
 

 

 

 סקר מינים פולשים 
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  טיוטא להערות
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 צוות העבודה

 עורך הסקר –ניר מעוז 

 תאורה וזיהום אור –עמותת אור מכוון 

 סקר צומח –בר שמש 

 סקר זוחלים –ד"ר בועז שחם 

 

 וועדת היגוי

 הנחיה ובקרה –אלון רוטשילד , החברה להגנת הטבע 

 הנחיה ובקרה –עודד נצר, המשרד להגנת הסביבה 

 ראש אגף תשתיות אסטרטגיה ונכסים –רפי רגב, תש"ן 

 רמ"ט מנכ"ל ומנהלת סיכונים –תמר בצלאל בורשטיין, תש"ן 

 מנהל יחידת הביטחון –אבי מורדו, תש"ן 
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 תקציר מנהלים

במסגרת החזון של "דופן פיתוח ידידותית לטבע", בוצע מיפוי פרטני של מינים פולשים במתקנים 

הממוקמים בשטחים פתוחים וקביעת קדימויות לטיפול במסגרת תכנית עבודה מוצעת.  כמו כן התבצעה 

פעות בהתאם בחינת מערכי התאורה ופוטנציאל זיהום האור במתקנים וגיבוש המלצות לצמצום הש

 ן. נשלושה קיימים ואחד מתוכ –מתקנים  4עבודה זו בוצעה ב  לדרישות התפעוליות.

קביעת הקדימות בכל אתר נקבעה בהתאם למיקום הריכוזים ופוטנציאל ההשפעה על ערכי טבע ושטחים 

ת . עם זאת, ראוי לציין כי ההמלצה היא לטפל בצומח הפולש בכל שטח המתקן ובכל רמובלתי מופרים

 :הקדימות, כדי להגיע למתקן שהוא סטרילי לצמחים פולשים ואינו מהווה מקור מפגע

 שיקולים רמת קדימות

 ריכוזים בקרבה לשטחים טבעיים בעלי ערכיות אקולוגית בתוך האתר או מחוצה לו ראשונה

 ריכוזים בקרבה לשטחי פתוחים  בהם קיים עיבוד חקלאי שניה 

 לדרכים ואזורי תנועת כלי רכבריכוזים בסמיכות  שלישית

 ריכוזים בתחום מתקנים ובשטחים מבונים רביעית

 

 :בנושא המינים הפולשים להלן פירוט הממצאים העיקריים

אפרת. במתקן אשקלון נחוץ מתקן אשל הוא המתקן ברמת הקדימות העליונה לטיפול. לאחריו, מתקן 

 מעקב בלבד.

 . מתקן האשל1

מיני צמחים  212בהם תועדו  ם עשבוניים של מישורי לס וגבעות קירטון,שטחי: בתחום המתקן ערכי טבע

ריכוזים הממצא החשוב ביותר הוא . לטאות אופיניות ועופותופעילות בע"ח: דורבן, שועל מצוי, תן זהוב, 

 בסכנת הכחדהאנדמי, ייחודי לאזור באר שבע, המצוי מין  –הכוללים מאות פרטים של הצמח שום קולמן 

 .ולכן גם בעולם –ה בישראל חמור

 מחוץ למתקן שטחי בתות, ערוצי נחלים ויערות קק"ל.

שיטה כחלחלה, שיטת ויקטוריה, שיטת עלי ערבה, טבק  –: רמת נגיעות גבוהה יחסית מינים פולשים

צמחים פולשים אלה מסכנים את השטח הטבעי הכלוא במתקן  השיח, מלוח ספוגי, קוכיה הודית, קייצת.

 ו של הצמח הנדיר שום קולמן( ואף מהווים סיכון להפצה החוצה מהמתקן.)ואת קיומ

 תכנית עבודה

/ וטיפולי מעקב בשנה הראשונה, הערכת שעות העבודה והתשומות מתבססים על טיפול ראשוני כולל

)פעם בשנה(. ההערכה הנה עקרונית ומתייחסת לזמן ביצוע   חוזרים במשך שנתיים נוספות תחזוקה

  .)לא כולל זמן נסיעות, כן כולל עלות חומרים וציוד( ל בלבדהעבודה בפוע

 ההערכה נועדה לתת אמת מידה, להערכתנו ניתן יהיה להוריד את העלויות באמצעות מכרז בין קבלנים.

(. פועלים 2, לקבלן + לא כולל מע"מ – שעות 8ליום עבודה )₪  2500הערכת עלויות הנה לפי סדר גודל של 

 מן הטיפול הראשון. 20%הטיפולים החוזרים הנה הערכת תשומות 

יש לשים לב לעונתיות הטיפול, שהיא מרכיב חשוב בהצלחתו )טיפול בעונה לא מתאימה יכול להיות פחות 

 אפקטיבי(.

 ₪. 30,000 -כ שנים, וצפוי לעלות 4להערכתנו, טיפול כולל בצמחים הפולשים במתקן אשל יתבצע לאורך 

 שנים נוספות. 3לתחזוקה למשך ₪  11,500 –כ  ועודנת הטיפול הראשונה, בש₪  18,500 –כ  מתוכם
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ניתן להסתייע בקבלן חיצוני, או בקבלן הגינון של המתקן. המלצתנו היא להסתייע בקבלן חיצוני 

שמומחיותו והציוד שלו מתאימים לנושא המינים הפולשים, וכן להגדיר לו במכרז הן את השיטות 

 הסופי של שטח סטרילי מצמחים פולשים. והחומרים, והן את היעד

יהיה צורך להטמיע בהנחיות המכרז לקבלן הנחייות בטיחות קפדניות לנושא מניעת פגיעה בערכי הטבע 

 הייחודיים של מתקן אשל בעקבות נסיעה, ריסוס או כל פגיעה אחרת.

 

 

 

 : תכנית עבודה לטיפול במינים פולשים מעוצים ) ללא ריסוס(.1טבלה 

 קדימות

 לטיפול

כמות 

)מס' 

 פרטים( 

הערכת 

שעות 

 עבודה

טיפול 

שנה 

ראשונה 

(1) 

הערכת 

שעות 

 עבודה

טיפול 

חוזר 

שנה 

ראשונה 

(2) 

הערכת 

שעות 

 עבודה

שנה 

שניה 

(3) 

הערכת 

שעות 

 עבודה

שנה 

שלישית 

(4) 

סה"כ 

שעות 

 עבודה

עלות הערכת 

)לא כולל  )₪(

 מע"מ(

תועלת 

 אקולוגית

 – 10,000 96 12 12 12 60 260 דחופה

15,000 

מניעת 

פגיעה 

בערכי 

טבע 

בתחום 

המתקן 

 ומחוצה לו

מניעת  2,500 – 3,750 24 3 3 3 15 55 גבוהה

פגיעה 

בערכי 

טבע 

בתחום 

המתקן 

 ומחוצה לו

מניעת  2,500 – 3,750 24 3 3 3 15 50 בינונית

התפשטות 

בתחום 

 המתקן

  48 נמוכה

 

מניעת  1,600 – 2,500 16 2 2 2 10

התפשטות 

בתחום 
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 המתקן

 – 25,000 160 20 20 20 100 413 סה"כ

16,600 

 

מועדי 

 ביצוע

 כל השנה –עקירה 

 חריטה, כריתה, קידוח 

 ינואר –דצמבר  – 1טיפול 

 מרץ אפריל  – 2טיפול 

 )שנה שניה( ינואר –נוב'  – 3טיפול 

 )שנה שלישית( וארני -נוב'  – 4טיפול 

   

 

 ריסוס –: טיפול במינים פולשים  1.2טבלה 

קדימות 

 לטיפול

הערכת 

כמות 

)מס' 

 פרטים( 

הערכת 

גודל 

שטח 

 )דונם(

הערכת 

שעות 

 עבודה

טיפול 

שנה 

 ראשונה

(1)  

הערכת 

שעות 

 עבודה

שנה 

ראשונה 

טיפול  –

 חוזר

(2) 

הערכת 

שעות 

 עבודה

שנה 

 שניה

(3) 

סה"כ 

שעות 

 עבודה

עלות 

)₪( 

תועלת 

 אקולוגית

 – 830 5 1 1 3 3 500 דחופה

1,250 

מניעת 

פגיעה 

בערכי 

טבע 

בתחום 

המתקן 

ומחוצה 

 לו

 – 830 4 1 1 2 2 270 גבוהה

1,250 

מניעת 

פגיעה 

בערכי 

טבע 

בתחום 

המתקן 

ומחוצה 

 לו

 - 420 3 1 1 1 1 160 בינונית

625 

מניעת 

התפשטות 

בתחום 
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 המתקן

 – 830 7 1 1 5 5 950 נמוכה

1,250 

מניעת 

התפשטות 

בתחום 

 המתקן

 2,900 19 4 4 11 11 1880 סה"כ

– 

4,375 

 

מועדי 

 ביצוע

 מרץ –: פברואר  1טיפול 

 ספטמבר –: יולי 2טיפול 

 מרץ –: פברואר 3טיפול 

 דגשים: אין לבצע ריסוס בימים גשומים ובימים של רוחות חזקות.

