלישמניה, התפשטה המחלה באזורים מסוימים בארץ. 

 .נצפה בעיקר במצוקי נחל דימונה ונחל אשלוןבסקר זה 

שמקורו בחבלים הים תיכוניים של הארץ  הגדול בקיפודי ישראל, אוכל חרקים - קיפוד מצוי .6

 אך מרחיב תפוצה גם לחלקים המדבריים שלה כמין מלווה אדם.

המין המקומי בחבלים המדבריים של הארץ. הולך ונדחק עקב תחרות עם  - קיפוד מדבר .7

 בעיקר באזורים מיושבים.נמצא הקיפוד המצוי. 

הנפוץ בעטלפי החרקים בארץ. מין עטלף קטן השוכן בחבל הים  - עטלפון לבן שוליים .8

תיכוני בסדקים, מבנים מאוישים ונטושים ומערות. עטלף זה מלווה את האדם ומרחיב את 

תפוצתו לכל חלקי הארץ. עטלף זה ניזון מחרקים קטנים מעופפים ובכללם יתושים מזיקים 

קרובות צד "תחת הפנס" באתרים והוא אחד המינים הבודדים שניתן לצפות בו לעיתים 

 מוארים.

נפוץ יחסית לאורך הבקע הסורי אפריקאי, מוגדר מין נודד העטלף חרקים בינוני,  -יזנוב קטן .9

שוכן במערות, חורבות  .(VU -מוגדר כ ישראליה "אדוםה"ספר בכמין שעתידו בסכנה )

 ניזון מחרקים מעופפים ובעיקר מנמלים מכונפות.ו ומבנים נטושים

מין עטלף חרקים גדול יחסית, המצוי בסכנת הכחדה מקומית, מושבות בודדות  - קטן אשמן .10

אך מנגד נראה שתפוצתו רחבה יחסית בחבלים המדבריים של  ,בלבד שלו מוכרות בארץ

 הארץ ולעיתים הוא מתועד גם בחבלים הים תיכוניים שלה )בעיקר בעונות המעבר(. 

, מין בסכנת הכחדה מקומית שרק מושבה עטלף החרקים הגדול בישראל - אשמן גדול .11

אחת שלו מוכרת בארץ אך הוא מתועד לעיתים קרובות, בעיקר בחבלי הארץ המדבריים, 

אך גם בחבלי הארץ הים תיכוניים )בעיקר בעונות המעבר והחורף(. שוכן סדקים ומערות 

אה בעיקר )בעיקר בפתחי המערות, לעיתים אפילו חשוף לאור(. מין מגביה עוף הניזון כנר

 מעשים ונמלים מכונפות.

אך מצוי גם  ,עטלף חרקים גדול, נפוץ בעיקר בחבל הים התיכוני של הארץ - אשף מצוי .12

בנגב ובמדבר יהודה, בעיקר סביב אתרי ישוב וחקלאות. מין נודד בארץ שלמיטיבי שמיעה 

שים או אף יכולת לשמוע את קולות האקולוקציה שלו. שוכן סדקים, כולל גם במבנים מאוי

 נטושים, מגביה עוף וניזון בעיקר מעשים ושאר חרקים גדולים מעופפים. 

 מסקנות  .5.4.4

הפרות רבות כוללים סביב העיר השטחים  .במצלמות התנועה תועד מגוון מינים קטן מאוד

שנובעות מפעילות בנייה אינטנסיבית של העיר ופעילות רעייה ושוטטות של בדואים תושבי 

המוכיח כי פעילות  Scienceהפזורה. חשוב לציין כי לאחרונה התפרסם מאמר בכתב העת 
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אדם, מכל סוג שהוא )גם פעילות מטיילים(, גם אם אין בכוונתה לפגיעה בחיות הבר, מפריעה 

ר בשטחים טבעיים וגורמת להם לשינויים משמעותיים בהתנהגות ובדפוסי הפעילות. לחיות הב

שיש חשיבות בצמצום פעילות אדם בשטחים טבעיים על מנת לשמר את הטבע. מחקר  כך

שנעשה בשנים האחרונות ברמת הנדיב הגיע לאותן המסקנות והראה גם שרעייה אינטנסיבית 

  .ת מינים רגישים יותר, כגון צבאיםם בשטח הטבעי ודוחקשל צאן ו/או בקר פוגעת במגוון המיני

הפרעה מהותית לאוכלוסיות של יונקים גדולים באה לבידי ביטוי בסקר זה בנוכחות רבה של 

כלבים המשוטטים במרחב. כלבים אלו מהווים איום של ממש למגוון מינים ובעיקר לשני המינים 

 של הצבאים.

השוליים, -כמו האשף המצוי והעטלפון לבן ,אדם-מלווי בגלאי העטלפים, לצד מיני עטלפים

אשמן אותם ניתן למצוא בכל חלקי הארץ, תועדו בסקר זה גם מינים מדבריים ונדירים יותר כמו 

מעידה  דימונהאשמנים קטנים שרגישים יותר להשפעות העיר. נוכחותם סביב  ויזנובים/ גדול

 על היותו של אזור זה עם רמת הפרה נמוכה יחסית מבחינת זיהום אור ורעש.

 –השפעת אור גבוהה; בירוק  –(. באדום NASA) 2019 דימונה: מפת זיהום אור 14תמונה 
 אזורים חשוכים.

 

שרים ו, וכי הם מקמדימונהבאזורים המרוחקים  חלשזיהום אור קיים  ישבתמונה זאת רואים כי 

. כמו כן לאורך הכבישים יש מוקד זיהום מחוץ לתחומי השיפוטחשוכים יותר לשטחים נרחבים 

 אור נוסף מלבד העיר.

צמצום זיהום האור ושימוש מושכל ונכון באורכי גל מתאימים יתרמו הן לבריאות התושבים והן 

 למגוון הביולוגי בעיר ובפרט לאוכלוסיות העטלפים.

  .6.7טלפי חרקים מרוכזות בפרק המלצות בסעיף המלצות סקר יונקים וע
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 סקר פרפרים .5.5

 

 רקע .5.5.1

מינים של פרפרי יום המשתייכים לשבע משפחות: צבעוניים,  140-בישראל מעופפים כ

לבניניים, כחליליים, נימפיתיים, דנאיתיים, סטיריתיים והספריתיים )כולל החרמון, שבו 

 מיני פרפרים. 35-ל 30מעופפים בין מינים(. באזור הר הנגב הצפוני  40-מעופפים כ

פרפרים נחשבים לסמנים ביולוגיים טובים עקב רגישותם ותגובתם המהירה לשינויים בסביבה. 

צמחים פונדקאים המשמשים  –רגישותם נובעת מהתלות שלהם במיני הצומח בבית הגידול 

תים רק מין אחד למאכל בשלב הזחל. למגוון מיני פרפרים יש צמחים פונדקאים ספציפיים: לעי

של צמח משמש כפונדקאי לפרפר. בנוסף, תזונת הבוגרים מבוססת בעיקר על פרחי צוף שונים, 

כך ששינויים בהרכב חברת הצומח בבית הגידול משפיעים ישירות על אוכלוסיית הפרפרים. 

תגובתם המהירה נובעת מיכולת התעופה המאפשרת להם ניידות גבוהה יחסית לבעלי חיים 

ם. הימצאותם באזורים מסוימים או חסרונם בהם, יכולה ללמד על שינויים המתרחשים קרקעיי

 בבתי הגידול. 

 

 שיטות עבודה .5.5.2

(. 2019אוקטובר -אפריל וספטמבר-הסקר נערך במהלך היום בעונות האביב והסתיו )פברואר

בעיר.  על מנת לזהות כמה שיותר מיני פרפרים, הוא כלל ימי דיגום במספר בתי גידול מייצגים

 הסקר בוצע בהליכה רגלית ונרשמו כל מיני הפרפרים שתועדו.

 ומפורטים להלן. בתי גידול מייצגיםנבחרו לאתרי הדיגום 

 נחל עם מצוקים קניונים ומגוון רחב של אתרי פריחה. – (8) נחל דימונה 

 שטח מישורי על קרקע חולית עם שחייות רתמים ומגוון צמחייה. –( 10) אזור המסילה 

 שטח מגונן, עם חורשות ינבוטים בעיקר. – (11) גוריון-פארק בן 

 גבעה גבוהה עם בתה מדברית. – (5) גבעת עוצם 

 ממצאים .5.5.3

 (.7ראו נספח  רשימת המינים המלאה)ל מיני פרפרים 22בסקר נצפו 

 ( נמצא העושר הגדול ביותר של פרפרים.11) גוריון-ופארק בן( 8) נחל דימונהבאתרים 

 מתוך מיני הפרפרים שנצפו ברחבי העיר, ראויים לציון המינים הבאים: 
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 פרפר מדברי אשר מצוי בעיקר בהר הנגב, מטיל את ביציו על קדד  – כחליל המדבר

 ף בעיקר ועל קדדים נוספים. לזכר כנפיים כחולות מבריקות ולנקבה צבע חוםלחמשו

 .(5בסקר נמצא באתר יחיד גבעת עוצם )

 פרפר נודד נפוץ. בשנת הסקר תועדה הנדידה הגדולה ביותר  – נימפית החורשף

 דימונהבישראל ובמשך מספר שבועות עברו בארץ מיליארדי פרפרים ממין זה. ב

 רבות עצרו והתרבו באזורים שונים.נימפיות 

 מין מדברי נדיר למדי בארץ, המעופף בארץ בהר הנגב. הפונדקאי  –כנף מצרי -ירוק

שלו הוא טוריים זיפניים או טוריים מדבריים. מין זה של פרפר הותאם בצורה מירבית 

לסביבה המדברית, כאשר הגולם יכול לחכות בדיפאוזה )תרדמה( עד עשר שנים 

 (.8) ימונהבנחל דולבקוע רק בשנה גשומה שיוכל להתרבות בה, בסקר נצפה 

  פרפר מדברי המעופף גם לאורך מישור החוף, מטיל על מיני  –נקדית החבלבל

על חבלבל משובל, המצוי בעיקר באזור  (10באזור המסילה )חבלבל שונים. נצפה 

 החולות הפנימיים של הנגב.

