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הציפורים היציבות ,החורפות והנודדות מהוות אינדיקטור משמעותי למצב איכות הסביבה בישראל .לכן ,החליט
המשרד להגנת הסביבה ללוות ולתמוך מרגע תחילתו במסמך חשוב זה .המשרד משקיע רבות בשימור השטחים
הפתוחים ,בשיקום הנחלים ,בטבע העירוני ,בהקטנת קונפליקט ההרעלות עם החקלאים ובפעילות חינוכית נרחבת
בציבור הרחב לשימור מגוון המינים .כדי להגן על  540מיני הציפורים הנצפות בארצנו ,ועל  500מיליוני הציפורים הנודדות ,יש קודם כל להגן
על בית גידולן ,וכמובן גם על מיני הציפורים עצמן ,וזאת אנו עושים באמצעות רשות הטבע והגנים הלאומיים ,הממונה מטעם החוק על הגנת
חיות הבר ,החברה להגנת הטבע ,קק"ל ויתר הגופים הירוקים.
ברצוני לברך את הצוות המקצועי והרב-תחומי שהשקיע רבות בהכנת מסמך זה ,ולהבטיח שכשר להגנת הסביבה אעשה ככל יכולתי ,ביחד
עם רעי בממשלה ,כדי לממש את החזון המוצג במסמך המונח לפנינו.

בברכה,
גדעון עזרא,
השר להגנת הסביבה

משרד החינוך

הציפורים הנודדות ,חוצות הגבולות ,משמשות פלטפורמה חינוכית יוצאת דופן עבור מערכת החינוך ,ומספקות
חוויה לימודית ייחודית ,המחברת בין תלמידים מכל קצוות הארץ .משרד החינוך מסייע למעלה מעשור בקידום
נושא הצפרות כנושא רב-תחומי המאפשר לתלמידים ללמוד על פלאי הטבע ,ובמיוחד תופעת נדידת הציפורים
שכה ייחודית לארצנו .התוכניות שפותחו בסיוע משרד החינוך משלבות את נושא הביולוגיה ,הגיאוגרפיה ,הפיזיקה והאמנות במכלול אחד,
ובעזרת אתרי האינטרנט והאמצעים הטכנולוגיים המצויים בחזית המחקר ,מאפשרים לתלמידים לעקוב אחר הנדידה בעזרת לוויין ,מכ"מים,
ומצלמות  onlineבקינים ,תוך שילוב סיורים בשדה לצפות בציפורים וללמוד על התנהגותן .אני רואה בתוכניות החינוכיות שפותחו בתחום זה
הזדמנות נפלאה עבור התלמידים ,ומקווה כי בעזרת החוברת שלפנינו נשכיל להרחיב ולפתח פעילות מבורכת זו בעתיד.

שלכם,
פרופ’ יולי תמיר,
שרת החינוך

משרד התיירות

רק לאחרונה נחנך שביל האופניים באגמון החולה ולמדתי ביסודיות מאנשי משרדי והחמ"ת על הפוטנציאל
הייחודי של הצפרות כפלח תיירות ייחודי ומקצועי זה.
כשרה הממונה על קידום התיירות הנכנסת ותיירות הפנים ,בטוחני ש 500-מיליון הציפורים הנודדות מהוות שגרירי
רצון טוב ,שיכולות למשוך לפחות חלק מ 90-מיליון הצפרים המשוטטים ברחבי העולם ,וישראל מהווה עבורם יעד תיירותי מועדף .רשת
מלונות מפותחת ,אלפי צימרים ,ונגישות נוחה לכל אתר יוכלו לקדם את מדינתנו לא רק בעזרת הארכיאולוגיה והמורשת ההיסטורית לכל
הדתות ,אלא גם בעזרת העושר יוצא הדופן של הציפורים ,המושכות בעקבותיהן את הצפרים.
החמ"ת היתה שותפת מלאה בהקמת המרכז הראשון באילת ,לפני  27שנים ,והמשרד ימשיך להוביל את הנושא גם בעתיד בהיבט
הלאומי.

בכבוד רב,
רוחמה אברהם בלילא,
שרת התיירות

להקמת רשת מוקדי הצפרות המוצעת בחוברת שלפנינו ,יש משמעות גבוהה במיוחד לפיתוח הנגב והגליל11 .
מתוך  14המרכזים הפועלים ,או מוצעים להקמה נמצאים בגליל ,בעמק בית שאן ועמק עכו בצפון ,ובמדבר יהודה,
בערבה ובנגב בדרום.
פיתוח תשתית צפרות רב-תחומית שתחבר בין גורמי התיירות ,החינוך ,החקלאות והמחקר ,תאפשר ללא ספק מקורות פרנסה לתושבי
הפריפריה ,ותחשוף הן את אזרחי ישראל והן את התיירים מחו"ל לנופיהם המרהיבים של הנגב והגליל ,ולייחודה של תופעת הנדידה ומגוון
הציפורים יוצא הדופן ,המשלב בין ציפורי מדבר נדירות בנגב וציפורי מים בבתי הגידול הלחים בצפון.
בטוחני כי ההצלחה הגדולה בפיתוח תיירות הציפורים בעמק החולה ,המגיעה לרבע מיליון מבקרים בשנה ,תהווה דגם למוקדי הצפרות
האחרים ואף תהווה מנוף משמעותי לפיתוח בר-קיימא ברחבי ארצנו.