 * מתבצע במסגרת הטיפול השוטף
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 . מתקן אפרת2

במתקן וסביבתו אין שטחים טבעיים רגישים. בתחום המתקן מושבה של עטלפי פירות ופעילות : ערכי טבע

 .שועל מצוי

 , קוכיה הודית, קייצת.: מלוח ספוגימינים פולשים

 תכנית עבודה

הערכת שעות העבודה והתשומות מתבססים על טיפול ראשוני כולל וטיפולי מעקב חוזרים במשך שנתיים 

)פעם בשנה(. ההערכה הנה עקרונית ומתייחסת לזמן ביצוע העבודה בפועל בלבד. הערכת עלויות   נוספות

מן  20%שעות(. הערכת תשומות הטיפולים החוזרים הנה  8ליום עבודה )₪  2500הנה לפי סדר גודל של 

 הטיפול הראשון.

מתאימה יכול להיות פחות יש לשים לב לעונתיות הטיפול, שהיא מרכיב חשוב בהצלחתו )טיפול בעונה לא 

 אפקטיבי(.

 ₪. 1250 - שנים, וצפוי לעלות כ 2להערכתנו, טיפול כולל בצמחים הפולשים במתקן אפרת יתבצע לאורך 

טיפולים נוספים )במשך שנה  2לתחזוקה למשך ₪  450 -כ ועוד בשנת הטיפול הראשונה, ₪  800 -כ מתוכם 

 .או שנתיים(

ו בקבלן הגינון של המתקן. המלצתנו היא להסתייע בקבלן חיצוני ניתן להסתייע בקבלן חיצוני, א

שמומחיותו והציוד שלו מתאימים לנושא המינים הפולשים, וכן להגדיר לו במכרז הן את השיטות 

 והחומרים, והן את היעד הסופי של שטח סטרילי מצמחים פולשים.

 

 ריסוס -: טיפול במינים פולשים  2.1טבלה 

קדימות 

 לטיפול

הערכת 

כמות 

)מס' 

 פרטים( 

הערכת 

גודל 

שטח 

 )דונם(

הערכת 

שעות 

 עבודה

טיפול 

שנה 

ראשונה 

(1 ) 

הערכת 

שעות 

 עבודה

שנה 

ראשונה 

טיפול  –

חוזר 

(2) 

הערכת 

שעות 

 עבודה

שנה 

שניה 

(3) 

סה"כ 

שעות 

 עבודה

הערכת 

עלות 

)₪( 

ללא 

 מע"מ

תועלת 

 אקולוגית

 – 830 5 1 1 3 3 650 נמוכה

1,250 

מניעת 

התפשטות 

בתחום 

 המתקן

מועדי 

 ביצוע

 מרץ –: פברואר  1טיפול 

 ספטמבר –: יולי 2טיפול 

 מרץ –: פברואר 3טיפול 

 דגשים: אין לבצע ריסוס בימים גשומים ובימים של רוחות חזקות.

 * מתבצע במסגרת הטיפול השוטף
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 . מתקן אשקלון3

 בתחום שמורות טבע.: מחוץ למתקן שטחי חולות טבעיים אשר בחלקם ערכי טבע

לא נמצאו מינים פולשים. באזורים המבונים במרחב ריכוזי שיטה  בתחום המתקן: מינים פולשים

 כחלחלה.

 : מעקב והמשך הטיפול השוטף.תכנית עבודה

 

 . מתקן קרקעות הצפון4

 : נחל הקישון מדרום למתקן המתוכנןערכי טבע

 .שיטה כחלחלה ומכנף נאה : בדופן הגובלת עם בז"ןמינים פולשים

  :  בחינה מפורטת במסגרת התכנון וטיפול במסגרת ההקמה.תכנית עבודה
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 רקע כלליא. 

הנם מינים זרים למערכת האקולוגית הטבעית המקומית אשר נוכחותם הנה תוצאה של  מינים פולשים

ת התבססות מהירה התערבות אדם. למינים אלו תכונות ייחודיות המקנות להם כושר תחרות גבוה ויכול

הפחתת , פגיעה בתפקוד המערכת האקולוגית וומינים מתמחים הגורמים לדחיקת מינים מקומיים

הנה פגיעה  התרומה הכוללת של שרותי המערכת. אחד הגורמים המעודדים התבססות מינים פולשים 

יוצרים  תשתיותהקרקע. פיתוח ובינוי ובכלל זה קווי תשתיות ומתקני   פיזית בבית הגידול ובתכסית

חדירת מינים פולשים. הימצאותם של אלו בסביבתם הפרה משמעותית היוצרת תנאים מועדפים ל

מגדילה את הסיכון והסיכוי לפגיעה בתפקוד  האחרונים במרחבים פתוחים ובקרבה לבתי גידול רגישים

 המערכות האקולוגיות.

אור  ליגתטחונים ותפעוליים היוצרת זמותקנות מערכות תאורה לצרכים ב בנוסף במתקני תשתית רבים 

יוצרת שינוי משמעותי בתנאי בית הגידול וגורמת להגדלת העקה הארת שטחים טבעיים שטחים היקפים. ל

" זיהום אור".  כמו כן לעיתים זליגת  –עבור חלק ממיני החי המאכלסים אותו, לפיכך מוגדרת התופעה כ 

    האור אינה נדרשת מבחינה תפעולית וגורמת לבזבוז אנרגטי.  

 

 מטרת העבודה: ב. 

מיפוי פרטני של מינים פולשים במתקנים החזון של "דופן פיתוח ידידותית לטבע", מבוצע  במסגרת

 . עבודה מוצעת במסגרת תכנית הממוקמים בשטחים פתוחים וקביעת קדימויות לטיפול

בחינת מערכי התאורה ופוטנציאל זיהום האור במתקנים וגיבוש המלצות לצמצום כמו כן מתבצעת 

 השפעות בהתאם לדרישות התפעוליות.

 

 מתודה. ג

 סקר מפורט

 ( מינים פולשים בתחום המתקן: זיהוי מינים, כמות, מיקוםGPS פיזור, התייחסות לעופות ,)

 פולשים בתחום המתקן )פעילות וקינון(. 

  סביבה: בתי גידול סביב המתקן , מסדרונות אקולוגים, גנים ושמורות טבע, הימצאות מינים

 מ'(. זיהוי מפגעים והפרות בתחומי המתקן. 50 –פולשים בהיקף ) רדיוס של כ 

  מעמותת אור מכוון: תאורה: סוג, כמות, מיקום, אפיון מרכיבי התאורה והשפעתם ע"י מומחים

 פוטנציאל פיזור אור, הימצאות מוקדי תאורה נוספים בסביבה.

  .הבנת הצרכים התפעוליים ופעולות האחזקה במתקן 

 

 

 ניתוח נתונים

עבור כל משתנה יינתן ציון יחסי  בהתאם לסוג הנתונים .קביעת קטגוריות להשוואה ודירוג קדימויות

 הסופי בכל אתר יקבע המדרג הסופי.  אם לשקלול( בהת1-5)
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 פרמטרים לבחינה

תוגדר רגישות מיקום  על בסיס שכבת מיפוי בתי גידול – רגישות בית הגידול ביחס למיקום .1

 :בהתאם לניקוד הבא בהתאם לייצוג בית הגידול בשמורות ופוטנציאל הפלישה האתרים

 ניקוד בית גידול

 3 באקלים ים תיכוני עמקים אלוביאליים

 2 עמקים אלוביאליים באזור יובשני

 3 מדבר צחיח בנגב הדרומי

 3 ערבה שיחית בהר הנגב ובמדבר יהודה

 4 בתות ספר לאורך גב ההר ובדרום הרי יהודה

 4 חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים

 2 חוף ים סלעי בים התיכון

 4 נחלים אלוביאלים איתנים

 4 נחלים הררים של מקורות הירדן והירדן ההררי

 4 נחלים הרריים איתנים

 5 חולות מישור החוף

 3 יער ספר הררי בחרמון

 3 בתה כרקוצית בחרמון

 3 ים המלח

 4 נפתולי גאון הירדן לאורך בקעת הירדן

 5 מלחות חוף

 3 יער פארק ים תיכוני במזרח הגליל ובדרום הגולן

 1 הכנרת -אגם מים מתוקים 

 4 בבקעת הירדן ובערבה –מלחות מדבר 

 3 שיטים בנחלים הגדולים ובערבה

 5 חולות פנימיים בנגב ובערבה

 5 קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

 5 לס בצפון הנגב

 