 מהנאים והגדולים בפרפרי הארץ. מצוי ברוב חלקי הארץ עד  –נאה -זנב סנונית

זורים אלו הוא מטיל על מגוון מיני סוככנים כגון קזוח עקום, קזוח למרכז הנגב. בא

 ., מיני פיגמית ועודקרני-תלת

  מהפרפרים היפים באזור, זהו פרפר ים תיכוני אשר חודר דרך הר  –כיתמית ירושלים

פרפר זה מטיל את ביציו על מיני דרדר שונים וכן  .הנגב הצפוני אל הר הנגב המרכזי

 ך.על מיני תגית ולח

 מיני הצומח החשובים כפונדקאים לפרפרים בעיר הם:

  .מיני פרפרניים: תלתנים, קדד משוחלף, אפון, כרבולת, אספסת ועוד 

 שלח מנוצה, טוריים מדבריים, טוריים זיפניים, מוריקה -מיני מצליבים: שלח ערבות, בן

 מבריקה ועוד. 

 מיני מורכבים: דרדר, גדילן, קחוון, חרצית ועוד. 

  חלמית, מיני רכפה, ארכובית שבטבטית, חנק מחודד, צלף מצרי, פיגמית מיני

 מגובששת, קזוח עקום ועוד.

 .עצים ושיחים: שיטה סלילנית ושיזף מצוי 
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 : מיני פרפרים שנצפו בסקר15תמונה 

  
 כיתמית ירושלים נימפית החורשף

  
 כחליל המדבר לבנין הרכפה

  
 לבנין משויש הצלףדרומי 

 

 מסקנות .5.5.4

מתצפיות הסקר ניכר כי ישנם בתי גידול איכותיים עם מיני פרפרים נדירים וייחודיים לנגב. כמו 

 כן, באתרים מסוימים נמצאה שיפעה גבוה מהמינים שנצפו, אך זאת לא נמדדה כמותית.

או שלושה  מיני פרפרים נצפו בשנים 6מיני פרפרים נצפו בכל ארבעת האתרים שנדגמו,  3

דבר שמראה את  בודד ולא תועדו בעוד אתרים,מיני פרפרים נצפו רק באתר  11-אתרים ו

, זאת מכיוון שכל אתר שנדגם הינו ייחודי ומקיים מיני חשיבותם של בתי הגידול השונים בעיר

 .פרפרים שונים וזאת בהתאם לצמחייה הנמצאת בו
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עבור הפרפרים שנמצאו  בדימונהניתן להדגיש את חשיבותם של מספר אזורים ובתי גידול 

 בסקר: 

  בין המינים שנצפו בעירבאתר זה נמצא עושר המינים הגדול  –( 8)אתר נחל דימונה .

-כנף המוריקה, ירוק-כיתמית ירושלים, ירוקבאתר זה מינים נדירים וייחודיים לנגב כגון: 

 מעידים על כך שזהו שטח שמור. הנים אלו מי כנף מצרי ועוד

 נודדים  , שמרביתםבאתר זה נמצאו מיני פרפרים רבים – (11גוריון )אתר -פארק בן

אשר יכולים להתקיים בבתי גידול מופרים יחסית כגון: לבנין ובעלי פונדקאים רבים 

  ליל הרימון וצהובני התלתן.חהצנון, לבנין הכרוב, כ
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 התכנון המקומיאתרי טבע עירוני בראי  .5.6

על מנת לקבל תמונה כוללת על אתרי הטבע העירוניים בדימונה, נבחן המצב התכנוני הקיים 

ייעודי הקרקע ברמות  שהוגדרו כאתרי טבע עירונייםנבדקו בשטחים בסקירה זו והעתידי בהם. 

שיש להן השפעות על השטחים  ,התכנון השונות, החל מתכניות מתאר ארציות )תמ"אות(

, תכניות מתאר 14/4ם ואתרי הטבע בעיר ועד תכנית המתאר המחוזית למחוז דרום הפתוחי

מקומיות מאושרות ותכניות מתאר מקומיות הנמצאות בהליכי תכנון. בנוסף נבחנה תכנית 

המתאר העירונית. ממצאים אלו מובאים בפרק להלן ובאוגדן כרטיסי האתרים. נציין כי יתכן 

שאינן מצויות בכרטיס האתר, במידה ולא התקבל מידע עליהן  וקיימות תכניות בהליכי תכנון

 מהעירייה.

 תכניות מתאר ארציות והשפעתן על אתרי הטבע העירוניים  .5.6.1

  35/1תמ"א  –תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור  

 (2016)תיקון מאושר משנת 

מטרת התכנית היא לתת מענה לצורכי הבנייה והפיתוח של המדינה תוך שמירה על השטחים 

הפתוחים ועל עתודות הקרקע לדורות הבאים. הוראות התכנית מתייחסות לפיתוח ברצף 

שמירה על מרקמי פיתוח )עירוני, דופן(, שמירה על רצף שטחים פתוחים, -לבנייה קיימת )צמוד

וקביעת צפיפות נטו למגורים לכל יישוב. בתיקון האחרון הוספו  משולב, חופי ועוד(-שמור

ליבה ומעטפת לכל  –לתשריט התכנית סימונים למסדרונות אקולוגיים ארציים ומכלולי נוף 

  מכלול. נושאים אלו מאפשרים הגנה על שטחים פתוחים איכותיים.

 

ישובים כפריים המיועד ל, (15בתכנית זו, רוב תחום שיפוט דימונה מוגדר כמרקם כפרי )מפה 

ופיתוחם לרבות שטחי תעסוקה, שטחים חקלאים ושטחים לתיירות ובלבד שלא ייפגע אופיו 

חקלאי הכולל ויישמר ככל האפשר רצף שטחים פתוחים וחקלאיים. בתשריט ההנחיות  -הכפרי

הסביבתיות מרבית שטח העיר מוגדר כשטח ברגישות סביבתית גבוהה ומסדרון אקולוגי ארצי 

 עובר בשטח העיר. 
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 חדת במסגרת התמ"א ומפורטים להלן.ישנם מספר אתרי טבע לגביהם יש התייחסות מיו

 

*מסדרון אקולוגי ארצי הינו רצועה רציפה של שטחים פתוחים, המייצרת קישוריות בין שטחים 

קיום מינים טבעיים. קישוריות זו חשובה לשם החלפת מטען גנטי בין אוכלוסיות, הכרחית לשם 

 לאורך זמן ושמירת המגוון הביולוגי ותפקודן המיטבי של המערכות האקולוגיות.

 הערות הגנות שהתכנית מקנה שם אתר )מספר(

הסימון הינו סכמטי כמידע תכנוני  מסדרון אקולוגי ארצי (1חולות ממשית )

למוסד תכנון על מנת לשקול את 

רציפות השטחים הפתוחים. אין 

בסימון זה כדי למנוע פיתוח או בינוי 

 .בשטחים המיועדים לכך

 מסדרון אקולוגי ארצי (2שולי רכס חתירה )
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 )מסדרונות אקולוגים, מרקמים, מכלולי נוף( 35/1: שטח העיר דימונה על רקע תמ"א 15מפה 

 

 

 



98 
 

 (2020) 1תמ"א  –תכנית מתאר ארצית מאוחדת 

תכניות המתאר הארציות המאושרות וכלל התכניות לתשתיות תכנית זו מאחדת את כלל 

לאומיות מאושרות. מטרתה להוות כלי עיקרי, פשוט ובהיר, לשמירת שטחים לשימושים 

 ציבוריים עתידיים, כגון: שטחים פתוחים, דרכים ומסילות, מתקנים, קווי תשתיות ארציים ועוד.

