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 מנהלים תקציר

 10,000-יקב ברקן, כיום היקב הגדול בישראל, מיצר מעל עשרה מיליון בקבוקים בכל שנה. מקור הענבים ליקב מכ

התמרה מטבע הדברים, . דונם של כרמים. מהגליל העליון בצפון ועד למצפה רמון בדרום, בהרי ירושלים ושפלת יהודה

חקלאי משנה את המערכת הטבעית מהיסוד ומשפיעה על המגוון הביולוגי. עם זאת יקב ברקן  של שטח טבעי לשטח

היא לעבוד עם הטופוגרפיה הטבעית של  יקבפועל במרץ על מנת לצמצם את טביעת הרגל האקולוגית שלו. מדניות ה

שטח המעובד ולאפשר התפתחות של משוכות צומח טבעיות בתחום ההשטח, לשמור טראסות קדומות במקומן, 

שקי מורבים ממלאורך השנים היקבים עברו ועודם עוברים תהליך של צמצום השימוש בחומרי הדברה ולצידו. 

התחזוקה נעשים באופן מכאני. הכרם גם מבצע סניטציה קפדנית של הפרי ומונע העשרה אורגנית המעודדת 

 הם ניתן לשפר את טביעת הרגל האקולוגיתנוספים ברויקט הנוכחי זוהו תחומים התפרצות של מינים.  במסגרת הפ

 דולבוצע תהליך מיפוי יסודי של ממשקי הגידול ודיוק נוסף של פרוטוקולי הגיתוך שמירה על צרכי הכורמים והיקב. 

הכרם פעל בצורה אקטיבית להשיב את במסגרת הפרויקט,  –כמפורט בטבלה מטה. זאת ועוד  , והכשרת כרם חדש

משפלת יהודה, לשולי הכרמים, והתחייב להתאים את הממשק החקלאי בכרמי כליל ד הסומקן הענקי, מין שנכח

. בסכנת הכחדה חמורההנמצא טופח עדשתי מין ייחודי לישראל   - נוסףהגליל, כך שיאפשר את התפתחותו של מין 

נת לאפשר במסגרת הפרויקט הנוכחי נעשה ניסיון ראשון מסוגו להתאים את ממשקי הגידור בכרמים על מבנוסף, 

 מעבר של צבאים בכרמי הרי ירושלים. 
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 משמעויות המשך הטמעה  המלצות ויישום בפועל מצב קיים נושא

משארי 

 1שדה

 

לא קיים מערך מובנה לשימור 

ושיפור משארי השדה הקיימים 

 בכרמים

כתב פרוטוקול לזיהוי, מיפוי  נ 

 ושימור משארי השדה.

שימור לוגדרו פעולות נדרשות ה 

משארי השדה ביניהם: מניעת 

ריסוסים, צמצום כיסוחים 

ויישומם בצורה ובתקופות 

המתאימות לצמצום הפגיעה 

 .במינים המקומיים

וצע מיפוי של משארי השדה ב 

בכרמי ברקן בטל שחר, נווה 

 שלום ובקוע.  

 

קרה ופיקוח של ב 

האגרונום כי הפעולות 

בשטחים אלו מבוצעות 

  .בהתאם לפרוטוקול

יווי אקולוג להמשך תהליך ל 

זיהוי ומיפוי משארי השדה 

באזור ההר,  בכרמי ברקן

  השפלה והגליל.

 

 

 

 

 אקולוג  תימי עבוד 6 

השבת 

צומח 

בסכנת 

הכחדה 

לכרמי 

 השפלה

כרמי ברקן חולשים על שטחים 

גדולים בגליל העליון ובשפלה 

הנמצאים בתחומה של 

מערכת אקולוגית של קרקעות 

נמצאת בסכנת ה ,כבדות

 הכחדה. 

עד פרויקט זה טרם בוצעו 

מח ופעולות השבה של צ

בסכנת הכחדה למשארי שדה 

 מתאימים.

 

 

מוצלח באזור  וצע פיילוטב 

שפלת יהודה. יש להמשיך 

בניטור ומעקב אחרי חלקות 

 .המקלט

משארי שדה  3 -למשך השבה ה 

 .2022-2023נוספים במהלך 

בלת טמשך השבה בהתאם ה 

הכוללת ההטמעה המוצעת 

-השבת צומח בסכנת הכחדה ל 

 השפלה. בכרמי משארי שדה  15

אתרים המשך ניטור ה 

הקיימים, יבוצע ע"י מירב 

 לבל 

משך השבה לאתרים ה 

באחריות המתאימים 

 .היקב

ומלץ להשיב את מ 

הצמחים ולדברר את 

הפרויקט באמצעות שילוט 

 במרכז המבקרים.

נבטה הידול, גות לע 

אתרים  3ושתילה ב 

 .חדשים

שימור 

צומח 

בסיכון 

בכרמי 

 דלתון

צומח במהלכו זוהו  וצע סקרב 

מינים בסכנת הכחדה ומינים 

 .נדירים בשטחי הכרמים

ובשו הנחיות לתזמון ג 

הממשקים החקלאיים למועדים 

המאפשרים את המשך הפצת 

 זרעים ושימור מינים אלו.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סודרמש לייצר מנגנון י 

 לשימורפנים ארגוני 

הידע שנצבר והעברת 

  .בעת חילופי כח אדם

 

 

                                                           
מעובד ולא מניב בתחום הקו הכחול של המשבצת החקלאית. לרבות: לאורך גדרות ודרכים, שדרות עצים, בריכות עונתיות, שטח לא  - משאר שדה 1

 ועוד.  שטחים תפעולים, ערמות גזם, מחשופי עפר
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 משמעויות המשך הטמעה  המלצות ויישום בפועל מצב קיים נושא

גידור 

מתחשב 

בחיות 

 בר

רוב כרמי האיכות של יקב ברקן 

הממוקמים בהרי ירושלים 

מגודרים במטרה להגן  –ובגליל 

על הכרם מפני נזקי חקלאות. 

עד פרויקט זה שיקולים 

אקולוגים לא נלקחו בחשבון 

 בעת הקמת הגידור.

כתב פרוטוקול לממשק גידור נ 

המשלב בין צורכי הכרם לצרכים 

האקולוגים תוך התאמת הגידור 

 לגורם הסיכון העיקרי. 

בוצע ניסוי לממשק גידור עונתי מ 

בכרמי בית נקופה במהלכו 

למשך כחצי גדר מ'  600הוסרו כ 

שנה, בתקופה בה אין עלווה או 

 פירות בכרם.

ותקנו מצלמות לניטור תנועת ה 

הצבאים במעברים עונתיים אלו. 

תנועה ערה של ניתן לראות 

 הצבאים במעברים אלו.

מ' של גדר  1,150וסרו כ ה 

הסרה קבועה לצורך שיפור 

הקישוריות האקולוגית עבור 

הצבי הא"י הנמצא בסכנת 

הכחדה ועושה שימוש בשטחים 

 אלו. 

משך ניסוי ממשק הגידור ה 

בכרמי בית נקופה העונתי 

. בעקבות 2023עד דצמבר 

הניסוי יתקבלו החלטות 

מושכלות בנוגע להמשך 

פתרון הגידור העונתי 

 בכרמי ברקן באזור ההר.

 

תקנת והסרה של ה 

הגידור העונתי לאורך 

תקופת הניסוי. 

באחריות אגרונום 

 יקב ברקן

יעוד נזקי חקלאות ת 

משמעותיים במהלך 

תקופת המחקר )אם 

בוצע ע"י קיימים(. י

 אגרונום יקב ברקן.

משך ניטור המחקר ה 

עד  וניתוח המידע

יבוצע ע"י  2023סוף 

אקולוג עידן שפירא, ה

חברת ליגם )ממומן 

 ע"י חלה"ט ורט"ג(.  

צומח 

 כיסוי

בשנים האחרונות נעשה מעבר 

לטיפול מכאני בצמחיית הכיסוי 

באמצעות כיסוח לקראת 

הפריחה.  עם זאת בחלק 

מבוצע ממשק מהכרמים עדיין 

של הדברה על הגדודית 

 בשטחים הלא מעובדים.ו

כתב פרוטוקול בנושא נ 

המתייחס לתהליך בקרת 

על שורת בין השורות והעשבייה 

הנטיעה תוך התייחסות לגובה 

הכיסוי ותזמונו אשר יאפשר  

 אישוש של מגוון עשבוניים.

משך הטמעת המעבר ה 

לממשק כיסוחים בכל 

 .הכרמים

מול  עמוד בקשרלומלץ מ 

ממונה הכשרות של משרד 

החקלאות לנושא כילאיים 

 )אורן בן סידון(.

 

הכשרת 

כרם 

 חדש

בשנים האחרונות הוחלט ביקב 

להסתפק בהכשרת שטח 

מינימלית המותאמת 

לטופוגרפיה המקומית. עם 

זאת הממשק הנוכחי טרם 

שילב בדיקה מקדימה של ערכי 

הטבע הקיימים בשטח באופן 

 מוסדר ומתואם עם רשות

הטבע והגנים ושיכלול מידע זה 

 בתהליך הכשרת הכרם עצמו.

כתבו הנחיות הישימות נ 

תפעולית ויעילות אקולוגית 

להכשרת כרם חדש תוך פגיעה 

מינימלית בערכי הטבע הקיימים 

 באותו שטח.

 

קרה ופיקוח של אגרונום ב 

יקב ברקן כי תהליך 

הכשרת השטח מבוצע 

 בהתאם להנחיות.

ילוב אקולוג מומחה ש 

דוח מצאי  להכנת

ערכי טבע הכולל: 

מיפוי מקדים על 

בסיס נתוני ממ"ג 

ומיפוי סקר צומח / 

 זאולוגי )אם נדרש(. 
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 מבוא

  ברקן יקב

-עשרה מיליון בקבוקים בכל שנה. מקור הענבים ליקב מכחמש לצר מעל ימיה ,היקב הגדול בישראל הוא יקב ברקן

 שנים. היקב מחזיק בשותפויות ארוכות ובנגב שפלת יהודהב ,ירושליםהרי , בגליל העליוןב דונם של כרמים 10,000

בחלק אופן הכשרת הקרקע, הוראות הגידול ותחזוקת החלקות להשפיע על  ועם ישובים כפריים שונים, המאפשרות ל

( העליון ל. הכרמים נחלקים ל'כרמי איכות', הממוקמים באזורים הרריים וקרירים יותר )הרי יהודה והגליגדול מהישובים

על כמויות הוא קרי י, ו'כרמי הכמות', באזור השפלה, בהם הדגש העשאיכותם גבוהה מניבים נפחי פרי קטנים יותרו

 פרי גדולות. 

 

 : פיזור ארצי של כרמי יקב ברקן. מקור: יקב ברקן 1איור 
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 יקב ברקן מקדם שמירת טבע -, טבע ומה שביניהם כרמים

הכרמים של יקב ברקן ממוקמים בליבם של השטחים פתוחים בהרי ירושלים, שפלת יהודה, וברמת דלתון שבגליל 

בשטחי ההר טרסות קדומות, צומח מגוון ונדיר, ועצים עתיקים, בשפלה נחלים חוצים את השטח, וכתמים העליון.  

היקב פועל על מנת וון הביולוגי המקומי. של חורש טבעי משבצים אותו. לאוצרות טבע אלו ערך רב בשמירה על המג

לשמר את אוצרות הטבע הללו בשטחו באמצעות הטמעה של עקרונות אקולוגים לתוך גידול הענבים, בתהליך הדרגתי 

מניב וחד גידולי, כוללת את חישוף השטח מצומח,  שטח טבעי לשטח חקלאי ההתמרה שלהנמשך זה מספר שנים. 

בנים והורדת המורכבות המבנית של השטח ליצירת "פלטות גידול". השימוש בחומרי פגיעה במבנה הקרקע, סילוק א

הדברה בחלק מהכרמים לא מאפשר את התחדשות הצומח הטבעי בשטח החקלאי )בין השורות ובמשארי השדה(, 

האקולוגית טנת טביעת הרגל יקבי ברקן פועלים להק תנועת בעלי חיים בינוניים וגדולים.של  מעבר משבשוהגידור 

שורות הבאמצעות צמצום הפגיעה בשטח בעת הקמת כרם חדש, הקטנת נפח השימוש בחומרי הדברה בין  בשטחם

קדם את המשיך ולמתוך רצון ל. ופיקוח מזיקים מקצועי והדוק המפחית את הצורך בשימוש בקוטלי חרקים ופטריות

, המשרד נת הטבעברה להגבמימון הח - (טבעביז" )הנושא, יזם היקב פנייה לקול הקורא של "מגוון ביולוגי בעסקים

להגנת הסביבה, ורשות הטבע והגנים. מטרת הפרויקט כפי שהיקב ניסח אותה היא בניית תכנית לניהול סביבתי 

שיישומה יוביל לשיפור של ממשק הגידור באזור הרי ירושלים, שיפור איכות משארי השדה בכרמי השפלה והשבה 

חום הכרם. המסמך הנוכחי הוא תוצר של צומח בסכנת הכחדה וצמצם נוסף של השימוש בחומרי הדברה בת

 .2021-2019בשנים  שותפיםגופים ההשהובל על ידי הפרויקט 

 

צבאים יוצאים מהכרם תוך  -: למעלה מימין 1-4תמונות 

צומח  -בגדר הכרם. למטה מימין   בפתחים ייעודים שימוש

כיסוי בין שורות הנטיעה, כרמי ברקן| צילום: ד"ר ישי נצר. 

