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 תקציר מנהלים

ישראל מהווה נתיב נדידת עופות מהגדולים והחשובים בעולם. אוכלוסיות ענק של עופות המקננים באירופה ואסיה נודדות בסתיו 

-לאפריקה, שוהות שם בתקופת החורף, ושבות למחוזות הקינון באביב. חלק גדול מעופות אלה נמנעים מלחצות את הים התיכון וים

 זות מיליוני עופות נודדים לישראל. סוף, מה שמביא להתנק

בעבר השתמשו העופות במקווי המים הטבעיים הקיימים בארצנו כתחנות עצירה לצרכי מנוחה, קינון, שיחור מזון ואגירת אנרגיה 

להמשך מסעם. צמצום משמעותי של מקווי המים הטבעיים הוביל לכך שכיום מיליוני העופות הנודדים דרך ישראל משתמשים 

טיהור שפכים, מאגרי מים מלאכותיים לאגירת מי השקייה או גשמים ואף בריכות לייצור כגון: מאגרי מים מלאכותיים בעיקר במאגרי 

 מלח. 

, ולרוב מנוהלים כמתקנים הנדסיים הדורשים התייחסות תפעוליתומתוכננים כיום מאגרים לטיהור שפכים ומאגרי השקיה נתפסים 

מענה לתנאים האופטימליים הנדרשים עבור  , ועוד(.בהתאם על ידי בעלי המאגר )תאגידי מים וביוב, חברת מקורות, חקלאים

 אינם שיקולים הנלקחים בחשבון בעת הקמת המאגרים ובמהלך תפעולם העושים שימוש במאגרים אלו השונים העופות ובע"ח

גורמי כך גם לא ממומש הפוטנציאל הגלום בהם עבור חובבי צפרות, תיירים ווכתוצאה קיימים מפגעים המסכנים בעלי חיים אלו. 

 חינוך המבקשים ליהנות מיופי הטבע.

נוכח כי של שימושי הקרקע. זאת מתוך הבנה  תפקודיותמתקדמות כיום בעולם ובארץ רואות יתרון ברב התפיסות ה לעומת זאת,

של מאגרי המים המלאכותיים. ערך רב בהעצמת התועלות  קייםצמצום בתי הגידול הטבעיים ונדירות משאבי המים בישראל, 

והנגשת ערכי הטבע לביקור וצפייה מוסדרת ובטוחה עבור  , הסרת המפגעים ואף שיפור בתי הגידולשמירה על בתי גידול לחים אלו

המערכת של מאגרי התשתית לבין שמירה על  הנדסי/הצורך התפעולי בין תכנית ניהול סדורה המשלבת יםמחייבהקהל הרחב, 

 .יחודי הקיים בה. איזון זה טומן בחובו יתרונות עבור האדם והטבע כאחדהמגוון הביולוגי היהאקולוגית האקווטית ו

תאגיד המים עין נטפים, המנהל את מאגר המים המושבים של אילת, זכה בקו"ק עסקים ומגוון  2019כחלק מתפיסה זו בשנת 

לך הפרויקט נבנתה תכנית ביולוגי הממומן ע"י החברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה בשיתוף רשות הטבע והגנים. במה

המגוון הביולוגי המערכת האקולוגית האקווטית ושל המאגר לבין שמירה על  הנדסי/הצורך התפעולי בין ניהול סדורה המשלבת

 כל זאת תוך  פיתוח סביבתי המנגיש את ערכי הטבע לביקור מוסדר ובטוח עבור ציבור חובב טבע רחב.הייחודי הקיים בה. 

ל מקרה הבוחן במאגר המים המושבים עין נטפים, מפרט את התהליך הנדרש לצורך בניית תכנית לניהול מסמך זה, המבוסס ע

חדשים וקיימים, האתגרים והפתרונות המוצעים. בין שלבי התהליך  מים מלאכותייםסביבתי התומך במגוון הביולוגי הקיים במאגרי 

מצאי ופוטנציאל המגוון הכולל את  סקר מצב קיים, המים מאגר את המנהל הגוףגורם אחראי לנושא מטעם  הגדרתניתן למצוא: 

מימוש הפוטנציאל מנויות לשיפור המגוון הביולוגי וזיהוי הזדולבסוף  טיפול והסרת מפגעים דחופים, זיהוי מפגעים קיימיםו הביולוגי

 . המים המלאכותיללא פגיעה בתפקודו התפעולי, הנדסי של מאגר כל זאת  הקיים לשילוב תיירות צפרות במאגר.

בניה והתאמה של תכנית ניהול סדורה המותאמת ספציפית למאגר קיים או חדש תוך שימוש בהמלצות המפורטות במסמך זה, 

   יוביל לשיפור משמעותי עבור אוכלוסיית העופות בפרט ובע"ח ככלל העושים שימוש במאגרים מלאכותיים אלו. 
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נתיב נדידה עולמי מרכזי –ישראל  
אזורי ושל ישראל בין שלוש יבשות  הייחודימיקומה 

למגוון באזורנו הופכים את עולם העופות שונים אקלים 

נצפו אשר מיני עופות  550 -ככולל ה באופן יוצא דופן

העוברים בשמי ישראל  . נתיבי נדידת העופות1עד כה

אוכלוסיות ענק של  .הם מהגדולים והחשובים בעולם

עופות המקננים ממרכז וצפון אירופה במערב ועד 

אסיה במזרח נודדות בסתיו לאפריקה, שוהות  מרכז

 שם בתקופת החורף, ושבות למחוזות הקינון באביב.

חלק גדול מעופות אלה נמנעים מלחצות גופי מים 

סוף, ומעדיפים לעקוף -גדולים, דוגמת הים התיכון וים

אותם, מה שמביא להתנקזות מיליוני עופות נודדים 

  .2לישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 החברה .בישראל העופות של האדום הספר ,.2017 נ ,לידר ,.ד ,אלון ,.י ,פרלמן ,.א ,חביב ,.א ,הצופה ,.ע ,שטייניץ ,.ז ,לבינגר ,.ג ,וין ,.א ,מירוז 1

 .https://aves.redlist.parks.org.ilמ:  והגנים. נגיש הטבע ורשות הטבע להגנת
 החשמל הטבע, חברת להגנת (, צמצום התנגשות עופות בקווי מתח ניתוח רגישות ארצי ומתווה לפיתרון. החברה2019מירוז, א. לבנגר,ז., ) 2

 .https://tevabiz.org.il/company/iecוהגנים. נגיש מ: / הטבע ורשות בישראל

הים התיכון.  מפה סכמתית של צירי נדידת ציפורים סביב אגן: 1איור 

.Labinger, Z. and O. Skutelsky. 2004 
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 בישראל המים המלאכותיים אגרי החשיבות האקולוגית של מ .1.2
זיהום נחלים  ,וי שימושי קרקעכתוצאה משינ במהלך עשרות השנים האחרונות רבים ממקווי המים הטבעיים של ישראל נהרסו

ואף  גשמיםהשקייה או אגירת מי למאגרי מים מלאכותיים  ,מאגרי טיהור שפכים :כגוןמים מלאכותיים במאגרי  החלפתםו

 . בריכות לייצור מלח

רי במקווי המים הטבעיים בישראל כתחנות עצירה בנדידתן הארוכה בין אזו שתמשואשר בעבר המיליוני עופות ממאות מינים, 

לצורכי מנוחה, קינון, שיחור מזון  המים המלאכותיים חלק ממאגרילהסתפק בים כיום נאלצ ,הקינון הצפוניים לבין אפריקה

מקומית העושים או להלן מספר דוגמאות של עופות בסכנת הכחדה עולמית רגיה הדרושה להמשך מסעם. אנואגירת ה

  :3אלו םשימוש במאגרי

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( החשיבות האקולוגית של מקווי מים מלאכותיים בישראל והאיומים עליהם, חלה"ט. 2019י. פרלמן, א. חביב, ד. בוימל,  ) 3

 מימין: ברווז משוייש. צילום: מאיר לוי| משמאל: צולל ביצות, צילום: יואב פרלמן.
 .3מלאכותיים כאתרי דגירה כמעט בלעדיים בישראלמינים בסכנת הכחדה עולמית ומקומית המשתמשים במאגרי מים 

הכחדה עולמית ברווז הנתון לסכנת  -צחראש לבן 
Endangered(EN .)  בדרגה השנייה בחומרתה

כעשרה אחוז מהאוכלוסייה העולמית חורף בישראל, 
)נתוני רשות  .באופן בלעדי במאגרי מים מלאכותיים

 צילום: יואב פרלמן.  |  3והגנים( הטבע

האוכלוסייה העולמית משתמשת  -שקנאי מצוי 
מים מלאכותיים בישראל לצבירת אנרגיה  במאגרי

חיונית לפני חציית רצועת המדבריות של אפריקה 
 צילום: יואב פרלמן.|  3בדרכם לאתרי החריפה
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ינטים, עומקם ושטח יהעשירים בנוטרמי המאגרים  .עופותעבור חשובות מהווים תחנות עצירה בישראל המים המלאכותיים מאגרי 

מגוון עופות המשתמשים בבית גידול  מושכים ,(אם קיימת)וצמחיית הגדות  , חסרי חוליותחרקים ,דגיםנוכחותם של הפנים הרב, 

בוצע ע"י רשות הטבע והגנים בשנת  בהתאם לתרומתם הפוטנציאלית למגוון הביולוגימיפוי ודירוג מאגרי המים  חשוב זה.לח 

 . 3 2019 שנתבע"י החברה להגנת הטבע ו 20174

, ולרוב מנוהלים כמתקנים הנדסיים הדורשים התייחסות תפעוליתומתוכננים כיום מאגרים לטיהור שפכים ומאגרי השקיה נתפסים 

מענה לתנאים האופטימליים הנדרשים עבור  .על ידי בעלי המאגר )תאגידי מים וביוב, חברת מקורות, חקלאים, ועוד( בהתאם

בחשבון בעת הקמת המאגרים ובמהלך נלקחים ה שיקולים אינםלרוב  העושים שימוש במאגרים אלו השונים העופות ובע"ח

 בי צפרות, תיירים וגורמי חינוך המבקשים ליהנות מיופי הטבע.ם בהם עבור חובוכך גם לא ממומש הפוטנציאל הגלתפעולם. 

עולם החי העושה שימוש במאגרים קיימים מפגעים המסכנים את מהפער בין הפוטנציאל לבין התכנון והניהול בפועל, כתוצאה  

פגיעה בצומח השונים:  מפגעיםלהלן מספר דוגמאות ל. , כמו גם היעדר נגישות של עולם הטבע לציבור המעוניין לצפות בואלו

 תהמהוו אשר אינן בשימוש ותגדרות מיותרהימצאות למינים שונים,  מחסה, מסתור ומקור מזון יםהמספקהמאגר בגדות קרקע בו

  ועוד.  5מלכודות אקולוגיות, זיהום אורהמהווים , בורות בעלי חייםעבור  מכשול

נוכח כי של שימושי הקרקע. זאת מתוך הבנה  תפקודיותמתקדמות כיום בעולם ובארץ רואות יתרון ברב התפיסות ה לעומת זאת,

. המים המלאכותיים ימאגרשל ערך רב בהעצמת התועלות  קייםצמצום בתי הגידול הטבעיים ונדירות משאבי המים בישראל, 

עבור  הובטוח תמוסדרוצפייה והנגשת ערכי הטבע לביקור  מפגעים ואף שיפור בתי הגידולה, הסרת שמירה על בתי גידול לחים אלו

המערכת שמירה על לבין תשתית של מאגרי ה הנדסי/הצורך התפעולי בין תכנית ניהול סדורה המשלבת יםמחייבהקהל הרחב, 

 .כאחדהמגוון הביולוגי הייחודי הקיים בה. איזון זה טומן בחובו יתרונות עבור האדם והטבע האקולוגית האקווטית ו

 

 

 

 

                                                           
( דירוג מאגרי המים על 2018לוי, י. כץ,נ. לידר, צ. מגן, ד. אלון )-ע. שטייניץ, ג. וין,א. הצופה, א. כהן, ד. פיימן, ד. רותם, א. אוזן, ל.קורצנשטיין 4

 תרומתם למגוון הביולוגי. חטיבת מדע, רשות הטבע והגנים.  בסיס
תאורה הזולגת לשטחים הפתוחים ולרקיע אשר אינה נדרשת מבחינה תפעולית, בטיחותית וביטחונית. תאורה מלאכותית בלילה  –זיהום אור  5