שינויים לתכניות אלה, המהוות כל אחת  128תכניות מתאר ארציות, וכן  16תמ"א אחת כוללת 

 תכניות מתאר ארציות. 144תכנית מתאר ארצית בפני עצמה. ובסך הכל כלולות בה 

 חטיבת שטחים פתוחים

 223,1 -דונם של גן לאומי, כ 701,3-בתחום השיפוט של דימונה כ :שטחים מוגנים .א

 דונם יערות הנמצאים בתחום המרחב העירוני.  1,151.5 -דונם של שמורות טבע וכ

 כשמורות, גנים ויערות 1אתרי הטבע שנכללים בתמ"א  :9טבלה 

 שטח השמורה/גן שם שמורה/גן הגנות מתוקף התכנית שם אתר ומספרו

גו לאומי מוכרז, גן לאומי  (1חולות ממשית )

 מאושר

 1,184 גן לאומי ממשית

שולי רכס חתירה 

(2) 

לאומי מוכרז, גן לאומי גו 

 מאושר

 2,517 גן לאומי ממשית

שולי רכס חתירה 

(2) 

 789 פארק ממשית  שמורת טבע מאושרת

נחל ממשית עליון 

(3) 

 434 אירוס הנגב  שמורת טבע מוצעת 

נחל ממשית עליון 

(3) 

יער נטע אדם קיים, יער פארק 

 קיים

 187 יער נטע אדם 

נחל ממשית עליון 

(3) 

 130 יער פארק קייםיער פארק 

 376.5 יער פארק  יער פארק קיים (6מבתר דימונה )

 458 יער נטע אדם  יער נטע אדם (11פארק בן גוריון )

 

אוחדה , 1א שקדמה לתמ", (8)תמ"א  תכנית מתאר ארצית לשמורות טבע והגנים לאומיים

 8תמ"א ב .ליער וייעור( 22)בדומה לתמ"א  ועל כן כבר לא תקפה במסגרת איחוד התמ"אות

 1,500-דונם מיועדים לגן לאומי בהכרזה או בתוקף וכ 2,496-תחום השיפוט של דימונה כב

בתוכניות המפורטות של רשות שמורות הטבע והגנים נציין כי דונם  מיועדים לגן לאומי מוכרז. 
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נמצאים בחלק הדרום מערבי  דונם מסך שטח הגן לאומי מיועד לשמורת טבע, השטחים 730-כ

 של העיר.

ניתן להתרשם משטחים מוגנים )שמורות טבע, גנים לאומיים ויערות( שסומנו  16 במפה

 ובתכניות מפורטות. (1שאוחדו בתמ"א ) 22ותמ"א  8בתמ"א 

 שטחים מערכתיים: .ב

 ניקוז כעורקי דימונה, ממשית ונחל אפעה הנחלים את מגדירה תכנית המתאר הארצית -נחלים

מטרים  100 -זה תחום יהיה בתכנית מאושרת וסביבתו הנחל תחום הוגדר לא עוד משניים. כל

(, פארק 8(, נחל דימונה )7בכל גדה. אתרי הטבע שכוללים את נחל דימונה הם: הרי דימונה )

(. אתרי הטבע שכוללים את נחל ממשית הם: חולות ממשית 12( ורחוב האלה )11בן גוריון )

 (.10(. אתרי הטבע שכולל את נחל אפעה הינו אזור המסילה )2חתירה )( ושולי רכס 1)
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: שטח העיר דימונה על רקע שטחים מוגנים סטטוטורית )שמורות טבע, גנים לאומים 16מפה 

 ויערות(
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 חטיבת התשתיות

 קבוצת המשאבים: .א

שמירת מים, אנרגיה, דרכים, באמצעות  -מסדירה את תכנון מערכות התשתית הגדולות 

 .מנת למלא תפקיד עתידי וכוללת הוראות והנחיות להקמתן-שטחים לתכליות אלה, על

 התכנית מסמנת בשטח הצפוני מערבי של העיר שטח בעל חשיבות בינונית  -מים

להחדרה והעשרה של מי תהום. בצד המזרחי והדרומי של העיר מסומן שטח העיר 

 . כבעל חשיבות נמוכה להחדרה והעשרה של מי תהום

 ( ומטעי דימונה 3תכנית לתחנת כח באתרים מזרח האתר נחל ממשית עליון ) -אנרגיה

(, בנוסף התכנית מסמנת בדרום העיר תשתית תוואי גז ארצי בתכנית מפורטת 4)

( ומבתר 5(, גבעת עצם )4(, מטעי דימונה )3שעוברת באתרים נחל ממשית עליון )

מפורטת עובר בגבולו המערבי של אתר (. תכנית תוואי גז אזורי בתכנית 6דימונה )

 (. 2שולי רכס חתירה )

 :קבוצת התחבורה .ב

דרכים ומסילות ברזל. הפרק  -פרק התחבורה כולל את ההוראות למרכיבי התחבורה היבשתית 

קובע את תפרוסת רשת תשתיות התחבורה הארציות, תוך הבחנה בין דרך מהירה, דרך 

ומסילות. ההוראות מבחינות בין רשת הדרכים ובין  פרברית מהירה, דרך ראשית, ודרך אזורית

 רשת המסילות, בסדרת הוראות בעלות אופי דומה לדרכים ולמסילות.

 התכנית קובעת תוואי למסילת הרכבת דימונה אשר עוברת כיום  -מסילות ברזל

(. מסילת ברזל 10( ואזור המסילה )7(, הרי דימונה )2באתרים שולי רכס חתירה )

נוספת עתידה לחבר את ירוחם ודימונה מתוכננת לעבור במרכז אתר נחל ממשית עליון 

(3. ) 

 ( ונחל 8(, נחל דימונה )7כביש מהיר העתיד לעבור באתרים הרי דימונה ) -דרכים

(. הכביש המתוכנן הינו דרך מהירה המקשרת בין מוקדי פעילות היוצרים 9אשלון )

( 7נפחי תנועה גדולים, ומרכזים תנועה מדרכים ראשיות ואזוריות. באתר הרי דימונה )

 ( הכביש עתיד לעבור במנהור.8ונחל דימונה )
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 ת מאוחדת : אתרי הטבע על רקע תכנית מתאר ארצי17מפה 
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 ת המשפיעות על אתרי טבע עירונייםתשתיו

  82תתל/  -דרום-תחנת כח סולארית אתר דימונה -תכניות תשתיות לאומיות 

מטרת התוכנית היא התווית מסגרת תכנונית להקמת אתר סולארי בכושר ייצור מיטבי 

דימונה כולל התשתיות הנדרשות להפעלתו, לרבות תשתית להוצאת החשמל, באתר 

 .דרום

 (.3מייעד אתר סולרי בדרום מזרח אתר נחל ממשית עליון ) 77-78-/ סעיף82תתל/ 

 

 תכנית המתאר המחוזית והשפעתה על אתרי הטבע העירוניים .5.6.2

 (1982) 4/14 תכנית מתאר מחוזית דרום

תכנית המתאר המחוזית נועדה להבטיח את תפקודו היעיל ולפיתוחו הפיסי של המחוז תוך 

מעמדו של מטרופולין באר שבע, כמטרופולין הדרומי של ישראל. התכנית נועדה גם חיזוק 

למנוע התפשטות פרברית בלתי מבוקרת ולשמור על מרחבים פתוחים ורצופים, על ערכי טבע, 

 נוף טבעי, מורשת ועל עתודות קרקע ומשאבים אחרים לדורות הבאים.

פיתוח. התמ"מ מגינה על שטחים נרחבים  רוב תחום העיר מוגדר כיישוב עירוני, ללא הגבלות

 ידי הגדרתם כשטח פתוח, גן לאומי ושמורת טבע הנמצאים במעטפת העירונית.-על
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 14/4: אתרי טבע על רקע תכנית מחוזית 18מפה 
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 דימונהתכנית מתאר כוללנית ל .5.6.3

 .2019, שאושרה בשנת 33/ 101/ 02/ 25תכנית המתאר העירונית התקפה הינה תכנית 

התכנית הכוללנית מעגנת את תכניות בניין העיר )תב"ע( הקיימות ועל פיה חלק מהשטחים 

הפתוחים בתחומי הקו הכחול עתידים להישמר. ניתן לראות כי התוכנית מקדמת שמירה על 

כוללת הוראות בדבר שדרוג שטחים פתוחים ו מגוון שטחים פתוחים במעטפת העירונית

קיימא. -ד והאופי המקומי של דימונה ותואם לעקרונות תכנון ברותכנונם באופן המחזק את הייחו

 .כמו כן התוכנית מסמנת את פארק ממשית כמוקד תיירותי לחיזוק ולפיתוח

לאור אישורה לאחרונה, מוצע לערוך מדיניות תכנונית בעיר על פיה תכנון באתרי טבע עירוניים 

שטחים ערכיים לשימור  אפשרויותחינת יכלול סקרי טבע עירוניים מפורטים, ליווי אקולוגי וב

 ללא פיתוח.

את אתרי הטבע העירוניים שנסקרו בסקר זה  עוד מוצע כי בעדכון התכנית הכוללנית יסומנו

הוראות לשימורם ולניהולם. בנוסף, מוצע להתייחס בהוראות התכנית להכנת סקרי  וייקבעו

ע המרכזיים לדוגמא נחל דימונה טבע מפורטים ולליווי אקולוגי בתכנון מפורט של אתרי הטב

(. כמו כן מוצע לערוך הנחיות תכנון לשטחים במעטפת העירונית לנושאים כמו מערכת 8)

 נבירה ולמיגור מינים פולשים ומתפרצים.  -אשפה חסינת

באוגדן כרטסות האתרים ניתן לראות את ייעודי הקרקע של תכנית המתאר הכוללנית בכל אחד 

 .מאתרי הטבע העירוניים

 

 אתרי הטבע העירוניים תגרים בשימורא –תכנון עתידי  .5.6.4

על אתרי הטבע משמעותית בדימונה מקודמות מספר תכניות עתידיות אשר להן השפעה 

 העירוניים.