עדשתי והשבה של סומקן ענקי מינים בסכנת טופח  -משמאל 

 הכחדה| צילום: מירב לבל. 
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  יקב ברקן ביישום ממשקים תומכי מגוון ביולוגי בכרמי התועלות

  ברקן של יקב ונקודת מבט

 הרחבת שיווק התוצרת לשווקים חדשים 

והגדלת נתח השוק האירופי  איכות התוצרת שלר ופילשוביל תשימוש בחומרי הדברה הטמעת ממשק צמצום ה

 כרמים.הבריאות הציבור החי סביב תוך שמירה על  )המדורג על פי כמות חומרי ההדברה בהם נעשה שימוש(

 בתקנים בין לאומייםכמו כן, יישום ממשקי שימור משארי שדה והשבה של מינים בסכנת הכחדה יאפשרו עמידה 

 עבור שווקים חדשים.פתח ויספקו לחו"ל שיווק התוצרת על  ויקלאשר 

 שמירת טבע מיצוב יקב ברקן כמוביל בתחום 

שימור  ,צמצום הפגיעה בעת הכשרת כרם חדשבשמירה על קישוריות אקולוגית,  העוסקים ממשקיםהטמעת 

צמצום ריסוסים ושימור צומח כיסוי, ממצבים את לשולי הכרם, משארי שדה, השבה של צומח בסכנת הכחדה 

 וי משמעותי בשטח עצמו.  ברקן כיקב המוביל שינ

 שיתופי פעולה מוצלחים 

ומשרד  רשות הטבע והגנים , פיתוח דיאלוג בין יקב ברקן לחברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה

הצדדים המיטביים עבור אתגרים בשלבים מוקדמים לצורך בחינת הפתרונות ל התייחסותמאפשר  החקלאות

 השונים. 

 מנקודת מבטם של הכורמים 

 רווח כלכלי 

המצמצם שימוש בחומרי הדברה ומקדם . כורם לכורםהיקב קובע את רמת האיכות בכל כרם ממנה נגזר המחיר 

שלו לרמת איכות גבוה יותר, שתזכה אותו  את התוצרתיכול ל"שדרג" בשטחו, ממשקים תומכי מגוון ביולוגי 

השדה תקטין את  ריבריאה ומתפקדת במשאחברת צומח כמו כן,   עבור התוצרת.במחיר גבוה יותר משמעותית 

המשמעות של פחות "עשבים רעים" שטח החקלאי. תו ליכולת ההתבססות של צומח לא רצוי בשטחה, ואת חדיר

 בכרם, היא פחות עבודה לכורם.

 שימור קרקע 

יעוט קרקע הכרמים בשפלת יהודה סובלים מסחף קרקע משמעותי, בעוד הכרמים בהרי ירושלים סובלים ממ

הכשרת הכרמים תוך התייחסות קיים אינטרס עליון בשמירה על משאב הקרקע ובריאותה.  לפיכךופן טבעי. בא

תמיכה בבריאות הקרקע וחוסן  תוך זהלשימור קרקע ושמירה על צומח כיסוי בין שורות הכרם ישמר אינטרס 

 .החקלאית המערכת 
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 של הטבע  ומנקודת מבט

   שיפור הקישוריות אקולוגית 

גיאוגרפית כרמי הגליל והרי ירושלים מהווים חולייה מקשרת בין שטחים טבעיים וחשיבותם נעוצה מבחינה 

חלק מהגדרות בפתיחה עונתית פתרון של  ניסוי ראשון מסוגו הבוחןכיום מבוצע . בקישוריות האקולוגית שלהם

קבלת החלטות  ויאפשר י זה. תוצאות ניסובכרמי בית נקופה, הממוקמים בצוואר בקבוק של מסדרון אקולוגי ארצי

להן השפעה משמעותית על אוכלוסיית  מושכלות על הרחבת הקישוריות האקולוגית בכרמי ברקן באזור ההר

 . הצבי הא"י המוגדר כמין בסכנת הכחדה

 

ממוקמים כרמי בית נקופה .  2020ארציים יוני  מיקום כרמי ברקן באזור בית נקופה ע"ג מפת מסדרונות אקולוגים :1מפה 

המהווה רצועה צרה ויחידה של שטחים פתוחים המאפשרת מעבר של יונקים  בצוואר בקבוק של מסדרון אקולוגי ארצי

 גדולים מאזור הרי ירושלים לשפלה במערב. 
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. ניתן לראות כי שטחי הכרמים ממוקמים באזורים בכרמי ברקן השונים כרמי ברקן ותצפיות בבעלי חיים :4-2מפות 

 (2021. מי, רט"גתי)מקור נתונים:  .בסיכון יונקים נוספיםמיני ים עבור הצבי הא"י ויהמשמעות

 של מערכות אקולוגיות בסיכון שימור והשבה של מינים בסכנת הכחדה 

בסכנת  בתחומה של מערכת אקולוגיתבגליל העליון ובשפלה הנמצאים כרמי ברקן חולשים על שטחים גדולים 

בניה והטמעה של פרוטוקולים לשימור  . (5-6)מפות  ם באקלים ים תיכונייעמקים אלוביאל הכחדה הנקראת

והשבה של מינים בסכנת הכחדה יאפשרו את שיפור מצבם באזורים אשר אינם מוגנים ע"י שמורות טבע, גנים 

 לאומיים ויערות. 

 

, מירב לבלצילום: | מתחת לגפן זון פרסיבמרכז , טופח עדשתי - : מימין2020מינים שנמצאו בסקר ברמת דלתון. : 5-7תמונות 

 .צילום: נוגן צוברי | ודה והושב במסגרת הפרויקט הנוכחימין שנכחד משפלת יה - סומקן ענקי -משמאל . אביב אבישר
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 באקלים ים תיכונים יעמקים אלוביאל בסכנת הכחדה הנקראת בתחומה של מערכת אקולוגיתהנמצאים כרמי ברקן : 5-6מפות 

 מקור: מכון דש"א(.)
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  שימור קרקע 

 .כרמי שפלת יהודה ממוקמים בפשטי ההצפה של נחלים רבים המתנקזים לשפלה הנמוכה מההרים הסובבים 

יהודה חווה אירועי גשם חזקים בעיקר בתחילת החורף. כמויות גדולות של קרקע נסחפות מהשטחים  תאזור שפל

הניקוזי של אפיקי הנחלים מכתיבה תפקודם הצורך בשמירה על החקלאים לתוך הנחלים וסותמות אותם. 

ומעמיסה על  מונעת את שיקומו ,הביולוגי של הנחלפוגעת בתפקודו ה ,להוצאת הסחף תחזוקה חוזרת של הנחל

מהשטחים החקלאיים )המושקים מקולחין( זאת ועוד, הקרקע הנשטפת  .תקציבי התחזוקה של רשויות הניקוז

גם היא  פוגעת כמויות גדולות של חומרי הדברה, חומרים רפואיים ומוצרי טיפוח. התרכובת הרעילה מכילה 

 ,משארי השדהוהפסקת ריסוסים ב ורות הנטיעהשימור צומח כיסוי בין שיישום  פעולות לבמגוון הביולוגי בנחל. 

 כיום לנחלים. המגיע ם סחף הקרקע וצמצ ו אתאפשרי ,לשיקום צמחי ואשר יוביל

ליקב, לכורמים  - לכלל השותפיםיתרונות מספק  ואימוץ נרטיב משותף לסיכום: ניהול חקלאי התומך במגוון ביולוגי

 ולטבע. 

 חזון הפרויקט

המגוון טיפוח ו ,שמירה על משאבי הקרקעוליקב תוך כורם ערך להמספקת הכרמים, של ניהול סביבתי לתכנית בניית 

 . בשטחי הכרמים ביולוגיה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כיסוי בכרמי איכות בהרי ירושלים. צילום: אביב אבישרצומח : 8תמונה 
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 עיקרי ההמלצות 

עם . מידע זה הוצלב הענבים גידול ומהלך כרמיםה תהקמניתוח של תהליך  צעובהנוכחי  הפרויקטבמסגרת 

מורכב של  בתהליךהעונתיות על מגוון ביולוגי ובתי הגידול הסמוכים לכרמים בכל אחד מחלקי הארץ.  פעותההש

 בתהליך:  אשר עלו בנושאי הליבהלטיפול  הנחיותלמידה ושיח עם היקב ועם המגדלים יצרנו 

  (לאיתום או בשולי המשבצת החק)שטחים טבעיים בתח משארי שדהשימור וניהול 

 החקלאית תבצשה לתחום המשימור והשבה של צומח בסכנת הכחד 

  רגידור מתחשב בחיות ב 

  צומח כיסוי  

 שהכשרת כרם חד 

לטיפול. כל זאת במטרה לגשר על  והמלצותבהמשך הפרק מובא הרציונל והצורך בכל הנחייה, תיאור המצב הקיים 

 אקולוגית לשמירה על משאבי הקרקע והטבע ולניצול בר קיימה. -הפערים ולהטמיע חשיבה חדשה ומתקדמת, אגרו

 משארי שדה שימור וניהול  .א
 

  :קיים מצב

דפוסי העיבוד החקלאי בכרמים יוצרים בתי גידול אחידים הנשלטים לרוב על ידי מונוקולטורה של הגידול החקלאי, 

ותומכים במעט מאוד מיני בר. התוצאה היא שמירב המינים המקומיים )צומח ובעלי חיים(, נדחקים מרובו של השטח 

ברוב הכרמים הופסק . "משארי השדה" , להלןיבודאו אזורים קשים לעשטח תפעולי החקלאי אל שולי הדרך, הגדר, 

לרוב בחודש דצמבר  ,מבוצע גיזום וכיסוחבמידה ונוצרת הפרעה לדרך ו לאורך הדרכים הטיפול באמצעות מונעי הצצה

אינן טרסות אלו  משאיר אותן בשטח.אלא ברקן לא מפרק טרסות יקב  ,צפויה הפרעה לקינון. כמדיניות בו לא

  סיקול, משוכות חיות של עצים ושיחים לאורך גדרות.החלקות כמו גם מרוססות, 

  :האתגר

למשאר השדה תפקיד חשוב בשמירה על אויבים טבעיים עבור : לטבעוערך למגדל שימור משארי השדה המהווים 

חברת צומח בריאה ומתפקדת במשאר השדה תקטין את יכולת ההתבססות של צומח לא רצוי בשטחה ואת  .הכרם

משארי שדה מתפקדים יבטיחו שבעלי חיים קטנים יוכלו להשתמש בשטח ע"מ  ולבסוף טח החקלאישל תוחדיר

 לעבור בין העוגנים הטבעיים במרחב. 
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  ההמלצות: עיקר

משמעויות  הנחיה מפורטת

 תפעוליות/כלכליות

 השדה משארי וזיהוי מיפוי

שימורם, והטמעת ההנחיות בכרמי ברקן לצורך יש לבצע מיפוי סדור של משארי השדה  .א

 המפורטות מטה. 

ע"מ למנוע רמיסה ע"י רכב כבד, או הנחת ציוד בשטח יש לסמן משארי שדה באופן ברור  .ב

 בשוגג.

 יש להבטיח שהכורמים מכירים את משארי השדה ונמנעים מלרסס אותם בחומרי הדברה. .ג

  נדרש ליווי של אקולוג

לתהליך מיפוי וזיהוי 

בכרמי  משארי השדה

 .ההר, השפלה והגליל

  עלות מוערכת של כ-

6,600 .₪ 

 במשארי השדה בקרת הצומח

ס"מ(.  20במידה ומדובר בשטח עשבוני, בקרת הצומח תתבצע באמצעות כיסוח גבוה ) .א

הכיסוח יתבצע מחוץ לעונות הרבייה והקינון ובהתאם למחזוריות ההפצה של הזרעים: כיסוח 

 )ספטמבר(. סתוויתחילת פברואר( או/ו כיסוח  -חורפי )סוף ינואר

 -הוא יעשה בחודשים אוגוסטמשארי שדה, צמחיה מעוצה בבמידה ונדרש כיסוח של  .ב

 ע"מ למנוע פגיעה בקינון. ספטמבר

 הכסחת )שאריות כיסוח מכאני( המכילה זרעים תושאר במקומה ולא תפונה אל מחוץ לשטח. .ג

  בקרה ופיקוח של

כי  האגרונום

הכיסוחים מבוצעים 

ובתקופה בצורה 

 הנדרשת 

 ערמות סיקול

 סיקול לערמותלשמור במקומן את ערמות אבני הסיקול שסולקו מהכרם בעת הכשרתו.  יש .א

 חשיבות רבה ליצירת בתי גידול לבעלי חיים קטנים המוצאים מקלט תחת האבן.  אלו

 הזמינים המחסות מגוון את להגדיל מנת על, השדה משאר ברחבי האבנים את לפזר מומלץ .ב

  .קטנים ליצורים

 

 נוספות בדגש על בתי גידול שונים:  הנחיות

 2נחלתעלה/ .א

מהדברת עשבים בסביבת נחלים, ולצמצם ככל הניתן שימוש בחומרי  להימנעיש  .1

 הדברה בעודף ע"מ למנוע את שטיפתם אל הנחל. 

 3בריכות עונתיות .ב

 מומלץ לבצע סקר לאיתור שטחים מוצפים בסביבות הכרמים.  .1

 

 

 

 

 

                                                           
שיקום שולי תעלה או נחל באמצעות צומח, יהווה חיץ יציב שיסייע בשימור הקרקע העידית במקומה, יצמצם גלישת חומרי הדברה ודשן מהכרם אל   2

הנחל, וימתן את השפעות הסביבה החקלאית על הנחל הן באמצעות ספיחת המזהמים והן באמצעות עצירה מכאנית של חלקיקי סדימנט. באופן זה 

השטח  להחיץ משפרות את איכות המים הזורמים לנחל ומונעות את סתימתו.  חיץ יעיל ומתפקד מונע חדירה של צומח פולשני מגדת הנחל ארצועות 

חי בעל זנב הנמצא בסכנת הכחדה -באזור נחל מאיר ישנה אוכלוסייה גדולה של טריטוני פסים, דוכמו כן,  החקלאי וחוסך עבודה ממוכנת לסילוקם.

 שראל. קיים חשש שאוכלוסיות הטריטונים בנחל מאיר מושפעות מתשטיפים של חומרי הדברה שזורמים מכרמי מסילת ציון אל הנחל.קריטית בי

 מאפשרעל תנועת כלים בין שורות הכרם,  ו המקשהבוץ  של היווצרות ונעים, משיטפונותבמהלך החורף מסייעים בוויסות  נגר לשיהויגופי מים עונתיים  3

 של מים אל הקרקע.  ידור טובח
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משמעויות  הנחיה מפורטת

 תפעוליות/כלכליות

הערמת פסולת , בומפגיעה  עלהימנבמידה ואותר בית גידול מוצף בסביבת הכרם יש  .2

 או רמיסה באמצעות רכב.

