
שימור ושיקום של מגוון הצמחייה
בנאות המדבר שלצד ים המלח

מיכאל בלכר

איי החיים לצד ים המוות ושימורם

הדימוי המקובל של נווה המדבר הוא אי ירוק בסביבה צחיחה — אי של פוריות 
באמצע השממה, שקיומו מותנה בזמינות המים. מים זמינים לצמחים בכל עונה 
הם המשאב הקובע את השוני הקוטבי שבין נווה המדבר לבין סביבתו היובשנית. 
לנאות המדבר בחבל ים המלח יש סממן נוסף המבדיל בינם לבין סביבתם. לא זו 
בלבד שהם מוקפים במדבר, על כמות המשקעים המזערית והחום הקיצי הכבד 
מליחות  בעל  אגם  לצד  נמצאים  גם  אלא  בעולם,  הנמוך  המקום  את  המאפיינים 
 קיצונית וכמעט חסר חיים. נאות המדבר של האזור — איי החיים לצד ים המוות — 
משמשים זה אלפי השנים מקלט למינים רבים של צמחים ובעלי חיים וגם מושכים 

את בני האדם מימי קדם ועד ימינו. 

איומים על הטבע בנאות המדבר
המים  באיכות  ניכר  שינוי  או  לצומח  הזמינים  המים  בכמות  מבוטלת  לא  ירידה 
במערכת האקולוגית הם איום עיקרי על הטבע בנאות המדבר. הדבר נכון כמובן 
בזמינות  פגיעה  על  עדויות  ויש  המלח,  ים  בחבל  המדבר  נאות  של  בהקשר  גם 
לכך,  דוגמאות  מספר  להלן  מקורותיהם.  של  יתר  ניצול  ועל  באיכותם  או  המים 
מצפון האזור ועד דרומו )איור 1(, שמייצגות למעשה את כל נאות המדבר שלצד 

המערבי של ים המלח. 

* מיכאל בלכר, מומחה בשמירת הטבע, עובד באזור ים המלח זה 20 שנה, אקולוג שמורת עין גדי.
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ההתחתרות הנמשכת בערוצי עינות 
צוקים )עין פשחה( בגלל ירידת מפלס 
ים המלח תגרום לתנועת מי התהום 
ולירידה  החתורים  הערוצים  אל 
הדרגתית של מפלסם. במקביל ֵירד 
מפלס מי התהום בריחוק מהערוצים. 
של  להתייבשותם  יביא  זה  תהליך 
בנווה  הקיימים  הגידול  בתי  רוב 
2011(. תפיסתם של מרבית  )לרון, 
בנוף  פגעה  בצינור  המעיינות  מי 
עין  נווה  של  והצומח  החי  ובעולם 
גדי )איור 2(, ועל שיעור הניצול של 
מי עין גדי ליעדים שאינם מתחשבים 
בסביבה ולא שייכים לשימוש המקומי 
נערך מאבק ציבורי ארוך )פז ובלכר, 
וממליח  הולך  בוקק  עין   .)2010
בעקבות  התשעים  שנות  מאמצע 
זיהום האקווה )אקוויפר( בשפכים 
ריכוז  רותם.  במישור  תעשייתיים 
הכלורידים במעיין עלה מרקע טבעי 
ליותר  עד  לליטר  מ"ג  כ–550  של 
מ–3,000 מגכ"ל, כאשר קצב ההמלחה 
הולך וגובר עם הזמן )בורג, 2011( 
וכבר דווח על שינוים משמעותיים 
בצומח של נחל בוקק )בלכר ובלכר, 
2011b(. בכיכר סדום ירדה שפיעת 
מ–60 מ"ק בשעה בשנות  עין תמר 
עד  העשרים  המאה  של  הארבעים 
המים.  של  המליחות  שלושה  פי  עלתה  ובמקביל   ,2010 בשנת  בשעה  מ"ק  לשני 
השינוי בכמות המים במעיין זה קשור קרוב לוודאי לשאיבת מי התהום, בעיקר 
להתרחש  עלולות  בעתיד   .)2011 וגינת,  )שרצר  המלח  ים  מפעלי  של  לבארות 

פריסה מרחבית   :1 איור 
של נאות המדבר הטבעיים, 

גנים וגינות הנוי ומטעי 
התמרים בחבל ים המלח. 
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פגיעות נוספות במקורות המים בנאות המדבר של החבל, כגון ירידה של מפלס 
מי התהום בקנה מידה אזורי בעקבות ירידת מפלס ים המלח או הקטנת ספיקת 

המעיינות עקב הקידוחים לניצול מי התהום בשטחי הרשות הפלסטינית. 
אינם  המדבר  נאות  אך  המדבר,  נווה  של  בקיומו  המכריע  המניע  הם  המים 
רק מקורות המים אלא גם יחידות השטח שבהן המים זמינים בקביעות לצמחים. 
לפגיעות במקורות המים ובמבנה הנוף הטבעי והמסורתי בנאות המדבר של אזור 
ים המלח יש השפעה שלילית על המגוון הביולוגי הן בשטחים שאינם מוגנים על 
גדי  עין  צוקים,  עינות  )לדוגמה  והן באדמות שבתחום שמורות הטבע  ידי החוק 
בשטחי  הצמחייה  שמירת  למען  הפעיל  בממשק  הצורך  נובע  מכאן  בוקק(.  ועין 
נאות המדבר, וזאת נוסף על השימור הסביל. נווה עין גדי ישמש בהמשך המאמר 

להדגמת התכנון והפעילות של שיקום נוף הצומח. 

טבע לצד משק האדם בנווה המדבר 
כאשר דנים בבעיות שמירת הטבע, מציינים בדרך כלל שאחת הסיבות העיקריות 
לאבדן המגוון הביולוגי היא הריסת בתי הגידול במהלך פיתוח מואץ. האם האמירה 
נכונה גם בקשר לנווה המדבר? האם פיתוח הוא גורם שלילי לחלוטין בכל הנוגע 
לשמירתו של מגוון הצומח והחי של נאות המדבר באזור ים המלח? בהסתכלות 
הפיזית  לגלות שבמקביל לתהליכי ההתייבשות  ניתן  אזורי  מידה  מרחבית בקנה 
 ,)desertification( והאבדן האקולוגי בנאות המדבר, שהם בעצם תהליכי מדבור

2: נחל עין גדי בשנת 1952 )מימין( לעומת שנת 2001 )משמאל(. קטע של  איור 
ערוץ סומן במלבן וחלק של מניפת הסחף סומן באליפסה. 

בא
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של  כתוצאה  חדשים  מדבר  נאות  יצירת  של  מהלך  המלח  ים  בחבל  מתחולל 
הפניית מים לשטחים מדבריים — ניוּוי )oasisification(. המשמעות האקולוגית 
של הפניית המים לאדמות הצחיחות תלויה באופן השימוש במים ובקרקע, באופי 

המשק של האדם.
נופי נאות המדבר של החבל צעירים מאוד בסקאלה גאולוגית. חופי ים המלח 
רק  הלשון  אגם  של  המים  לפני  מתחת  היו  שבהם,  המדבר  נאות  עם  היום,  של 
לפני כ–14 אלף שנה )שטיין, 2006(. לפי ממצאים ארכאולוגיים מתועדת נוכחות 
האדם בנאות המדבר של האזור מהתקופה הכלקוליתית )הדס, 2003(. סביר אפוא 
יבשתיים  כנופים  המדבר  נאות  של  קיומם  מזמן  כשליש  במשך  שלפחות  להניח 
ניתן  זו או אחרת. לפיכך  ים המלח השפיעה עליהם פעילות האדם במידה  לצד 
ימינו, שבהם פעילות האדם דומה באופייה למשק  לראות את נאות המדבר של 
סביבתי  הם מרכיב  ים המלח.  בחבל  ההיסטוריים  הנופים  המסורתי, כהמשכיות 
אקולוגיות  וכמערכות  הטבעיים,  הנופים  לצד  האזור  של  נופיו  בפסיפס  חשוב 
צמחי  גם  החיים.  ובעלי  הבר  לצמחי  גידול  בתי  משמשים  הם  למחצה  טבעיות 
ההיסטורי  הביולוגי  מהמגוון  חלק  הנם  המלח  ים  חבל  של  המסורתיים  התרבות 

של נאות המדבר וזקוקים לשימור כערך של מורשת תרבותית. 
בצדו השני של המטבע — המשק המודרני על רוב ענפיו. חקלאות אינטנסיבית 
בשדות ובחממות, הנפוצה באזור ים המלח, הורסת את בתי הגידול הטבעיים של 
צומח וחי ופוגעת בסביבה. חקלאות אורגנית בבתי רשת מנותקת מהסביבה הטבעית 
מזה  כמעט  שונה  שאינו  באופן  הפתוחים  אדמות מתחום השטחים  מוציאה  ואף 
של חממות הפלסטיק. יתר על כן, התכונה הבסיסית של בית גידול אופייני לנווה 
המדבר — זמינות המים בכל עונה — חסרה בשטחי הגידולים העונתיים המודרניים. 

