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:  צוות העבודה

זוחלים ויונקים, נגר: הפרויקט וסקריריכוז -רועי טלבי 

סקר צומח–דפנה כרמלי ודודי ריבנר 

סקר עופות–( רע שיש–סוקר ראשי )פארק הצפרות אילת 

הטבעהחברה להגנת , רכזת עסקים ומגוון ביולוגי-ברקן ליהי 

:  ועדת היגוי

ל החברה הכלכלית חבל אילות "מנכ, גיא מרקמן

החברה הכלכלית חבל אילות, רכזת תיירות, איריס דניאלי

מנהלת פארק תמנע, חגית גל

מנהלת פארק תמנע, ארכיאולוג, אסף הולצר

מנהל פארק תמנע, עומר ארמוזה

פארק תמנע, איציק בן יצחק

פארק תמנע, אביאל פיפמן

דרוםמחוז-הסביבהלהגנתהמשרד,סביבתיתכנוןענףראש,לווינסוןמתן

הסביבהלהגנתהמשרד,ביולוגימגווןתחוםראש,טרכטנברוטאנהר"ד

.  חבל אילות-סביבתית אילתיחידה , סביבהאקולוג ורכז שטחים פתוחים ואיכות , שניאיתי 

פארק הצפרות אילת, מנהל מקצועי, נועם וייס

רשות הטבע והגנים, מנהל מרחב ערבה, ערן היימס

רשות הטבע והגנים, אקולוגית ערבה, ר טל פולק"ד

רשות הטבע והגנים, פקח ערבה דרומית, עודד סהר

החברה להגנת הטבע, מנהל תחום המגוון הביולוגי, אלון רוטשילד

החברה להגנת הטבע, רכז שמירת טבע, שי טחנאי
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הפארק . סביבה מדברית טבעית אשר ברובה הוכרזה כשמורת טבער של "קמ70-כעל פני משתרע פארק תמנע הנמצא בלב הערבה הדרומית 

.המציע למבקר חשיפה לנוף גיאולוגי מרהיב וארכיאולוגיה מרתקת סביב סיפור הנחושתמבוקש תיירותי מוקד מהווה 

עיקרי הדברים

בעלי החיים והצמחים במערכת האקולוגית  מגוון : לפארק תמנע שני נכסים נוספים בעלי פוטנציאל משיכה משמעותי עבור תיירים מהארץ והעולם

.  תמנע ושמי הלילההייחודית של בקעת 

.  כיום שני נכסים אלו אינם מנוהלים וממונפים כמוקדי משיכה ואף נפגעים כתוצאה מפעילות לא מושכלת בשטחי השמורה ומחוצה לה

חווית צפרות  , התפתחות עסקית בתחומים חדשים כגון פארק אור כוכבים: מינוף נכסי טבע אלו תוך שמירה על תפקוד המערכת הטבעית יאפשר

הפחתת קונפליקטים מול גורמי תכנון וגורמים ירוקים ושיפור  , חסכון במשאבים, גיוון שעות הפעילות, ייחודית ותצפיות בחיות בר מקומיות

. הפארקהסביבתית של התדמית 

.התכנית לניהול סביבתי באה במטרה לממש חזון זה תוך המשך קיום פעילות עסקית ושיפור חווית המבקר בפארק תמנע

פיתוח תכנים  , תברואה משופרת וצמצום קונפליקטים עם חיות הבר, התכנית עוסקת בהיבטי תאורה ידידותית לסביבה והתייעלות אנרגטית

.אקולוגיים לשיפור וגיוון חווית הביקור והגדרה מדויקת של אזורי הפארק בהתאם לרגישות האקולוגית והתאמתם לאינטנסיביות הפעילות
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51 תכנית הטמעה

58 הערכה כלכלית

'עמ נספחים

64 הטבע המדברי הייחודי של פארק תמנע–' נספח א

65 סקר נגר

69 צומחסקר

76 סקר זוחלים

80 סקר יונקים

86 סקר עופות
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הצורך בתכנית ניהול סביבתית   

?כדאי לפארק תמנע ליישם תכנית לניהול סביבתימדוע 

טבעית מתוכה כשליש מוגדר כאתר של סביבה מדברית ר "קמ70כ על פני משתרע פארק תמנע הנמצא בלב הערבה הדרומית 

:גורמי משיכה עיקריים5הפארק כולל . תיירות הנושק לשמורת הטבע המוכרזת

גיאולוגיהנוף ייחודיבירת הנחושת-תמנע: היסטוריה

טבע מדברי ייחודי

הקיימים בפארק  גורמי המשיכה 5מתוך 2נכון להיום 

אינם  , המדברי הייחודי ושמי הלילההטבע : תמנע

כתוצאה  נפגעים ואף מנוהלים וממונפים כמוקדי משיכה 

.  מפעילות לא מושכלת

מסמך זה מכיל תכנית ניהול סביבתית שתאפשר מינוף  

שמירה על תפקוד המערכת  של כלל נכסי הפארק תוך 

.של פארק תמנעהעסקית והרחבת הפעילות הטבעית 

שמי הלילה
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הצורך בתכנית ניהול סביבתית   

?כדאי לפארק תמנע ליישם תכנית לניהול סביבתימדוע 

הגדלת קהלי היעד

  חובבי טבע אשר יוכלו ליהנות מתצפיות שונות

וזוחלים החיים  צבאים , יעלים, ח כגון עופות"בבע

.בשטחי הפארק

  חובבי אסטרונומיה היכולים ליהנות מחשכת

הלילה והמראות הייחודיים הנגלים כתוצאה מכך

חובבי צילום.

הפעילות  שעות הפעילות ואתרי גיוון 

  שילוב פעילויות ליליות כגון תצפיות

סדנאות  , טיולי ליל כוכבים, בכוכבים

.צילום

ח בשעות הבוקר "שילוב תצפיות בבע

.המוקדמות בהן החיות פעילות ביותר

חיסכון במשאבים

  צמצום זיהום האור תוך שימוש

בתאורה מתאימה יאפשר חיסכון  

אנרגטי וכלכלי כתוצאה מהקטנת  

.עוצמת ההארה הנדרשת

ירוקיםקונפליקטים מול גורמי תכנון וגורמים הפחתת 

 תוך  פיתוח והרחבה של פעילויות קיימות ומתוכננות בפארק

,  ס"ביניהם המשרד להג, שיתוף פעולה מול הגופים הירוקים

.  ט יוביל לצמצום התנגדויות פוטנציאליות בעתיד"ג וחלה"רט

מיתוג ומיצוב

מיצוב פארק תמנע כפארק המספק תיירות אקולוגית באזור  ,

אחרים  מענה לתחרות עם גורמי משיכה מהווה הגורם 

.  במרחב
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. מיליון נוסעים בשנה בשלב הפתיחה2-תעופה רמון מתוכנן להכיל עד כשדה 

מול פארק תמנע כמו גם טיסות בינלאומיות  תנחת מקומית מתל אביב וחיפה תיירות 

למרות העלייה הצפויה במספר התיירים  . שעד כה נחתו בשדה תעופה עובדה

התחרות בין אתרי תיירות סמוכים תלך ותגדל בין היתר בשל נוחות ההגעה  , באזור

טאבה וחצי האי  , וואדי רם, אילת: באמצעות שאטלים המתוכננים להגיע ליעדים כגון

על פארק תמנע למנף את כלל נכסיה לצורך הגדלת נתחה מסך תיירות פנים  . סיני

.וחוץ המגיעה לאזור

האתגר העומד בפני פארק תמנע   

אתגר שיווקי

תיירות אקולוגית מהווה נכס נוסף למיתוג ושיווק פארק תמנע אל מול קהלי  

היעד השונים
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האתגר העומד בפני פארק תמנע   

אתגר אקולוגי

כתוצאה מתיירות הולכת ועולה ללא תכנון  אנושית מוגברת פעילות 

המערכות האקולוגיות  משמעותיות על מושכל עלולה להוביל להשלכות 

הקיימות בפארק תמנע ובתוכן בעלי החיים והצמחים הייחודיים לאזור  

(.'נספח א, לפירוט על הטבע המדברי הייחודי בפארק תמנע. )זה

על פארק תמנע למצוא את הדרך לניהול נכון הכולל שמירה וטיפול בשניים  

טבע מדברי ייחודי ושמי הלילה: מחמשת הנכסים הקיימים בפארק

אפעה
רועי טלבי: צילומים יואב פרלמן: צילום, בז מדברי נקבה-חרדון צב הדור יזנוב קטן-עטלף חרקים  צבי זכר

(אתר לוקיישן)איל בר אור : צילום
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מינוף נכסי טבע כמשאב ציבורי תוך שמירה על תפקוד  
המערכת הטבעית

הפתרון  

הטבע המדברי הייחודי ושמי  אשר תשמר ותחזק את סביבתית ניהול תכנית 

הנגשת נכסים אלו כעוגן שיווקי להגדלת מספר  תוך הלילה בפארק תמנע 

.  המבקרים בפארק והכנסותיו

תכנית הניהול הסביבתית משלבת את הפן האקולוגי עם האילוצים  

של פעילויות הפארק , התיירותיים והתפעוליים, והצרכים

עסקית וסביבתית, דגל להתנהלות תיירותיתליצירת אתר 
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מינוף נכסי טבע כמשאב ציבורי תוך שמירה על תפקוד  
המערכת הטבעית

רועי טלבי: צילום, צבי הנגברועי טלבי: צילום, יעל נובי

שמירה על בתי הגידול והמערכות האקולוגיות המאפשרות את קיומן של מינים נדירים ומיני דגל בפארק תמנע

רועי טלבי: צילום, זכר-חרדון צב הדור 

אבי מאיר: צילום, שרקרק מצוי

דפנה כרמלי: צילום, לוטוס אילתי דפנה כרמלי: צילום, זצניה מזרחית

צומח

עופות יונקים

זוחלים

רועי טלבי: צילום, אילתיתמניפנית 

הטבעיתשמירה על תפקוד המערכת מינוף כלל נכסי פארק תמנע תוך -החזון 

,  סלעית שחורת בטן
רועי טלבי: צילום

, אצבעות-נץ קצר
אבי מאיר: צילום
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שמירה על אזורי התפוצה והפעילות המרכזיים של נכסי הטבע בפארק תמנע

פארק תמנע טומן בחובו בתי גידול מגוונים המשמשים  

.  ח שונים בפארק"אזורי תפוצה ופעילות מרכזיים עבור בע

  אפיקי הנחלים הרחבים ועתירי צמחיה משמשים

זוחלים למיניהם  , צבאים, אזורים חשובים עבור עופות

. כגון חרדון צב מצוי ושנונית הנחלים וצומח נדיר

  בתי גידול אנכיים של אבן חול והערוצים המגמטיים של

בז  , הר תמנע מהווים בית גידול לחרדון צב הדור

.  צומח נדיר ועוד, יעלים, מדברי

על פארק תמנע לשמור על אזורים אלו כמו גם 

למנף אותם לפעילויות מגוונות חדשות
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שילוב הערכיות האקולוגית של שטחי הפארק בפעילות קיימת ומתוכננת

על תכנית הניהול הסביבתית לשלב בין הערכיות  

האקולוגית של אזורי הפארק השונים לבין  

.  אינטנסיביות הפעילות התיירותית

פעילות תיירותית אינטנסיבית תתקיים באזורים בעלי  

בינונית כדוגמת אגם תמנע והמבואה ואילו  ערכיות 

תתקיים באזורים בעלי ערכיות מירבית  פעילות אשר 

לשימורתלווה בפעולות ( בהתאם למפה לעיל)

.המפורטות בהמשך המסמך

זו מציגה את כלל שכבות אזורי התפוצה  מפה 

ומוסיפה את  בפארק ח "והפעילות המרכזיים של בע

.  אזורי הרקע המצטיינים בערכיותם הנופית
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פארק אור כוכבים  -פארק תמנע 

חושך טבעי המואר באור הכוכבים והירח הינו מצרך יקר אשר הולך ונעלם כתוצאה מקצב החיים המואץ הגורם לאדם להרחיב את שעות הפעילות  

. מהשטחים במזרח התיכון נעדרים כל חושך טבעי75%נמצא כי כ , נכון להיום. אל תוך שעות החושך

על סביבה טבעית וחשוכה בפארק תמנע תאפשר מחד שמירה על בעלי החיים המתבססים עליה ומאידך פתיחת צוהר  שמירה 

סדנאות צילום לילה  , לילות מטאורים, הצבת עמדות טלסקופים, טיולי ליל כוכבים, לפעילויות לילה מגוונות הכוללות תצפיות מודרכות

.  והעשרה

הישראלית האגודה , תצפיות מודרכותתומר רצאבי: צילום
בורות לוץ, לאסטרונומיה

,  לאסטרונומיההאגודה הישראלית , סדנאות צילום לילה
בורות לוץ
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תמנעניהול הסביבתי של פארק ההנושאים הדורשים התייחסות בתכנית 

לפי מיפוי הרגישות–לרמת הרגישות האקולוגית אינטנסיביות הפעילות התאמת 1.

אור לצורך מניעת זיהום ידידותית לסביבה תאורה 2.

לצורך צמצום השפעה שלילית על הטבעהנחיות אקולוגיות בניהול אירועים והפקות הטמעת 3.

תוך שמירה על מערכת הנגר העילי  כבישי הפארק תכנון מושכל של עבודות לשדרוג -מניעת קיטוע הידרולוגי 4.

לצמצום קונפליקטים בין אדם לחיות בר, יצירת סטנדרט תיירות מוביל בתחום הפסולת-תברואה5.

הגבלת מהירות הנסיעה ושימוש בדרכים מותרות בלבד-הפארק ברחבי כלי רכב השפעות שליליות של תנועת צמצום 6.

חשיפת קהל המבקרים לנכסי הטבע של הפארק  –תיירות אקולוגית 7.

באמצעות שיקום נופי ושילוט אזהרההקשתות צמצום הפגיעה באבני החול באזור 8.

וצמצום השפעות  , בעלי רגישות בינוניתתוך הכוונת הפעילות האינטנסיבית לאזורים -בפארק פרויקטי הפיתוח העתידי תכנון מושכל של 9.

.שוליים
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תכנית הניהול הסביבתית מסווגת את שטחי פארק  

רמות אינטנסיביות של פעילות בהתאם  3תמנע ל 

:  לרמת הרגישות האקולוגית

 בהם תתקיים פעילות  אזורי רגישות בינונית

אזורים אלו יכילו את עיקר אירועי  . אינטנסיבית

.שטח המבואה ואגם תמנע–ומבקרי הפארק 

 בהם תתקיים פעילות  אזורי רגישות גבוהה

אקסטנסיבית מצומצמת תוך שילוב פעולות לשימור  

.האטרקציותאתרי -כמפורט בהמשך המסמך 

 בהם תתקיים פעילות  אזורי רגישות מרבית

ללא , טיילות רגלית במשך היום)אקולוגית בלבד 

(. ב"שהיית לילה וכיו

תכנית לניהול סביבתי
הרגישותלפי מיפוי –אינטנסיביות הפעילות לרמת הרגישות האקולוגית התאמת . 1
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: שיבוש דפוסי הפעילות של חיות הבר

מלאכותית משבשת את השעון  תאורה 

וגורמת לשינוי בזמני , הביולוגי הפנימי

,  שיחור מזון, ח כגון שינה"הפעילות של בע

הזדווגות ונדידה

:  שינוי בהרכב האוכלוסייה

תאורה עלולה לדחוק מינים מתמחים  

למשל עטלפים הנמנעים , של בעלי חיים

ואת מקומם , מציד במקומות מוארים

תופסים מינים אופורטוניסטים

: הרג חיות בר

הארת שמי הלילה עלולה לגרום לטעות  

המובילה , בניווט של ציפורים נודדות

להתנגשות קטלנית או מוות מתשישות 

:  הגדלת ניתוק בין אוכלוסיות

חיות פעילות לילה נמנעות מחצייה של  

אזורים מוארים

תכנית לניהול סביבתי
חשיבות הנושא–ידידותית לסביבה לצורך מניעת זיהום אור ושימור שמי הלילה לצפייה בכוכביםתאורה .2

בטיחותית וביטחונית כגון שמי , שימוש לא מושכל בתאורה גורם לזליגת האור לאזורים בהם התאורה אינה נדרשת מבחינה תפעולית

.  הלילה והשטחים הפתוחים

 נדרשתבספקטרום ובעוצמה שאינה , בזמן, הנגרם כתוצאה מהארה במקום" זיהום אור"זליגת אור זו מכונה.

 מחולקת לתאורה קבועה הדולקת למשך כל הלילה לאורך כל השנה ולתאורה מזדמנת הדולקת בעת התאורה ברחבי הפארק כיום

.  לרקיע ולשטחים הפתוחיםזולג בה חלק משמעותי " תאורת הצפה"התאורה כיום הינה . פעילויות הפארק בלבד

 (:'נספח ב, האורזיהום השפעות ), שונותלהשפעות וגורם אשר התקיימו לאורך מיליוני שנים משטרי תאורה טבעיים אור משנה זיהום
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20162018

במבואהטרום ולאחר הקמת מרכז המבקרים החדש : 2018ו 2016שתי המפות הבאות מציגות את מצב זיהום האור בסביבת תמנע בשנים 

www.lightpollutionmap.info .
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תכנית לניהול סביבתי
חשיבות הנושא–תאורה ידידותית לסביבה לצורך מניעת זיהום אור ושימור שמי הלילה לצפייה בכוכבים .2

http://www.lightpollutionmap.info/


תכנית לניהול סביבתי
האתגר–תאורה ידידותית לסביבה לצורך מניעת זיהום אור ושימור שמי הלילה לצפייה בכוכבים .2

:האתגר

:אימוץ סטנדרט תאורה מתקדם הכולל

(ככל הניתן)צמצום אתרים מוארים •

מניעת זליגת אור לשמיים  -( היכן שנדרשת)התאמת תאורה •

ולשטחים הפתוחים

תוך משיכת קהל  , סטנדרט זה יאפשר מיצוב הפארק כסביבתי

לפעילויות לילה של אור כוכבים

נעם לידר: צילום

חניון בארות–תאורה ידידותית לסביבה 
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תכנית לניהול סביבתי
האתגר–תאורה ידידותית לסביבה לצורך מניעת זיהום אור ושימור שמי הלילה לצפייה בכוכבים .2

דוגמאות לזליגת האור  

באתרי הפארק

22

גן הפסלים

עמודי שלמה
הפטרייה

ליהי ברקן: צילומים
הבורג



תכנית לניהול סביבתי
הפתרון–תאורה ידידותית לסביבה לצורך מניעת זיהום אור ושימור שמי הלילה לצפייה בכוכבים .2

23

תאורה קבועה ומזדמנת ברחבי פארק תמנעמוקדי 

:הפתרון

חלוקת מוקדי התאורה בהתאם לדרישות התאורה הקיימות כיום בפארק  .