 מומלץ לשלט את השטח ולסמנו בצורה ברורה.  .3

במידת האפשר יש להפנות נגר לשטח המוצף לצורך איגום ממושך של מים לטובת  .4

 .רביית דו חיים

 4מחשופי עפר .ג

 מהשלכת פסולת בשטחים אלו. עלהימניש מחשופי העפר יושארו במקומם.  .1

 מומלץ לשלט את השטח ולסמנו בצורה ברורה.  .2

אופציונלי: שילוב אקולוג 

לביצוע סקר לזיהוי 

שטחים מוצפים וסימונם 

 בשטח

 משאר שדה -משמאל  צילום: ליהי ברקן. |עמק הארזים ,ישנן משוכות חיות ומתפקדותה גדר לאורכ -מימין  :9-10ות תמונ

 צילום: אביב אבישר. |נחשון )שפלת יהודה(-שמורת מאירבסמוך לדרך בכרם הסמוך ל

 

 

 

 

 

                                                           
ילה מחשופי עפר מהווים שטח רבייה נחשק למינים שונים של פרוקי רגלים )בראשם מיני דבורי בר יחידאיות(, ולעיתים משמשים גם עופות דוגרי מח 4

 כגון שרקרקים כחלים וכוסים.
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 והשפלה הגליל בכרמישל צומח בסכנת הכחדה  רושימו השבה .ב
 

 :קיים מצב

בית גידול בסכנת הכחדה. בגבול הכרמים  המהוותממוקמים בעיקר באזור קרקעות בזלתיות   - ה"כרמים הגליליים"

(. חד שנתי Lathyrus lentiformisגבוה של מיני צומח בסכנת הכחדה, ובראשם טופח עדשתי ) קיים עושר תצפיות

מצומצמות לשני הנדמי לגליל ולגולן. אוכלוסיותיו ( שהנו מין א5.8/10; מספר אדום CRבסכנת הכחדה קריטית )

ידי פיתוח חקלאי -במיוחד עלגידול זה מאוים -אתרים בלבד בארץ )ובעולם( נמצאות כולן מחוץ לשטחים מוגנים. בית

 עד לפרויקט זה לא בוצעו פעולות לשימור ושיקום של מינים אלו.   ונפגע מאוד מאז הקמת המדינה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .מינים בעלי חשיבות לשימור: תוצרי סקר צומח בכרמי דלתון ומיקומי 7מפה 

 

בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הרריים, חורש : בתחומן של שתי מערכות אקולוגיותנמצאים  - שפלההכרמי 

הקרקעות הכבדות הן מערכת אקולוגית שכמעט לא שרדה )קרקעות כבדות(.  ועמקים אלוביאלים באקלים ים תיכוני

ממערכת אקולוגית  4%רציפה ומתפקדת, ממנה נשארו רק כתמים טבעיים מקוטעים. כיום רק כ  כמערכת טבעית

ממערכת אקולוגית זו ממוקמים  58%טבעי. כמו כן, כ  שמורות טבע, גנים לאומיים ויערזו מיוצגים בשטחים מוגנים: 

(. הסומקן הינו עשבוני Onosma giganteaבאזור כרמי השפלה, נכחד המין סומקן ענקי ) .בשטחי חקלאות שונים

אחרונות מעיד (. מיעוט התצפיות במין בשנים ה3.7/10; מספר אדום: VUרב שנתי קצר חיים, שעתידו בסכנה )

מח בסכנת ועד פרויקט זה לא בוצעו פעולות השבה של צבאזור השפלה הנמוכה.  וככל הנראה על היעלמות

 הכחדה למשארי שדה מתאימים בכרמי השפלה. 
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 אתגר: 

ממשקים חקלאיים ותזמונם בצורה שתאפשר שימור של מינים בסכנת הכחדה הנמצאים בכרמים  התאמת

וביצוע פעולות השבה של מינים אשר נעלמו משטחים אלו. כל זאת במטרה לשמור על ערכי הטבע הייחודיים 

 הקיימים בכרמי יקב ברקן וסביבתם. 

 

 :שפלההכרמי  – עיקר ההמלצות

 כרמי השפלה

במהלך הפרויקט הנוכחי בוצע מיפוי של מינים שנעלמו ממרחב שפלת יהודה )בהתבסס על תצפיות עבר(, 

גן הבוטני כפר הירוק ובה לזרעים שנאספו מהמרחב. במקרה דנן הזרעים אותרו במשתלתאיתור אוכלוסיות מקור ל

. גינות מקלט, והקמנו שטחים בעלי פוטנציאל לאפשר התפשטות של הצמח אותרו. בהמשך קדומים של נאות

ומתן  םוסימון השתילישתילות )בעלי השטחים הסמוכים(,  השטחים, תיאום עם קק"לההקמה כללה את סימון 

כיום נבדקים משארי שדה ו שוטף של הצמחים בשטח ניטורלאחר השתילה בוצע  התאם לצורך.השקיות עזר ב

 (. 39ע"מ  פעולות בשטח,פרק מלצות להמשך,על תוצאות ההשבה וה )להרחבהנוספים להמשך השבה של המין. 

משמעויות  הנחיה מפורטת

 תפעוליות/כלכליות

 מנוע רמיסה או ריסוס.יש לסמן את שטח ההשבה באופן ברור על מנת ל 

 ים הסמוכים )קק"ל, רט"ג וכיו"ב(.יש לתאם את השתילה עם מנהלי הקרקע בשטח 

  יהודההמקור הגנטי של הצמחים יהיה משפלה כי יש להקפיד. 

 הפצה שלהשימת לב מיוחדת למניעת מתאימה. נדרשת  השתילים יגודלו במשתלה 

יש לצורך כך נמלת האש הקטנה וחמציץ נטוי. מינים פולשים בשטח בדגש על 

על הפעולות המונעות שיש לבצע טרם  המחוזי ברט"גלהתעדכן עם האקולוג 

 ההעתקה. 

  אחר הגשם המשמעותי ינואר )ל-בשטח לקראת חודש דצמבר ישתלוהצמחים

ס"מ זה מזה בגומות שיכסו את חלקי  50במרווחים של  אשון(. השתילות יבוצעו הר

להשקות מיד לאחר ו חשוב להדק את הגומה לאחר השתילה הצמח התחתונים.

 השתילה במידה והקרקע אינה רוויה. 

 צורך. בהמשך העונה עד קליטה, בהתאם לה תינתן השקי 

 לפירוט ראה פיילוט 
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 "כרמים גליליים"- ההמלצות עיקר

ממשק הכרם הקיים בכרמי דלתון מאפשר את קיומם של מינים בסיכון. עם זאת כל שינוי ולו הקטן ביותר בתזמון 

תזמון הממשקים החקלאיים ההמלצות אם כן, כללו הנחיות להממשק החקלאי, יפגע באוכלוסיות המתקיימות בו. 

יש ליצור מסגרת ארגונית מסודרת לשימור בשטח.  נםזרעים, לצד סימומאפשרים למינים להפיץ הלמועדים 

המידע על הצומח ותזמון מועדי הממשק החקלאי, באופן שיבטיח את העברת המידע מאגרונום לאגרונום בעת 

 חילופי כח אדם. 

 מפורטת המלצות טבלת להלן

 39ע"מ  פעולות בשטחפרק , בנושא להרחבה

 

 

הכרמים 
 שנסקרו

 חודש
______ 
המלצה 

 אקולוגית

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

"פלאטו" 
ממערב 
לכביש 

886 
ממשק 

 צומח
 

 
כיסוח חרפי 

 גבוה

ריסוס קו 
נטיעה 
 -תחילת

 אמצע מרץ

איסוף 
זרעים 

של 
טופח 
בכרם 
הצפון 
 מזרחי

כיסוח קיצי 
מאוחר ככל 

 הניתן
   

פיזור 
זרעים של 

טופח 
עדשתי 

בכרם 
דרום ה

    מערבי
כרם 

ממזרח 
לכביש 

886   

כרם הר 
 יוחנן

כרמי 
 בלוע 

ממשק 
 צומח

 

כיסוח חרפי 
 גבוה

ריסוס קו 
נטיעה 
 -תחילת

 אמצע מרץ

 

כיסוח קיצי 
מאוחר ככל 

 הניתן

   

פיזור 
זרעים של 

 טופח 

   

ממשקים 
 נוספים

יש לוודא 
שלא נשארים 

קוליסים 
במורד 

הכרמים ע"י 
רידודם 
 וביטולם

יש לבצע 
התאמות 
במרססת 

באופן שיגביל 
ריסוס האת 

לקו נטיעה 
 בלבד

  

כרמי עין 
ממשק  זיתים

 צומח
 

כיסוח חרפי 
 גבוה

ריסוס קו 
נטיעה 
 -תחילת

 אמצע מרץ

 
כיסוח קיצי 
מאוחר ככל 

 הניתן
       

כרמי 
 ריחניה
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 : הבר בחיותמתחשב  גידור –קישוריות אקולוגית  שיפור .ג
 

  :קיים מצב

 הכרם מוקם במטרה להגן עלגידור ה . מגודרים –גליל הרי ירושלים ובבהממוקמים ברקן יקב רוב כרמי האיכות של 

 הצבי"י ע הצעירים והשריגים הלבלובשל  רעיהבאזור כגון:  הקיימים מפני נזקי חקלאות המשתנים בהתאם לבע"ח

קיץ והעונות האביב מהלך ב ע"י כבשים של העלים ופרי הגפן רעיה ,השנים הראשונות של הכרם 3במהלך  "יא

 .  בר חזירי"י עבגפן עצמה ובמערכת ההשקיה  גיעהפו הפרי של אכילהו

אזור הרי ירושלים מהווה חלק חשוב בציר המסדרונות האקולוגים הארצי המחבר בין צפון הרי ירושלים לשפלת יהודה 

ביניהם הצבי באזור  ונקים גדוליםיתומך במגוון מיני ה מגוונות ומתפקדותמקיים רצף של מערכות טבעיות ו ממערב

 מוגדר בסכנת הכחדה עולמית. ההא"י 

על פניו  (.8כלל הכרמים של ברקן באזור הרי ירושלים ממוקמים בתחום ציר המסדרונות האקולוגים הארצי )מפה 

ל השטח הפתוח קרוב רובו המכריע ש כי מראה 5מודל רצף שטחים פתוחיםאך  ,השטח נראה כמרחב גדול ופתוח

שילוב של כרמים בעל רציפות נמוכה של שטחים פתוחים. מקוטע אזור  בפועל ולישובים ומהווה לתשתיות שונות

ומקשה על מעבר בע"ח ותחלופה שטחי מחיה המצמצם את מגודרים באזור זה למעשה מהווה קיטוע מרחבי נוסף 

אוכלוסיות בעלות מגוון  .יהחוסן האוכלוסיהכרחית לשמירת ה החלופ, תהנותריםשל המטען הגנטי בין שטחי המחיה 

גנטי נמוך רגישות יותר למחלות ולשינויים בתנאי הסביבה ועל כן פגיעות ונתונות בסכנה גבוהה יותר להכחדה. כמו 

גדרות ולעיתים לא שכן בעת מנוסה הצבאים נוטים לרוץ לאורך ה ,כן, הגידור משמש את הטורפים באזור לצורך ציד

 מצליחים לקפוץ מעליהן ונטרפים.

                                                           
 ('ג.  הסבר על הנחות המודל בנספח 2019, ואחרים טלמון ;2016  ,ואחרים; ערד 2009זוהר, רון ורמון, אינטגרציה של מידע מסקרים: ; 8)מפה  5
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 : מציגה את כרמי ברקן במרחב הרי יהודה הממוקמים לאורך מסדרונות אקולוגים ארציים.  8מפה 

 

ניתן לראות כי הכרמים ממוקמים מודל רצף שטחים פתוחים.  גבי: מציגה את מיקום כרמי ברקן במרחב הרי יהודה על 9מפה 

 . ועל כן מהווים מכשול נוסף עבור בע"ח הנעים באזור הקישוריות האקולוגית נמוכההם בבאזורים 
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  :האתגר

תוך שמירה על הצרכים  ,יאפשר צמצום של הנזק האקולוגי הנובע מהגידוראשר יצירת ממשק גידור עונתי 

 .התפעוליים והכלכליים של היקב

 

 :ההמלצות עיקר

 משמעויות הנחיה מפורטת

 כלכליות/תפעוליות

 יש לבחון האם הגידור הכרחי עבור הכרם.  .א

בהנחה והגידור הכרחי, יש להגדיר מיהו גורם הסיכון העיקרי )אדם או בע"ח( ולהתאים אליו את  .ב

 הגידור. 

אין להשתמש בגדר מסוג "תלתלית" ו/או כל גדר הכוללת סכינים ו/או קוצים חדים הגורמים למות  .ג

 סורים למסתבכים בה.יאיטי בי

יסורים יהגורמים למות איטי ב ,אין להשתמש בתייל עליון חלק / קוצני הממוקם מעל לגדר .ד

 למסתבכים בה.