ם. הסיבה לכך היא שמערכות אקולוגיות תורמת להרחבת האיום על המגוון הביולוגי, אשר נמצא במצוקה עולמית בשל שלל השפעות האד
מתבססות על איזונים עדינים ומורכבים, ומוכח במחקרים רבים  כי תאורה מלאכותית משפיעה על הרגלי טריפה, שיחור מזון, רבייה, התמצאות 

ים ושיבוש ההתמצאות בתנועה ותפוצה. תופעות אלו קורות בין השאר בשל השפעה על שעונים ביולוגיים פנימיים בחי ובצומח, סנוור בעלי חי
  pollution-https://tevabiz.org.il/tool/light/ונדידה לילית. להרחבה 

https://tevabiz.org.il/tool/light-pollution/
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 
 שלבים הבאים: שתית מתייחס למאגרי ת עבורתכנית לניהול סביבתי  ה שלבנייהתהליך 

 .קלאיות / מפעל לייצור מלחחאגודה  /תאגיד מים  :מיםה אגרמ תא מנהלה גוףהגורם אחראי לנושא מטעם  גדרתה 

 .יימיםק פגעיםמ יהויז קר מצב קיים: מצאי ופוטנציאל המגוון הביולוגי,ס 

 .יפול והסרת מפגעים דחופיםט 

 לשילוב תיירות צפרות במאגר.  הקיים פוטנציאלה מימושלוהמגוון הביולוגי  שיפורל זדמנויותהיהוי ז 

 .כנית פעולה, תקצוב ומימושת 

השונות  ,זאת עם. קיים או חדש מים מלאכותי במאגר להטמעה מומלצותהמפורטות בפרק זה ואלו מורכבים ממגוון פעולות  שלבים

 המתאימותהתמקדות בפעולות  מחייביםמוגבלים של תקציב, כוח אדם וזמן  משאביםכמו גם  ם אלוהקיימת בין מאגרי

 את להפוך יהיה ניתן זו בצורהגדרת סדרי קדימויות לטיפול בהתאם. וה הפוטנציאליות הפעולות כלל מתוך ביותר והמשמעותיות

ללא פגיעה בתפקודו  בו הקיים הייחודי הביולוגי והמגוון האקווטית האקולוגית המערכת על ושומרהתומך, מטפח  לאתר המאגר

 התפעולי, הנדסי של המתקן.

 

 

 שלבים לבניית תכנית לניהול סביבתי עבור מאגרי תשתית
אחראי מינוי  א

לנושא מטעם 
הגוף המנהל את 

 המאגר

 

סקר מצב קיים:  ב
מצאי ופוטנציאל 
 המגוון הביולוגי,

 מפגעים זיהוי
  קיימים

ת ומלכוד
 תואקולוגי

המצויות 
במאגר 

וסביבותיו 
כגון שוחות 

 תפעוליות

שאריות גדרות 
בשטח המתקן 
ושימוש בגידור 

המצמצם את 
הפגיעה 

 בבע"ח

התנגשות 
עופות בקווי 

 מתח

התחשמלות 
עופות על 

עמודי חשמל 
של קו מתח 

 גבוה

יבוא  זיהום אור
והתבססות  
של צמחים 

 פולשים 

הדברת 
 יתושים

 

טיפול והסרת  ג
 מפגעים דחופים

 בהתאם למפגעים המפורטים בסעיף ב'.

 הזדמנויותזיהוי  ד
המגוון  לשיפור

 למימושוהביולוגי 
 הפוטנציאל

הקיים לשילוב 
תיירות צפרות 

 במאגר

שימור 
ושיקום 

יית מחצ
גדות 

 המאגר

בריכת שילוב 
צד קבועה 
המוקפת 

בצומח גדות 
 מקומי

שילוב אי צף 
הכולל 

 צמחייה
ספק הגנה שי

מפני טורפים 
עופות עבור 

 מים שונים

ללא שילוב אי 
 אשרצמחיה 

יהווה נקודת 
מנוחה/קינון 

קרקע על 
חשופה אשר 

אינה נתונה 
 הלטריפ

נקודות התקנת 
תצפית גבוהות 

צמצום  ורךלצ
הסיכון 

 / להתחשמלות
הסתבכות 
בגדר של 

 עופות דורסים

הוספת בתי 
גידול לחים 

וצמחייה 
 מקומית
 יםהמוביל

הגדלת ל
האטרקטיביות 

 לעופות

הסדרה של 
קליטת הקהל 

 במאגר

תכנית פעולה,  ה

 תקצוב ומימוש

 מימון ויציאה להטמעה, השגת בניית תכנית עבודה רב שנתית להטמעה, יצירת סדרי קדימויות לטיפול
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

  המים המלאכותיהגוף המנהל את מאגר אחראי לנושא מטעם מינוי  .א
 

 ?שלב זה מדוע נדרש

אחראי על מגוון רחב של  אגודה חקלאיות / מפעל לייצור מלח/ אחר(, /)תאגיד מים  המים המלאכותיהגוף המנהל את מאגר 

 ,ייעודי לנושא. ללא הגדרת ממונה במאגר את הפעילות היומיומית המרכיביםביטחוניים ו ים תפעוליים, הנדסיים, בטיחותייםתחומ

יהיה מי שיפנה לפרויקט זה את קידום התכנית לניהול הסביבתי, דרישות היום יום יכריעו ולא לו הסמכויות הנדרשות לצורך 

 . לגוף המנהל את מאגר התשתיתבתוך ומחוץ  התשומות הנדרשות מצד השותפים השונים

 מה הפעולות הנדרשות לביצוע? 

 יהיה אחראי על הנושאים הבאים:מאגר ההגוף המנהל את הממונה מטעם 

 הול סביבתייתכנית לנההליך בניית תיכוז וניהול ר 

ביניהם  מתקןההבנת הצרכים והאילוצים של  נדרשים לצורךהאגר מהגוף המנהל את ההגורמים הרלוונטיים מתוך   בודה מולע 

 . והביטחון הבטיחותתפעול, הנציגים מתחומי ההנדסה, 

תכנית השר יספקו את הידע הנדרש לטובת בנייה ויישום אכל שידרשו כויועצים חיצוניים נוספים  6ומחהמאקולוג  בודה מולע 

  לניהול סביבתי.

 .גוף המנהלהישור התכנית לניהול סביבתי ע"י א 

 עקב אחר יישום ההמלצות.מו גיוס משאבים ,אישורהוניית תכנית עבודה בגדרת סדרי קדימויות לטיפול, ה 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 מדוברת.  הינו בעל תואר שני ומעלה באקולוגיה. נדרשת היכרות מוכחת בביצוע סקרים במערכת האקולוגית ה -אקולוג מומחה  6
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 זיהוי מפגעים קיימיםו מצאי ופוטנציאל המגוון הביולוגיסקר מצב קיים:  .ב
 

 ?שלב זה מדוע נדרש

עושים ה החייםבעלי השלב הראשון לבניית תכנית לניהול סביבתי הכוללת המלצות לשימור ושיפור המגוון הביולוגי הינו אפיון 

 . פעולות המומלצותה , זיהוי המפגעים הקיימים והתאמתמאגרשימוש ב

הגדות שיפועי מבנה המאגר וסביבתו, גיאוגרפי, מיקום  :מובנים רבים כגוןבמגוונים ונבדלים אחד מהשני מלאכותיים מים מאגרי 

ומושפעים מעונות השנה  אף הם ם משתניםבהתאם לכך המינים העושים שימוש במאגריועוד.  , איכות המיםהגדות תצמחייו

 ן. מי ם של כלכיוהצר

מינים ה עבור להיות מותאמת הצריכגי במאגרים לשימור ושיפור המגוון הביולוביותר הטוב פוטנציאל הבחירת הפעולות בעלות 

בז צוקים, בז שחור, עיט בז מדברי, ) משחרים למזון דורסי יוםבו מאגר התקנת נקודות עמידה בטוחות בלדוגמא, במאגר.  החיים

זאת עבור מינים כגון: קנית קטנה, סופית . לעומת סמוכים בעמודי חשמלעופות ה תחשמלותהמקרי ם וצמצליכול להוביל  (ניצי

 צמחיית הגדות של המאגר.  רקיימת חשיבות דווקא בשימו ,לצורך התרבותהתלויים בהימצאות חישת קנים עבותה  ,ואנפית גמדית

נלקחו, לרוב, בחשבון. לא שיקולי המגוון הביולוגי הקמתו ותפעולו בעת  אשר אוגר תפעולימהווים המים המלאכותיים מאגרי 

הסתכלות על המאגר מתוך נקודת המבט של עולם החי תאפשר זיהוי של המפגעים המשמעותיים בהם יש לטפל לצורך צמצם או 

 מניעת הפגיעה.    

 מה הפעולות הנדרשות לביצוע? 

ולהגדיר מהם המינים בהם הפרויקט מעוניין   7ודמיםקסקרים מ דע הקייםימת האסוף אל האקולוג המלווה את הפרויקט לע 

  .םלהתמקד לצורך שימור

מצומצם אשר יספק מידע על פעילות העופות  א קיים מידע מקדים, מומלץ לבצע סקר עופותלחדש בו  בור הקמת מאגרע 

 מינים להתמקדות. טרה לזהות את הבמאגר בחודשי החורף ובעונת הקינון, במ

 .ל האקולוג לזהות את המפגעים והאיומים הקיימים במאגר תוך הגדרת סדרי קדימויות לטיפולע 

על האקולוג להגדיר מהן הפעולות המומלצות ליישום לצורך שימור מינים אלו מבין סט הפעולות המומלצות המפורטות  

 במסמך זה.  

 

 

 

 

                                                           
 וממאגרי המידע הקיימים של רט"ג.  envirosec@spni.org.ilלקבלת המידע ניתן לפנות לרכז סקרים וניטור, החברה להגנת הטבע,  7

 תצפיות מצומצמות נוספותו . אם נדרש יבוצעקיימיםמסקרים  מידע על בססאפיון המגוון הביולוגי ית

 לצורך סגירת פערי מידע שיאפשרו תכנון אופטימלי של הפתרונות. 

 עבור מאגר בודד. האקולוג המומחהמצומצם של ימי עבודה שלב זה מוערך במספר 

 

mailto:envirosec@spni.org.il
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

  המים המלאכותי מפגעים אקולוגים פוטנציאלים הקיימים בסביבת מאגר 

 

 יתווסף כאן אור המתאר מאגר הכולל מפגעים ומאגר בו המפגעים טופלו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 מלכודות אקולוגיות .1

 שוחות המהוות מלכודת אקולוגית עבור עופות, יונקים קטנים וזוחלים הנופלים מטה, לא מצליחים לצאת ומתים. מפגעה

 המוצע פתרוןה

 חדש מאגר קיים מאגר

בצורה בטיחותית  שוחותהגירת ס 

בעת פתיחה לצורכי תפעול  שתאפשר

 . בלבדהצורך 

 השוחות של הגירסלול כלמתקן ההמפורט של  כנוןתהל ע 

פתיחה לצורכי  שתאפשרבצורה בטיחותית  המתוכננות

 .בלבדבעת הצורך תפעול 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מימין: שוחות תפעוליות פתוחות הממוקמות במאגר המים המושבים "עין נטפים", לפני הטמעת המלצות התכנית לניהול סביבתי. צילום: גיא שלף.
 סגירת השוחות בצורה בטיחותית המאפשרת פתיחה לתפעול הנדרש בלבד, לאחר הטמעת המלצות התכנית לניהול סביבתי. צילום: ליהי ברקן.משמאל: 

 

 ומשתנה בהתאם לגודל השוחה. ₪  6,000 -בכעלות ממוצעת לסגירת שוחה במאגר קיים מוערכת 

 . (סס על מקרה הבוחן במאגר עין נטפיםמבובמאגר חדש יש לכלול עלות פעולה זו בתקציב ההקמה, )
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 גידור  .2

 מפגעה

תייל עליון חלק / גידור הכולל ושימוש ב המאגרשאריות גדרות בשטח 

עלולים להוביל  תלתליתמסוג  גדר ב או שימוש קוצני הממוקם מעל לגדר

העושים שימוש במאגרים לצורך ופות דורסים ע. לפגיעה בבע"ח שונים

. מתבצע מהאוויר או מנקודות עמידה גבוהותה ציידבעסוקים שיחור מזון 

אחר הטרף  כולל מרדףה ,תוך תעופה מהירה לעבר הטרף הצייד מבוצע

 כתוצאה מינים אלו חשופים לפגיעה סמוך לקרקע.באוויר על הקרקע או 

, גדרות הקיימות בשטחשאריות ממכשולים נמוכים כדוגמת 

  גדרות הכוללות תיל דוקרני / גדר תלתלית.