תאורת הכבישים ברחבי פארק תמנעמוקדי 



תכנית לניהול סביבתי

הפתרון–ידידותית לסביבה לצורך מניעת זיהום אור ושימור שמי הלילה לצפייה בכוכביםתאורה .2

:הפתרון

כיום בגופי תאורה בעלי השפעה סביבתית  הקיימת " תאורת ההצפה"החלפת 

:  נמוכה

 סימטריים המכווינים את ההארה לאזור הרצוי -תאורה אשימוש בגופי

כתוצאה ניתן להקטין את  . ומונעים את זליגתו לרקיע ולשטחים הפתוחים

עוצמת ההארה הנדרשת מבחינה תפעולית ודקוראטיבית תוך חיסכון  

החלפת התאורה במבואת הפארק תוביל להפחתה  , לדוגמא. אנרגטי וכלכלי

.בצריכת החשמל לעומת המצב כיום4של פי 

 חם"שימוש בגופי תאורה בעלי גוון אור(  " 2700כKומטה )  אשר פגיעתו

גופי התאורה המומלצים עבור אזורי הפארק  על לפירוט . בסביבה נמוכה

.  'נספח ג, השונים

 להלןידידותית לסביבה המפורטים באיור לתכנון תאורה הטמעת העקרונות.
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תכנית לניהול סביבתי
–הטבע הנחיות אקולוגיות בניהול אירועים והפקות לצורך צמצום השפעה שלילית על הטמעת .3

חשיבות הנושא

רועי טלבי: צילום, 2018יוני 

שלמהאירוע פרטי באזור עמודי 

למרגלות עמודי ' אנאפאזה'עם הופעת המחול )תמנע החל לאפשר קיום אירועים בהיקף גדול בפארק תמנע בשני העשורים האחרונים פארק 

והפקות  , הפקות ציבוריות כהופעות אומנים בעמודי שלמה ובאגם: כיום מתקיימים בתמנע שני סוגי אירועים בשלושה מוקדים(. 2002-שלמה ב

. אתר המערה ובאגם, פרטיות כחתונות בעמודי שלמה

:לרבות, החמורות במיוחד בשטח רגיש כפארק תמנע, לאירועים המופקים יש השלכות סביבתיות

ח"עומס תנועה על צירי התנועה וחניוני הפארק המובילים לדריסת בע

גלישת אשפה ופיזורה בוואדיות

ח"זיהום אור ורעש בעוצמות קיצוניות המשפיעים על פעילות בע

פגיעה בבית גידול במהלך הכשרת משטחי ההפקה

חריגות של כלי רכב ומבקרים אל שטחים טבעיים ובתוליים
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דוגמא לצמצום השפעות השוליים של אירוע על השטחים הסמוכים

תיחום וצמצום השפעת האירוע על שטחים הסמוכיםהשפעת האירוע על השטחים הסמוכים

תכנית לניהול סביבתי
הפתרון–הטמעת הנחיות אקולוגיות בניהול אירועים והפקות לצורך צמצום השפעה שלילית על הטבע .3

26



תכנית לניהול סביבתי
–הנחיות אקולוגיות בניהול אירועים והפקות לצורך צמצום השפעה שלילית על הטבע הטמעת . 3

אתגר והפתרון

:האתגר

הטבעקיום אירועים תוך שמירה על 

:הפתרון

 לאחרונה הוקם ונחנך אמפיתיאטרון באגם במטרה להכשיר באופן  . עמודי שלמה והמערהבאזור מספר האירועים והיקפם צמצום

.מסודר שטח זה עבור אירועים ולהפנות אליו את מרבית הפעילות על חשבון האתרים המרוחקים יותר

תיחום השפעות שליליות של אירוע לשטח קטן ככל הניתן על ידי יישום הפעולות הבאות באירועים בעמודי שלמה והמערה:

והסדרת תנועה לצירי תנועה מאושרים של צוות ההקמה והמבקרים( קונוסים)זמני בולט של מרחב האירוע והחניות סימון •

(שעות24)פקח פארק לפיקוח לאורך כל תקופת ההקמה מינוי •

תדרוך צוות ההפקה והדגשת עקרונות עבודה בשטח מדברי רגיש הכולל סיור מקדים וסיור בתום ההפקה•

זיהום רעש ככל הניתן על ידי הפניית מערכות  וצמצום לרקיע ולסביבה המדברית האור הנחיית צוותי ההפקה למניעת זליגת •

הגברה כלפי דופן ההר

ופינויים מיד עם תום האירועברוח ופריצות בעלי חיים העמידים מתקנים מותאמים לאיסוף פסולת הצבת •

.'נספח ד, להנחיות לקיום אירועים בפארק תמנע
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תכנית לניהול סביבתי
תכנון מושכל של עבודות לשדרוג כבישי הפארק תוך שמירה על מערכת -קיטוע הידרולוגי מניעת . 4

חשיבות הנושא–הנגר העילי 

עתידה להרחיב את רוחב הכביש בכדי לאפשר תנועה דו כיוונית ללא צורך בירידה , היוצאת לפועל בימים אלו, התכנית לשדרוג כבישי הפארק

מסוג זה פוטנציאל  לעבודה . גשמיםכמו כן העבודות ישפרו אזורים משובשים בכביש ויסדירו שוליים הנתונים בבלייה על ידי . מהכביש הסלול

.ופגיעה עקיפה דרך שיבושי זרימת נגר עיליודוממים פגיעה ישירה בערכי טבע חיים : השפעה על האקולוגיה והסביבה המדברית

28

הדרך אל  

הקשתות

ואדי  

הפרצופים

י גשמים של שולי הדרך לקשתות"דוגמא לבליה ע

כיוון זרימת המים

היקוות מי שיטפונות  

והתבססות צומח

ערוץ יבשושי

(שילוב שתי תמונות)דוגמא לבעיית נגר מצידי הכביש 

רועי טלבי: צילומים



:האתגר

תכנון מושכל של עבודות הכביש 

הנגר העיליתוך שמירה על מערכת 

:הפתרון

שילוב יועץ ניקוז בעת התכנון.

לרבות, ג על עבודות שדרוג הכביש"ליווי ופיקוח צמוד של פקח רט, תכנון:

סיורי הכנה לפני תחילת העבודות וסיור טרם מסירת השטח•

תיאום מיקום מחנה הקבלן•

סימון ברור של גבול העבודות•

 מעברים 3שיפור : לצורך כך מוצע לשלב בתכנון. פתוחיםזיהוי ושמירה על נתיבי זרימה טבעיים

מוקדים בהם הנגר 11וטיפול ב , מעברים אירים חדשים ומעבר מים אחד6שילוב , איריים קיימים

.בהתאם למפה לעיל, חסום

 הפגיעה בשטחים בתוליים בשולי הכבישצמצום

 העבודותסביבת הכביש לקדמותה בתום החזרת

 האקולוגיההימנעות מייבוא חומר למצע ממקור חיצוני שעשוי לשבש את

.  'נספח ה, תמנעלביצוע עבודות שדרוג כבישי פארק הנחיות לפירוט 

תכנית לניהול סביבתי
תכנון מושכל של עבודות לשדרוג כבישי הפארק תוך שמירה על מערכת -מניעת קיטוע הידרולוגי . 4

האתגר והפתרון–הנגר העילי 
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תכנית לניהול סביבתי
תכנון מושכל של עבודות לשדרוג כבישי הפארק תוך שמירה על מערכת -מניעת קיטוע הידרולוגי . 4

האתגר והפתרון–הנגר העילי 

30

מוקדי נגר עילי להתייחסות על רקע ערכיות אקולוגית



:הפתרון

 נוהל פינוי סחף והסדרת דרכים לאחר שיטפונותיישום:

ליווי צמוד של פקח הפארק בעת כניסת כלים כבדים לשטח הפארק•

פיזור חומרי עודף בתחומי העבודה המוגדרים והימנעות מיצירת  •

תלוליות החוסמות נגר

על נתיב הזרימה המרכזי פתוחשמירה •

.'נספח ה, להנחיות לביצוע עבודות שדרוג כבישי הפארק

תכנית לניהול סביבתי
תכנון מושכל של עבודות לשדרוג כבישי הפארק תוך שמירה על מערכת -מניעת קיטוע הידרולוגי . 4

הפתרון–הנגר העילי 
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רועי טלבי: צילום

נגר עילי על כביש הגישה לאתר המרכבות



תכנית לניהול סביבתי
–לצמצום קונפליקטים בין אדם לחיות בר , יצירת סטנדרט תיירות מוביל בתחום הפסולת-ברואה ת. 5

חשיבות הנושא

פסולת וסניטציה ירודה משבשים תהליכים אקולוגיים טבעיים ומביאים לעלייה באוכלוסיות של  , כחלק מהשפעותיה העקיפות של פעילות אנושית

מזון אנושי כולל חומרים המזיקים , כמו כן. אנתרופוגנייםמינים מבויתים וכן מינים מקומיים המנצלים מקורות מזון ומסתור , (פולשים)מינים גרים 

פארק תמנע מהווה דוגמה טובה לעסק כלכלי הפועל בסביבה מדברית רגישה  כיום . לחיות הבר ועלול לסכן את חייהם כדוגמת עטיפות ועוד

.  והמערה, בעיות סניטריות שזוהו כללו בעיקרן מכולות אשפה תקולות באזור האגם. ומאופיין בדריסת רגל אקולוגית מצומצמת למדי מבחינה זו

.טיפול במוקדי פסולת בעייתיים ומניעת מוקדים נוספים בעתיד יהווה פתרון לקונפליקט הקיים בין חיות בר לבני אדם

32

צילום בני שלמון, יעל נובי בתוך מכולת פסולת בבסיס באילת

רועי טלבי: צילום, הבית וצוצלת באזור הפסולת של המסעדהדרור  רועי טלבי: צילום, יונים באגם



:האתגר

תוך צמצום זמינות מקורות  , יצירת סטנדרט תיירות מוביל בתחום הפסולת

מזון עבור חיות בר ועלייה במינים מתפרצים

:הפתרון

הוחלפו מכולות הפסולת בדחסנית שאינה מאפשרת גישה של חיות בר  ,

האגם , מצמצמת מפגעי ריח ומשפרת את האסתטיקה באזור המסעדה

פונתה מכולת הפסולת באתר הפעילות האתגרית  , כמו כן. ואזור הקמפינג

(.'המערה')

 ברוח ופריצות בעלי  והכפלת מספר פחי האשפה העמידים ריענון יבוצע

.מיחזורתוך הוספת הפרדה במקור לצורך באתרי המבקרים חיים קטנים 

יוגדרו כללי התנהגות ברורים בנוגע לכלבים משוחררים.

לפני ההחלפה

רועי טלבי: צילום, פחי האשפה מאחורי מסעדת האגם

אחרי ההחלפה

איציק בן יצחק: צילום, החלפה לדחסנית

תכנית לניהול סביבתי
–לצמצום קונפליקטים בין אדם לחיות בר , יצירת סטנדרט תיירות מוביל בתחום הפסולת-תברואה . 5

האתגר והפתרון
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תכנית לניהול סביבתי
חשיבות הנושא–השפעות שליליות של תנועת כלי רכב ברחבי הפארק צמצום . 6

וכלה , החל בהשפעות ישירות כדריסת בעלי חיים ויצירת מחסומים בלתי עבירים עבור מינים, דרכים מהוות מקור לבעיות אקולוגיות רבות

שילוב ממצאי סקר הנגר העילי והסקרים האקולוגים מצביע על נקודות הקונפליקט בין אוכלוסיות  . בשיבושים במהלכם הטבעי של ערוצי זרימה

. פעולות לצמצום השפעות אלובהן נדרשות ( כבישים ודרכי העפר בפארק)בעלי חיים ותנועה רכובה על גבי הצירים 

90חרדון צב מצוי דרוס בכביש  רועי טלבי: צילומים90דרוס בכביש ( זכר)צבי הנגב  צבוע צעיר דרוס בכביש הגישה לבסיס סיירים
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תכנית לניהול סביבתי
האתגר–הפארק השפעות שליליות של תנועת כלי רכב ברחבי צמצום . 6

:האתגר

פגיעה בשטח בתולי והפרעות בזרימת הנגר , דריסות בעלי חייםצמצום 

העילי הטבעי בפארק 

סוללה שהוקמה לפני עשורים להגנה על הכביש הראשי מערבית למבואה

קוליסים דרומית לעמודי שלמה בעת הפקת אירוע

רועי טלבי: צילומים

(עברונה)דוגמא לנזק הנגרם מקוליסים 
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תכנית לניהול סביבתי
הפתרון–הפארק השפעות שליליות של תנועת כלי רכב ברחבי צמצום . 6

:הפתרון

 באמצעותשימוש בדרכים מותרות בלבד:

.הותרת שתי דרכים פעילות בלבד בין המערה לאגם•

רחבת הפעילות בעמודי שלמה לדרך הדרומית  טשטוש החיבור בין •

.השתייםמבין 

.היסטוריותשילוט איסור חריגה מדרכים ואיסור כניסה לדרכים הצגת •

 להגבלת מהירות בכבישים ודרכי העפרפסי האטה ושילוט הצבת .

.'נספח ו, לדוגמאות עבור שילוט הסדרה מוצע

 למעט מקרים  )הופרו בעבר בשולי דרכים אשר פיזית של מוקדים הסדרה

בהם הנזק עולה על התועלת כדוגמת סוללת העפר צפונית לכביש הגישה  

(הראשי לאגם

בחינת יישום מערך שאטלים מהמבואה לאתרי הפארק

צירי תנועה מאושרים בין עמודי שלמה לבין האגם
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תכנית לניהול סביבתי
הפתרון–הפארק השפעות שליליות של תנועת כלי רכב ברחבי צמצום . 6

מוקדים מוצעים להצבת שילוט ופסי האטהמוקדים מוצעים להצבת שילוט הסדרה
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תכנית לניהול סביבתי
חשיבות הנושא–הפארק הטבע של לנכסי המבקרים חשיפת קהל –אקולוגית תיירות . 7

הנגשת מידע זה וקידום תיירות  . הנכסים האקולוגים הקיימים בפארק תמנע רבים ומגוונים אך כיום כמעט ואינם מונגשים לקהל המבקרים

.  קהלי היעד והעלאת מודעות המבקרים לנכסים האקולוגים והצורך בשימורםהגדלת , אקולוגית יוביל לגיוון סוגי הפעילות

רועי טלבי: צילום

יעלים בחיפוש אחר מזון ומים ליד שלולית המתקן בצפון אזור האגם
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תכנית לניהול סביבתי
האתגר והפתרון–הפארק הטבע של לנכסי המבקרים חשיפת קהל –אקולוגית תיירות . 7

:האתגר

העלאת מודעות המבקרים לאקולוגיה הקיימת ברחבי הפארק

:הפתרון

  שילוב גינון בעל אופי מדברי באזורי הפעילות האינטנסיביים

הכולל מיני צומח מקומי וצומח מושך  ( אגם תמנע והמבואה)

מפגש זה  . הברמפגש תדיר עם חיות ופרפרים יאפשר עופות 

למנף לפעילות תיירותית חדשה כדוגמת בניית מסלול  ניתן 

להתרעננות  צפרות ומסתורי צלמים כמו גם הנאה מצל השיטים 

(.'נספח ז, לפירוט על המלצות גינון). והנאת המבקרים

 צמודי  'הרחבה מינורית של השקיה לטובת מיני צומח מקומיים

.  לאזורי הפעילות' דופן

 שילוט מונע פגיעה בצומח בסביבת חניון הלילההצבת .

מיגור ינבוטים והתבססות קנה, דילול אשלים.

לטובת גינון סביבתינחושתן טרסות שעוצבו בידי הפארק על סכר נחל 

ינבוט המסקיטו-מימין , שיטים שהתבססו או ניטעו על הסכר

רועי טלבי: צילומים
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תכנית לניהול סביבתי
הפתרון–הפארק המבקרים בנכסי הטבע של חשיפת קהל –אקולוגית תיירות . 7

:הפתרון

 (.  מהשוקת במבואה3פי הגדולה )הצפון מזרחי של האגם ושוקת נוספת בחלק ( בוצע לאחרונה)הסדרת שוקת המים במבואה

.ועופותהנגשה של המים למינים נוספים כדוגמת זוחלים בצורה המוצגת לעיל מאפשרת השוקת הטמנת 

(.אגם תמנע וצנרת ההשקיה במבואה)ראוי לציין כי שני מוקדי מים אלו קיימים בשטח שנים רבות והן מצמצמות את השימוש במקורות מים פחות מתאימים * 

מים חדשה במבואהשוקת 

איציק בן יצחק: צילום רועי טלבי: צילום

בא ללגום ממי השוקת  היעל נובי זכר בוגר 

.  ולאכול מהשיטים המושקות בצד המבואה
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תכנית לניהול סביבתי
הפתרון–הפארק הטבע של לנכסי המבקרים חשיפת קהל –אקולוגית תיירות . 7

:הפתרון

 הסברה הכולל תכנים אקולוגייםהצבת שילוט  ,

עם תחילת היישום מומלץ  (. 'נספח ח, לדוגמאות)

התכנים להתאמת הצפרות נציגים מפארק לשלב 

.היעדלקהלי 

 תכנים אקולוגיים במרכז המבקרים הטמעת

.לפארקבכניסה ובדפי המידע הנמסרים 

 באפליקציה להנגשת המידע האקולוגי  שימוש

.לאורך מסלול נבחר בפארק

 בניית הדרכות צפרות ייעודיות בעזרת פארק

.הצפרות אילת

 ביניהם  , ח"בבעתצפית יצירת מגדיר תומך סיורי

תצפית עטלפים באמצעות גלאי עטלפים

דוגמא לתוכן מוצע לשילוט הסברה

נועם וייס: צילום, שחור זנב, תצפיות צפרות
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ותופעה של בלייה מואצת עקב, באזור הקשתות ובמסלולי ההליכה הסמוכים קיימת תופעה חזותית שלילית של חריטה על אבן החול

.מפגעים נופיים אלו פוגמים בחווית המבקר ובחזות הפארק. טיפוס מבקרים באזור הקשת הגדולה

תכנית לניהול סביבתי  
חשיבות הנושא–הקשתות אבני החול באזור שימור . 8

רועי טלבי: צילומים
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תכנית לניהול סביבתי  
חשיבות הנושא–הקשתות אבני החול באזור שימור . 8

:האתגר

צמצום הפגיעה המתרחבת באבני החול של הבקעה

:הפתרון

  שיקום נופי של קירות אבני החול באזור הקשתות ובמסלולי

לצורך כך יש לקבל (. נחל הפרצופים והקניון הורוד)הטיול 

קבלן –אישור מרשות העתיקות ולהחליט על הגוף המבצע 

חשוב לציין כי כל פעולה פיזית  . חיצוני או עובדי הפארק

הנעשית באזור המוכרז כשטח או אתר עתיקות מחייב תיאום  

. ואישור של רשות העתיקות

 שלטים למניעת התופעה בכניסה לנחל קניון  2הצבת

.הפרצופים בהתאם לניסוח המוצע לעיל

 מצלמות שטחאפשרות להצבת בחינת.