, יש להתאים את הגידור עבור בעל החיים הספציפי המהווה כנגד בעלי חייםבמידה והוחלט לגדר  .ה

 גורם הסיכון לנזק חקלאי. 

a.  :גידור כנגד כבשים 

i.  יבוצע שימוש בגדר אוסטרלית )מועדף( / גדר רשת קלועה 

ii.  מ'. גובה המונע מעבר של כבשים אך מאפשר מעבר  1.2גובה הגדר לא יעלה על

 6חלקי של צבאים.

b.  :גידור כנגד צבאים 

i.  יבוצע שימוש בגדר אוסטרלית )מועדף( / גדר רשת קלועה 

ii.  מ'.  1.8גובה הגדר יעמוד על 

c.  בר חזיריגידור כנגד:  

i.  15יבוצע שימוש בגדר רשת בנייה בעלת גודל עין שלX15   .יש לוודא בעת ס"מ

הצבת הגידור כי הפתחים צמודים לקרקע )לא גבוהים מעט / קבורים בחלקם( כך 

 )כגון צבים וקיפודים( יוכלו לעבור דרכם ולהשתמש בהם ללא טיפוס. קטנים שבע"ח 

ii. מ' מעל הקרקע. 1.8עד  גובה הגדר יהיה 

iii.  תתווסף "שמלה" )גדר רשת הקבורה בקרקע ופונה מכיוון הגדר כלפי חוץ, לגדר זו

ס"מ בקרקע קשה  50למניעת חפירה של בעלי חיים מתחת לגדר(. ה"שמלה" באורך 

  .ס"מ 30ס"מ בקרקע רכה. לחילופין ניתן לבצע חגורת בטון בעומק של  80-100או 

  בקרה ופיקוח

על  האגרונוםשל 

הזמנה והתקנת 

הגידור המתאים 

בהתאם 

  להנחיות.

 

                                                           
 יצויין כי גדר זו עדיין מהווה סיכון לצבאים בעת מצוקה או תחת טריפה של כלבים  6
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 משמעויות הנחיה מפורטת

 כלכליות/תפעוליות

iv.  לולים לפגוע בבע"ח וללא שפיצים הע חלקה העליון של הגדר חלקיש לוודא כי

 העוברים מעליה.

v.  סעיפים( שערים/פשפשים יהיו כדוגמת פרט הגדרi-iv )ומנגנוני  ויכללו  סף בטון

סגירה. גודל המרווחים בין הסף לשערים או בין כנפי השערים )במצב סגור( לא יעלה 

 ס"מ. 3-5על 

vi.  במידה שיוחלט לבצע פתיחה עונתית של מקטעי גדר בתום השנה הרביעית, במשטר

(, יש להקפיד  כי לגדר זו תתווסף חגורת זפתיחה וסגירה עונתי לסירוגין )ראה סעיף 

ס"מ הכוללת שורת "עיניים" לה ניתן לחבר את הגדר המפורטת  30בטון בעומק של 

  . iבסעיף 

 כנגד כניסת בני אדם: במידה והוחלט לגדר  .ו

a.   :יש לבחון התקנה של גידור ידידותי, שהינו זול ופשוט 

i. גידור האזורים התפעוליים וברזי ההשקיה בלבד. 

ii. שימוש בגדר חיה.  

b. במידה ונדרש גידור עבור כלל הכרם: 

i.  15יעשה שימוש בגדר ממיינת בשילוב פתחים בגודלX15  אשר ימוקמו לאורך ס"מ

יש לוודא בעת הצבת הגידור כי הפתחים  בגובה פני הקרקע.מ'  50-100 להגדר כ

צמודים לקרקע )לא גבוהים מעט / קבורים בחלקם( כך שבע"ח כגון צבים וקיפודים 

 יוכלו לעבור דרכם ולהשתמש בהם ללא טיפוס. 

או חצי שנה, בתקופה בה אין עלווה או פירות בכרם( -)למשך כיש לבחון אפשרות להסרה עונתית  .ז

ל הגדר או מקטעים ממנה מהשנה הרביעית על מנת לשמור על הקישוריות האקולוגית קבועה ש

 של האזור. סעיף זה יעודכן בהתאם למסקנות הפיילוט המבוצע בימים אלו בכרמי בית נקופה. 

ככל הניתן יש לתכנן את השערים כך שיהיו מקבילים )כלומר זה מול זה( ויאפשרו מעבר בטוח  .ח

 פתיחתם.יותר עבור הצבאים עם 

 .35 ע"מ פעולות בשטחראו פרק  בנושא גידור עונתי להרחבה
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 צומח כיסוי  .ד

  המצב הקיים:

"כאשר קיימים בכרם עשבים המשמשים למאכל  (2019גיורא, -)בידרמן וברעל פי הנחית הרבנות הראשית לישראל 

אדם או מאכל בהמה, ובמקביל לכך מתחיל גידול הענבים, יש מקום לחשוש לאיסור כלאי הכרם העלול לגרום לכך 

 יולי( אסורה פריחה של מינים אחרים-שהענבים והיין ייאסרו בשימוש". המשמעות היא כי בעת פריחת הגפן )מאי

זו באמצעים שונים : ריסוס במונעי הצצה בפס הנטיעה אחת לשנה הנחיה ודדים עם בתחום הכרם.  ברקן מתמ

לעיתים יש והמבוצעים בהתאם לצורך, הכיסוח הראשון מתחיל בחודש ינואר  בין השורותים כיסוחבחודש דצמבר, 

ו יותר ויותר בימים אל .בקוטלי מגעפעמים בשנה  2-3בחלק מהכרמים, בעיקר בשפלה, עדיין מרססים כיסוח שני.  

צד   שימוש במכסחת  תוך כרמים עוברים גם הם לממשק ידידותי

 מאפשרת. מכסחת זו 2021 בפברואר לפעולה נכנסה אשר

בצורה יעילה אשר אינה פוגעת במערכת  לגפן מתחת כיסוח

כן חוסכת את השימוש בריסוסים  ועלעצמה  ההשקיה או בגפן

עשבייה "רעה" )חלמית גדולה, מעוג כרתי, כמפורט לעיל, . אלו

אספרג החורש, חנק מחודד וקייצות למיניהן וכיו"ב( מטופלת 

באופן תדיר, בעיקר באמצעות מונעי הצצה או כיסוח לפני שלב 

הטיפול הקיימים בגליל העליון החנטה. בכרמים האורגנים 

באמצעות כיסוחים וחרמוש מוטורי בלבד. ב"עשב רע" מבוצע 

 ברבים מהכרמים מתבצע ריסוס לכל הדרכים והגדרות. כמו כן

  :האתגר

בנייה ויישום של הנחיות ישימות המאפשרות שימור של צומח הכיסוי בין שורות הנטיעה תוך עמידה בדרישות 

  הכשרות.

  עיקרי ההמלצות:

משמעויות  הנחיה מפורטת

 תפעוליות/כלכליות

 בקרת עשבייה בין שורות הכרם

השורות הן בכרמים חדשים והן בכרמים וותיקים, תתבצע באמצעות  ביןבקרת עשבייה  .א

לסילוק צומח )  פברואר -בחודשים ינוארולא באמצעות ריסוס,  ,ס"מ( 20כיסוח גבוה בלבד )

במהלך ושוב  ניוטרופילי מהיר צימוח לפני הפצת הזרעים, וע"י כך אישוש מגוון עשבוניים(

 ני שהפיץ הזרעים(.)לאחר הצצת הצומח הפולשני ולפ הקיץ

  בקרה ופיקוח

 האגרונוםשל 

על בקרת 

העשבייה 

: מכסחת צד המאפשרת צמצום ריסוסים ע"י כיסוח 11תמונה 

 צילום: ליהי ברקןמתחת לשורות הנטיעה, כרמי בית נקופה. 
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משמעויות  הנחיה מפורטת

 תפעוליות/כלכליות

לבחון את הממשקים  מומלץעבר -ככלל, בכרמים שעדיין סובלים מהשפעות של ריסוסי .ב

 הבאים:

  קלטור רדוד בסוף האביב )מאי(, לאחר התייבשות השכבה העליונה של הקרקע, לצורך

יש להדגיש כי מדובר בממשק  ,רקע העליון שנוצר ע"י מונעי הצצהשבירת קרום הק

 ת חרסיתיות מאוד יש לבצע הרטבה בטרם קלטור.חד פעמי. בקרקעו

 .פיזור קומפוסט לצורך אישוש אוכלוסיית האורגניזמים של הקרקע 

המבוצעת 

 בשטח. 

  יש לבצע ריענון

נהלים בקרב 

אחת , הכורמים

 לפחות.לשנה 

 בקרת עשבייה לאורך פס הנטיעה 

  צדע"י מכסחת  המבוצעס"מ(  20קיימת עדיפות לבקרת עשביה באמצעות כיסוח גבוה ) .א

 .בהתאם לזמנים המפורטים בסעיף "בקרת עשבייה בין שורות הכרם"

 את לרסס שלא להקפיד יש, צעיר בכרם שמדובר או, בוגרת גפן תחת לרסס והוחלט במידה .ב

 כך. הגפן צידי משני בלבד"מ ס 70 ל הכימי הטיפול את ולמקד, כלל השורות בין המרווחים

 .מטר בין שטח מרוסס למשנהו 3של  מינימום שייווצר

   .אין לרסס בימים של רוח 

 סיסטמיים םמריוחמונעי נביטה או ב יש לצמצם ככל הניתן שימוש. 

 .ריכוז חומר ההדברה ייעשה על פי הוראות היצרן 

 אופציונאלי -קידום מנגנון לתמרוץ כלכלי של החקלאי על ידי היקב 

עיקר הקושי בא לידי ביטוי בתחילת התהליך הדורש , כיסוח /מעבר בין ממשק ריסוס לממשק זריעהב

מומלץ  . על כןצומח בכרםהלעיתים לרכוש ציוד מתאים ולהתמודד עם מצב ביניים של מהחקלאי 

בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת השימוש  המגדלים ישלב תמריצים כלכליים עבורשהיקב 

סבסוד רכישת  לידי ביטוי בתוספת למחיר הענבים /תמריצים אלו יכולים לבוא . בחומרים סיסטמיים

 במשרד החקלאות.הקיימות  מענק חד פעמי. כל זאת בנוסף לתמיכות הייעודיות לנושאהציוד / 

 

 

לאחר ריסוס.  ם: שבילי גישה בכרם קריית ענבים יומיי13תמונה  
 צילום: עמיר בלבן.|   20דצמבר 
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  .צילום: אביב אבישר| 20צמחיה מרוססת בטל שחר, אפריל  :12תמונה 

 צילום: אריאל קדם.| 20צמחיה מרוססת בבקוע, אפריל  :14תמונה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .20בכרמי טל שחר, אוקטובר וסולנום זיתני ינבוט  :15-16 ותתמונ
 צילום: אביב אבישר.

 

: מרווח בין השורות בכרם קריית ענבים מספר ימים לאחר                                17תמונה  
לא  ,ברה. עוצמת הדיזות, וייתכן שגם ריכוז חומר ההד20ריסוס, דצמבר 

 משאיר צומח חי בין השורות | צילום: עמיר בלבן.

 

: תוצאות 18תמונה 
ריסוס ב'אליון' לפני 
מספר שנים בכרמי 
מסילת ציון, אפריל 

| צילום: אביב  2020
 אבישר.
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: צמחיית כיסוי בין שורות הנטיעה בכרם בקוע אשר לא רוסס במשך 19תמונה 
 שנתיים| צילום: מירב לבל.

: צומח כיסוי בפס הנטיעה, כרם נווה 20תמונה 
 שלום | צילום: אביב אבישר.

 

 : צמחיית כיסוי בין שורות הנטיעה בכרמי טל שחר. צילום: ד"ר ישי נצר, כרמי ברקן. 21תמונות 
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 הכשרת כרם חדש באזור ההר ושפלת יהודהבאקולוגית  התנהלות הטמעת .ה

ולא להחלפת   טבעית השתקמות ועבר שהובר חקלאי שטח או טבעיהכשרת כרם חדש מתייחסת להסבה של שטח 

 זקנים בחדשים או חידוש של שטח חקלאי פעיל / שעיבודו הופסק לאחרונה.שתילי גפן 

  המצב הקיים:

. עם זאת להסתפק בהכשרת שטח מינימלית המותאמת לטופוגרפיה המקומיתביקב לפני מספר שנים הוחלט 

 הטבע רשות עם ומתואם מוסדר באופןהממשק הנוכחי טרם שילב בדיקה מקדימה של ערכי הטבע הקיימים בשטח 

 אוכלוסיותבושיכלול מידע זה בתהליך הכשרת הכרם עצמו. כתוצאה נגרם נזק הן לטבע מפגיעה משמעותית  והגנים

  .ופרסום במדיה הארצית  תהתנגדות ציבוריוהן לתדמית הציבורית של היקב בשל  נדירים צמחים

  :האתגר

תוך פגיעה מינימלית בערכי הטבע הקיימים  כשרת כרם חדשבניית הנחיות הישימות תפעולית ויעילות אקולוגית לה

יש לציין כי חלק מערכי הטבע מוגנים על פי חוק ולכן מחויבים בקבלת היתר פגיעה מרט"ג, ולכן הסדרת  באותו שטח.

 הנושא תאפשר עמידה בדרישות החוק תוך דיאלוג מושכל בין היקב/ הכורם לרשויות.

 : ההמלצות עיקרי

משמעויות  הנחיה מפורטת

 תפעוליות/כלכליות

 מקדים מיפוי

שרה תוך אזור המיועד להכהכשנה לפני הכשרת השטח, תוכן מפת ערכי טבע עבור כלל  .א

שימוש במסד נתונים ממ"גי. ניתן להתייחס גם לערכים אקולוגיים של המרחב כולו. לצורך 

המפה תוכן ע"י אקולוג . 7'בלהשתמש במקורות המידע המופיעים בנספח כך מומלץ 

תוצר שלב זה הוא מפת מידע קיים, תוך התמקדות   . 8ון רלוונטי מוכחימומחה בעל ניס

באיתור ריכוזים משמעותיים של ערכי טבע מוגנים ו/או מינים אדומים )מינים בסכנת 

 הכחדה(.