מייעדת את השטח   ,(9נמצאת בפוליגון נחל אשלון )ה ,תכנית עתידית הנמצאת בהליכי תכנון

תכנון המיועד להרחיב את העיר דימונה על . ראשיתו של תהליך רובע רותם -לרובע מגורים

קמ"ר המשתרע ממזרח לעיר ולשכונות החדשות המוקמות בימים אלו.  12-פני שטח הקרוב ל

 סביב התלכדות הנחלים דימונה ואשלון והינו בעל חשיבות דימונה מזרח"שטח זה, המכונה "

עוד כשטח פתוח. . ייעוד זה סותר את תכנית המתאר הכוללנית שמייעדת את השטח גבוהה

ניכר כי מתחם התכנון חופף במידה מסוימת עם המסדרון הארצי המחבר את דרום נציין כי 

מדבר יהודה עם מזרח הר הנגב הצפוני. עם זאת, בהינתן שמורת נחל אפעה ממזרח 

והשמורות הגדולות מדרום )מצלעות מכתש גדול ומישור ימין(, הפגיעה במסדרון הפעיל בקו 

 יש תתהיה ניכרת.  שטחהשפעה של העיר על הה ך אבאופן יחסי, א זניחה דרום הי-צפון
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פיתוח צמוד דופן, שהנו עדיף מבחינה אקולוגית מאשר פיתוח על חשבון ל חישבות גבוהה

 שטחים פתוחים מחוץ לעיר ובהיקפה.

 

 אתרי טבע עירוניים במעטפת העירונית ובתווך הבנוי 

אתרי הטבע העירוניים נבדלים זה מזה באופנים שונים ובין היתר במיקומם במרחב העירוני. 

נחלקים האתרים לאתרים בתווך הבנוי, המצויים בסביבה הבנוי של העיר כיום  הבאהבטבלה 

 ולאתרים במעטפת העירונית, שנמצאים בשטחים פתוחים או שעתידים להיבנות.

 :  סיווג מיקום האתרים.10טבלה 

 שם אתר מספר אתר אפיון

אתרים שממוקמים בשטחים 

 פתוחים במעטפת העירונית

 חולות ממשית 1

 שולי רכס חתירה 2

 נחל ממשית עליון 3

 מטעי דימונה 4

 גבעת עצם 5

 מבתר דימונה 6

 הרי דימונה 7

 נחל דימונה 8

 נחל אשלון 9

 אזור המסילה 10

 אתרים שממוקמים בתווך הבנוי

 פארק בן גוריון 11

 רחוב האלה 12

 רחוב ברלב 13

 גן שפירא 14

 גן אלבז 15

 גן אשכול 16
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 טיילת הספורט 17

 מעון טללים 18

6.  

בהכללה, ניתן לומר כי האתרים במעטפת העירונית הם בעלי ערך אקולוגי גבוה יותר בשל 

 היותם בעלי רצף לשטחים הפתוחים ולרוב הם גם נרחבים יותר בשטחם. 

 להלן סקירה קצרה של מספר אתרים חשובים במעטפת העירונית.

 1ות. תמ"א כניות מתאר ארציחלקים משטח זה מוגנים בת - 1מספר  ,אתר נחל ממשית ,

משולבת תכנית  35/1תמ"א גן לאומי מוגדר בשטח האתר,  -תכנית מתאר ארצית מאוחדת

בתכנית מתאר מחוזית . ומסדרון אקולוגי ארצי עובר באתר -לבנייה, לפיתוח ולשימור

הכוללנית השטח מיועד לגן לאומי בתוכניות מתאר לשטח פתוח וגן לאומי. ( 14/4)תמ"מ 

, טיילת, מבנים תתיירותימזרח השטח בייעוד קרקע חקלאית, אטרקציה ו שטחים פתוחיםו

 .וממוסדות ציבור

 תמ"א  -כניות מתאר ארציותמוגנים בתחלקים משטח זה  -3מספר  ,אתר נחל ממשית עליון

כנית , ת35, תכנית מתאר ארצית מאוחדת מגדירה בדרום האתר שמורת טבע. תמ"א 1

ולשימור מגדירה את השטח המערבי של האתר  מתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח

 כבעל רגישות נופית סביבתית גבוהה

 35תמ"א  -חלקים משטח זה מוגנים בתכניות מתאר ארציות -8מספר  ,אתר נחל דימונה 

משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור מגדירה את השטח כבעל רגישות נופית סביבתית 

( מייעדת את החלק הדרום מזרחי 14/4מ גבוהה. תכנית מתאר מחוזית למחוז דרום )תמ"

של האתר לבינוי עירוני ואת החלק הצפון מערבי לשטח פתוח יחד עם זאת, מתוכננת בנייה 

 יח"ד. 616 שתכלול 151/ 03חדשה בחלק המזרחי של האתר לשכונת מגורים עירונית 

 

 מסדרונות אקולוגיים .5.6.5
 

בשנים האחרונות גברה המודעות לחשיבות הקישוריות של אוכלוסיות בעלי חיים וצמחים. 

בפרט של עורקי תחבורה וקווי  –קיטוע מרחבי של בתי הגידול, כתוצאה מפיתוח ובנייה 

תשתית, ובוודאי במרחב העירוני, מביא לצמצום מרחב המחיה של חיות הבר לשטחים קטנים 

ביא להכחדתם של בעלי חיים גדולים ולפגיעה גנטית באוכלוסיות ומבודדים אשר לאורך זמן מ

 של בעלי חיים קטנים וצמחי בר. 

שמירת הקישוריות מתבצעת באמצעות שמירה על שטחים פתוחים ושילוב מסדרונות 

המאפשרים חציית כבישים ושטחים בנויים. למיני בעלי חיים שונים קיימים צרכים שונים 

ם ואופי התנועה במרחב. כך למשל חולד לא מסוגל להשתמש מהמסדרונות בהתאם לגודל
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במעבירי מים, ואילו תנים ודרבנים משתמשים בהם. תכנונם של המסדרונות נעשה לרוב עבור 

 יונקים גדולים, אבל גם בעלי חיים קטנים יותר יכולים לעשות בהם שימוש.

עבר של בעלי חיים המסדרונות מאפשרים שימושי קרקע שונים ובלבד שלא נקטע חופש המ

 יונקים, זוחלים, חסרי חוליות ועוד. –במרחב, תוך התייחסות לקבוצות טקסונומיות שונות 

אשר שולבה בעדכון לתכנית   7 6רשות הטבע והגנים הכינה שכבת מסדרונות אקולוגיים ארצית

ן (. בתכנית הסימון של המסדרונות )סימו35/1מתאר ארצית משולבת לשימור ופיתוח )תמ"א 

עיגולים בצבע ירוק( הינו סכמטי בלבד כמידע למוסד תכנון על מנת לשקול את רציפות  -קווי

 השטחים הפתוחים. אין בסימון זה למנוע פיתוח או בינוי בשטחים המיועדים לכך. 

 

 מסדרונות אקולוגיים בדימונה והסביבה

בתחומי העיר לפי תמ"א  באזור דימונה קיימים שמורות טבע גדולות ומסדרון אקולוגי ארצי עובר

( עובר מסדרון אקולוגי ארצי. המסדרון 2( ושולי רכס חתירה )1באתרים נחל ממשית ) 35

הארצי מחבר את דרום מדבר יהודה עם מזרח הר הנגב הצפוני. כאשר השמורה הקרובה 

ביותר היא שמורת נחל אפעה ממזרח. מדרום גן לאומי ממשית בבקעת ממשית, ומדרום לו 

 טבע הגדולה מצלעות המכתש הגדול ומישור ימין.שמורת ה

לפי שכבת המסדרונות האקולוגים של רשות הטבע וגנים מסדרון אקולוגי עובר באתרים חולות 

(. מומלץ 9( ונחל אשלון )8(, נחל דימונה )7(, הרי דימונה )2(, שולי רכס חתירה )1ממשית )

, המאפשרים תנועת מקומית של חי מידה עירוני-לתת את הדעת למסדרונות אקולוגיים בקנה

 לייצר ולשפר תפקוד של צירים ירוקים מוצעוצומח במיוחד לאור הבניה החדשה העתידה בעיר. 

מקומיים )המכונים "תשתיות ירוקות" בתכנית האסטרטגית לשטחים פתוחים של מנהל 

 מוצעכאלו , כך שיאפשרו קיום של בעלי חיים וצמחייה מקומית. מסדרונות עירוניים התכנון(

 לייצר לאורך הדופן הצפונית והמזרחית של העיר.