  8על בסיס שכבת תמ"א  –מרחק משמורות טבע וגנים לאומיים  .2

 על בסיס שכבת מסדרונות אקולוגים –מרחק ממסדרון אקולוגי  .3

 22על בסיס תמ"א  –מרחק מיער  .4

 על בסיס שכבת בינוי –מרחק מפיתוח/בינוי  .5

 שכבת נחלים ארצית –מרחק מנחלים  .6
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 מינים פולשים. 7

o  בהתאם למדד כמותי יחסי עבור מינים מעוצים ומדד פיזור עבור מינים  –רמת נגיעות

 של המינים הפולשים בתחום המתקן עשבונים

o  (2010 דרור -דופור בהתאם להגדרות הקיימות בספרות המקצועית ) –רמת איום 

o  מ' סביב המתקן זיהוי השפעות על הסביבה  50ברדיוס  –נוכחות מינים פולשים מחוץ למתקן

 ומהסביבה. עדיפות לטיפול במינים בתחום המתקן בלבד. הערכה איכותית של היקף הנגיעות

o .קירבה לשימושים רגישים בתי גידול איכותיים, שטחים פתוחים ברמת המתקן המקומית 

 

 אופן הניקוד

  עבור  מרחק מבינויניקוד  )עבור כל קריטריון( ניקוד מרחק )מ'(

0 - 50 5 1 

50 – 150 4 2 

150 – 300 3 3 

300 – 600 2 4 

 5 1 ומעלה 600

 

 תוצאותד. 

אתרים השונים )לפירוט מלא ראו כרטיס אתר ין הב לטיפוליות וקריטריונים לקביעת קדימ סיכום. 1

 :בהמשך(

 

 : ריכוז מאפייני האתרים ביחס לקריטריונים המרחביים1ד טבלה

מרחק  בית גידול מתקן
משמורות 
טבע וגנים 

 )מ'(

מרחק 
ממסדרון 
אקולוגי 

 )מ'(

מרחק 
מיער 

 )מ'(

מרחק 
ממבנים 

 )מ'(

מרחק 
מנחלים 

 )מ'(

בתי גידול רגישים 
בתחום התכנית 

 וסביבתה

גבעות קירטון ומישורי לס  האשל
 בצפון הנגב

גבעות קירטון ומחשופי  0 1400 0 1500 7500
עם צומח טבעי,  קירטון

אזורי נטיעות בקרקעות 
 לס

 אין 2500 50 183 1500 4800 לס בצפון הנגב אפרת

 חולות, חוף ים 1500 10 30 30 30 חולות מישור החוף אשקלון

קרקעות 
 הצפון

עמקים אלוביאלים באקלים 
 ים תיכוני 

כתמים לחים, נחל  300 0 460 450 2700
 ושטחי הצפה עונתיים
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ככל שהניקוד גבוהה יותר קיימת קדימות לטיפול   .:  ניקוד משוקלל עבור כלל הקריטריונים2ד טבלה

 .שקיימים מינים פולשים( מידהבאתר )ב

ניקוד  מתקן
בית 
 גידול

ניקוד 
בתי 

גידול 
רגישים 
 מקומיים

ניקוד 
מרחק 

 משמורות

ניקוד 
מסדרון 
 אקולוגי

ניקוד 
מרחק 

 מיער

ניקוד 
מרחק 
 מבינוי

ניקוד 
מרחק 
 מנחל

ניקוד 
רמת 
 איום

ניקוד 
רמת 

 נגיעות

ניקוד 
מינים 

פולשים 
מחוץ 

 למתקן

 סה"כ

 39 3 4 5 5 5 5 1 1 5 5 האשל

 23 3 3 4 1 1 3 1 1 1 5 אפרת

 31 2 1 1 1 1 5 5 5 5 5 אשקלון

 21 4 1 1 3 1 2 2 1 3 3 קרקעות הצפון

 

 . קביעת קדימות לטיפול בריכוזים בכל אתר2

בהתאם למיקום הריכוזים ופוטנציאל ההשפעה על ערכי טבע ושטחים  נקבעהקביעת הקדימות בכל אתר 

 בלתי מופרים:

 שיקולים רמת קדימות

 ריכוזים בקרבה לשטחים טבעיים בעלי ערכיות אקולוגית בתוך האתר או מחוצה לו ראשונה

 פתוחים  בהם קיים עיבוד חקלאי ריכוזים בקרבה לשטחי שניה 

 ריכוזים בסמיכות לדרכים ואזורי תנועת כלי רכב שלישית

 ריכוזים בתחום מתקנים ובשטחים מבונים רביעית

 

 סיכום

אשל ואפרת. מבין השנים  –בשלב זה קיים צורך בביצוע ממשק לסילוק מינים פולשים בשני אתרים בלבד 

 קיימת קדימות להתחלת הטיפול באתר אשל.

פולשים. האתר בנוי ברובו והקרקע מחופה בכל שטח המתקן. במתקן  באתר אשקלון לא נמצאו מינים

מתבצעות פעולות הדברה וריסוס של צמחייה באופן שוטף ויעיל. לפיכך יש לשמר את מתכונת הטיפול 

 הנוכחית.

אתר קרקעות הצפון הנו אתר להקמה עתידית. בזמן ההקמה ולאחריהן יש לנקוט פעולות למניעת 

 ם  הכוללות ניטור, עקירה וריסוס.התבססות מינים פולשי
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 אתר האשל. 1

 מאפיינים כללים. 1.1

 לעיר באר שבע ממערב: נגב צפוני, מיקום

 דונם 1500 –:  כ שטח האתר

 : נחצה ע"י ערוצי נחל פטיש וסמוך לנחל עשןנחלים

 , יער קק"ל: אתר פסולת דודאים, חקלאות, ישובי פזורה, דרכים ארציותשימושי קרקע במרחב

 בתי גידול

האתר לס בצפון הנגב.  יומישור גבעות קירטון אתר האשל ממוקם בתחום היחידות הביוגיאוגרפיות של 

נמצא במרחב הנחלים פטיש ועשן בו קיים עיבוד של הקרקעות האלוביאליות. בתי גידול טבעיים מצויים 

חל עשן(.  בתי הגידול על גבי מדרונות ולאורך רצועות הנחלים אשר בחלקם מתקימות נטיעות )יער נ

הטבעיים מתפתחים על גבי מדרונות בעלי תשתית קרקע אבנית וסלעית ונפוצים בהם בני שיח כדוגמת: 

נואית קוצנית, ערטל מדברי ולענת המדבר. בתחום המתקן ניתן למצוא מופע טבעי של בית גידול זה 

וי הצומח בין שטח זה בו לא קיימת לום אוויר ניכר הבדל ברור בכיסצדונם. בת 500 –המשתרע על פני כ 

 רעיה לבין בתי גידול דומים מחוץ למתקן בהם כפי הנראה מתקיימת רעיה. 

 , להלן סיכום הממצאים:2בשטח זה בוצע סקר צומח מפורט )נערך ע"י בר שמש( המופיע בנספח 

גרים  8-ים למדי ונדיר 6או  5אנדמיים,  7מוגנים,  12 אדום,  1 מיני צמחים, מתוכם: 219בסקר אותרו 

מוגדרים פולשים(. השטחים הטבעיים ביותר נמצאים במדרונות הגבעות ובראש הערוצים. לרוב  5)מתוכם 

מורדות הגבעות מאופיינות בבתה מדברית דלילה אשר הרכב המינים שבה מושפע מהמפנה ומרמת 

צבעוני המדבר. במחשופי השיח שמשון הדור ואוכלוסיות יפות של -הסלעיות: במפנים הצפוניים בולט בן

קרקפות, כמו גם -השיח ערטל מדברי, נואית קוצנית וחורשף קטן-הסלע )בעיקר במפנה דרומי( בולטים בני

שנתיים: קיפודן -הגיאופיט זמזומית המדבר. בכל שטח הגבעות בולטים גם מספר מינים עשבוניים רב

 שנתי מלעניאל מצוי. -הדגן החד פרחים. כמו כן, שולט ובולט-בלאנש, זקנן שעיר ומלעניאל קטן

בראש ומעלה הערוצים ניתן למצוא ריכוזים צפופים של גלונית מצויה, מרווה ריחנית ואטד אירופי, כמו 

שנתיות )אפון נמוך, בקיה תרבותית, בקיה מדורבנת, טופח -גם עצי שיזף מצוי פזורים ומגוון קיטניות חד

 ירושלים, טופח נאה, טופח אדום ועוד(. 

ון השטח קיים שקע גדול בו בולטת אוכלוסייה של עצי אשל היאור ועוד מיני צמחי בתי גידול לחים, בצפ

כגון: שומר פשוט ומעט קנה מצוי. בגדתו הצפונית )מפנה דרומי( בולטת אוכלוסייה צפופה של לענת 

 המדבר וחבלבל זיתני.