 '(.אנספח  -)פרטי קשרהכוללת את מפת ערכי הטבע יש ליזום פנייה לרשות הטבע והגנים  .ב

אקולוג  שילוב

מומחה להכנת 

מפת ערכי הטבע 

 ההכשרהבמקום 

 המתוכנן

 עבודה()כיום 

                                                           
 .2016ג', רט"ג 1לקוח מתוך מסמך הנחיות גנריות לסקר ערכי טבע נספח  7

 האקולוגית המדוברת. במערכתנדרשת היכרות מוכחת בביצוע סקרים בעל תואר שני ומעלה באקולוגיה.  אקולוג מומחה הוא 8
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משמעויות  הנחיה מפורטת

 תפעוליות/כלכליות

מה הנחיות רט"ג לפני או סיור שייערך בשטח, בסיס המפה ו/ על יקבעהפקח האזורי  .ג

, או 9ערכי טבע מוגנים מיפוילמפורט אם יש לבצע סקר צומח /זואולוגי ה -הכשרת השטח 

 . מה ההתניות להכשרת השטח בהקשר הגנה על ערכי טבע מוגנים

 ההכשרה בשטח הטבע ערכי של מדויק ומיפוי סקר

 בשטח ההכשרה:  הטבע ערכי של מדויק ומיפוי סקר יבוצע ,ונדרש במידה

 תכנון אזורי הסקר והדיגום בשטח יבוצע על בסיס המיפוי המקדים. .א

ערכי טבע מוגנים אשר יאותרו . ע"י אקולוג מומחה אפריל-בוצע בין החודשים דצמברהסקר י .ב

 (.GPSבסיור יסומנו באמצעות נ.צ. מדויקות )

במקרה שבמיפוי המקדים מופיעה תצפית בגיאופיטים מבשרי סתיו, יש לבצע השלמת סקר  .ג

  בסתיו לצורך איתורם.

 כי שמירה תוך השונים הגידול בתי את היטב שתייצג בצורה להתבצע צריך בשטח הדיגום .ד

 (ליום לסוקרדונם  500מאמץ המושקע בסקר יהיה סביר )כ ה

ביצוע  אם נדרש,

 / צומח סקר

ע"י אולוגי וז

אקולוג מומחה 

 להנחיות בהתאם

  ."גרט

 ערכי טבע מצאי דוחהכנת 

על בסיס המיפוי המקדים ונתוני הסקר )אם בוצע( יוכן דוח מצאי ערכי טבע הממוקמים  .א

, מוגנים טבע ערכי של משמעותי ריכוזבשטח ההכשרה המבוקש, בדגש על איתור ומיפוי 

 בדגש על מיני צומח אדומים.

יועדו לשימור ריכוזים משמעותיים של ערכי טבע יככל הניתן, בדיאלוג בין החקלאי והאקולוג,  .ב

לא יעובדו, ויינתנו הנחיות להגנה עליהם בעת אשר שדה  יכמשאר מוגנים/ מינים אדומים

תכנית חלוקה של שטח הכרם החדש לאזור לפיתוח ואזור הדוח יכלול בהתאם,  .ההכשרה

, התכנית תוצג 12, בריכות עונתיות, רום הטרסות11, נחלים10משארי השדהלשימור הכולל: 

במידה והכרם המתוכנן ממוקם בתוך מסדרון אקולוגי, מומלץ למקם את אזור  ע"ג תצ"א.

. במידה ומתוכנן הפיתוח )ההכשרה החקלאית( כך שלא יחסום את המסדרון האקולוגי

 . 23המפורט בע"מ  גידור, יש לפעול בהתאם לפרוטוקול הגידור

הכנת דוח מצאי 

ערכי טבע ע"י 

 אקולוג מומחה

ימי  2 -)מוערך בכ 

 עבודה(.

                                                           
 .1998-חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח 9

סיכול, שדרות עצים,  ערימותמשאר שדה הינו שטח לא מעובד ולא מניב בתחום הקו הכחול של המשבצת החקלאית. לרבות: לאורך גדרות ודרכים,  10

  שטחים תפעולים, לאורך מערכות ניקוז וכל שטח שאינו נושא פרי.

 .1"א תמ"פ ע ויוגדר משני ונחל ראשי נחל. הנחל מכתף 15 של במרחק יהיה הנחלים לשימור שטח 11

 .הטרסה קיר=  הטרסה רום 12
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משמעויות  הנחיה מפורטת

 תפעוליות/כלכליות

 להעתקה הנחיות/  פגיעה בהיתר הצורך בחינת

בערך היתר פגיעה בירור האם נדרש יועבר לרשות הטבע והגנים לצורך  מצאי ערכי טבע דוח .א

. ההיתר ניתן ע"י האקולוג המחוזי וסגן עבודההבטרם תחילת  הנחיות להעתקה, /טבע מוגן

 מנהל המחוז של רשות הטבע והגנים. 

 המומחה אקולוגע"י ה תלווה , ככל שהוחלט שיש לבצעה,העתקת ערכי הטבע מהמקום .ב

בהתאם למיקום מוקדי ההעתקה תבחן אפשרות מול  תיאום עם פקח רט"ג.התאם לצורך וב

 רט"ג להכשרה מדורגת של השטח. 

  תבוצע, אם נדרש

העתקה בהתאם 

 להנחיות רט"ג

 החדש הכרם הכשרת תזמון

 8 7 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 חודש

 פעולות
 נדרשות

 מיפוי
 מקדים

 סקר השלמת
 * צומח

   *צומח סקר ביצוע  
 דוח הגשת
 ערכי מצאי
 טבע

 היתר קבלת
הכשרת כרם ו

 חדש**

 מועדים
 רגישים

 טבעב
 

  פריחת
גיאופיטים 

 סתווים

 *העתקה 

    
התחלת 

 קינון
 עופות

  פריחת צומח
 אביבי

 *העתקה 

  המלטות
 צבאים

  

 בכתום: תקופות בהן אין להיכנס לשטח
 בירוק: תקופות מותרות להכשרה

 *אם נדרש, **במידה ולא נדרש לבצע העתקה

 הקרקע משאב על שמירה

התחדשות של השכבת הקרקע העליונה העשירה בחומרי הזנה הינה משאב מתכלה. קצב 

, יש לשמור את הקרקע העידית זו מסיבההקרקע עולה בסדרי גודל על קצב היווצרותה. 

 סחפותה באמצעות:יאת הולמנוע במקומה 

נחלים טרסות, ערוצי רום הבבמהלך ההכשרה שמירת הטופוגרפיה הטבעית. אין לפגוע  .א

 ומשארי שדה שאינם מעובדים.

לצורך האטת זרימת הנגר העילי במקום  מבנה הטופוגרפיל בהתאםיש לשתול ככל הניתן,  .ב

  וצמצום סחף הקרקע. 

 אין להשתמש בעודפי עפר של קרקע שמקורה מחוץ לכרם לצורך יצירת "במות" נטיעה. .ג

 אין לרסס או לפגוע בצמחיה בשטחים שאינם מעובדים. .ד

גפן, יש להקפיד שלא לרסס את המרווחים בין השורות כלל,  חתוהוחלט לרסס תבמידה  .ב

מטר  3מינימום של  רכך שייווצס"מ בלבד משני צידי הגפן.  70ולמקד את הטיפול הכימי ל 

. שמירה על מרחב זה תאפשר לצומח טבעי להשתלב בין שורות בין שטח מרוסס למשנהו

 הכרם, שילוב שיגרום לצמצום סחף הקרקע והעלאת המגוון הביולוגי בכרם. 

בקרה ופיקוח של 

תהליך  כי האגרונום

הכשרת השטח 

מבוצע בהתאם 

  להנחיות 
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משמעויות  הנחיה מפורטת

 תפעוליות/כלכליות

 לתכנון נוספים דגשים

. נחל  מ' מכתף הנחל 15מעיבוד עד לגדת הנחל ולשמור על מרחק של לפחות  עלהימניש  .א

 . 1ראשי ומשני יוגדרו על פי תמ"א 

יפוזרו בהיקף ככל הניתן יש לצמצם למינימום את סיקול האבנים בחלקה. אבנים שיסוקלו  .ב

 ישמרו בתחום הכרם באזורים שאינם מפריעים לעיבוד החקלאי. השטח או 

  הטמעה
 

 אקולוגית בכרמי בית נקופההקישוריות השיפור ל ניסוי

התקנה והסרה משך תגידור העונתי בכרמי ברקן באזור ההר, הלצורך קבלת החלטות מושכלות בנוגע פתרון 

בשטח המצלמות הקיים  ניטורבהתאם ללוח הזמנים המפורט מטה. עונתית של הגידור המאושר בכרמי בית נקופה 

על ובאזור על תנועת הצבאים  הגידור העונתיהשפעות עד תום הניסוי. במהלך הניסוי יבחנו ימשך ו 2021מנובמבר 

  .35ע"מ , פעולות בשטחפרק לפירוט הניסוי, ראו . , אם קיימתתוצרת הכרם

 שימור מיני צומח בסכנת הכחדה בכרמי הגליל

 בכרמי הפלאטו.  יקב ברקן לקח על עצמו לטפח את הצומח הנדיר הגדל בכרמי הגליל בכלל ובפרט

ליצור מסגרת יש לשלב את ההמלצות המפורטות לעיל בפרוטוקול העבודה הקיים של הכרמים הרלוונטיים במטרה 

ארגונית מסודרת לשימור המידע על הצומח ותזמון מועדי הממשק החקלאי, באופן שיבטיח את העברת המידע 

כמו כן, מומלץ לבחון הפקדת זרעים של טופח עדשתי  .ויישומם בשטח מאגרונום לאגרונום בעת חילופי כח אדם

 בבנק הגנים לצורך המשך השבתו.

 המשך השבת מינים בסכנת הכחדה לכרמי שפלת יהודה

מינים הנמצאים בסכנת הכחדה מיד עם סיום שנת השמיטה הנוכחית.  2יקב ברקן לקח על עצמו להמשיך ולהשיב 

אשר זוהו מתוך משארי השדה הפוטנציאלים ארי שדה חדשים מש 3לצורך כך יבחרו בשיתוף עם נציגי ברקן 

שתילים מהמינים סומקן  350במשארי השדה הנבחרים ישתלו לפחות  .10-12במפות  במהלך הפרויקט המפורטים

לצורך כך יאספו זרעים נוספים של מינים ( ו5.8/10; מספר אדום CR( ומרוות אייג )3.7/10; מספר אדום: VUענקי )

. כמו כן, מוצע להמשיך את תהליך ההשבה במתכונת רב שנתית ע"י רוני בן שושן ומירב לבלאלו בעונה המתאימה 

 :בהתאם למפורט בטבלה מטה
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 * מחירים לא כוללים מע"מ. מספר ימי השתילה ומספר השתילים משתנה בהתאם למספר האתרים.

 

 

מספר אתרים  שנה
בהם יבוצע 
ניטור של 

האוכלוסיות 
 שנשתלו

מספר אתרים 
בהם תבוצע 
השבה של 

מינים בסכנת 
 הכחדה

עלות הנבטה 
-300וגידול  של  

שתילי צומח  500
בסכנת הכחדה 

 )₪(*לאתר 

הכנת השטח 
 לשתילה

עלות השתילות 
בשטח ע"י נציגי 

 )₪(המשתלה 
 ימי שתילה(* 2-4)

סה"כ עלות  
 ללא מע"מ

 בוצע במהלך הפרויקט 3 0 2020-2021

 שנת שמיטה אין אפשרות בצע שתילות בשטחי הכרמים 3 2021-2022

 3,700 1,700 באחריות ברקן 2,000 3 3 2022-2023

 5,900 3,400 באחריות ברקן 2,500 4 6 2023-2024

 5,400 3,400 באחריות ברקן 2,000 5 10 2024-2025



  

34 
 

 

 



  

35 
 

 בשלושה שטחים מרכזיים של כרמי ברקן בשפלת יהודה: מיפוי משארי שדה 12-10מפות 

 הטמעת פרוטוקולים בקרב הכורמים 

ו"ירד לשטח" תוך היקב  על ידיאשר יובל שינוי מחשבתי הטמעת ההנחיות בקרב הכורמים ואנשי השטח מחייבת 

 בחון את קידום הפעולות הבאות:על כן מומלץ לליווי מקצועי מתאים. 

 לעיל בפרוטוקולי העבודה הקיימים כיום בכרמים השונים.  הטמעת ההנחיות המפורטות 

  .יצירת מנגנון דיווח עונתי לתחום מגוון ביולוגי עבור כל אחד מהאגרונומיים האזוריים 

  הטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בכרמים ריכוז ומינוי ממונה לנושא מטעם יקב ברקן אשר יהיה אחראי על

 ריענון נהלים בקרב הכורמים והדרכות בנושא אחת לשנה לפחות. בהתאם למפורט במסמך זה כמו גם 

 תוספת למחיר הענביםליישום ההמלצות, כגון:  על ידי הכורמים הרצויותפעולות המנגנון לתמרוץ  בניית  /

להגיש סיוע בהגשה לקולות קוראים או מילוי התמיכות  / אחר. ניתן מענק חד פעמי / סבסוד רכישת הציוד

 הייעודיות במשרד החקלאות.

 

 פעולות בשטח

שיפור הקישוריות האקולוגית וסיוע לאוכלוסיית הצבי הארץ ישראלי תוך בחינת ל ניסוי: 1 ניסויי

 בית נקופהמרחב ההשפעות על תוצרת הכרם ב

 

 : רקע

כרמי בית נקופה ממוקמים בצוואר בקבוק במסדרון אקולוגי ארצי המחבר בין צפון הרי ירושלים לשפלת יהודה 

בעשורים  .בה חיים ונעים בע"ח שוניםבמערב. צוואר בקבוק זה מהווה רצועה צרה ויחידה של שטחים פתוחים 

. הכשרה של כרמים מגודרים ועוד ,הפרדהמפיתוח אינטנסיבי הכולל הרחבת יישובים, גדר אזור זה סובל האחרונים 

 בשל קישוריות יחידה זו, קיימת חשיבות רבה לשמירה על מעבר בטוח של בע"ח בצוואר בקבוק זה.

מקשה על תנועת הצבאים מצמצם את שטחי המחיה,  קיטוע צוואר בקבוק זה כתוצאה מגידור בכרמי בית נקופה

הארזים לבין זו של נחל כפירה והשפלה, בעיקר במקרי קטסטרופה ועל מעבר גנים בין אוכלוסיית הצבאים של עמק 

צר סיכון משמעותי לשרידות ארוכת הטווח של אוכלוסיית הצבי הא"י )מוגדר בסכנת נוכתוצאה  .כמו שריפה

כמו כן, באזור בית נקופה קיים עדר כבשים אשר עלול להיכנס לשטחי הכרם ולפגוע הכחדה עולמית( באזור. 