רועי טלבי: צילומים

43

דוגמא לשלט הסבר בהתאם 

לחוברת שילוט של הפארק

מ  "ס 50X40: מידות מוצעות לשילוט

-אין לצייר על הסלע "

מצלמות אכיפה  

"באזור



תכנית לניהול סביבתי  
חשיבות הנושא–הקשתות אבני החול באזור שימור . 8

רועי טלבי: צילום

44

:הפתרון

 אפשרות הטיפוס על הקשת סגירת

או הצבת מדרכים מתאימים  , הגדולה

בהתאם  . לבלימת בליית אבן החול

.להחלטת מנהלת פארק תמנע



תכנית לניהול סביבתי
הפעילות האינטנסיבית לאזורים  תוך הכוונת –בפארק מושכל של פרויקטיי הפיתוח העתידי תכנון . 9

חשיבות הנושא–שוליים וצמצום השפעות , בעלי רגישות בינונית

,  (מצוי בתכנון מתקדם)הרחבת הבינוי באזור אגם תמנע : פרויקטים לפיתוח תיירותי הכוללים את2כיום פארק תמנע נמצא לקראת 

שולחנה של החברה הממשלתית להגנות ים המלח והמועצה  הנמצאים על , לפרויקטים אלו(. תכנון מתקדם)מלון מבואת פארק תמנע 

.יש פוטנציאל השפעה רב על הסביבה והמערכת האקולוגית, הדרומיתהמקדמות תכנית תיירות כוללת לערבה , האזורית חבל אילות

אך כן חשוב , בכוחה של תכנית הניהול הסביבתית להשפיע על התכנון ולהכתיב נהלי עבודה בכדי לצמצם נזקים אקולוגיים עתידייםאין 

.להדגיש יוזמות פיתוח אלו ואת חשיבות התכנון האקולוגי המושכל בכדי לשמר את אופיו הייחודי של פארק תמנע

www.thegentlemansjournal.com45



תכנית לניהול סביבתי
פעילות קמפינג באגם –מושכל של פרויקטיי הפיתוח העתידי בפארק תכנון . 9

אזור אגם תמנע למעשה הינו האזור המופר ביותר ברחבי הפארק הנוצר 

אתר תיירות ונופש  'על פי תכנית . כתוצאה מעבודות המכרות ההיסטוריים

:אזור האגם יועד לפיתוח תחת ההגדרות( 1995)' בקעת תמנע

וכן רחצה בהתניית אישור  , בו מותרת פעילות דייג ושייט" שטח איגום. "א

משרד הבריאות

,  בו מותר להקים שירותים למבקרים" שטח לבנייני ציבור בשילוב מסחר. "ב

, אולם הרצאות, מוזיאון, חנויות, מזנונים, מסעדות, משרדים למנהלת האתר

אך  , כן צוין כי לאזור זה תוגש תכנית מפורטת. וחצר משק לתחזוקת האתר

.  אישורה בפועל מותנה בפתרון בעיית הניקוז האקוטית שיצר הסכר

יש , במידה ואכן יושקעו המשאבים ותיפתר בעיית ההצפות באזור האגם

כוונה ממשית לאשר באזור זה מתקני לינה עבור פעילות קמפינג ואמצעי  

אכסון מתקדמים יותר להם יכולה להיות השפעה משמעותית על הטבע 

.באזור

(2014שיטפון ), בעיית הניקוז הקיימת באזור אגם תמנע

ראוי לציין כי ההצפות המתקבלות לצד האגם המלאכותי לאחר 

,  שיטפונות בנחל נחושתן מכלכלות חברת עצים ושיחים פורייה

אך במקביל מהוות סיכון ממשי עבור המבקרים באתר ובייחוד  

.עבור הלנים באתר הקמפינג
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תכנית לניהול סביבתי
פעילות קמפינג באגם –מושכל של פרויקטיי הפיתוח העתידי בפארק תכנון . 9

תכנית לפיתוח אגם תמנעהמצב כיום באזור אגם תמנע
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תכנית לניהול סביבתי
מלון מבואת פארק תמנע–מושכל של פרויקטיי הפיתוח העתידי בפארק תכנון . 9

מלון מבואת פארק תמנע

האחרונים החל תהליך תכנון יסודי במטרה לאשר  בחודשים 

להמרת הייעוד בסמוך למבואה במקביל תכנית מלונאית 

הצלחת מהלכים אלו . לשמורת טבע' עמק ססגון'הסטטוטורי של 

אך עדיין תבסס  , תוביל לצמצום הפגיעה בעומק שמורת טבע

התכנית . מתחם מלונאי נרחב בבקעת תמנע הפראית

הסביבתית הנוכחית אינה יכולה לקחת בחשבון את המלון המצוי 

אך ברור כי יישום הפרויקט יהיה בעל , בשלבי תכנון ראשוניים

.השפעה סביבתית כבירה על תפקודו האקולוגי של הפארק

המבואה בפארק תמנע

רועי טלבי: צילום
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תכנית לניהול סביבתי
האתגר והפתרון–מושכל של פרויקטיי הפיתוח העתידי בפארק תכנון . 9

:האתגר

סביבתית-מבחינה אקולוגיתתכניות הפיתוח בפארק תמנעתכנון מושכל של 

:הפתרון

 בעת עריכת התכנית לפיתוח האגם( ט"ס והחלה"הג, ג"רטמתכנני )גופי תכנון סטטוטוריים סביבתיים שיתוף.

 הפרויקטשילוב אקולוג עם תחילת תכנון.

ג בעת העבודות בשולי המתחם הטבעיים"פיקוח וליווי על ידי פקח רט.

הכוללים, הטמעת עקרונות תכנית הניהול הסביבתית בתהליך התכנון של סביבת האגם:

שמירה על מדרונות ומצוקי הר תמנע

 באזור הפיתוח( שיטים ושיחים מפותחים)שמירה מרבית על צומח טבעי

שילוב יועצי תאורה בשלבי התכנון הראשוני לצורך מניעת זיהום אור כלפי הרקיע וצמצומו לשטחים הפתוחים הסמוכים

  צמצום זמינות מקורות מזון אנושיים עבור חיות בר

אקולוג רשות הטבע והגנים  / תכנון גינון בהתאם להנחיות אקולוג מוסמך

.'נספח ט, תמנעאגם ע "לפירוט הנחיות לתב
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היישום המרחבי של תכנית הניהול הסביבתית בפארק תמנע  

תאורה ידידותית 

לצורך מניעת  לסביבה 

זיהום אור  

הטמעת הנחיות אקולוגיות 

בניהול אירועים והפקות  

לצורך צמצום השפעה  

שלילית על הטבע

-מניעת קיטוע הידרולוגי 

תכנון מושכל של עבודות  

לשדרוג כבישי הפארק  

תוך שמירה על מערכת  

הנגר העילי 

יצירת סטנדרט תיירות  -תברואה 

לצמצום  , מוביל בתחום הפסולת

צמצום השפעות שליליות של  קונפליקטים בין אדם לחיות בר

תנועת כלי רכב ברחבי הפארק  

הגבלת מהירות הנסיעה  -

ושימוש בדרכים מותרות בלבד

צמצום הפגיעה באבני  

החול באזור הקשתות  

באמצעות שיקום נופי  

ושילוט אזהרה

תכנון מושכל של  

פרויקטיי הפיתוח  

תוך  -העתידי בפארק 

הכוונת הפעילות  

האינטנסיבית לאזורים  

,  בעלי רגישות בינונית

.וצמצום השפעות שוליים

חשיפת  –תיירות אקולוגית 

לנכסי המבקרים קהל 

הטבע של הפארק  

מרחב חשוך  

לפעילויות לילה
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מבוא

חזון הפרויקט

תכנית לניהול סביבתי של פארק תמנע

תכנית הטמעה

הערכה כלכלית

נספחים

תכנית הטמעה
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התכנית בפעילות הפארקמדידה ודיווח על התקדמות הטמעת המלצות 

הטבלה המוצעת להלן המסודרת בהתאם לסדרי  באמצעות הצלחת יישום המלצות התכנית לניהול סביבתית בפארק תמנע תימדד 

:קדימויות לטיפול

סטאטוס יישום  (2019-2020עבור )לפי סדר קדימויות המלצות מוצעותנושא

ההמלצות

יישום

(מלא/חלקי)

הטמעת הנחיות  

אקולוגיות בניהול  

אירועים והפקות  

מינוי פקח של פארק תמנע 

רכישת קונוסים לסימון זמני בולט של מרחב האירוע

צמצום זיהום אור ורעש ופסולת, עבודה בשטח מדברי רגיש: תדרוך צוותי ההפקה בהיבטי

תאורה ידידותית  

לסביבה
'בהתאם לנספח ג. הזמנה והחלפת גופי התאורה הפזורים במבואה ובמבנה השומר

מניעת קיטוע  

הידרולוגי  

י פקח הפארק"יישום נוהל פינוי סחף והסדרת דרכים לאחר שיטפונות ע

ג בתהליך התכנון של שידרוג כבישי הפארק תוך שמירה על מערכת  "שילוב יועץ ניקוז ופקח רט

נגר עילי

' בהתאם לנספח ה,הנחיות לביצוע עבודות שדרוג כבישי פארק תמנעיישום 

תאורה ידידותית  

לסביבה

'בהתאם לנספח ג.הזמנה והחלפת גופי התאורה ההצפה לאורך כביש החניה במבואה

'בהתאם לנספח ג. הזמנה והתקנת גופי התאורה בכיכר הכניסה לפארק

למרכבות  פניה מקשתות, פניה לפטרייה: הזמנה והחלפת גופי התאורה בשלושת צמתי הפארק

'בהתאם לנספח ג. יבוצע להתקדמות הכביש. ופניה לעמודי שלמה
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התכנית בפעילות הפארקמדידה ודיווח על התקדמות הטמעת המלצות 

סטאטוס יישום  (2019-2020עבור )לפי סדר קדימויות המלצות מוצעותנושא

ההמלצות

יישום

(מלא/חלקי)

תברואה

ובקבוקיםפסולת : סוגי פסולת2ל תוך הפרדה האשפה באתרי האטרקציות בפארק פחי והתקנה של רכישה

.אריזות מתכת, פיקדוןללא בקבוקים , פיקדוןעם בקבוקים : פסולתסוגי 3רכישת מתקני קליטה תקינים עבור 

פארק תמנע בשילוב עם החברה הכלכלית חבל אילותי "פינוי מתאים של מתקני הקליטה עבחינת

הגדרת כללי התנהגות ברורים בנוגע לכלבים משוחררים

צמצום השפעות  

שליליות של  

תנועת כלי רכב 

שתי דרכים פעילות בין המערה לאגם וטשטוש  הותרת: הכולל, הסדרת שימוש בדרכים מותרות בלבד

שאר הדרכים

שילוב פסי האטה עם שדרוג כבישי הפארק במוקדי הרגישות בהתאם להתקדמות הכביש

!  שילוט האט צבאים חוצים: ח הכולל"הזמנה והתקנה של שילוט האטה לצורך שימור צומח ייחודי ובע, עיצוב

.'בהתאם לנספח ו, (שלטים5(" )ש מקסימום"קמ30)בעלי חיים קטנים חוצים ! האטושילוט (שלטים6)

איסור חריגה מדרכים  שילוט: ח הכולל"הזמנה והתקנה של שילוט הסדרה לצורך שימור צומח ייחודי ובע, עיצוב

.'בהתאם לנספח ו( שלטים20)ושילוט איסור כניסת רכבים ( שלטים14)

מהמבואה לאתרי הפארקשאטליםבחינת יישום מערך 

תיירות אקולוגית
ח באזור הצפון מזרחי של האגם"הסדרת שוקת מים לבע

הצבת שילוט מונע פגיעה בצומח בסביבת חניון הלילה
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התכנית בפעילות הפארקמדידה ודיווח על התקדמות הטמעת המלצות 

סטאטוס יישום  (2020-2021)לפי סדר קדימויות המלצות מוצעותנושא

ההמלצות

יישום

(מלא/חלקי)

שימור אבני חול  

באזור הקשתות

(ציורי סלע מודרניים)קבלת אישור מרשות העתיקות לשיקום הקירות חרוטים 

י קבלן חיצוני או עובדי הפארק"ע( ציורי סלע מודרניים)שיקום קירות חרוטים 

או הצבת מדרכים מתאימים לבלימת בליית  , קבלת החלטה בנוגע לאפשרות סגירת הטיפוס על הקשת הגדולה

אבן החול כתוצאה מטיפוס תדיר

(שלטים אשר ימוקמו באתר הקשתות2)הזמנה והתקנה של שילוט למניעת נזקי ציורי קיר , עיצוב

תיירות אקולוגית

באמצעות אפליקציה ייעודית  / הפארקברחביהצבת שילוט הסברה הולם אודות חברות צמחים ובעלי חיים

.'בהתאם לנספח ח.לנושא

באמצעות אפליקציה ייעודית לנושא/ הטמעת תכנים אקולוגיים בדפי המידע הנמסרים בכניסה לפארק 

בעזרת פארק הצפרות אילת  ח "יצירת מגדיר תומך סיורי תצפית בבעבניית הדרכות צפרות ייעודיות ו

.  אגם תמנע והמבואה: באזורי הפעילות האינטנסיבייםופרפריםשילוב גינון בעל אופי מדברי המושך עופות

' בהתאם לנספח ז

והתבססות קנהינבוטיםמיגור , דילול אשלים

פיתוח עתידי של  

פארק תמנע

בהתאם לנספח .יש לוודא כי עם תחילת שלב התכנון של פיתוח האגם ישולבו עקרונות תכנית הניהול הסביבתית

'ט
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התכנית בפעילות הפארקמדידה ודיווח על התקדמות הטמעת המלצות 

סטאטוס יישום  (2020-2024עבור )לפי סדר קדימויות המלצות מוצעותנושא

ההמלצות

יישום

(מלא/חלקי)

תאורה ידידותית  

לסביבה

'בהתאם לנספח ג. התאורההזמנה והחלפת גופי התאורה בבורג והתאמת מידות קופסת

'בהתאם לנספח ג. התאורההזמנה והחלפת גופי התאורה בפטרייה וציורי הקיר והתאמת מידות קופסת

'בהתאם לנספח ג. הזמנה והחלפת גופי התאורה בחניית הרכבים במרכז המבקרים של  הפטרייה

'בהתאם לנספח ג. הזמנה והחלפת גופי התאורה בשביל ההליכה להארת הקיר במרכז המבקרים של הפטרייה

'בהתאם לנספח ג. הזמנה והחלפת גופי התאורה בספינקס

'בהתאם לנספח ג(.עמודים נמוכים)והחלפת גופי תאורת ההצפה באגם הזמנה

(עמודים גבוהים)והחלפת גופי תאורת ההצפה באגם הזמנה

'בהתאם לנספח ג. שענים אסטרונומים4והתקנת 

'בהתאם לנספח ג. הזמנה והחלפת גופי התאורה בסוללה
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פ"הצעה למינוי אחראי על מעקב יישום ההמלצות וצוות למעקב ולשת

:ממונה מתוך פארק תמנע

הממונה יהיה אחראי על מעקב אחר יישום 

המלצות התכנית לניהול סביבתי וכינוס ישיבות של 

.הוועדה למעקב ובקרה אחת לחצי שנה

:הקמת ועדה למעקב ובקרה

הוועדה תעקוב אחר הטמעת ההמלצות בפעילות  

הפארק ותייצר ערוץ לשיתוף פעולה בין פארק  

החברה הכלכלית חבל אילות והגופים  , תמנע

הרכבה יתבסס על זה של ועדת ההיגוי  . הירוקים

רצוי לכנס את ישיבות  . שליוותה את הפרויקט

.הועדה אחת לחצי שנה
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ימי עיון  

57

תכניםקהל היעד

תחזוקה  , שיווק ותיירות:פארק תמנע מהתחומים הבאיםנציגי

.  מדריכי טיולים ועוד, ותפעול

נציגי המועצה האזורית חבל אילות

אדריכלי נוף: כגון, אנשי מקצוע חיצוניים הרלוונטיים לנושא  ,

.נציגי חברת השילוט ועוד, ספקי תאורה

תושבים מהסביבה

?תמנעבפארקסביבתילניהולתכניתנדרשתמדוע•

טבעשלמעצמה–תמנעפארק•

היעדלקהליוהקשרהסביבתיתהניהולתכניתעיקריהצגת•

השונים

כחלק מהטמעת תכנית הניהול הסביבתית חשוב לקיים ימי עיון המנגישים את המידע האקולוגי אשר נאסף במהלך הפרויקט



מבוא

חזון הפרויקט

תכנית לניהול סביבתי של פארק תמנע

תכנית הטמעה

הערכה כלכלית

נספחים

הערכה כלכלית
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2019-2020הערכה כלכלית ליישום המלצות תכנית הניהול הסביבתית עבור 

עלותלפי סדר קדימויותהמלצות מוצעותנושא

מוערכת  

(₪)

פרויקט  

למימון  

תקציבי

הערות

הטמעת הנחיות  

אקולוגיות  

בניהול אירועים  

והפקות  

15,000מינוי פקח של פארק תמנע 

תמנע

ליום  ₪ 1500עלות פקח פארק מוערכת ב 

לאורך כל תקופת  ( שעות24)עבודה מלא 

אירוע עצמו והחזרת השטח  , הקמה)האירוע 

.   למצבו ההתחלתי

.  ימים10משך אירוע ממוצע כ 

3,000רכישת קונוסים לסימון זמני בולט של מרחב האירוע
30קונוסים במרחק של 25עלות מוערכת עבור 

. תיחום אזור האירוע בעמודי שלמה והמערה', מ

תאורה ידידותית  

לסביבה

בהתאם  , הזמנה והחלפת גופי התאורה הפזורים במבואה ובמבנה השומר

'לנספח ג
27,000

₪ 18,000: עלות מוערכת לגופי התאורה
₪ 9,000: עלות התקנה מוערכת

מניעת קיטוע  

הידרולוגי  

3,000י פקח הפארק"יישום נוהל פינוי סחף והסדרת דרכים לאחר שיטפונות ע
שדרוג

כבישי 

הפארק
ג בתהליך התכנון של  שידרוג כבישי הפארק תוך שמירה "שילוב פקח רט

על מערכת נגר עילי
25,000

.  ליום1,000₪ג מוערכת ב "עלות פקח רט

ימי עבודה לאורך כל פרויקט  25מוערכים כ 

. שדרוג כבישי הפארק

תאורה ידידותית  

לסביבה

,הזמנה והחלפת גופי התאורה ההצפה לאורך כביש החניה

'בהתאם לנספח ג
13,500

שדרוג  

כבישי 

הפארק

₪ 9000: עלות מוערכת לגופי התאורה
₪  4500: עלות התקנה מוערכת

4,500'בהתאם לנספח ג, הזמנה והתקנת גופי התאורה בכיכר הכניסה לפארק
₪ 3000: עלות מוערכת לגופי התאורה

₪  1500: עלות התקנה מוערכת

פניה  , פניה לפטרייה: הזמנה והחלפת גופי התאורה בשלושת צמתי הפארק

'בהתאם לנספח ג. למרכבות ופניה לעמודי שלמהמקשתות
6,750

₪ 4500: עלות מוערכת לגופי התאורה
₪  2250: עלות התקנה מוערכת
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2019-2020ליישום המלצות תכנית הניהול הסביבתית עבור הערכה כלכלית 

פרויקט למימון  (₪)מוערכת עלותלפי סדר קדימויותהמלצות מוצעותנושא

תקציבי

הערות

תברואה

האטרקציות בפארק באתרי , סגירה אוטומטיתעםהאשפה פחי 50והתקנה של רכישה

ובקבוקיםפסולת : סוגי פסולת2ל תוך הפרדה 
90,000

תמנע
ללא בקבוקים , פיקדוןעם בקבוקים : פסולתסוגי 3רכישת מתקני קליטה תקינים עבור 

.אריזות מתכת, פיקדון

פארק תמנע בשילוב עם החברה הכלכלית י "פינוי מתאים של מתקני הקליטה עבחינת

חבל אילות

להשלמה בהמשך

צמצום 

השפעות  

שליליות של  

תנועת כלי  

רכב 

שילוב פסי האטה עם שדרוג כבישי הפארק במוקדי הרגישות

להשלמה בהמשך

כבישי שדרוג

הפארק

כחלק מפרויקט שדרוג

כבישי הפארק

: הכוללח "הזמנה והתקנה של שילוט האטה לצורך שימור צומח ייחודי ובע, עיצוב

!  שילוט האט צבאים חוצים

,  (שלטים5(" )ש מקסימום"קמ30)בעלי חיים קטנים חוצים ! האטושילוט (שלטים6)