בשל כך קטן הפוטנציאל לשירותים אקולוגיים בשימושי קרקע כאלה.
לעומת זאת, פעילות האדם )התיישבות, חקלאות, קליטת נופשים( המתחשבת 
בסביבה הטבעית ובערכי המורשת ומקנה עדיפות למניעת בעיות אקולוגיות יכולה 
כפי שאציג  המלח.  ים  חבל  בנאות המדבר של  הביולוגי  המגוון  לשימור  לתרום 
בהמשך המאמר, בנווה המדבר העכשווי ניתן לשלב בין הייצור החקלאי לבין שימור 
גינות לנופשים לבין שמירה על צמחי הבר.  הצומח הטבעי או לַקשר בין הקמת 
1( הם התורמים הפוטנציאליים  מטעי התמרים וגני הנוי באזור ים המלח )איור 
לשימור מגוון הצמחייה המקומית של נאות המדבר, זאת בתנאי של מיזוג מוסכם 

או מתוכנן של מרכיבים טבעיים במערכות מעשה ידי אדם. 
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טיפת מים ופיסת אדמה למען הטבע
הגישה לשימור ושיקום של הצומח הטבעי וההיסטורי בנאות המדבר של חבל ים 
המלח המוצגת במאמר פותחה והתגבשה במשך כעשור וחצי תוך כדי עשייה שבה 
שותפים אנשים רבים. ניתן להתוות את תפיסתה העקרונית במילים פשוטות: ניצול כל 
פיסת אדמה אפשרית וכל טיפת מים זמינה בנאות המדבר טבעיים ומעשה ידי אדם 

למען שימור מגוון הצמחייה המקומית באזור, תוך שימת דגש בשיקום הפעיל. 
שלושת כיווני העשייה משולבים בגישה זו בצירוף משלים: 

פעילות מחקרית — סקר בוטני, ניטור השינויים בצמחיית האזור, חקר הצומח  	•
של נאות המדבר וגידול ניסיוני של צמחים מקומיים; 

עבודה מעשית — הקמתה של משתלת צמחי בר של האזור והפעלתה, תכנון  	•
וביצוע של נטיעות בשטח וטיפול בצמחים השתולים;

כולל הילדים, אל החקלאים  וחינוך המופנים אל כלל תושבי החבל  הסברה  	•
והגננים של האזור ואל מקבלי ההחלטות. 

המאמר מסכם חלק מתוצאות הסקרים, המחקרים והניסויים שנערכו בנושא ומוצגים 
בנאות  הצמחייה  של  והשיקום  השימור  תכניות  פיתוח  של  נבחרים  תוצרים  בו 
המדבר של האזור ויישומן. בכל הקשור לפן החינוכי — מאמר זה הנו הזדמנות 

להביא בפני הקורא את הגישה על היבטיה השונים ולהסביר את עקרונותיה. 

שיקום נוף הצומח בנווה עין גדי

המוקד של נווה עין גדי בהקשר של שמירת הצמחייה נמצא בתחום שבין הנחלים 
דוד וערוגות )בלכר, 1995a( ולא באפיקיהם, המכילים מפלים וברכות שמושכים 
לכנותו  שניתן  המדרון  האקולוגית,  מהבחינה  החשוב  התחום  מטיילים.   אלפי 
המלח  ים  לחוף  עד  שולמית  ועין  גדי  עין  המעיינות  מגובה  משתרע  הנווה',   'לב 
)איור 3( ושטחו כ–1,700 דונם )בלכר, 2001(. לפי עדויות רבות, כתובות ומצולמות, 
שלט באזור זה עד שנות החמישים של המאה הקודמת נוף של צומח מעוצה ממוצא 
פיטוגאוגרפי סודני )טרופי יובשני(, אך רובו הושמד )איורים 2, 4( בזמן הכשרת 
הקרקע לחקלאות המודרנית ועקב תפיסת מי המעיינות לצינור )פז ובלכר, 2010(. 
בנוף של מרכז הנווה בלט בעבר נחל שמקורו במעיין עין גדי — נחל איתן בעל 
אגן ניקוז מקומי מצומצם. הזרימה בנחל נפסקה לחלוטין בשנת 1956 וצמחייתו 

יובשה, ומאז הפך נחל עין גדי לערוץ חרב ונופו הירוק נשכח )בלכר, 2004(. 
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איור 3: התחום המרכזי של נווה עין גדי בין הנחלים דוד וערוגות )מדרון עין גדי( עם 
סימון האתרים הרלוונטיים לתכנית שיקום נוף הצומח. 
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איור 4: נוף מדרום לנחל עין גדי ברקע של הר צרויה: א. תצלום משנות העשרים של 
צילם   ,2004 משנת  תצלום  ב.   ;)1927 איג,  )מתוך:  סוסקין  א'  צילם  הקודמת,   המאה 

מ' בלכר.

א

ב
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השבתם של עצי עין גדי
עצים השייכים למינים הסודניים )טרופיים( גדלים בארץ ברובם לאורכו של בקע 
למעט השיטים,  כלל,  בדרך   .)1927 )איג,  והערבה  הירדן  בקעת  כולל  ים המלח, 
ואור,  )שמידע  אחד  מין  של  קטנות  כקבוצות  או  בודדים  כפרטים  מופיעים  הם 
1983(. בצומח של נווה עין גדי ניתן לציין תכונות מיוחדות בהקשר זה. בעין גדי 
ממוצא  רבים  ומטפסים  שיחים  בלוויית  סודניים  עצים  מיני  כעשרה  יחדיו  גדלו 
 ;1983 ואור,  )שמידע  סוואנה  דמוי  מגוון  צומח  נוף  אחת  בכפיפה  והציגו  זהה, 
מינים  מספר  של  העולמי  הצפוני  התפוצה  קצה  הוא  גדי  עין  אזור   .)2006 דנין, 
סודניים )שמידע ואור, 1983(. מלבד זאת, מינים רבים של צמחים ממוצא סודני, 
שניתן למוצאם בבקע ים המלח כפרטים אחדים אף צפונה או דרומה מעין גדי, 
 .)2010b גדי )בלכר ובלכר,  גדלים בארץ כאוכלוסיות בנות–קיימא רק בנווה עין 
המובלעת הצפונית ביותר של צמחייה סודנית מגוונת, אי של נוף סוואני המוקף 
עולמי.  ייחוד  לו  המעניק  גדי,  עין  נווה  של  האפיון  זהו   — הררי  קיצוני  במדבר 

ואולם, אפיון זה שייך ברובו לעבר, ורק בשנים האחרונות מסתמן שחזורו. 
יותר מ–20 מינים סודניים מופיעים בין הצמחים שנכחדו או מצויים בסכנת 
שמידע,   ;2007 ופולק,  )שמידע  בישראל  מאוד  נדירים  או  מאוימים  הכחדה, 
המינים  של  היחסי  חלקם   .)Shmida et al., 2002  ;2011 ופרגמן–ספיר,  פולק 
ברשימת  מחלקם  במובהק  גדול  הארצית  האדומה  ברשימה  הסודני  מהמוצא 
צמחי הבר בארץ )Sapir, Shmida and Fragman, 2003(, וזאת סיבה נוספת 
לערכם הגבוה לשימור הִמגוון הביולוגי ברמה הלאומית. משום כך יש בשיקום 
פנינת  לשימור  ומעבר  מעל  שהיא  חשיבות  גדי  עין  נווה  של  הצמחייה  מגוון 

הטבע הזאת גרדא. 
שיקום צומח סודני מעוצה בנווה עין גדי תוכנן ברשות הטבע והגנים )בלכר, 
1995a; 2001; 2004( במשך מספר שנים, והתכנית אף מתעדכנת במהלך מימושה 

)בלכר, 2010(. מטרות הפרויקט שהוגדרו בשלב הראשון הן: 
שיקום נוף הצומח בשליטת המינים המעוצים הסודניים בלב נווה עין גדי;  	•

רותמי  וצלף   )5 )איור  מדברי  מעלה–עשן   — בישראל  שנכחדו  צמחים  השבת  	•
הארץ  של  והשיחים  העצים  מבין  היחידים  המינים  שני  שהנם   —  )6 )איור 

שנעלמו מנופה; 
שיקום אוכלוסיות של מינים העומדים בסכנת הכחדה בישראל — גופנן המדבר,  	•

גרויה שעירה ומרואה עבת–עלים; 
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אישוש אוכלוסיות של צמחים נדירים נוספים )ראו לוח 1 בסוף המאמר(, כולל  	•
מורינגה רותמית;  מין שקיומו בארץ מאוים — 

כושר הנשיאה של הנוף עבור אוכלוסיות בעלי החיים.  ייצוב  	•
1( מטופלים במסגרת התכנית  כתריסר מינים של עצים או שיחים גבוהים )לוח 
מהזרע ועד לעץ הבוגר, כמחציתם נכללו בספר האדום של צמחי ישראל )שמידע 

ופולק, 2007; שמידע, פולק ופרגמן–ספיר, 2011(. 

