רשות הטבע והגנים גאה להציג:

שביל החצבים
למדריכים שרוצים להפיק את המרב
מהמסלול המלא בתל אפק-אנטיפטריס

השקה :מרץ 2013

תוכן העניינים
תעודת זהות שביל החצבים

4

תמצית מסלול

6

מפה

7

תחנות
תחנה ראשונה :חורשת האקליפטוס

9

תחנה שנייה :בריכת החורף

10

תחנה שלישית :עץ הדומים

11

תחנה רביעית :תצפית לשדות קיבוץ עינת

14

תחנה חמישית :התיאטרון והקארדו מהתקופה הרומאית

15

תחנה שישית :האנדרטה לחטיבת אלכסנדרוני

16

תחנה שביעית :מבצר בינאר באשי

17

תחנה שמינית :בית המושל המצרי

18

תחנה תשיעית :תצפית נתן יונתן

19

תחנה עשירית :מפעל המים המנדטורי

20

תחנה אחת-עשרה :האגם

21

תחנה אחרונה :חורשת האקליפטוס

22

נספחים
נספח  :1בתי גידול לחים מא’ עד ת’

24

נספח  :2על זכות הטבע למים

26

נספח  :3מפת המסדרונות האקולוגיים של ישראל

30

נספח  :4הצעת מדיניות למסדרונות אקולוגיים בשטחים הפתוחים :כלי לשמירת טבע

31

נספח  :5חשיבות המגוון הביולוגי

33

נספח  : 6האיש ההוא

34

נספח  :7צילומים של תל אפק מהתקופה הבריטית

35

מדריכים יקרים ,ברוכים הבאים לשביל החצבים.
דמיינו לכם מפגש מרתק של כל אלה :תופעות טבע ייחודיות ברמה לאומית,
זני חי וצומח הנשמרים מפני הכחדה ,שרידים שהצטברו במשך  4,000שנה,
המחשה של אתגרי משק המים המקומי ,שירה ישראלית ,גיאוגרפיה ודוגמאות
להשפעת הבנייה במרכז הארץ על הסביבה.
זהו המגוון המצפה למטיילים במסלול החדש והמקיף בתל אפק שבגן
הלאומי ירקון ,פנינת הטבע וההיסטוריה של המרכז .שעה וחצי של העשרה
חווייתית במרחק נסיעה קצרה מגוש דן.
ואנחנו ברשות הטבע והגנים מתרגשים לחלוק אתכם את אוצרות שביל
החצבים לרגל השקתו החגיגית.
רבים מכם ודאי ביקרו במבצר העות'מאני המפורסם במקום ,הידוע
(בטעות) כמבצר אנטיפטריס ,אבל האם אתם והמטיילים שהדרכתם
הפקתם את המרב משלל התחנות שסביבו? מעכשיו ,עם המדריך הקצר
והענייני שארזנו עבורכם ,אי אפשר יהיה לפספס אותן .כאן תמצאו את
המפה ואת רשימת התחנות של שביל החצבים ,צוהר לסיפורים ולמידע
מעשיר על כל תחנה ונספחים להרחבה מיוחדת למתעניינים .כדאי לציין
שמדריך זה הוא מעין תקציר שיכווין אתכם ,ואינו מחליף כמובן את המידע
הרב שאפשר למצוא בספרות על כל אחת ואחת מתחנות שביל החצבים.
כדי תוכלו להוסיף את הערותיכם האישיות ,יצרנו גם מקום מיוחד לכתיבה
בכל אחד מעמודי התחנות.
אשמח לענות לכל שאלה ,לשמוע הצעות ייעול ובעיקר לארח אתכם
בשביל החדש.

תום עמית,
מנהל הגן הלאומי ירקון
amittom@npa.org.il
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תעודת זהות

שביל החצבים
שם:
שביל החצבים

אורך השביל:

כ-
איפה:
תל אפק-אנטיפטריס ,ממתחמי גן לאומי ירקון

2

ק"מ

משך הסיור:

90-75

דקות
(לא כולל זמן לוגיסטיקה ,כמו שירותים ואוכל)

ליד:
ראש העין ,גבעת השלושה ,עינת ופתח תקווה

שעות פתיחה:
קיץ (אפריל עד ספטמבר);17:00-8:00 :
חורף (אוקטובר עד מרץ);16:00-8:00 :
בימי שישי וערבי חג נסגר שעה מוקדם יותר

דמי כניסה (מעודכן למרץ :)2013
כרטיס לגן לאומי ירקון כולל כניסה באותו יום למתחם תל אפק-אנטיפריס
ולמתחם מקורות הירקון .מבוגר –  ;₪ 29ילד – .₪ 15
מחירים מוזלים לקבוצות של יותר מ 30-משתתפים ולתלמידים בבתי
הספר המאושרים על ידי משרד החינוך.

אפשרויות לינה במקום:
חניון לילה במתחם מקורות הירקון (בתיאום מראש)
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הרחבת מסלול אפשרית:
נסיעה או הליכה למקורות הירקון (בחלקו המערבי של הגן הלאומי ירקון,
כלול בכרטיס הכניסה) ,בריכות הנופרים ,מגדל צדק

למה חצבים?
השביל נקרא על שם החצבים שנשתלו
בשוליו בשנת  .2011החצבים הועתקו לכאן
מאתר בנייה של שכונה חדשה בראש העין,
מפני שרשות הטבע והגנים ממונה על שמירת
ערכי טבע ,בהם גם החצבים.
זוהי דוגמה אחת מני רבות לתפקיד שממלא
הגן הלאומי ירקון כשומר הטבע של גוש
דן .החצב נבחר לסמן את תחילת השביל
בהשראת שימושו בימי קדם כצמח המסמן
גבולות בין חלקות.

צמחייה:
שנית גדולה ,חצבים ,נהרונית ,ערבה מחודדת ,סוף מצוי ,קנה מצוי ,גומא
צפוף ,קרנן טבוע ונופר צהוב.

לפרטים נוספים:
http://www.parks.org.il
ובפייסבוק "גן לאומי ירקון"

מרכיבים ייחודיים ויתרונות:
קרבה לגוש דן ,שילוב של טבע והיסטוריה ,מבנה מסלול כרונולוגי
ומעגלי ,ריכוז של בתי גידול לחים ,חשיבות לאומית ,קל להליכה

בעלי חיים:
צפרדעים ,קרפדות ,אילניות ,סלמנדרות ,חלזונות ,סרטנים ,חרקים,
ברכיות ,יאוריות ,סּופיות ,דגי לבנון ,עטלפי חרקים,
פרפור עקוד ,שלדגֵ ,
עטלפי פירות ,אנפות לילה ,דרבנים ,קיפודים ,נוטריות ,שועלים ,תנים,
נמיות ,נחשים ,צבים ואגמיות.

-5-

שביל החצבים

תמצית מסלול
 #התחנה

על מה להצביע?

זמן מוערך

נושאי שיחה אפשריים
•הצגת המסלול והיקפו
•סקירה היסטורית קצרה
•משמעות השם "שביל החצבים"

 5דקות

 2בריכת החורף

תצפית
האקווריום

•מהי בריכת חורף ומהם בתי גידול לחים
•דו-חיים בסכנת הכחדה
•ממשק טבע-פיתוח עירוני והעתקת צמחים
•החי והצומח בבריכה שלפנינו

 10דקות

 3עץ הדומים

תצפית למזרח

•אוריינטציה גיאוגרפית
•טופוגרפיה
•אסטרטגיה ושליטה על מעבר אפק

 5דקות

•מסדרון אקולוגי

 5דקות

 5התיאטרון והקארדו

שרידי התיאטרון,
הקארדו והחנויות

•התקופה הרומאית במקום
•מבנה העיר הרומאית

 20דקות

 6אנדרטת אלכסנדרוני

אתר ההנצחה

•מלחמת השחרור

 5דקות

 7מצודת בינאר באשי*

שרידי הקארדו לרגלי המבנה

•חילופי תרבויות במקום
•הטעות הנפוצה בשם "אנטיפטריס"
•התקופה העות'מאנית במקום

 10דקות

 8בית המושל המצרי

חפירות ארכיאולוגיות
בתוך המצודה

•ממצאים ארכיאולוגיים מתקופת הברונזה

 5דקות

 9תצפית נתן יונתן

תצפית למערב

•אוריינטציה גיאוגרפית
•ניתוח השיר "האיש ההוא"

 10דקות

 10מפעל המים המנדטורי

הכוורת ,המבנה בן שלוש
הקומות ,הגבעה המלאכותית

•משק המים המקומי ואתגריו
•קו המים לירושלים
•התקופה הבריטית במקום

 5דקות

 11האגם

תצפית על האגם

•מבריכה עונתית לאגם מלאכותי
•השבת לבנון הירקון

 5דקות

•סיכום

 5דקות

 1חורשת האקליפטוס

 4תצפית על שדות
קיבוץ עינת

 1חורשת האקליפטוס

סה”כ  90דקות

* המכונה בטעות מבצר אנטיפטריס .למה בטעות? ראו הרחבה על התחנה בעמוד .17
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שביל החצבים

שער
חרום

מפה

מגרשי כדורסל
וכדורעף

שער
חרום

מסלול מתקני כושר

מתחם
אירועים

1

שער
חרום

אגם
נביעה

שער
חרום

11
מפעל המים
המנדטורי

10

בריכת
החורף 2

8
מבצר אפק
)אנטיפטרוס(
7
9

3

קא

רדו

כניסה

4

5

תיאטרון

מקרא
מסלול הטיול

תעלת מים

6
פורום

ברוכים הבאים לגן הלאומי ירקון
הגן הלאומי ירקון הוא פנינת הטבע וההיסטוריה
של המרכז .הגן הוא אחד משומרי הטבע המרכזיים
של ערי גוש דן ומאזן את מגמת הפיתוח העירוני
המואצת המכסה את האזור אספלט ובניינים .לכאן
מועתקים צמחים מוגנים מאתרי בנייה בשכונות
החדשות של ראש העין ופתח תקווה ,כאן דואגים
לשמר ממצאים ארכיאולוגיים מהתקופות הכנענית,
הרומאית והעות'מאנית ומונומנטים כמו מפעל
המים המנדטורי ,וכאן מתחיל לזרום ה-נחל של
המרכז .זוהי "אוניברסיטה פתוחה" המשתרעת
על פני  13,000דונם במרחק של  30דקות נסיעה
ממרכז תל אביב.