 פתרוןה
 המוצע

 חדש מאגר קיים מאגר

ל שאריות שילוק ס 

הנמצאות גדרות 

או  אתרבשטח ה

 סמוך אליו. 

סרת גידור ה 

הכולל תיל דוקרני 

 גדר תלתלית.  /

מידה ונדרש ב 

המאגר, של גידור 

יש להגדיר מיהו 

גורם הסיכון 

העיקרי )אדם או 

בע"ח( ולהתאים 

 דוראליו את הגי

ם סכנת צמצותוך 

ההסתבכות של 

 .עופות דורסים

 .מתקןהש לבחון האם הגידור הכרחי עבור י 

ש להגדיר מיהו גורם הסיכון העיקרי )אדם או בע"ח( ולהתאים ימאגר, הל שמידה ונדרש גידור ב 

 אליו את הגידור.

ין להשתמש בגדר מסוג "תלתלית" ו/או כל גדר הכוללת סכינים ו/או קוצים חדים אכלל כ 

 .סורים למסתבכים בהיהגורמים למות איטי בי

סורים יילמות איטי ב םין להשתמש בתייל עליון חלק / קוצני הממוקם מעל לגדר הגורמיא 

 .למסתבכים בה

עשה שימוש י ומדובר במאגר ללא יריעות סינטטיות: מידה והוחלט לגדר כנגד כניסת בני אדםב 

בגובה מ'  50-100 לימוקמו לאורך הגדר כ אשרס"מ  30X30בגדר ממיינת בשילוב פתחים בגודל 

בחלקם כך שבע"ח )כגון צבים לא יהיו גבוהים מעט / קבורים  יש לוודא כי הפתחים. פני הקרקע

 וקיפודים( יוכלו לעבור דרכם ולהשתמש בהם ללא טיפוס.

 ש להשתמש במפרט המצוין מטה: י :ימנע כניסת בעלי חיים יישם גידור אשרלמידה והוחלט ב 

 X 5 15או  ס"מ X 5 5על  יעלואו גדר קלועה עם חורים שלא מרותכת הגדר תהיה גדר רשת  .א

 ס"מ.

 .045מ' בזווית של  0.5מ' מעל הקרקע, כולל קרן מגודרת הפונה החוצה  1.8גובה הגדר יהיה  .ב

 למניעת ,)גדר רשת הקבורה בקרקע ופונה מכיוון הגדר כלפי חוץ "שמלה" תתווסףלגדר זו  .ג

 80-100ס"מ בקרקע קשה או  50באורך ה"שמלה" חפירה של בעלי חיים מתחת לגדר(. 

 ס"מ.  30רת בטון "ברת קיימא" בעומק של לחילופין ניתן לבצע חגו ס"מ בקרקע רכה.

( ויכללו  סף בטון/פרופיל מתכת ב-אשערים/פשפשים יהיו כדוגמת פרט הגדר )סעיפים  .ד

. גודל המרווחים בין הסף לשערים או בין כנפי חשמלי/קפיצי/הידראולי() מנגנוני סגירהו

 ס"מ. 3-5השערים )במצב סגור( לא יעלה על 

ואבי  ן(ימי)אורון ה הם נתפסו בגדרות תיל. צילום: טליאוחים שכנפי
השפעת גידור על שטחים פתוחים מדיניות . מתוך מסמך: מקיבוץ גשר

 .2014. דותן רותם והמלצות לפעולה
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 

 

 

 

 

 

 :איםהמונע כניסת בע"ח הכוללת את הרכיבים הב שימוש בגידורעלות מוערכת עבור 

  :מ₪/ 200-160עלות מ' גדר קשיחה מגלוונת'. 

  :מ₪/ 50-60עלות שמלה טמונה'. 

  :6,000-7,500עלות שער רכב דו כנפי .₪ 
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 זיהום אור .3

 מפגעה

וכתוצאה עלולה להוביל למוות משבשת את מנגנון הניווט של העופות הזולגת לשמים ולשטחים הפתוחים  תאורה - 5זיהום אור

מחקר שנערך לאחרונה בישראל, מצא כי זיהום אור הינו גורם משמעותי בבחירת תחנות  .8התנגשותם במבניםף למתשישות וא

לפגוע וכתוצאה  צםהעצירה לאורך קו חוף הים התיכון אשר עלול להוביל לעצירה באתרים בהם פוטנציאל שיחור המזון מצומ

לו השפעות על  לאור מלאכותי קיימת השפעה על מנגנון דיכוי המלטונין כמו כן. 9בשרידות האוכלוסייהו ידהבתזמון ומשך הנד

 . 10תהליכי רבייה, התנהגות, חילוף חומרים, מערכת חיסון ועוד

 פתרוןה
 המוצע

 חדש מאגר קיים מאגר

בוצע תכנון מושכל של התאורה הקיימת בהתאם לעקרונות וההנחיות המפורטים במסמך י 
 התכנון יכלול: 2022.11תאורה ידידותית לסביבה" יוני  –"קוד אקולוגי 

 חינת הרגישות האקולוגית של השטח והצורך בהארה.ב 
ביניהם:  ,אגרמסוגי השימושים הקיימים ב בורע גדרה של מטרות ומשך ההארהה 

 כבישים, רחבות, מגרשי חניה, תאורת גדר ועוד.
אגר מהמיועד להארה, בתוך  זורים המוגדרים כשטח טבעי / פתוח שאינואיהוי ומיפוי ז 

 ובשטח הפתוח הצמוד לו.
הנחה ונדרש, יבוצע תכנון תאורה מושכל ע"י מתכנן תאורה המתייחס לניהול משך ב 

הפתוחים ולרקיע וגוון אור. כל זאת ושעות ההארה, עוצמת ההארה, זליגת אור לשטחים 
 שימוש בתשתית התאורה הקיימת במתקן. תוך 

אורת המתקן תתוכנן ת 
בהתאם לעקרונות 

וההנחיות המפורטים 
 –במסמך "קוד אקולוגי 

תאורה ידידותית 
 .12 2022לסביבה" יוני 

  

  12 

  13 

 

 

 

 
 

                                                           
  ( חוות דעת אורניתולוגית למתקנים הימיים מול חופי ישראל. 2013מירוז א ) 8

9 Schekler I., Jaclyn A. Smolinsky j.a., Troupin D., Buler J.J., Sapir N. (2021). Bird migration at the edge – geographic and anthropogenic 
factors but not habitat properties drive season-specific spatial stopover distributions near wide ecological barriers   טרם פורסם . 
10 Kernbach, M. E., Cassone, V. M., Unnasch, T. R., & Martin, L. B. (2020). Broad-spectrum light pollution suppresses melatonin and 
increases West Nile virus–induced mortality in House Sparrows (Passer domesticus). The Condor, 122(3), duaa018 

. מדריך למתכנן שמירה על חשכת הלילה: מניעת ומזעור זיהום אור בתכנון וביצוע תשתיות בסמוך לשטחים תאורה ידידותית לסביבה–קוד אקולוגי  11
 .  AMCGה להגנת הטבע. נכתב ע"י חברת אביב . המסמך המשותף למשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים והחבר2022הפתוחים. 

 . פרויקט המשותף לחלה"ט, רט"ג, הג"ס. תאורה ידידותית לסביבה במתקני מקורותמבוסס על הערכה כלכלית אשר בוצעה כחלק מפרויקט  12
ן תאורה, בהתאם למקובל בהנחיות שונות, הוא מהנדס חשמל מתכנן תאורה בעל הכרות עם התחום של מניעת זיהום אור על רקע רגישות סביבתית. מתכנ 13

 שנים בתכנון מתקני תאורה מורכבים ובעריכת חישובים פוטומטרים. 5או בעל רישיון חשמלאי מתאים, בעל ניסיון של 

 

 טרם שדרוג התאורה. מ', 100גדר במתקן אלרואי )תש"ן(. מימין: תאורת גדר הזולגת לשטח הפתוח למרחק הגדול מ  תאורת
מ' בלבד ומטרת ההארה הושגה בצורה איכותית  10משמאל: תאורת הגדר לאחר שדרוג התאורה,  זליגת האור הגיעה למרחק של 

 יותר| צילומים: גילי גוזני. 

 העלות כוללת את המרכיבים הבאים:. 31₪ 19,400הינה  גופי תאורה 20עד עלות מוערכת עבור מאגר בו נדרשים 

  2,400: 41הקיימת ע"י מתכנן תאורה תאורהשדרוג העלות תכנון  .₪ 

 17,000לגוף תאורה בודד(: ₪  850מאגר )לפי עלות ממוצעת של גופי התאורה ל  .₪ 

  :שנים. 3.5משך החזר השקעה מוערך כתוצאה מחיסכון אנרגטי ותחזוקתי הינו 

  

https://tevabiz.org.il/wp-content/uploads/2022/06/%D7%A7%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%9F.pdf
https://tevabiz.org.il/wp-content/uploads/2022/06/%D7%A7%D7%95%D7%93-%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%9F.pdf
https://tevabiz.org.il/wp-content/uploads/2020/08/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%A6%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9D-%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-3.10.19-1.pdf
https://tevabiz.org.il/wp-content/uploads/2020/08/%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%A6%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9D-%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-3.10.19-1.pdf
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 י מתחהתנגשות עופות בקוו .4

 מפגעה

אינם מבחינים  הפוגעת כמעט בכל מיני העופות המעופפים, כאשר הם התנגשות עופות בקווי מתח עיליים הינה בעיה גלובאלית

 עופות של ההתנגשות היקף הוערך2018 – 2016  בשנים יזרעאל בעמק שבוצע במחקר בכבלים ומתנגשים בהם אגב מעופם.

מאגרי מים , כאשר העולמית בספרות המדווח מהממוצע שניים פי הגבוה שיעור ,לשנה לקילומטר עופות -200ב מתח-בקווי

  .  14שימוש הקרקע בו מספר ההתנגשויות היה הגבוה ביותרנמצאו כ

 

 

 

 

 

 

 

 פתרוןה
 המוצע

 חדש מאגר קיים מאגר

 ק"מ מגדר המתקן.  1יהוי קווי המתח הקיימים בשטח המתקן ועד רדיוס של ז 
 לצורך תיאום התקנת אמצעי סימון ע"ג קווי המתח הרלוונטיים.  15רת חשמלבצירת קשר עם נציגי חי 
אמצעי הסימון המומלצים נמצאו  .16'אתקנת אמצעי סימון באמצעות רחפן בהתאם לצורת ההתקנה המפורטת בנספח ה 

   באורכי גל)חלק הזוהר בחושך ע"פ מחקרים כיעילים ביותר בצמצום התנגשות העופות. אמצעים אלו כוללים מחזירי אור, 
UV  ומייצר רעש ואף נורות  אלמנט הנע ברוח(, הנראים לעופותLED המאירות את הקווים באור מהבהב חלש.  
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הטבע, חברת החשמל, פיילוט לניטור התנגשות עופות בקו מתח עליון בעמק יזרעאל, דו"ח מסכם. הוגש להחברה להגנת  2018יושע, ד.  14

 רשות הטבע והגנים ומשרד להגנת הסביבה.
  michal.elroy@iec.co.il -יש לפנות לנציגת חברת חשמל: מיכל אלרואי, אסדרה סביבתית, חטיבת פרויקטים הנדסיים   15
 , המשותף לחח"י, רט"ג, חלה"ט והג"ס.   2019ניתוח רגישות ארצי ומתווה לפתרון  -מך צמצום התנגשות עופות בקווי מתח מסמבוסס על  16

תכנית לניהול מבוסס על הערכה כלכלית אשר בוצעה עבור מחקר יישומי לצמצום התנגשות עופות בקווי מתח המבוצע כיום ועבור פרויקט  17
 . הפרויקטים בוצעו בשיתוף הגופים: עין נטפים, חח"י, חלה"ט, רט"ג והג"ס.סביבתי עין נטפים

"צמצום התנגשות עופות בקווי מתח ניתוח רגישות . אמצעים אשר נבחרו כמומלצים בהתאם למסמך OWLו  ireFlyFאמצעי הסימון הינם:  18
 המשותף לחח"י, חלה"ט, רט"ג והג"ס." ארצי ומתווה לפתרון

שקנאי בקו מתח גבוה התנגשות 
 . צילום: רט"ג.בעמק המעיינות

התנגשות חוויאי בקווי מתח באזור ניצנים. 
התנגשות נשר בקו מתח עליון   צילום: רט"ג.