                                                             
 (. מסדרונות אקולוגיים בשטחים הפתוחים: כלי לשמירת טבע. רשות הטבע והגנים.2000שקדי, י. ושדות, א. ) 6
(. מסדרונות אקולוגיים מהלכה למעשה, עקרונות 2015נון, ג. )-רותם, ד., אנגרט, נ., אלון, ע., גולדשטיין, ח. ובן 7

 נחיות לתכנון וממשק מסדרונות אקולוגיים בישראל. רשות הטבע והגנים.וה
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 דימונה: מסדרונות אקולוגיים בתחום 19מפה 
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 סיכום .5.6.6

מגוון רחב של שטחים פתוחים, כאשר מסביבה נשמרת הקישוריות בין  כוללתהעיר דימונה 

בינהם ובין השטחים הפתוחים סביב אתרי הטבע, בעוד שהאתרים שבלב העיר נותרו מנותקים 

הגנה חלקית בתכניות מתאר בעיר כוללים אתרי טבע עירוניים מספר כמעט לחלוטין. העיר 

עם זאת, מספר בעיקר אלו הנמצאים במעטפת העירונית.  35/1ותמ"א  1כמו תמ"א  ארציות

 ,דיים ונדיריםהנמצאים בגבולות המרחב העירוני ומקיימים בתי גידול ייחו ,אתרי טבע גדולים

דוגמאות לשטחים פתוחים שיכללו פיתוח עתידי הן: . של בניה ותשתיות נתונים לפיתוח עתידי

 (. 8( ונחל דימונה )7הרי דימונה ) (,3נחל ממשית עליון )

צמצום השטחים הפתוחים ופגיעה בקישוריות בין האתרים יובילו להקטנת המגוון הביולוגי 

דול ובמיני החי והצומח. פיתוח באתרים אלו ראוי שייעשה הקיים בעיר, לפגיעה בבית הגי

בהתאם לסקר תשתיות טבעיות מפורט, המכווין את הפיתוח לאזורים פחות ערכיים ובאופן 

 .שמשמר שטחי ליבה ערכיים ללא פיתוח

 ריכוז המלצות למספר אתרי טבע מרכזיים בעיר מופיע בכרטסות האתרים. 
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 המלצות .6

 

 המלצות כלליות .6.1

 העירייהתשתיות טבע עירוני והטמעתו באגפי תכנון, שימור, ניהול ופיתוח ל מדיניות גיבוש 

 .השונים

  תכנית המתאר הכוללנית, ובתוכניות מתאר מפורטות.עדכון בהטמעת ממצאי הסקר 

  שימוש בשירות אקולוגי שילווה את מחלקות העירייה השונות. האקולוג/ית  –ליווי אקולוגי

יוביל, יזום וינהל מערך פעולות ממשק בנושאים הקשורים לתשתית הטבעית בעיר. הליווי 

ישמש לסינכרון ותיאום בין אגפי המועצה וגופים נוספים, על מנת לאפשר את התפקוד 

אקולוגים פועלים במספר ערים  המיטבי של השטח וליווי תכנון עירוני בפן האקולוגי.

תל אביב, נתניה ונתיבות והן ביחידה סביבתית שרון בישראל בהם: חיפה, ירושלים, 

  ובאיגוד ערים גליל מערבי.

  דוגמת עמק הצבאים בירושלים, התחנה לחקר  קהילתיים -עירונייםפיתוח אתרי טבע

ף בפארק ציפורי ירושלים, שמורת האירוסים וחורשת הסרג'נטים בנתניה, בריכת החור

(, אזור 8בדימונה ניתן להקים אתרים מעין אלו באתרים הבאים: נחל דימונה) .הרצליה ועוד

 (.13( ורחוב ברלב )11גוריון )-(, פארק בן10המסילה )

  בעת הרחבת ו"תשתיות ירוקות" מסדרונות אקולוגייםבתכנון ארוך טווח, מומלץ לשלב .

ובילים אל דימונה. כבישים או חידושם מוצע לבחון הוספת מעברים אקולוגיים בכבישים המ

 .6.12הרחבה בנושא בסעיף 

  הרבים בתחומי העיר ובעיקר לשמור שמירה וטיפוח של ערוצי הנחלים חשוב להבטיח

הדופן לעיר, לדוגמא נחל דימונה ונחל אשלון. נחלים אלו נפגעו בעיקר -על הנחלים צמודי

ה בדומה לתכנית מוצע לערוך תכנית מרחבית לנחלי דימונ משפיכת פסולת בניין לאורכם.

 שהוכנה לנחלי ערד.

 בתי גידול נדירים וייחודים ברמה  שניבמהלך הסקר נמצאו  - קידום שמורות טבע עירוניות

( ובית גידול חולי 8דימונה ) אזור נחלנחל מצוקי עם עושר במיני צומח ייחודיים בארצית: 

בתי גידול אלו כמעט ואינם מיוצגים בשמורות טבע בישראל,  שני. (10באזור המסילה )

מתקיים מגוון מינים מהנדירים והייחודיים בארץ. מומלץ להגדיר אזורים אלו  ובשניהם

 ולפעול לטפחם ולהנגישם לתושבי הישוב ולתיירות.  עירוניות סטטוטורית כשמורות טבע

 העיר,  שני אזורים אלו מיועדים לפיתוח והתרחבות עתידית של
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ליצור חיץ טבעי בין השכונות ו עהללא פגי ,לשמור בנחל דימונה על הערוצים כמו שהםוצע מ

טיילת המקיפה את השכונה  בצמוד לחיץ להקים. מוצע מטר לפחות 50של  המורדות לבין

 .הטבעיאשר תפחית את השפעות הפיתוח על השטח 

יכלול שטחי חולות ונחליים וצע לשמור על שטח נרחב ככל הניתן אשר מבאזור המסילה 

חוליים וכן ישמר את החקלאות המסורתית המתקיימת באתר זאת על מנת לשמר את 

, באתר זה ניתן יהיה לפתח מרכז חינוכי מחקרי בנושא החולות העושר הייחודי לאתר

 .במדבר בצמוד לעיר ולמוסדות החינוך השונים

  גן לאומי ממשית, ושמורה מוצעת.גן לאומי מוכרז בשטח דימונה  -הרחבת שמורות טבע 

אירוס שמורת שנקראת  מופקדת,( והשניה היא שמורה 1הנמצא באתר חולות ממשית )

. (3בחלקו הדרום מערבי של נחל ממשית עליון ) )למרות שנמצא בה אירוס ירוחם( הנגב

זהו שטח דומה מאוד לשטחי מישור  .מוצע להרחיב את גן לאומי ממשית לכיוון צפון מזרח

הגן הרחיב את לאינו נגיש למטיילים ותושבים ועל כן מוצע לפתח ו רמין בשטחי קמ"ג אשי

לאזור זה כך מטיילים ותושבים יוכלו להנות מנופים אלו שאינם נגישים בשטחי  הלאומי

בנחל ממשית עליון היא על שטחי מישורי וגבעות לס איכותיים  המופקדתקמ"ג. השמורה 

ביותר אשר כמעט ואינם מיוצגים בשמורות טבע, בסמוך לה נמצא שטח בתרנות של נחל 

זהו שטח ערכי ביותר וחשוב למגוון ביולוגי  .אשר מתחתר באבן חול אדמדמה ,ממשית

 י החולות והבתרונות האלו.רחב על כן מוצע להרחיב את שמורת טבע אירוס הנגב אל שטח

  במסגרת התוכנית להרחבת שמורת הטבע  –לחקר ותיירות במדבר מרכז  פיתוחקידום

שטחי חולות  .בגן לאומי ממשית מוצע לפתח באתר מרכז לחקר אזורי החולות במדבר

מרכז חינוכי  .אשר בחלקם נשמרו בצורה מיטבית ,שטחים ערכיים מאודהינם אלו  תממשי

ימתג ויעורר הזדהות של תושבי העיר עם  ת תושבי העיר ומערכת החינוךתיירותי לטוב

 סביבתם.

 במעלה נחל אשלון, באזור המשיק  – נחל אשלון ונחל דימונהטיפול במפגעי פסולת ב

שהושלכו את  אשפהלנחל דימונה יש ערמות שפוכת אדירות של זכוכיות ממפעל זכוכית ו

מומלץ לאסוף את הערימות הללו ולהטמין באתר אשפה  .תוך האפיק באופן לא חוקי

בבעלי החיים שנמצאים באפיק הנחל. כמו כן לאורך הדרך  מוסדר, הזכוכיות עלולות לפגוע

מומלץ לפנות אתר זה אשר מהווה מפגע נופי  .אל נחל אשלון ישנו אתר פסולת בנייה גדול

 ומפגע אקולוגי חמור.
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 לחשיפת הסקר לציבורהמלצות  .6.2

 שיתוף הציבור בממצאי הסקר, תוך חשיפה שלו באמצעי  – הציבור בממצאי הסקר שיתוף

התקשורת המקומיים, באתר האינטרנט הרשותי ובמדיה החברתית. ארועים וסיורים 

 לחשיפת הטבע העירוני לציבור. 