בברכה,
יעקב אדרי,
השר לפיתוח הנגב והגליל

צִּפֹור ְׁשנ ִּי ָה
מילים :נתן זך
לחן :מישה סגל

ָראִיתִי צִּפֹור ַרּבַת יֹפִי.
הַּצִּפֹור ָר ֲאתָה אֹותִי.
צִּפֹור ַרּבַת יֹפִי ָּכזֹאת ֹלא אְֶראֶה עֹוד
עַד יֹום מֹותִי.

תלמידי גן ילדים צופים בקינון החסידה המטפלת בגוזליה בקיבוץ
טירת צבי  -החינוך לצפרות מתחיל בגיל הרך (צילום :יוסי לשם)

נקבת החסידה בקינה בטירת צבי מצלה במשך כל שעות היום על
הגוזלים בחום הגבוה שבעמק בית שאן (צילום :יוסי לשם)

ָעבַר אֹותִי אָז ֶרטֶט ׁשֶל ֶׁשמֶׁש.
ָאמְַרּתִי ִמּלִים ׁשֶל שָלֹום.
ִמּלִים ֶׁש ָאמְַרּתִי ֶאמֶש
ֹלא אֹמַר עֹוד הַּיֹום.

"עֵת הַּזָמִיר הִּגִיעַ; ו ְקֹול הַּתֹור נ ִ ְׁשמַע ְּבאְַרצֵנּו".

(שיר השירים ב’ ,י"ב)

מבוא

במרכז הצפרות בבי”ס שדה חצבה שבערבה ,פיתח פרופ’ אמוץ זהבי מערכת מחקר על ציפור חברתית ,הזנבן ,המאפשרת לצפות בה מקרוב ללא כל חשש.
זהו שילוב מדעי-חינוכי-תיירותי ייחודי (צילום :רעי סגלי)

 < פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל

מבוא
כל מי שצפה בעיט הדואה בגאון לאורך מצוק ,וצולל לפתע,
במהירות מדהימה לעבר טרפו ,בעשרות נשרים המתקבצים
סביב לפגר ,בלהקה נודדת של אלפי חסידות החגות בשחקים
באצילות ללא כל חבטת כנף ,או בצופית הזעירה בגווניה
המתכתיים ,המרפרפת כפרפר מעל לפרח בגינת הבית ,אינו
זקוק לשכנוע מהי תרומתן של הציפורים לנוף ארצנו.
כבר באלף השלישי לפני הספירה ,התרשמו הקדמונים מעוצמתם
של העופות הדורסים ובחרו בהם כסמל מלכותי ,ואפילו כמייצגי
אלוהות .המצרים בחרו בבז כסמל לאל הורוס ,היוונים הקדמונים
בחרו בכוס החרבות כסמל לאלת החכמה אתנה ,הרומאים בחרו
בעיט הזהוב כסמלם .האינדיאנים בצפון אמריקה קידשו את
העיטם לבן הראש ( ,)Bald Eagleובחרו בו כסמלם ,וביהדות זכתה
אחת הדמויות המשפיעות ביותר ,הרמב"ם ,לכינוי "הנשר הגדול".
מי מאיתנו לא חלם אי פעם ,מאז היותו ילד ,להתנתק מן הקרקע
ולעופף כציפור? לא בכדי התקשרה הנשמה עם היכולת להתרומם
ולעוף ,וכך צמחו מושגים כמו "התרוממות נפש" ו"ציפור הנפש".
יכולת התעופה ,הצבעוניות הרבה ,השירה המגוונת ,מגוון המינים,
הבולטות בנוף והמחזוריות השנתית בנדידה ,משכה עניין יוצא דופן
במחלקת העופות ,הרבה מעבר למחלקות אחרות בעולם החי.