 . נצפתה כניסה של חזירי בר לכרם 2021ך עונת הבציר של שנת ובמהל בתוצרת

לצורך מניעת הרעיה על הלבלוב והשריגים הצעירים הנגרמת בעיקר בראשיתו גידור הכרמים בבית נקופה הוקם 

  עיה של העלים ופרי הגפן ע"י כבשים במהלך עונות האביב והקיץ.הר וכיום לצורך מניעת ע"י הצבי א"י 
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 : הניסוי מטרת

 :עיקריות סביבתיות סוגיות לשתי חלקי מענה לתת בא הניסויי

של צבאים בין אזור עמק הארזים ממזרח, לבין פארק קנדה והמשך השפלה  בטוחמעבר  –אקולוגית  קישוריות .א

. מעבר זה יאפשר מעבר של פרטים וקישוריות ברמה הגנטית הממערב, דרך צוואר הבקבוק של בית נקופ

 . באזור הצבאים תשמירה על חוסן ושרידות אוכלוסייוכתוצאה 

 . 13צבאים טריפת לצורך הגדרות בתשתית המשתמשים משוטטים כלבים"י ע הצבאים טריפות בעיית צמצום .ב

 

 :המחקר שאלות

 הצפוני הבקבוק בצוואר הצבאים מעבר את ומשפרת מאפשרת והקבועה העונתית הגדרות פתיחת האם .1

 ?והמרכזי

 ?ליקב כלכלי בנזק ביטוי לידי הבא, הכרם תשתיות או בתוצרת משמעותי לנזק גורמת הגדרות פתיחת האם .2

 

 הניסוי:  מהלך

התקיים דיאלוג מול נציגי על בסיס מידע זה  .כרמי בית נקופה באזור הקיים הגידור מיפוי שלו סיורים בשטח ובוצע

 אשר יוביל עונתית של הגידורהסרה החלקות והתזמון בהם ניתן יהיה לבצע  עלהסכמה משותפת יקב ברקן לצורך 

 .כלכליים של היקבהתפעוליים והצרכים האילוצים וה. כל זאת תוך שקלול שיפור הקישוריות האקולוגית בשטחל

בציר המראה את מיקומי הגדרות הקיימים, גדרות להסרה עונתית מסוף ה 13מסקנות הדיאלוג הובילו ליצירת מפה 

 . וגדרות להסרה קבועה תחילת מרץ(-תחילת אוקטובר( ועד תחילת הלבלוב )סוף פברואר-)סוף ספטמבר

                                                           
לפיכך מענה  .הסמוכיםכדוגמת פסולת במרחב, בדגש על היישובים , אינם באחריות ברקןנובעת מגורמים אשר  בעיית הכלבים המשוטטים  13

ברקן לצורך טריפת בתשתית הגדרות של  . מאחר והכלבים משתמשים"י כלל הגורמים במרחב זהמלא לבעיה זו מחייב טיפול מערכתי ע

 .צבאים, אנו צופים כי הניסוי הנוכחי יטיב עם תופעה זו. הניסוי הנוכחי יכלול תיעוד של תופעה זו ככל שתעלה אך לא יבוצע ניטור ייעודי
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 . 14מציגה את הגידור של כרמי ברקן במרחב בית נקופה תוך חלוקה לגדרות הניתנות להסרה עונתית וקבועה: 13 מפה

 

הוסרו הגדרות המאושרות והותקנו מצלמות לניטור תנועת בע"ח העושים שימוש  2021במהלך חודש אוקטובר 

, עונה  15תוך חלוקה לעונה הפתוחהיפולחו , והנתונים 2023-2021בכרם. מצלמות אלו ינטרו את הכרם במהלך 

רה של צבאים הנכנסים ויוצאים תנועה עתקופת הניטור הנוכחית ניתן לראות . נכון לוהסתכלות שנתית  16סגורה

המנוטר. ניתוח המידע הנאסף יבוצע אחת לחצי שנה במהלך השנתיים הקרובות על כן התוצאות  שטחי הכרםל

 .2022הראשוניות צפויות להתקבל באפריל 

 

                                                           
ות. עם השנים הראשונ 3 -יצוין כי יקב ברקן מתכנן לנטוע מחדש את הכרם הסמוך לקריית ענבים ולגדרו כך שלא תתאפשר כניסת בע"ח ב 14

 אשר בוצע בפרויקט הנוכחי .  צוואר הבקבוקיישארו פתוחות על מנת לשמור על הרחבת מ' המסומנים בכחול(  690)זאת הגדרות אשר הוסרו 

 מרץתחילת -ספטמבר סוף לחודשים מתייחסת" הפתוחה העונה" 15

 .ספטמברסוף -מרץ תחילת לחודשים מתייחסת"  הסגורה העונה" 16
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: תנועת הצבאים בכרמי ברקן במרחב בית נקופה 22-28תמונות

)דצמבר  בהם בוצעה הסרה עונתית של חלק מהגידור הקיים

(. כאשר השטח מושלג הסיכון לטריפה ע"י 2022ינואר  -2021

כלבים עולה מאחר והשקיעה בשלג מקשה על תנועת הצבאים. 

לפיכך היתרון הפוטנציאלי של הסרת הגדרות משמעותי אף יותר 

 בזמני שלג.
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הכרם עם הפתיחה העונתית של הגדרות, צבוע מפוספס, דורבן, שועל  : בע"ח נוספים המשתמשים בשטחי29-32תמונות 

 .מצוי, וחזיר בר
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 (, מין בסכנת הכחדה לכרמי שפלת יהודהOnosma gigantea: השבת סומקן ענקי )2ניסויי 

 רקע:

. (3.7/10; מספר אדום: VUעתידו בסכנה )ש עשבוני רב שנתי קצר חייםהינו (, Onosma giganteaסומקן ענקי )

גלילות. בית גידולו הינו שדות חקלאות מסורתית, שדות בור וחורשות נטועות, בעיקר  8אתרים מ  24הוגדר ב המין 

רת צומח עשבוני. בקרקעות סחף עמוקות, וכן, גם בבתי גידול סלעיים פתוחים בקרקעות בהירות ואפילו חוואריות בחב

קיימות תצפיות של סומקן ענקי גם בקרקעות גרמוסוליות בשפלת . מופרים –כיום הוא מופיע רק בבתי גידול שניוניים 

אין תצפיות חדשות מהשנים האחרונות ומסתמן שהמין נכחד , וכן, מאזור הכרמים של טל שחר. עם זאת, יהודה

ולאפשר תנאים  ,שולי הכרמים של ברקןגני מקלט בשנכחד ל להשיב מין רצוןבבסיס הפרויקט עמד ה מהאזור.

 .ם והחקלאים הסמוכיםילהפצה טבעית שלו מגינות המקלט לשטחים הטבעי םאופטימליי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .)מקור נתונים: אתר מינים בסכנת הכחדה(מפת קרקעות וצמחים בסכנת הכחדה כרמי ברקן בשפלת יהודה על גבי  :14מפה 

 צילום: נוגן צברי : סומקן ענק בפריחה |33תמונה 
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 שיטות:

 

ור שפלת זבוצע סקר משתלות, ובנקי גנים לאיתור זרעים שמקורם בא איתור זרעים ממקור גנטי מתאים. .1

, והן בגן הבוטני של נאות קדומים, קיימים זרעים ושתילים משתלת הכפר הירוקיהודה. נמצא כי הן ב

שתילים  1300. הוזמנו כ (2015-ב 431שכונת נופים לצד כביש ) מודיעין)בהתאמה( שמקורם הגנטי באזור 

 משתי המשתלות. 

 

שתילים מהזרעים. הצמחים  300-: משתלת הכפר הירוק פיצחה את מנגנון הנביטה של המין, הנביטה וגידלה כ34תמונה 

 | צילום: רוני בן שושן. מ' 3התפתחו יפה ונשתלו בשטח שגודלו  

1

איתור אוכלוסיות מקור של צמחים בכפר  •
הירוק ובמשתלת קדומים

2

איתור שטחים בעלי פוטנציאל לאפשר  •
התפשטות של הצמח

3

,  גידור השטחים: הקמת גינות מקלט•
ל"תיאום עם קק

4

שתילות ומתן השקיות עזר בחלק  •
מהשטחים

5
ניטור  •
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יה בגן יבגן הבוטני של נאות קדומים נבט הצמח באופן ספונטני בערוגות חשופות. מנהל הצמח: 35-36תמונות 

 | צילום: נוגן צוברי. ועתקו למשארי השדה של ברקןהיזם דילול השתילים. השתילים שדוללו מהגן הבוטני 

שנים.  5-4 טים ששרדו גםידועים פר אךצמח דו או תלת שנתי הסומקן הינו  הביולוגיה והפנולוגיה של המין:

יה יאת הקיץ היבש. בשנה השנ שרודבשנה הראשונה הצמח מפתח שושנת עלים ושורש עמוק שעוזר לו ל

לעיתים הפריחה נדחית לשנה  מצמיח מבסיס השושנת עמוד פריחה שיכול להגיע לגובה של מטר וחצי.

 השלישית כתלות בתנאי הסביבה. לאחר חניטת פירות הצמח מסיים את חייו. 

מספר שטחים,  נבחרושל הסומקן  המדויקתמאחר ולא קיים מידע לגבי הנישה האקולוגית  :בחירת שטחים .2

בהנחה שהסומקן  . זאתזה מזה באופי בית הגידול, אחוז הכיסוי הראשוני וייעוד הקרקע הסמוך הנבדלים

הנחת העבודה הינה שבמידה והצמח יצליח להשלים מחזור ישגשג ויחנוט זרעים בבית הגידול המתאים לו. 

חיים )שנתיים(, מאגר זרעים יתפזרו במרחב והצמח יכבוש את הנישה המתאימה לו בשטחים הטבעיים 

 והחקלאים הסמוכים לגן המקלט.
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באמצעות על יד הכורמים מ"ר, והוא סומן  100-50גדלה של כל גינה מקלט הינו כ . הקמת גינות המקלט .3

. לאחר דיון הוחלט להסתפק בהשקיה באמצעות צינור םביניהס"מ(, וחבל המחבר  220בזנטים גבוהים )

על מנת יער גושי(   –בלבד. בוצע יידוע ותיאום עם קק"ל )גלעד מסטאי, מנהל האזור בקק"ל, איתמר דרור 

 .2021הצמחים נשתלו בשיא עונת הגשמים בחודש ינואר ופברואר למנוע ריסוס בשוגג של גינות המקלט. 

 הקיץ במהלך אפריל ומאי של השנה הראשונה. תחילתהצורך בהשקיות עזר ניתנו על פי 

 

 צילום: נוגן צברי.  | 21גינת המקלט בנווה שלום, אפריל  :37תמונה 

 

 כיסוי צומח%  תיאור השטח ייעוד קרקע סמוך אתר

 טל שחר 
מרחב לתכנון עתידי של 

 מטה יהודה

שטח מופר בסמיכות לדרך עפר. 
סלע מצע חלקה על , קרקע כבדה

 צידי דרכים.חברת צומח של  גרוס.
 בינוני

 נמוך חברת צומח רודרליתקרקע כבדה,  יער קק"ל בקוע

 נווה שלום
מרחב לתכנון עתידי של 

 מטה יהודה
קרקע כבדה, עשירה בחרסית, ריכוז 

 ומלווי שדות ותכבד ותקרקע מיני
 נמוך
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 צילום: נוגן צברי.  | 21אפריל  ,בבקועגינת המקלט  :38תמונה 

 

 צילום: נוגן צברי.  | 21, אפריל בטל שחרגינת המקלט  :39תמונה 
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 תוצאות

 תיאור השטח גידולבית  
% כיסוי 

 צומח
 נשתלו

 השקיה

)חורף 

2021) 

יוני 

2021 
 2022ינואר  2021 נובמבר

טל 

 שחר

בתה 

-עשבונית

 גריגה

הקרקע הינה קרקע 

כבדה וחלקה על סלע 

גרוס. שטח מופר 

בסמוך לדרך עפר, 

 צמחית צידי דרכים

 130 ++ 150 בינוני

117 

הצמחים  תקליט)

 (במצב טוב

64 

 נטועיער  בקוע
קרקע כבדה, צומח 

 קרקעות כבדות ורודרלי
 + 100 נמוך

30 

)אכילה 

ע"י 

 בע"ח(

5 

)הייתה רעיה 

 משמעותית(

יתכנו צמחים 

המכוסים בצמחיה 

 המכוסחת

6 

ככל הנראה קיימים 

פרטים נוספים בתוך 

העשב השולט, 

 .(חרדל)

 

נווה 

 שלום

בתה 

פתוחה 

 ודלילה

קרקע כבדה, עשירה 

בחרסית, צומח קרקעות 

 כבדה וניוטריפילים

 ++ 150 נמוך

100 

פרטים 

 שרדו

10 

הצמחים קבורים 

ה לא יבתוך הצמחי

ידוע כמה נמצאים 

 מתחת לעשבייה

4 

רמיסה של נראתה 

ככל הנראה צאן, 

נוספים קיימים פרטים 

בתוך צמחיית שיבולת 

שועל  המכסה את 

 השטח 

 : סיכום תוצאות שתילת הסומקן בשלושת משארי השדה לאורך תקופת הניסוי. 1טבלה 

 מסקנות והמלצות להמשך

 ת ובעתיד יכולה להתבצע ע"י ג'ריקנים, אין מניעה משתילה במשארי ממאחר וכמות ההשקיה הייתה מצומצ

 שתילה. שדה הרחוקים מנקודת המים, אשר בשתילה הנוכחית היוותה מרכיב משמעותי לבחירת אזור ה

 2021את האוכלוסיות שנשתלו במהלך  טרקיימת חשיבות להמשיך ולנ. 