תחנה ראשונה:

חורשת
האקליפטוס
נושאי שיחה:
הצגת המסלול ,סקירה היסטורית קצרה,
משמעות השם שביל החצבים
משך המסלול:
כשעה וחצי.
אורכו:
כשני קילומטרים.

הגן הלאומי ירקון מורכב משלושה חלקים :תל אפק-אנטיפטריס ,מקורות
הירקון (ליד כפר הבפטיסטים) והמתחם שביניהם ,הכולל את בריכות
הנופרים .שביל החצבים עובר בנקודות הציון החשובות של תל אפק
במסלול מעגלי כרונולוגי מהתקופה הרומאית ,דרך העות’מאנית והבריטית
ועד הישראלית .מלבד החותם האנושי שהשאירו כאן ממלכות עבר ,השביל
עובר במקלטי טבע ייחודיים וראויים לציון ,שבהם חיים ונשמרים מינים
רבים של צמחייה ובעלי חיים ,חלקם ניצלים כאן מסכנת הכחדה ,ואחרים
מוגדרים מוגנים.
לאורך השביל נכיר שני סוגים של בתי גידול לחים (מאגרי מים המהווים
מערכת אקולוגית) ואת תפקידם במערכת האקולוגית של גוש דן .כל אלו –
פינות הטבע החשובות ושרידי העבר – לא הגיעו לכאן במקרה .תל אפק הוא
נקודה גיאוגרפית-טופוגרפית מרכזית בארץ ישראל ,כפי שנראה במו עינינו
בסיור .משלל התחנות שנעבור בדרך נלמד שיעורים נוספים ומעניינים
בנושאים כמו תכנון עירוני ,אתגרי משק המים ושירה.

הערות המדריך:
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תחנה שנייה:

בריכת החורף
נושאי שיחה:
מהי בריכת החורף ומהם בתי גידול לחים,
דו-חיים בסכנת הכחדה ,המתח בין פיתוח
ערים לשמירת הטבע והעתקת צמחים ,החי
והצומח בבריכה שלפנינו

הרחבה נוספת:
“בתי גידול לחים מא’ עד ת’” בנספח  ,1מאמר
על זכות הטבע למים בנספח 2

הערות המדריך:

בריכת החורף היא מאגר מים טבעי עונתי המתמלא מי גשמים ומתייבש
בקיץ .הבריכה היא בית גידול עשיר למינים רבים של דו-חיים – בהם
אילנית מצויה ,קרפדה ירוקה וטריטון הפסים – ולצמחיית מים ,כמו אגמון
ימי ,נורית המים ונרקיסים בשולי הבריכה .אלפי בתי הגידול הלחים שבהם
בורכה ישראל כמעט נעלמו בעשורים הראשונים של המדינה הצעירה,
בעיקר בגלל תהליכי פיתוח מואצים :ביצות יובשו ,מעיינות נשאבו ונחלים
זוהמו .כל אלו העמידו בסכנת הכחדה מגוון של מיני בעלי חיים וצמחים
שחייהם תלויים במים .בריכת החורף שבתל אפק ניצבת בדרכה של מגמה
זו ומשמרת את מארג החיים של חובבי הלחות בחסות חוק המים ,המכיר
בטבע כצרכן מים לגיטימי .הבריכה משמשת גם מקלט לבעלי חיים ומיני
צמחים שמועברים מבריכות חורף אחרות שנשקפת להן סכנה ,בדרך כלל
בגלל בנייה חדשה בשטחים פתוחים .זהו אחד מחמשת בתי הגידול הלחים
שבהם מתהדר הגן הלאומי ירקון ,ומלבדה שוכנים בגן גם האגם המלאכותי
(שנכלל בתחנות המסלול) ,נחל ירקון ,בריכת הלבנון ובריכות הנופרים.
חלון לבריכה:
בנקודת התצפית על בריכת החורף של תל אפק מוצב אקווריום המספק
הצצה מקרוב אל החיים המסתתרים בתוך המים .כשהבריכה מתמלאת
מי גשמים ,כך גם האקווריום מתעורר לחיים ומארח דו-חיים כמו אילניות,
סרטנים וחרקי מים .גם בעונה היבשה האקווריום חושף את המתרחש
בבריכה שמאחוריו.
הזווית הבינלאומית:
בשנת  1971נחתמה בעיר רמסאר שבאיראן אמנה בינלאומית שמחייבת
ממשלות לשמור על בתי הגידול הלחים שבתחומן .גם ישראל חתמה על
האמנה ולקחה חלק במאמץ לבלום את הפגיעה רחבת ההיקף בבתי גידול
ייחודיים אלה בכל העולם ,פגיעה שנבעה מייבוש וניקוז שטחים ,משאיבה,
מזיהומים ומניצול יתר של החי והצומח .ב 2-בפברואר ,יום חתימת האמנה,
מצוין מדי שנה ברחבי העולם “יום בתי הגידול הלחים הבינלאומי” .בתל
אפק מציינים יום זה תחת הכותרת “יום הצפרדע” ,בסימן העלאת המודעות
לסכנת ההכחדה של הדו-חיים בישראל.
הצפרדע כמשל:
בסקר שערכה רשות הטבע והגנים בשנת  2012דיווחו  85%מהנשאלים כי
הם זוכרים שראו צפרדעים בסביבת מגוריהם בילדותם ,אך רק  40%דיווחו
כי ראו צפרדע בחמש השנים האחרונות.
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תחנה שלישית:

עץ הדומים
נושאי שיחה:
אוריינטציה גיאוגרפית וטופוגרפיה אסטרטגית

מנקודה זו נראה היטב צוואר הבקבוק המרכזי של ארץ ישראל עד
התקופה המודרנית :מעבר אפק .זהו מעבר צר ,כשני קילומטרים בלבד
רוחבו ,המשתרע בין מורדות הרי שומרון במזרח ובין מעיינות ראש העין
במערב .מדובר באחד המעברים החשובים בארץ ישראל לאורך אלפי שנות
היסטוריה .באותם הימים עוד לפני אלפי שנים ועד המאה ה 19 -יצרו נחל
ירקון והביצות שסביבו מכשול רצוף וטבעי למעבר של כוחות צבא מכאן
ועד לים .גם מעברו השני של ציר זה ,במדרונות המזרחיים ,המעבר לא היה
נוח ,ומכאן חשיבותו האסטרטגית של מעבר אפק .כאן עברה גם דרך הים
העתיקה ,נתיב מתקופת הברונזה (מאות  )4-7שהוליך ממצרים בדרום אל
סוריה ומסופוטמיה בצפון וכך חיבר בין האימפריות החשובות של המזרח.
למעבר זה חשיבות מכרעת גם כיום :בקטע שבין גבול הגן הלאומי ובין
ראש העין מרוכזים צירי התנועה (כביש  ,444כביש  ,6מסילת רכבת) והמים
(המוביל הארצי) החשובים של אזור המרכז.
נקודה מרכזית גם בתנ”ך:
בספר שמואל א (פרק ד) מתוארת המלחמה בין בני ישראל לפלשתים .בני
ישראל חנו במקום ששמו האבן העזר ,ואילו הפלשתים חנו באפק .קרב זה
נחשב נקודת מפנה במאזן הכוחות בין ישראל לפלשתים ומסמן את ראשית
התקופה שבה הצליחו הפלשתים לחזק את שליטתם בארץ ישראל.

הערות המדריך:
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האגם

תחנה רביעית:

תצפית לשדות
קיבוץ עינת
נושא שיחה:
מסדרון אקולוגי

הרחבה נוספת:
מפת המסדרונות האקולוגיים של ישראל
בנספח  ,3מאמר על מסדרונות אקולוגיים
בנספח  ,4מאמר על חשיבות המגוון הביולוגי
בנספח 5

לא רק בני אדם משתמשים בצומת גיאוגרפי חשוב זה ,ולא רק דרכיהם
עוברות בו .הגן הלאומי ירקון נחשב נקודת מפתח במסדרון האקולוגי
המשמש בעלי חיים וצמחים .מסדרון אקולוגי הוא שטח פתוח המחבר
בתי גידול טבעיים ומאפשר לבעלי חיים ולזרעי צמחים ליצור קשר עם
אוכלוסיות שכנות ולשמר את המגוון הגנטי .כיום נתקלים בעלי החיים
במכשולים מעשה ידי אדם כגון כבישים ,תעלות ומסילות רכבת .על
שבירת הרצף האקולוגי – שמשמש בעלי חיים מכל הסוגים והגדלים ,החל
בחיפושיות ובעכבישים וכלה ביונקים גדולים – מפצים מסדרונות אקולוגיים
המורכבים מגנים לאומיים ושמורות טבע ,יערות ,שדות חקלאיים ושטחים
פתוחים אחרים .בישראל יש מסדרון אקולוגי מרכזי אחד מצפון לדרום
וכמה מסדרונות ממזרח למערב שעוברים לעתים במסלולי נחלי החוף.
הגן הלאומי ירקון ,וכן השדות החקלאיים וגדות הנחל עד הים ,הם צומת
של המסדרון העובר מצפון לדרום ושל אחד המסדרונות העוברים ממזרח
למערב לאורך נחל הירקון .במסדרונות אלו משתמשים בעלי חיים כמו תנים,
שועלים ,דרבנים ,נמיות ,חזירים ,קיפודים ,נחשים ,לטאות ושלל חרקים.