.'בהתאם לנספח ו

פארק  כחלק מפרויקט שילוט

100,000תמנע המוערך ב 

₪
תמנע

:  ח הכולל"הזמנה והתקנה של שילוט הסדרה לצורך שימור צומח ייחודי ובע, עיצוב

( שלטים20)ושילוט איסור כניסת רכבים ( שלטים14)איסור חריגה מדרכים שילוט

.'בהתאם לנספח ו

תיירות  

אקולוגית
תמנע4,000ח באזור הצפון מזרחי של האגם"הסדרת שוקת מים לבע

פיתוח עתידי  

של פארק 

תמנע

יש לוודא כי עם תחילת שלב התכנון של פיתוח האגם ישולבו עקרונות תכנית הניהול  

הסביבתית  
קמפינג
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מוערכת  עלותלפי סדר קדימויותהמלצות מוצעותנושא

(₪)
פרויקט למימון  

תקציבי

הערות

שימור אבני  

חול  

בקשתות

י קבלן חיצוני או עובדי הפארק"ע( ציורי סלע מודרניים)שיקום קירות חרוטים 
להשלמה  

בהמשך

תמנע

או הצבת מדרכים מתאימים  , קבלת החלטה בנוגע לאפשרות סגירת הטיפוס על הקשת הגדולה

לבלימת בליית אבן החול כתוצאה מטיפוס תדיר
להשלמה  

בהמשך

(שלטים אש ימוקמו באתר הקשתות2)הזמנה והתקנה של שילוט למניעת נזקי ציורי קיר , עיצוב

להשלמה

בהמשך

כחלק מפרויקט  

שילוט פארק 

תמנע המוערך 

₪ 100,000ב 

תיירות  

אקולוגית

.'בהתאם לנספח ח. הפארקברחביהצבת שילוט הסברה הולם אודות חברות צמחים ובעלי חיים

הטמעת תכנים אקולוגיים בדפי המידע הנמסרים בכניסה לפארק

בעזרת פארק הצפרות אילת  ח "יצירת מגדיר תומך סיורי תצפית בבעבניית הדרכות צפרות ייעודיות ו

.אגם תמנע והמבואה: שילוב גינון בעל אופי מדברי באזורי הפעילות האינטנסיביים

'בהתאם לנספח ז

2020-2021עבור הערכה כלכלית ליישום המלצות תכנית הניהול הסביבתית 
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2020-2024עבור הערכה כלכלית ליישום המלצות תכנית הניהול הסביבתית 

מוערכת  עלותלפי סדר קדימויותהמלצות מוצעותנושא

(₪)
פרויקט  

למימון  

תקציבי

הערות

תאורה

בהתאם  . התאורההזמנה והחלפת גופי התאורה בבורג והתאמת מידות קופסת

'לנספח ג
9,000

תמנע

₪ 6,000: עלות מוערכת לגופי התאורה
₪ 3,000: עלות התקנה מוערכת

הזמנה והחלפת גופי התאורה בפטרייה וציורי הקיר והתאמת מידות קופסת

'בהתאם לנספח ג. התאורה
9,000

₪ 6,000: עלות מוערכת לגופי התאורה
₪ 3,000: עלות התקנה מוערכת

.  הזמנה והחלפת גופי התאורה בחניית הרכבים במרכז המבקרים של  הפטרייה

'בהתאם לנספח ג
15,000

₪ 10,000: עלות מוערכת לגופי התאורה
₪ 5,000: עלות התקנה מוערכת

הזמנה והחלפת גופי התאורה בשביל ההליכה להארת הקיר במרכז המבקרים של  

'בהתאם לנספח ג. הפטרייה
יעודכן בהמשך

11,250'בהתאם לנספח ג. הזמנה והחלפת גופי התאורה בספינקס
₪ 7,500: עלות מוערכת לגופי התאורה

₪ 3,750: עלות התקנה מוערכת

22,500'בהתאם לנספח ג(.עמודים נמוכים)והחלפת גופי תאורת ההצפה באגם הזמנה

קמפינג

₪ 15,000: עלות מוערכת לגופי התאורה
7,500₪: עלות התקנה מוערכת

(עמודים גבוהים)והחלפת גופי תאורת ההצפה באגם הזמנה

'בהתאם לנספח ג. שענים אסטרונומים4והתקנת 

13,500

2,800

,  ₪ 9,000: עלות מוערכת לגופי התאורה

2800₪: עלות מוערכת לשעון אסטרונומי
₪ 4,500: עלות התקנה מוערכת

יעודכן בהמשך'בהתאם לנספח ג. הזמנה והחלפת גופי התאורה בסוללה
₪ 4500: עלות מוערכת לגופי התאורה

₪  2250: עלות התקנה מוערכת
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מבוא

חזון הפרויקט

תכנית לניהול סביבתי של פארק תמנע

תכנית הטמעה

הערכה כלכלית

נספחים

נספחים
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הטבע המדברי הייחודי של פארק תמנע–' נספח א

מיפוי מאפיינים פיזיים ומגוון ביולוגי

האקולוגית המדברית מבוססת  המערכת (. חייםעל ידי מומחים לצמחים ולבעלי )שיטות העבודה כללו סדרת סקרים וניטורים אקולוגיים 

פועל יוצא של אינטראקציה זו הוא . גיאומורפולוגית לבין האקלים הרדיקאלי-בראש ובראשונה על אינטראקציה בין הסביבה הגיאולוגית

במדבר הקיצוני הצומח מוגבל לאפיקי הזרימה ולאזורי  )שנתית -שנתית וחד-היווצרות בסיס פירמידת המזון המורכב מצמחייה מדברית רב

ובהמשך טורפים בסדר גודל  , במידה והתנאים מאפשרים התבססות צמחייה מופיעים בעלי חיים צמחוניים(. היקוות כמלחות ואזורי חולות

נספח זה מציג בתמציתיות את עיקרי הממצאים בסקרים השונים אשר בוצעו במהלך  (. וטורפי על... שניוניים, טורפים ראשוניים)ההולך ועולה 

:הכוללים, העבודה הנוכחית

י רועי טלבי"בוצע ע-סקר נגר 1.

דפנה כרמלי ודודי ריבנר–סקר צומח 2.

י רועי טלבי"בוצע ע-סקר זוחלים 3.

י רועי טלבי"בוצע ע-סקר יונקים 4.

(  רע שיש–סוקר ראשי )אילת פארק הצפרות –סקר עופות 5.
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תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר נגר. 1

קיצוני בערבה הדרומית -אקלים צחיח

,  בדיון על התנאים הפיזיים של המערכת האקולוגית

קרינה , לחות, טמפרטורה, האקלים הכולל משטר גשם

אזור הסקר נחשב לאחד  . הנו מהותי, ולחץ ברומטרי

החמים ובעלי ערכי הקרינה  , האזורים היבשים

משק המים הזמין עבור היצורים  . מהגבוהים בעולם

הוא  ( לרוב כנגר עילי ומי תהום במפלס רדוד)החיים 

על . אולי הגורם המגביל הבולט ביותר במדבר הקיצוני

ניכר כי כמויות המשקעים בתמנע הן  , פי האיור לעיל

עם ממוצע רב שנתי  , זניחות לעומת מרבית חלקי הארץ

בתנודתיות חריפה  , מ גשם בשנה"מ30שאינו עולה על 

לצד שנים מבורכות , המביאה לרצפי שנים יבשות

.שלמזלנו חווינו לאחרונה

שנתי  -בתוספת קו ממוצע שלוש( לשנה\מ גשם"מ)המשקעים השנתי סכום 

-ויטבתה מ1960פי נתונים מהשירות המטאורולוגי מתחנת אילת מלפני רועי טלבי על נותח על ידי 
ואילך1960
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תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר נגר. 1

ויכולת הקרקע והמסלע להחזיק מי  ( נגר עילי)שיטפונות הישרדותם של צמחים ובעלי חיים במדבר עוין זה היא פונקציה של היווצרות 

אך באירועי גשם  , במידה ואירוע גשם אינו מביא ליצירת נגר עילי חשיבותו עבור המערכת האקולוגית זניחה ביותר. תהום זמינים

למסלע ולקרקע תפקיד  , כלומר. עוצמתיים מתפתח נגר עילי המרווה הן את שכבת הקרקע העליונה והן את תת הקרקע ומי התהום

ובעלי חדירות גבוהה יעודדו  , מסלע וקרקע בעלי חדירות נמוכה יעודדו נגר עילי. מהותי עבור היצורים החיים מבחינת משק המים

: לגשם היורד בבקעת תמנע ההטרוגנית ישנן משמעויות שונות באזורים גיאולוגיים וגיאומורפולוגיים נבדלים, כך. הזנת מי תהום

  אגני הניקוז בהר תמנע המגמטי מעודדים נגר עילי ואפיקיהם הצרים מקיימים שפע נמוך יחסית של צמחים האופייניים למסלע

ולקרקע

  אגני הניקוז של מחשופי אבן החול בנחל תמנע למשל מעודדים חלחול ומכלכלים שפע רב יחסית של צמחים האופייניים לקרקע

(פסמופיליים)חולית 

גירניים אל אזורים בנחל נחושתן משקיעים יותר חרסית המגבירה נגר בנוסף  -ואילו אפיקים הגולשים משולי הבקעה החוליים

שיפועי המדרונות וכמובן גודל , האינטראקציה של המים מול הסלע והקרקע משפיעה גם על אופי בליית הסלע. לתחזוקת מי תהום

.אגן הניקוז בו יורד גשם במעלה כל ערוץ
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.לצד קווי פרשת המים וגבולות אגני הניקוז של אפיקי הנחלים המרכזייםבקעת תמנע הנחלים ברחבי פיזור ושפע ערוצי 

ניתן לראות במפה את אגן 

הניקוז הנרחב של נחל תמנע  

והצפיפות הגבוהה של אפיקי  

המשתרעים על שטחו  הזרימה 

הקטן יחסית של הר תמנע 

.המגמטי

תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר נגר. 1
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בפארקמוקדים טעוני שיפור במצב הקיים של כבישים ודרכי עפר מוקדי חיכוך בהם כביש הפארק חוצה נחל

תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר נגר. 1
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אזורי 10מיני צומח בר מ 123תמנע כולל בחובו פארק 

(.  אזורים פיטוגאוגרפים)צמחיה שונים 

בשל מחסור במשקעים בבקעת תמנע בשנת הסקר  

ואת שאר המידע הפיקו  מינים נצפו בסקר 75רק , 2018

.  הבוטנאים ממאגרי מידע אישיים ומוסדיים שונים

תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר צומח. 2

(רב שנתי= ש "ר; חד שנתי= ש "ח)בתמנע תצורות הצומח עבור כלל המינים הידועים 

כלל מיני תמנע על פי מוצא פיטוגיאוגרפי

המסמך המפורט נערך ונכתב על ידי דפנה כרמלי ודודי ריבנר ומובא  *

.כנספח חיצוני
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70

הקיימים בפארק תמנע ניתן  מיני צומח בין 

מינים בעלי מספר אדום אשר רובם 14למצוא כ 

גשומות באזורי הטיילות של  נראים בשנים 

2018בסקר הצומח אשר בוצע בשנת . הפארק

מינים  5מינים נדירים מתוכם כ 13נמצאו כ 

(.RR)נדירים מאוד 

פ "להלן מתאר את פירוט המינים עהגרף 

בורדו  ) Yצירמספר אדום : הקריטריונים הבאים

שם  :  Xציר(. 1.5אפור , 2סגול , 2.5ירוק , 3.2

,  1999פ קריטריון טבלת "נדירות המין ע, המין

שנצפו  למינים  Vסימן. תצורת הצומח של המין

בסקר

לוטוס אילתי ארנבית זיפניתחומעה ורודהזצניה מזרחית

תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר צומח. 2

דפנה כרמלי: צילומים



הנדירים  הבאה מציגה את תפוצת מיני הצמחים המפה 

על פי מאגרי  ( בעלי מספר אדוםברובם מוגדרים כמינים )

מיפוי זה מעיד על כך שבתי  . הנתונים הקודמים של הסוקרים

הגידול הערכיים ביותר בתמנע הם ערוצים חוליים וכן ערוצים 

.  מגמטיים בהר תמנע

תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר צומח. 2

71 צמחיית ישראל ברשת: צילום, בובה( גלוסנומה)לשנן 



ריכוזי צומח נדיר

מיפוי זה משלב את תוצרי סקר הצומח שתיעד מינים  

אדומים כמו גם בתי גידול בעלי חשיבות בוטנית  

.גבוהה הכוללים בעיקרם אפיקים חוליים ומגמטיים

תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר צומח. 2

72
בית גידול חולי אופייני של ארנבית זיפנית  

רועי טלבי: צילם



שנתי בולט או ייחודי  -במפה הבאה מצוינים ריכוזי צומח שיחי רב

שנתית עם -יכולת ההישרדות של הצמחייה הרב. ברחבי הבקעה

האקלים ההפכפך במדבר הקיצוני משתנה בהתאם לסוג הקרקע  

זאת בנוסף למידת  , גודל אגן הניקוז ומדדים פיזיים נוספים, והסלע

.הסתגלות מין הצמח עם תקופות יובש וניצול מי תהום חבויים

תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר צומח. 2

73 רועי טלבי: צילם, צלף סחוסי



שנתי בולט-ריכוזי צומח רב

עתירי  הזרימה המרכזיים מיפוי זה כולל את אפיקי 

כשיטת הסוכך ושיטה סלילנית ושיחים השיטים 

שבטוט  , אטד ערבי, מדבריכרכפתן מדבריים גדולים 

המיפוי  . צלף מצרי וצלף סחוסי, רותם המדבר, מצוייץ

הנו גס כיוון שפריסת העצים והשיחים בפועל אינה  

.קיצוניכאופייני למדבר , רציפה

תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר צומח. 2

74 רועי טלבי: צילם, שבטוט מצויץ



המפה הבאה מציגה את צפיפות הצומח המעוצה ואת  

התרשמות בשטח ממצב  )מצבו על פי סולם שרירותי 

אשר תועדו במהלך הסקר האקולוגי שהתקיים  ( העלווה

על פי ניתוח  .(. ט.י ר"ע)באזורים מסוימים בבקעת תמנע 

זה ניכר כי הצומח המעוצה משגשג בנחלי תמנע ונחושתן  

בהתאם לגודל  , וכן בנחלים חוליים ומגמטיים, המרכזיים

בנוסף ניתן להסיק כי מרבית הצומח במצב . אגן הניקוז

מאפיין המשליך על שאר מרכיבי המערכת  , בינוני עד יבש

בראש ובראשונה בעלי חיים שאינם נתמכים  , האקולוגית

. במוקדי פעילות האדם

תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר צומח. 2
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ממצאי סיורי היום והלילה בחיפוש אחר זוחלים  

בעיקר בלטאות ומעט  )תצפיות 110-הניבו כ

.  בבתי הגידול השונים בבקעה( נחשים

העדפת המינים השונים לפי הנוף וסוג המסלע בתמנע

תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר זוחלים. 3
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רועי טלבי: צילם, חרדון סיני



מניפנית אילתיתשנונית הנחלים

השממית הגדולה מניפנית  

אילתית חובבת בתי גידול  

אך משחרת למזון  , אנכיים

.בערוצים בעלי צומח סמוכים

–היאכשמה כן , שנונית הנחלים

-מאכלסת נחלים פתוחים חרסיתיים

.חוליים זרועי שיחים

חרדון סיני

חרדון סיני חובב סלעים  

לכן  , ובתי גידול אנכיים

מאכלס את מרבית  

.הואדיות ברחבי הבקעה

חרדון צב מצוי

חרדון צב מצוי מאכלס ואדיות  

פתוחים עם שיטים ושיחים רב 

,  רכפתן)שנתיים עמידים ליובש 

(.חמד השיח

תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר זוחלים. 3

77

רועי טלבי: צילומים



מדובר במין  . המין הנדיר ביותר המהווה גולת הכותרת של סקר הזוחלים הוא חרדון צב הדור

ולמעשה מבקעת תמנע ידועים לנו  , אשר אזור אילת מהווה עבורו גבול תפוצה צפוני עולמי

מין זה נמצא בסכנת הכחדה אזורית ונדיר  . מעט תצפיות הנחשבות מהצפוניות ביותר בישראל

תועדו בנחל אלכסון  ( ג"פקח רט)תצפיות עבר שנעשו בעיקר על ידי דני מולכו . בטבעלראותו 

הסוקר הנוכחי צפה גם כן בעקבות חרדון צב הדור באתר הקשתות  . וכן באזור אתר הקשתות

אך סביר כי ההתייבשות שחלה בעשורים האחרונים השפיעה לרעה על , בעשור הקודם

ארבעה פרטים  אותרו חרדוני צב הדורים במהלך הסריקות לאיתור . אוכלוסיות שרידיות אלו

זאת בערוצים המגמטיים של הר תמנע ועל מצוקי אבן , בוגרים ושני מוקדים עם גללים טריים

תגליות מרעישות אלו מגבירות את חשיבות צמצום (. הקניון הורוד)החול בוואדי הפרצופים 

.השפעות הפארק על המערכת האקולוגית בקצה התפוצה של מין מרשים זה

זכר בוגר בהר תמנע, חרדון צב הדור

78

תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר זוחלים. 3

רועי טלבי: צילום



אזורי פעילות של זוחלים דומיננטיים

הראשון בעל  , מיפוי זה מתייחס לשני מיני לטאות

חשיבות אקולוגית רבה כמפיץ זרעים ומהנדס  

והשני מין נדיר וצבעוני  , חרדון צב מצוי–סביבה 

שבקעת תמנע מהווה גבול תפוצתו הצפוני  

.הדורחרדון צב –בישראל 

תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר זוחלים. 3
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בהינתן . שהופיעו במצב ירוד עד בינוני, שנתיים-חברת הצומח בעת הסקר התבססה על צמחים רב, כתוצאה מרצף שנים שחונות בבקעת תמנע

למעט קוצן , ואכן. צפוי כי חברת היונקים הצמחוניים ואוכלי החרקים תימצא בשפל מסוים, המחסור בצומח חד שנתי ומצב הצומח הרב שנתי

הסיכום  , אם כן. לא נצפו מכרסמים במהלך הסקר האקולוגי, מצוי יחיד בנחל אלכסון ומעט עקבות בואדיות החוליים אשר בעומק הפארק

ומיעוטו על ממצאי עקבות טורפים כשועל מצוי וזאב אפור אשר גם  , מתבסס בעיקרו על פרסתניים כיעל נובי וצבי הנגב הידועים כיציבים בתמנע

בהתאם למצב  , מין יונק נדיר למדי העשוי לאכלס את מצוקי הפארק וסביבתם, ראוי לציין את שועל הצוקים. כך צפיפותם בשטח נמוכה מאוד