  .איתור משארי שדה פוטנציאלים נוספים לשתילה סביב הכרמים 
 נדרשת שימת לב מיוחדת למניעת ההפצה  .המשך השבה של הסומקן הענקי למשארי השדה המתאימים

האקולוג המחוזי יש להתעדכן עם  טוי. של מינים פולשים בשטח בדגש על נמלת האש הקטנה וחמציץ נ
 .על הפעולות המונעות שיש לבצע טרם ההעתקהברט"ג 
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 מיני צומח בסכנת הכחדה בכרמי הגלילסקר 

בית גידול בסכנת הכחדה. המהוות ה"כרמים הגליליים" של ברקן ממוקמים בעיקר באזור קרקעות בזלתיות  רקע:

תצפיות עבר במינים בסכנת הכחדה. מטרת הסקר היתה לעדכן את התצפיות, לעמוד על מצב קיימות בגבול הכרמים 

 ה. ולגבש המלצות לשימור ההאוכלוסיי

הביולוג בעל פה מ)מפה( והוצלבו עם מידע  מאגר המידע של רט"גמנתוני צמחים בסכנת הכחדה הוצאו  שיטות:

מינים בסכנת בעבר סקר צומח בכל אחד מהכרמים בהם נצפו  וצעב 2020המחוזי של רט"ג יפתח סיני. במהלך אפריל 

האגרונום של ברקן,  יחד עםממשקי העיבוד החקלאי וניהול העשבייה בכל אחד מהכרמים  במקביל מופוהכחדה. 

הביולוגיה והפנולוגיה של המינים והתזמון של הממשקים החקלאיים המידע על המצאי בשדה,  הצלבתועם המגדלים. 

איום הפוטנציאלי להפצת הזרעים של המינים כתוצאה מניהול הכרם. ההמלצות אם כן, כללו בעיקר הציפה את ה

. חשיבות בשטחהמינים הנחיות לתזמון הממשקים החקלאיים למועדים שמאפשרים למינים להפיץ זרעים, לצד סימון 

 ם לאגרונום המנהל את הכרם. תבפריח הנדירים הצגת המיניםנוספת טמונה ב

 :(51מפה שנסקרו ) הכרמים

 . 886ממערב לכביש  -. כרמי פלאטו1

 .886ממזרח לכביש  -. כרם ללא ריסוס בקו נטיעה 2

 . כרמי הר יוחנן3

 . כרמי בלוע4

 . כרמי ריחניה 5

 . כרמי עין זיתים6

 

 

 

 .(; מקור: תימי, צמחים2020דו"ח סקר מצב קיים. )יוני  :15מפה 
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 (2021. יוני ימי, רט"גתמפת קרקעות וצמחים בסכנת הכחדה )מקור נתונים:  :16 מפה

  :והמלצות תוצאות

 מין
בסכנת 

 הכחדה
 אתר )ראו הפניה מעלה( אנדמי שכיחות על סף איום

 טופח עדשתי

סכנת 

הכחדה 

חמורה 

(CR) 

 O EL 1,2,4 

 זון פרסי
פגיע 

(VU) 
 RP  2 

 V RP  1,2  אספסת הגליל

 R ES 1,2   צנינה קוצנית

 R  2   טופח דקיק

 R  3   גד השדה

 R  4   פר איטלקית-לשון

 C ES 5   קוצן קיפח

 - RPאתרים נדיר למדי;  100מעל -Rמצוי;  – C שכיחות:(. 16)מפה   2021מינים בעלי חשיבות לשימור שנצפו בסקר  :2טבלה 

 ולבנון אנדמי לישראל, סוריה - ESאנדמי לישראל;  - EI אנדמיות:אתרים.  3-1על סף הכחדה  - Oאתרים;  100-31נדיר, 
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 .(25.4.21תצפיות סקר נוכחי ) :17מפה 

 

 . 886ממערב לכביש  -כרמי פלאטו

  : מצב קיים – ממשק בכרם

 פברואר המיושם בחודש כיסוח חורפי גבוה. 

 מגע בקו נטיעה ס"מ מכל כיוון( באמצעות קוטל 30-ריסוס עשבייה זהיר בקו הנטיעה )תחת הגפנים, ל 

 אמצע מרץ. המיושם ב

  במטרה למנוע חסימת שמש לגפן -פברוארהמבוצע בחודש  בין השורות גבוהבקרת צומח באמצעות כיסוח ,

 במטרה למנוע פריחה במקביל לפריחת הגפן )סוף מאי(.   -מאיובחודש 

 עובדת לסירוגין מרסק שאריות חומר מעוצה. המרסקת משכיבה את הצומח והכלי חקלאי   -זמירת נוף

 בשורות. יישום באמצע מרץ.
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 (:40כרם צפון מזרחי. תצפיות צמחים בסכנת הכחדה )תמונה  1.1

השטח מגוון ואיכותי. נצפו אלפי פרטים של טופח עדשתי בין וע"ג השורות, ובשטחי השוליים. טופח עדשתי 

Lathyrus lentiformis(, ( חד שנתי בסכנת הכחדה קריטיתCR הנו מין אנדמי לגליל ולגולן. 5.8/10; מספר אדום ,)

גידולו מיוחד -אוכלוסיותיו המצומצמות לשני אתרים בלבד בארץ )ובעולם( נמצאות כולן מחוץ לשטחים מוגנים. בית

-. בית(2007ספיר, -)שמידע, פולק ופרגמןמוצפים עונתית בקרקע בזלתית עמוקה השדות בּור עשבוניים  –ופגיע 

ידי פיתוח חקלאי ונפגע מאוד מאז הקמת המדינה.  על פניו נראה שממשק הצומח בכרם, -גידול זה מאוים במיוחד על

(, בקו הנטיעה, בתוך הקמל 41מיטיב עם המין. בין השורות נמצאו מרבדים של טופח )תמונה  -ובעיקר התזמון שלו

בדלים בגובה הצומח בשורות בהן עברה המרסקת ובאלו (. אמנם נראים ה42המרוסס הטופח משגשג גם כן )תמונה 

אך לא נראית השפעה משמעותית על התפתחות הטופח. ככל הנראה נביטתו המאוחרת )אמצע  -שלא )לסירוגין(

מממשק הכיסוח החורפי )פברואר(, החושף את השטח לאור מיד עם  ליהנותתחילת אפריל(, מאפשרת לו  -מרץ

 אספסת הגלילכרם בין השורות ובשולי דרכים בטלי המגע בתחילת מרץ. עוד נמצאו קונביטתו, ומונעת פגיעה ע"י 

(Medicago granadensis) ,גם צנינה קוצנית ) נמצאה בין השורות בהם לא עברה המכסחתExoacantha 

heterophylla מרסקות (. צנינה זו מקדימה לצמוח ונרמסת תחת המכסחות וה2(, מינים נדירים ונדירים למדי )טבלה

נורית מלל, שחליים דוקרניים, שחליים קוצניים, עדשה מזרחית, ברומית מינים נוספים, ביניהם:  נמצאובשטח בשטח. 

איזמלנית, תלתן אלמות, עכנאי נאה, שיבולת שועל מתפרקת, חלמית מצויה, תלתן בלוטי, עדשה מזרחית , אספסת 

 הגליל, גרניון גזור. 

 המלצות:

  ממשקי הצומח )או במחזור הפנולוגי של הצמח( בכרם עלול להשפיע על הטופח.כל שינוי בתזמון 

 ( הטופח בשיא פריחה. הענפים התחתונים כבר חנטו פירות. להערכת 25.4.21נכון למועד הסקר )

מסיבה זו יש לדחות את שבועות ע"מ להשלים את חניטת הפירות.  3הבוטנאים לצמח נותרו עוד לפחות 

. במידה ולא ניתן לדחות עוד את הכיסוח, בשל פריחת הגפן המתקרבת, יש ל הניתןהכיסוח של הכרם ככ

 להבטיח כיסוח גבוה ככל הניתן ע"מ להפחית את הפגיעה בצמח. 
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 -צומח גבוה, שורה משמאל בה עברה מרסקת -. כרם צפון מזרחי. שורה מימין886ממערב לכביש  -: כרמי פלאטו40תמונה 

 .| צילום: אביב אבישר צומח נמוך יותר

  

| צילום: אביב  )משמאל(: טופח משגשג בין שורות הכרם 42)מימין(: טופח פורח בקמל המרוסס תחת הגפן. תמונה  41תמונה 

 .אבישר
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 (:43כרם דרום מערבי. תצפיות צמחים בסכנת הכחדה )תמונה  1.2

יותר מינים רודרלים. בכרם זה נצפו אך פרטים בודדים  ונמצאו למרות קרבתו לכרם הצפון מזרחי, השטח דל בהרבה

של טופח עדשתי. מאחר ואין הבדלים בממשק הצומח, ייתכן שהדבר נובע מהבדלים ברמת הלחות של הקרקע 

 כתוצאה מניקוז, עובי שכבת החרסית או הקרבה לכביש המנקז כמות גדולה של נגר לשטח המזרחי. 

 המלצות: 

פרטים שלמים של טופח עדשתי לאחר שהתייבש ולפזרם בשקעים ובקפלי קרקע סביב  ניתן להעתיק זרעים, ואף

 לכרם במהלך סתיו. 

 

 .| צילום: אביב אבישר . כרם דרום מערבי886ממערב לכביש  -: כרמי פלאטו43תמונה 

 :886סיכום ההמלצות לכרמי "פלאטו" ממערב לכביש 
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 (:44)תמונה  886ממזרח לכביש  -. כרם 2

 : מצב קיים – ממשק בכרם

זהה לממשק בכרם המערבי, אך במקום ריסוס תחת שורות הגפן, מתבצע כיסוח באמצעות חרמש. קיים קושי לדחות 

את הכיסוח תחת הגפן, מאחר שככל שהצומח גדל ומתעצה, החרמוש יותר מורכב. ככלל הכרם מצוי בשיפוע קל 

 דרומה. 

 תצפיות צמחים בסכנת הכחדה:

(. דגן 45(, נצפתה תחת הגפנים במרכז אחת השורות )תמונה m persicumLoliuה קטנה של זון פרסי )יאוכלוסי

 10-עשבוני נדיר ורב שנתי זה, מאכלס קרקעות כבדות בשול שדות ע"ג קרקע בזלתית ואפר וולקני.  המין ידוע מ

תצפית זו מדגישה את חשיבות הפסקת . 3.2נו אגם דלתון. מספרו האדום אתרים, רובם ברמה"ג, הקרוב שבהם הי

הריסוס בקו הנטיעה. ככל הנראה מיקרו אקלים שונה נוצר תחת הגפנים, המתאים לאוכלוסיות של מינים שחלקם 

בסכנת הכחדה. תצפיות נוספות: לוטוס דקיק, זון אשון,  ערברבה שעירה, שעורה נימית, שעורת העכבר, נורית מלל, 

 ת, תלתן אלמות, אספסת מצויה, גרניון גזור. בקיה תרבותית, מלחית אשלגני

 :886סיכום המלצות לכרם ממזרח לכביש 

( נשלח לאגרונום והוא מחוייב לנסות 46ככל הניתן. מיקום, וצילום הצמח )תמונה  -לדחות את הכיסוח תחת הגפנים

 מנע מכיסוח המקטע הבעייתי. יולה
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 .| צילום: אביב אבישר יסוס מתחת לגפן. אין ר886ממזרח לכביש  -כרם ללא ריסוס מתחת לגפנים :44תמונה 

  
)משמאל(, תמונה שהועברה לאגרונום ברקן במטרה  :46)מימין(, כתם קטן של זון פרסי צומח מתחת לגפן. תמונה  :45תמונה 

 .| צילום: אביב אבישר לסייע לו לאתר בשנית את קבוצת הצמחים שסומנה לשימור
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 . כרמי הר יוחנן:3

בין השורות ובקו הנטיעה מרוסס. מומלץ להפסיק ריסוס בין השורות ולהגביל את הריסוס : מצב קיים – ממשק בכרם

  לפס נטיעה מינימלי.

 .(R(, מין נדיר למדי )Coriandrum sativum: אלפי פרטים של גד השדה )תצפיות צמחים בסכנת הכחדה

  סיכום המלצות לכרם הר יוחנן:

 

 :(48-47. כרמי בלוע. )תמונות 4

 : מצב קיים – ממשק בכרם

 באמצע מרץ. המיושם  ריסוס עשבייה רחב משמעותית מקו הנטיעה באמצעות קוטל מגע 

 בתחילת אפריל.המיושמת  בקרת צומח באמצעות כיסוח בין השורות 

  עד אמצע מרץ. המבוצע זמירת נוף וריסוקו 

 Anchusaמעט פרטים של טופח עדשתי נצפו בין השורות. לשון פר איטלקית ) תצפיות צמחים בסכנת הכחדה:

azurea  .מינים נוספים: ערברבה (, מין נדיר למדי נצפתה בשולי הכרם באזורים שאין בהם עיבוד או מעבר כלים

ל השדה, טופח מרובעת )בשול הכרם(, חפרית מוזרה, גרניון גזור, אמיתה גדולה, נורית מלל, שעורת בולבוסין, חבלב

ירושלים, גזיר מפרקים, חומעה יפה, ברומית איזמלנית, טופח ירושלים, תלתן תת קרקעי, שיבולת שועל מתפרקת, 

 שעורת העכבר, עדשה מזרחית, חלמית מצויה. 