 בכרמל. צילום: רט"ג

עלות  ₪. 109,000ק"מ של קווי מתח הינה  1עלות מוערכת עבור התקנת אמצעים לצמצום התנגשות עופות לאורך 
 : 18זו כוללת את הרכיבים הבאים

 46,000ק"מ קו מתח:  1עבור   91עלות אמצעי הסימון  .₪ 

  50,000ק"מ קו מתח באמצעות רחפן:  1עלות התקנת אמצעי סימון ל  .₪ 

  13,000ק"מ:   1ימי עבודה לצורך התקנת אמצעי סימון לאורך  4עלות  עבודה של נציג חח"י למשך   .₪ 

mailto:michal.elroy@iec.co.il
https://tevabiz.org.il/wp-content/uploads/2019/11/%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%A6%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C.pdf
https://tevabiz.org.il/company/ein-netafim/
https://tevabiz.org.il/company/ein-netafim/
https://tevabiz.org.il/company/ein-netafim/
https://tevabiz.org.il/wp-content/uploads/2019/11/%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%A6%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C.pdf
https://tevabiz.org.il/wp-content/uploads/2019/11/%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%A6%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C.pdf
https://tevabiz.org.il/wp-content/uploads/2019/11/%D7%9C%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%A6%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C.pdf
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 התחשמלות עופות על עמודי חשמל של קו מתח גבוה .5

 המפגע

 ולסגור המוליכים יליםיבת לגעת להם המאפשרתה, רחב כנף מוטת בעליהתחשמלות עופות פוגעת בעיקר בעופות גדולים, 

 המרבים שכיחים מינים שניהם ,שחורה ודיה לבנה חסידה הם ביותר הגבוהה בתדירות שמתחשמלים המינים .חשמלי מעגל

 דגים בריכותה, אשפ לאתרי בקרבה בעיקר מתחשמלים אלה מינים .ולינה מנוחה, תצפית כנקודות חשמל עמודי לנצל

עבור  החשמל בעמודי להשתמש ונטייתם גודלם בשלמיוחד,  באופן זו מבעיה מושפעים הדורסים העופות. כמו כן 19ומאגרים

 חיים מאריכי עופות הם הדורסים העופותאותם שימושים. 

 לפצות מתקשות אוכלוסיותיהםלכן , נמוך רבייה כושר ובעלי

 אלו.  מלאכותיים סיכון מגורמי כתוצאה מוגברת תמותה על

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פתרוןה
 המוצע

 חדש מאגר קיים מאגר

של מתח  הרלוונטיים מודי החשמלעתקנת אמצעי סימון ע"ג הכנון וביצוע ת ,לצורך תיאום 61יצירת קשר עם נציגי חח"י 
 . גבוה

 ק"מ מגדר המתקן.  1עד רדיוס של ו שטח המתקןבמיפוי מיקום וסוג עמודי החשמל של מתח גבוה הקיימים ויהוי ז 
 מגשרים של עמודי מתח גבוה, כך שעופות לא יוכלו לסגור מעגל, להתחשמל ולמות.התקנת אמצעי מיגון מבודדים על ה 
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 עבור . מודל גיאוגרפי להכוונת מיגון עמודי חשמל במטרה למזער את הסיכון להתחשמלות עיטים ניציים. הוגש2020מירוז, א. חביב, א.  19

  .והגנים הטבע רשות של מדע חטיבת
 אשר בוצע בשיתוף עין נטפים, חלה"ט, רט"ג והג"ס.  תכנית לניהול סביבתי עין נטפיםמבוסס על הערכה כלכלית אשר בוצעה עבור פרויקט  20

 בישראל ביותר הגבוהה בתדירות שהתחשמלו המינים שבעת
 18 2009 – 2018 בשנים

 שלמה. צילום: למעלה: דיה שחורה|
 צילום: ליאור כסלו עומד על מגשר של עמוד מתח גבוה | אייחיוו למטה: חסידות לבנות|צילום: אסף מירוז

 ק"מ קו מתח  1עלות מוערכת עבור התקנת אמצעים למניעת התחשמלות עופות על עמודי חשמל של קו מתח גבוה עבור 
 עלות זו כוללת את הרכיבים הבאים: . 21 ₪ 148,000עמודי חשמל:  11הכולל 

  81,000קו מתח:  ק"מ 1מיגון עבור עלות אמצעי  ₪ 

 17,000: עמודים ליום( 3של בקצב )קו מתח  ק"מ 1 עלות במת הרמה להתקנת אמצעי מיגון ל ₪ . 

  50,000:ימי עבודה( 4ק"מ קו מתח ) 1אנשי צוות להתקנה של עמודים לאורך  4עלות .₪ 

https://tevabiz.org.il/company/ein-netafim/
https://tevabiz.org.il/company/ein-netafim/
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 מינים פולשים .6

 מפגעה

הם אורגניזמים שחרגו מתחום תפוצתם הטבעי בעקבות פעילות מכוונת של האדם, או שהוחדרו על ידו לאזורים  21מינים פולשים

בתי הגידול חדשים ללא כוונה. אוכלוסיותיהם מתרבות בבר, מתפשטות, ומשפיעות על התפקוד של המערכות האקולוגיות.  

ם אינה מהווה גורם מגביל וצמחים פולשים רבים, נוסף לצמחי שכן זמינות המי פולשיםצמחים לרגישים וחשופים במיוחד הלחים 

כיסוח הצומח המקומי בסביבת המאגר יוצר חלון הזדמנות לחדירת בנוסף, התערבות יזומה של  , מצליחים להתבסס.22מים צפים

 . 23צמחים פולשים

 פתרוןה
 המוצע

 חדש מאגר קיים מאגר

ש לבצע סקר מפורט לצמחים י 
על ידי פולשים בתחום המאגר 

אקולוג/ית או בוטנאי/ת בעלי 
. ידע בזיהוי מינים פולשים

בהתאם למפורט בעמודה 
 השמאלית "מאגר חדש". 

מידה ונמצאו מינים פולשים, ב 
בצמחים  טיפוליאושר פרוטוקול 

פולשים בהתאם למסמך 
מזעור השפעות צמחים "

הצומח ם וטיוב ממשק פולשי
בתשתיות  בשולי כבישים
  .25"בנתיבי ישראל

א יותר שימוש לגינון במינים ל 
המוגדרים כמינים פולשים 

בישראל המצוינים בספר 
"הצמחים הפולשים בישראל"  

בהוצאת המשרד להגנת 
הסביבה ורשות הטבע והגנים 

)בגרסתו העדכנית ביותר( 
מחי הנוי הזרים וברשימת "צ

 ל".הלא רצויים בישרא
 
 
 
 

טחים בהם מופרת שכבת הקרקע ששלב התכנון המפורט יש לצמצם את הב 
 .ככל האפשר ההעליונ

אושרו לשימוש אך ורק אגרגטים ומצעים מאדמת עומק או ממחצבה הנקייה ממינים י 
 פולשים.

קשה להיתר תכלול סקר מפורט לצמחים פולשים בתחום התכנית על ידי אקולוג/ית ב 
 או בוטנאי/ת בעלי ידע בזיהוי מינים פולשים שיכלול: 

המוקדים הקיימים של צמחים פולשים בתוך הקו הכחול של תיאור ואפיון  .א

 . מ' סביבו 250עד  , וברדיוס שלהתכנית

)נבט, פרטים נושאי זרעים , השלב ההתפתחותי המינים הפולשים התיאור יכלול את סוגי .ב

  .)סדר גודל יינתן במספר פרטים למעוצים וביחידת פני שטח לעשבוניים(מה גודל המוקדים ו וכד'(

)שטח נגוע שיטת הרמזור ב ,במרחב זה מוקדי המינים הפולשיםהיקף הערכה ומיפוי  .ג

 .ום; העדר מינים פולשים: ירוק(באופן משמעותי: אדום; שטח נגוע בפרטים בודדים מפוזרים: כת

 .המפה של מוקדי המינים הפולשים על רקע תצ״א או מפת מדיד .ד

 מהלך עבודות ההקמה, במידה ונמצאו מינים פולשים:ב 
ש צורך בשימוש בקרקע משטח הפרויקט לשימוש אחר בגבולות הפרויקט אם י .א

 ותכוסהבעומק החפירה  ( תוטמןTop soilאדמת החישוף ) –או מחוצה לו 

 בשכבה עבה של אדמת עומק.

יפונה ויקבר או  ,במקוםמתחום התכנית/האתר יושמד צמחים פולשים של גזם  .ב

 מורשה. קומפוסטציהבאתר 

עמיים פקרקע בהליך ניטור וטיפול תלתעודת גמר יהיה התחייבות המבקש ל נאית 
וכן קרקע הקרקע בשטח הבינוי ). גמר עבודות ההקמה לאחרהשנים הראשונות  4 -בשנה ב

ואגרגטים המובאים לשטח הפרויקט עלולים להכיל זרעים של מינים פולשים שינבטו בשנים הבאות לאחר סיום 
 (הבנייה.

זעור השפעות צמחים מ"בצמחים פולשים בהתאם למסמך  יפולטאושר פרוטוקול י 
  .24"בתשתיות בנתיבי ישראל ם וטיוב ממשק הצומח בשולי כבישיםפולשי

גינון במינים המוגדרים כמינים פולשים בישראל המצוינים בספר לא יותר שימוש ל 
"הצמחים הפולשים בישראל"  בהוצאת המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע 

 ."והגנים )בגרסתו העדכנית ביותר( וברשימת "צמחי הנוי הזרים הלא רצויים בישראל

                                                           
  /sspecie-https://tevabiz.org.il/tool/invadingלהרחבה בנושא:  21
צמחי מים צפים, כגון חסת המים, יקינתון המים, אלף עלה מימי, אזולה שרכנית וסלביניה גדולה הפולשים אל גוף מים יוצרים חיפוי צפוף  22

ה ת ורציף כמעט לחלוטין על פני המים. החיפוי גורם לשינויים בתכונות הפיזיות והכימיות של גוף המים הנגוע: צניחת שיעור החמצן, ירידה ברמ
pH.שינוי בטמפרטורת המים ועלייה בריכוז החומר האורגני , 

 . הצמחים הפולשים בישראל.2019ד"ר ז'אן מארק דופור דרור.  23
 (2018מזעור השפעות צמחים פולשים בתשתיות נתיבי ישראל ) 24

https://tevabiz.org.il/tool/invading-species/
https://tevabiz.org.il/wp-content/uploads/2018/12/%D7%9E%D7%96%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9D.pdf
https://tevabiz.org.il/wp-content/uploads/2018/12/%D7%9E%D7%96%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A6%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%9D.pdf


 

19 

 

 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 25הדברת יתושים .7

 מפגעה

כמויות היתושים באמצעות  אקולוגית בריאה ומתפקדת מאפשרים ויסות טבעי שלבתי גידול לחים בהם מתקיימת מערכת 

להתקיים דגירות של זחלים וגלמים של יתושים המחייבות  חיים. עם זאת, עלולות-טורפים טבעיים כדוגמת חרקי מים, דגים ודו

הלחים היא  האקולוגי של בתי הגידולאחת התופעות הפוגעות בתפקודם יתושים בוגרים.  ביצוע הדברה, כדי למנוע מפגע של

 או היקף הגדולים מהצורך האמיתי הנובע מרמת מפגע היתושים הדברה לא מידתית: הדברה המבוצעת בעוצמה, תזמון

 . הפוטנציאלי

 פתרוןה
 המוצע

 קיים מאגר

הנחיות "לבהתאם  ההדברה תבוצע 
 מימיים הדברת יתושים בבתי גידולל
מטעם אגף מזיקים והדברה,  26"(לחים)

 . המשרד להגנת הסביבה
ש לשים דגש על מדרג התכשירים י 

לשימוש במקווי מים התואם את 
הערכיות האקולוגית תוך קדימות 

המשפיעים  BTIלתכשירים מבוססי 
אינם ספציפית על זחלי היתושים ו
מפורט כפוגעים במערכת האקולוגית 

 .27באיור לעיל
ג ד) הין להשתמש בדגי גמבוזיא 

להדברת  ( G. affinisמבוזיה מצויה, ג
זחלי יתושים במערכות מים למיניהן 
משום שמדובר במין פולש בישראל 

פוטנציאל ויכולת לפגיעה  שיש לו
 חמורה בבתי גידול אקווטיים.