.המזון הטבעי בשטח

נקבת שועל מצוי בפעילות לפנות ערב ביובל חולי של נחל  

נחושתן מזרחית לספינקס

אביאל פיפמן: צילוםרועי טלבי: צילומים

תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר יונקים. 4

נקבת זאב אפור באזור האגם
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משלבת בתוכה נוף ייחודי של וואדיות רחבים  , בניגוד למרבית חלקי הנגב והערבה, בקעת תמנע

בקעה זו מהווה מקום ייחודי בו ניתן לצפות במחזה הנדיר של עדרי צבאים . ומצוקים תלולים

,  ויעלים החולקים את אותו בית גידול שכן צבאים מאפיינים לרוב אזורים מישוריים וואדיות רחבים

בנחלים הרחבים תמנע ונחושתן  , כלומר. ואילו יעלים בעלי זיקה רבה למצוקים ומדרונות תלולים

.  ואילו במצוקי הר תמנע ובבתי גידול אנכיים של אבן חול נמצא יעלים, נמצא בעיקר צבאים

ומופיעים יחדיו באזורים  , בשנים גשומות היעלים והצבאים פושטים גם על הואדיות הקטנים

קיים קושי להעריך גודלי אוכלוסיות אלו כיוון שעדרי הצבאים נעים בין  . נוספים של הפארק

אוכלוסיית הנחלים -ועדרי היעלים מהווים חלק מתת, שמורת יטבתה לבקעת תמנע ואף לנמרה

צבאים ככלל אינם נמשכים לאזורי פעילות  , בניגוד ליעלים. נמרה דרומית לתמנע-עתק-רחם

היעלים בתמנע נצפים לרוב  בעדרים קטנים יחסית  . ונצפים לרוב בנחלי תמנע ונחושתן, אדם

על פי הספירות השנתיות של רשות  . וכן בנחלי הר תמנע, המבואה, באזור האגם( פרטים10>)

.בכלל מרחב אילת100-זאת מתוך כ, יעלים50-אוכלוסייה זו מונה כ-תת, הטבע והגנים

רועי טלבי: צילום, יעל נובי

רועי טלבי: צילום, צבי הנגב

תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר יונקים. 4

81



פרסתנייםאזורי פעילות של 

מיפוי סכמטי זה מבטא את האזורים בהם תועדה  

על פי הסקר  , פעילות של יעל נובי וצבי הנגב

חסר מידע לבסס  . האקולוגי ועל פי תצפיות עבר

.  את מסלולי תנועתם של היעלים על הר תמנע

תפוצת הצבאים משתנה בהתאם לכמויות  

.לכךהמשקעים בעונות הקודמות ותגובת הצומח 

תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר יונקים. 4
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תפוצת יעל נובי וצבי הנגב במרחב אילת

פקח של עובדי רשות הטבע והגנים-על פי נתוני סייבר

שילוב המינים יעל נובי וצבי הנגב בסביבת בקעת תמנע

פקח של עובדי רשות הטבע והגנים-על פי נתוני סייבר

תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר יונקים. 4
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(Kernelלרבות ניתוח צפיפות )תפוצת הפרסתניים על פי סקר היונקים בבקעת תמנע 

תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר יונקים. 4
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הביטוי המרחבי של נכסי הטבע בפארק תמנע

תפוצה ופעילות מרכזיים  אזורי 

:  אזורי צפרות נבחרים אזורי פעילות מרכזיים של פרסתניים

שאופיינו כחשובים עבור מיני עופות ברחבי  המפה מייצגת אזורים 

ואפיקי הנחלים ( מבואה ואגם)לרבות האתרים המרכזיים , הפארק

כמו כן סומנו חלק משוליה המצוקיים של הבקעה  . הרחבים ועתירי הצומח

בז מדברי ורחם )לאור קינונים של דורסים בשנת הסקר ובשנים לפניו 

סביר שגם הר תמנע המגמטי מהווה סביבת קינון פוטנציאלית  (. מדברי

.הבז המדבריעבור 

מיפוי סכמטי זה מבטא את האזורים בהם תועדה פעילות של יעל נובי 

חסר מידע לבסס  . על פי הסקר האקולוגי ועל פי תצפיות עבר, וצבי הנגב

תפוצת הצבאים משתנה  . הר תמנעשל היעלים על את מסלולי תנועתם 

.לכךבהתאם לכמויות המשקעים בעונות הקודמות ותגובת הצומח 
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תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר עופות. 5

סקר העופות בוצע בשיטת ספירת נקודה במתכונת  

לבחינת השפעות  , ניטור חודשי באתרים קבועים

עונות הנדידה והשפעות אנתרופוגניות על מאפייני  

בנוסף התבצעה בדיקה לקינון דורסים  . החברה

סקר לילי לאיתור  , באתרים שהיו ידועים בעבר

וכן בדיקות באור , ליליות מדבר ודורסי לילה נוספים

ראשון לאיתור קטות הודיות באזור האגם ושלולית 

חודשי ניטור בין ינואר לדצמבר 11במהלך . המתקן

נצפו ברחבי בקעת , (נובמבר לא נוטר)2018

מיני עופות כמפורט  78-פרטים מ13,477תמנע 

שנצפו במספרים גבוהים  לרבות נודדים )בטבלה 

(.נדידה מעל בקעת תמנעבעת 

שפעשם המיןשפעשם המיןשפעשם המיןשפעשם המין

2סלעית קיץ 6עלווית אפורה  99צוצלת6102אצבעות  -נץ קצר

2שלדג לבן חזה  5זמיר מנומר  95מדברון 2104איית צרעים  

1אנפית גמדית 5קנית פסים  75בטן  -סלעית שחורת1100סיס חומות  

1אנפת לילה 4אדום חזה  75שיחנית קטנה  541דרור הבית  

1בזבוז לבנון 4בז מצוי  42סבכי טוחנים  476יונת הבית 

1גיבתון גנים  4דרור ספרדי  37נחליאלי לבן 315טסית בתים 

1דוחל מזרחי  4ורדית סיני  27עורף  -עורב חום197שחור זנב  

1זמיר הירדן 4כחול חזה  24סנונית רפתות  190סנונית מדבר  

1חטפית טורקית  4סבכי אפור  15דיה שחורה  187עקב מזרחי

1חיוויאי הנחשים  4סיס הרים  14צחיחנית מדבר  179עפרוני מדבר  

1חנקן גדול 4סנונית מערות  12שרקרק מצוי 172עלווית חורף  

1נץ מצוי 4בטן -עלווית לבנת11סלעית נזירה  171בולבול ממושקף 

1סבכי קפריסאי  3כנף  -ביצנית שחורת9חטפית אפורה  167צופית בוהקת  

1סבראש  3חכלילית סלעים  9כוכית גדות 159חצוצרן מדבר 

1עקב עיטי  3חנקן נובי 8חכלילית עצים  137קורא מדברי 

1קוקיה מצויצת  3טבלן גמדי  8גב -חנקן אדום134סיס חוורוור  

1קנית קטנה  3כנף  -סלעית לבנת8לבנית קטנה  131תור צווארון  

1שיחנית זית 2אנפה אפורה  7דוכיפת 130יונת סלעים  

2בז שחור  7טריסטרמית  102כיפה  -סבכי שחור

2סלעית ערבות  7ראש  -סבכי שחור101שרקרק גמדי 

איית צרעים וסיס חומות נצפו בעיקרם בעת נדידה בגובה רב, אצבעות-נץ קצר* 
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תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר עופות. 5

וכן , נקודות הניטור תוכננו באתרי הפעילות המרכזיים של הפארק

כאמור לצורך  , במספר אתרים מרוחקים יחסית ממרכזי הפעילות

.בחינת השפעתם על חברת העופות

מדדי שפע ועושר של חברת העופות אתרי דיגום השונים

על פי מדדים אלו מתבלטים אזור אגם תמנע והשלולית הסמוכה  

שלושת אזורים אלו . וכן ממרכז המבקרים, לו בקצה נחל נחושתן

האגם )מושכים עופות שונים בשל מקורות המים הזמינים לעופות 

שפע צמחייה  , (שוקת בעלי חיים במבואה+ ושלולית המתקן 

וכן סביר כי מקורות מזון , מקומית ותרבותית המושקית דרך קבע

מפתיע כי גם נחל נחושתן  . שמקורם בפעילות האדם באזורים אלו

שאר האתרים מצויים  .באזור עמודי שלמה הניב שפע תצפיות

ועל כן הניב שפע שכבר יותר דומה  , באזורים מרוחקים ושקטים יותר

לא כולל נודדים שנצפו בגובה רב* .למערכות אקולוגיות טבעיות באזור הערבה הדרומית
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גדלה 2018כמות הפרטים המצטברת במהלך שנת 

כלומר ככל שמתקרבים למרכזי  , ממערב למזרח

גם  , בדומה לכך. הפעילות העיקריים של הפארק

למעט נחל  , מספר המינים עולה כלפי מוקדי הפעילות

נחושתן בו אזור עמודי שלמה הכיל שפע גבוה אך  

עושר נמוך יחסית לנחל נחושתן דרום המרוחק ממוקד 

.  פעילות

זאת  , ניתוח זה לא כלל חישוב ממוצעים וסטיות תקן

על כן נותרנו עם , בשל השונות הרבה בין העונות

ערכים מצטברים של מספר פרטים ומספר מינים 

.לאתר

הפרטים ולעושר המינים מוקדי ניטור העופות תוך התייחסות לשפע 
(לצד כל שם אתרעושר הפרטים מצוין , גבוהכהה יותר מייצג אתרים עם שפע פרטים גוון )

תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר עופות. 5

לא כולל נודדים שנצפו בגובה רב* 
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כמוכר  , ניכר כי התנודתיות במדדי המגוון היא רבה

חודשי האביב בבקעת . לאזור אילת ובכלל לישראל

הניבו את הערכים  , אפריל-ובעיקר מרץ, תמנע

עם בוא הקיץ . הגבוהים ביותר של שפע ועושר

. ועלייה קלה בתקופת הסתיו, נרשמה ירידה מובהקת

היות והציג שפע  , חודש ינואר יצא דופן מבחינה זאת

ובעיקר מדד עושר  , פרטים גבוה יחסית לעונת החורף

.מינים המתקרב לשיא הנדידה באביב

(שפע פרטים ועושר מינים)שונות בין חודשי הניטור במדדי המגוון 

תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר עופות. 5

לא כולל נודדים שנצפו בגובה רב* 
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ניכר כי אזור אגם תמנע הוא אתר דגל עבור צפרות  

נחל נחושתן באזור עמודי שלמה גם  . אפריל-במרץ

מרכז  . הניב ערכי שפע מרשימים אך אינם עקביים

ולעתים גם נחל תמנע בקטע הסמוך , המבקרים

,  הציגו עליה משמעותית אך רק באפריל, למבואה

ואילו בשאר חודשי השנה מתקיימת חברת עופות  

הסיבה להבדלים המובהקים . יציבה למדי באתר זה

מקורה ככל הנראה בגוף המים , בין האגם למבואה

ושפע הצמחייה השופעת באזור הנרחב של אגם  

תכונות המושכות מינים ופרטים רבים , תמנע

.בתקופת הנדידה

חוזקם של מוקדי הפעילות המרכזיים של בקעת תמנע עבור תחום 

הצפרות בעונות השונות

תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר עופות. 5

לא כולל נודדים שנצפו בגובה רב* 
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רמת הסיכון  שם המיןמינים אדומים כמפורט בטבלה9ל פרטים שהשתייכו 269בניטור הנוכחי תועדו 
פרטים שנצפו  מספר

בתמנע

2בסכנת הכחדה–ENסלעית קיץ

1בסכנהעתידו–VUבזבוז הלבנון

9בסכנהעתידו–VUחטפית אפורה

8בסכנהעתידו–VUגב-חנקן אדום

14בסכנהעתידו–VUצחיחנית מדבר

2סיכון נמוך–NTבז שחור

92סיכון נמוך–NTמדברון

11סיכון נמוך–NTסלעית נזירה

130מידע חסר–DDיונת סלעים

אבי מאיר: צילום, צחיחנית מדבר

יואב פרלמן: צילום, בז שחור

רועי טלבי: צילום, גב-חנקן אדום

רועי טלבי: צילום, יונת סלעים

רועי טלבי: צילום, סלעית נזירה
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תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר עופות. 5

עזרא חדד: צילום, סלעית קיץ

שחר שלו: צילום, מדברון



בבדיקת קינוני דורסים בשולי הבקעה ובהר  

קינון של בז מדברי בפרסת המפל  נמצא : תמנע

אך הרחם , (מדרום להר ברך)של נחל בוטם 

מ  "ק1-אשר קינן בשנה שעברה במצוק מכ

ממערב לקשתות נצפה רק בתצפית בעת דאייה 

כך שישנו סיכוי כי אכן התקיים קינון בשנת 

.(.  ט.י ר"נצפה מחוץ לסקר ע)הסקר 

.  נצפתה פעילות של דורסי לילה בבקעהלא 

הודיות עדיין ממשיכות לפקוד את אזור קטות 

.ערבהשלולית והאגם לפנות 

מין בסכנת  , קטה הודית

(CR)הכחדה 

, רוני לבנה: צילום
אתר הצפרות הישראלי

מין בסכנת  , בז מדברי

(EN)הכחדה 

, מיקי ללום: צילום
אתר הצפרות הישראלי

מין בסכנת  , רחם מדברי
(EN)הכחדה 

,  אבי מאיר: צילום
אתר הצפרות הישראלי

תמנעהטבע המדברי הייחודי של פארק –' נספח א

סקר עופות. 5
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השפעות זיהום אור על הסביבה הטבעית–' נספח ב

.  הירחית והעונתית של התאורה הטבעית אות חשוב לחיזוי השינויים הסביבתיים, היו המחזוריות היממית, מאז שהחלו החיים על פני כדור הארץ

 ,.Hölker et al)מחסרי החוליות 60%-מהחולייתנים ומעל ל30%–חלק ניכר ממגוון המינים העולמי הסתגל במהלך האבולוציה לפעילות לילית 

2010; Kyba et al., 2011.)  מחזוריות התאורה הטבעית הניעה התפתחות של תופעות ביולוגיות מהרמה המולקולרית ועד רמת המערכת

המצאת המאור  מאז . פיזור גאוגרפי של מגוון מינים ועוד, התנהגות פרטים והסתגלויות, תפקוד מערכות מטבוליות ופיזיולוגיות: האקולוגית

קצב חיים מואץ וצריכה כדרך חיים דחפו אותנו להרחיב . האדם המודרני אינו תלוי עוד במחזורי תאורה טבעיים19-החשמלי בשלהי המאה ה

.  תוצר לוואי של פעילותו הלילית של האדם הינו האור המלאכותי. ללא תלות בעונת השנה, את שעות הפעילות שלנו אל תוך שעות החושך

שהיו עד אז מקצבים יציבים  , שמשבש את משטרי התאורה הטבעיים, השנים האחרונות אנו עדים לשימוש נרחב בנורות חשמליות100במהלך 

.לאורך תקופות גאולוגיות ואבולוציוניות ארוכות
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השפעות זיהום אור על הסביבה הטבעית–' נספח ב

לוויין של התאורה הלילית של כדור הארץ הם עדות  צילומי 

לתפוצתו רחבת ההיקף של המין האנושי והשפעותיו על המערכות  

99%כבר לפני כשני עשורים מעל . האקולוגיות בכדור הארץ

מאוכלוסיית העולם 66%-ב והאיחוד האירופי וכ"מאוכלוסיית ארה

התגוררו בשטחים ששמי הלילה בהם מוארים מעל סף המוגדר 

במרכז הארץ קשה , בישראל(.  (Cinzano et al., 2001כזיהום

לזהות אזורים שאינם סובלים מזיהום אור וגם השטחים הפתוחים  

וסובלים מקיטוע על ידי תאורת , והחשוכים בדרום אינם רציפים

התאורה בשטחים  עוצמות נמצא כי , כמו כן. כבישים וישובים

עולות בהדרגה , הפתוחים בישראל בכלל ובשמורות הטבע בפרט

(.2010, וייל ולידר)עם הזמן 
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השפעות זיהום אור על הסביבה הטבעית–' נספח ב

עלמכרעתהשפעהבעלתהינהזומלאכותיתלילהתאורת

עלמשפיעאורזיהום.בטבעחייםבעלישלוהאקולוגיההביולוגיה

:מידעומקורמשאבבהםמשמששהאוררביםתהליכים

יצרנות ראשונית

חלוקת זמני פעילות

תיקון והבראה של תפקודים פיזיולוגיים

מדידת זמן באמצעות השעון הציָרקדי

מחזורים ירחיים ועונתיים

איתור משאבים ואויבים טבעיים

ניווט והתמצאות במרחב

התנהגותיתאקולוגיהעלאורזיהוםשלהשפעותהוכחוטבעיתבסביבה

ביכולתבשינוייםמתאפיינותהשפעותכינמצא.חברותשלאקולוגיהועל

משיכהגםכמו,שגויההתמצאותאולהתמצאיכולתחוסר–ההתמצאות

שיחורעלגםלהשפיעשעשוימה,ממנוהתרחקותאולאורחשוףלאזור

להשפעות.נטרף-טורףויחסיתחרות,תקשורת,נדידה,רבייה,מזון

יחסיעלאורמזיהוםכתוצאההנגרמיםהתנהגותשינויישלהמצטברות

.האקולוגיתהמערכתבתפקודיהפרעותליצירתפוטנציאלישנטרף–טורף
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השפעות זיהום אור על הסביבה הטבעית–' נספח ב

:ח"בעהתנהגותעלמלאכותיתתאורהשללהשפעתהדוגמא

ביתשלהאוכלוסייהבהרכבלשינוילגרוםיכוליםתאורהעמודי

במקומותמצידהנמנעיםאחריםעטלפיםממנהולדחוקהגידול

נעלם,דרכיםתאורתהותקנהבהם,בשוויץבעמקים.מוארים

עטלפוןממיןהעטלפיםבמספרעלייהוחלהגמדיפרסףעטלף

Arlettaz)לאורהנמשכיםמחרקיםהניזון,אירופאי et al., 2000).