שטחים לשיקום 
העשרים,  המאה  של  השישים  שנות  מתחילת  עשורים,  משלושה  יותר  במשך 
התרכזה הפעילות למען שימור הצומח בשמורת עין גדי בעיקר בחלקת המצוקים 
מתחת למעיין עין גדי )איור 3(, ששטחה כ–15 דונם. לעומת זאת, בתכנון ממשק 
 ,)2001 )בלכר,  וערוגות  דוד  הנחלים  בין  נרחב  תחום  גדי,  עין  במדרון  הצומח 
אותרו כ–437 דונם של שטחים בלתי מנוצלים. שטחים אלה ניזוקו במהלך הפיתוח 
המודרני; הם נטושים זה שנים רבות ומתאימים לשיקום פעיל. ואולם, בדומה לרוב 
בנווה  הצומח  נוף  של  השיקום  פרויקט  בארץ,  הטבע  לשמירת  הממשק  תכניות 
עין גדי אינו רק פרי סקרים ומחקרים ותוצאת יישומם של עקרונות אקולוגיים, 
אלא גם פועל יוצא של אילוצים ופשרות. דוגמה לכך היא מניפת הסחף של נחל 
נוף  לשיקום  ביותר  המתאימה  השטח  כיחידת  שנמצאה   ,)3  ,2 )איורים  גדי  עין 

5: מעלה–עשן מדברי. המין  איור 
נכחד בארץ, והפעולה להשבתו 

מבוססת על זרעים שנאספו 
בירדן. רוב ימי השנה השיח 

עומד ללא עלים, והם מופיעים 
רק בענפים הצעירים. בזמן 

הפריחה הצמח נושא פרחים 
רבים מאוד — צהובים וזעירים. 

זרעיו מופצים ברוח. ציור: 
אירנה בלכר © 2007 



מיכאל בלכר 82

צומח סודני ששלט בה בעבר )בלכר, 2001; 2004(, אך בשנת 2004 ניטע בשפך 
יחידות  שתי  של  התאמתן  נבחנה  התכנון  במהלך  הקיבוץ.  של  מנגו  מטע  הנחל 
שטח נוספות במרכז הנווה לשיקום נוף הצומח: המדרון המשופע שצפונית לנחל 
עין גדי והטרסות הנטושות שמדרום לו )איור 3(. אציג להלן את תמצית הטיעון 

לבחירת המתאימה משתי החלופות. 
בעיקר  החמישים  שנות  בתחילת  מתועד  בנווה  סודני  מעוצה  צומח  ריכוז 
בשפך נחל עין גדי, אך יש עדויות מצולמות משנות העשרים של המאה הקודמת 
השטח  זאת,  לעומת  4א(.  )איור  הנחל  לאפיק  מדרום  גם  סודניים  עצים  נוף  של 
המוכרזת(  הטבע  משמורת  )חלק  לנחל  שמצפון  ביותר  והטרשי  מאוד  התלול 
2א(. הטרסות  היה ברובו חשוף מצומח מעוצה גם לפני הפיתוח המודרני )איור 

השיח  מירדן.  הוא  להשבתו  הזרעים  ומקור  בארץ  נכחד  המין  רותמי.  צלף   :6 איור 
בפריחה מושך, באופן יוצא מן הכלל, חרקים וציפורים שניזונים מהצוף, וכאשר צלף 
מניב פרות, הציפורים נהנות מהמזון העסיסי ומפיצות את זרעיו דרך מערכת העיכול. 

ציור: אירנה בלכר © 2005 
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והצומח  החמישים  בשנות  החדשה  לחקלאות  שהוכשרו  גדי,  עין  לנחל  שמדרום 
שהיה בשטחן הושמד )איור 4ב( על ידי כלים מכניים כבדים, נטושות זה עשרות 
שנים ונמצאו מתאימות לתכנית שיקום עם התערבות פיזית ניכרת )בלכר, 2001(. 
השטח שמצפון לנחל, לעומת זאת, כמעט לא עבר שינוי פיזי בעת המודרנית, ודי 
בסיבה זו כדי להימנע מפעילות מסיבית בו. יתר על כן, ביחידת השטח הצפונית 
נמצאים מתקני חקלאות עתיקה )תעלות בנויות, בֵרכות איגום, טרסות( מהתקופה 
הרומית–ביזנטית )הדס, 2003(, שהם בעלי ערך של מורשת תרבותית מהמדרגה 
כן,  כמו  צומח.  של ממשק  נרחבת  פעילות  עם  אינו משתלב  ושימורם  הראשונה 
זוהו כמתאימות לממשק צומח מכוון ומבוקר,  הקרקעות של הטרסות הדרומיות 
ברוב השטח הצפוני, שבו ממשק  כיסי קרקע בלבד(  )עם  וסלעים  צוקים  לעומת 
כזה בלתי אפשרי )בלכר, 2004(. יש להדגיש שבשיקום הצומח בשטח נטוש של 
חקלאות מודרנית יהיה משום תיקון חלקי של החלטות העבר, שהותירו לשמורת 
עזים,  שיטפונות  מתרחשים  שבהם  ונחלים  רמים  צוקים  בעיקר  גדי  בעין  הטבע 

אך לא דונם אחד מהקרקעות הפוריות של נווה המדבר. 
יחידות שטח אחרות שבהן תוכנן )בלכר, 2001( ומתבצע שיקום נוף של עצים 
ובגדה  דוד  נחל  של  הדרומית  בגדה  נמצאות  גדי  עין  בנווה  סודניים  ושיחים 
יחסי,  באופן  המצומצמים  אלה,  בשטחים   .)3 )איור  ערוגות  נחל  של  הצפונית 
החלה העבודה המעשית לשיקום מגוון הצמחייה לפני כעשור וחצי, ותוצאותיה 
בהיקף  התכנית  מימוש  ואולם,  גדי.  עין  בשמורת  מבקר  לכל  היטב  נראות  כבר 
רחב )כ–115 דונם( בטרסות הנטושות במרכז הנווה התאפשר רק לאחר חתימת 
הסכם )נווה עין גדי, 2007( לשיתוף פעולה בין קיבוץ עין גדי ובין רשות הטבע 

והגנים )סעיף 11(.

נימוקי התכנון 
הציב   )2001 )בלכר,  גדי  עין  נווה  בלב  הצומח  לנוף  בנוגע  העבר  עדויות  ריכוז 
תשתית עובדתית היסטורית לעריכת התכנית. סמנים חשובים של התאמת תנאיו 
)מורינגה  אחדים  סודניים  עצים  הם  השיקום  לתכנית  הנבחר  הגידול  בית  של 
רותמית, סלוודורה פרסית, שיטה סלילנית(, השורדים ללא השקיה במשך עשרות 
בנווה  נוספות  שטח  וביחידות  גדי  עין  לנחל  מדרום  הנטושות  בטרסות  שנים 
)בלכר, 2004(. הבדיקות שערך צוות בין–לאומי באזור עין גדי בכלים גאופיזיים 
מצומצמת  )אקוויפר(  אקווה  סימני  מראות   )Legchenko and Beauce, 1998(
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רדודה של מים מתוקים בעומק של 12-6 מ' בתחום שבין הנחלים דוד וערוגות, 
כולל יחידות השטח שבהן מתוכנן שיקום נוף הצומח, ונתונים אלה מחזקים את 

האינדיקציה הביולוגית. 
שנים  במשך  הנצבר  הניסיון  הוא  התכנון  של  הפרקטיים  הנימוקים  מקור 
רבות: בריבוי צמחים בחממה הלימודית של בית הספר האזורי )2003-1994( 
מעוצים  צמחים  בגידול   ;2004 בשנת  גדי  עין  בשמורת  שהוקמה  ובמשתלה 
ים  בחבל  נוספים  ובאתרים  גדי  עין  בנווה  ניסוי  בחלקות  טפטוף  בהשקיית 
)עדיין מצומצמים( של הפסקת השקייתם  בניסויים  כ–15 שנים;  המלח במשך 
של עצים שהתבססו בתמיכה של הספקת מים מלאכותית )בלכר ובלכר, 2001; 

 .)2010  ;2004 בלכר, 
סקר  על  מבוסס  השיקום  פעולת  של  לתוצאותיה  באשר  הצפי  כך,  על  נוסף 
ומעקב אחר עצי הבר בחלקות התמרים שבין הנחלים דוד וערוגות, שננטשו בשל 
הבולענים. נמצא שהעצים הסודניים, שהתבססו במטע בזכות השקיית התמרים, 
שורדים ומתפתחים במשך יותר מעשר שנים לאחר הפסקת ההשקיה )בלכר ובלכר, 
סודניים  ושיחים  עצים  נוף  של  שיקומו  באפשרות  שתומכת  עדות  זאת   .)2011a

בנווה עין גדי בהשקיית הנטיעות במשך תקופה מוגבלת בלבד. 