 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
קיימה לפעולות להדברת יתושים ולהגנה על המגוון הביולוגי במקווי מים -פיתוח ממשק ברובמסמך  טבעביזהרחבה בנושא ניתן למצוא באתר  25

 בישראל המלצות למדיניות
  הנחיות להדברת יתושים בבתי גידול מימיים )לחים(, אגף מזיקים והדברה, המשרד להגנת הסביבה 26
לחים", אגף מזיקים והדברה, המשרד להגנת הסביבה בתאריך ה  גידול בבתי יתושים הדברת בנושא מקצועיות לקוח מתוך " הנחיות 27

22.04.2020.  

https://tevabiz.org.il/tool/mosquito-control/
https://tevabiz.org.il/tool/mosquito-control/
https://tevabiz.org.il/wp-content/uploads/2018/01/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%91%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-2013-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98-1.pdf
https://tevabiz.org.il/wp-content/uploads/2018/01/%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%A7-%D7%94%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%91%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99-2013-%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98-1.pdf
https://www.gov.il/he/departments/guides/guidelines_exterminating_mosquitoes_in_aquatic_moist_habitats?chapterIndex=5
https://www.gov.il/he/departments/guides/guidelines_exterminating_mosquitoes_in_aquatic_moist_habitats?chapterIndex=5
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

  המגוון הביולוגיזיהוי הזדמנויות לשיפור  .ג
 שימור ושיקום צמחיית גדות המאגר .1

 הזדמנות
 לחישוףתוך שילוב ממשק נקודתי המשמש עופות מים למחסה וקינון על גדות המאגר  קייםשימור צומח 

 הצמחייה בנקודות תפעול המאגר בלבד. 

פעולות 
 להטמעה

 חדש מאגר קיים מאגר

 במידה וגדות המאגר כוללות צמחיית גדות: 
בוצע מיפוי של אזורי התפעול הקיימים י 

להישאר חשופים סביב המאגר הצריכים 
מצמחיה. )יבוצע ע"י הגורם האחראי 

 . (הגוף המנהל את המאגר מטעם
זורי התפעול אבוצעו פעולות לחישוף י 

תוך השארת יתר צמחיית הגדות  בלבד
פתרונות מוצעים  2סביב המאגר. להלן 

 לצורך חישוף אזורי התפעול הנדרשים: 
חישוף הצמחייה באמצעות כיסוח  .1

 תהמינימלייבוצע בתדירות אשר 
יש האפשרית מבחינה תפעולית. 

ין יבוצע ב לא להקפיד כי הכיסוח
כיסוח החודשים פברואר עד יולי. 

בזמנים אלו יכול לפגוע בקינונים 
  קיימים. 

 ,בטוןכוורת חישוף באמצעות  .2
  המכוסה בשכבת קרקע דקה. 

יצירת תשתית אדמה לאגר קיימת עדיפות מהת תכנון עב 
. בצורה זו קו מילוי חפירה מעל ללא איטום מתחתיה

קבוע באזור הבלט תתאפשר התפתחות צומח גדות 
, והתפתחות (שם משטר לחות יציב במידה ויישמר)

עונתית של צומח גדות שיעקוב אחר ירידת המפלס בעת 
יגדיל את מורכבות שילוב אופן איטום זה  .ריקון המאגר

המטרה וקינונם  בית הגידול, ואת האפשרות להשבת מיני
 .בתחום המאגר

מיקומו הגבוה יחסית של קו מילוי החפירה ימנע חלחול 
)כמצוין באיור  מוגבר מהמאגר בשל חוסר איטומו ביריעה

1)28.  
מידה וקיים אזורי תפעול הדורשים חישוף, ניתן לבצעו ב 

 הפתרונות להלן:  2באמצעות 
חישוף הצמחייה באמצעות כיסוח אשר יבוצע  .1

ת מבחינה בתדירות המינימלית האפשרי
יש להקפיד כי הכיסוח לא יבוצע בין תפעולית. 

כיסוח בזמנים אלו החודשים פברואר עד יולי. 
 יכול לפגוע בקינונים.

חישוף באמצעות כוורת בטון, המכוסה בשכבת  .2
  קרקע דקה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
, מוגש ע"י אורי מורן "מורן ייעוץ ופיתוח" עבור החברה 2016חלופות לשילוב בתי גידול לעופות מים במאגרי ההשקיה של מי שפלת יהודה,  28

 להגנת הטבע.
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 

 :92: איטום מאגר חדש המונע חלחול מוגבר ושומר על מורכבות בית הגידול1איור 
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 בריכת צד קבועה .2

 הזדמנות

. בריכה זו הסמוכה לשימור צמחיית גדות המאגר בנוסף בריכת צד קבועה המוקפת בצומח גדות מקומישילוב 

. גריעת נפח איגום מינימאליתוך  צמחיית הגדותהמים ומפלס מבחינת למאגר יכולה לספק בית גידול יציב 

 .29יחסית לטורפיםה ונגישות הואהזדמנות זו חיסרון 

פעולות 
 להטמעה

 חדש מאגר קיים מאגר

במאגר  מומלץ לבחון שילוב בריכת צד קבועה
 . בנוסף לשימור צמחיית גדות המאגר

בריכת צד מומלץ לבחון שילוב של מאגר הבעת תכנון 
 . בנוסף לצמחיית גדות המאגרבמאגר  קבועה

הנמצאת בחלקה בתוך תאי  מ' 0.6 –של כם תשתית אדמה חרסיתית בעובי גוף מים עהינה יכת צד קבועה בר
ומוקף בצומח  הראשי או סעיף שלו וזן באופן קבוע ע"י צינור ההזנהכוורת. בריכת הצד תכלול מפלס יציב המ

 לבססניתן  ,כך שקיימת שכבת אדמה עבה מספיק עמוק בסוללהמוטמנת במידה ויריעת האיטום גדות מקומי. 
מאגר. שכן ה. קיימת חשיבות לשילוב בריכת הצד עם שימור צמחיית גדות 29ה ללא תאי כוורתיהצמחי את

 צמחיית גדות מצומצמת מסביב לבריכת הצד בלבד לא תוכל לספק את צורכי העופות. 

 . 92: בריכת צד קבועה במבט צד ומבט על2איור 
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 אי צף הכולל צמחייה .3

 הזדמנות

מבנה האי נועד לאפשר התפתחות . המנותק מגדות המאגרשמש כשטח יבשתי שי הכולל צמחייהשילוב אי צף 

.  הלחים בגלילת הצומח בו נמצא המאגרמינים המאפיינים את קבוצת הצומח המזדקר ומשתרע של בתי הגידול 

 . לאורך שנים ללא התערבות אדם את עצמה תקייםהתפתחות הצומח  לאחר שתילתו הראשונית

 קינון ושיחור מזון שהייה, כיעבור מינים העושים שימוש בצמחיה לצורספק הגנה מפני טורפים אי צף זה יוכל ל

מאפשר ניצול מרבי של שטחים ובכך במאגר  זה אינו מושפע מתנודת מפלס המים איכמו כן,  ויהווה אלמנט נופי.

 ליצירת בתי גידול טבעיים בסביבה מימית. 

פעולות 
 להטמעה

 חדש מאגר קיים מאגר

 שראוב של אי צף הכולל צמחייה לומלץ לבחון שימבור מאגרים בהם קיימת צמחיית גדות סביב המאגר, ע 
 מ"ר )לפירוט על סוגי איים הצפים ועלויות, נספח ב'(.  16גודלו המינימלי יעמוד על 

גודלו  בור מאגרים ללא צמחיית גדות המוקפים יריעות, מומלץ לבחון שילוב של אי צף  הכולל צמחייה אשרע 
 מ"ר. 200יעמוד על כ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://frogenvironmental.co.uk/product/biohaven/ 

 ט"ג , ר 2012מתוך הדו"ח של טליה אורון מאי 
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 .  92: אי צף הכולל צמחיה אשר אינו מושפע ממפלס המים המשתנה בהתאם לשימוש במי המאגר לאורך השנה3איור 
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 ללא צמחייהאי  .4

 הזדמנות

  .אשר יהווה נקודת מנוחה/קינון על קרקע חשופה אשר אינה נתונה לטריפה ללא צמחיהשילוב אי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פעולות 
 להטמעה

 חדש מאגר קיים מאגר

  .29מ"ר 16מאגר. גודלו המינימלי יעמוד על בומלץ לבחון שילוב של אי צף ללא צמחייה מ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
רות חביות אטומות באגמון החולה קיים אי צף, המורכב מפלציב אשר סופק על ידי עין הנציב. כמו כן ניתן לבחון בניית רפסודה לה מחוב 29

העשויות מתכת או פלסטיק המאפשרות את ציפתה. רפסודה זו כוללת טבעות המספקות עיגון לגדות המאגר באמצעות חבלים ייעודיים. מומלץ 
 לרפד רפסודה זו באדמה ולאפשר ירידה נוחה לקו המים.   

 מימין: ביצנית שחורת כנף, משמאל: תמירון | צילומים: דני לרדו 

דוגמא לאי צף ללא צמחייה העשוי מרפסודה אשר שופצה והותאמה לצורכי העופות ע"י תאגיד עין 
 .צילום: ליהי ברקןנטפים ומרכז הצפרות אילת| 
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 הצבת נקודות תצפית גבוהות .5

 הזדמנות

 .הסיכון להתחשמלות/הסתבכות בגדר של עופות דורסיםצמצום  נקודות תצפית גבוהות לצורךהתקנת 

 ת הקיימות במקום כגון עמודי חשמל אועופות דורסים המשחרים למזון בסביבת המאגר משתמשים בנקודות תצפי

נמצאים בסיכון להתחשמלות / הסתבכות גדרות הכוללות לעיתים תייל דוקרני / גדר תלתלית. כתוצאה מינים אלו 

 .ת תצפית הרחוקות מגורמי הסיכון יספקו את צרכי העופות תוך שמירה על ביטחונם. הצבת נקודובגדר

פעולות 
 להטמעה

 חדש מאגר קיים מאגר

יהוי ומיפוי נקודות סביב המאגר, הרחוקות מגורמי סיכון כגון קווי מתח וגדרות וקרובות למקור המזון העיקרי של ז 
 העופות הדורסים בו עיקר הציד יתבצע.  בנקודות אלו יוצבו נקודות תצפית. 

צבת העופות מעל היסוף גזעי עצים / רכישת עמודי טלפון / ייצור עמודי מתכת ייעודים אשר גובהם יאפשר את א 
על כל עמוד לאפשר  .שתאפשר תצפית של העופות על הסביבה הקרובה והרחוקה לצמחיית האתר בצורה

 עמידה של יותר מציפור אחת.  
 צבת נקודות התצפית בשטח תוך ביצוע חפירה לעומק המתאים ואף ביטון )תלוי במשקל העמוד(.  ה 

   

 

 
    

 

מימין ושמאל: תהליך איסוף גזעים עבור נקודות תצפית אשר הוצבו במאגר עין נטפים. הצבת הגזעים בוצעה תוך חפירה של 
מ' וכיסוי בסיס הגזעים באדמה. במרכז: שלך משתמש בנקודת בתצפית אשר הוצבה במהלך הפרויקט  1בורות לעומק 

 תכנית לניהול סביבתי עין נטפים| צילומים: נועם וייס.

 סוגים נוספים של נקודות עמידה לעופות דורסים 

 http://sarakross.weebly.com/research.html 

 2-page-https://www.ojairaptorcenter.org/new 

http://sarakross.weebly.com/research.html
https://www.ojairaptorcenter.org/new-page-2
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 הוספת בתי גידול לחיים וצמחייה מקומית .6

 הזדמנות
הגדלת האטרקטיביות לעופות תוך שילוב צוף, אבקה, ועידוד ל ההמוביל הוספת בתי גידול לחים וצמחייה מקומית

 . בדרכים שונות שלב בתי גידול רלוונטיים אלולמאגרים שונים יכולים  .אוכלוסיית חרקים

פעולות 
 להטמעה

 מתקן חדש קייםמתקן 

ומלץ כי אקולוג הפרויקט יבחן את האפשרויות הקיימות במרחב המאגר לשילוב בתי גידול לחים וצמחייה מ 
מקומית אשר תתמוך בעופות הפוקדים את האזור. להלן מספר דוגמאות מתוך מקרה בוחן עין נטפים 

 המפורט בהמשך מסמך זה: 
למאגר המשמשת לאיגום מים במקרה חירום.  המוכסה הישום ממשק הרטבה וייבוש של הבריכי 

 ממשק זה יאפשר שיקום של הצמחייה המקומית. 
תילה של צומח מקומי לאורך שבילי הגישה המתוכננים כחלק ממערך קליטת הקהל המתוכנן ש 

 במאגר.  
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 הפוטנציאל הקיים לשילוב תיירות צפרות במאגרבחינת  .ד
 ?שלב זה מדוע נדרש

 צפרים בפרט.המהווה אטרקציה תיירותית עבור הקהל הרחב ככלל והמתרכזים באזור תחום ומצומצם בעושר ומגוון עופות צפייה 

מסתורים ושבילים  הכולל ילוב מערך קליטת קהל מוסדר במאגרלרוב הקמה ופיתוח של מאגרים אינה בוחנת את האפשרות לש

במדינה בצורה בלתי מורשית ומסוכנת. כניסה של מבקרים המתוכננים בצורה שתמתן את השפעת המבקרים על העופות ותמנע 

פיתוח סביבתי במאגרי התשתית השונים הבא לידי ביטוי בתכנון ו תפקודיותצפופה כישראל קיים יתרון משמעותי להטמעת רב 

ושמירה על  ,ממשק בטוח עבור עופות יצירתתוך . כל זאת מוסדר ובטוח עבור ציבור חובב טבע רחב המנגיש את ערכי הטבע לביקור

ע"י יכולה להתבצע המאגר  . שמירה על צרכימים המלאכותימאגר השל  טחונייםיבטיחותיים וב , הנדסיים-הצרכים התפעוליים

רחב הקהל השל לא רצויה אשר ימנעו כניסה הצבת מערכת גדרות ושערים  ,מאושריםהביקור האזורי  ה משותפת של הגדר

   , הצבת מעקות ושילוט נדרש לצורך בטיחות המשתמשים ועוד. הנדסיים -לשטחים התפעוליים

 מה הפעולות הנדרשות לביצוע? 