לילהדורסיבידילצידמטרהלהיותעשוייםעצמםהחרקיםעטלפי

.לצידתצפיתעמדותלהםהמהוויםהתאורהלעמודישנמשכים

רועי טלבי: צילום, עטלף חרקים נדיר שנצפה בנחל תמנע, לילן מצרי
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השפעות זיהום אור על הסביבה הטבעית–' נספח ב

אורכי הגל שהעין  . שונים"( צבעים)"אור מורכב מתמהיל של אורכי גל 

,  כלומר יודעת לנצל אותם בצורה מיטבית לראיה, האנושית רגישה אליהם

לעומת זאת השעון הביולוגי בעין . הם בתחום הספקטרלי של האור הירוק

. היונקים רגיש במיוחד לאורכי גל קצרים בתחום הכחול

בשעות הלילה "( אור קר)"הוכח כי תאורה העשירה באורכי גל קצרים 

משבשת את הפעולה של השעון  , מדכאת את ייצור ההורמון מלטונין

השפעות נוספות  . הביולוגי הפנימי ופוגעת במצבו הפיזיולוגי של בעל החיים

וסכנה בעיקר אצל אנשים מבוגרים וסיכוי  סנוור : של תאורה חיצונית זו הן

. בעיקר בלילות בהירים, גבוה יותר לזהירת רקיע

יאפשר את צמצום ההשפעה על " חם"מסיבות אלו שימוש בגוון אור 

.התפעוליותהטבע תוך שמירה על הדרישות 

IDA )International Dark-Sky Association(
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השפעות זיהום אור על הסביבה הטבעית–' נספח ב

לאור הירח ישנה השפעה עמוקה על הפיזיולוגיה של צמחים  

עוצמת אור ירח מלא בשמי לילה נקיים מעננים היא  . ח רבים"ובע

ערך זה משמש . בקו הרוחב הגיאוגרפי של ישראל, לוקס0.27-כ

להגדרת הגבול העליון של עוצמת האור בה מומלץ להאיר שטחים  

והוא מבוסס  , פתוחים טבעיים בפרויקטים הכוללים תכנון תאורה

גורם ביולוגי "על הידע המדעי הרב שנצבר על תפקידו של הירח כ

לאור הירח השפעה על שינוי התנהגות , לדוגמא". מפעיל

סנכרון  , שינוי דפוסי פעילות של עטלפים, במכרסמים וזוחלים

.רביית אלמוגים ועוד

גילי גוזני: צילום
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מבואה

גופי התאורה המאירים כיום את  12להחליף את יש : תאורת רחבות המבואה

 COB  ,TOSCA XS 40Wסימטריים -רחבות המבואה ומבנה השומר בגופי תאורה א

AY3 3K  .2700ולבדוק אפשרות וואט 20יש להזמינם מעומעמים לK .*  ספק

.אור עד מהנדסים: אפשרי

יבוצע  . 'מ1ג העמודים הקיימים תוך הגבהתם ב "תאורת החניה במבואה תוצב ע

:כדוגמת COBסימטריים -שימוש בגופי תאורה גופי תאורה א

TOSCA XS 40W AY3 3K  2700בגוון וואט 20אשר יוזמנו עם עמעום לK .*  ספק

 Lumarkקיימת אפשרות לשימוש בגופי תאורה . אור עד מהנדסים: אפשרי

Navion בעלי אופטיקה מתאימה בהתאם להמלצות יועץ התאורה.

ג עמוד  "ע, מעלות אחד לשני180גופי תאורה אשר יותקנו 2: תאורת הכיכר

 COBסימטריים -גופי התאורה אשר יותקנו יהיו גופי תאורה א. 'מ4בגובה 

בגוון  וואט 10יוזמנו עם עמעום ל אשר  TOSCA XS 40W AY3 3K: כדוגמת

2700K .*קיימת אפשרות לשימוש בגופי תאורה  . מהנדסיםאור עד : ספק אפשרי

Lumark Navion  התאורהיועץ אופטיקה מתאימה בהתאם להמלצות בעלי.

תאורה קבועה ומזדמנת ברחבי פארק תמנעמוקדי 

המלצות לצמצום זיהום אור ברחבי הפארק תמנע–' נספח ג

להזמין את גוף התאורה בגוון של  ואין אפשרות יש במידה *

2700K 3000יש להזמינו בגווןKולא גבוה יותר  .
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:תאורה בצמתי הפארק

תאורת הצמתים הבאים תהיה התאורה היחידה לאורך כבישי הפארק  .

צמתים נוספים יסומנו באמצעות מחזירי אור או פתרונות  , באם קיים צורך

.נוספים מלבד תאורה

פניה לפטרייה   •

פניה מקשתות למרכבות•

צומת עמודי שלמה•

 גופי  6ל הקיימת כיום בצמתים אלו תאורת ההצפה להחליף את יש

אשר  .   COB  ,TOSCA XS 40W AY3 3Kסימטריים -תאורה אתאורה גופי 

אור  : אפשריספק*.2700Kלבדוק אפשרות , וואט10ל יוזמנו עם עמעום 

.  מהנדסיםעד 

פנס אחד יאיר  מעלות כאשר 90ב ' מ4עמוד נמוך  ג "ההתקנה תבוצע ע

.  הנוספתאת הדרך הראשית ופנס נוסף את הדרך 

תאורת הכבישים ברחבי פארק תמנעמוקדי 

המלצות לצמצום זיהום אור ברחבי הפארק תמנע–' נספח ג

.  ולא גבוה יותר3000Kיש להזמינו בגוון 2700Kלהזמין את גוף התאורה בגוון של ואין אפשרות יש במידה *
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אגם

 4-5)עמודים נמוכים גופי תאורת ההצפה המותקנים כיום על 10יש להחליף את

 COB  ,TOSCA XSסימטריים -תאורה אגופי תאורה גופי 10הקיימים כיום ב ( 'מ

40W AY3 3K  2700יש לבדוק אפשרות ל . וואט20אשר יוזמנו עם עמעום לK  .*

.מהנדסיםאור עד : ספק אפשרי

 (  'מ8)גבוהים עמודים גופי תאורת ההצפה המותקנים כיום על 6יש להחליף את

 COB  ,TOSCA XS 40Wסימטריים -גופי תאורה גופי תאורה א6הקיימים כיום ב 

AY3 3K . 2700יש לבדוק אפשרות לK .*מהנדסיםאור עד : ספק אפשרי

יש להתקין שעונים אסטרונומים לצורך תזמון ההארה הנדרשת.

 15גופי תאורת ההצפה המאירים כיום את סוללת האגם יוחלפו בגופי התאורה של

בדומה לגופי התאורה המשמשים את  )מעלות 9-13צרה של בעלי אלומה , וואט

(.מסביב לאגםהנמוכים עצי הדקלים 

תאורה קבועה ומזדמנת ברחבי פארק תמנעמוקדי 

המלצות לצמצום זיהום אור ברחבי הפארק תמנע–' נספח ג

2700Kלהזמין את גוף התאורה בגוון של ואין אפשרות יש במידה *

.  ולא גבוה יותר3000Kיש להזמינו בגוון 
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בורג

 גופי תאורת ההצפה המאירים כיום את  4יש לחליף את

-אהתחתון והאמצעי של הבורג לגופי תאורה חלקו 

*. 2700Kבגוון ,  TOSCA XS 40W AY3 3Kסימטריים 

 העליון  חלקו גופי התאורה המאירים את 4יש לחליף את

18תאורה של בגופי (  משמאל2מימין ו 2)של הבורג 

בדומה לגופי  )מעלות 9-13צרה דל וואט בעלי אלומה 

התאורה המשמשים את עצי הדקלים הגבוהים מסביב  

(.לאגם

 פי  מידות קופסת התאורה הקיימת על יש להתאים את

י  "אשר הועבר לשימוש הפארק עמחשבון תא הסיכוך 

.יועץ התאורה המלווה

המלצות לצמצום זיהום אור ברחבי הפארק תמנע–' נספח ג

. ולא גבוה יותר3000Kיש להזמינו בגוון 2700Kלהזמין את גוף התאורה בגוון של ואין אפשרות יש במידה *

גופים המאירים את  3

של התחתון החלק 

הבורג

גופים המאירים את  2

חלקו העליון של הבורג
גופים המאירים את החלק  4

האמצעי והתחתון של הבורג

ליהי ברקן: צילום
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הפטרייה

 גופי תאורת ההצפה המאירים כיום את  3יש לחליף את

הפטרייה  ואת גוף התאורה המאיר את ציורי הקיר  

 TOSCA XS 40W AY3סימטריים -אתאורה מאחוריה בגופי 

3K  יש לבדוק אפשרות  . וואט20יוזמנו עם עמעום ל אשר

.אור עד מהנדסים: ספק אפשרי*. 2700Kלגוון 

 פי  מידות קופסת התאורה הקיימת על להתאים את יש

י יועץ  "אשר הועבר לשימוש הפארק עמחשבון תא הסיכוך 

.התאורה המלווה

המלצות לצמצום זיהום אור ברחבי הפארק תמנע–' נספח ג

להזמין את גוף התאורה בגוון של  ואין אפשרות יש במידה *

2700K 3000יש להזמינו בגווןKליהי ברקן: צילומים.  ולא גבוה יותר
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:הפטרייהחניית הרכבים במרכז המבקרים של  

 גופי התאורה הקיימים בגופי תאורה  10יש לחליף את

הספק של  , (75128232מקט )עמוד לד 25מסוג נורמנדי 

.3000Kוואט וגוון האור 10

המלצות לצמצום זיהום אור ברחבי הפארק תמנע–' נספח ג

:  הפטרייהבמרכז המבקרים של השביל שביל הליכה להארת 

ליהי ברקן: צילום
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גופי התאורה  6לחליף את מוצע 

בכפתורי תאורה המצמצמים  הקיימים 

את זיהום האור ומאירים את השביל  

.  בצורה דקורטיבית וברורה



:גן הפסלים

 בעלי  , וואט15גופי התאורה הקיימים בגופי תאורה של 7את יש לחליף

בדומה לגופי התאורה המשמשים את עצי הדקלים  )מעלות 9-13אלומה צרה 

*   2700Kיש לבדוק אפשרות לגוון (.הנמוכים מסביב לאגם

 גופי התאורה לפסלים עצמםאת מומלץ לקרב

המלצות לצמצום זיהום אור ברחבי הפארק תמנע–' נספח ג

:המערה, עמודי שלמה

סיעור  נדרש לבצע לצורך שינוי התאורה , בשל כמות התאורה המשמעותית

מוחות בפארק תמנע בשילוב עם יועץ תאורה להחלטה על מטרת התאורה  

.  וצמצום זליגתה לסביבה הטבעיתמבחינה עיצובית 

גן הפסלים

עמודי שלמה
ליהי ברקן: צילומים
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:הספינקס

 והאמצעי של  התחתון המאירים את חלקו התאורה יש להחליף את גופי

,סימטריים-אתאורה מוקדי התאורה באתר הספינקס בגופי 

TOSCA XS 40W AY3 3K  . 2700יש לבדוק אפשרות לשימוש בגווןK.*

 העליון של מוקדי  חלקו גופי התאורה המאירים את יש להחליף את

צרה וואט בעלי אלומה 18בגופי תאורה של התאורה באתר הספינקס 

בדומה לגופי התאורה המשמשים את עצי הדקלים  )מעלות 9-13של 

(.הגבוהים מסביב לאגם

  יש להתאים את מידות קופסת התאורה הקיימת על פי מחשבון תא

המלווהי יועץ התאורה "הסיכוך אשר הועבר לשימוש הפארק ע

המלצות לצמצום זיהום אור ברחבי הפארק תמנע–' נספח ג

2700Kלהזמין את גוף התאורה בגוון של ואין אפשרות יש במידה *

.  ולא גבוה יותר3000Kיש להזמינו בגוון 

ליהי ברקן: צילום
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לקיום אירועים בפארק תמנעהנחיות –' נספח ד

:עקרונות עבודה בסיסיים

.צמצום היקף ההפקות באזור עמודי שלמה והמערה תוך הפניית מרבית ההפקות לאזור האגם•

.צמצום זיהום אור החורג מאזור האירוע על ידי תדרוך צוותי ההקמה וביקורת לפני האירוע•

.הניתן על ידי הפניית מערכות הגברה כלפי דופן ההרצמצום זיהום רעש ככל •

:הנחיות להפקת אירוע

תדרוך צוות ההפקה תוך סיור בשטח  . יבוצע פיקוח על ידי איש צוות פארק תמנע במשך היום והלילה בתקופת הקמות ואירועים•

.והדגשת עקרונות העבודה בשטח מדברי רגיש

.בנוסף לסיור המקדים בתחילת כל הפקה יבוצע סיור למסירת השטח בתום כל הפקה•

–עם תום האירוע מידופינויים מתקנים לאיסוף פסולת העמידים ברוח ופריצות בעלי חיים בסביבת ההפקה והאירוע הצבת •

.  באחריות צוות פארק תמנע

.הצבת שירותים כימיים בסביבת ההפקה והאירוע•

.או כל תצפית רלוונטית במהלך העבודות תדווח מיידית לפקח פארק תמנע( בעל חיים/ צמח)פגיעה בערך טבע מוגן •
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לקיום אירועים בפארק תמנעהנחיות –' נספח ד

:להפקת אירועהמשך הנחיות 

אור אשר יוצבו  באמצעות קונוסים מחזירי )זמני ובולט סימון •

של מרחב האירוע ומגרשי החניה באזור  ( 'מ30במרחק 

תוך שמירה על מרחב פעילות קבוע , המערה ועמודי שלמה

.שלא יחרוג לשטח טבעי בתולי

תדרוך צוותי  : על ידיההפקות הסדרת תנועת רכבים בעת •

בולט אל עבר שני צירי התנועה  הכוונה עבודה ושילוט 

דרך  ( 1: )המאושרים בין עמודי שלמה והמערה לבין האגם

דרך ( 2)-ו( העליונה במפה)עפר עוקפת הצמודה להר תמנע 

(.התחתונה במפה)החותכת מזרחה בלב המישור 

יוצב שילוט קבוע בטרם עת לצורך הסדרת התנועה על צירי  •

(.ח קטנים חוצים"איסור כניסה והאט בע, איסור חריגה)העפר 

צירי תנועה מאושרים בין עמודי שלמה לבין האגם
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הנחיות לביצוע עבודות שדרוג כבישי פארק תמנע–' נספח ה

:עקרונות עבודה בסיסיים

שמירה על נתיבי זרימה טבעיים פתוחים

 (מסלע וצמחייה, שמירה על קרומי קרקע)צמצום הפגיעה בשטחים טבעיים בשולי הכביש

 (פינוי מערומים והשטחת שולי קרקע מוגבהים)החזרת סביבת הכביש לקדמותה

ישראלג ופקח רשות מקרקעי "אלא בהתייעצות פקח רט, הימנעות מייבוא חומר למצע ממקור חיצוני  .

ונציג צוות פארק תמנע( יתוקצב כחלק מפרויקט הכביש)ג "ידי פקח רטיבוצע על תיאום ופיקוח כלל העבודות : הערה
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הנחיות לביצוע עבודות שדרוג כבישי פארק תמנע–' נספח ה

:הנחיות ממוקדות

לרבות סיורי הכנה לפני תחילת עבודותויועץ ניקוז , ג"תכנון העבודה יבוצע בשילוב ותיאום מלא עם פקח רט  .

 לסמן בשטח באופן ברור את גבול אזור העבודות לפני  יש , (כלומר הרחבתו)באזורים בהם מתוכננת חריגה מהתוואי הקיים של הכביש

.תחילתן

ג"בתיאום מול פקח רט, מחנה קבלן יוקם על שטח מופר צמוד דופן לאזור פיתוח.

ובשטחו יוצבו שירותים כימיים ופחי אשפה טרם תחילת העבודות, גבולות מחנה הקבלן יסומנו באופן בולט.

לא תותר עבודה בשעות החשיכה.

 תפונה לאתר מוסדר, לאסוף את הפסולת שתיווצר בעת קרצוף הכביש הישן וכל פסולת הקשורה בפרויקטיש.

אין לעשות שימוש בגרד הכביש לצורך ריפוד דרכי עפר או משטחי חנייה.

יש לשמור על שולי כביש נמוכים בכדי לצמצם חסמים עבור בעלי חיים קטנים וזרימת מים.

 ולוודא כי השטח נקי ממינים , ישראלג ופקח רשות מקרקעי "אלא בהתייעצות פקח רט, חומר למצע ממקור חיצונייש להימנע מייבוא

. כל נביטה של מין פולש יש לעקור. פולשים

ג וצוות פארק תמנע"פקח רט, בשילוב הקבלן, לווידוא עמידה בנהלי העבודה שהוכתבו, לפני מסירת השטח יבוצע סיור.

 ג"או כל תצפית רלוונטית במהלך העבודות תדווח מיידית לפקח רט( בעל חיים/ צמח)פגיעה בערך טבע מוגן.
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הנחיות לביצוע עבודות שדרוג כבישי פארק תמנע–' נספח ה

:ממוקדותהמשך הנחיות 

 מעברים  6ושילוב , מעברים איריים קיימים3שיפור

למעבר אוטובוסים בנקודות  איריים חדשים המותאמים 

.לעילבהתאם למפה , של חציית אפיקי זרימה

  הטמעת מעבירי מים תחתיים בנקודות בהם לא ניתן

.  לעילבהתאם למפה . לבצע מעביר אירי

 בהתאם למפה  , מוקדים בהם הנגר חסום11טיפול ב

.לעיל

 הכביש אשר עברו בלייה בדרך  בשולי זהיר טיפול

תוך מניעת פגיעה במחשופי אבן , המובילה לקשתות

החול משני צידי הכביש ובייחוד במדרון הנושק לנחל  

ג לצורך שיקום  "יש להתייעץ בפקח רט. הפרצופים

.המדרון שנפגע מבליית המים בנקודה זו

מוקדי נגר עילי להתייחסות על רקע ערכיות אקולוגית
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הנחיות לביצוע עבודות שדרוג כבישי פארק תמנע–' נספח ה

:ממוקדותהמשך הנחיות 

:חניית המבואה וכיכר, צמתים-לאורך הכבישים תאורה 

 תהיה התאורה היחידה לאורך כבישי  , (לעילבהתאם למפה )הצמתים תאורת

צמתים נוספים יסומנו באמצעות מחזירי אור או , באם קיים צורך. הפארק

.  פתרונות נוספים מלבד תאורה

 מ1ג העמודים הקיימים תוך הגבהתם ב "החניה במבואה תוצב עתאורת'  .

:כדוגמת COBסימטריים -יבוצע שימוש בגופי תאורה גופי תאורה א

TOSCA XS 40W AY3 3K  2700וואט בגוון 20ל יוזמנו עם עמעום אשר. K

אופטיקה  בעלי  Lumark Navionאפשרות לשימוש בגופי תאורה קיימת 

.התאורהיועץ מתאימה בהתאם להמלצות 

ג עמוד  "ע, מעלות אחד לשני180גופי תאורה אשר יותקנו 2: תאורת הכיכר

 COBסימטריים -גופי התאורה אשר יותקנו יהיו גופי תאורה א. 'מ4בגובה 

וואט בגוון  10יוזמנו עם עמעום ל אשר  TOSCA XS 40W AY3 3K: כדוגמת

2700K. קיימת אפשרות לשימוש בגופי תאורהLumark Navion   בעלי

.התאורהיועץ אופטיקה מתאימה בהתאם להמלצות 

תאורת הכבישים ברחבי פארק תמנעמוקדי 
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שילוט הסדרה מוצע –' נספח ו

דוגמאות לשילוט ותמונות מוצעות לשימוש

שילוט עבור איסור חריגה מדרכים

!"הכניסה ברכב אסורה: "ניסוח מוצע 

יחידות20כ הזמנה של "סה

יחידות14כ הזמנה של "סה

דוגמא לשלט הסבר בהתאם 

לחוברת שילוט של הפארק

מ  "ס 50X40: מידות מוצעות לשילוט
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שילוט עבור איסור כניסת רכבים

!  אין לחרוג מן הדרך: " ניסוח מוצע 

"שמור על שוכני המדבר 



שילוט הסדרה מוצע –' נספח ו

מוקדים מוצעים להצבת שילוט הסדרה
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שילוט הסדרה מוצע –' נספח ו

לשימושדוגמאות לשילוט ותמונות מוצעות 

דוגמא לשלט הסבר בהתאם 

לחוברת שילוט של הפארק

מ  "ס 50X40: מידות מוצעות לשילוט

יחידות6כ הזמנה של "סה
יחידות5כ הזמנה של "סה
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ח קטנים"שילוט לצורך שמירה על בע

בעלי חיים קטנים ! האט": ניסוח מוצע 

"(ש מקסימום"קמ30)חוצים 

שילוט לצורך שמירה על יעלים

!"צבאים חוציםהאט ": ניסוח מוצע 



שילוט הסדרה מוצע –' נספח ו

מוקדים מוצעים להצבת שילוט ופסי האטה
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גינון–' זנספח 

:התהליך הנדרש לצורך הרחבת הגינון בסוללת האגם כולל

אדריכל נוף לתכנון הגינון הרצוי ומיקומו ובחירת מיני הצומח הרצוייםבחירת 1.