 כיתתיות ארוכות טווח -גיבוש תוכניות חינוך חוץ – הטמעת הסקר בחינוך הסביבתי בעיר

 .פורמאלי ובלתי פורמאליבחינוך 

  מוצע לפתח שיתוף פעולה עם תושבי הפזורה הבדואית החיים  – הפזורהתושבי קשר עם

בחולות ממשית ובאזור המסילה, לשמירה על ערכי הטבע הגדלים בסביבתם המיידית 

לשימור שיטות  . יש חשיבות גבוהה)אירוס ירוחם, אחילוף הנגב, שיטה סלילנית ועוד(

לשמירה , המסורתיות המאפשרות קיום מגוון מינים נדירים בצד החקלאותעיבוד הקרקע 

 על ניקיון השטח ולחינוך הדור הצעיר לערכים אלה.

  אוכלוסיית מוצע לקדם פרוייקט שיקום נופי באזור מכון טיהור השפכים, בשיתוף עם

, יקיון השטח מזיהוםנ. פרויקט זה יכלול בדואים המקומיים הגרים בעמק נחל ערוערה

מינים פולשים ופסולת ושיקום בתי הגידול הלסיים והשדות האקסטנסיביים במבתר 

 דימונה.

 מוצע לערוך ניטור תקופתי של אוכלוסיית השיטים סביב דימונה, לטפח  – ניטור שיטים

 כפרוייקט קהילתי. בשיתוף התושבים ,אותה ולעקוב אחר השינויים בה

  המחטטים בפחי העיר לדוגמה: דרבן הודי, תן ונקים גדולים י –יונקים ודורסים גדולים

זהוב, צבוע מפוספס ועלולים לגרום לבהלה בקרב התושבים, מוצע לצד הטמנת פחים או 

הפיכתם לחסיני נבירה, להכין תוכנית חינוכית והסברתית על חשיבות השמירה על סביבה 

אשר אינן פוגעות  נקייה אשר תקטין כניסה של יונקים אלו, וכן על היותם חיות בר מוגנות

באדם. כמו כן ישנה חשיבות רבה לחינוך והסברה בנושא אוכלוסיית הנשרים והרחמים 

 באזור אשר נפגעת מידי פעם מהרעלות משניות.

  בדימונה עושר מיני זוחלים גדול מאוד. מוצע כי יוקם מרכז זוחלים עירוני, שיעסוק  –זוחלים

אקולוגי באזור, וכן להפחתת הפחד של בחינוך והסברה על חשיבות הזוחלים במרקם ה

 אנשים מזוחלים.

 מומלץ ליצור מסלולי ניטור פרפרים עירוניים באחד מהנחלים הסמוכים לעיר  – פרפרים

 מחקרי. -וכן מסלול בחולות ממשית. למסלולים אלו חשיבות הן בפן החינוכי והן בפן המדעי
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 המלצות בנוגע לצומח מקומי .6.3

  בנוסף מומלץ לשלב מורכבות של שכבות צומח  – בגינון העירונישילוב מינים מקומיים

עצים, שיחים, בני שיח ומינים עשבוניים מקומיים בגינון העירוני. כמו כן מומלץ לשלב  –

בפארקים צמחייה מקומית מושכת ציפורים ופרפרים. ראו רשימת צמחייה מומלצת 

 . 5לשתילה בנספח 

  חומרי ההדברה  קיימא.-ומעבר לגינון בר העירוניהפסקת שימוש בחומרי הדברה בגינון

 פוגעים במגוון הביולוגי המקומי.

 מומלץ להנחות את אגפי המועצה המתעסקים בגינון העירוני להימנע   – גינון וכיסוח עצים

מכיסוח של עצים וגדרות חיות בעונת הקינון של הציפורים, מחודש פברואר ועד חודש 

ה זאת פוגע בציפורים המקננות בהם וגורם להרס הקן אוגוסט. כיסוח של עצים בעונ

 ולמותם של הגוזלים.

 המלצות בנוגע למיני צמחים נדירים ו"אדומים" .6.4

 אדומים"באתרים בהם נמצאו מיני צומח שנים,  5עד  3-מוצע לערוך ניטור תקופתי, אחת ל" 

 .בהם אותרובאזורים  מינים אלו, לבדיקת מצב אוכלוסיותיהם של ונדירים

 ע לפתח גן מקלט לצמחיית מדבר נדירה וייחודית בשטחי היישוב. גן שכזה ניתן לשלב מוצ

. אל גן זה יבוצעו העתקות של מינים (13רחוב ברלב )וכן באתר  (11בפארק בן גוריון )

 ייחודיים מאזורי פיתוח בישוב במידת הצורך.

 המלצות בנוגע למיני צמחים פולשים .6.5

 ול במוקדי פלישה. מוצע לתת קדימות לשלושת מומלץ להגדיר סדר עדיפויות לטיפ

הקריטריונים הבאים: מינים פולשים חדשים לתחום היישוב, מוקדי פלישה בבתי גידול 

 רגישים )בפרט לאורך ערוצי נחלים, בחולות( ומוקדי פלישה בעומק השטח הפתוח.

 י פלישה מוצע לערוך ניטור תקופתי באזורי החולות ובערוצי נחלים לאיתור וזיהוי מוקד

 והערכת האיום על אתרי הטבע.

  בפיקוח אקולוג. במידת הצורך, יש לחזור על  טיפול שוטף במוקדי הפלישהמומלץ לבצע

 הפעולות עד לביעור מלא או ויסות של אוכלוסיות המינים הפולשים.

 בפרט שיטים אוסטרליות, מיני ינבוט, וצחר מומלץ להימנע מגינון בצמחייה פולשת ,

. רצוי לקיים מפגש בן גוריוןכחלחל. פרטים רבים של ינבוט נטועים ברחבי העיר ובפארק 

הסברה בנושא, ולהימנע בעתיד מגינון עם צמחים פולשים או בעלי פוטנציאל פלישה. 

חליפם במינים במידת האפשר, מומלץ להסיר את המינים הפולשים מהגינון העירוני ולה

 מקומיים )שיטה סלילנית, שיזף מצוי( או במינים שאינם בעלי פוטנציאל פלישה.
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 המלצות בנוגע לפעילות עופות .6.6

 יש להימנע לחלוטין מבניית קירות אקוסטיים שקופים לבידוד מפגעי  – קירות אקוסטיים

רעש, היות ועופות רבים אינם מצליחים לראותם ולכן מוצאים את מותם תוך התנגשות 

בקירות אלו. במידת הצורך יש להשתמש בקירות אבן או בקירות שקופים למחצה, עם 

 לאורך הקיר.צפופה דוגמא אנכית 

 גוריון מושכות -החורשות בפארק בן –גוריון -וני בפארק בןפיתוח פארק צפרות עיר

ציפורים נודדות רבות, מוצע להקים מרכז צפרות עירוני בשטח הפארק וכן להוסיף בשטח 

. כמו כן הפארק מתקני האכלה ובריכת מים לשתיה לציפורים נודדות עם מסתור תצפית

הפולשים אל אתרים סמוכים, מוצע להכין תכנית עבודה להחלפת עצי הינבוט באתר, 

 בעצים מקומים כדוגמת שיטה סלילנית, שיזף מצוי וחרוב מצוי.

 מו כן, בצמוד לתחומי כבתחום השיפוט משחרים מזון דורסים גדולים  – עופות דורסים

היישוב קיים קינון של דורסים גדולים אשר נפגעים רבות מהתחשמלות. מומלץ להנחות 

יישוב ימוגנו כל קווי המתח הגבוה ועמודים אשר עתידים את חברת החשמל כי בתחומי ה

 להיבנות.

  שנים, באתרים בהם נמצאו מיני עופות בסכנת  5עד  3-, אחת לניטור תקופתימוצע לערוך

הכחדה, לבדיקת מצב אוכלוסיותיהם של מינים אלו באזורים בהם אותרו, ובעיקר בחולות 

( ונחל 8(, נחל דימונה )7(, הרי דימונה )3)( נחל ממשית עליון 2(, רכס חתירה )1ממשית )

 (.9אשלון )

 המלצות בנוגע לפעילות יונקים .6.7

 לאור מחקרים שנעשו בשנים האחרונות, אשר מראים כי  – רעיה ללא אזורים הגדרת

רעיה מפרה את השטח ופוגעת באוכלוסיית היונקים הטבעית ובעיקר בצבאים. מוצע 

 .שיקום של החי והצומח המקומילאפשר  יר אזורים ללא רעיה כללדלהג

 במסגרת הסקר מופו מפגעי פסולת ברחבי היישוב ובפרט באזור המסילה ובית  – סניטציה

הקברות. שטח זה צמוד דופן לעיר וחיות בר רבות משחרות בו מזון באתרי האשפה באתר. 

יסת נבירה על מנת לצמצם מפגע זה וכנ-מומלץ לבצע פעולות ניקוי וכן מעבר לפחים חסיני

 חיות בר לתחומי היישוב.