הערות המדריך:
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תחנה חמישית:

התיאטרון והקארדו
מהתקופה הרומאית
נושאי שיחה:
התקופה הרומאית במקום ומבנה העיר הרומאית

הערות המדריך:

התיאטרון הקטן ,ששרידיו נראים כאן היטב ,הוא מבנה תרבות מסוג
אודיאון (אודיו פירושו שמיעה בלטינית) שנועד לדיונים ,אספות וקונצרטים.
הוא נבנה בסוף ימיה של העיר אנטיפטריס ,במהלך התקופה הרומאית
המאוחרת (תקופת השלטון הרומאי בישראל נמשכה משנת  63לפני
הספירה עד המאה הרביעית לספירה) .ממצאים בשטח מרמזים כי בנייתו
של האודיאון כנראה לא הושלמה וכי מעולם לא הועלתה בו הופעה.
החוקרים משערים כי הוא נהרס בחלקו ברעידת אדמה שהתרחשה במקום
במאה הרביעית לספירה .עם זאת ,רוב הקשתות של במת התיאטרון נותרו
שלמות ,ועמן חלקים מהאורקסטרה המרוצפת (מקומה של התזמורת
בקדמת הבמה) ושתי שורות של מושבים .המטיילים מוזמנים לבחון את
האקוסטיקה במקום :היושבים בשורותיו העליונות של האודיאון ישמעו היטב
את מי שעומדים במרכזו.
אחרי האודיאון נמשיך ללכת בתוואי הקארדו ,הרחוב הראשי שחצה את
העיר מצפון לדרום .רובע מסחרי זה של העיר אנטיפטריס נחרב בשרפה,
ככל הנראה בשנת  70לספירה .רוחבו של הקארדו הגיע ל 8-מטרים,
ובמרכזו נחשף ריצוף של אבני גזית בשורות אלכסוניות ,תצורה שנועדה
להגביר את יציבותן ואת עמידותן של אבני הדרך .אבני הריצוף הוצבו על
תשתית של עפר ושברי חרס מהודקים ,ולצדן אפשר להבחין בפתרונות
ניקוז קדומים .חנויות ובתי מלאכה היו ממוקמים משני צדי הקארדו,
והסחורה הוצעה למכירה על גבי מתקנים מיוחדים שפנו לרחוב .הסימנים
העגולים בשולי הרחוב הם שרידים לבסיסי חביות חרס שבהן הציגו
הסוחרים את מרכולתם .בקארדו ניכרים עקרונות תכנון עירוניים נוספים
של העיר הרומאית ,כמו הדקומנוס ,הרחוב החוצה את הקארדו ממזרח
למערב .בחפירות שנערכו בקרבת מקום נחשפו שרידי וילה ששטחה כ450-
מ”ר ולה רצפת פסיפס.
המקדונלדס של תחילת האלף הראשון:
כל מי שנכנס ליותר מסניף אחד של רשת המזון המהיר מקדונלדס יודע :לא
משנה איפה אתה נמצא בעולם ,תקבל את אותו תפריט בסיסי ,אותו עיצוב
פנים ואותו תהליך הזמנה .את האחידות הגלובלית הזאת הטמיעו הרומאים
אלפיים שנה לפני מקדונלדס ,כשיצרו אבטיפוס של עיר רומאית ושכפלו
אותו בכל מקום על פני האימפריה .את האבטיפוס הזה של תכנון עירוני
אפיינה רשת רחובות סדורה בצירי צפון-דרום ומזרח-מערב ,שבמרכזה
עוברים שני רחובות ראשיים :קארדו מקסימוס ( )Cardo Maximusבציר
צפון-דרום ,ודקומנוס מקסימוס ( )Decumanus Maximusבציר מזרח-
מערב .אתם נמצאים בסניף התל-אפקי של הרשת הרומאית.
ניתוח ארכיאולוגי:
בחלקים מהקארדו אפשר להבחין בחריצים באבני הרחוב שנגרמו ממעבר
של עגלות במרוצת השנים.
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תחנה שישית:

האנדרטה לחטיבת
אלכסנדרוני

מהקארדו הרומאי נמתח שביל צר המוליך אותנו מהמאה השלישית לספירה
אל תחילת המאה העשרים .בקצה השביל ממוקמת אנדרטה המנציחה את
לוחמי חטיבת אלכסנדרוני והאצ”ל ,שנפלו בקרבות מלחמת העצמאות כאן,
במגדל צדק ,בראש העין ובפתח תקווה .במלחמת השחרור הפגיזו מאזור זה
כוחות עיראקיים את פתח תקווה ואת ראש העין .הייזום ,התכנון והמימון של
האנדרטה נעשו על ידי ארגון חברי ההגנה בפתח תקווה.

נושא שיחה:
מלחמת השחרור

הערות המדריך:
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תחנה שביעית:

מבצר בינאר באשי
נושאי שיחה:
חילופי תרבויות במקום ,הטעות הנפוצה בשם
“אנטיפטריס” ,התקופה העות’מאנית במקום

אז איפה מבצר אנטיפטריס?
ממש כאן .זהו שמו השגוי של מבצר בינאר באשי.
המבצר נבנה בשנות השבעים של המאה ה16-
על ידי הסולטן התורכי סלים השני ,אך בטעות
דבק בו שמה של העיר הרומאית ששכנה במקום
יותר מאלף שנה קודם לכן .אגב ,גם השם בינאר
באשי אינו מדויק :שמו התורכי של המבצר היה
פינאר באשה ,שמשמעותו ראש העין.

על המשכו של הקארדו הרומאי נבנתה אחת מחומות מבצר בינאר באשי,
שריד מפואר מהתקופה העות’מאנית במקום (שנמשכה מהמאות ה 16-עד
ה 20-לספירה) .במבט על קטע זה ,שבו קיר החומה צומח מהקארדו ,נראים
בבירור הרבדים התרבותיים של האימפריות ששלטו במקום .ההתיישבות
בתל אפק החלה בתקופה הכלקוליתית (האלף החמישי עד האלף הרביעי
לפני הספירה) ולא פסקה עד לתקופה העות’מאנית .בתקופת הברונזה
הקדומה ( 2,200-3,300לפני הספירה) נוסדה כאן לראשונה עיר מוקפת
חומה .בניית המבצר בתקופה העות’מאנית גרמה להרס ולפגיעה בשכבות
הקדומות של התל ,כך שכמעט לא נותרו שרידים מתקופות מוקדמות יותר.
ידוע כי בעת מסע נפוליאון בארץ ישראל תועדה המצודה כחרבה ועזובה.
במאה ה 19-שכן בה הכפר הערבי הקטן עוג’ה.
המבצר חולש על שטח רבוע של כ 8-דונמים ,ולו ארבעה מגדלי פינה:
שלושה מרובעים ואחד מתומן .הכניסה למבצר הייתה מהשער המערבי ,אך
אנו נכנסים ממזרח משיקולי נוחות .המבצר היה הבסיס העות’מאני העיקרי
לפיקוח על הקטע של דרך הים שבין רכס הכרמל לעזה.
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תחנה שמינית:

בית המושל המצרי
נושאי שיחה:
ממצאים ארכיאולוגיים מתקופת הברונזה

בית המושל המצרי נועד למגורי המושל בעל השם האמורי יענקאלו (בעברית:
מי ייתן ויעניק האל) שפעל כאן בתקופת הברונזה המאוחרת (1,200-1,550
לפני הספירה) .מלבד המבנים שהתגלו בחפירות ארכיאולוגיות במקום,
נחשפו כאן גם שש תעודות קדומות ,חלקן דו-לשוניות ותלת-לשוניות
(שומרית ,בבלית וכנענית).
המבנה בן שתי הקומות (קומה תחתונה מאבן וקומה עליונה מטין) נשרף בשנת
 1,240לפני הספירה לערך .באבוס הסמוך נמצאה חרפושית (חותם מצרי
בצורת חיפושית ,בעל ערך מאגי) הנושאת את שמו של פרעה רעמסס השני.
פריטים נוספים שנמצאו בחפירות הם מחרוזות ,תכשיטים ,כלי לחימה ,ואף
ראשי חצים שחלקם תקועים בחומה ,עדות לקרב האחרון שהחריב את המקום.

הערות המדריך:
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תחנה תשיעית:

תצפית נתן יונתן
נושאי שיחה:
אוריינטציה גיאוגרפית ושירו של נתן יונתן
“האיש ההוא”

הרחבה נוספת:
מילות השיר “האיש ההוא” בנספח 6

הערות המדריך:

בצדו המערבי של המבצר ,במקום שבו ניצב שער הכניסה המקורי ,נעצור
לתצפית נוף מרשימה לעבר גוש דן ונראה את הבנייה החדשה בפתח תקווה
ואת מקורות הירקון במורד הגן הלאומי .יש המעריכים את מספר הנביעות
כאן בכ 2,000-ויותר .כיום זורמים בנחל הירקון רק  2%מתוך  220מיליון הקוב
שזרמו בו מדי שנה בימיו היפים ,עד לפני פחות ממאה שנים .התצפית נקראת
על שמו של המשורר הישראלי המנוח נתן יונתן בשל הקשר בין המקום לשירו
המפורסם “האיש ההוא” ,שזכה לביצועים רבים ,בין היתר על ידי שלמה ארצי.
בשיר מתואר אדם הבונה את ביתו ליד הנחל ,ניזון מן הדגה ומסיים את חייו
במקום .נתן יונתן ,שהתגורר בקיבוץ גבעת השלושה הסמוך ובפתח תקווה,
ביקר כאן פעמים רבות בטיוליו כמדריך בתנועת נוער.
 50מילים על נתן יונתן:
נולד בעיר קייב תחת השלטון של ברית המועצות הסובייטית ועלה לישראל
בגיל שנתיים עם הוריו .שם משפחתו המקורי היה קליין ,אך הוא שינה אותו
ליונתן ,כשילוב שם אביו (יונה) עם שמו הפרטי (נתן) .התייחסות נוספת
למצודה בשיריו מופיעה ב”פתיחה אפשרית לאפילוג”“ :חיי עברו בין הריסות
מבצר עתיק על מי העין”.
קשרים בין מילות השיר “האיש ההוא” למקום:
“האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות”
אלו הם עצי הערבה הגדלים לאורך הנחל בחלקו הנקי של הירקון.
“לחמו שילח על פני הנחל לדגה”
תיאור הדיג בנחל ירקון.
“מאבן המבצר האפורה בנה לו בית”
נוהג עבר להשתמש באבני מבצר בינאר באשי לבניית בתים חדשים.
“על מי הנחל טחנה הקים”
רמז לטחנות הקמח שהוקמו לאורך הירקון.
“למרגלות ההר נולד ,ליד הנחל”
ההר הוא תל אפק.
“קני הסוף”
הצמחים הגדלים לאורך הנחל הם קנה מצוי וסוף מצוי ,המכונים בטעות בשם
המאחד “קנה סוף”.
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תחנה עשירית:

מפעל המים
המנדטורי
נושאי שיחה:
משק המים המקומי ואתגריו ,החיים הקצרים של
קו המים לירושלים ,התקופה הבריטית במקום

הרחבה נוספת:
צילומים של תל אפק מהתקופה הבריטית
בנספח 7

על ציר אחד הנמתח ממערב למזרח לנגד עינינו אפשר לראות רצף של מבנים
המספר את סיפורו הייחודי של מפעל המים מתקופת המנדט הבריטי בארץ
ישראל ( .)1948-1917נתחיל במבנה דמוי הכוורת במערב ,נמשיך אל המבנה
בן שלוש הקומות ,דרך החורשה ועד לגבעה מלאכותית שבה פתחי אוורור של
מאגר המים .כל אלה שימשו את מפעל המים “ירקון-ירושלים” שהוקם ב1935-
כדי לספק מים מהנחל לעיר שסבלה מאז ומעולם ממצוקת מים .המים הועברו
בקו צינורות שראשו במקורות הירקון וזנבו בבריכת מים גדולה בשכונת רוממה
הירושלמית ,כ 62-קילומטר מכאן .בדרך נדחפו המים במעלה ההר על ידי
תחנות שאיבה בראש העין ,בעמק איילון ,בשער הגיא ובשואבה.
מפעל המים כולל תחנת שאיבה מהירקון וממערב למזרח נראים מתקן
השקעה של הלכלוך (נראה כמו כוורת גדולה) ,מבנה הכלרה (הוספת כלור
לחיטוי המים) בן שתי הקומות ,מבנה אגירה (שמירת המים הנקיים במבנה
סגור לפני העברתם לירושלים) הנמצא מתחת לקרקע ,בניין הסנקה הענק
(הזרמת המים בלחץ בעזרת משאבות ענקיות בצינורות לכיוון ירושלים)
להמחשה ניתן להיעזר בציור שבחוברת “פקחים צעירים“.
הדיירים החדשים של המבנים הישנים:
המבנים הנמוכים שמדרום שימשו בתחילה את הכוחות שהפעילו את מפעל
המים ואת החיילים ששמרו עליו .בתקופת השלטון הישראלי ,לפני שהוכרז
האזור כגן לאומי ,שימשו המבנים הללו כבסיס צבאי ובסיס גדנ”ע ,ומכאן
כנראה סימני הירי על קירותיהם .כיום משמשים רובם כמשרדי הנהלת הגן
הלאומי ורשות הטבע והגנים ,כחלק מתפיסת השימור שלפיה מבנים נשמרים
טוב יותר כשמשתמשים בהם.

הערות המדריך:
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תחנה אחת-עשרה:

האגם
נושאי שיחה:
מבריכה עונתית לאגם מלאכותי ,השבת
לבנון הירקון.

בשנים האחרונות ,במסגרת חוק המכיר בזכות הטבע למים ,מזרימה חברת
מקורות מים בצינור לראש האגם ממזרח .המים נשפכים לתעלה וממשיכים
לזרום לבריכות הנופרים ולנחל ירקון.
מקורותיו של האגם אמנם מלאכותיים ,אך הוא משמש בית גידול פורה לשלל
בעלי חיים ומיני צמחייה .בין השאר מאכלס האגם את הדג לבנון הירקון האנדמי
שחי רק בישראל .בעבר היה הדג נפוץ בנחלי החוף בישראל ,אך כמעט נכחד
בגלל זיהום והתייבשות הנחלים .כדי למנוע את הכחדתו המוחלטת של מין זה,
השייך למשפחת הקרפיוניים ,החליטה רשות הטבע והגנים לגדל ולהרבות אותו
ולהשיבו לנחל .במתחם מקורות הירקון הסמוך מצויה בריכת מים מנוטרת שבה
הוא מתרבה בתנאים טבעיים.
האגם שלפנינו הוא בית גידול לח במיטבו .מסביבו צומחים באופן טבעי שנית
גדולה ,קנה וסוף ,ובתוכו אפשר למצוא נהרונית .לעתים קרובות נראים כאן
ברכיות ,יאוריות,
עופות מים כגון ַּפרּפור עקוד או שלדג המחפשים אחר ציד .גם ֵ
סּופיות ואנפות לילה ניזונות מהאגם .מעל האגם מתעופפים בלילות עטלפי
חרקים המנסים לתפוס לעצמם ארוחת לילה.

בתמונה :לבנון הירקון

השיא האישי של לבנון הירקון:
לבנון הירקון הוא הדג היחיד שנעלם והושב בהצלחה לבית הגידול שלו .שמו
המדעי הוא  ,Acanthobrama telavivensisכלומר לבנון תל אביב.

הערות המדריך:
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תחנה אחרונה:

חורשת
האקליפטוס

סקירת התקופות ההיסטוריות ,תופעות הטבע ונושאי ההרחבה שעליהם למדנו
בסיור ,ובעיקר הייחוד שבריכוז של כל אלה במקום אחד ,במרכז הארץ.
גן לאומי ירקון הוא;
לאדם  -פנינת נוף וריאה ירוקה.
לטבע  -מקור מקלט ושומר בתי גידול ,חי וצומח.

נושאי שיחה:
סיכום התחנות שעברנו

הערות המדריך:
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נספחים

נספח :1

בתי גידול לחים מא' עד ת'