עקרונות הביצוע 
פעילות לשימור הצומח בשמורת עין גדי כללה במשך עשרות השנים, עד אמצע 
שנות התשעים, בעיקר הקמת מערכות פיזור מים שונות לתמיכה בעצים הקיימים 
ובמראה הירוק של הנוף. מלבד שני מקרים, שבהם נשתלו עצי זקום מצרי ושיחי 
גרויה שעירה )שמידע ואור, 1983(, לא בוצעה פעולה מעשית לשיקומן של אוכלוסיות 
מינים ספציפיים. לעומת זאת, בשנים האחרונות מיושמת גישה שעיקרה נטיעת 
צמחים רצויים במקומות מתאימים. כ–1,050 צמחים מ–13 מינים של עצים, שיחים 
גבוהים ומטפס מעוצה )לוח 1( תוכננו לנטיעה בטרסות הנטושות בצפיפות שבין 
שמונה לעשרה פרטים לדונם )בלכר, 2004(. כתחילת ביצוע התכנית ניטעו בשנת 
2009 על ידי צוות הפקחים של שמורת עין גדי יותר מ–490 שתילים בתמיכתה 
ערוגות  נחל  ממורד  היא  הצמחים  להשקיית  המים  הספקת  טפטוף.  של השקיית 
בטרסות  לצמחים  המים  להספקת  זה  פתרון  הקיבוץ.  של  השאיבה  תחנת  דרך 
במימיו  לשימוש  שכיוונה   ,)1995a )בלכר,  הראשונית  מההצעה  שונה  הנטושות 

של מעיין עין גדי למטרה זו. 
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השקיית טפטוף תוכננה כדי לבסס את הצמחים ולהאיץ את תהליכי השיקום. 
לאחר  זה  עזר  בכלי  השימוש  את  בהדרגה  לצמצם  היא  המטרה  הארוך  בטווח 
התפתחות הצמחים. לפי המידע שנצבר בניסויים ובמחקרים, שיעור ההישרדות 
הצפוי של העצים אחרי הפסקת ההשקיה גבוה ברוב המינים, ביניהם זקום מצרי, 
ושיטה סוככנית.  שיטה סלילנית   ,)7 )איור  מרואה עבת–עלים  מורינגה רותמית, 
ובלכר,  )בלכר  נמצאה  8(, אשר  )איור  בייחוד את הסלוודורה הפרסית  לציין  יש 
והסתגלות  השקיה(  )הפסקת  עקה  בתנאי  גבוה  עמידות  כושר  בעל  כעץ   )a2011

7: מרואה עבת–עלים )מין  איור 
בסכנת הכחדה בארץ( ופרפר לבנין 

המרואה )נכחד בישראל( שעבורו 
העץ מהווה פונדקאי. עשרות רבות 
של עצי המרואה שגודלו בנווה עין 

גדי בשנים האחרונות )לעומת שמונה 
עצים ששרדו בארץ בטבע( מהוות 

גם הכנה להשבת הפרפר )בציור — 
מימין הזכר ומשמאל הנקבה(. הפרי 
של המרואה נאכל על ידי הציפורים 

ובאמצעותן מופצים הזרעים. ציור: 
אירנה בלכר © 2006  

8: סלוודורה פרסית ופרפר  איור 
לבנין הסלוודורה, שעבורו העץ הוא 
הפונדקאי. לבנין הסלוודורה )באיור 

מצויר הזכר( הוא דוגמה לחרקים 
אפרו–טרופיים הקשורים לצמחים 

הסודניים. לעתים רחוקות ניתן לצפות 
בעץ הסלוודורה נושא פרות בשלים 

כפי שהם מופיעים בציור, אחת 
הסיבות לכך היא שהפרי העסיסי 

נאכל מיד על ידי הציפורים. ציור: 
אירנה בלכר © 2006 
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שעירה  גרויה   ,)9 )איור  המדבר  גופנן   — מסוימים  מינים  החדשים.   לתנאים 
)איור 10( ושיזף מצוי — מסתמנים כבעלי כושר הישרדות נמוך יותר ללא השקיה, 
בתנאים הספציפיים. עם זאת בתכנית הממשק יש פתרון מובנה לשינויים סביבתיים 
קיצוניים )אקלים, מפלס מי תהום(: בהשקיה ניתן לתחזק את כל העצים והשיחים 

ללא הגבלת זמן. 
לצמחים  שנגרם  הנזק  היא  התכנית  של  הביצוע  בשלב  משקל  כבדת  בעיה 
הצעירים על ידי שפני סלע, יעלים ודרבנים. דרכי התמודדות עמה כוללות: נטיעת 

9: גופנן המדבר — מין  איור 
בסכנת הכחדה בארץ. פרותיו 

העסיסיים הכתומים אהובים על 
הציפורים )טריסטרמית, בולבול 
ועוד(, שהן המפיצות של זרעיו. 

ציור: אירנה בלכר © 2007 

איור 10: גרויה שעירה 
— מין בסכנת הכחדה 

בישראל. אף על פי 
שלפרות הבשלים של 

הגרויה יש מעטפת חומה 
יבשה לחלוטין, גם הם 

נאכלים על ידי הציפורים 
בגלל החלק הרך הפנימי 

העוטף את הזרעים. ציור: 
אירנה בלכר © 2007 
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שתילים גדולים באופן יחסי, מיגון הצמחים )או גידור החלקות( מפני בעלי החיים 
במשך שבע עד שמונה שנים, עידוד צמיחתם של העצים והשיחים לגובה על ידי 

גיזום וקשירה והורדת אמצעי המיגון )הגידור( כאשר יתפתחו.

השלכות אקולוגיות 
עצים ושיחים סודניים הם מיני הבסיס במארג המזון בנווה עין גדי — חרקים, עופות 
צומח  נוף  10-6(. שיקומו של  באיורים  דוגמאות  )ראו  ניזונים מהם  רבים  ויונקים 
טרופי  ממוצא  חרקים  אוכלוסיות  של  אישושן  את  יאפשר  מרכיביו  כל  על  סודני 
לבנין  פרפר  דוגמת   ,)2004 )בלכר,  בעבר  גדי  בעין  מינים שתועדו  של  והשבתם 
7(, שנכחד מהארץ. צפוי שבצמרות העצים ובסבך השיחים יקננו  המרואה )איור 

כעשרה מיני ציפורים ויפעילו עופות יציבים ונודדים רבים בשיחור אחר המזון.
מתחילת שנות השישים של המאה הקודמת היו מקורות המזון של אוכלוסיית 
היעל הנובי בנווה עין גדי בעיקר מלאכותיים, ביניהם חלקת עשב מיוחדת שנזרעה 
זאת,  לעומת  השדה.  ספר  בית  בתחום  מדשאה  ואף  ממטרות  בהשקיית  עבורם 
עצים סודניים מספקים ליעלים בתקופות הצחיחות מזון טבעי — ענפים צעירים 
וזרעים  פרות  פרחים,  וכן  ושרבי  עונתי  עלים  נשר  מהעצים,  הנאכלים  ועלים 
בלחץ  עמידים  הצעירים,  לעומת  הבוגרים,  העצים  מהקרקע.  בעיקר  הנאכלים 
ולפיזור  הנוף  לייצובו של כושר הנשיאה של  והם המשאב  האכילה של היעלים 
כדרך  סודניים  ושיחים  עצים  נוף  שיקום  הנווה.  בתחום  האוכלוסייה  של  רחב 
להגדלת ייצור הצומח שזמין בשנות בצורת ובעונות הקריטיות הוא כיוון אסטרטגי 

.)Blecher, 2003( בממשק היעלים בנווה עין גדי לטווח ארוך
הנוף  של  האקולוגי  המבנה  בשיקום  ראשון  היא שלב  מעוצים  צמחים  נטיעת 
ושחזור  וניקוז  נגר  בנווה. בשלב השני של הפרויקט מתוכננים טיפול במערכות 
שיקום  פיזור האבנים שסוקלו בהכשרה חקלאית(,  )כגון  הגידול  מיקרו–בתי  של 
ועשבים  מטפסים  שיחים,  בני  נמוכים,  )שיחים  נוספים  צמחים  של  אוכלוסיות 

רב–שנתיים( והשבות של בעלי חיים. 