הנבחריםאיסוף זרעים עבור המינים 2.

ל ומשתלת קרקש"הזמנת השתילים מקק3.

האדריכלישתילת הצמחים בהתאם לתכנון 4.

לגינוןהמומלצים צומח מקומי מיני להלן 

,  מצריצלף 

צמח  : צילום
השדה

שבטוט מצויץ

צמחיית  : צילום
ישראל ברשת

אטד ערבי
צמח השדה: צילום

: צילום, ערביתפגוניה 
צמח השדה

,  המדבררותם 
צמח השדה: צילום

: צילום, הפקועהאבטיח 
צמח השדה

צילום צמח  , רכהפגוניה 

השדה
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גינון–' זנספח 

רועי טלבי: צילום, סוככניתשיטה 

רועי טלבי: צילום, סחוסיצלף 
רכפתן מדברי

צמח השדה: צילום
צמח השדה: צילום, רותמיצלף 

מורינגה רותמית
צמחיית ישראל ברשת: צילום

גופנן המדבררועי טלבי: צילום, סלילניתשיטה 
ויקיפדיה: צילום

,שעירשיזף 
צמח השדה: צילום

:המומלצים לגינון מושך עופותהצומח מיני להלן 
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

.  להלן מיפוי מיקומים מוצעים להצבת שילוט הסברה כמו גם טבלה המרכזת את בעלי החיים והצמחים המומלצים לציון בכל אזור

מקצועי מומלץמיקודמיקום מוצע
שלטים' מס

מומלצים

צפונית  )נחל המערה 

(לאטרקציות
1זנב ושועל מצוי   שחור , סחוסיצלף 

ליד )קניון הפרצופים 

(   הכביש החוצה את הנחל

שנהבית הרוזמרין  , צלף מצרי, סחוסי צלף 

(ודמיה לבידה)
1

תחילת מסלול קניון  

ליד אתר )פרצופים /ורוד

(הקשתות

דמיה לבידה וצלף , חרדון סיני, צב הדורחרדון 

מצרי
1

מצפון  )נחל אלכסון 

(ומדרום

יעל נובי וחרדון  , קורא מדברי, השיחאבוטילון 

הדורצב 
2

נחל חולי נחושתן לכיוון  

הנמרה  

לענת , בהק צחור, לוטוס אילתי, בובהלשנן 

יהודה
1

ליד השיטים במבואה
ציפורים עיקריות  , רכפתן מדברי, השיטהעצי 

יעלים וצבי הנגב  , ('צופית וכו, שחור זנב)
1

סמוך לעצי  )חניון האגם 

(השיטים

צופית  , שחור זנב,  שבטוט מצויץ, השיטהעצי 

נוביזאב אפור ויעל , קורא מדברי, בוהקת
1

תחילת מסלול הצפרות 

(לכשיוקם)

,  חצוצרן המדבר, רכפתן מדברי, השיטהעצי 

מצוייעל נובי ושועל , צופית בוהקת
1

עטלפי חרקיםלאגםסמוך

1סיניחרדון צב מצוי וחרדון , סוככניתשיטה תחילת מסלול בורג
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Acacia raddianaשיטה סלילנית 

.מוגןעץ מדברי המוכרז כצמח 

השיטיים: משפחה

.קרקעיות נחלי אכזב במדבר יהודה ובנגב: תפוצה

בודד אשר לרוב מסתעף כמה מטרים מעל  גזעבעל: תיאור המין

מנוצים  , העלים מסורגים.הגזע חום־אדמדםצבע קליפת. הקרקע

.אחדיםצופניםעל ציר העלה יש. פעמיים

טלבירועי : צילום
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Acacia tortilisשיטה סוככנית 

.עץ מדברי המוכרז כצמח מוגן

(מימוזיים: משפחה-תת)קטניות : משפחה

גדי לאילת  -בארץ מצויה בין עין, ערבית-למין תפוצה סהרו: תפוצה

.היא מקנה לנופים אלה אופי של סוואנה. ובנחלי הנגב הנמוכים

המתפצל סמוך לבסיסו לענפים  , עץ מדברי בגובה בינוני: תיאור המין

עיקר . נראית ככיפה שטוחה או כפטרייהצמרת העץ. אלכסוניים רבים

והפרחים מציעים צוף ואבקה לחרקים  , הפריחה בין מאי ליולי

ונחשב  , זהו המין המדברי ביותר במיני השיטה בארץ. מאביקים רבים

.חום קיצוני-לחובב

טלבירועי : צילום
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

 Ochradenus baccatusרכפתן מדברי 

.שיח מדברי רותמי זקוף מהווה צמח חשוב במערכת האקולוגית

רכפתניים: משפחה

.בערוצי נחלים אבניים או סלעיים: תפוצה

150–50גובהו . סבוך או דליל, מסועף לענפים ישרים: תיאור המין

בין דצמבר למאי מופיעה שיבולת של פרחים קטנים חסרי  . מ"ס

ידי צרעה  -המואבקים בעיקר על, מיניים-חד, ירקרקים–צהובים, כותרת

ידי חוקרים  -הצוף נקרש לסוכר והוצג על. מזרחית המלקקת את הצוף

גוונו של הפרי הבשל לבן . אחדים בתור המן שאכלו אבותינו במדבר

ידי ציפורים -הזרעים מופצים על. מבריק כחרסינה וטעים לאכילה

.הניזונות מן הפרי

טלבירועי : צילום
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Calligonum comosumשבטוט מצויץ 

שיח מדברי  

הארכוביתיים: משפחה

ערבית במדבריות יובשניים  -טורנית סהרו-תפוצתו אירנו: תפוצה

בארץ נמצא בחולות עמוקים בערבה ובבקעת ים המלח  . קיצוניים

.במישור ימין ובחלוצה

בעל ענפים רותמיים ועלים  ', מ2.5-1מתנשא לגובה : תיאור המין

מקור  . תכונות המצמצמות איבוד מים בהתאדות, קשקשניים זעירים

מדיף , מיני-הפרח דו.הירוקים שצורתם שבטיםשמו העברי בגבעוליו

והפירות הבשלים נושרים ונאספים . י חרקים"ריח דוחה חזק ומואבק ע

צמח זה משמש כמזון לאדם וכן לצרכי רפואה .כמרבד סביב כל שיח

.עממית

טלבירועי : צילומים
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Lotus glinoidesלוטוס אילתי 

(  בסכנת הכחדה)צמח מדברי נדיר מאוד 

פרפרניים: משפחה

והאוכלוסייה באילת הינה הצפונית  , ערבית וסודנית-סהרו: תפוצה

,  בית גידולו כולל ואדיות במדבריות חמים וקיצוניים. ביותר למין זה

.בעיקר בערוצים חוליים ובצידי דרכים

קוטרו  . אך אינו צמוד קרקע, שרוע, שנתי שעיר-צמח חד: תיאור המין

הפרחים הורדרדים שונים מאלו של  . בעל עלים תלתניים, מ"ס30-10

פרחי לוטוס שעיר  : שני מיני הלוטוס האחרים הגדלים באזור תפוצתו

.הפרי מאונקל במקצת בקצהו. צהובים ולוטוס מדברי אדומים

דפנה כרמלי: צילום
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Glossonema boveanumבובה ( גלוסונמת)לשנן 

(בסכנת הכחדה)צמח מדברי נדיר מאוד 

(רעילים)הרדופיים : משפחה

נפוץ  . ארקוזת סלעי יסוד וחולות, אופייני לסלעי יסוד קשים: תפוצה

בישראל נמצא רק בהרי  . ערב הסעודית ועד מזרח אפריקה, בסיני

.  אילת ובאתרים בודדים בדרום הערבה

,  ירקרק. שנתי-עשבוני רב, (מ"ס25-10)שיח קטן -בן: תיאור המין

הפרי גדול  , פרחיו ארגמניים. עליו נגדיים, קמחיים-גבעוליו שעירים

.קוצני ובצורת כישור, (מ"ס3-5-כ)

רועי טלבי: צילום
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

 Arnebia hispidissimaארנבית זיפנית 

.שנתי מדברי נדיר-צמח חד

זיפניים: משפחה

ממדבריות מזרח אפריקה ועד מערב  , ערבית סודנית-סהרו: תפוצה

,  חול או גרניט-מאכלס ערבות וערוצים במדבריות חמים של אבן. אסיה

.בערבה ובהרי אילת, בבקעת ים המלח

.  לימוני-פריחתו מרשימה בצהוב. צמח קטן למדי ומסועף: תיאור המין

חשוב לקוסמטיקה הבדואית בשל הצבע האדום סביב  צמח זה 

לצמח . בהודו הצבע משמש לצביעת מזון וצביעת משי. השורש

, שימושים רפואיים רבים בארצות ערב בעיקר כתרופה למלריה

.זיהומים ועוד

דפנה כרמלי: צילום
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Monsonia niveaבהק צחור 

(.בסכנת הכחדה)מדברי נדיר מאוד צמח

גרניים: משפחה

ובארץ נמצא  , בעולם מאכלס מדבריות של מזרח אפריקה: תפוצה

.  בדרום הערבה ואילת

10גובהו , שרוע( שנתי-לעיתים רב)שנתי-זהו מין חד: תיאור המין

פורח  .מכוסים שערות ארוכות, העלים מלבינים. מ"ס20קוטרו , מ"ס

הפרי  . בהתאם למועד הגשם החזק הראשון בעונה, בין פברואר למאי

,  מנוצה–שעיר, מקורו ארוך, חסידה-דומה מאוד לפרי של מקור

.מתפתל בהתייבשו

מורי חן: צילום
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Hippocrepis constrictaפרסה משונצת 

(.בסכנת הכחדה)שנתי נדיר מאוד -צמח מדברי חד

.פרפרניים: משפחה

ואילו בישראל רק  , בעולם נמצא במדבריות המזרח התיכון: תפוצה

.  באתרים בודדים בדרום הערבה

זוגות עלעלים  2-4-עליו מחולקים ל. בעל מבנה שרוע: תיאור המין

קטום או / מסתיימים לרוב בעלה בודד ביצתי עם ראש לב, נגדיים

הפרי , פרחים בצבעי לבן עם עורקים ארגמניים3-4באשכול . מעוגל

.פרקים שבשוליהם ריסים בלוטיים8בעל , שעיר, שטוח

דפנה כרמלי: צילום
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Dichanthium foveolatumהגממות ( זקנציית)זקנונית 

(.בסכנת הכחדה)צמח מדברי נדיר 

דגניים: משפחה

ערב ועד הודו , צפון אפריקה, מאלי, תואר כטרופי בסומליה: תפוצה

.  בארץ נמצא בדרום הערבה וכן באזור ים המלח. וסרי לנקה

40-80ענפיו הישרים מגיעים לכדי , גבוה-מין דגני די: תיאור המין

ניכר . הגדל על חולות וארקוזת סלעי יסוד, שנתי-עשבוני רב. מ"ס

מיוחד  . ותפרחותיו הדקות ולא מפוצלות, בשערות הצפופות במפרקיו

.  בצלקות הפרחים הבולטות מהשיבולת

דפנה כרמלי: צילום
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Artemisia judaicaלענת יהודה 

.שיח ריחני מאוד בעל סגולות רבות-בן

מורכבים: משפחה

לישראל נכנס עם נחל  . ערבי שתפוצתו במדבריות ערב-סהרו: תפוצה

מחוץ לנחלים  . ויורד איתו לנחל הערבה עד לקרבת ים המלח, פארן

על כן הפרטים שנתגלו בתמנע הינם במיקום , אלו המין נדיר ביותר

.יתכן והגיעה בכלים של חובבי הרפואה הבדווים בעבר. יוצא דופן

העלים והגבעולים מכוסי שערות בלוטיות  , הפרחים: תיאור המין

בעונת הפריחה כל הצמח . ריחניות המקנות לצמח מראה אפרפר

הצמח בשימוש נרחב . במופע צהוב בשל צפיפות קרקפות הפריחה

תולעים במעיים , כאבי בטן, כתרופה לשלשוליםברפואה בארצות ערב 

.פצעים ועוד

דפנה כרמלי: צילום
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Seetzenia lanataזצניה מזרחית 

(.בסכנת הכחדה)צמח מדברי נדיר מאוד 

זוגניים: משפחה

יריה ולוב  'מאלג, אפריקאי המופיע במגוון בתי גידול-מין סודני: תפוצה

: בישראל צומח רק בדרום הרחוק. פקיסטן ועוד, עד דרום אפגניסטן

.  רק בשנים גשומות, מתמנע ונימרה ועד אתרים שונים באילת

.  לרוב ניתן למצאו בראשי ערוצים בחברת פגוניה רכה: תיאור המין

.  רק בסיסו מעוצה, משתרע על הקרקע, חיים-שנתי קצר-המין הרב

.  הפרי הלקט כדורי. פרחיו קטנים ירקרקים, שביר, הצמח קירח

דפנה כרמלי: צילום
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Retama raetamרותם המדבר 

.רב שנתי גדולשיח

קטניות: משפחה

בישראל  , בעולם מצוי במדבריות צפון אפריקה ודרום אסיה: תפוצה

.  אך מאכלס גם את אזור החוף, מצוי בדרום הארץ

מים הרותם הוא מעמיק שורשים לעומק הקרקע ומנצל: תיאור המין

בעל ענפים דקים וגמישים לרוב חסרי  הצמח. מהשכבות העמוקות

הפרחים המופיעים  . תכונה זו מצמצמת אידוי מים בתנאי מדבר.עלים

. בין ינואר לאפריל מדיפים ריח נעים המושך אליו חרקים רבים

משמש לבדווים במדבר  . עם חוד, ביצי, זרעי קצר-חדתרמילהפרי

.כתרופה לטיפול בכאבים שונים ומחלות רבות

רועי טלבי: צילום

132



שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Pergularia tomentosaדמיה לבידה 

מדברי רעיל  שיח

הרדופיים: משפחה

תפוצתה  . דמיה לבידה נפוצה בכל החבל המדברי בארץ: תפוצה

בעיקר במזרח , העולמית משתרעת במדבריות חמים ולא יבשים מדי

.ובמערב אסיהבצפון גם , אפריקה

(.  על עצמומטפס)צמח הנושא במקצת אופי של מטפס : תיאור המין

המגן עליו בפני מזיקים  , אבריו מפרישים בהיפצעם מיץ חלבי רעיל

והוא אף  , החגב כושן ארסי מסוגל להיזון ממנו בלי להיפגע. ורעייה

עליו לבביים וגוני פרחיו המופיעים  . מפיק ממנו ארס להגן על עצמו

משי -הזרעים מצויידים בציצית. בין לבן לצהוב ולחום, מוקדם באביב

.המסייעת לתפוצתם ברוח
רועי טלבי: צילומים
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Farsetia aegyptiaפרסטיה מצרית 

רותמי  שיח-בן

מצליביים: משפחה

בעולם משתרעת בעיקר באזור הטרופי יובשני במזרח : תפוצה

במדבר צחיח  גידול-בתיבארץ גדל במדרונות אבניים ושאר. אפריקה

. באזור ים המלח ובנגב

וכולו  , צמח המסתעף לגבעולים עשבוניים שעירים רבים: תיאור המין

וגוונה  הפריחה בעיקר בין ינואר למאי .נראה כמכוסה בֶלֶבד בהיר

מושך עשים  , הפרח נפתח לקראת הלילה. קרם עד ארגמן חיוור, צנוע

.  בעיקר בריחו ולא במראהו

רועי טלבי: צילומים
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Capparis aegyptiaצלף מצרי 

קוצני שרועשיח

צלפיים: משפחה

תפוצתו  . צלף מצרי גדל בסלעים בנחלים בנגב ובמדבר יהודה: תפוצה

.העולמית משתרעת בעיקר במזרח אפריקה

,  העלים ביציים. בעל קוצים מאונקלים יעילים במיוחד: תיאור המין

פרחיו הגדולים  . ירוקים אך מכחילים בהתבגרם, גלדניים מעט, קירחים

ונפתחים לקראת ערב ועד צהרי יום  , מופיעים מינואר עד יולי

ענפים צעירים ועלים של  , פירות צעירים, פרחים-כפתורי. המחרת

יש סבורים כי השם  . צלף למיניו מוחמצים ונחשבים כתבלין משובח

ענף שהוסרו ממנו כל אבריו . אביונה משמש במשנה ככינוי לפרי הצלף

.של עלוקות מן הגרון" דייג"שימש ל–פרט לקוץ מאונקל אחד 
רועי טלבי: צילומים
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Capparis sinaicaצלף סחוסי 

עד-קוצני ירוקשיח

צלפיים: משפחה

בארץ רק באזור אילת , צלף סחוסי גדל במדבר יבש במיוחד: תפוצה

.ובעולם במזרח אפריקה

לרוב  , עבים וקוצים מאונקליםבעל ענפים מעוצים: תיאור המין

הפרחים  . סחוסיים וקירחים, העלים עגולים. משתלשל מקיר סלע

כל פרח נפתח לקראת . הלבנים הגדולים מופיעים בין פברואר לאפריל

לאחר ההאבקה  . פרפריםידי -ערב ועד לצהרי יום המחרת ומואבק על

הזרעים מופצים  . עסיסי ומתוק מבפנים, גדול, כתום-פרי אדוםמתפתח

במזנון קיבוץ יוטבתה ניתן  .ידי ציפורים הנמשכות לציפה המתוקה-על

.לקנות ריבת צלפים של טוביה העשויה מפירות צלף סחוסי
רועי טלבי: צילומים
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Abutilon fruticosumאבוטילון השיח 

.עד נדיר-שיח ירוק

חלמיתיים  : משפחה

.  במדבר יהודה ובבקעת ים המלח, אפשר למצאו בנגב: תפוצה

.תפוצתו העולמית משתרעת באזורים טרופיים באפריקה

,  פורח כל השנה.והוא נעים למגע, גוון הצמח ירוק־אפור: תיאור המין

הפרח הצהוב גדול ונפתח רק בשעות אחר . בעיקר מינואר עד מאי

בעולם מגדלים מיני אבוטילון להפקת  . הצהריים ונובל למחרת בבוקר

המשמשים לחבלים ולאריגים גסים  , סיבים זולים לייצור חוטי יוטה

.לתפירת שקים

רועי טלבי: צילומים
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Hibiscus micranthusסגלגל היביסקוס 

שעירשיח-בן

חלמיתיים: משפחה

מבקעת , גדל רק בדרום הבקע, היביסקוס סגלגל נדיר בארץ: תפוצה

תפוצתו העולמית משתרעת באזור הטרופי  . ים המלח ועד הרי אילת

.במזרח אפריקה

מראהו בין . ירוקיםמסועף בדלילות לענפים , צמח זקוף: תיאור המין

.  מ"ס100לפעמים אפילו עד ', מ50–25גובהו . חלמית לחוטמית

לבן עכור עד  , הפרח צנוע. אפריל–בעיקר במרס, פורח בן ינואר ליולי

כדורי ארוך מהגביע והזרעים מופצים ברוח  הלקטפרי, כתום–צהוב

.באמצעות שערות לבנות

רועי טלבי: צילום

אתר צמחיית ישראל ברשת: צילום
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Seidlitzia rosmarinusשנהבית הרוזמרין 