מין )בסכנת הכחדה( הכוללות מאות פרטים. זהו   הצמח שום קולמן במסגרת הסקר אותרו אוכלוסיות של

ערד עם חריגות עד מישור ימין -דימונה-אנדמי לצפון הנגב בישראל: עד כה אותר במשולש באר שבע

מתקן אשל מהווה  ככל הידועוצפונית לבאר שבע עד אזור צומת גורל. במערב אותר בין באר שבע לחצרים. 

 .כיום גבול תפוצה צפון מערבי של המין

 מוצגים אתרים של ערכי הטבע ביחס לפיזור המינים הפולשים.  1.1בתרשים 

: נצפו מאורות ומחילות רבות. סימני פעילות של דרבנים, תן זהוב, חנקן גדול, בז מצוי, כחול בעלי חיים

 חזה, דיה שחורה, מאיינה הודית )פולש(  

 
טחי התפעול. באזור המכלים הטמונים רמת הפרות גבוהה באזור המתקנים, דרכים פנימיות וש: הפרות

 הפרה מקומית.

 פעמיים בשנה. והדרכים באזור המתקנים  )רנדאפ( : ביצוע ריסוסתפעול
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 מינים פולשים. 1.2

 (1.2)תרשים  פולשים צמחים טבלת תצפיות במיני

מס' 
 מוקד

מס'  שם המין
 פרטים

רמת  גובה
 איום

 סוג טיפול מיקום
 (1)פירוט בנספח 

 קדימות

1 
 

 3 ב3א, 3, 2, 1 אזור החניה בכניסה 4 1 - 0.5 11 טבק השיח

 3 מעקב אזור החניה בכניסה 4 3 1 ינבוט

 0.5 5 קוכיה הודית
לא 

 ריסוס אזור החניה בכניסה הוגדר
3 

2 

 4 2 1 טבק השיח
מ' מהדרך ההיקפית  25

 ב3א, 3, 2, 1 החיצונית
2 

 3 0.5 10 קייצת
מ' מהדרך ההיקפית  25

 ריסוס החיצונית
2 

 4 1.5 1 טבק השיח 3
מ' מהדרך ההיקפית  15

 החיצונית
 2 ב3א, 3, 2, 1

 4 1.5 20 טבק השיח 4
מ' מהדרך ההיקפית  20

 החיצונית בערוץ
 2 ב3א, 3, 2, 1

 2 ב3א, 3, 2, 1 דרך היקפית החיצונית 4 1.5 7 טבק השיח 5

 4 1.5 1 טבק השיח 6
מ' מהדרך ההיקפית  15

 החיצונית
 2 ב3א, 3, 2, 1

 2  2משולב  3 2.5 1 שיטת ויקטוריה 7

 4 1.5 3 טבק השיח 8
מ' מהדרך ההיקפית  10

 החיצונית
 2 ב3א, 3, 2, 

 4 1.5 4 טבק השיח 9
מ' מהדרך ההיקפית  10

 החיצונית
 2 ב3א, 3, 2, 

 4 1.5 2 טבק השיח 10
מ' מהדרך ההיקפית  25

 החיצונית
 2 ב3א, 3, 2, 

 3 ב3א, 3, 2,  אזור הכניסה 1 9 1 וושינגטוניה 11

 3 ב3א, 3, 2,  מתקן כביש כניסה 4 1 2 טבק השיח 12

 0.5 2 קוכיה הודית 13
לא 

 ריסוס דרך היקפית פנימית הוגדר
3 

 3 ב3א, 3, 2 דרך היקפית פנימית 4 1.5 3 שיטה כחלחלה 14

 4 ב3א, 3, 2 דרך היקפית פנימית 3 5 1 שיטת ויקטוריה 15

16 

 1 ב3א, 3, 2, 1 דרך היקפית פנימית 4 1.5 2 טבק השיח

 1 ריסוס דרך היקפית פנימית 3 0.5 עשרות קייצת

 1 ב3א, 3, 2 דרך היקפית פנימית 4 3 4 שיטה כחלחלה

 1 ב3א, 3, 2 דרך היקפית פנימית 3 3 1 שיטת ויקטוריה

 1 ב3א, 3, 2 דרך היקפית פנימית 4 1-3 17 שיטה כחלחלה 17

 1 ב3א, 3, 2 דרך היקפית פנימית 4 1-3 26 כחלחלהשיטה  18

 1 ב3א, 3, 2 דרך היקפית פנימית 4 1-3 10 שיטה כחלחלה 19

20 

 1 ב3א, 3, 2 דרך היקפית פנימית 4 4 - 1 100 שיטה כחלחלה

 1 ב3א, 3, 2 דרך היקפית פנימית 3 3 1 שיטת ויקטוריה

 1 ב3א, 3, 2 שטח פתוח 3 3 1 שיטת ויקטוריה 21

 1 ריסוס דרך היקפית פנימית 3 0.5 עשרות קייצת 22

 0.5 15 קוכיה הודית 23
לא 

 ריסוס דרך היקפית פנימית הוגדר
1 

 1 ב3א, 3, 2 דרך היקפית פנימית 3 2.5 2 שיטת ויקטוריה 24

 1 ב3א, 3, 2, 1 דרך היקפית פנימית 4 1.5 30 טבק השיח 25

 1 ב3א, 3, 2 פנימיתדרך היקפית  3 3 4 שיטת ויקטוריה 26

 1 ב3א, 3, 2 מיכלים טמונים 4 6 1 ינבוט 27
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מס' 
 מוקד

