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 מנהלים תקציר

למינים בסכנת הכחדה  ובכללםלעופות, במיוחד  ,למקווי המים המלאכותיים בישראל חשיבות אקולוגית רבה

, בתשתיות המים, הצומח והקרקע יםשינוי הכולליםשונים  פיתוח עולמית. מקווי המים בישראל עוברים תהליכי

 לגבשעל מנת רית. אהקמת מתקנים צפים לקליטת אנרגיה סול ובפרט ,פיתוח תשתיותו איטום מאגרים לרבות

התיפקוד האקולוגי של מאגרי המים בישראל, ומאידך תאפשר ניצול מיטבי של מקווי  תבטיח אתמדיניות שמחד 

יש צורך באיתור מקווי ביניהן תשתיות לייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים, שונות, ההמים בישראל לתשתיות 

 .ולשמור עליהם מפני פיתוח אשר עלול להסב נזק חשיבות אקולוגיתהמים בעלי 

תם האקולוגית, נאספו נתוני ציפורים ולוטרות שנותחו לפי ואת מקווי המים בישראל לפי חשיב לסווגעל מנת 

 בריכות ובכללם, מאגריםמים מלאכותיים של  מקווי 4,200של  מצאימתוך  כיעולה  מהתוצאותקריטריונים שונים. 

מכלל המאגרים(  4%-)כמקווי מים  184דונמים,  257,483בשטח כולל של  ,דגים ובריכות קולחין בריכות, מים

וביתרת בעלי חשיבות אקולוגית,  הםמהשטח הכולל של המאגרים(  19%דונמים ) 49,336בשטח כולל של 

מקווי המים  יש לקחת בחשבון שמתוך המצאי הכולל של המאגרים לא נמצא ערך אקולוגי משמעותי.

 דונמים הם בריכות האידוי של מפעלי ים המלח.  155,000-המלאכותיים, כ

החברה להגנת הטבע ממליצה לשמר את מקווי המים בעלי החשיבות האקולוגית כך שהתיפקוד האקולוגי שלהם 

דגים בישראל לבריכות ה. , ולהימנע מפיתוח תשתיות או ביצוע שינויים בהם שיפגעו בתפקודם האקולוגילא ייפגע

תפקיד אקולוגי מיוחד בישראל, ולכן יש למצוא דרכים לשמור על האופי האקווטי של אלה בעלות חשיבות 

כן לשמירה על מגוון ביולוגי ולשימושים אחרים.  -אקולוגית גבוהה, כולל בחינת חלופות לשימושים משותפים 

מקווי המים בישראל  ניהולפים האחראים על וממליצה החברה להגנת הטבע למוסדות התכנון בישראל ולשאר הג

 ים אקולוגיים אלה בכל תהליך תכנוני המשפיע על התיפקוד האקולוגי של מקווי מים בישראל.ללהטמיע שיקו

 

 תודות

תודות לשמוליק יידוב ממרכז היונקים של החברה להגנת הטבע על נתוני לוטרה עדכניים. לצפרים המומחים 

דוד קוטר על מתן חוות וזאב לבינגר, טוביה קאהן, מידד גורן, אסף מירוז, נועם וייס,  נדב ישראלי, ליאור כסלו,

  דעת. תודות לדן אלון, ניר פפאי, ג'רמי בן שלום ונדב ישראלי על ההערות המועילות לעבודה זו. 



 רקע

ופן כמעט נעלמו בא מאז קום המדינה, מקווי המים הטבעיים של ישראל וביתר שאתבמאה השנים האחרונות, 

הוחלפו במידה כמעט מלאה במקווי מים מלאכותיים (, וLevin et al. 2009מוחלט, זוהמו או שונו במבנה שלהם )

דנן השתמשו  המשמשים לאגירת מים, לטיהור שפכים ולגידול דגים. מיליוני עופות ממאות מינים, שמקדמא

במקווי המים הטבעיים בישראל כתחנות עצירה בנדידתן הארוכה בין אזורי הקינון הצפוניים לבין אפריקה, כאתרי 

נוספים, אקווטיים להסתפק במקווי המים מעשה ידי אדם לצרכים אלה. אורגניזמים  נאלצוקינון וכאתרי חריפה, 

 המחיהשל הסתפקות במקווי המים המלאכותיים כמקום  חיים וצמחי מים עברו תהליך דומה-כגון יונקים, דו

לקם בסכנת הכחדה חכמעט אך ורק במקווי מים מלאכותיים, בישראל רבים נמצאים  עופות שלהם. כיום, מיני