הכרמים בשיפוע קל ונגר מצטבר בחלקן התחתון. הקוליסים בשטח, בשילוב  בעלי חיים בסכנת הכחדה:תצפיות 

ודת הפכו למלכ אלו קוליסיםמצטבר בקוליסים במורד הכרם. אשר נגר של הידוק הקרקע ומיעוט הצומח מונע חלחול ה

(. ראשנים הועתקו 50-51נקודות שונות )תמונות  3נצפו ראשנים מיובשים בלפחות בה  אקולוגית עבור ראשני דו חיים

 סמוכה. המאחד מהקוליסים שעמד בפני ייבוש לבריכת קש 
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 המלצות:

  .ריסוס לתחילת מרץ.ה את להקדיםיש ביצוע התאמות במרססת לצורך הגבלת ההשפעה לקו נטיעה בלבד 

  הקדמת הכיסוח הראשון לפברואר ודחיית הכיסוח השני למאי לצורך פתיחת פער בין הכיסוחים עבור מיני

ס"מ לפחות. הגדלת  20ת ל חמאי(. כמו כן, הגבהת גובה המכס-קרקעות כבדות ובראשם טופח עדשתי )מרץ

 .עבור דו חיים יה תשפר את חלחול הנגר ותסייע בצמצום תופעת המלכודות האקולוגיותיכמות העשב

 .רידוד וביטול הקוליסים הקיימים 

 בלוע:סיכום המלצות לכרם 
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 .| צילום: אביב אבישר דרום -כרם בלוע :48תמונה  .| צילום: אביב אבישר כרם בלוע צפון :47תמונה 
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 .| צילום: אביב אבישרקוליסים במורד השורות של בלוע דרום :49תמונה 
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| צילום: שמאל: ראשנים שהועתקו לבריכת קשראשנים שהתייבשו. מ -ים במלכודות אקולוגית. מימיןנראש :50-51תמונות 

 אביב אבישר.

 (:52. כרמי עין זיתים. )תמונה 5

הכרם טופל במשך שנים באמצעות קוטלי עשבים סיסטמיים. השנה הופסקה ההדברה : מצב קיים – ממשק בכרם

  הכימית בין השורות והכרם עבר לטיפול באמצעות כיסוח.

 .אין. תצפיות: דורת ארם צובא, קוצן קיפח, חלמית מצויה, קרדריה מצויה תצפיות צמחים בסכנת הכחדה: 

 המלצות: 

 שם באמצע מרץ. וייאשר ס"מ מכל כיוון( באמצעות קוטל מגע סיסטמי בקו נטיעה  30-ריסוס עשבייה זהיר )ל 

  במטרה למנוע חסימת שמש  -באמצע פברואר אשר ייושם בין השורות גבוהבקרת צומח באמצעות כיסוח

 במטרה למנוע פריחה במקביל לפריחת הגפן )סוף מאי(.   -באמצע מאיולגפן, 

  כרם התייבש( בשקעים ובקפלי קרקע סביב של טופח עדשתי. זרעים, ואף פרטים שלמים )לאחר שהשיזרוע

 סתיו.הבמהלך 

 סיכום המלצות לכרם עין זיתים:
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 .| צילום: אביב אבישר ראשונה ללא קוטלי עשבים סיסטמייםכרמי עין זיתים. שנה  :52תמונה 

 . כרמי ריחניה6

  בין  וע"ג השורות השטח כולו מרוסס.ממשק בכרם: 

 (  מין מצוי, אך אנדמי לישראל, סוריה ולבנון.Centaurea verutum: דרדר קיפח )תצפיות צמחים בסכנת הכחדה

 המלצות: 

 שם באמצע מרץ. וייאשר ס"מ מכל כיוון( באמצעות קוטל מגע סיסטמי בקו נטיעה  30-ריסוס עשבייה זהיר )ל 

  במטרה למנוע חסימת שמש  -שם באמצע פברוארויי אשר בין השורות גבוהבקרת צומח באמצעות כיסוח

 במטרה למנוע פריחה במקביל לפריחת הגפן )סוף מאי(.  -באמצע מאיולגפן, 

 המלצות לכרם ריחניה:סיכום 
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 נספחים

 נציגי רט"גפרטי קשר של  :'אנספח 

 

 

 039150419 מרחב שרון

 086739660 מרחב חוף

 026232191 מרחב שפלה והר

 026250143 מרחב ירושלים

 

 משרד מחוז נייד כתובת מייל תפקיד שם + משפחה

צפוןאקולוג מחוז  עמית דולב  amitd@npa.org.il  0537762022  

 havag@npa.org.il 0537762149 046963043 אקולוגית מרחב גולן חווה גולדשטיין

 royf@npa.org.il 0506662292 046568272 אקולוג מרחב גליל תחתון רועי פדרמן

 iftahs@npa.org.il  0537762082 046820673 אקולוג מרחב גליל עליון יפתח סיני

benr@npa.org.il  0505063246 9841752-04 אקולוג מרחב כרמל בן רוזנברג  

 yariv.m@npa.org.il 0537762042 03-9150400 אקולוג מחוז מרכז יריב מליחי

 nramos@npa.org.il  0537762059 02-9663375 אקולוג מחוז יו"ש עמוס סבח

 tsoar@npa.org.il  0537762062 08-6280404 אקולוג מחוז דרום אסף צוער

  Udic@npa.org.il  0505074388 אקולוג צפון הנגב אהוד קולומבוס

  mirits@npa.org.il 054-7267675 אקולוגית הר הנגב מירי צלוק

  talp@npa.org.il 058-4016116 אקולוגית ערבה טל פולק

dotanrotem@npa.org.il 7762196-053 אקולוג שטחים פתוחים דותן רותם   

y.shkedy@npa.org.il 5063191-050 מדען ראשי יהושוע שקדי   

mailto:amitd@npa.org.il
mailto:havag@npa.org.il
mailto:royf@npa.org.il
mailto:iftahs@npa.org.il
mailto:benr@npa.org.il
mailto:yariv.m@npa.org.il
mailto:nramos@npa.org.il
mailto:tsoar@npa.org.il
mailto:Udic@npa.org.il
mailto:mirits@npa.org.il
mailto:talp@npa.org.il
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 "ג(.רט, 2016 דצמברג' 1 נספח, טבע ערכי לסקר גנריות הנחיות מתוך)לקוח  בישראל שונים שטחים על נתונים לקבל ניתן מהן מידע מקורותנספח ב': 
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 פי מודל מכון דש"א-חישוב רצף השטחים הפתוחים על ':גנספח 

שמייחס משקלים שונים להפרות  (Levin et al., 2007)במכון דש"א פותח מודל להערכת רצף שטחים פתוחים 

שונות בהתאם למידת ההפרעה שהם יוצרים, לפי סוג האלמנט וגודלו, בהשוואה יחסית למידת ההפרעה של עיר 

(. טווח השפעתו של השטח הבנוי )הפרה פוליגונאלית( על השטח הפתוח, תלוי בגודלו, 100)לעיר מיוחס משקל 

בולות, בצורתם של הגבולות, בתבליט השטח )שיפוע, מיקום וכדומה(, בעוצמת הבינוי )גובה וצפיפות(, באורך הג

בסוג המזהמים שנוצרים בשטח הבנוי ובכמותם. טווח השפעתם של כבישים )הפרה קווית( על רצף השטח הפתוח 

משתנה בהתאם לרוחב הכביש ולעוצמת עבודות העפר )סוללות, קירות חצובים וכדומה(, קיומם של מערכת תאורה 

פי המרחק שלו -גדרות הפרדה ותיחום, וכמות התנועה בכביש. מידת רציפותו של השטח הפתוח הוערכה עלו/או 

פי -מיישובים, מכבישים, ממסילות ברזל או משטחים בנויים אחרים. לכל נקודה בשטח הסקר חושב "ערך רצף" על

ט מחוץ לתחום הסקר אך המרחק המשוקלל של אותה נקודה "מגורמי ההפרה" השונים )גם כאלו שנמצאים מע

-עשויים להשפיע עליו(. ככל שהמרחק המשוקלל מהשטח המופר גדול יותר, הוערך השטח הפתוח כאיכותי יותר על

 פי המודל. 

חשוב להדגיש שנתונים אלו אינם מספיקים על מנת לקבוע בדיוק את מידת ההשפעה של השטח הבנוי, אלא רק 

השפעה זו תלויה בגורמים רבים ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר זה. להעריך באופן כללי את השפעתם, היות ש

להשפעה זו מימדים אקולוגיים )למשל חתולים שיוצאים מיישוב וטורפים חיות בר(, וכן מימדים נופיים )למשל פגיעה 

ערכת בקו רכס ע"י אנטנות(. יתר על כן, ברור שגם לשטחים חקלאיים ישנן השפעות שונות על אורגניזמים מהמ

הטבעית שנמצאים מסביבם )ובמידה מסוימת גם בתוכם(. כאלו הן למשל השפעות של ריסוסים מחד, והשפעה של 

"היצע מזון" לחלק מבעלי החיים מאידך. השפעות אלו אינן נכללות בחישוב זה. בהתאם, סווגו תחומי ההשפעה של 

תית של מידת השפעתם על השטח הפתוח, פי הערכה איכו-שטחים מבונים ומתקני תשתית לקבוצות כלליות, על

(. כאמור, המודל מנסה להעריך את השפעת התשתיות המרחביות והקוויות : משקלי הפרה1טבלה ושוקללו בהתאם )

קר, במטרה לתת מענה להערכת תפקודים נוספים של שטחים פתוחים שאינה באה לידי על כל תא שטח באזור הס

ביטוי במלואה בערכיות האקולוגית ובערכיות הנופית. לערכים אלו נוספים היבטים מרחביים חשובים אחרים, 

 שכוללים כמה תפקודים:

מרכיב מרכזי בחוויית הטיול : רצף הנוף הפתוח והטבעי מהווה תפקוד חברתי )רקע לפעילות נופש וטיולים( .א

 והנופש בחיק הטבע.

 : חייצים בקנה מידה מקומי וארצי בין גושים עירונים וכפריים, שבהם נשמר המרחב הפתוח.תפקודים מערכתיים .ב

: אזור פתוח רציף מותיר בידי הדורות הבאים מרחב תכנון גדול יותר, לצרכים אשר ייתכן מרחב לתכנון עתידי .ג

 לל מודעות אליהם.שבדור הנוכחי אין כ

גידול מגוונים, -: לשטח פתוח רציף ישנה חשיבות רבה מבחינת קיום מערכות אקולוגיות ובתיתפקוד אקולוגי .ד

 ידיים שמקושרים ביניהם.-שבנויים על מערכות מרחביות שזקוקות לשטחים רחבי
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ארץ, דבר שמקנה להם : אזורים שיש בהם רצף חזותי בלתי מופר של שטח פתוח, נדירים במרכז התפקוד חזותי .ה

 חשיבות מיוחדת.

גידור שטחי חקלאות אמנם מפריע ליכולת התנועה של מינים מסויימים, בעיקר יונקים גדולים ובינוניים. עם זאת, 

 גדרות אלו אינן מקבלות ביטוי במודל וזאת משני טעמים:

 הגדרות מפריעות למספר יחסית מצומצם של מיני בע"ח, אך חדירות עבור אחרים. .1

 בניגוד לבינוי, גידור הוא יחסית ארעי ומהרגע שיוסר, השטח יחזור לתפקוד מלא בצורה מהירה. .2

במפת רצף השטחים הפתוחים מופיעות גדרות שתוחמות את שטחי החקלאות )תוואי משוער(, אך כאמור, מידע זה 

 לא שימש במודל עצמו.

 במודל רצף השטחים הפתוחים של מכון דש"א : משקלי הפרה1טבלה 

 דוגמה משקל יחסי סוג הפרה )פוליגונאלית(

 בית שמש 100 עיר

ישוב פרברי בינוני, מחצבה פעילה, אזור תעשיה מקומי, תחמ"ש 
 אזורי 

 מחצבת הר טוב 50

בסיס צבאי בקנ"מ כפרי, ישוב כפרי, מתקן הנדסי גדול ותחנת 
 דלק 

 מושב מחסיה 25

 לולים במושב נס הרים 15 כוללת מגורים, לולחווה 

סככה ממערב באזור החיבור בין  10 מחסן חקלאי וסככות לכלים חקלאיים
 שני היובלים של נחל דולב עליון

 בית עלמין ליד בר גיורא 5 בית עלמין כפרי, מתקן הנדסי קטן ומבנה בודד ללא תשתיות

   סוג הפרה )קווית(

 3855כביש  50 מסלולי-כביש אזורי דו

מסלולי )אך גם כביש גישה למחצבה שהוא -כביש אזורי חד
 סואן(

 3866כביש  25

 ירושלים -מסילת בית שמש  15 מסילת רכבת משנית 

 כביש הגישה למערת הנטיפים 5 כביש גישה 
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 * חומרי הדברה אינם ניתנים באופן גורף, כי אם רק בהנחיה של מדריך מוסמך, ובהתאמה למזיקים שאותרו  בכרם. 

 .** חומרי דישון אינם ניתנים באופן גורף כי אם כנגד מחלות שאותרו בכרם, או בדיקות קרקע

 ותכנית העבודה בכרם. . תהליך הגידול1טבלה מספר 
  

 דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר

 תרדמת פרי פריחה לבלוב תרדמת מחזור גידול

שנה 
 ראשונה

 פעולות
  

סימון ומדידה, 
פריסת השקיה, 
 הזמנת שתילים

         

כלים  
 חקלאיים

  
יישור וחישוף 

 )שופל(
 נטיעה )לפני ט"ו באב( , בד"כ קרוב יותר ליולי

     

חומרי 
 הדברה*

        
קוטלי 
 עשבים

 
 מונעי הצצה בפס הנטיעה

 דשנים**
            

 פעולות שנה שנייה
 

 עיצוב ידני ש הגפן )קטימה וקשירה(
    

כלים  
 חקלאיים

  
 

 ריסוס באמצעות טרקטור )במידת הצורך(

 
הדלייה 
 )טרקטור(

   

חומרי 
 הדברה*

  
 קוטלי חרקים/פטריות קוטלי עשבים בשורות

   
 מונעי הצצה בפס הנטיעה

 *דשנים*
   

NPK 
     

שנה 
 שלישית

 80%זמירה ידנית של  פעולות
 מהנוף, לעיתים ממוכן.

  
ריגים שאיסוף 

 ושילוב

       

כלים  
 חקלאיים

  
מטאטא 
ומרסקת 
רתומים 
 לטרקטור

כיסוח 
 עשבייה

חילון 
וקיטום)טרקטור( , 

 כיסוח

לעיתים 
קיטום 

 נוסף

 
 בציר

   

חומרי 
 הדברה*

  
 קוטלי עשבים/חרקים/פטריות

     

 **דשנים 
  

NPK אבץ לפעמים 
   

 מונעי הצצה בפס הנטיעה