 בסקר אותרו כלבים רבים המשוטטים במרחב הטבעי. כלבים אלו  – משוטטים כלבים

מוצע לפעול לצמצום התופעה . מהווים מפגע ליונקים שונים ובעיקר בטריפת צבאים

  .ולאכיפה סדירה של שוטטות כלבים במרחב העיר
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  לאור פוטנציאל הנזק  - והמפותחטיפול בתאורה בממשק השטח הפתוח  –זיהום אור

כתוצאה מזיהום אור יש לפעול למזעור מרבי של פוטנציאל הזיהום, בעיקר באזורים 

הגובלים בשטחים פתוחים. לשם כך מומלץ לפעול בהתאם להנחיות עמותת "אור מקוון" 

צמצום זיהום האור יסייע בשמירה על מגוון גדול יותר של מינים, יחסוך  8וחברת החשמל.

 אנרגיה ובעלויות הכרוכות בצריכתה ויאפשר שילוב טוב יותר של העיר בסביבתה. ב

 אין להקים מוקדי משיכה בדמות תחנות האכלה לחיות  - מוקדי משיכה לחיות ברטיפול ב

מחמד ו/או תחנות שתייה בסמוך לשטחים פתוחים בעיר, שכן מתקנים כאלה עלולים 

זהובים, דרבנים, חתולים, כלבים וכדומה, ועל אדם כגון תנים -לשרת בעיקר מינים מלווי

 ידי כך לייצר סיכון להפרת המאזן האקולוגי במרחב ולפגיעה במגוון רב של מינים נטרפים. 

 המלצות בנוגע למתן היתרי בנייה .6.8

  בשלב  הנחיות לגידור ממצאים חשובים מהסקרבתכנון שטחים פתוחים מוצע לכלול

הבנייה והתשתיות, כך שהכלים הכבדים ועודפי העפר לא יפגעו בערכי טבע שנמצאו 

של ערכי טבע בשטחים אלו טרם  חשיבות לעריכת סקרי הצלהבסקר. במידת הצורך יש 

 בינוי.

 מכל סוג )כולל פסולת בניין( בשטחי הטבע העירוני. איסור עירום עודפי עפר ופסולת 

  ומלץ לשמר ולהגן על שטחי אתרי הטבע הן מבחינה מ במעטפת העירוניתשימור

, חולות ממשית . בייחוד באתריםסטטוטורית והן מבחינת אכיפה וצמצום השפעות שוליים

 ואזור המסילה (9נחל אשלון ) (8, נחל דימונה )(7) הרי דימונה (3(, נחל ממשית עליון )1)

(10.) 

  

                                                             
8 https://www.iec.co.il/ElectricityProfessionals/DocLib4/Zihum.pdf . 

https://www.iec.co.il/ElectricityProfessionals/DocLib4/Zihum.pdf
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 מקורות .7
 צומח

  העמותה לעידוד וקידום שמירת הטבע הפולשים בישראלהצמחים . 2010דרור, ז'. -דופור .

 במזרח התיכון.

  .ספרית פועלים, מרחביה.גיאובוטניקה. 1955זהרי, מ . 

  .מהדורה שנייה מורחבת(. הוצאת עם עובד. מגדיר חדש לצמחי ישראל. 1986זהרי, מ( 

 כנה.. הוצאת בר בארץ ישראל-המגדיר לצמחי. 1991דותן, נ. ודנין, א. -פיינברון 

  .ישראל -רשימת צמחי הבר של ארץ. 1999פרגמן, א. פליטמן, ע. הלר, ד. שמידע, א

 . האוניברסיטה העברית ירושלים.וסביבותיה

 רשות הטבע והגנים.צמחים מוגנים בישראל. 2006ספיר, א. -פרגמן . 

  .כרך א'. רשות צמחים בסכנת הכחדה בישראל –הספר האדום . 2007שמידע, א. ופולק, ג ,

 טבע והגנים.ה

 כרך ב'. רשות צמחים בסכנת הכחדה בישראל. 2011ספיר, א. -שמידע, א., פולק, ג. ופרגמן ,

 הטבע והגנים.

  .אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל". רשות הטבע והגנים"https://redlist.parks.org.il 

Danin, A. & O. Fragman- Sapir. 2016+ Flora of Israel Online. 

http://flora.org.il/en/plants/ 
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 נספחים .8
 

 : טיפוסי צומח עיקריים1נספח 

 אחוז מכלל הסקר מספר פוליגונים שטח בדונם עיקריים טיפוסי צומח

 57.7 5 31,515 בתה מדברית דלילה

בתה דלילה עם עצים פזורים בשלטון 

לענת המדבר, יפרוק המדבר ושיטה 

 סלילנית

5,992 1 11 

בתה דלילה עם שיחים פזורים בשלטון 

לענת המדבר, יפרוק המדבר ורותם 

 המדבר

5,257 1 9.6 

בשלטון חמד המדבר, יפרוק בתה דלילה 

 המדבר ורותם המדבר
2,742 1 5 

 4.2 5 2,318 יער

בתה דלילה עם שיחים פזורים בשלטון 

 כנפי ואטד ערבי-חמד השיח, יפרוק תלת
2,304 1 4.2 

בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון 

סירה קוצנית, אכיליאה ריחנית ושלהבית 

 המדבר

1,749 3 3.2 

 2 4 1,139 שטח מופר/מפותח

 1.5 4 860 חלוף-עשבוניים בני

 0.8 1 465 שחיית מלוח

 0.4 7 224 גינון עירוני
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: רשימת תצפיות במינים "אדומים" )בסכנת הכחדה( ומינים נדירים שתועדו במהלך 2נספח 

 הסקר

 

 סטטוטס שם מדעי שם המין מספר

 אדום Biarum negevensis אחילוף הנגב 1

 אדום Biarum olivieri Blume אחילוף זעיר 2

 אדום Iris petrana אירוס ירוחם 3

 אדום Allium negevense שום דרומי 4

 אדום Allium kollmannianum שום קולמן 5

 על סף איום Sphenopus divaricatus יתדן מפושק 1

 על סף איום .Loeflingia hispanica L ספרדיתמרצענית  2

 גיבסנית דביקה 1
Gypsophila viscosa 

Murray 
 נדיר ביותר

 נדיר ביותר Gypsophila pilosa Huds גיבסנית שעירה 2

 נדיר ביותר Euphorbia grossheimii חלבלוב סיני 3

 חלב שעיר תת מין הרמון-נץ 4

Ornithogalum 

neurostegium 

ramonenesis 

 נדיר ביותר

 צהרון קטן 5
Moraea mediterranea 

Goldblatt 
 נדיר ביותר

 נדיר ביותר .Reseda luteola L רכפת הצבעים 6

 נדיר ביותר Allium sindjarense שום המדבר 7

 נדיר ביותר Phlomis platystegia שלהבית המדבר 8

 נדיר למדי  אטד בלתי מזוהה 1

 נדיר למדי Caralluma europaea אצבוע אירופי 2

 נדיר למדי Rhamnus disperma זרעי-אשחר דו 3

 נדיר למדי   חצב בלתי מזוהה-בן 4

 נדיר למדי Globularia arabica גולונית ערב 5

 נדיר למדי Convolvulus spicatus חבלבל משובל 6

 נדיר למדי Hypecoum pendulum מגלית מש,לשלת 7

https://flora.org.il/plants/systematics/biarum
https://flora.org.il/plants/systematics/loeflingia
https://flora.org.il/plants/systematics/gypsophila
https://flora.org.il/plants/systematics/gypsophila
https://flora.org.il/plants/systematics/gypsophila
https://flora.org.il/plants/systematics/moraea
https://flora.org.il/plants/systematics/moraea
https://flora.org.il/plants/systematics/reseda
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 נדיר למדי Stipa pellita מלעניאל ארוך 8

 נדיר למדי Bupleurum lancifolium שור איזמלנית-צלע 9
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     : רשימת תצפיות במינים מוגנים שתועדו במהלך הסקר3נספח 

 

 שתול מינים מוגנים מספר

  אחילוף זעיר 1
  אירוס ירוחם 2
  זרעי-אשחר דו 3
  אשל היאור 4
 שתול אשל הפרקים 5

  אשל מרובע 6
  בבונג זהוב 7
  חבצלת הנגב 8
  חצב מצוי 9

  כחלית ההרים 10
  כלנית מצויה 11
  מרווה ריחנית 12
  נורית אסיה 13
  נרקיס מצוי 14
  סתוונית הנגב 15
  הקליפותסתוונית  16
  סתוונית טוביה 17
  עכובית הגלגל 18
  צבעוני המדבר 19
  רותם המדבר 20
  שום דרומי 21
  שום קולמן 22
  שיטה סלילנית 23
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 : רשימת תצפיות במינים זרים ובמינים פולשים שתועדו במהלך הסקר4נספח 

לפלוש בזמן האחרון וטיפול מהיר מודגשים מינים אשר מוגדרים כמשני סביבה ומינים אשר החלו 
 בהם ימנע התפשטותם.

 

 מספר אדום פוטנציאלי מספר אדום נוכחי שלב פלישה מין פולש

 שתול אשל הפרקים
  

 שתול אורן ירושלים
  

 פולש  אסתר מרצעני
  

 בקיה שעירה
   

 פולש ברומית גדולה
  

 מאוזרח דגנה הודית
  

 2 2 מאוזרח וושינגטוניה חוטית

 מזדמן חומעה ב.מ.
  