(, ברווז הנתון לסכנת הכחדה Oxyura leucocephalaעולמית ו/או מקומית. דוגמא לכך הן הצחראש הלבן )

(. כעשרה אחוז Endangered, BirdLife International 2018רתה )עולמית בדרגה השנייה בחומ

מהאוכלוסייה העולמית חורף בישראל, באופן בלעדי במאגרי מים מלאכותיים )נתוני רשות הטבע והגנים(. שני 

( וצולל Marmaronetta angutirostrisנוספים הנתונים לסכנת הכחדה עולמית ומקומית, ברווז משויש ) םברווזי

)מירוז  בישראל יםדגירה כמעט בלעדי י(, משתמשים במאגרי מים מלאכותיים כאתרAythya nyrocaת )ביצו

 Pelecanusכל האוכלוסייה העולמית של השקנאי הלבן ) .(BirdLife International 2019, 2017וחובריו 

onocrotalus חציית רצועת המדבריות ( משתמשת במקווי מים מלאכותיים בישראל לצבירת אנרגיה חיונית לפני

( בישראל, .Pterocles spחמשת מיני הקטות ) .(Shmueli et al. 2000)  של אפריקה בדרכם לאתרי החריפה

 ארבעה מתוכם בסכנת הכחדה, שותים כולם במקווי מים מלאכותיים בדרום הארץ.

הן בהקשר המקומי והן , ובמיוחד לעופות בשל החשיבות האקולוגית הרבה של מאגרי מים מלאכותיים בישראל

מפני פיתוח תשתיות שעלולות לפגוע בתיפקוד  השאר ן, ביבהקשר הבינלאומי, עולה הצורך להגן עליהם

האיומים על מקווי המים בישראל מגוונים, וכוללים פגיעה באספקת המים, ניצול שטח המאגר האקולוגי שלהם. 

בתקופה גדות התומכים בערכי טבע חשובים. לשימושי קרקע יבשתיים, ופגיעה בתשתיות הצומח והקרקע ב

תמ"א . במאגרים מתקנים צפים ל גביהאחרונה חלה התקדמות בפיתוח טכנולוגיות לקליטת אנרגיה סולרית ע

אין . במסלול של היתר בנייה, המצריך נספח סביבתי מסדירה את התנאים להקמה של מתקנים כאלה 10ד//10

כלשהו לגבי ההשפעה של מתקנים צפים לקליטת אנרגיה סולרית על תיפקוד אקולוגי של אמפירי ידע מדעי כיום 

, אך ניתן להניח שפגיעה בתשתיות הצומח קינון או חריפה לברווזים למשל השפעתם על אתרימאגרי מים, 

, ועליית עצימות הממשק בו, תביא לירידה בתיפקוד האקולוגי של , צמצום שטח פני המיםוהקרקע במאגר

 . המאגר, במיוחד עבור העופות המשתמשים בו

שכללו בין השאר (, 2018ע"י שטייניץ וחובריו ) הוצעוקריטריונים לדירוג מאגרי מים על פי חשיבותם האקולוגית 

קירבה , ק"מ( 5) תצפיות בלוטרהה לבקירקינון של מיני ברווזים בסכנת הכחדה, אתרי חריפה של מיני ברווזים, 

מגוון מינים כלליים. ו, ומדדי עושר ק"מ( 5) סכנת הכחדה בעלי זיקה לבתי גידול לחיםתצפיות בצמחים בל

, המופיעה גם באתר האינטרנט בכתובת 2018)שטייניץ וחובריו בעבודת דירוג מאגרים זו 

m-https://www.parks.org.il/article/dotan/ )בלבד של חלק קטן  התבצע ניתוח של החשיבות האקולוגית

מכאן עולה הצורך מאגרי מים מלאכותיים קיבלו דרגת חשיבות אקולוגית גבוהה.  150. ממאגרי המים בישראל

 לדירוג אקולוגי של כלל מאגרי המים המלאכותיים בישראל.