מס'  שם המין
 פרטים

רמת  גובה
 איום

 סוג טיפול מיקום
 (1)פירוט בנספח 

 קדימות

 1 ב3א, 3, 2 דרכים פנימיות 3 3 1 שיטת ויקטוריה 28

 1 ב3א, 3, 2 שטח פתוח 3 3 1 שיטת ויקטוריה 29

 1 ב3א, 3, 2 מיכלים טמונים 3 3 1 שיטת ויקטוריה 30

 1 ב3א, 3, 2 דרכים פנימיות 3 3 1 שיטת ויקטוריה 31

32 

 1 ב3א, 3, 2 מיכלים טמונים 4 4 1 ינבוט

 1 ריסוס מיכלים טמונים 3 0.5 עשרות קייצת

 1 ב3א, 3, 2 מיכלים טמונים 4 3 1 שיטה כחלחלה

 1 ב3א, 3, 2 מיכלים טמונים 3 3 3 שיטת ויקטוריה

 1 ב3א, 3, 2 דרך היקפית פנימית 4 0.5-3 15 שיטה כחלחלה 33

 1 ריסוס מיכלים טמונים 1 0.5 100 מלוח ספוגי 34

 2 ב3א, 3, 2, 1 דרך היקפית פנימית 4 1.5 7 טבק השיח 35

36 

 2 ריסוס דרך היקפית פנימית 1 0.5 10 מלוח ספוגי

 2 ריסוס דרך היקפית פנימית 3 0.5 עשרות קייצת

 2 ב3א, 3, 2 דרך היקפית פנימית 4 2.5 4 שיטה כחלחלה

 2 ב3א, 3, 2 היקפית פנימיתדרך  3 3 1 שיטת ויקטוריה

 1 ב3א, 3, 2 דרכים פנימיות 3 2.5 1 שיטת ויקטוריה 37

 1 ב3א, 3, 2 שטח פתוח 4 1-6 20 שיטה כחלחלה 38

 1 ב3א, 3, 2 דרכים פנימיות 4 3 1 שיטה כחלחלה 39

 1 ב3א, 3, 2 דרכים פנימיות 4 3 2 שיטה כחלחלה 40

 1 ב3א, 3, 2 דרכים פנימיות 4 3 10 שיטה כחלחלה 41

 2 ב3א, 3, 2 דרך היקפית פנימית 3 2.5 1 שיטת ויקטוריה 42

 0.5 50 קוכיה הודית 43
לא 

 ריסוס דרך היקפית פנימית הוגדר
2 

 4 ב3א, 3, 2 דרכים פנימיות 3 3 1 שיטת ויקטוריה 44

 4 ב3א, 3, 2 אזור תפעול 4 1-3 15 שיטה כחלחלה 45

 4 ב3א, 3, 2 עיליים מיכלים 4 1-3 20 שיטה כחלחלה 46

 4 ב3א, 3, 2 אזור תפעול 4 1-3 7 שיטה כחלחלה 47

 4 ב3א, 3, 2 אזור תפעול 3 3 1 שיטת ויקטוריה 48

 3 1 דודניאה דביקה 49
לא 

 ב3א, 3, 2, 1 דרכים פנימיות  הוגדר
3 

 3 ב3א, 3, 2 דרכים פנימיות 4 2 1 שיטה כחלחלה 50

 4 ריסוס עיליים מיכלים 1 0.5 30 מלוח ספוגי 51

 4 ב3א, 3, 2 מיכלים עיליים 4 2.5 1 שיטה כחלחלה 52

 3 ב3א, 3, 2 דרכים פנימיות 3 3 1 שיטת ויקטוריה 53

54 

 3 ריסוס דרכים פנימיות 1 0.5 30 מלוח ספוגי

 3 ריסוס דרכים פנימיות 3 0.5 עשרות קייצת

 3 ב3א, 3, 2 דרכים פנימיות 4 2 6 שיטה כחלחלה 55

 3 ב3א, 3, 2 דרכים פנימיות 4 2 20 שיטה כחלחלה 56

 3 ריסוס דרכים פנימיות 1 0.5 20 מלוח ספוגי 57

 3 ב3א, 3, 2 דרכים פנימיות 4 1.5 2 שיטה כחלחלה 58

 4 ריסוס אזור תפעול 1 0.5 12 מלוח ספוגי 59

60 
שיטת עלי 

 אזור תפעול 4 5 1 ערבה
 4 ב3א, 3, 2

 4 ב3א, 3, 2 אזור תפעול 4 2 1 שיטה כחלחלה 61

 4 ריסוס מיכלים עיליים 1 0.5 עשרות מלוח ספוגי 62

 1 ב3א, 3, 2 מיכלים טמונים 4 4 1 ינבוט 63
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מס' 
 מוקד

מס'  שם המין
 פרטים

רמת  גובה
 איום

 סוג טיפול מיקום
 (1)פירוט בנספח 

 קדימות

 1 ב3א, 3, 2 דרכים פנימיות 4 4 1 ינבוט 64

 4 ריסוס מיכלים עיליים 1 0.5 עשרות מלוח ספוגי 65

 4 ריסוס מיכלים עיליים 1 0.5 עשרות מלוח ספוגי 66

 4 ריסוס מיכלים עיליים 1 0.5 עשרות מלוח ספוגי 67

 4 ריסוס מיכלים עיליים 1 0.5 עשרות מלוח ספוגי 68

 4 ריסוס מיכלים עיליים 1 0.5 עשרות מלוח ספוגי 69

 4 ריסוס מיכלים עיליים 1 0.5 עשרות מלוח ספוגי 70

 4 ריסוס מיכלים עיליים 1 0.5 עשרות מלוח ספוגי 71

 4 ריסוס מיכלים עיליים 1 0.5 עשרות ספוגימלוח  72

 2 ריסוס מיכלים טמונים 1 0.5 עשרות מלוח ספוגי 73

74 

 - מעקב משרדים 1 3-7 10 וושינגטוניה

 - מעקב משרדים 1 6 1 מכנף נאה

76 

 1 ב3א, 3, 2,  שטח חשוף מחוץ לגדר 4 2 2 טבק השיח

 1 ב3א, 3,  שטח חשוף מחוץ לגדר 3 3 1 שיטת ויקטוריה

 

 ציפורים פולשות

 . (75)אתר  מאיינה הודית: זוג ציפורים נצפה באזור הכניסה למתקן

 .אתרי קינון פוטנציאלים: עצי וושינגטוניה בכניסה ובאזור המשרדים

 

 המלצות 1.3

ביצוע בהתאם למפורט ) סוגי טיפול עיקריים ארבעההטיפול במינים הפולשים בתחום האתר מצריך . 1

 :(1בנספח 

 מלוח ספוגי וקייצת – ריסוס 

  פרטים צעירים של טבק השיח –עקירה ידנית 

  פרטים צעירים של טבק השיח ומיני שיטה –חריטה ומריחה 

  פרטים גדולים של שיטה כחלחלה ושיטת ויקטוריה –קידוח מילוי 

 

 תכנית עבודה עקרונית. 2

 על בסיס כתב הכמויות המצורף התקשרות עם קבלן ביצוע בעל כלים ואמצעים לביצוע העבודה 

 :קביעת לוחות זמנים לביצוע העבודה בהתאם לסוג הטיפול 

o  סוף החורף )לא בגשם, רוח ושרב( טיפול חוזר במידת הצורך בתחילת הסתיו.  -ריסוס 

o  למעט כאשר יש זרעים כל השנה –עקירה ידנית.  

o  מאי –אמצע החורף )לא בגשם( טיפול חוזר מרץ   -חריטה ומילוי 

o  אמצע  2מאי טיפול חוזר  –אמצע החורף )לא בגשם( טיפול חוזר מרץ   -קידוח ומילוי

 החורף

o חודשים  4ביצוע ניטור כל  – ניטור במסגרת התפעול השוטף וטיפול נקודתי על פי הצורך

אקולוג / ), או לחילופין ע״י איש מקצוע אתריבוצע על ידי עובד מיומן מהלאחר הטיפול  

הצלחת הטיפול יש לבצע ניטור במסגרת התפעול ( לאחר / אדריכל נוףבוטנאי /אגרונום 

 השוטף פעמיים בשנה ובמידת הצורך לחזור על הטיפול.
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 כתב כמויות לקבלן ביצוע 1.4

 הכמות  עבור מספר המינים לטיפול בריסוס הנה הערכה בלבד 

  ולכן יש לקחת  )במקרה של ריבוי גזעים(טיפולים בחריטה ובקידוח מצריכים טיפול בכל גזע

 .בחשבון שבמקרה זה פרט אחד אינו מייצג בהכרח טיפול אחד

 

 טיפול כולל –שלב ראשון 

 כמות סוג טיפול קדימות

)מספר 

 פרטים(

 הערכת כמות עבודה

 פרטים / שעה / פועל 50-40חישוב מוצע לפי  16 עקירה ידנית 1

 פועל פרטים / שעה / 50-40חישוב מוצע לפי  130 מריחה –חריטה  1

פרטים / שעה  15-12מוצע לפי כריתה חישוב  114 כריתה מריחה/קידוח מילוי 1

 פועלים 2/ 

פרטים / שעה /  10-8מוצע לפי קידוח חישוב 

 פועלים 2

דונם / שעה / פועל (עם  1חישוב מוצע  500 ריסוס 1

 ההכנות

 פרטים / שעה / פועל 50-40חישוב מוצע לפי  20 עקירה ידנית 2

 פרטים / שעה / פועל 50-40חישוב מוצע לפי  20 מריחה –חריטה  2

פרטים / שעה  15-12מוצע לפי כריתה חישוב  15 כריתה מריחה/קידוח מילוי 2

 פועלים 2/ 

פרטים / שעה /  10-8מוצע לפי קידוח חישוב 

 פועלים 2

דונם / שעה / פועל (עם  1חישוב מוצע  270 ריסוס 2

 ההכנות

 פרטים / שעה / פועל 50-40חישוב מוצע לפי  6 עקירה ידנית 3

 פרטים / שעה / פועל 50-40חישוב מוצע לפי  25 מריחה –חריטה  3

פרטים / שעה  15-12מוצע לפי כריתה חישוב  19 כריתה מריחה/קידוח מילוי 3

 פועלים 2/ 

פרטים / שעה /  10-8מוצע לפי קידוח חישוב 

 פועלים 2

דונם / שעה / פועל (עם  1חישוב מוצע  160 ריסוס 3

 ההכנות

 פרטים / שעה / פועל 50-40חישוב מוצע לפי  - עקירה ידנית 4

 פרטים / שעה / פועל 50-40חישוב מוצע לפי  24 מריחה –חריטה  4

פרטים / שעה  15-12מוצע לפי כריתה חישוב  24 כריתה מריחה/קידוח מילוי 4

 פועלים 2/ 
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פרטים / שעה /  10-8מוצע לפי קידוח חישוב 

 פועלים 2

דונם / שעה / פועל (עם  1חישוב מוצע  950 ריסוס 4

 ההכנות

 

 טיפול חוזר –שלב שני 

 , מצורפת הערכת כמויות חומרים בהתאם להצלחת הטיפול הראשוני

 

 פרטים / ליטר 200 מריחה-טיפול בחריטה חומר הדברה

 פרטים / ליטר 50 מילוי-טיפול בקידוח

 

 פרטים / ליטר 30 מריחה-בכריתהטיפול 

 

 ליטר / דונם 0.5מקסימום  טיפול בריסוס

  

 

 

 תמונות מייצגות

 

 
 ריכוז שיטה כחלחלה בתחום המתקן
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 מוקד טבק השיח מחוץ למתקן

 

 
מוקד קייצת בתחום המתקן
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 תאורה 1.5

 , להלן עיקרי הממצאים וההמלצות:3דו"ח התאורה המלא מופיע בנספח 

 מצב קיים

 תאורה היקפית

 זוג וחשאר יחיד פנס נושאים חציים .מטרים 100 כ במרווח מטרים 12 בגובה תאורה עמודי אשל במתקן 

 העמודים בפריסת תיקנית תאורה תתכן לא. וואט 277 כ של חשמל תצרוכת וואט 250 בני כולם ,פנסים

 לקילומטר לשנה ח"ש 8500 כ של נוכחית חשמל תצרוכת .כזו בתאורה צורך אין אולי כי אם הנוכחית

 .גדר

 שטחים רגישים 

(. שטחים אלו הנם בתי גידול 1.2רגישים מחוץ למתקן ובתוכו )תרשים באתר האשל קיימים שטחים 

מתקיימות מערכות אקולוגיות מקומיות ולכן במקרה של זיהום אור קיים פוטנציאל גבוהה טבעיים בהם 

 להשפעות שליליות על תפקוד המערכת.