פעולות 
 להטמעה

 חדש מאגר קיים מאגר

אדריכל נוף ונציגי  ,אקולוג הפרויקט השתתפותביור בשטח המאגר ס 
בסיור יבחנו מיקומים פוטנציאלים  מאגר.המחלקת הנדסה/ תפעול של 

 לשילוב מערך קליטת קהל תוך התייחסות לשיקולים הבאים:
בהתאם  מאגר.ההנדסיים, ביטחוניים ובטיחותיים של -צרכים תפעוליים .1

 יוגדרו אזורים אסורים ומותרים לכניסת מבקרים.
אשר יאפשרו תצפית נוחה וללא סנוור עבור מיקום עמדות המסתורים  .2

 קהל המבקרים.
מיקום שבילי גישה אשר יספקו חוויית ביקור מוצלחת )קרבה בטוחה  .3

 למים / תצפית על המאגר וסביבתו ועוד(.  
על אדריכל הנוף  ,במאגר מידה וניתן לשלב מערך מוסדר לקליטת קהלב 

 שבילי גישה, םמסתור צפריחניה, הכוללת:  פרוגרמה תכנוניתלהכין 
 ושילוט הכוונה וידע. 

ל הפרוגרמה להתייחס להיבטים בטיחותיים מבחינת משרד הבריאות. ע 
 עבור מאגר של מי קולחין יש לתת את הדעת על הדגשים הבאים: 

 אמצעים מקסימליים לשמירת מרחק בין הציבור לבין הקולחיןשילוב  .1
 .גישה למי המאגרהולמניעת 

 .מקוםר הציבור המגיע למתקן למי שתיה עבוהצבת  .2
ם קבלת הפרוגרמה הראשונית בשלביה המתקדמים, מומלץ לפנות ע 

לגורם הרלוונטי ממשרד הבריאות לצורך תיאום סיור במאגר, הצגת 
 הפרוגרמה וקבלת אישור / הנחיות נוספות הדורשות מענה תכנוני.

סמך תפעול אתר, כולל נוהלי בטיחות ושמירת תנאים מומלץ לכתוב מ 
אשר יועבר למשרד הבריאות עם הפרוגרמה הראשונית לאחר  תברואיים

 .ג'(, נספח )מסמך תפעול אתר לדוגמא ,הסיור במאגר
דריכל הנוף יספק אומדן עלויות עבור עבודות ההקמה של מערך קליטת א 

הגוף  הקהל בהתבסס על הפרוגרמה הראשונית והיכולות התקציביות של
רמה ראשונית ואומדן עלויות מתוך דוגמא לפרוג). מאגרהאת  המנהל

 (.'דמקרה הבוחן עין נטפים, נספח 
אגר והתקדמות לתכנון מפורט מהיגום המשאבים הנדרשים ע"י נציגי א 

 וביצוע בהתאם לתכניות.

שלב תכנון מוקדם ב 
לשילוב  אפשרותתיבחן 

מערך קליטת קהל 
במאגר במטרה ליצר רב 

תפקודיות בשטח 
המתוכנן. לצורך כך 

מומלץ לשלב בשלב זה 
אדריכל מומחה,  אקולוג

נציגי מחלקת  ,נוף
הנדסה/ תפעול של 

ונציג של  מאגר התשתית
משרד הבריאות במטרה 
לתת את המענה הטוב 

ביותר עבור צרכי המאגר, 
 הטבע, והתיירות.

לשלב מערך  מידה וניתןב 
 מוסדר לקליטת קהל

, על אדריכל הנוף במאגר
 פרוגרמה תכנוניתלהכין 

מסתור חניה, הכוללת: 
 שבילי גישה, צפרים

על ושילוט הכוונה וידע. 
הפרוגרמה לשמר ממשק 
בטוח עבור העופות, תוך 

מאגר השמירה על צרכי 
והתייחסות להיבטים 
בטיחותיים מבחינת 

 משרד הבריאות. 
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 פעולה, תקצוב ומימוש ההמלצות הגדרת סדר קדימויות לטיפול ובניית תכנית  .ה
ביצוע המתחשב במספר קדימויות ל מאגר הנבחר, מומלץ להגדיר סדרההמותאמות והמשמעותיות ביותר עבור פעולות ב התמקדותלאחר 

לצורך הטמעת הפעולה הרצויה, האם קיימת  יםנדרשמהם הממשקים ה( וומחוצה לו הגוף המנהל את המאגרמתוך פרמטרים: מיהם הגופים )

, יעזור בזיהוי הפעולות המשמעותיות טבלה מטהה. מילוי זו פעולההעלות הנדרשת לצורך הטמעת להטמעת הפעולה ומהי  דחיפות אקולוגית

 הגדרת לוחות זמני ישימים.  בנושא ויעזור ביפשט את תהליך קבלת ההחלטות עבור המאגר הנבחר והאתגרים הצפויים )ממשקית, וכלכלית(, 

 פעילות מוצעת 
 

גופים ורשויות הנדרשים 
  לתיאום ואישור

)תאגיד המים / עירייה / 
 משרד הבריאת / רט"ג / אחר(

דחיפות 
)גבוהה  אקולוגית

 בינונית /נמוכה/

  עלות
)נמוכה / 
בינונית / 

 גבוהה(

המלצה תכנונית 
  לקידום

)מיידית / שלב א' 
 30שלב ב'( /

הסרת 
 מפגעים

המצויות במאגר  תות אקולוגיומלכודטיפול ב
 וסביבותיו 

    

     איסוף שאריות גדרות בשטח המתקן 

     שימוש בגידור המצמצם פגיעה בבע"ח

התקנת אמצעים לצמצום התנגשות עופות 
 בקווי מתח

    

התקנת אמצעים למניעת התחשמלות עופות 
 על עמודי חשמל של קו מתח גבוה

    

     צמצום ומניעת זיהום אור

     טיפול במינים פולשים
פעולות 

פשוטות 
לשיפור 

התאמת 
המאגר 
 לעופות 

     יית גדות המאגרמחושיקום צשימור 

 הוספת בתי גידול לחים וצמחייה מקומית
 הגדלת האטרקטיביות לעופותהמוביל ל

    

התאמת 
תשתית 
המאגר 
 לעופות 

המוקפת בצומח גדות בריכת צד קבועה שילוב 
 מקומי

    

ספק הגנה שי הכולל צמחייהשילוב אי צף 
 למיני עופות מיםמפני טורפים 

    

יהווה נקודת  אשר ללא צמחיהצף שילוב אי 
מנוחה/קינון על קרקע חשופה אשר אינה 

 נתונה לטריפה

    

צמצום  נקודות תצפית גבוהות לצורךהתקנת 
בגדר של  הסתבכות / הסיכון להתחשמלות

 עופות דורסים

    

שילוב 
תיירות 
צפרות 
 במאגר

     הסדרה של קליטת קהל במאגר

     אחר... 

 

                                                           
 עבור כל שלב. ישימיםיש להגדיר לוחות זמנים  –שלב א' / שלב ב'  30
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 

 תאגיד המים והביוב, אילת –עין נטפים  4.1
(, על מנת לדאוג לשירותי 2001על ידי עיריית אילת, מתוקף חוק תאגידי מים וביוב ) 2006הוקם בשנת  המים עין נטפים תאגיד

מאגר המים . אספקת מים, פינוי שפכים וטיהורם, שדרוג תשתיות מים וביוב וביצוע עבודות פיתוח של מים וביוב בשכונות חדשות

 לאחר ןקולחי מי מיליון מ"ק בשנה 7קולט המים ברמת טיהור שניונית  אוגרכולל בתוכו , תאגידההמושבים של אילת, המנוהל ע"י 

 , בריכות ריקות, סוללות היקפיות ושטחים לצידי הסוללות. אשר מקורו ממערך הקולחין של העיר אילת וסביבתה שניוני טיפול

 י:המרכז המאגר

קיימת  המאגר בתחתית מ'(. 6ף )לחורמ'(  3.5) קיץ בין משתנה המים עומקו ר"מ 64,000 -כ פניו טח, שק"מ אלף 400 המאגר נפח 

 מאבנים מורכבות ברובן הגדות .הנשלטת ע"י קנה מצוי היוצר סבך עבות וגבוה וחיונית גבוההם מי צמחיית ומסביבו עשירה בוצה

 .יורד המים כשמפלס בעיקר ובוציים רדודים אזורים נוצריםאך  מהעופות חלק עבור תלול ןיפוע( ושבוצה אזורי לעיתים(

 .צילומים, נועם וייס | רידת מפלס המיםימימין המאגר המרכזי עם מפלס מים גבוה, משמאל המאגר המרכזי בו ניראה האזור הרדוד הנגלה עם 
 

 בריכות ריקות:

בריכות ריקות הנמצאות ממערב למאגר המרכזי.  6באתר קיימות 

והתייבשותן לרוב בריכות אלו מתמלאות רק במצב של תקלה 

די חלק ימהירה בשל אידוי וחלחול מוגברים. מסיבה זו בתחתית וצ

מורכבת בעיקר מאוכם המהבריכות קיימת צמחייה חובבת מלח 

חד ביתי ומלחית מבאישה. כשבריכות אלו מקבלות מים נוצרות 

נים ויות חרקי מים מהן ניזן שלוליות רדודות המקיימות אוכלוסבה

 ביצניות, חופיות, חופמים ונחליאלים. עופות שונים כגון 

      

      

 .צילום נועם וייס | בריכה ריקה וצמחייה חובבת מלח       
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וסוללות. בריכות ריקות 6מרכזי,  האתר הכולל: מאגר מיםתחום מאגר המים המושבים של אילת, ניתן לראות את שטח 

 

 קרבה לאתרי מורשת וטבע 4.2
מאגר המים המושבים נטוע באזור המוקף שטחים חקלאיים. למרות זאת הוא נמצא בלב אזור צפרות אזורי ובסמיכות לכמה אתרי 

אלו ישפיעו על מספר המבקרים אשר יפקדו . אתרים מורשת וטבע מרשימים, בעלי "שפה משותפת" עם מה שלמאגר יש להציע

 :את האתר עם פתיחתו לקהל הרחב

צמוד דופן לאתר נמצאת דרך הערבה הישנה, אשר הפכה בפועל לדרך הטיילות והצפרות של  דרך טיילות טבע וצפרות: .א

, עין נטפים מאגר, פארק הצפרות אילת, ארץ החרדונים, את החוף הצפוני)מדרום לצפון( אזור אילת. דרך זו מחברת 

. אלו משמשים למסלול חצי יום ארוך של טבע ייחודי, יפה בריכות הפלמינגו, חוות עברונה, דקלי הדום ושמורת עברונה

ומרגש למשפחות ובודדים ממונעים, לרוכבי אופניים ולקבוצות. קיימות תכניות, המקודמות ע"י רט"ג והחברה הכלכלית 

 מסודרת על בסיס אתרים אלו בה אתר מאגר המים המושבים יוכל להשתלב היטב. לפיתוח חבל אילות, ליצירת דרך טיילות
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

מ' מהאתר(: בריכות  1000)  בריכות הפלמינגו .ב

לייצור מלח המתופעלות ע"י "מלח הארץ" הן גם 

גופי מים מלוחים מאוד, העשירים בסרטניות וחסרי 

חוליות מימיים המשמשים מזון למאות פלמינגו 

נודדים כגון חופיות, חופמים,  ועשרות אלפי עופות

ביצניות, שחפים שונים וברווזים. הפלמינגו נצפים 

פה לאורך כל חודשי השנה במספרים הנעים בין 

בסתיו. האתר הוא אתר  2000בקיץ ועד כמעט  300

הקינון העיקרי בישראל של החופמי האלכסנדרי 

ואתר קינון הצפוף ביותר של תמירון. האתר 

לפי מבקרים לעשרות אאטרקטיבי מאוד גם 

ל חודשי השנה. במקום הפוקדים אותו לאורך כ

קיימת דרך גישה, דרך היקפית וסככת תצפית 

 מסודרת.