מאת :איל מטרני ,ממונה תחום קהל וקהילה במחוז מרכז של רשות הטבע והגנים

מה הם בתי גידול לחים ,ולמה חשוב לשמר ולטפח אותם? איפה בישראל אפשר לראות אותם
מקרוב? וגם שיעור קצר באקולוגיה
באירוע חגיגי לפני כ 40-שנה נחתמה בעיר רמסאר שבאיראן אמנה בינלאומית שמחייבת ממשלות לשמור על בתי הגידול הלחים
( )wetlandsשבתחומן ,מתוך מאמץ עולמי לשמר אותם ולנצל אותם בתבונה .לנגד עיניהם של החותמים ,ובהם נציגי ישראל,
ניצבה הפגיעה החמורה בבתי הגידול הייחודיים האלה בכל העולם ,פגיעה שנבעה מייבוש וניקוז שטחים ,משאיבה ,מזיהומים
ומניצול יתר של החי והצומח .התוצאה היא שרוב בתי הגידול הלחים נפגעו ,צומצמו או נעלמו לגמרי.
מה הם בעצם בתי גידול לחים? בתי גידול הם כל הגורמים בסביבה המשפיעים על החי והצומח בה ומשמשים מקור לצורכי הקיום
שלהם .הגורמים הללו יכולים להיות דוממים או חיים .דוגמאות לבית גידול הן חורש ים תיכון ,הר ,חוף ים .בתי גידול לחים ,כלומר
רטובים ,הם שטחים מוצפים – עונתיים או קבועים ,עומדים או זורמים – שהמים הם מרכיב חיוני עבור החי והצומח בהם ובסביבתם.
הגדרה זו כוללת אגמים ,נהרות ואזורי שפך ,ביצות ,נאות מדבר ואפילו בריכות מעשה ידי אדם כמו בריכות דגים ושדות אורז.
למעשה ,כ 6%-מהשטח היבשתי של כדור הארץ הם בתי גידול לחים.
למה צריך אותם? הגישה הרווחת כיום היא שאין לנו זכות לפגוע בחי ובצומח ,ולכן גם לא בסביבתם .פגיעה בסביבה רטובה
תשפיע על מכלול שלם של מגוון ביולוגי :מחסרי חוליות וחרקים ,דרך זוחלים ,דו-חיים ודגים ,וכלה בעופות וביונקים .גישות אחרות
ידגישו את התועלות שהמערכת האקולוגית מפיקה לאדם :בתי גידול לחים מספקים לנו צרכים בסיסיים כמו דגה ,מים ומוצרים
מצמחי הסביבה .הם משפיעים גם על היבטים רחבים יותר של חיינו ,למשל סינון המים ושיפור איכותם ,ויסות שיטפונות ואתרים
לפעילות נופש ,חינוך ופנאי.
ומה המצב אצלנו? מדינת ישראל ענייה בבתי גידול של מים מתוקים .רוב שטחי החּולה ,הביצה הגדולה ,יובשו והותירו אחריהם רק
שמורת טבע קטנטונת שאינה מספקת את שירותי המערכת האקולוגית שהיו בה בעבר .המערכת האקולוגית בכנרת ,האגם היחיד,
נפגעה קשות מהשימוש בה כמקור מים מרכזי של ישראל ,ומצבה הירוד השפיע גם על שפכי הנחלים הזורמים אליה .מעיינות
יובשו ,נחלים זוהמו ,ורבות מבריכות החורף נעלמו בתוך שישה עשורים בלבד .הייבוש והזיהום גרמו להכחדת עשרות מינים של
צומח וחי ,בהם דג לבנון החולה שנכחד עם ייבוש הביצה.
בשנים האחרונות נרתמו המשרד להגנת הסביבה ,רשות הטבע והגנים ,רשות המים ,קרן קיימת לישראל ,רשויות ניקוז אזוריות
וגופים ממשלתיים וציבוריים רבים לעשות מעשה ולתקן את שאפשר .אחד המהלכים החשובים הוא חקיקת חוק המים ,המחייב את
הגופים העוסקים בניהול משק המים להכיר גם בטבע כצרכן של מים ,לשמור על בריאות בתי הגידול הלחים ולהקצות בעבורם
מכסות מים שישמרו עליהם.
גם הירקון לא נמלט מגורל נחלי ישראל .עשורים של שאיבת מים לשתייה ולהשקיה ,הזרמת שפכים וקולחים ופעילות חקלאית
לד ָקן .כיום זורמים בנהר
שפגעה בגדות הנחל – כל אלה הזיקו לו והפכוהו מגביר אימתני ,עבדקן ורחב ממדים להלך כחוש וזַ ְ
שהפך לנחל רק  2%מתוך  220מיליון הקוב שזרמו בו בעבר מדי שנה .רשות נחל ירקון ,האחראית לנחל ולגדותיו ממקורותיו ועד
הים ,החלה לקדם במרץ רב ובשיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים את שיקום סביבת הנחל .עכשיו אפשר כבר להבחין בשינוי
של ממש לעומת שנים עברו :החלק המזרחי של הירקון – מכביש  4ועד כביש  – 444הוא גן לאומי ,ובמרחביו נטייל בעקבות בתי
הגידול הלחים השוכנים בו.
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בתי גידול לחים במתחם תל אפק-אנטיפטריס
בריכת החורף :הבריכה היא בית גידול המתמלא רק בחורף ,כשמי הגשמים עומדים בו במשך כמה חודשים .בעולם הקטן הזה
מתפתח ,בינות לצמחייה ,מגוון עשיר של חסרי חוליות (חלזונות ,סרטנים וחרקים) .מוכרים יותר הם הדו-חיים – צפרדעים ,קרפדות
ואילניות – שנזקקים למקווה המים לצורך הזדווגות וגם להתפתחות הראשנים .בערבי החורף עולה מהבריכה קונצרט קקופוני של
אילניות שלא יבייש את התזמורת הקולנית בעולם.
מאחר שקשה לראות את הנעשה בתוך הבריכה ,הוצב לטובת המבקרים מעין חלון בדמות אקווריום ענקי .בעונה השחונה הברכה
יבשה ,וכך גם האקווריום .אז מסתתרים הדו-חיים הבוגרים בשולי הבריכה ,מתחת לאבנים ובתוך הקרקע ,וביצי הסרטנים מונחות
על הקרקעית וממתינות לגשם .בעונת הגשמים יתמלא האקווריום בהדרגה ככל שיעלה מפלס הבריכה ,וכשהבריכה תהיה בשיאה
נוכל לראות מעבר לזכוכית סרטנים ייחודיים לבריכות חורף ,חרקים ובעלי חיים זערוריים שחיים את חייהם בשלווה.
האגם :האגם המלאכותי הקטן הוא פנינה כחולה למבקרים בכל עונות השנה ומשמש בית גידול לח במיטבו .מסביבו צומחים
באופן טבעי שנית גדולה ,קנה וסוף ,ובתוכו אפשר למצוא נהרונית .לעתים קרובות נראים כאן עופות מים כגון ַּפרּפור עקוד או
ברכיות ,יאוריות ,סּופיות ואנפות לילה מוציאות את ימיהן באגם ולאורך הירקון .האגם הוא סביבה
שלדג המחפשים אחר ציד .גם ֵ
נוספת לנחל הירקון ולבריכת הלבנונים שבמתחם מקורות הירקון הסמוך ,שבה אפשר לראות את דגי לבנון הירקון משייטים להם
בהנאה ,ומעליו מתעופפים בלילות עטלפי חרקים המנסים לתפוס לעצמם חרק כלשהו לארוחת לילה.
בתי גידול לחים נוספים בגן הלאומי ירקון
בריכת לַ בנּון הירקון :בריכה מגודרת הצופנת אוצר בלום .לבנון הירקון הוא מין של קרפיון שהיה נפוץ בעבר בנחלי החוף של
ישראל אך שרד בעיקר בירקון .ממש רגע לפני שהתייבש הנחל בגלל שאיבה ,נלכדה קבוצת דגים והועברה לשימור ולרבייה
במבצע יקר ערך (מבחינה ערכית וכלכלית כאחת) .לפני שנים אחדות הושבו הדגים לבריכה ,והיום היא משמשת מקום ִהתרבות
והגנה מפני זיהום הנחל .ממנה מוחזרים דגים לירקון ולנחלים נוספים תחת בקרה מקצועית .ככל הידוע לנו ,זהו המקרה היחיד
בעולם שבו דג שהיה על סף הכחדה נאסף ,גודל בשבי והושב בהצלחה לסביבת המקור שלו.
נחל ירקון :בעבר שפעו המעיינות לאורך הירקון ויצרו נהר אדירִּ ,ביצה וסבך בלתי חדיר .ג'מוסים ,חזירי בר ,צבאים ,צבועים,
חתולי בר וחתולי ביצות היו בני בית .והיום? היום יש נחל ,שטחים מעובדים והרבה פחות חי וצומח .וו סוג העץ העיקרי כאן הוא
האקליפטוס ,ולצדו גדלה צמחיית קנה ,סוף ,פטל וערבות .בנחל עצמו טובל הצמח קרנן טבוע .לעתים נוכל לראות צבי ביצה ,דגים,
וגם שפיריות ושפריריות מרהיבות.
ברכת הנּופרים :בשנות השבעים של המאה העשרים נלקחו כמה פרטים של נופר לשמירה באוניברסיטת תל אביב בשל החשש
שמא לא ישרדו מזיהום הנחל ומהתייבשותו .בשנת  1993השיבה רשות הטבע והגנים נופרים לנחל ,וחיש מהר הם נקלטו והתרבו.
בחודשים מאי עד יולי פרחי הנופר הצהובים ירנינו כל לב.
כללי התנהגות בסביבת בתי גידול לחים
מותר לטייל ולהתרשם ,להביט וללמוד ,לצלם ולצייר ,אך אסור לרדת מהשבילים ,לטבול בבריכות ובמקווי המים ,לדוג או לצוד,
להשתמש במים לכל שימוש או ללכלך .חשוב גם להימנע מלהכניס אל שטחי הבריכות חיות מחמד שאינן קשורות ברצועה.
תפקידן של הבריכות הוא לשמור על בית גידול ייחודי ,וכל הרחפה של חלקיקי הבוץ והחומרים שבקרקעית עלולה לפגוע בחי
ובצומח התלויים למחייתם בבית הגידול הלח .ביכולתנו לשמור על הטבע של כולנו ,והוא ימשיך להסב לנו הנאה רבה.
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נספח :2

על זכות הטבע למים

מאת :הלל גלזמן ,מנהל מדור ניטור נחלים ברשות הטבע והגנים

ארץ ישראל נתברכה בשפע מעיינות ונחלים הבוקעים בהרים וזורמים אל הים התיכון במערב ואל הירדן ,הכנרת וים המלח
במזרח .במשך אלפי שנות התיישבות  -מאז התרבויות העתיקות  -מצא לו האדם מקום משכן ליד מקורות המים הטבעיים וניצל
אותם לקיומו ,אך שמר תמיד על איזון המערכות הטבעיות ,ובעיקר אלה שקיומן על המים .בתקופת ממלכות ישראל ,ואחר כך
כשבנו היוונים והרומאים את עריהם הגדולות ,נבנו מפעלי הטיית המים הגדולים הראשונים בארץ ישראל ,בהם מפעל המים של
ירושלים ,אמות המים לקיסריה ,אמות המים לעכו ולציפורי ועוד .בתקופה ההיא נועדו המים בעיקר לשתייה והובלו מהמעיינות
הגדולים והמתוקים אל הערים .החקלאות התבססה על גידול בוסתנים שהושקו בתעלות ישירות מהמעיינות ,ורוב גידולי השדה היו
גידולי בעל .המערכת הטבעית של המעיינות והנחלים כמעט לא נפגעה כתוצאה משימושי האדם.
השינוי הגדול חל עם פרוץ המהפכה התעשייתית בסוף המאה ה .19-המצאת מכונות הקיטור ,ואחר כך המצאת החשמל ,אפשרו
לאדם להוביל מים למרחקים גדולים ולשאוב אותם לגבהים ,אל מקומות היישוב העירוניים ההולכים וגדלים .בד בבד התפתחו
התעשייה והחקלאות בקצב מהיר ביותר .תהליך זה לא פסח כמובן גם על ארץ ישראל .במהלך כמאה שנות פיתוח של ההתיישבות
בישראל יובשו כמעט כל שטחי הביצה ,הוטו זרמי הנחלים ,ונתפסו רוב המעיינות בארץ.
פיתוח מואץ של כושר שאיבה באגני מי התהום הטבעיים ובמאגרים העל-קרקעיים והגדלת כושר האיגום הביאו ליכולת ניצול מים
גבוהה מהיקף המילוי השנתי החוזר שלהם .מצב זה הוביל עד מהרה לייבוש קבוע של מקורות מים על ידי שאיבתם ,עוד לפני
שהגיעו לשפיעה טבעית .במאה השנה האחרונות יובשו  97%מבתי הגידול הלחים בארץ והפכו לשטחי חקלאות ,לשטחים מבונים
(ערים ויישובים כפריים) ולמתקני תיירות.
בתי גידול לחים שרדו בעיקר בגנים לאומיים ובשמורות טבע מוכרזות ,ושטחם הכולל מגיע כיום לכ 8,500-דונם ,שהם כאמור
כ 3%-בלבד משטחם המקורי .נחלי הארץ יובשו עקב שאיבת מקורותיהם ,ורובם הפכו לתעלות שפכים מזוהמות שאין בהן חיים.
באחדים מהנחלים נותרה זרימה טבעית ,למשל בנחלים חרמון (בניאס) ,דן ושניר (חצבני) היורדים אל הירדן ההררי ואל הכנרת,
אף שחלקים מהם הוטו באזורי הנביעות .בכמה נחלים נותרה זרימה חלשה ממעיינות שלא נוצלו ,כדוגמת עין תמיר בנחל כזיב
ומעיינות נחל בצת ,אך גם הם מנוצלים במורד קטעי הזרימה הקצרים שלהם .כשהמים מליחים ואינם ראויים לשימוש ,כמו בנחל
תנינים ,נותרה זרימתם באפיק ,אך הם מנוצלים במורד הנחל לגידול דגים ,וכיום תכניות להתפלת מים מטילות איום גם על קטעים
איתנים אחרונים אלו .בד בבד עם שאיבת היתר ניכרת גם הרעה באיכות מי התהום ,הנגרמת עקב היעדר מילוי חוזר של גשם
בשנים שחונות מצד אחד ,ובשל חדירת מי שפכים ,תשטיפי חקלאות (דשנים וחומרי הדברה) וזיהומים מנגר עירוני ומכבישים אל
האקוויפרים מצד שני.
אמנם קשה להעריך את היקף הנזק שהסבו לטבע הטיית מקורות המים וייבוש השטחים הלחים ,אך ברור שאנו מאבדים ממש
לנגד עינינו מערכות אקולוגיות ייחודיות ,ובהן ערכי טבע רבים שיכולים להתקיים אך ורק בסביבת מים שאיכותם טובה.