 

https://www.parks.org.il/article/dotan-m/


 שיטות

מאגרי מים, בריכות חמצון, ובריכות  ובכללםל, אבישרהמלאכותיים מאגרי המים כלל נבחנו מחדש  בעבודה זו

. מקווי המים חולקו לפי שלהם במיוחד עבור עופותאקולוגית החשיבות דגים. כלל מקווי המים נבחנו על פי ה

בעל חשיבות אקולוגית או ללא חשיבות אקולוגית. החלוקה נעשתה  –חשיבותם האקולוגית בצורה דיכוטומית 

צפרים  מעשרהאיסוף חוות דעת , eBird -ניתוח נתוני תצפיות ציפורים מפורטל הצפרות הישראלי ומ על סמך

אסף מירוז, נועם וייס, טוביה קאהן, מידד גורן, )דן אלון, נדב ישראלי, ליאור כסלו, זאב לבינגר,  מומחים בישראל

כן נעשה  יונקים של החלה"ט(.הז ותצפיות לוטרה עדכניות )פרטים שהועברו ממרכ דוד קוטר, יואב פרלמן(

נעשה החשיבות האקולוגית לקביעת (. 2018שימוש בנתונים ובהמלצות מעבודת המיפוי של שטייניץ וחובריו )

 : הבאיםקריטריונים ב שימוש

 (.2018ניץ וחובריו יחריפה חשוב לברווזים )נתונים משטי יאתר .1

 יש, טבלן מצויץ(.קינון ברווזים בסכנת הכחדה )צולל ביצות, ברווז משוי .2

מיני חופמאים )חופית קטנה, ארבעה , שמבוטאת בתצפיות בוחורפות לציפורים נודדות גבוההחשיבות  .3

, בתצפיות אוקטובר( –מאי ואוגוסט -)מרץ כנף, לוחם( בעונות הנדידה-חופמי צווארון, ביצנית לבנת

פברואר(, בתצפיות במיני אנפות  -עונת החורף )דצמבר (, שחף עיטי)שחף שחור, שחף סיבירי בשחפים

 –וחסידות )לבנית גדולה וחסידה שחורה( בין ספטמבר לאפריל, תצפיות בעיט צפרדעים )נובמבר 

 המאגרים שנכללו בעשירון העליון בכמות תצפיות יחסית הוחשבו כבעלי חשיבות גבוהה. פברואר(.

  , הנמצאות בירידה ובסכנת הכחדה בישראל.ארץ()רלוונטי לדרום ה אתרי שתייה למיני קטות .4

 אתר קינון של תחמס נובי. .5

 תחנת עצירה חשובה במרחב יובשני. .6

המנוהלים על ידי אותו  מטר( 70 -מקווי מים צמודים )במרחק של פחות מלמקבצים אחודים בבחינה, קובצו יחד 

 .גוף )למשל נמצאים באותה משבצת חקלאית(

 

 

  בדרום ים המלח. צילום: יואב פרלמן אשליםבמאגר צוללי ביצות 



 תוצאות

. גבוהה אקולוגית חשיבות כבעלי מוגדרים( 4%) יםמקבצ 184 מים שנבחנו, מקווי קבצימ 4,200 מתוך

כבעלי חשיבות  ( נמצאו19%דונם ) 49,336דונם מקווי מים,  257,486שטח כולל של  מתוךשטח,  במונחי

 מקווי מיקומי. המים בעלי חשיבות אקולוגית, ומקווי המים בכלל, הם בצפון הארץמרבית מקווי . אקולוגית גבוהה

חלוקת המאגרים  (.דרומי)גיליון  2 ובמפהצפוני(  גיליון) 1 במפה מופיעים האקולוגית חשיבותם לפי וסיווגם המים

בריכות  מתוך הסך הכולל של מקווי המים המלאכותיים שאינם בעלי רגישות, .1 בטבלה המופיעלפי מחוזות 

 דונמים. 155,620וחולשות על שטח כולל של  75%-האידוי של ים המלח מהוות כ

מקבצי  הלי חשיבות אקולוגית גבוהה. כמו כן, שלושנמצאו כבע 52מקבצי בריכות הדגים בישראל,  131מתוך 

 בעלי חשיבות אקולוגית גבוהה.הינם חד בעתלית( מלח )שניים באילת, אבריכות 

המופיעה גם בכתובת  המצורפת האקסל בטבלת מופיע, סיווגם ומיקומם המאגרים כל פירוט

https://mapateva.org.il/waterreservoirs.zip ובשכבת ,ArcGIS Online בנספח זה, נוסף נימוק קצר .

 לחשיבותם האקולוגית של המאגרים בעלי החשיבות. 