פרשת נחל עין גדי 
ייחודו של נחל עין גדי אינו רק במיקומו במרכז הנווה ובהיותו בעבר בית גידול 
ייחודית  תכונה  לו  יש  עזים.  משיטפונות  מושפע  שאינו  זורמים,  מים  של  יציב 
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 50 במשך  יבש  היה  שערוצו  פי  על  אף  כאחד.  ולעבר  להווה  השייכת  נוספת, 
שנה עקב שימוש מוגבר במי המעיין, תבנית הנחל עדיין קיימת כמעט בשלמותה 
לפחות  לשחזור,  הניתנת  סחף  מניפת  גם  אלא  ואפיק,  מעיין  רק  כוללת  ואינה 
באופן  שנוקזו  וערוגות,  דוד  הנחלים  מן  שונה  הוא  בכך   .)2004 )בלכר,  חלקי 
ולתפקד כחלק  יכולות לחזור לקדמותן  ומניפות הסחף שלהם אינן  בלתי הפיך 

פעיל בנוף הנווה. 
במסמך העקרונות לשיתוף פעולה בין הקיבוץ ובין רשות הטבע והגנים )נווה 
'הנוף  בשיקום  חשיבות  רואים  שהצדדים  14א(  )בסעיף  הוצהר   )2007 גדי,  עין 
הירוק הטבעי של נווה המדבר בשטחים אשר מערבה מדרך הנוף' בנווה עין גדי. 
מערבית  המשתרע  בתחום   )3 )איור  נמצא  גדי  עין  נחל  שפך  של  העליון  החלק 
לדרך הנזכרת במסמך, בשטח שייעודו הוגדר בהסכמה בין הקיבוץ לבין הרשות 
כשיקום של נוף הצומח הטבעי. לפי רוח ההסכם יש לקוות שעצי המנגו שניטעו 

במקום יפנו בעתיד את מקומם לעצי הבר של נווה עין גדי. 
לאחר חמישה עשורים של יובש מוחלט באפיקו של נחל עין גדי חזרו לזרום בו 
מים. רובם אינם מי מעיין עין גדי, אלא מים המובלים לאזור המעיין בצינור ממורד 
נחל ערוגות בכוח משאבות החשמל. מהבחינה האקולוגית הכוללת מדובר בהשקעת 
אנרגיה בלתי פוסקת )על כל ההשלכות הסביבתיות הכרוכות בכך( להובלת המים 
לגובה, זאת במקום ניצול כוח הכבידה של מי המעיינות לפי ההצעה הראשונית. 
ואולם, זאת כאמור הפשרה שהושגה עם קיבוץ עין גדי, המעוניין להשתמש במי 
המעיין למפעל המים המינרליים. אף על פי שדרך הספקת המים להזרמה בנחל 
שונה באופן מהותי מההצעה המקורית )בלכר, 1995a; בלכר, 2001(, מדובר בפעולה 
למען שיקומה של מערכת אקולוגית חשובה, כולל צמחי מים מהרשימה האדומה 
הלאומית )דוגמת גומא צפוף–שיבולת(. השבת מים איכותיים וחיים מגוונים לערוץ 

חרב היא גם תקדים ראשון מסוגו לנאות המדבר באזור ים המלח. 

גינון למען שמירת המגוון הביולוגי

הצמחים  אינם  המלח  ים  אזור  של  המדבר  נאות  בצמחיית  הייחודיים  הרכיבים 
אלה  אלא  היאור(,  אשל  שכיח,  עבקנה  מצוי,  קנה  )כגון  המים  ליד  שמשגשגים 
הסודניים שהוזכרו  המינים  אותם   — בעומק הקרקע  מועטה  בלחות  המסתפקים 
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אלה  מינים  של  שלמות  אוכלוסיות  ואף  רבים  פרטים  גדי.  עין  נווה  של  בהקשר 
ים המלח במישרין מידי אדם במהלך עבודות הפיתוח )הכשרת  הושמדו בחופי 
הקרקע לחקלאות, בניית יישובים, סלילת כבישים( או בעקיפין מפגיעה בזמינות 
ומהרס בתי הגידול. בצדו השני של המטבע, כתוצאה של  המים בנאות המדבר 
)כולל  הטבעיים  הנופים  במקום  המלח  ים  בחבל  שונים  באתרים  נוצרו  הפיתוח 
 הנופים שבהם שלטו העצים והשיחים הסודניים( נופים צמחיים מעשה ידי אדם — 
ומתמיד  מוגבר  באופן  המושקים  המלח,  ים  לצד  הגינון  שטחי  נוי.  וגינות  גנים 

בהתאם לתנאי האקלים באזור, הנם למעשה נאות מדבר מלאכותיים. 

הגינון בחבל ים המלח וחסרונותיו 
ניסו  ים המלח  חלוצי  תופעה חדשה. אמנם  ים המלח הם  נוי בחבל  וגינות  גנים 
לטפח גינות נוי קטנות עוד לפני קום המדינה, אך ענף הגינון התפתח באזור רק 
יישובים,  בשישה   )1 )איור  קיימות  הנוי  חלקות  והיום  האחרונות,  השנים  ב–50 
שטחי  רוב  המלח.  ים  מפעלי  כמו  תעשייה  באתרי  וגם  ונופש  תיירות  אתר  בכל 
הנוי באזור הם גנים ציבוריים או כאלה המשותפים לקהילת התושבים, ורק חלק 
בצמחי  מטפלים  גינון  צוותי  או  גננים  פרטיים.  אנשים  של  גינות  שטחי  הם  קטן 
השונים של  ובאתרים  ביישובים  הגינון  גודלם של שטחי  ואתר.  יישוב  בכל  הנוי 
החבל נע בין דונמים בודדים לעשרות רבות של דונמים. לפי הערכה ראשונית, 
צריכת המים להשקיית צמחי הנוי באזור קרובה בגודלה לזו של כל משאבי המים 
גני הנוי וכמות המים הזמינים  בנווה עין גדי. לאמתו של דבר, ממדי שטחם של 
ניכרת בקנה  לנאות מדבר בעלי השפעה סביבתית  בהם לצמחים הופכים אותם 

מידה אזורי. 
בגנים ובגינות שלצד ים המלח ניטעו בעיקר צמחים אקזוטיים שמוצאם מכל 
מיובאים.  מינים  מ–900  יותר  נשתלו  למשל,  גדי,  עין  בקיבוץ  רק  העולם.  קצוות 
חסרונות  יש  זרים,  צמחים  המעדיפה  המלח,  ים  באזור  הרווחת  הגינון  לגישת 

תכנוניים, אקולוגיים וכלכליים: 
משאבי המים המוגבלים והפגיעים שבאזור מנוצלים לפיתוח נוף של צמחים  א. 
זרים לסביבת ים המלח ולמדבר יהודה, לעתים קרובות על חשבונם של הצומח 
הטבעי בנאות המדבר ושל אוכלוסיות צמחי הבר, שקיומם בארץ נתון בסכנה 

 ;)Blecher and Blecher, 2008(
טבעיים  גידול  לבתי  פלשו  נוי  כצמחי  לאזור  שהובאו  הזרים  מהמינים  חלק  ב. 
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בשמורות טבע ובגנים לאומיים, בעיקר בנאות המדבר )איור 11(, וקיימת סכנה 
המקומיים  הצמחים  את  וידחקו  מסוימות  אקולוגיות  גומחות  על  ישתלטו  כי 

הנדירים )בלכר ובלכר, 2005(;
הצמחים הזרים מתפשטים לא רק בטבע, אלא גם בשטחי חקלאות ונוי )דנין,  ג. 
2006; בלכר ובלכר, 2010b(, מתחת לעמודי חשמל ותקשורת, בין אבני מדרכות, 
בגלל  כלכליים  הפסדים  וגורמים  ביוב,  ובמתקני  מבנים  של  וסדקים  בנישות 

ההוצאות להדברתם. 

מניעת פלישות ביולוגיות באזור
חבל ים המלח נמנה עם אזורי הארץ הרגישים מבחינה נופית–אקולוגית, אך גם 
עם השמורים ביותר )זאת למרות ירידת מפלס ים המלח והפיתוח המואץ(. אזור 
התנאים  בזכות  ניכרת  במידה  מבודד  הפראי,  יהודה  במדבר  המוקף  המלח,  ים 
החבל  משמש  לפיכך  האוכלוסייה.  מריכוזי  היחסי  והריחוק  הפיזיו–גאוגרפיים 
דגם להתנסות בהתמודדות עם בעיות אקולוגיות, דוגמת התפשטות מינים זרים, 

שבמרכז הארץ כבר נראות כבלתי פתירות. 