בתי גידול לחים מרכזיים שיובשו ונפגעו במרוצת השנים
מקורות הירדן
בנחל דן נותרה זרימה חופשית רק בקילומטר הראשון שבתחום שמורת תל דן ,לאחר שהוטו  30%מהמים כבר מראש המעיין.
במורד פלגי הדן  -המסתעפים ליד הקיבוצים דן ודפנה ומתחברים לאפיקי נחל חרמון ונחל שניר  -נותרים רק  5%מהמים ,וכל
השאר מוטים לחקלאות ולצרכים ביתיים .נחל חרמון סובל ממצב דומה ,ואילו בנחל שניר המים מוטים על ידי חקלאים לבנונים
עוד בקטע שליד מקורותיו בחצביה שבלבנון .כך מצטמצמות המערכות האקולוגיות של נחלים אלה לאפיקים צרים שאינם יכולים
לקיים את החי והצומח שלהם.
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שמורת החולה
בשמורת החולה נותרו שרידי הביצות שיובשו בשנות החמישים ,והם מתקיימים ממים המוזרמים לשמורה מבריכות הדגים ,ממי
ניקוז חקלאי ומעודפי מי קולחין מצפון העמק .מים אלה מכילים ריכוזים גבוהים של מזהמים וגורמים לשינויים אקולוגיים נרחבים
בבית הגידול הטבעי בחולה .המים אינם צלולים עוד כפי שהיו בעבר ,ופניהם מכוסים במקומות רבים בשכבה עבה של אצות
המונעת חדירה של אור וחום אל תוך המים .המחסור החמור במים גורם לירידת המפלס באגם המרכזי ובגופי המים שסביבו,
עד כדי ייבוש של  75%מכלל השטחים הלחים שבשמורה .במצב זה נפגעים רוב בעלי החיים במים ,בהם דגים ,חלזונות ,סרטנים
ועוד .גושים גדולים של צמחיית גדות  -ובעקר קנה וגומא  -משתלטים על שטחי המים המיובשים ודוחקים את המינים הייחודיים
שגדלים בדרך כלל בתוך המים ,בהם הנופר הצהוב ואירוס ענף .בהיעדר הזרמת מים לשמורה חלה הנמכה חדה גם במפלסי מי
התהום שתחתיה ,וזו גרמה לייבוש שטחי האחו הלח ולאובדן שטח גדול של צמחייה עשבונית נמוכה .צמחייה זו היא בית גידול
למיני מכרסמים ועופות ביצה וחוף ,ומשמשת גם מקור מזון טבעי לעדר התאואים (ג’מוסים) שבשמורה.
מעיין עינן ונחל עינן
מעיין עינן ונחל עינן היו מקורות המים הטבעיים העיקריים של אגם החולה ושל שמורת החולה מאז יובשו הביצות והאגם .ואולם,
עקב שאיבת יתר של מים לשתייה ולחקלאות באקוויפר המזין את המעיין ,ירד מפלס המים אל מתחת לגובה הנביעה ,וזו יבשה
לחלוטין .מי המעיין החמימים היו חיוניים לקיומם של דגי האמנון הייחודיים לחולה בתקופת החורף בגלל הטמפרטורה הנוחה
שלהם ( 21מעלות צלזיוס) ,ועתה אין כל קיום לדגים אלו לא במעיין ולא בנחל ,שיבש אף הוא.
הכנרת
עד השנה שעברה הביאה ירידת מפלס האגם לייבוש כל שטחי הביצה בבקעת הבטיחה ולאובדן הלגונות ובתי הגידול הביצתיים
שסביבם .קווי החופים נסוגו מאות מטרים אל תוך שטח האגם המתייבש .בשטחים היבשים משתלטים צמחים שלא גדלים כאן
בדרך כלל ,בעיקר אשלים ,ויוצרים יער מפותח שמשנה את כל בית הגידול .אפיקי הנחלים הגדולים היורדים אל הכנרת מהגולן -
משושים ,יהודייה ודליות  -הפכו לערוצים קטנים ,ורוחבם הצטמצם מ 50-30-מטר למטרים אחדים בלבד .בהיעדר זרימה ,צמחיית
הגדות משתלטת על שטח הנחל המצומצם ,וצמחים כמו מדד זוחל ושנית מתפתלת מונעים מאצות ,מנהרוניות ומצמחיית מים
טבולה אחרת להתפתח במים.
דגי אמנון ,שלהם חלק חשוב בשמירת מאזן האצות באגם ,נוהגים להתרבות במים הרדודים והשקטים של הלגונות ובאפיקי
הנחלים שבבטיחה ,אך בגלל ירידת המפלס החדה ,כמעט ולא מצאו שטח לכריית גומות ההטלה והדגירה באביב ,ונשקפת סכנה
לריבוי הטבעי שלהם.
בשנת  ,2013בזכות גשמי הברכה וצמצום השאיבה ,השתנה מעט המצב ,אך העתיד עדיין לוט בערפל.
מוצא הירדן מהכנרת
נהר ירדן ,גדול הנהרות של ארץ ישראל ,נזכר בתנ”ך פעמים רבות (למשל“ ,הירדן יסֹב לאחור”“ ,כאריה יעלה בגאון הירדן”) .בעבר
זרם הירדן בזרימה איתנה וחזקה מהכנרת עד לים המלח וניזון מיובלים רבים ,בהם נהר ירמוך היורד ממזרח הגולן ומהרי הגלעד.
על גדות הנהר התקיימה מערכת אקולוגית אקווטית עשירה במיוחד שהפגישה מינים רבים של צמחים ובעלי חיים ,שמקצתם
הגיעו מהדרום החם ואחרים מהצפון הקר .בגלל רצף המאורעות ההיסטוריים באזור זה זכה הירדן לחשיבות דתית רבה בעיני
נוצרים ועמי עולם רבים.
מיום שנחסם מוצא הירדן מהכנרת בסכר דגניה לטובת מפעל החשמל בנהריים בתחילת המאה העשרים (ולאחר מכן לטובת
המוביל הארצי) ,ומאז נחסם הירמוך על ידי ממלכת ירדן ,כל שנותר באפיק הנהר הוא מי המעיינות המלוחים המוטים מצפון
הכנרת ומי הביוב של טבריה ויישובי עמק הירדן .הנהר הפך לתעלת ביוב מצחינה שיש להתבייש בה ,ומתקיימים בו רק מעט מינים
שיכולים לשרוד בתנאי חוסר חמצן וריכוזי מזהמים גבוהים .רוב המינים שפיארו בעבר את גאון הירדן הדרומי  -ובהם עופות המים
הנודדים ,ציפורי השיר בעצים והלוטרות שבמים  -נעלמו ואינם.
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נחלי הגליל
שאיבות היתר בקידוחים הרבים שנקדחו בהרי הגליל הורידו את מפלסי המים של מעיינות רבים אל מתחת לרום השפיעה ,והם
יבשו .נותרו רק קטעי נחלים מעטים שבהם זרימה חלשה ,כמו בנחל עמוד ובנחל כזיב ,פאר נחלי הגליל .מעט המים מגיעים
ממעיינות קטנים שלא נוצלו או ממקווי מי השתייה של חברת מקורות ,המשחררת לטבע מים במשורה על פי הסכמים והקצאות
מיוחדות שנתנה נציבות המים.
בנחל בצת יבשו לפני כעשור המעיינות לראשונה; כל בריכות המים יבשו אף הן ,וכל החי והצומח שהיו בהן מתו .השפיריות
היחידות שנותרו ריחפו מסביב וחיפשו לשווא מקור מים להטיל בו את ביציהן ,אך אין מים כלל .הדלבים הגדולים מלאי ההוד
והתפארת נכנסו לשלכת מוקדמת בגלל תעוקת חוסר המים .כדי להציל את בית הגידול הייחודי הזה ,רשות הטבע והגנים הזרימה
מים מבריכה סמוכה של מקורות בצינור באורך של  1,500מטר אל קטע הנחל שנפגע וסייעה בשיקומו של הנחל.
שמורת עין אפק
בימים כתיקונם מילאו מעיינות נעמן את הבריכות שבשמורה ,ומימיהם זרמו הלאה בנחל נעמן אל הים התיכון .נחל זה היה אחד
מנחלי החוף הגדולים והעשירים של ארץ ישראל ,והמים הרבים שזרמו בו הפעילו טחנות קמח גדולות וסיפקו את צורכי הקיום
של עצי ערבה עבותים ושל מאות יצורים ודגים ייחודיים .כיום ,עקב שאיבות יתר בקידוחים שבמעלה המעיינות ,ירדו מפלסיהם
ואין בהם עוד מים .הבריכות והתעלות יבשו ,גם אפיק הנחל יבש ,וכל היצורים שחיו בהם מתו .כדי לשמור ולקיים חלק קטן של
השמורה ושל החי והצומח שבה ,אין ברירה אלא לקבל בשעת חירום כזו מים בשאיבה מקידוח סמוך לשמורה במקום המעיינות.
המים נשאבים ממי התהום ומוזרמים בתעלה אל הבריכה המרכזית .כך ניצלו הצב הרך והנימפיאה התכולה ,שני מינים ייחודיים
לשמורת עין אפק ,שאפשר לראותם היום בביקור.
למורד נחל נעמן מוזרמים שפכים של מפעלי מילואות ,שפכי קיבוץ כפר מסריק ושפכים ממעלה אגן הנחל ומניקוז בריכות הדגים
של המשקים .המים באיכות ירודה ,נטולי חמצן ומרובי מזהמים ,ואינם מאפשרים קיום בתוכם .הנחל יכול להיות הריאה הירוקה
של תושבי עכו והקריות ,אך הוא מת ומסריח ,ואיש אינו חפץ להתקרב אליו.
נחל ירקון
בעבר היה הירקון הגדול שבנחלי החוף בארץ ישראל .מקורותיו הנובעים ליד ראש העין שפעו בעבר  220מיליון קוב (!) מדי
שנה ,והמים המתוקים והצלולים זרמו אל אפיק הנחל וקיימו בו ובגדותיו עושר מינים של בעלי חיים וצמחים .אך גם כאן ,בגלל
שאיבות יתר מאקוויפר ההר וניצול המים לצורכי האדם ,יבשו המעיינות לחלוטין ,ולאפיק הירקון לא זורמים עוד מים מתוקים .כדי
לשמור על מעט מהמינים הנדירים שהתקיימו כאן בעבר ,נאלצו רשות הטבע והגנים ורשות נחל ירקון לבקש שאיבת מים מיוחדת
מהקידוחים הסמוכים ולהזרימם לבריכות הנופרים ,שבהן מתקיים הצמח הנדיר נופר צהוב .אפיקו של הירקון חרב לחלוטין באזור
זה ,ורק עצי הערבה הגדולים ושיחי הקנה שנותרו מיותמים במרומי הגדות מעידים על שפע המים שזרמו כאן פעם .כל הדגים,
החלזונות והסרטנים שחיו כאן בעבר נכחדו ואינם .קרקעית הנחל סדוקה ויבשה .למורד הנחל מוזרמים שפכים וקולחים שאין להם
שימוש חוזר בחקלאות .מים אלו מקיימים בית גידול שונה לחלוטין מזה שהיה בטבע בימים עברו ,אינם צלולים ואינם ראויים למגע
אדם .רק בקטע התחתון של הנחל זורמים מי ים הנכנסים ויוצאים ממנו בתהליך הגאות והשפל ,אך המים מלוחים ,ולא מתקיים
בהם טבע של נחל מים מתוקים.
אבל כעת מתחיל שינוי .בזכות עבודה רבה ותקציבים גדולים חוזרים המים לאזור הירקון .בגן הלאומי ירקון תוכלו לראות כבר כעת
מקווי מים שמחזירים עטרה ליושנה :האגם ובריכת החורף בתל אפק ,תעלת עינת הרטובה הזורמת מתחילת  2013לכיוון בריכות
הנופרים ,והשנה אמור נחל מלאכותי להזרים מים ממקורות הירקון אל הנחל כדי להיטיב את מימיו .בשנים הקרובות ,כשתוחלף
שאיבת המים בהתפלת מי ים ,יעלה מפלס מי התהום ,ומקווי מים נוספים ישובו לתחייה.
נחל תנינים
במישור החוף נותר רק נחל אחד לא מזוהם ,נחל תנינים ,וגם הוא בסכנת התייבשות עקב הורדת המפלסים באגן מי התהום של
ההר .מעיינות תמסח שבלב שמורת הטבע  -שהם מקור המים לנחל  -הולכים ומידלדלים עקב שאיבות יתר ,ובשנים האחרונות,
יותר מאי פעם בעבר ,נשקפת סכנת התייבשות גם לאחרון נחלי החוף הנקיים.
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מה עושים?
 .1הקצאות מים לשמירת טבע
רשות הטבע והגנים פיתחה מערכת של הקצאות מים לגנים ולשמורות כדי לשמר את מעט הטבע שנותר בבתי הגידול הלחים.
הקצאות אלו ,שנותנת נציבות המים ,מטרתן לשמר את המצב הקיים ולמנוע פגיעה נוספת בנחלים .כך הושגו הסכמים לחלוקת מי
נחל דן בצפון ,לשמירת קטע רטוב בנחל כזיב ,להבטחת הזרמת המים בנחל תנינים ועוד.
 .2תכנית אב למים לטבע
לטווח הארוך ,רשות הטבע והגנים נערכת להכין תכנית אב למים לטבע .לשם כך יש להגדיר את הצרכים האמיתיים של הנחלים
ובתי הגידול הלחים הן מבחינת כמויות המים על פי חלוקה עונתית ,והן מבחינת איכות המים הנדרשת לקיום מיני החי והצומח
בהם .הקצאות מים אלו מעוגנות בחוק המים כמו ההקצאות הניתנות לכל צרכני המים האחרים.
 .3פעולות חירום
עם ההחמרה שחלה במצבו של משק המים בעשור האחרון ביקשה רשות הטבע והגנים מנציבות המים לנקוט פעולות חירום
כדי להציל בתי גידול לחים מסוימים מכליה .כך הוזרמה לבריכות הנופרים שבמקורות הירקון כמות מינימלית של מים מקידוחי
מקורות ,ולבריכות של מעיינות הנעמן הוזרמו מים מקידוח סמוך .בשמורות אחרות הרשות מבצעת פעולות פיזיות ,כגון העמקת
בריכות המים והרחבת שטחי המים והאחו הלח כדי שיוכלו להתמודד עם המחסור החמור במים.
 .4הקצאת משאבים וייצור מקורות מים חלופיים
לצורך קיומם של בתי הגידול הלחים בבסיסם הטבעי ,על המדינה להקצות את המשאבים הדרושים הן בממון והן בכמויות מים .יש
לייצר מקורות מים חלופיים בדחיפות (בעיקר התפלת מי ים) כדי לענות על הביקושים הגדלים למים שפירים וכדי לאפשר קליחה
טבעית של המעיינות מאגני מי התהום אל הנחלים אגב שיקום של מפלס מי התהום .קליחה כזו תשמר את הנוף הטבעי ותסייע
לשקם את הנחלים ,וכן תשפר את איכות המים המנוצלים מאגנים אלו.
 .5שיקום נחלים
רשות הטבע והגנים פועלת במסגרת המנהלה לשיקום נחלי ישראל שבמשרד להגנת הסביבה להביא לסילוק המזהמים מנחלי
הארץ ,וכן שותפה בקידום תכניות אב לשיקום ולטיפוח של נחלים ,להשבת בתי הגידול הטבעיים שבהם ולפיתוח אתרי נופש
ותיירות לרווחת כלל האוכלוסייה.
כולנו אוהבים לצאת ולהינפש בטבע ,לנוח ולהתרענן לגדות הנחלים ,הריאות הירוקות שלנו.
אבל רק אם ניתן להם מים ,ניתן להם חיים ונשמר אותם לדורות הבאים.
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נספח :3