 

 

 של טירת צבי. צילום: יואב פרלמן. כות הדגיםיבבר )לבנית גדולה ואנפה אפורה(אנפות של שני מיני  הלהק

 

https://mapateva.org.il/waterreservoirs.zip
https://deshe.maps.arcgis.com/apps/Styler/index.html?appid=d6a6f6d0e58f41de947e6b1a611d7866


 

מאגרים בעלי חשיבות אקולוגית.  –: מקווי מים בצפון ישראל, מסווגים לפי חשיבותם האקולוגית. בירוק 1מפה 

 מאגרים ללא חשיבות אקולוגית. –בכחול 



 

בות מאגרים בעלי חשי –: מקווי מים בדרום ישראל, מסווגים לפי חשיבותם האקולוגית. בירוק 2מפה 

 מאגרים ללא חשיבות אקולוגית. –אקולוגית. בכחול 



   : חלוקת מאגרי המים בישראל לפי מחוזות, ולפי חשיבותם האקולוגית.1טבלה 
מקבצים בעלי   

 חשיבות אקולוגית

 סך הכלמקבצים,  מקבצים ללא חשיבות מיוחדת

מספר  מחוז
 מקבצים

שטח 
 בדונם

מספר 
 מקבצים

סך הכל  שטח בדונם
מספר 

 מקבצים

 שטח בדונם סך הכל

 155,620ם כ)מתו 171,115 539 9,770 51 דרום

 דונם של בריכות ים המלח(
 155,620)מתוכם  180,885 590

 דונם של בריכות ים המלח(

 11,803 171 4,692 155 7,111 16 חיפה

יהודה 
 ושומרון

4 480 1622 2,266 1,626 2,746 

 1,025 69 181 62 844 7 ירושלים

 9,153 218 6,772 209 2,381 9 מרכז

 51,585 1,492 22,619 1,395 28,966 97 צפון

תל 
 אביב

 0 0 35 286 35 286 

סכום 
 כולל

 155,620ם כמתו) 207,931 4,016 49,552 184

 דונם של בריכות ים המלח(
 155,620ם כמתו) 257,483 4,200

 דונם של בריכות ים המלח(

 

  
 

 

  



 ומסקנות סיכום

החשיבות האקולוגית הרבה של מקווי המים המלאכותיים בישראל לעופות, ובשל פוטנציאל הרגישות לאור 

ולשקול באופן זהיר ביותר הקמה עופות מים ואורגניזמים אקווטיים אחרים, יש לנקוט משנה זהירות של  הגבוה

מחד, אין לבטל את החשיבות  לפגוע בתיפקוד האקולוגי של מקווי מים בישראל.תשתיות שעלולות של 

לרית לקליטת אנרגיה סו תשתיות להפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים, ובהם מתקניםהסביבתית בפיתוח 

על מנת לעמוד ביעדי הממשלה לפיתוח אנרגיות מתחדשות. מאידך, עמדת  ,במאגרי מים מלאכותיים בישראל

אקולוגית החשיבות המקווי המים בעלי  184החברה להגנת הטבע היא כי יש לשמור על התיפקוד האקולוגי של 

פגע בתיפקוד האקולוגי שלהן. שי ולהימנע מפיתוח גבוהה על ידי שמירה על תשתיות המים, הצומח והקרקעה

מקווי מים בהם לא נמצא ערך אקולוגי, אין מניעה מפיתוח תשתיות, כולל מתקנים צפים לקליטת  4,016 -ב

 אנרגיה סולרית.

תשומת לב מיוחדת ניתנת כאן לבריכות הדגים בישראל. לבריכות הדגים בישראל תפקיד אקולוגי יוצא דופן, בין 

השאר בשל מיקומן במרחבים שהיו בעבר בתי גידול לחים טבעיים. בצל המשבר העובר על ענף המדגה בישראל 

על מירב בריכות הדגים בישראל הגורם לקריסה כלכלית של מרבית המדגים, יש לבחון לעומק דרכים לשמירה 

במצב אקווטי, כך שהתיפקוד האקולוגי שלהן יישמר גם ללא גידול דגים בהן. אפשרות לכך היא שימוש משותף 

מהבריכות מיועד לשימור המגוון הביולוגי בהן, בעוד נרחב בריכות דגים, כך שחלק  ם גדולים שלשל מתחמי

 ומרות על מקורות המים בהן.לשמש לתשתיות צפות שששאר הבריכות עשויות 

 את המלצות עבודה זו יש ליישם במדיניות מוסדות התכנון והגופים האחראים על ניהול מקווי מים בישראל.

 

 

 

 . צילום: יואב פרלמן.בבריכת חימצון בנגב קטות סנגליות בירידה לשתייה
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