 קדימויות לטיפול ביחס לשטחים רגישים מחוץ למתקן: 

 . דופן מזרחית1

 . דופן צפונית2

 . דופן דרומית3

 . דופן מערבית4

 

 

 

 המלצות

 פטרול \ צופה

 5 כ של עוצמה לבחור– כדאי ,קטנים בפרטים להבחין שצריך פטרול או\ו צופה לשרת התאורה על אם 

 רחוב של ההארה דרישות על מבוססת ההמלצה .מיטבית הארה לאחידות ולדאוג בממוצע לוקס 10 עד

 13201 תקן -D1 הארה קבוצת ME5 - לפי וגם ) 1862 תקן 4 ת"רא( מקומי

 מצלמות אבטחה

 – את איכותי באופן לצלם האבטחה למצלמות לאפשר התאורה על אם :אבטחה מצלמות עבור תאורה

 צבעוני צילום יאפשר לוקס 2 כ של מינימלית הארה על ותעמוד נמוכה תהיה הנדרשת העוצמה ,הסביבה

 מתקרב לזהות פטרול יוכל עדיין ,כזה חסכוני תאורה במצב .ן"תש של המצלמות בסטנדרד תלוי איכותי

 ברמת מקובלות אבטחה מצלמות על מבוססת ההמלצה .עזר אמצעי ללא מטרים עשרות ממרחק למתקן

  .בהרבה נמוכה הארה שידרשו מצלמות קיימות .בינונית רגישות

 קדימות לטיפול
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 אתר אפרת. 2

 מאפיינים כללים. 2.1

 : נגב צפוני, מדרום לעיר באר שבע אזור נאות חובבמיקום

 דונם 122 –:  כ שטח האתר

 לא בקרבת נחלים: נחלים

 מתקני תשתית דרכים ארציות,דרכי עפר : חקלאות, ישובי פזורה, שימושי קרקע במרחב

 בתי גידול

במרחב ממוקם בתחום היחידות הביוגיאוגרפיות של לס בצפון הנגב. בתי גידול טבעיים  אפרת אתר 

גדול של   ת קיים ריכוז. בסביבת התכנית המידימצויים על גבי מדרונות ולאורך רצועות הנחלים

אוכלוסיית הפזורה הבדואית ולכן לא מתקיימים בתי גידול טבעיים  למעט כתמי קרקע מצומצמים בהם 

 מופיע חלק מהצומח המקומי.

רמת הפרות גבוהה ביותר והשטח כולו נפגע בעבר. בחלקו המרכזי של האתר עובר ערוץ בתחום המתקן 

 המאפיין אזורים מופרים.ניקוז מקומי ובו מתפתח צומח עשבוני 

באחת המנהרות באתר מושבה גדולה של עטלפי פירות המונה מאות פרטים. בנוסף נצפו: בעלי חיים: 

 שועל מצוי ועורב אפור.  

 באזור המתקנים, דרכים פנימיות ושטחי התפעול. בכלל האתר : רמת הפרות גבוהה הפרות

 ים פעמיים בשנה. : ביצוע ריסוס )רנדאפ( באזור המתקנים והדרכתפעול

 

 מינים פולשים. 2.2

 (2.2טבלת תצפיות במיני צמחים פולשים )תרשים 

 

מס' 
 מוקד

מס'  שם המין
 פרטים

 סוג טיפול מיקום רמת איום גובה

 4 - ריסוס דרכים פנימיות לא נקבע 1 3 קוכיה הודית 1

 4 - ריסוס דרכים פנימיות 1 0.5 100 מלוח ספוגי 2

 4 - ריסוס דרכים פנימיות 1 0.5 50 מלוח ספוגי 3

 4 - ריסוס שטח פתוח מופר 1 0.5 20 מלוח ספוגי 4

 4 - ריסוס שטח פתוח מופר 1 0.5 20 מלוח ספוגי 5

 4 - ריסוס שטח פתוח מופר 1 0.5 100 מלוח ספוגי 6

 4 - ריסוס שטח פתוח מופר 1 0.5 100 מלוח ספוגי 7

 4 - ריסוס שטח פתוח מופר 1 0.5 30 מלוח ספוגי 8

 4 - ריסוס שטח פתוח מופר 1 0.5 40 מלוח ספוגי 9

 4 - ריסוס דרכים פנימיות 1 0.5 40 מלוח ספוגי 10

 4 - ריסוס שטח פתוח מופר 3 0.5 20 קייצת 11

 4 - ריסוס שטח פתוח מופר 3 0.5 20 קייצת 12
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 המלצות 2.3

. משום שמדובר בריכוזים בעלי טיפול בריסוס בלבד. הטיפול במינים הפולשים בתחום האתר מצריך 1

 מאפיינים דומים  הקדימות לטיפול זהה.

  מלוח ספוגי וקייצת –ריסוס 

 

 . תכנית עבודה עקרונית2

  בהתאם לכתב הכמויות המצורףהתקשרות עם קבלן ביצוע בעל כלים ואמצעים לביצוע העבודה 

  הטיפול:קביעת לוחות זמנים לביצוע העבודה בהתאם לסוג 

o  סוף החורף )לא בגשם, רוח ושרב( טיפול חוזר במידת הצורך בתחילת הסתיו.  -ריסוס 

o ניטור במסגרת התפעול  - ניטור במסגרת התפעול השוטף וטיפול נקודתי על פי הצורך

יבוצע על חודשים לאחר הטיפול   4ביצוע ניטור כל  –השוטף וטיפול נקודתי על פי הצורך 

אקולוג / בוטנאי /אגרונום / ), או לחילופין ע״י איש מקצוע תראידי עובד מיומן מה

( לאחר הצלחת הטיפול יש לבצע ניטור במסגרת התפעול השוטף פעמיים אדריכל נוף

 בשנה ובמידת הצורך לחזור על הטיפול.

 

 כתב כמויות לקבלן ביצוע 2.4

 הכמות  עבור מספר המינים לטיפול בריסוס הנה הערכה בלבד 

 יטה ובקידוח מצריכים טיפול בכל גזע )במקרה של ריבוי גזעים( ולכן יש לקחת טיפולים בחר

 בחשבון שבמקרה זה פרט אחד אינו מייצג בהכרח טיפול אחד.

 טיפול כולל –שלב ראשון 

 כמות סוג טיפול קדימות

)מספר 

 פרטים(

 הערכת כמות עבודה

דונם / שעה / פועל (עם  1חישוב מוצע  650 ריסוס 1

 ההכנות

 

 טיפול חוזר –שלב שני 

 בהתאם להצלחת הטיפול הראשוני , מצורפת הערכת כמויות חומרים

 פרטים / ליטר 200 מריחה-טיפול בחריטה חומר הדברה

 פרטים / ליטר 50 מילוי-טיפול בקידוח

 

 פרטים / ליטר 30 מריחה-טיפול בכריתה

 

 ליטר / דונם 0.5מקסימום  טיפול בריסוס
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ריכוז מלוח ספוגי
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 תאורה 2.5

 , להלן עיקרי הממצאים וההמלצות3דו"ח התאורה המלא מופיע בנספח 

 מצב קיים

 תאורה היקפית

   20  ומרווח מטרים 8 בגובה עמודים ג"ע וואט 150 נלג נורות עם Fresnel פרסנל פנסי אפרת במתקן

 כל להשגת בנקל להחלפה וניתן תקנית תאורה מאפשר התאורה פריסת אופן. עמודים 70 כ"סה מטרים

 .גדר לקילומטר לשנה ח"ש 18000 כ של נוכחית חשמל תצרוכת .ההארה דרישות

 

 שטחים רגישים

ממוקם באזור של יישובי הפזורה, סביב המתקן אזורי מגורים ושטחים מעובדים. בקרבת  אתר אפרת

 המתקן אין שטחים טבעיים לפיכך לא קיימת קדימות לאזור מסויים. 