מפת המסדרונות האקולוגיים של ישראל

- 30 -

נספח :4

הצעת מדיניות למסדרונות אקולוגיים
בשטחים הפתוחים :כלי לשמירת טבע
מאת :יהושע שקדי ואלי שדות ,חטיבת המדע ברשות הטבע והגנים

חיבור זה מציע ליצור מסדרונות לאורכה של ישראל על ידי חיבור השטחים המוגנים סטטוטורית והשטחים הפתוחים שביניהם כדי
לתמוך בשמירת הטבע בישראל .במסמך זה אנו מנסים לגבש קווי מדיניות שישמשו את רשות הטבע והגנים בשמירה על השטחים
הפתוחים ,וכן להגדיר סדרי עדיפות לטיפול בהם .אנחנו מציעים שהרשות תטפל בשטחים הפתוחים בעיקר בהיבטים הנוגעים
לשמירת המגוון הביולוגי ,ולכן עליה להתמקד בשטחים שבהן מתקיימות מערכות טבעיות ,ולקדם את השימור של שטחים פתוחים
אחרים (שטחים חקלאיים ויערות נטועים) רק אם הם תומכים בשמירת המגוון הביולוגי.
כדי לשמור על המגוון הביולוגי ,על הרשות לפעול בשני מישורים )1( :שמירה על מינים נדירים ועל מערכות אקולוגיות נדירות או
מייצגות; ( )2שמירה על אזורים גדולים ורצופים (מסדרונות) כדי לקיים אוכלוסיות גדולות יחסית המחליפות ביניהן מידע גנטי.
המערכות האקולוגיות הנדירות העיקריות הנמצאות בסכנת היעלמות הן מערכות המים המתוקים והמערכות לאורך חוף הים
התיכון הנשענות על חול וסלעי כורכר .אנחנו ממליצים לנקוט קו חסר פשרות נגד כל פיתוח המסכן מערכות אלה.
בשמירת השטחים הפתוחים אנו ממליצים להתמקד בארבעה צירים מרכזיים )1( :ציר הבקע הסורי-אפריקאי – הבקע הוא תופעה
ייחודית ומגוונת ביותר ,וראוי לשמר את כולה ,רצוי בשיתוף פעולה עם ממלכת ירדן; ( )2ציר החבל הים תיכוני – יש לשמר רצף
של שטחים פתוחים טבעיים לכל אורך החבל ,לרבות אזורי המגע שלו עם החבל האירנו-טורני והחבל המדברי (מזרח השומרון
ואזור לכיש); ( )3ציר מקוטע לאורך החוף – ראוי להתמקד בגושים שעדיין נותרו רחבים יחסית ,כמו חולות קיסריה וכתמי החולות
שבין ראשון לציון ורצועת עזה ,למרות אי רציפותם; ( )4הציר המדברי המורכב מזרוע מזרחית (דרך מדבר יהודה) ומזרוע מערבית
(מאזור נחל בשור וחולות עגור) המתכנסות להר הנגב והנגב המרכזי בואך אילת .צירפנו גם מפות (קנ”מ  )1:300,000שמתוות את
המסדרונות וקושרות בין השטחים המוגנים.
אנחנו ממליצים לבחון הקמה של שמורות ביוספריות לאורך צירים אלה בשטחים המחברים שטחים טבעיים וששימושי השטח
בהם מגוונים .השמורות הביוספריות עשויות לקדם את שמירת המגוון הביולוגי באמצעות פיתוח בר קיימא .הקמת השמורות
הביוספריות מותנה בהטמעה וביישום של רעיון השמורה הביוספרית בציבור בכלל ובגופי התכנון במערכת הסטטוטורית בפרט.
על הרשות להגנת הטבע והגנים להקדיש מאמצים מיוחדים לקידום השמורה הביוספרית הקיימת בכרמל וזו המוצעת בלכיש כדי
להוכיח לכול את יעילותן בקידום השימור והפיתוח .יצוין כי המחסור בנתונים דיגיטליים של שימושי שטח עדכניים ברמת הגולן
(באזור זה לא טיפלנו כלל) ,בשומרון וביהודה הקשה על קביעת מדיניות באזורים אלה.
מדינת ישראל חתמה על אמנה בינלאומית שתכליתה לשמור על המגוון הביולוגי (אמנת ריו  ,)UNEP, 1992וזהו אכן אחד היעדים
המרכזיים של רשות הטבע והגנים .את המגוון הביולוגי נהוג לחלק לשלושה מרכיבים מרכזיים :המגוון הגנטי ,מגוון המינים ומגוון
המערכות האקולוגיות .שלושת המרכיבים תלויים זה בזה בקשר הדוק ,ושינויים באחד יכולים להשפיע על האחרים .שימור
השטחים הפתוחים הוא אפוא אמצעי מרכזי בשימור המגוון הביולוגי ,ולכן כאמור על הרשות למקד את המאמץ במשימה זו.
הגדרתם של השטחים הפתוחים בעייתית ומושפעת מאוד מהשקפת העולם .בעבר התנהל הטיפול בשטחים פתוחים למטרות של
שמירת טבע בנפרד מהטיפול בשטחים פתוחים אחרים .מספר הגופים העוסקים בשטחים הפתוחים גדל עם השנים ,וכל גוף טיפל
בתחום התמחותו בלא תיאום עם האחרים .ההגדרה של שטחים פתוחים כוללת את כל השטחים שאינם בנויים לרבות אזורים
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נספח  :4המשך