איור 11: פיקוס בנגלי בנחל דוד. 
בגינות הנוי בסביבות שמורת עין 

גדי נטועים עשרות פרטים בלבד של 
העץ, שמולדתו בהודו. לעומת זאת, 

מאות רבות של פרטיו נבטו בבתי 
גידול טבעיים בשמורה וחלק מהם 

התפתחו לעצים שגובהם מעל עשרה 
מטרים )במצוקים שהגישה אליהם 
קשה ביותר(. המאבק בפלישה זו 

ללא טיפול במקורה הוא מאבק 
ב'טחנות רוח'.
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של  התבססות  שלב  את  שעברו  לאחר  פולשים  אקזוטיים  במינים  המאבק 
אוכלוסיות גדולות ומתרבות בבתי גידול חדשים הנו משימה קשה ביותר הדורשת 
תקציבי ענק. המומחים המובילים בתחום והארגונים הבין–לאומיים להגנת הסביבה 
ואולם,  הביולוגיות.  הפלישות  במניעת  המאמצים  מרב  את  להשקיע  ממליצים 
התקדימים של יישום ההמלצות הללו בהקשר של צמחי הנוי הם מעטים. היוזמה 
למניעת פלישה של צמחים זרים מגינות הנוי לטבע בחבל ים המלח, המשותפת 
ובלכר,  בלכר   ;1994 )בלכר,  גדי'  'עין  ולבית הספר השש–שנתי  גדי  עין  לשמורת 
 Blecher and( בעולם  היובשניים  באזורים  הראשונות  בין  היא   ,)2005  ;2001

.)Blecher, 2008
למניעת  מעשיים  וכלים  מערכתית  גישה  פיתוח  היא  האזורי  הפרויקט  מטרת 
התפשטותם של צמחי נוי אקזוטיים על ידי טיפול בשורש הבעיה, כלומר במקור 
להערכה  הובילו  מוקדמים  סקרים  שליטה.  מכלל  המצב  יצא  בטרם  הפלישה, 
רוב  הראשונים.  בשלביה  עדיין  היא  המלח  ים  בחבל  זרים  נוי  צמחי  שפלישת 
הצמחים הפולשים טרם הספיקו לייסד באזור אוכלוסיות בנות–קיימא בבתי גידול 
טבעיים, אך מספר מינים זרים הצליחו בכל זאת לבסס בנאות המדבר אוכלוסיות 
ניכרות )בלכר ובלכר, 2005(. בשל כך, ההתייחסות המחקרית, המעשית וההסברתית 

במסגרת הפרויקט היא: 
אך  לנוי,  שנשתלו  הפולשים  המינים  חדרו  שאליהם  טבעיים  גידול  לבתי  	•
הצמחים  התפשטות  של  מקור  שהנם  והגינות,  הגנים  לשטחי  גם  בבד  בד 

האקזוטיים; 
לפולשים  גם  מידה  באותה  אך  לטבע,  הנוי  מחלקות  כבר  למינים שפלשו  	•
הפוטנציאליים שבין צמחי הגינון אשר עדיין מתפשטים כמינים שוטים בשטחי 

הנוי והחקלאות;
לבעיות שגורמים הצמחים הפולשים בשמורות הטבע, ובמקביל אף לסוגיה של  	•
תכנון הצמחייה בשטחי הנוי ולבעיית צמחים שוטים בגנים ובגינות באזור ים 

המלח.
ים  מדע  מרכז  לבין  והגנים  הטבע  רשות  בין  הפעולה  שיתוף  מסתמן  זה  בשלב 
המלח והערבה במניעת פלישות ביולוגיות שמקורן בצמחי הנוי. המחקר המשותף 
בנושא, המתבצע כעת, אמור לקרב את הנושא למקבלי החלטות בממשל המקומי, 

זאת בשל החלק הפעיל שלוקח בו המכון האזורי. 
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תועלות הגינון בצמחייה המקומית 
תחליף  ויצירת  מיובאים  נוי  לצמחי  סביבתי,  מוסף  ערך  בעלת  חלופה,  הצעת 
התפשטותה  למניעת  ביוזמה  המרכזי  היעד  הן  פולשים  אקזוטיים  למינים  הולם 
של הצמחייה הזרה באזור ים המלח. בעשור וחצי האחרונים הופעל פרויקט ניסוי 
השימוש  את  לקדם  שנועד   )2001 ובלכר,  בלכר   ;1995b  ;1994 )בלכר,  והדגמה 
משנת  פולשים.  זרים  למינים  כתחליף  הנוי  לפיתוח  האזור  של  הבר  בצמחיית 
וניטעו כ–850 צמחים מקומיים ב–19 חלקות  יותר מ–1,000 שתילים  גודלו   1994
ניסוי והדגמה, המשתרעות מהגן הלאומי קומראן בצפון ועד לכיכר סדום בדרום. 
בגנים  לגידול  הסודניים, כמתאימים  בעיקר  בר,  מיני  מ–30  יותר  הניסויים העלו 
של  בתנאים  היטב  מסתדרים  שרובם  רב–שנתי  ניסיון  סמך  על  הוכח  ובגינות. 

השקיית טפטוף )איור 12(. 
תורמות  גם  הנטועות  החלקות  הסברה,  לצורך  והדגמה  בגינון  ניסוי  מלבד 
מין  כל  ובארץ.  באזור  הצמחייה  של  הביולוגי  המגוון  לשמירת  מעשית  תרומה 
שני מתוך כ–30 מיני צמחים שגודלו במסגרת זו הוא צמח שנכלל בספר האדום 

איור 12: מורינגה 
רותמית — מין באיום בארץ. 

בתצלום — העץ שגודל 
בשדרת טיילת החוף בנווה 
עין גדי, ברצועה צרה שבין 
האספלט של כביש 90 לבין 

המדרכה. 
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הלאומי )שמידע ופולק, 2007; שמידע, פולק ופרגמן–ספיר, 2011(: שלושה מינים 
הם צמחים שנכחדו בישראל, חמישה מינים נמצאים בסכנת הכחדה בארץ )לרבות 
סכנה חמורה( ושבעה מינים הוגדרו כמאוימים או על סף איום בקנה מידה ארצי. 
שמופיעים  הגבוהים  ולשיחים  לעצים  פרט  לדוגמה,  לציין  ניתן  אלה  מינים  בין 
 בלוח 1, גם צמחים זעירים יותר )מטפסים, שיחים נמוכים, עשבים רב–שנתיים( — 
ערך  כבעלי   — מכסיף  ניל  לוליני,  מחומש  מדברי,  חבלבל  אפריקני,  אחי–חרגל 
אסתטי מרשים, זאת נוסף על חשיבותם הגבוהה לשמירת הטבע. ואולם, על מנת 
להעריך נכונה את הפוטנציאל של גינות הנוי בשימור מגוון הצמחייה של נאות 
הנמצאים  צמחים  מיני  של  הצלתם  לצורך  נוספת.  נקודה  להדגיש  יש  המדבר, 
מומלץ  בנאות המדבר(,  )לא  גידול אחרים  בבתי  וגדלים  בסכנת הכחדה חמורה 
להקים עבורם גני מקלט מיוחדים, שבהם התנאים קרובים עד כמה שניתן לאלה 
הטבעיים )Volis and Blecher, 2010(. הדבר דורש אמצעים ניכרים הן מבחינת 
השטח והן מבחינת העבודה. לעומת זאת, במקרה של נווה המדבר יכולה כל גינת 
נוי בעלת השקיה סדירה לשמש מקלט כזה, כי מצוי בה התנאי הבסיסי של בית 

הגידול — מים זמינים לצמחים בקביעות. 
גינון בצמחייה המקומית עשוי לתרום לשימור המגוון הביולוגי ולפיתוח בר–קיימא 
באזור ים המלח )Blecher and Blecher, 2008( בזכות יתרונותיו הסביבתיים: 

צמחים  של  שתילתם  צמצום  בגין  זרים  מינים  להפצת  המקורות  דילול  	•
פולשים;

להתחדשות  ובסיכוייהם  הנדירים  הבר  מיני  של  זרעים  בהפצת  תמיכה  	•
טבעית;

יצירת מפלט למיני צמחים שהוכרזו בספר האדום כנמצאים על סף הכחדה  	•
בארץ;