  מתקן ריסון גאיות, תעלת הקינט .ג

מ' מהאתר(: לאחר שיטפון אתר זה משמש  200)

על בית גידול חשוב לעופות ביצה ומים, בדגש 

ה צפויה ביצניות וציפורי שיר. הצמחייה סביב אתר ז

לגדול ולשמש עופות נודדים רבים. צפרים רבים 

 פוקדים אתר זה כל עוד הוא מחזיק מים.

 : שטחים חקלאיים .ד

צמוד דופן לאתר נמצאים שטחי מטעים ושדות של 

 קיבוץ אילות המשמשים גם כאתרי צפרות טובים.

 

רשת וטבע נמצא בלב אזור צפרות ובסמיכות לאתרי מוהעין נטפים מיקום מאגר 
 . מרשימים בסביבה הקרובה

 אתר עצירה ייחודי בנתיב נדידה עולמי מרכזי 4.3
מאגר עין . בשל התייבשות והיעלמות בתי גידול לחים באזור ובכלל, כיום קיימים אתרי עצירה ספורים הזמינים לעופות הנודדים

 טרם חציית מדבר הסהרהשובה ביותר משמש כנקודת עצירה ייחודית וחההינו אתר המים המתוקים הכמעט יחיד במרחב נטפים 

המים  בו העופות יכולים לנוח ולאגור את האנרגיה הדרושה להמשך מסעם הארוך.אחריה )בנדידת האביב( או מיד  )בנדידת הסתיו(

ים מגוון ועושר עצומהעשירים בנוטרינטים, עומקם ושטח הפנים הרב, ריבוי הדגים והחרקים וצמחיית הגדות העבותה מושכים לכאן 

חורף באלפי מינים ביניהם ניתן לצפות ב 230מעל תועדו במאגר  .של עופות נודדים, חורפים ומקננים, חלקם בסכנת הכחדה חמורה

 .עופות דורסים רביםושקנאים ו , חסידותוציפורי סבך אנפותמאות קורמורנים גדולים וברווזים, 
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 אדריכלי נוף

 

 (קר עופות ועטלפיםסו': -'ה יםנספח)להרחבה  פוקדים את האתר דרך קבעהבסכנת הכחדה הנמצאים ערכי טבע להלן פירוט של 

 

 

 

הו אתר השתייה הכמעט יחיד ז  בישראל( CRקטה הודית )
ולפיכך בין  של מין זה בארץ

המקומות הבודדים בהם ניתן 
אשר  לצפות במין ייחודי זה

 300-ו מוערכת בכאוכלוסיית
 פרטים בוגרים. 

ורף במספרים חין זה מ  (ENצולל ביצות )בישראל 
קטנים ועשוי לקנן 

 .במאגר
 

 (ENעיט ערבות )בעולם  (VUעיט צפרדעים )בעולם 
 
 
 
 
 
 
 
 

ורסים בסכנת הכחדה ד 

עבורם אתר זה מהווה 

אתר החריפה ושיחור 

 ועל כן  המזון העיקרי

מבלים את רוב זמנם 

בחורף במאגר 

ובסביבותיו המידיות. 

אלו ניזונים  מינים

יונים,  מעופות מים,

  .ופגרי דגים

תבצע מהאוויר מ ציידה 

או מנקודות עמידה 

גבוהות תוך תעופה 

מהירה לעבר הטרף, 

אחר הטרף  הכולל מרדף

על הקרקע או סמוך 

 לקרקע באוויר.

תוצאה מכך, מינים כ 

 אלו חשופים לפגיעה

ממכשולים נמוכים 

כדוגמת גדרות הקיימות 

בשטח, והתנגשות 

והתחשמלות בקווי מתח 

כולת תמרון י בשל

נמוכה ומוטת כנף 

 גדולה.

 (VUעיט שמש )בעולם 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ENבז מדברי )בישראל  (CRעיט ניצי )בישראל 

 (CRבז צוקים )בישראל  

 

 (VUבעולם  NEבז שחור )בישראל 
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 חזון הפרויקט 4.4
מאגר מים מושבים התומך במגוון הביולוגי, משלב קליטת קהל תוך שמירה על הצרכים התפעוליים, בטיחותיים ובטחונים של 

 המתקן ההנדסי. 

 מאגר? המדוע נדרשת תכנית לניהול סביבתי של  4.5

 נקודת המבט של תאגיד עין נטפים

  מיצוב תאגיד עין נטפים כמוביל בתחום 

בנייה והטמעה של תכנית לניהול סביבתי הבאה לטפח ולשמור על המגוון הביולוגי הקיים במאגר הינו תחום חדשני אשר אינו 

אותו ממצב מקדם את התאגיד לעמידה במטרותיו הסביבתיות ותחום זה ע"י עין נטפים  פיתוחקיים בתאגידי מים נוספים בארץ. 

 . תית מתקדמתהתנהלות סביב ברמה ארצית כתאגיד המוביל

 יישובי הסביבה ותייריםשירות עבור תושבי אילת , 

במאגר מאגר עין נטפים מהווה פנינת טבע אשר כיום מעטים האנשים הנהנים מיופייה. הסדרת מערך קליטת הקהל 

 הנגשתו הבטוחה לקהל הרחב יהווה שירות נוסף שהתאגיד יספק לצרכניו. ו

 שיתופי פעולה מוצלחים 

ן עין נטפים לחברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה, מרכז הצפרות ורשות הטבע והגנים המאפשר דיון פיתוח דיאלוג בי

 בצרכי הצדדים השונים בשלבים מוקדמים לצורך בחינת הפתרונות האפשריים. 

 והקהל הרחב צפרים ,נקודת המבט של תיירנים

 הסדרת מערך קליטת קהל 

נכנסים בצורה לא מורשית ובטוחה, שכן המגוון הכיום פוקדים את האתר מבקרים רבים ביניהם צפרים, טיילים וחובבים 

תיירות בצורה מושכלת מהווה  מערךשילוב  הביולוגי הייחודי הקיים במאגר זה אטרקטיבי דיו כדי שהציבור יחצה את הגדרות.

ור הרחב לטבע הסמוך, שמירה על התפקוד האקולוגי של המאגרים וצרכי עירוב שימושים מוצלח הכולל חשיפת והנאת הציב

 העופות בהקשר המקומי והעולמי.  

 נקודת המבט של הטבע

 ושיפור המגוון הביולוגי העושה שימוש במאגרי תשתית כמפורט במסמך זה. שימור  
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 ביולוגימגוון ומשמר תומך היצירת מאגר אשר בוצעו לצורך  שלבי העבודה 4.6
פרות אילת הגיש וזכה בקו"ק עסקים ומגוון ביולוגי הממומן ע"י החברת להגנת צהאגיד עין נטפים בשיתוף עם מרכז ת 

 הטבע, המשרד להגנת הסביבה בשיתוף רשות הטבע והגנים. 

 ,ראשיהס הנדמם מנכ"לית התאגיד וההבחרה וועדת היגוי לפרויקט המורכבת מהנציגים הרלוונטיים בתאגיד המים בינינ 

ואדריכל הנוף עופות אקולוג  ,אקולוג ורכז שטחים פתוחים ואיכות סביבה, מועצה אזורית חבל אילות נציגי הגופים הירוקים,

 של הפרויקט.

"י אקולוג עמיפוי נעשה המבחינת מגוון ביולוגי ומפגעים פוטנציאלים הקיימים עבור עולם החי.  ייםקהצב מהיפוי מוצע ב 

 הפרויקט.

המשלב את הצרכים והאילוצים התפעוליים,  לניהול תומך מגוון ביולוגי הפוטנציאלים פתרונותהשל  פיוןאוצע ב 

 בטיחותיים, בטחונים וכלכליים של המאגר עם צורכי הטבע.

בנתה פרוגרמה ראשונית הכוללת מערך קליטת קהל במאגר בשילוב עם הפתרונות האקולוגים המוצעים ע"י אדריכל נ 

  הנוף.

האישורים הנדרשים לצורך יישום הפתרונות מטעם גופים שונים כגון: משרד הבריאות, עיריית אילת, רשות ניקוז בחנו נ 

 ועוד.

 גר.אניהול סביבתי של המלב שנתית רכנית תוצע אומדן כלכלי ראשוני עבור הטמעת ההמלצות ונבנתה ב 

רן לשטחים פתוחים קמיכת התו גם הגשה לשל ההמלצות בהתאם לסדרי הקדימויות שהוגדר כמ מעהטקצוב ויציאה להת 

 . המלצות התכניתחלק מלמימון 
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 תוצרי הפרויקט  4.7

 לשימור ושיפור המגוון הביולוגיהטמעת ההמלצות לתכנית 

 1:500תכנית פיתוח. קנ"מ 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 פרוגרמה ראשונית עבור מערך קליטת קהל במאגר עין נטפים
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 מרכזיחתך אופייני, ביתן תצפית 

 

 השביל על הסוללה והרטבת התעלה הצפונית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתך אופייני, מדרגות וחצית התעלה באבני דילוג
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 

 ( באמצעות חברת רחפןלצמצום התנגשות עופות בקווי מתח )אמצעי סימון צורת התקנה של  –נספח א' 
 

 : הנבחריםים ישילובים מומלצים להתקנה של אמצעי הסימון האקטיב 2קיימים 

 BirdMarkו    FireFly – שילוב א'

 OWLו     FireFly - שילוב ב'

 

 

 התקנה על קו מתח עליון

אחד מהכבלים מ'. אם קיימים שני קווי הארקה ההתקנה תבוצע על כל  6במרווח של בלבד, אמצעי הסימון יותקנו על קו ההארקה 

 מ'(.  12אמצעים על אותו קו הארקה יהיה הן )המרחק בין לסירוגי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שילוב א'

 ב'שילוב 
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 התקנה על קו מתח גבוה

 קומתי: -מעגלי תלת-עבור קו מתח גבוה המסודר בקונפיגורציה דו

לסירוגין. זאת מאחר שקווי הארקה ממוקמים נמוך לכבלי  על שני כבלי החשמל העליוניםמ'  6אמצעי סימון יותקנו במרווחים של 

  .ההולכה

 

 

 

 

 

 

 

 קומתי: -מעגלי חד-עבור קו מתח גבוה המסודר בקונפיגורציה חד 

, לסירוגין. זאת מאחר וקווי הארקה ממוקמים נמוך לכבלי שני כבלי החשמל הקיצונייםמ' על  6אמצעי הסימון יותקנו במרווחים של 

 ההולכה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שילוב א'

 ב'שילוב 

 א'שילוב 

 ב'שילוב 
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 צורת התקנה נכונה של אמצעי הסימון

 

 31סקר שוק איים צפים –נספח ב' 
הנמכרים ע"י חברות  BioMatrixו  BioHavenמוצרים מובילים בשוק:  2, נמצאו 2018בהתאם לסקר שוק אשר בוצע בשנת 

 שונות ברחבי העולם. להלן השוואה בין המוצרים אשר נסקרו במסגרת סקר זה: 

 

                                                           
 (, מוגש למרכז הצפרות הישראלי החברה להגנת הטבע ע"י מורן ייעוץ ופיתוח. 2018שוק איים צפים ) סקר 31
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 .)א"כ ר"מ 100 בגודל איים2 או ר"מ 200 בגודל אחד אי עבור להיות יכול( ר"מ 200 בגודל צפים איים עבור הן מטה הרשומות העלויות

 המפורטות לעיל: החברות לשתי המשותפות נוספות עלויות אומדןלהלן 

 
 תיאור

 מאגר עין נטפים  -ר ': מסמך תפעול אתגנספח 
 . 2019-2021קו"ק עסקים ומגוון ביולוגי מחלק ם כמושבים עין נטפיהמים הלהלן מסמך תפעול אתר לדוגמא אשר נכתב עבור מאגר 

 רקע ומטרות

מאגר המים המושבים של תאגיד המים "עין נטפים" באילת הינו אחת מנקודות העצירה החשובות ביותר עבור עופות נודדים 

ון גדול בישראל. חשיבות האתר נובעת הן מגוף המים, והן מחישת הקנים המפותחת והבריאה של גדות המאגר המשמשת עבור מגו

של עופות סבך ועופות מים וכן אתר שיחור מזון עיקרי עבור עופות דורסים, ביניהם מינים בסכנת הכחדה . מגוון העופות מורכב 

 מעופות נודדים שפוקדים את המקום באביב ובסתיו, עופות מקננים )בקיץ( ועופות המבלים כאן את החורף.