טבעיים ,יערות נטועים ,שטחים חקלאיים ושטחים המשמשים לנופש ,תיירות וחינוך ,שקצתם מתבססים על מערכות טבעיות .כל
הגדרה כרוכה בהערכה ובניהול של חלק מהשטחים פתוחים על פי מטרות וצרכים מסוימים ועל פי שיוך מוסדי.
למיטב ידיעתנו ,לא התבצע ניתוח יסודי של המגוון הביולוגי בישראל (כמו שלא נעשה ברוב חלקי העולם ,והבנת הפיזור המרחבי
שלו לוקה בחסר .לכן הדרך לשמור על המגוון הביולוגי היא באמצעות שמירה על מגוון רחב של אזורים ונופים המייצגים אותו.
הדרך היעילה ביותר היא באמצעות שמורות טבע .במדינת ישראל הוכרזו יותר מ 300-שמורות טבע ,אך אין בהן כדי לשמור על
המגוון הביולוגי משתי סיבות מרכזיות :האחת ,שטחן של רוב שמורות הטבע בישראל קטן לפי כל אמת מידה ומאפשר את קיומן
של אוכלוסיות קטנות בלבד .אוכלוסיות קטנות נתונות לסיכון הכחדה גבוה כתוצאה מתהליכי אקראי (שאין לנו כל שליטה עליהם),
ולכן אוכלוסיות הצמחים ובעלי החיים שבשמורות תלויות במידה רבה ברווחת האוכלוסיות שמחוץ לשמורות ,בשטחים הפתוחים.
הסיבה השנייה היא שהשמורות מנותקות זו מזו ומופרדות בכבישים ובאזורים בנויים .הנתק עלול למנוע העברה של חומר גנטי
בין אוכלוסיות ,ולכן עלול לגרום לירידה במגוון הגנטי בתוכן (גם כאן לתהליכי האקראי תפקיד מרכזי) ולירידה בהתאמה של
האוכלוסיות לסביבה שבה הן מתקיימות .המעבר של פרטים וחומר גנטי בין האוכלוסיות מתבצע דרך השטחים הפתוחים.
אם כן ,כדי לשמור על המגוון הביולוגי עלינו לשמור על מסדרונות אקולוגיים ,קרי שטחים גדולים ,רצופים ושמורים שיאפשרו הן
את קיומן של אוכלוסיות גדולות והן מעבר של חומר גנטי ביניהן.
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נספח :5

חשיבות המגוון הביולוגי
מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה

המונח מגוון ביולוגי ( )biodiversityמתאר את שונות החיים הגדולה על פני האדמה ומתייחס למגוון היצורים החיים מכל מקור
(יבשתי ,מימי או אחר) ולמגוון המערכות והתהליכים האקולוגיים התומכים ביצורים אלו.
מגוון ביולוגי כולל:
מגוון תוך-מיני – מגוון גנטי בין פרטים בני אותו מין
מגוון בין-מיני – מגוון המינים ,הסוגים ,המשפחות וכדומה
מגוון המערכות האקולוגיות ויחידות הנוף האקולוגיות – על עושר בתי הגידול והתהליכים האקולוגיים הטבעיים המתקיימים בהן
כיום מוגדרים בעולם -כ 1.7 -מיליון מינים ,אך מספרם של כלל המינים עדיין לא ידוע ,וההערכה היא שיש לפחות  14מיליון .מ�ת
חילת המאה העשרים ,המאופיינת בעלייה ברמת החיים של האדם ,נמצאים מינים ומערכות אקולוגיות בסכנה גדולה מאי פעם
בהיסטוריה המתועדת .בישראל נשקפת היום סכנת הכחדה ל 142-מיני יונקים ,דו-חיים ,זוחלים ,דגי נחלים ואגמים ועופות .כ75-
ממיני הצמחים ,שהם כ 3%-מכלל הצמחייה של ארץ ישראל ,לא נמצאו מאז שנות החמישים!
ייחודה של ישראל בתחום המגוון הביולוגי
למרות שטחה המצומצם יחסית של ישראל (כ 22,000-קמ”ר) תרומתה למגוון הביולוגי העולמי גדולה :חיים ומתרבים בה כ2,388-
מיני צמחים ,כ 100-מיני יונקים וכ 450-מיני ציפורים (בקליפורניה ,הנמצאת באותו קו רוחב גיאוגרפי ,יש מספר דומה של מיני
ציפורים ,אף ששטחה גדול פי  14משטח ישראל).
עושר זה מקורו בכמה גורמים:
מיקום גיאוגרפי  -ישראל משמשת גשר יבשתי בין חבלי העולם הממוזג שבצפון ובין אזורי המדבריות ומה שמעבר להם עד יערות העד
הגשומים והחמים של אפריקה ואסיה .גשר זה מאפשר מעבר של בעלי חיים וצמחים מבית גידול אחד למשנהו ,למשל בנדידת עופות.
ריבוי תנאי אקלים  -האקלים בארץ מגוון ותלוי בטופוגרפיה ,בהשפעה הממתנת של הים לעומת היבשה וכדומה .הבדלים אלו
יוצרים מספר רב של בתי גידול.
נוף מגוון  -בישראל יש שלל נופים הכוללים אזורים הרריים ומבותרים ,מישוריים ושטוחים ורבים אחרים .אלה יוצרים מגוון רחב של
מערכות אקולוגיות.
היסטוריה אקלימית  -האקלים בארץ לא היה תמיד כפי שהוא היום ,והשינויים הביאו בעקבותיהם חדירות של מינים מאזורים
משווניים ומאזורים ממוזגים בצפון .מינים אלו התאימו עצמם לסביבה ,וכיום הם מינים ותת מינים ייחודיים (אנדמיים) ,הקיימים רק
באזורנו .לדוגמה ,צומח החרמון ,שיטה מלבינה ,צומח סודני ועוד.
כיצד יכול תושב ישראל לתרום לשימור המגוון הביולוגי?
למנוע פלישה של צמחים ובעלי חיים לא מקומיים לסביבה שלנו.
לגדל צמחים מקומיים בגינות כדי לחזק את החי והצומח בבית גידולם הטבעי וכדי למנוע פלישה של צמחים אקזוטיים לטבע.
למנוע ייבוא וייצוא לא מבוקר ולא חוקי של חיות בר (רשות הטבע והגנים מופקדת על חוקי שמירת טבע ,סחר בבעלי חיים ,ציד וכדומה).
להתנדב לארגונים סביבתיים לשמירת חיות הבר ובתי הגידול הטבעיים.
להפסיק את הפגיעה ברמה המקומית על ידי זיהום ,ציד ,הרעלה וכדומה.
לדווח על כל מקרה של פגיעה מקומית ולמסור חיות בר פצועות לטיפול:
מוקד סביבה  ,6911* -פועל  24/7לקבלת דיווחים על פגיעה בחיות בר ובשטחי גנים לאומיים ושמורות טבע.
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נספח :6

האיש ההוא
מאת נתן יונתן

איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא
אשר היה כערבות הבוכיות.
למרגלות ההר נולד ,ליד הנחל,
בחורף שר בין ערבות בוכיות.
בקיץ בין אורות בצעי המים
לחמו שילח על פני הנחל לדגה,
מקני הסוף כרת לו עפיפון,
וכשהיה לאיש
מגבעולי הערבות הבוכיות נטה סוכה.
מאבן המבצר האפורה בנה לו בית,
על מי הנחל טחנה הקים,
זרע שדות,
שלח אונו על פני הים באוניות סוחר,
אך יש אשר יניח כלי מלאכתו
ויהיה פתאום לאיש אחר.
איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא
אשר היה כערבות הבוכיות.
למרגלות ההר נולד ,ליד הנחל,
יידוד פזור נפש על ההר או בבכאים.
ובנופלו בבוקר לא עבות אחד על אדמתו,
ייקנו לו אחוזת עולם
ליד אמות המים השקטות.
איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא
אשר היה כערבות הבוכיות,
וכמו מבצר עתיק היה בסוף הדרך.
איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא
אשר היה כערבות הבוכיות.

תודתנו לנילי כרמל על האישור להשתמש בשיר.
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נספח :7

צילומים של תל אפק מהתקופה הבריטית
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נספח  :7המשך
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