 מאוזרח חלבלוב זוחל
  

 מזדמן חלבלוב נטוי
  

 פולש חמציץ קטן
  

 3 3 פולש טבק השיח

 4 2 פולש ינבוט ב.מ.

 פולש ירבוז ב.מ.
  

 3 2 פולש כנפון זהוב

 מזדמן לחן לביד
  

 3 3 פולש לכיד הנחלים

 מזדמן עלים-מאירית קצרת
  

   פולש מלוח הענבות

 2 פולש ספוגימלוח 
 

 פולש פרי-מלוח קטן
  

 2 1 פולש סולנום זיתני

 פולש קוכיה הודית
  

 2 2 פולש קייצת מסולסלת

 זריע קליסטמון אדום
  

 פולש פוקה קוצנית
  

 מאוזרח שחליל מכופל
  

 4 4 פולש שיטה כחלחלה

 4 2 פולש הערבה-שיטת עלי

 פולש שינן ב.מ
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 צמחי בר מקומיים מומלצים לשתילה: רשימת מיני 5נספח 

 

 דגשים והבהרות:

 שמבוססת על מינים שנצפו בסקר הנוכחי ובעבודות  מדובר ברשימה ראשונית וכללית

קודמות בשטח העיר ובשטחים קרובים ובעלי מאפיינים דומים. מינים אלו סווגו לפי צורות 

 חיים.

  לפיתוח ולא בשטחים טבעיים.רשימה זאת תשמש אך ורק לשתילה באזורים המיועדים 

 כאשר נלקחים  – יש להתאים רשימת מינים ספציפית לכל אתר בו מתוכננת עבודת שתילה

בחשבון: בתי הגידול השונים בתוך האתר, רמת האינטנסיביות, אופי השימוש, רמת 

קליטת הקהל ועוד. הרשימה הנ"ל היא בסיס בלבד לשימוש בעבודות תכנון ספיציפיות 

בו תתבצע שתילה. יש לקבל ייעוץ אקולוגי וליווי מרשות הטבע והגנים לקבלת לכל אתר ש

 מינים עם מטען 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  תא מודגש בצהוב= מין "אדום" בסכנת הכחדה, ט אדום טקסמקרא =

= צמח מושך  תא מודגש בירוק= צמח מושך ציפורים, תא מודגש בכחול פרפרים, 

 פרפרים וציפורים

 שיח-בני עצים ושיחים
שנתיים -עשבוניים רב

 וגיאופיטים
 שנתיים-עשבוניים חד

 אדומהאפזרית  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 נגדיתמלחית 

 חלמית גדולה 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

 סלילניתשיטה 
פיגמית 

 מגובששת
 עלים-חלב דק-נץ

ליפה זוחלת )באזורים 
 עירוניים(

 מחרוזת משונצת נרקיס מצוי קזוח עקום שיטת הנגב
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תות שחור 
 )באזורים עירוניים(

 סיתוונית הנגב המדבר שלהבית
 מקור חסידה מפוצל

 מקור חסידה שעיר סמר מרצעני  

 פרגה מקרינה סמר ערבי  

 פשתנית אשקלון עירית גדולה  

 פשתנית ססגונית צבעוני המדבר  

 ציפורנית מגוונת קדד משולחף  

 ציפורנית מדברית שום דרומי  

 קחוון הנגב שום המדבר  

 קחוון מצוי שום הנגב  

 שלח הערבות שום קולמן  
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 : רשימת כלל מיני העופות המקננים שתועדו במסגרת הסקר וסטטוס הסיכון שלהם6נספח 

 סטטוס סיכון אזורי סדרה שם המין מספר

 קרוב לסיכון לילה-דורסי אוח מדברי 1

 לא בסיכון שיר-ציפורי בולבול ממושקף 2

 לא בסיכון יום-דורסי בז מצוי 3

 לא בסיכון אווזאים ברכיה 4

 קרוב לסיכון שיר-ציפורי גיבתון מדבר 5

 קרוב לסיכון כחלאים דוכיפת 6

 לא בסיכון שיר-ציפורי דרור בית 7

 לא בסיכון שיר-ציפורי דרור ספרדי 8

 לא בסיכון שיר-ציפורי אצבעות-דרורית קצרת 9

 פולשת -לא בסיכון תוכאים דררה 10

 לא בסיכון שיר-ציפורי ורדית סיני 11

 לא בסיכון שיר-ציפורי זנבן ערבי 12

 לא בסיכון תרנגולאים חוגלת סלעים 13

 לא בסיכון שיר-ציפורי חוחית 14

 עתידה בסכנה שיר-ציפורי זנב-חמריה חלודת 15

 לא בסיכון שיר-ציפורי חנקן גדול 16

 לא בסיכון שיר-ציפורי חצוצרן מדבר 17

 לא בסיכון שיר-ציפורי מקור-חצוצרן שחור 18

 לא בסיכון טבלנאים טבלן גמדי 19

 לא בסיכון שיר-ציפורי טריסטרמית 20

 מתפרץ -לא בסיכון יונאים ביתיונת  21

 לא בסיכון שיר-ציפורי ירגזי מצוי 22

 לא בסיכון שיר-ציפורי ירקון 23

 לא בסיכון לילה-דורסי כוס חורבות 24

 לא בסיכון חופמאים כרוון מצוי 25

 קרוב לסיכון שיר-ציפורי מדברון 26

 פולשת -לא בסיכון שיר-ציפורי מיינה מצויה 27

 לא בסיכון נקראים נקר סורי 28

 חסר מידע סיסאים סיס הרים 29

 לא בסיכון סיסאים סיס חוורור 30

 חסר מידע 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 סנונית מדבר 35

 לא בסיכון שיר-ציפורי סנונית מערות 36

 מתפרץ -לא בסיכון שיר-ציפורי עורב אפור 37

 לא בסיכון שיר-ציפורי עורף-עורב חום 38

 בסכנת הכחדה חמורה יום-דורסי עיט זהוב 39

 בסכנת הכחדה חמורה יום-דורסי עיט ניצי 40

 לא בסיכון שיר-ציפורי עפרוני מדבר 41
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 לא בסיכון שיר-ציפורי עפרוני מצויץ 42

 עתידו בסכנה שיר-ציפורי עפרונן גמד 43

 לא בסיכון שיר-ציפורי פשוש 44

 לא בסיכון שיר-ציפורי צופית בוהקת 45

 לא בסיכון יונאים צוצלת 46

 לא בסיכון תרנגולאים קורא מדברי 47

 לא בסיכון יונאים קטה גדולה 48

 עתידו בסכנה חופמאים רץ מדבר 49

 לא בסיכון שיר-ציפורי שחור זנב 50

 לא בסיכון שיר-ציפורי שחרור 51

 לא בסיכון שיר-ציפורי שיחנית קטנה 52

 לא בסיכון כחלאים שרקרק גמדי 53

 קרוב לסיכון יונאים תור מצוי 54

 לא בסיכון יונאים תור צווארון 55

 לא בסיכון יונאים תורית זנבתנית 56

 בסיכוןלא  שיר-ציפורי תפוחית 57
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 שתועדו בסקר יונקים: רשימת מיני 7נספח 

 סטטוס אזורי שם מדעי שם המין מספר

 לא בסיכון Hystrix indica דרבן 1

 לא בסיכון Psammomys obesus פסמון 2

 בסכנת הכחדה Hyaena hyaena צבוע מפספס 3

 עתידו בסכנה Gazella gazella ישראלי-צבי ארץ 4

 עתידו בסכנה Gazella dorcas נגבצבי  5

 לא בסיכון Acomys russatus קוצן זהוב 6

 עתידו בסכנה Hemiechinus auritus קיפוד חולות 7

 לא בסיכון Paraechinus aethiopicus קיפוד מדבר 8

 לא בסיכון Erinaceus concolor קיפוד מצוי 9

 לא בסיכון Vulpes vulpes שועל מצוי 10

 לא בסיכון Procavia capensis שפן סלעים 11

 לא בסיכון Canis aureus תן זהוב 12
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 : רשימת מיני פרפרים שתועדו בסקר8נספח 

 

 פארק בן גוריון-11 אזור המסילה-10 נחל דימונה-8 גבעת עוצם-5 שם המין מספר

 +    אפרית החלמית 1

  + +  דרומי הצלף 2
 + + +  סנונית נאה-זנב 3

   +  כנף המוריקה-ירוק 4

   +  כנף טלוא-ירוק 5

 + + + + כנף מפספס-ירוק 6

   +  כנף מצרי-ירוק 7

   + + כנף צהבהב-ירוק 8

 +    כחלון האפון 9

 + +   כחלון הקוטב 10

   + + כחליל המדבר 11

 +    כחליל הרימון 12

   +  כיתמית המדבר 13

   +  כיתמית ירושלים 14

 +    לבנין הכרוב 15

 +   + לבנין הצנון 16

 + + + + לבנין הריכפה 17

 + + +  לבנין משויש 18

 + + +  נחושתן החומעה 19

 + + + + נימפית חורשף 20

  +   נקדית החבלבל 21
 +    צהובני התלתן 22

סך הכל מינים  
 באתר

6 14 9 13 

 