בהשבתם  ראשון  כשלב  מהארץ  שנכחדו  לצמחים  רבייה  גרעיני  הקמת  	•
לטבע;

שילוב הצמחייה האותנטית של חבל ים המלח בנופי הפיתוח המודרני באזור; 	•
המגוון  שימורו של  למטרות  לנוי  המיועדים  והמים  הקרקע  ניצול משאבי  	•

הביולוגי;
חיסכון ניכר במי השקיה בהשוואה לגידול צמחים ממינים מיובאים רבים; 	•

לתיירות  ערכו  והעלאת  באזור  סביבתית  למדיניות  חיובי  סממן  הוספת  	•
אקולוגית. 
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הגינון בחבל  הנוגעים בדבר הצעות לשינוי מדיניות  לגורמים  הוגשו  וכך,  הואיל 
ים המלח וגובשו המלצות לשימוש בצמחיית הבר המקומית לפיתוח הנוי )בלכר, 
המעשי  יישומן  על  לבשר  מוקדם  עדיין   .)2001 ובלכר,  בלכר   ;1995b  ;1994
באזור כולו, אך יש כבר תקדימים למימושן באופן נקודתי או לאימוצן במסמכים 
רשמיים. למשל, גינת צמחי בר הוקמה בשנים האחרונות ליד מפעל הקוסמטיקה 
לבין רשות  גדי  עין  קיבוץ  בין  היא ההסכם  דוגמה אחרת  'אהבה' במצפה שלם. 
הטבע והגנים )נווה עין גדי, 2007(, שאימץ את הגישה המוצעת בנוגע לנווה עין 
גדי )סעיף 13ג(: 'הצדדים רואים חשיבות בפעילות מקיפה נגד צמחים אקזוטיים 
פולשניים בשטחי הנוי והחקלאות, ויתנו עדיפות ותמיכה לגינון בצמחי בר מקומיים 

בשטחים ציבוריים בנווה'. 

מטעי התמרים כבית גידול לצמחי בר

הסמל הבלתי מעורער של חקלאות בנאות המדבר במזרח התיכון הוא דקל התמר. 
גידול  בלבד,  שנים  עשרות  המלח  ים  בחבל  המוכרת  תופעה  הם  הנוי  גני  בעוד 
1(, אלא תרבות  )איור  זמננו  בן  ים המלח איננו רק ענף חקלאי  עצי תמר בחופי 
יומין. העדויות המפורטות על גידול התמר בחבל ים המלח הן  מסורתית עתיקת 
מלפני כ–2,000 שנה, כשתרבות זו הגיעה לשיא פריחתה, אך לא ידוע מתי החלה 
)ברנשטיין, 2004(. דקל התמר היה הגידול החשוב ביותר באזור ים המלח, והוא 
ִאפשר את קיום האדם בנאות המדבר )הדס, 2003(, כך היה בתקופה הרומית–ביזנטית 
וגם בימי הביניים. ניתן אפוא להעריך שלמטעי התמרים שניטעו מחדש בחבל ים 
המלח בעת המודרנית )יותר מ–3,000 דונם, נכון לתחילת שנות האלפיים( יש סיכוי 

להשתלב בתבנית הנוף ההיסטורית של האזור ובסביבתו הטבעית. 

בית גידולו של התמר: מורשת ואקולוגיה
או  בהצפה  היום  עד  מושקים  אפריקה  ובצפון  התיכון  במזרח  התמר  מטעי  רוב 
בשיטות דומות לה, ואפשר לראות בהם דגם של חקלאות מסורתית כפי שהייתה 
הטפטוף.  בשיטת  בארץ  התמרים  מטעי  מושקים  כיום  המלח.  ים  בבקע  בעבר 
כמות המים השנתית הדרושה להשקיית תמרים בשיטה זו באזור ים המלח גבוהה 
כמויות  כי  עולה  המקצועית  מהספרות   .)2004 )ברנשטיין,  לדונם  מ"ק  מ–2,000 
לכמות  דומות  אפריקה  בצפון  בהצפה  המושקים  תמרים  לדונם  הניתנות  המים 
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המים להשקיית דונם מטעים בטפטוף בחופי ים המלח, וקרוב לוודאי שאין מדובר 
והוא  ובישראל,  במצרים  דקל  אותו  הוא  ביולוגי  כמין  התמר  מקרים.  בצירוף 
נשאר אותו עץ במשך אלפי השנים, כי פיתוח הזנים התמקד בפרי ולא השפיע 

על דרישות המין לבית הגידול. 
סביר אפוא להניח שמאפייניו של בית הגידול של מטע התמרים המודרני דומים 
וזאת למרות  הגידול של מטע התמרים שהושקה בעבר בהצפה,  בית  לאלה של 
וכן  השטח  פני  על  המים  פיזור  מבחינת  השונות  ההשקיה  שיטות  בין  ההבדלים 
בעומק הקרקע. משום כך יש יסוד להנחת העבודה הגורסת שמבחינה אקולוגית 
מטעי התמרים של היום הנם בית גידול מסורתי ואופייני של נאות המדבר בחבל 

ים המלח, וכי דקל התמר משרת כסמן לרמת הלחות בקרקע.
 :)2004 )ברנשטיין,  בארץ  התמר  גידול  בנושא  המקיף  בספר  שהודגש  כפי 

איור 13: שלושה תת–בתי גידול במטעי התמרים לפי מכלול התנאים הפיזיים — לחות 
הקרקע והפרעה מכנית: כתם השקיה סביב הדקל )קו ירוק(; מרווח בין הדקלים לאורך 
קווי ההשקיה )קו כחול(; פרוזדור התנועה בין שורות הדקלים )קו חום(. בכתם שסביב 
הדקל הלחות היא הגבוהה ביותר בהתאם לטכנולוגיות הגידול. במרווחים בין הדקלים 
התנועה,  בפרוזדור  מאשר  יותר  גבוהה  להיות  הלחות  צפויה  ההשקיה  קווי  ברצועת 
עקב מיקום הטפטפות וזליפות לאורך הצנרת. בקרבת קווי ההשקיה ההפרעה המכנית 
לכך  הוכחות  נמצאו  לא  המקצועית  בספרות  התנועה.  לפרוזדור  בהשוואה  פחותה 
בכל  אך  והמינרלים,  המים  על  התמר  לעצי  משמעותי  מתחרה  מהווה  הבר  שצמחיית 
מסביב  ההשקיה  בכתם  רק  מקום  לה  יש  כהשערה,  שהועלתה  התחרות  גם   — מקרה 

לדקל, שבו פרוסים שורשי התמר. 
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'מעט מאוד עבודה מושקעת במטעי תמרים בטיפול בשטח עצמו, מרבית העבודה 
מושקעת בעץ'. בחינת הטכנולוגיה המודרנית של גידול התמרים מנקודת מבט של 
הנובעים  האקולוגיים  היתרונות  את  בה  לזהות  הביולוגי מאפשרת  המגוון  שימור 
מהאפיונים החקלאיים. המרחקים הגדולים בין הדקלים, הנושאים עלים רק בראש 
הגזע הגבוה במיוחד, בשילוב עם השקיית טפטוף ממוקדת ומאומצת יוצרים מפל 
ופסיפס  העבודה(  כלי  של  מכנית  והפרעה  הקרקע  )לחות  אקולוגיים  גורמים  של 
הספרותיים  הנתונים  לפי   .)13 )איור  הבר  צמחי  עבור  גידול  תת–בתי  ייחודי של 
על פריסתם של שורשי דקל התמר באדמה, ניתן להעריך שבשני שלישים משטח 

המטע לא צפויים צמחי הבר להתחרות בדקלים על מים ומינרלים. 
מטעי  של  הגידול  בבית  היסטורית  המשכיות  בדבר  הראשוניות  המסקנות 
התמרים העכשווי זכו לחיזוק בתצפיות מוקדמות הנוגעות לחשיבותן של חלקות 
התמרים בנווה עין גדי לקיום צמחיית הבר. אלו לצד אלו שימשו יסוד להצעות 
הביולוגי  המגוון  של  שימורו  מטרות  לבין  התמר  דקל  גידול  בין  לשילוב  בקשר 
ובהתאם לכך גם להמלצות בתכניות הממשק )בלכר, 2001; 2004(. באמנה שנחתמה 
בין קיבוץ עין גדי לבין רשות הטבע והגנים )נווה עין גדי, 2007( הודגש שמטעי 
והוצהר  14ב(  )סעיף  בנווה  המסורתי  הנוף  של  העיקרי  המאפיין  הם  התמרים 
ששטחי החקלאות בנווה עין גדי יהיו דוגמה לדו–קיום בין האדם לטבע, למשל: 

'שימור והשבת צמחים נדירים בשולי המטעים' )סעיף 13ב(. 