ם זאת צפרים רבים מהארץ ומהעולם מגיעים למאגר למטרת צפייה בעופות. כיום האתר אינו מוסדר לקליטת מבקרים. יחד ע

 למעשה, המאגר מהווה את אחת מנקודות התצפית הנמצאות ברשימת "החובה" של כל צפר המגיע מחו"ל.

מטרת מסמך ההנחיות שלהלן הוא  גיבוש נהלי בטיחות ושמירת תנאים תברואתיים שיאפשרו כניסת מבקרים ולאתר בצורה 

 וחה.בט

 שמירת מרחק בין הציבור לבין הקולחין

 יינקטו כל האמצעים הנדרשים להרחקת קהל המבקרים והצפרים ממי הקולחין. בין האמצעים המתוכננים:

 הציבור לא יורשה לשוטט כאוות נפשו בכל שטח המאגר. התחום המיועד  – מצום כניסת הציבור למתחם אחד מוגדרצ

 הגדה הצפונית של המאגר בלבד ורק בו יוקם מערך השבילים והתצפיות. –למבקרים הוא מצומצם יחסית 

 מסביב לאזור המוגדר לכניסת קהל יוצב מערך של מספר שערים וגדרות למניעת כניסה לאזורים בלתי  – מערך שערים

 שים.מור

 השבילים יותוו וייבנו כך שהם יהיו נוחים וברורים לשימוש הציבור כך שלא יהיה ספק  – התווית שבילים והקמת תצפיות

 לגבי צירי התנועה הפתוחים לציבור ולא יהיה חשש שאנשים יתבלבלו או יירדו מהשבילים בשוגג.

 מטר ממי המאגר. 4לפחות מערך השבילים והתצפיות ימוקם במרחק של  – הרחקת הקהל ממי המאגר 

 לאורך השבילים ובתצפיות יוצבו מאחזי יד או מעקות בטיחות למניעת גישה חופשית של  – אמצעי מניעת גישה פיסיים

 הציבור למי הקולחין

 שפות לפחות )עברית, ערבית ואנגלית( ובגרפיקה מתאימה )פיקטוגרמות( המזהירה את  3 -יוצב שילוט אזהרה ב – שילוט

 ירידה מהשבילים המתוכננים והתקרבות למים.הציבור מ

 נהלי בטיחות

  בשלב התכנון המפורט לביצוע למערך כניסת המבקרים ימונה יועץ בטיחות לצוות התכנון. –יועץ בטיחות 

 עין נטפים תמנה ממונה בטיחות למאגר בשלב התפעול. – ממונה בטיחות 
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 תיסגרנה השוחות הפתוחות. – שוחות פתוחות 

  יוצבו מעקות בטיחות במקומות הנדרשים על פי התקן הישראלי. מיקום מדויק של המעקות ע"פ  – בטיחותמעקות

 הנחיות יועץ הבטיחות בשלב התכנון המפורט לביצוע.

 יוצבו שלטי אזהרה על פי הצורך.  מיקום מדויק של השילוט והנוסח ע"פ הנחיות יועץ הבטיחות בשלב  - שילוט אזהרה

 יצוע.התכנון המפורט לב

 אמצעים לרווחת הציבור

  יותקנו סככות מוצלות לטובת תצפית ומנוחה –הצללה 

 תוצב ברזיית מי שתייה באתר – מי שתייה 

 איש קשר )ממונה אתר(

ימונה איש קשר מטעם "עין נטפים"  שיעמוד בקשר שוטף עם מרכז הצפרות אילת. איש הקשר יוכל לתת מענה לבעיות שונות של 

ר ולהעלות סוגיות בנושא תפעול שיש להן השלכות אקולוגיות ויישום נהלי הבטיחות ושמירת תנאים ממשק המבקרים באת

 תברואתיים.

 הקהל במאגר עין נטפים   תדוגמא לפרוגרמה ראשונית ואומדן עלויות עבור מערך קליט –נספח ד' 
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

                אומדן עלויות עבודות הקמה עבור מערך קליטת הקהל במאגר: 

 אורית יחידה מחיר כמות כ''סה

 גינון עבודות    

 קרקע וחיפוי גן אדמת    

,00011  ק"מ 110 100 
 בשטח פיזור לרבות קרקע בדיקת ולאחר המקומית מותאמת לאדמה גן אדמת

 )ק"מ 15עד  כמות עבור(

 ר"מ 5.5 5000 27,500
 ,ויישור תיחוח ,מ"ס 25 לעומק חריש כולל ,ונטיעה לשתילה קרקע הכשרת

 '.וכו מכניים בכלים שימוש :כגון העבודה לביצוע הנדרש כל המחיר כולל

005,27   הגינון לשטחי  קומפוסט מחוטא מסוג שלהם תערובת או עופות או זבל פרות ,אורגני דשן 'קומפ   

 עבודות השקיה    

 המערכת השקי    

,00055  1 ,00055 'קומפ   
, כולל ראש מערכת, מערכת השקיה הכוללת את כל אביזרי הצנרת והמחברים הדרושים

 ארון וכל הנדרש, בקר השקיה ממוחשב

 נטיעות    

 'יח 770 100 77,000

 מ במעלה הגזע"ס 20מדוד  :מ"מ 63קוטר גזע  - 9אספקה ונטיעת עצים גודל 

 72 בנפח ממיכל .ענפים 3 מינימום ,ויפה מפותח ',מ 3.5 מינימלי גובה ,מהקרקע

 באדמה חוזר מילוי ,שתילה ,בור חפירת מחיר כולל באותו מהקרקע או ,לפחות ליטר

 עץ  סמוכות 3ולפחות 20%ל ש ביחס וקומפוסט

 .שקית או ,ליטר 3 בנפח מיכל , 4 גודל ,צמחים של ונטיעה אספקה 'יח 17.5 2000 35,000

 חוץ ריהוט    

 שילוט גן    

,00044 'קומפ   שילוט הסבר והכוונה 'יח  

 ישיבה ומערכות ספסלים    

 אשפתון  'יח 1650 3 4,950

,00044   ספסלים 'יח 2200 20 

 ברזיה כולל צינור ואספקת המים ממשרדי האתר 'קומפ   22,000

 פרגולות    

,000360  ר"מ 2400 150 
 עץ אורן מהוקצע ומחוטא קורות/עשויה מפלדה. בגודל משתנהסככות מסתור לצפרים 

  .פרט לפי וחיפוי הקירות במשטחי במבוק קירוי

 פלדה מפרופילי ומעקות גדרות    

004,158  240 660 
 כולל ,מ"ס 120 עד מ"ס 110גובה  בתנור וצבועה מגולוונת בטיחות ממתכת פלדה מעקה מ'

 . לקירות או לקרקע וביטון עיגון

,000126  300 420 
 או קיר לראש מעוגן בתנור וצבוע מגולוון 'מ 1.15בגובה  ברזל עמודי עם מרותכת רשת גדר מ'

 . פרט לפי בטון ברצפת / באדמה יסודות עם

6006,  2 3003,   1.10ברוחב  פשפש 'יח 

000,25 א''מ 500 50   

-30משופע להולכי רגל מצינור פלדה מגלוון קוטר  /אספקה והתקנה של מאחז יד אופקי

מ וכולל צבע בתנור על פי ''ס 150גון לקרקע כול ילע, מ כולל פינות מעוגלות''מ 40

 .המחיר כולל את כל העבודות הנדרשות על פי פרט. בחירת אדריכל

'קומפ   33,000  שערים וחסימות ניהול קהל בראש הסוללה 

 עפר עבודות    

 מודיפייד לפי 100% של מבוקר ההידוק לאחר ,מ"ס 15 עד בעובי שכבה 'א סוג מצע 'קומפ   33,000

 ל"חפירה ומילוי באתר כנ.אאשטו

 עלות תכנון וניהול הפרויקט    

, יועץ נגישות, יועץ בטיחות, מודד, אדריכל: עלות יועצים נדרשים לצורך תכנון וביצוע הפרויקט    332,000
 .אוצרות שילוט וגרפיקה, אקולוג עופות, מפקח, קונסטרוקטור, יועץ תנועה

 מערך קליטת הקהל במאגרעבודות ההקמה של כ עלות "סה ₪  1,833,000
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 –שלף, מטלון 

 אדריכלי נוף

 ת העופות במאגר המים המושבים איל סקר מצאי –נספח ה' 
 

 סקר עטלפים במאגר המים המושבים "עין נטפים" באילת, כחלק מתכנית הניטור הארצית –נספח ו' 
 הארצית הניטור תכנית

 חוקרי עם בשיתוף ג"ברט המחוזיים המדע והאקולוגים חטיבת אנשי י"ע 2011 בשנת גובשה ישראל לעטלפי הארצית הניטור תכנית

עטלפים  לסקרי ההנחיות על מתבססת התכנית ג.  "רט י"ע עבודה ופורסמה כמסמך הטבע להגנת החברה של יונקים מרכז

 בתכנית מרכזי דיגום כלי  .האחרון העשור במהלך בארץ שגובשו הסקר שיטות ועל EUROBATS אמנת מזכירות י"ע שהתפרסמו

 ,החולפים בקרבתם חרקים עטלפי של התדרים סקלת כל את המקליטים גלאים הצבת על מבוסס ניטור אקוסטי ניטור הוא הניטור

 הרבות ההקלטות של יעיל ניתוח לצרכי . דיגום מועד בכל לאתר המינים עושר הערכת מאפשרים כך י"וע נתונה,  תקופה לאורך

 נפוצים עטלפים למיני מתאימים מסננים בעזרת וזאת ,ההקלטות על בסיס המינים זיהוי של לאוטומציה כלים פותחו ,המתקבלות

 במינים שינויים של לבחינה ולבצע השוואות והווה עבר נתוני לבחון המאפשר ייעודי נתונים בבסיס נשמרים הניטור נתוני כל.

 .ובאתרים

 שיטות

 זו . שיטה   zero-crossing בשיטת ייצוג קול קבצי המספקים SongMeter SMZC  עטלפים גלאי באמצעות בוצע אקוסטי ניטור

 AnaLookW בתוכנת נותחו ההקלטות .נתונים ואחסון סוללה חיסכון בחיי תוך רבים לילות למשך רציפות הקלטות מאפשרת

 יותר או אחד גלאי אקוסטי הונח ניטור אתר בכל .הנפוצים המינים של רבות הקלטות כמות של אוטומטי לזיהוי פילטרים ובעזרת

 טוב. שיחור לאזור בסמוך

 תוצאות

: מיני העטלפים שתועדו במט"ש עין נטפים, אילת. המספר מציין את מספר ההקלטות שהתקבלו בממוצע למין לליל 1טבלה מספר 

 דיגום.

 2014קיץ  2015קיץ  2017קיץ  שיטת הדיגום דרגת שימור העטלףמין 

 0 0 0.10 אקוסטי EN אשמן גדול

 165.37 748 0 אקוסטי EN עטלפון ריפל

עטלפון אריאל 
 )בודנהיימר(

EN 1299.4 249.45 אקוסטי  
 )לא מדויק(

716.75 

 0.125 0.14 0.37 אקוסטי VU אודנן

 12.125 14.857 0.80 אקוסטי VU אפלול הנגב

  2331.8 3.80 אקוסטי LC עטלפון לבן שוליים
 )לא מדוייק(

351 

 0.625 0 31.18 אקוסטי  יזנוב ב"מ / אשמן קטן

 0.375 0.428 0.08 אקוסטי LC אשף מצוי
 .32הסקר נעשה וסוכם על ידי אנשי רט"ג ומרכז היונקים של החברה להגנת הטבע

 המושבים "עין נטפים" באילת רוכזו ע"י נועם וייס.הנתונים הנוגעים למאגר המים 
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