 

 המלצות

 פטרול \ צופה

 5 כ של עוצמה לבחור– כדאי ,קטנים בפרטים להבחין שצריך פטרול או\ו צופה לשרת התאורה על אם 

 רחוב של ההארה דרישות על מבוססת ההמלצה .מיטבית הארה לאחידות ולדאוג בממוצע לוקס 10 עד

 13201 תקן -D1 הארה קבוצת ME5 - לפי וגם ) 1862 תקן 4 ת"רא( מקומי

 .אפרת במתקן לפריסה גדר לקילומטר לשנה ח"ש 5100 כ של חשמל תצרוכת

 מצלמות אבטחה

 – את איכותי באופן לצלם האבטחה למצלמות לאפשר התאורה על אם :אבטחה מצלמות עבור תאורה

 צבעוני צילום יאפשר לוקס 2 כ של מינימלית הארה על ותעמוד נמוכה תהיה הנדרשת העוצמה ,הסביבה

 מתקרב לזהות פטרול יוכל עדיין ,כזה חסכוני תאורה במצב .ן"תש של המצלמות בסטנדרד תלוי איכותי

 ברמת מקובלות אבטחה מצלמות על מבוססת ההמלצה .עזר אמצעי ללא מטרים עשרות ממרחק למתקן

 לשנה ח"ש 2500 כ של חשמל תצרוכת .בהרבה נמוכה הארה שידרשו מצלמות קיימות .בינונית רגישות

  .אפרת במתקן לפריסה גדר לקילומטר
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 . אתר אשקלון3

 

 מאפיינים כללים. 3.1

 : נגב מערבי, דרומית לאשקלוןמיקום

 דונם 122 –:  כ שטח האתר

 : לא בקרבת נחליםנחלים

 : תעשיה, תשתיות, שמורת טבע, ישוביםשימושי קרקע במרחב

 בתי גידול

חולות מישור החוף. את האתר מקיפים משלושה הביוגיאוגרפית של  הממוקם בתחום היחיד אשקלוןאתר 

קן זיקים. בדופן הצפונית צמוד המתקן למתקני תשתית אחרים. בכלל אזור המתכיוונים  שטחי חולות 

בחומרים מלאכותיים כך שבתחום המתקן לא ניתן למצוא בתי גידול טבעיים או מחופה הקרקע הטבעית 

  שטחי בור בהם מתפתח צומח.

 : רמת הפרות גבוהה בכלל האתר באזור המתקנים, דרכים פנימיות ושטחי התפעול. הפרות

יתוף פעולה עם רט"ג לצורך ש: ביצוע ריסוס )רנדאפ( באזור המתקנים והדרכים פעמיים בשנה. תפעול

 עקירת עצי שיטה כחלחלה סמוך לגדר בתחום שמורת הטבע.

 מינים פולשים. 23.

מחוצה לו אזור מתקני התשתיות והמפעלים נגוע בשיטה כחלחלה )בעיה  באתר לא נמצאו מינים פולשים

 אזורית(

 המלצות 33.

 המשך הטיפול הקיים

 

 תאורה  3.4

 , להלן עיקרי הממצאים וההמלצות3בנספח דו"ח התאורה המלא מופיע 

 מצב קיים

 תאורה היקפית

 תצרוכת את להעריך פרטים מספיק אין .היקפית גדר מ"ק 3.2 פ"ע הפרוסה תאורה אשקלון מסוףב

 .תקנית תאורה להשיג ניתן לא ,מתאים פריסה שיפור ללא כאן שגם נראה אך שלה החשמל

 שטחים רגישים

מוקף בשטחי חולות טבעיים משלושה כיוונים בדגש על הצלע הדרום מערבית הפונה לשטח פתוח  האתר

 ( . קדימויות לטיפול ביחס לשטחים רגישים מחוץ למתקן: 3.2נרחב )תרשים 

 . צלע דרום מערבית1

 . צלע מערבית2

 . צלע דרום מזרחית.3
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 המלצות

 פטרול \ צופה

 5 כ של עוצמה לבחור– כדאי ,קטנים בפרטים להבחין שצריך פטרול או\ו צופה לשרת התאורה על אם 

 רחוב של ההארה דרישות על מבוססת ההמלצה .מיטבית הארה לאחידות ולדאוג בממוצע לוקס 10 עד

   13201  תקן -D1 הארה קבוצת ME5 - לפי וגם ) 1862 תקן 4 ת"רא( מקומי

 מצלמות אבטחה

 – את איכותי באופן לצלם האבטחה למצלמות לאפשר התאורה על אם :אבטחה מצלמות עבור תאורה

 צבעוני צילום יאפשר לוקס 2 כ של מינימלית הארה על ותעמוד נמוכה תהיה הנדרשת העוצמה ,הסביבה

 מתקרב לזהות פטרול יוכל עדיין ,כזה חסכוני תאורה במצב .ן"תש של המצלמות בסטנדרד תלוי איכותי

 ברמת מקובלות אבטחה מצלמות על מבוססת ההמלצה .עזר אמצעי ללא מטרים עשרות ממרחק למתקן

  .בהרבה נמוכה הארה שידרשו מצלמות קיימות .בינונית רגישות
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 )עתידי( . אתר קרקעות הצפון4

 

 מאפיינים כללים. 4.1

 : מפרץ חיפה בעורף בתי הזיקוקמיקום

 דונם 760 –:  כ האתרשטח 

 נחל הקישון: נחלים

 חקלאות.: תעשיה, תשתיות, שימושי קרקע במרחב

 בתי גידול

. מ' ממערב לאתר 250 –, הנחל עובר כ קרקעות הסחף של אגן נחל הקישון המתקן העתידי ממוקם בתחום

למרות שמרבית השטח מעובד ניתן למצוא כתמים של צומח לח המאפיין אזורי ביצה ושטחים מוצפים 

עונתיית. במקומות אלו מופיעים צמחים של בתי גידול לחים לעיתים בריכוזים גדולים. מינים שנצפו: 

 נרקיס מצוי, ערבז דק עלים, חומעה יפה, לשישית הצבעים.

  שטח חקלאי: הפרות

 

 פולשים מינים. 4.2

 פרקינסוניה שיכנית –מעט מינים פולשים לצד מסילת הרכבת 

 . בעורף בתי הזיקוק שיטה כחלחלה ומכנף נאה

 

 

 המלצות 4.3

 :נקיטת האמצעים הבאים במסגרת עבודות ההקמה והתפעול

 טיפול במינים פולשים בתחום התכנית טרם ההקמה 

  פולשים או ממקור העובר טיפול מונעככל הניתן שימוש באגרגטים ממקור שאינו נגוע במינים 

 בדגש על אזור נחל הקישון. גידור שטח העבודות למניעת גלישה לאזורים רגישים 

 שימוש במינים שאינם פולשים במסגרת הפיתוח הנופי ושילוב מינים מקומיים של צמחי בר .

רשימת צמחים שאינם רצויים ניתן למצוא בקישור המצורף: 

http://www.teva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/noy.pdf. 

 שימוש במתקני פסולת שאינם ניתנים לפתיחה ע"י בעלי חיים 

 ביצוע תכנית ניטור וסילוק מינים פולשים לאחר ההקמה 

 )תכנון תאורה באופן שמצמצם את זליגת האור לעבר השטחים הרגישים )כיוון דרום נחל הקישון 

  תאורה. 3נספח פירוט ב ראו -אנרגטי ויאפשר חסכון 

 המלצות

 פטרול \ צופה

 עוצמה לבחור– כדאי ,קטנים בפרטים להבחין שצריך פטרול או\ו צופה לשרת התאורה על אם

 דרישות על מבוססת ההמלצה .מיטבית הארה לאחידות ולדאוג בממוצע לוקס 10 עד 5 כ של

   13201  תקן -D1 הארה קבוצת ME5 - לפי וגם ) 1862 תקן 4 ת"רא( מקומי רחוב של ההארה
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 מצלמות אבטחה

 איכותי באופן לצלם האבטחה למצלמות לאפשר התאורה על אם :אבטחה מצלמות עבור תאורה

 יאפשר לוקס 2 כ של מינימלית הארה על ותעמוד נמוכה תהיה הנדרשת העוצמה ,הסביבה– את

 יוכל עדיין ,כזה חסכוני תאורה במצב .ן"תש של המצלמות בסטנדרד תלוי איכותי צבעוני צילום

 על מבוססת ההמלצה .עזר אמצעי ללא מטרים עשרות ממרחק למתקן מתקרב לזהות פטרול

 נמוכה הארה שידרשו מצלמות קיימות .בינונית רגישות ברמת מקובלות אבטחה מצלמות

  .בהרבה
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 פולשיםפרוטוקול לטיפול במינים   - 1נספח 

 במחצבות פולשים בצמחים טיפול,  'ג נספח,  פולשים מצמחים נקיים לאגרגטים אקולוגי קודמתוך: 

 החולות טיונית ,מצוי קיקיון ,השיח טבק ,ערבה עלי שיטת ,כחלחלה שיטה- מבצע לקבלן פרוטוקול