מטעי התמרים כמקלט לצמחיית הבר 
למרות התקדמות מסוימת שחלה בשנים האחרונות בהבנת הפוטנציאל של מטעי 
כמענה  בנושא.  עובדתי  חומר  חסר  עדיין  הטבע,  לשמירת  הנוגע  בכל  התמרים 
לחסר זה נערך מחקר משותף של שמורת עין גדי ומכון ים המלח למחקר פיתוח 
ולימוד, שבוחן את השילוב בין מטעי התמרים כענף חקלאי לבין מטרות של שמירת 
המגוון של צמחיית הבר בחבל ים המלח. עד כה התפרסמו רק חלק מתוצאותיו 
של  ראשונית  הערכה  מאפשרות  הן  אך   ,)2011a  ;2010b;  2010a ובלכר,  )בלכר 
הקיימת  תרומתם  ושל  בר  לצמחי  גידול  כבית  המלח  ים  בחופי  התמרים  מטעי 

והפוטנציאל הטמון בהם לשימור המגוון הביולוגי בנאות המדבר. 
במטעי התמרים של אזור ים המלח )איור 1(, שכולם מושקים בטפטוף, הגישה 
2010b( מראות כי  להדברת העשבים אינה זהה. תוצאות המחקר )בלכר ובלכר, 
וצמחיית הבר  בין הדקלים מזערית  גדי, שבהם הדברת הצומח  עין  נווה  במטעי 
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נתפסת על ידי הדקלאים כחלק מתנאי השטח, מספר המינים של צמחי הבר גדול 
פי חמישה בהשוואה למספר המינים במטעים הנמצאים באתרים אחרים בחופי 
ים המלח, ואשר בהם נהוגה הדברה אינטנסיבית )איור 14(. נמצא שבית הגידול 
גדי  עין  נווה  הסודניים. במטעי  המינים  עבור  במיוחד  של מטעי התמרים חשוב 
נתגלה ריכוז של צמחים שתחום תפוצתם העולמי ברובו סודני או כולל את החבל 

הפיטוגאוגרפי הסודני — 53 מינים )31.5% מכלל הרשימה(. 
 24 במטעי התמרים של אזור ים המלח, בעיקר בנווה עין גדי, נמצאו לפחות 
ובלכר,  )בלכר  הארצית  ברמה  הביולוגי  המגוון  לשימור  החשובים  צמחים  מיני 
מינים  בישראל(,  נמצאים  שאינם  )או  כנכחדים  מינים שהוכרזו  ביניהם   :)2010b
 ;2007 ופולק,  בסכנת הכחדה )צמחים שנכללו בספר האדום הלאומי — שמידע 
 Shmida( וצמחים שצוינו בפרסומים מקצועיים ,)שמידע, פולק ופרגמן–ספיר, 2011
et al., 2002; Sapir, Shmida and Fragman, 2003( כנדירים מאוד או נדירים 
בארץ. לרבים מהצמחים הללו משמשות האדמות החקלאיות של מטעי התמרים 
בית גידול בלעדי או עיקרי, זאת לא רק בחבל ים המלח, אלא בארץ כולה. דוגמה 
לכך הוא חבלבל מדברי שהוכרז כמין נכחד בישראל )שמידע ופולק, 2007(, אך 
נמצא במטעי התמרים בנווה עין גדי )בלכר ובלכר, 2010a(. התברר ששולי המטעים 
הנם מתחם מחיה חשוב ביותר לעצי גופנן המדבר — מין בסכנת הכחדה בארץ. 

איור 14. עושר המינים של צמחי 
הבר במטעי התמרים בחבל ים המלח 
וגודל שטחי המדגם באתרים השונים 

 .)2010b ,בלכר ובלכר(
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עוד התברר שבית הגידול של מטעי התמרים חשוב לשימורו של מגוון צמחיית 
גדי מתקיימים  עין  נווה  נוספים מצמחי  מינים  הבר ברמה המקומית — כשמונה 

 .)2010b ,או התקיימו( רק בתחום המטעים או בעיקר בו )בלכר ובלכר(
מסקנת המחקר היא שמטעי התמרים שבהם נמנעים מהדברת עשבים אינטנסיבית 
הם בית גידול בעל ערך רב לשימור המגוון של צמחי הבר באזור ים המלח. ואולם, 
מהמחקר עולות לא רק תכונות יוצאות דופן של צמחיית המטעים בנווה עין גדי, 
אלא אף אותות מסוימים בנוגע לפוטנציאל של מטעי התמרים באתרים אחרים של 
החבל כמקלט לשימור המגוון הביולוגי )בלכר ובלכר, 2010b(. צמחים מהרשימה 
האדומה או מינים שהם נדירים בישראל נמצאו גם במטעי התמרים בצפון ים המלח 
החזקת  לטובת  האלה  באתרים  הרווחת  החקלאית  הגישה  אף  על  זאת  ובדרומו, 
השטח של מטעי התמרים נקי מצמחי הבר. נוסף על כך, מהמחקר עולה שמטעי 
התמרים אינם המקור של הצמחים הזרים המתפשטים באזור, אלא המטעים הם 

הסובלים מפלישתם של אלה, שמקורה בעיקר בגינות הנוי הסמוכות. 

תודות

במאמר נזכרות עבודות שבהן שיתפו פעולה עשרות אנשים. באפשרותי לציין כאן 
רק את תרומתם של חלק מהם. אירנה בלכר יזמה פרויקט חינוכי למען שימורם 
מבית  תלמידיה  עם  יחד   ,2001—1994 בשנים  וגידלה  המדבר  נאות  צמחי  של 
אבלוטיפוב,  אדליה  הלימודית.  רבות של שתילים בחממה  מאות  האזורי,  הספר 
ליז מרגוליס ומור אטינגר טיפלו במסירות בצמחים במשתלה שהוקמה לא מכבר 
בנטיעות  השמורה  של  הפקחים  צוות  את  הוביל  צנטנר  גבי  גדי.  עין  בשמורת 
דוד,  אבי  שוחט,  אמציה   — לדורותיהם  ניהול  אנשי  האחרונות.  בשנים  שבוצעו 
דודי גרינבאום, אפרים חננאל, שחר ישחרוב ועזרא ששון — עודדו וסייעו בעבר 
לפועל  יצאה  גדי  עין  בנווה  הצומח  נוף  לשיקום  התכנית  כיום.  בכך  פעילים  או 
בזכות מקבלי ההחלטות ברשות הטבע והגנים, רביב שפירא וניסים קשת, שטרחו 
להשקיע בקידומה. אנשי מדע — דרור הבלנה, מרגרטה וולצ'אק, מרדכי כסליו, 
דפנה לביא ז"ל, עוזי פז, אבי פרבולוצקי, אורי פרגמן–ספיר, אבי שמידע ויהושע 
שקדי — תמכו לאורך הדרך. תודתי נתונה לכל פקח שעזר בנטיעת עץ ולכל גנן 

שבחר לשתול צמח מקומי.
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לוח 1: העצים והשיחים הגבוהים הניטעים לשיקום נוף הצומח בנווה 
עין גדי 

מעמד לפי הספר שם עברי ומדעי
הערות האדום ]1[

גופנן המדבר
Cordia sinensisכמעט כל פרטיו בארץ בסכנת הכחדה

נמצאים בעין גדי

גרויה שעירה
Grewia villosaפרטים בודדים גדלים רק בסכנת הכחדה

ליד מצפה שלם 

זקום מצרי
Balanites aegyptiacaנדיר מאוד בדרום הארץ

חלביב רותמי
Periploca aphyllaנדיר בדרום הארץ

מעלה–עשן מדברי
Leptadenia pyrotechnica תועד בעבר בדרום ים נכחד

המלח ובערבה

מורינגה רותמית
Moringa peregrina כאוכלוסייה גדל רק באיום 

בעין גדי 

מרואה עבת–עלים
Maerua crassifolia פחות מעשרה פרטים בסכנת הכחדה

נמצאו בארץ

סהרון משתלשל
Cocculus pendulus

גדל בדרום ים המלח 
ובערבה

סלוודורה פרסית
Salvadora persica

נדיר בארץ, בעין גדי 
הריכוז העיקרי

צלף רותמי
Capparis decidua תועד בעבר במדבר נכחד

יהודה ובערבה

שיטה סוככנית
Acacia tortilis

בעין גדי קצה התפוצה 
הצפוני 

שיטה סלילנית
Acacia raddiana

מקור מזון חשוב לבעלי 
חיים

שיזף מצוי
Ziziphus spina-christi

מקור מזון חשוב לבעלי 
חיים

]1[ שמידע ופולק, 2007; שמידע, פולק ופרגמן–ספיר, 2011. 