שיח שרוע

סלקיים  : משפחה

. הערבה ובקעת הירדן, מצוי בחלקים מהנגב: תפוצה

בעל עלים מאורכים עסיסיים ומלוחים כאופייני לבני  : תיאור המין

ירוק גוונו . חרסיתיות וחוליות, גדל על קרקעות מלוחות. המשפחה

עליו מהווים מזון עבור המכרסם פסמון המדבר  . בהיר ומראהו עדין

(.הניזון בעיקר מבני משפחת הסלקיים)

רועי טלבי: צילומים
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Crotalaria aegyptiacaקרוטלריה מצרית 

מדברי נאה שיח-בן

קטניות: משפחה

תפוצתה העולמית  . קרוטלריה מצרית גדלה בנגב ובערבה: תפוצה

.משתרעת במדבריות חמים במזרח אפריקה

הממהר להשיר את עליו וממשיך  , צמח דוקרני ומסועף: תיאור המין

,  נוטה לחום)פורח בצהוב (.צמח רותמי)להטמיע בגבעוליו הירוקים 

בעיקר  , במשך רוב השנה( מקווקוו לאורכו בעורקים אדומים

.  קצר ושמן בעל מקור מחודדתרמילהפרי הוא. מרס–בפברואר

רועי טלבי: צילומים
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Ptyodactylus hasselquistiiמניפנית אילתית 

.מין לטאה ממשפחת השממיתיים

זהו : תיאור המין. מצוי בישראל רק באזור אילת ודרום הערבה: תפוצה

המין הגדול ביותר ופעיל הלילה המובהק ביותר בקרב הסוג מניפנית  

לרוב מאכלס אזורים אנכיים  . ניזון מפרוקי רגליים ואף בני מינו, בארץ

אך את טרפו מאתר על ( או מבנים וחומות)עתירי סלעים ומצוקים 

ואישוני עיניו מתכווצות לקו  , כתמתם-ורדרד-גונו צהבהב. הוואדיקרקע 

מקור השם באצבעות המזכירות (. כעיני החתול)אנכי בתנאי תאורה 

.צורת מניפה ומשמשות לאחיזה במשטחים חלקים יחסית

רועי טלבי: צילום
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Acanthodactylus boskianusהנחלים שנונית 

לטאה מדברית יומית ממשפחת הלטאיים

.  ובישראל מצויה במרבית חלקי הנגבנרחבת בעולם : תפוצה

בהם היא טורפת  , מאכלסת ואדיות נחלים ואף חולות: תיאור המין

את מחילתה חופרת השנונית באמצעות . פרוקי רגליים על ידי מרדף

מקור שמה בקשקשים המשוננים שעל כל אחת . טפריה המפותחים

זאת להגדלת שטח הפנים ותנועה יעילה על גבי  , מאצבעות רגליה

(.בדומה לפעולת נעלי שלג)חולית קרקע 

רועי טלבי: צילום
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Uromastyx aegyptiaחרדון צב מצוי 

.  ממשפחת החרדוניים!( אורכו קרוב למטר)לטאה מדברית גדולה 

המין מהווה הזוחל הגדול והבולט ביותר בערבה ובחלקים  : תפוצה

.  מהנגב

ובכך , מתבסס על צומח כעצי שיטה ושיחים שוניםמזונו : תיאור המין

החרדון חופר מחילות  . חשיבותו כמפיץ זרעים במערכת האקולוגית

ומחפש את מזונו ( סחף נחלי)עמוקות וארוכות בקרקע המדברית 

ואכן זנבו  ', שוט-זנב'פירוש מקור שמו המדעי הוא . בערוצים הסמוכים

.משמש הצלפה בעת הצורך

רועי טלבי: צילום
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Uromastyx ornataחרדון צב הדור 

.  ממשפחת החרדוניים( פחות מחצי מטר)לטאה מדברית בינונית 

מין זה נחשב נדיר מאוד היות ומאכלס באופן דליל ומקוטע רק  : תפוצה

.נפוץ בדרום סיני(. עד תמנע בצפון)את אזור אילת 

מהווה הגירסה הצבעונית והקטנה יותר של חרדון הצב  : תיאור המין

(  חרדון צב מצוי)בשונה מקרובו . ניזון בעיקר מן הצומח. המצוי

חרדון הצב ההדור מאכלס נחלים  , נחלים מישוריים ופתוחיםהמאכלס 

פירוש מקור שמו . חול-המאופיינים במסלע מגמטי ואבן, מצוקיים

.  ואכן זנבו משמש הצלפה בעת הצורך', שוט-זנב'המדעי הוא 

רועי טלבי: צילום
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Pseudotrapelus sinaitusחרדון סיני 

.  לטאה מדברית ממשפחת החרדוניים

.מאכלס את מרבית האזורים המדבריים בישראל: תפוצה

חרדון סיני אינו עולה על , בניגוד לחרדוני הצב הגדולים: תיאור המין

ניזון מפרוקי  . בעל התאמה יוצאת דופן לתנאי חום קיצוניים, .מ"ס25

חרדון זה מפורסם  . הוואדירגליים עליהם הוא מזנק במהירות בין שיחי 

גם אצל הנקבה ניחנים  )בראשו וצווארו המכחילים בעת עונת הרבייה 

(.גוונים עזים

רועי טלבי: צילום
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Echis coloratusאפעה 

.  ארסי בגודל בינוני ממשפחת הצפעונים, לילי, נחש מדברי

. נפוץ במרבית מדבריות ארצנו ואף מעפיל עד הגלבוע: תפוצה

לאפעה יכולות יוצאות דופן להתמודד עם תנאי מדבר  : תיאור המין

האפעה אורב לטרפו  . על כן יחסית משגשג באזור אילת, קיצוני

ולעיתים נצפה אורב לעופות סמוך  , לאחר רדת החשיכה( מכרסמים)

בדומה לבני משפחתו אישון עיניו נראות כחריץ . לצמחייה במהלך היום

.וקשקשיו מחוספסים וכמעט לא מבריקים, אנכי בתנאי תאורה

רועי טלבי: צילום
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Cinnyris oseaצופית בוהקת 

.  ניזונה בעיקר מצוף-ציפור שיר קטנה וצבעונית וכשמה כן היא 

מין זה הוא הנציג הצפוני ביותר ממשפחה  -צופיתיים : משפחה

.מינים75המונה 

בראשית  . בני המשפחה חיים רובם באפריקה הטרופית: תפוצה

ונמצאה בעיקר , הייתה הצופית נדירה ביותר בארץ20-המאה ה

כיום היא נפוצה . ביריחו ובעין גדי, בנאות מדבר ליד חופי ים המלח

מקובל  . מאוד בגינות יישובים ואפשר למוצאה כמעט בכל רחבי הארץ

לחשוב כי התפשטותה זו באה בעקבות ריבוי גינות הנוי על פרחיהן  

.  השופעים צוף כל השנה, הרבים

אך לשניהם  , הזכר בוהק בגווניו ואילו הנקבה אפורה: תיאור המין

.מקור ארוך המשמש להזנה מפרחים

רועי טלבי: צילום
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Ammoperdix heyiקורא מדברי 

ל רמלי 'חג-שמה בערבית )קטנה וגוצית " חוגלה"גרסה מדברית של 

(.'חוגלת חולות'= 

פסיונים: משפחה

לעיתים  . בהר הנגב ובמדבר יהודה, יציב מצוי בהרי אילת: תפוצה

.נדירות נצפה בצפון מזרח הארץ

מסווה , אפרפר-לרוב שוכן על הקרקע וצבעו הכללי חולי: תיאור המין

לרוב בקרבה  , מצוי באזורי מדבר סלעיים. היטב בנוף המדברי

לעיתים קרובות הקורא נשמע לפני שהוא נראה  . למקור מים" יחסית"

חלה עלייה זניחה . זוהי גם הסיבה שבגללה הוא קיבל את שמו–

כנראה שאינו  , יחסית בגודל האוכלוסייה העולמית של קורא מדברי

.אויביו הטבעיים מתמעטיםוגם , ניצוד על ידי האדם

רועי טלבי: צילום
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Oenanthe melanuraשחור זנב 

.  שכיח ומוכר מאוד במדבר הישראלי

חטפיתיים: משפחה

מאכלס את מרבית אזורי  . בארץ שחור הזנב הוא יציב שכיח: תפוצה

.  בעיקר לאורך ערוצי וואדיות ונאות מדבר, הנגב והערבה

,  ורק הזנב צבוע בשחור, אפור חקי אחיד, גונו דל למדי: תיאור המין

את קנו בונה  . המתנועע ומקשט כדגל כמעט כל נקודה ירוקה במדבר

כשבפתח הקן הוא נוהג להניח אבנים , שחור הזנב בתוך כוך בסלע

ומעט גרעינים  , מזונו העיקרי פרוקי רגלים וחרקים שונים. קטנות

.חרקים מעופפים הוא לוכד תוך כדי מרדף אווירי. ופרות קטנים

רועי טלבי: צילום
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Bucanetes githagineusחצוצרן המדבר 

(.בערך בגודל של דרור)ציפור שיר קטנה 

פרושיים: משפחה

חצי האי , צפון אפריקה, מצוי באזורים רבים ברצועת הסהרה: תפוצה

.בארץ מצוי בכל האזור המדברי. צפונה לטורקיה ובמרכז אסיה, ערב

בעונת החיזור משמיעים הזכרים קולות שמזכירים  : תיאור המין

בשאר השנה הם . חצוצרת צעצוע כדי להכריז על הטריטוריה שלהם

ראש גדול ומקור , לחצוצרן המדבר כנף ארוכה. דווקא חיים בלהקות

מגודל וצורת המקור עולה כי החצוצרן ניזון בעיקר . קצר ועבה במיוחד

כל  . אך הוא מגוון לעיתים את הדיאטה בצמחים וזחלי חרקים, מזרעים

הוא יכול לחיות באזורים צחיחים , עוד יש מקור מים במרחק סביר

.למדי

רועי טלבי: צילום
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Ammomanes desertiעפרוני מדבר 

.  עפרוני בינוני נפוץ מאוד בחבל המדברי

עפרוניים: משפחה

.  בנגב ובערבה, יציב מצוי במדבר יהודה, דוגר קרקע: תפוצה

,  המקור בעל קצה כהה, חולי בהיר למדי-הגוון הכללי חום: תיאור המין

בנחלות  , עפרוני המדבר מעדיף לבלות בזוגות. ארוך ועבה למדי

הוא לא  . שגודלן מגיע עד לעשרות דונמים והוא אינו נוהג להתלהק

במקרה ויש מקור מים בסביבה . אלא מסתפק בטל הבוקר, צריך מים

יש המכנים מין זה מלך המדבר  . העפרונים יבקרו בו בשעת בוקר

!הודות לעמידותו המרשימה לאקלים מדברי קיצוני

רועי טלבי: צילום
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Asellia tridensפרספון 

.  מין עטלף חרקים בינוני ממשפחת הפרספוניים

.  הפרספון המצוי נפוץ ברוב המזרח התיכון וצפון אפריקה: תפוצה

מאילת ועד , אפריקאי-בישראל הוא נפוץ בעיקר לאורך השבר הסורי

.החרמון

זבובאים  , עשים, ניזון מחרקים מעופפים כגון חיפושיות: המיןתיאור 

את החרקים הוא מאתר ולוכד תוך כדי תעופה בסמוך . ויתושים

כנפיו עגולות ורחבות  (. סונר)לצמחייה תוך שימוש באקולוקציה 

בעבר  . ומקנות לו כושר תמרון מעולה המאפשר לו לבצע פניות חדות

אך אוכלוסיותיו שם  , תיכוני ומישור החוף-היה נפוץ גם בחבל הים

שוכן  . נפגעו קשות מהרעלת ואיוד המערות לאחר קום המדינה

מרתפים ומוצבים  , כגון חורבות, במערות ובמבנים מעשה ידי אדם

.נטושים

אייל ברטוב: צילום
תמונה ברורה של פרספון ניתן לרכוש מאייל ברטוב
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Rhinopoma hardwickeiיזנוב קטן 

.עטלף חרקים נפוץ למדי ממשפחת היזנובייםמין 

,  אך גם בגליל, בעיקר לאורך עמק השבר הסורי אפריקני: תפוצה

.בתוך מערות יבשות וסדקים 

מגיח עם דמדומים וניכר . גרם20-מין קטן השוקל עד כ: המיןתיאור 

חי בקבוצות קטנות יחסית בתוך  . החותר וגולש חליפות, במעוף גלי

ניזון  . אך אינו חורף, אינו פעיל בלילות חורף קרים. המערה או הסדק

מחרקים מעופפים אותם הוא מאתר ולוכד תוך כדי תעופה בסמוך  

סביבות המחיה המועדפות  (. סונר)לצמחייה תוך שימוש באקולוקציה 

על היזנוב הקטן הן שטחים סלעיים ומערות באזורי סוואנות טרופיות 

.וסבטרופיות במדבריות חמים

רועי טלבי: צילום
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Gazella dorcasצבי הנגב 

. מין ממשפחת הפריים ומסדרת מכפילי הפרסה

,  צבי הנגב נפוץ בנגב ובערבה, בשונה מהצבי הישראלי: תפוצה

. מהנגב המערבי וחוף ים המלח ועד אילת

בעיקר בדרום  , צבאי נגב1,500-בישראל קיימים כיום כ: המיןתיאור 

מין זה ניצל מציד מאסיבי לפני ולאחר קום  . הנגב והערבה הדרומית

,  אם כי עודו סובל מצייד בלתי חוקי, וכיום מוגן על פי חוק, המדינה

. קיטוע ועוד, דריסות ובעיות שמירת טבע נוספות כצמצום בית גידול

,  הגידול המועדף מאופיין בנחלים פתוחים עשירים עצי שיטהבית 

למדבר קיצוני  התאמתו . שיטים בשולי מֵלחות בערבהובחורשי 

את הנוזלים הוא מפיק )מאפשרת לו לאכלס אזורים ללא מקור מים 

.בניגוד ליעל הצבאים חובבים מישורים(. ממזונו הצמחי

רועי טלבי: צילום

154



שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Capra nubianaיעל נובי 

. מין ממשפחת הפריים ומסדרת מכפילי הפרסה

בישראל נפוצים בכל האזורים המדבריים המצוקיים ובנאות : תפוצה

.מדבר

,  בניגוד לצבאים היעלים מוגבלים לבתי גידול מצוקיים: תיאור המין

גופם המוצק והשרירי מקנה  . בהם הם מוצאים הגנה מפני טורפים

היעלים הם בעלי חיים  . להם תמרון מושלם על גבי מצוקים וזיזי סלע

הופסק ציד , לאחר שהיו בסכנת כליה. החיים לרוב בעדרים, חברותיים

בעקבות חוק הגנת חיית הבר והקמת  50-היעלים בארץ בשנות ה

וכיום מהווה היעל סמל שמירת הטבע בארצנו , רשות שמורות הטבע

.וסמל רשות הטבע והגנים
רועי טלבי: צילום
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שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Vulpes vulpesשועל מצוי 

: בארץ מוכרים שלושה מינים)השועל הוא טורף ממשפחת הכלביים 

(.שועל חולות ושועל צוקים, שועל מצוי

(.בדומה לזאב)חלקו הצפוני של כדור הארץ : תפוצה

בשעות הבוקר המוקדמות ובין  , פעיל בעיקר בלילה:. תיאור המין

רוב . ביום נח במחילה אותה הוא חופר בטריטוריה שלו. הערביים

.  אך בעונת הרבייה הם יוצרים זוגות, הזמן השועלים יחידאים

השועלים הם טריטוריאליים וגודל השטח נקבע על סמך כמות המזון 

שועלים ניזונים מטרף חי מגוון ביותר ואינם בוחלים גם באכילת . בה

השועלים הפכו למין , בדומה לתנים. ירקות וזרעים, פירות, פגרים

מתפרץ בשל הזמינות הגבוהה של מזון שמקורו בפסולת ליד יישובי  

.אדם ובחקלאות

רועי טלבי: צילום

156



שילוט הסברה מוצע–' חנספח 

Canis lupusזאב אפור 

.  הזאב הוא הגדול מבין הנציגים של משפחת הכלביים בישראל

תפוצתו  . מצוי במרבית חלקי הארץ בשטחים טבעיים נרחבים: תפוצה

.העולמית משתרעת בחלק הצפוני של כדור הארץ

-הזאב הוא אבי כלב הבית שביותו החל באזורינו לפני כ : תיאור המין

, הזאבים ניזונים גם ממזון צמחי, למרות שהם טורפים. שנים12,000

המבנה החברתי של הזאבים מורכב ולהקות  . בעיקר פירות וירקות

קונפליקט  . בגדלים והרכבים שונים חיות באזורים שונים בארץ

מתמשך עם האדם הביא לדחיקת הזאבים ממרכז הארץ המיושב  

. בצפיפות אל קצותיה

(ג"רט)שי קבסה : צילום
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אגם תמנעע "לתבהנחיות –' נספח ט

:עקרונות עבודה בסיסיים

על מדרונות ומצוקים  שמירה •

טבעיים

מרבית על צומח  שמירה •

טבעי בסביבת הפיתוח

צמצום זיהום אור•

זמינות מקורות מזון  צמצום •

אנושיים עבור חיות בר

בנייה המשתלבת  תכנון •

בסביבה המדברית

גינון בהתאם להנחיות תכנון •

אקולוג רשות / אקולוג מוסמך

הטבע והגנים

:עקרונות עבודה נוספים

.תיאום וסיור מקדימים וכן פיקוח על ידי פקח רשות הטבע והגנים על העבודות•

.שילוב אקולוג עם תחילת תכנון הפרויקט•

.ובייחוד בסמוך להר תמנע, באמצעות גדר ושילוט בולט של שטח העבודה בגבולות השטח הטבעיסימון •

.הקמת מחנה קבלן בהנחיית צוות פארק תמנע•

.ובכל מקרה לא דרך דרכי העפר, רכבי עבודה תוגבל לכבישי הפארק בלבדתנועת •

.גידור ושילוט לשמירה על עצי השיטה באזור הפיתוח•

שילוב יועצי תאורה בשלבי התכנון הראשוני לצורך מניעת זיהום אור כלפי הרקיע וצמצומו לשטחים  •

.הסמוכיםהפתוחים 

.סמוך לסוללה, ככל הניתן על הצמחייה הטבעית שהתבססה בצד המזרחי של אזור האגםשמירה •

(.מצעים)מניעת הפצת מיני צומח פולשים דרך הגינון או באמצעות ייבוא חומר זר •

או כל תצפית רלוונטית במהלך העבודות תדווח מיידית לפקח ( בעל חיים/ צמח)פגיעה בערך טבע מוגן •

.רשות הטבע והגנים

.הטמנת פסולת בשטח הפרויקט תוך פינוי מוסדר לאתר נמרהאיסור •

158.הצבת מתקנים לאיסוף פסולת בעת העבודות•



פארק תמנע

הפארק הסביבתי הראשון בישראל

תכנית לניהול סביבתי

2019ספטמבר 
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