 הטבע להגנת החברה ,רוטשילד אלון :היגוי- - דרור דופור מארק אן'ז ר"ד :מחבר- ספוגי ומלוח
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 סקר צומח  – 2נספח 
 )בוצע ע"י בר שמש(

 
 

 6.3.16בר שמש               מתקן אשל -סקר צומח תש"ן

 

 שיטת העבודה:

. במהלכו נאספה רשימת מצאי מיני צמחים בכלל השטח 2.3.16: הסקירה התבצעה במהלך יום אחד בתאריך

 עניין בוטני. כמו כן צולמו תמונות מייצגות של השטח ושל מינים נבחרים.ונדקרו אתרים 

 

 תיאור כללי:

שטחי גבעות מתונות וערוצים קטנים אשר רוב שטחן מכוסה צומח טבעי. בצידי דרכי העפר, הכביש ובראש 

צומח  שטחים אלו מאופיינים בשלטון של -הגבעות ישנן הפרות כגון ריסוס, עבודות עפר וצמחים פולשים

 סגטלי. -רודרלי

 

 ממצאים עיקריים:

 5גרים )מתוכם  8-נדירים למדי ו 5או  4אנדמיים,  6מוגנים,  11מיני צמחים, מתוכם:  206בסקר אותרו 

 מוגדרים פולשים(.

 השטחים הטבעיים ביותר נמצאים במדרונות הגבעות ובראש הערוצים:

ר הרכב המינים שבה מושפע מהמפנה ומרמת לרוב מורדות הגבעות מאופיינות בבתה מדברית דלילה אש

השיח שמשון הדור ואוכלוסיות יפות של צבעוני המדבר. במחשופי הסלע -הסלעיות: במפנים הצפוניים בולט בן

קרקפות, כמו גם הגיאופיט -השיח ערטל מדברי, נואית קוצנית וחורשף קטן-)בעיקר במפנה דרומי( בולטים בני

שנתיים: קיפודן בלאנש, זקנן שעיר -ת בולטים גם מספר מינים עשבוניים רבזמזומית המדבר. בכל שטח הגבעו

 שנתי מלעניאל מצוי. -פרחים. כמו כן, שולט ובולט הדגן החד-ומלעניאל קטן

בראש ומעלה הערוצים ניתן למצוא ריכוזים צפופים של גלונית מצויה, מרווה ריחנית ואטד אירופי, כמו גם עצי 

שנתיות )אפון נמוך, בקיה תרבותית, בקיה מדורבנת, טופח ירושלים, -ן קיטניות חדשיזף מצוי פזורים ומגוו

 טופח נאה, טופח אדום ועוד(. 

בצפון השטח קיים שקע גדול בו בולטת אוכלוסייה של עצי אשל היאור ועוד מיני צמחי בתי גידול לחים, כגון: 

ת אוכלוסייה צפופה של לענת המדבר שומר פשוט ומעט קנה מצוי. בגדתו הצפונית )מפנה דרומי( בולט

 וחבלבל זיתני.

 

 מינים נבחרים:



45 
 

בתחום הסקר לא אותרו מינים "אדומים" או נדירים מאוד, אך אופי הצומח בגבעות הוא טבעי וערכי. בולטים 

 מספר מינים וסוגים שחשוב לציין:

 הסוג שמשון:

 שמשון הדור. -בפריחתו הסגולה היפהשנתיים. בהם בולט -חד 2-שיח ו-בני 3 -מיני שמשון 5אותרו 

 עוקץ:-מצילות ארוכות

בסקר אותרו פרטים  -גיאופיט מרשים הגדל בצפון הנגב בעיקר בערוצי לס ובשדות לס בהם חקלאות מסורתית

 בודדים לפני פריחה בשטח לס לא מופר בראש גבעה. בספר האדום מופיע כמין "על סף איום".

 שפה תמים:-חד

ר למדי ממשפחת השפתניים הגדל בעיקר בחבל הספר ובכורכר וחמרה במישור החוף שיח צנוע ונדי-בן

 הדרומי. נמצאו מספר פרטים פזורים במדרונות הגבעות.

 צבעוני המדבר:

גיאופיט הבולט בפריחתו האדומה. קיימים פרטים רבים על מדרונות הגבעות בכל שטח הסקר, אם כי 

 פוניים יחד עם שמשון הדור.הריכוזים הצפופים ביותר אותרו במפנים צ

 חצב גלוני:

גיאופיט מדברי קטן הפורח בסתיו. פריחתו צנועה בגודלה וצבעה ולכן קשה לאתרו. בסקר הנוכחי אותרו עלים 

 ללא שרידים של עמוד פריחה.

 הסוג שום:

כי עדיין לא כנראה שום אשרסון )מין נדיר(, אם  -שום מזרחי, שום ארדל ושום בלתי מזוהה -מיני שום 3אותרו 

 פרח ולכן לא ניתן לזהות בוודאות.

 

 

 בר שמש    6.6.16              26.5.16סיכום סיור שני  -מתקן אשל -סקר צומח תשן

מטרת הסיור הייתה איתור המין ה"אדום" שום קולמן. לשם כך בוצע סיור רגלי בכל בתי הגידול המתאימים 

 שום קולמן, נלקח נ.צ. )אחד לכל אוכלוסייה רציפה(שבשטח המתקן. במידה ואותרה אוכלוסייה של 

 בנוסף, עודכנה רשימת המינים הכללית ונוספו מינים פורחי קיץ ומינים שלא אותרו בסיור הקודם.

 קצת על המין שום קולמן:

יוני, בעל פרחים קטנים וצנועים בצבע -ס"מ עם בצל באדמה. פורח בחודשים מאי 10-30גיאופיט קטן בגובה 

 בנבן עם אבקנים צהובים, הפרחים ערוכים בתפרחת דלילה. ל-חום

ערד עם חריגות עד מישור ימין -דימונה-מין אנדמי לצפון הנגב בישראל: עד כה אותר במשולש באר שבע

וצפונית לבאר שבע עד אזור צומת גורל. במערב אותר בין באר שבע לחצרים. לפי הידוע לי, מתקן אשל מהווה 

 ון מערבי של המין. כיום גבול תפוצה צפ

באזור דימונה וגודלו בגן בוטני  1989-מבצלים שנאספו ב 1991זהו מין שתואר כחדש למדע בסיציליה בשנת 

 אותר המין בשדה בפעם הראשונה ע"י עוז גולן באזור באר שבע.  2007שם. אולם, רק בשנת 
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 /http://redlist.parks.org.il/taxa/Allium%20kollmannianumלהרחבה, אתר הספר האדום: 

 ממצאים

בתי הגידול המתאימים אותרו אוכלוסיות של שום קולמן. האוכלוסיות היו בנות פרטים בודדים עד עשרות  בכל

פרטים, שבכל המקרים הפרטים גדלים במפוזר כפרטים בודדים במרחק של בין עשרות בודדות של ס"מ לבין 

בצורה מדוייקת את  מטרים בודדים בין פרט לפרט. חשוב לציין שגם כאשר מזהים אוכלוסייה קשה לאמוד

זאת עקב הקושי לזהות את הצמח בין צמחי המלעניאל המצוי, גם ממרחק קטן מאוד.  -מספר הפרטים שבה

 אני מעריך את אוכלוסיית שום קולמן במתקן במאות פרטים )לפחות(.

 בית הגידול של שום קולמן: 

חלוף -השיח קיים צומח עשבוני בן-מצוי, או בתה פתוחה שבין בני חלוף בשלטון מלעניאל-צומח עשבוני בן

בשלטון מלעניאל מצוי. זאת על תשתית של קרקעת לס עם קרום קרקע מפותח ורמת אבניות נמוכה או 

 בינונית, אך ללא סלעיות. ללא שיפוע עד שיפוע בינוני.

 ממצאים נוספים:

מביניהם פורחים מאוחר ולכן אותרו רק עכשיו(.  4) י שוםמינ 5בנוסף לשום קולמן, אותרו במהלך הסיור עוד 

, 9-מין מוגן בעל פריחה מרשימה. בכך עולה מספר מיני השום במתקן ל -מתוכם ראויי לציון הוא השום הגבוה

 עושר גבוה יחסית לשטח כה מצומצם.

נדיר למדי, נצפה שנתי ממשפחת החלבלוביים הגדל בבתי גידול מופרים. מוגדר כ-מין חד -לשישית הבוצין

 בשולי דרכים.

 : )מסומנים בקו השינויים מהמסמך הקודם(עדכון למצאי הכללי 

גרים  8-נדירים למדי ו 6או  5אנדמיים,  7מוגנים,  12, מין "אדום" אחדמיני צמחים, מתוכם:  219בסקר אותרו 

  מוגדרים פולשים(. 5)מתוכם 
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 תאורה – 3נספח 
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