טוטם אינדיאני ,שבחלקו העליון
מגולף העיטם לבן הראש ,סמל
אינדיאני וסמל ארה"ב

הבז המסמל את האל הורוס
שנמצא על המומיה החנוטה
של פרעה תות-אנח אמון
במצרים

גם באקדמיה היוו הציפורים את המחלקה
הנחקרת ביותר ,ובין חובבי הטבע ברחבי
העולם ,הצפרות מהווה כבר שנים רבות את
התחביב המוביל .בעשור האחרון הנושא אף
זכה לעדנה יוצאת דופן ומספר הצפרים
עגור הכתר על
והמתעניינים בציפורים מגיע לכ 100-מיליון
דגל אוגנדה
איש (!).
בשני העשורים האחרונים הוברר ,שמדינת
ישראל ,עקב מיקומה בצומת של שלוש
יבשות ,מהווה פוטנציאל ייחודי לפיתוח
הנושא בהיבטיו הרב-תחומיים .אך נושא
תוכי  -סמל
הצפרות לא קודם באופן משמעותי על-
הרפובליקה
הדומיניקנית
ידי הגורמים הממשלתיים ,האקדמאיים
והציבוריים בהיבט הלאומי.
בשלושה העשורים האחרונים החלו להתפתח בישראל תשעה
מוקדי צפרות ביוזמות מקומיות שונות ,כשבלט חוסר הקשר
בין המוקדים השונים ,ובחלק מהמקרים החלה אף תחרות בין
האתרים השונים ובין הגופים שהפעילו את המוקדים .בלט הצורך
לבחון איחוד בין המוקדים ,הגדרת היעדים של הצפרות ,ובחינת
מערכת ,שתאפשר לקדם את הנושא ברמה הלאומית ,תוך
קבלת סיוע ממשרדי הממשלה השונים ,מקרנות גדולות ,ארגונים
ציבוריים ,אקדמיה ,וגופי שמירת טבע בינלאומיים.
שמה של ישראל יצא למרחוק בין חובבי הציפורים ואנשי
האקדמיה כמדינה קטנה עם מאות מיליוני ציפורים נודדות ועם
מגוון מינים יוצא דופן בהשוואה לגודלה המצומצם .רק בעשור
האחרון החלו מקבלי ההחלטות להפנים את הפוטנציאל הכלכלי,
החינוכי והתיירותי הגלום בצפרות .בעקבות זאת ,פנו ד"ר יוסי
לשם ודן אלון לד"ר אמיר אידלמן ממכון ירושלים לחקר ישראל,
כדי לבחון הקמת צוות בינתחומי שילמד את תמונת המצב ויבחן
גיבוש קונספט לפיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל ותרומתה
לסביבה ,לתיירות ,לחינוך ולמחקר .הצוות שנבחר (ראה עמוד )25
התבסס על אנשי צפרות ,שמירת הטבע ,אקדמיה ,תיירות ,חינוך,
כלכלה ונציגי גופים ממשלתיים וגופים ציבוריים .הצוות למד
את הנושא במפגשים ,בסיורים בשטח ונציגיו ניתחו ועיבדו את
הנתונים שנאספו בחוברת המונחת לפניך.

אמו -
סמלאוסטרלי

עיטם לבן זנב
כסמל הלאומי של
ארה”ב

העיט על דגל
מצרים

פפואה -
ציפור גן עדן

עיטם לבן זנב
כסמל חללית
אפולו 11

העיט כפול הראש
 -סמל רוסיה

אנו מקווים שהחוברת תהווה פריצת דרך ומנוף לביצוע מהפך
משמעותי בנושא ייחודי זה ,שלהערכתנו (אמנם סובייקטיבית,)...
לא פחות חשוב מההיסטוריה והארכיאולוגיה של מדינת ישראל.
העניין העצום לו זכה המיזם לבחירת הציפור הלאומית במסגרת
אירועי שישים שנות המדינה ,שבו השתתפו  4,000בתי ספר,
 9,500גני ילדים ,כלל יחידות צה"ל והציבור הרחב ,ובו נבחרה
הדוכיפת כציפור הלאומית ,רק מחזקים את דעתנו כי לצפרות
פוטנציאל גבוה ביותר " -והשמים הם הגבול"...
אנו מבקשים להודות לכל אלו שסייעו בהכנת החוברת :לאנשי מכון
ירושלים לחקר ישראל ,שהסכימו לממן את המחקר ופעילות הצוות
המקצועי ,ובמיוחד לד"ר עמיר אידלמן ,מנהל המרכז למדיניות
סביבתית ,לאורה אחימאיר מנהלת המכון ,ולגלית חזן ,עוזרתו
הנאמנה של עמיר ,וכן לד"ר
מאיה חשין וישראל קמחי ,חברי
הצוות המקצועי .לנציגי ארבעה
משרדים ממשלתיים ,שהסכימו
לקחת חלק מרכזי בדיונים,
ולסייע במימון הפקת החוברת:
לשר להגנת הסביבה ,מר גדעון
עזרא שמתחילת דרכו כשר
מטבע יווני של אלת החוכמה
להגנת הסביבה ובעברו כשר אתנה  -כוס החרבות
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תודה לשרת החינוך ,הפרופ'
יולי תמיר שהצטרפה לנושא
וראתה את חשיבותו החינוכית
הגבוהה ולאנשי מנהל חברה
ונוער ,ובראשם נח שלו ז"ל,
שבהתלהבותו הרבה נרתם
לממש את הפעלות הצפרות
במסגרת מנהל הנוער.
לדאבון ליבנו ,נח שלו לא זכה
לראות בהוצאתה של החוברת
לאור ,והוא הלך לבית עולמו
בתשרי תשס"ט .אנו בטוחים
שהחוברת תהווה מצבה ראויה
לפועלו הנרחב .תודה ליוסי
לוי ,מחליפו של נח.
לכותבי
מיוחדת
תודה
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הפרקים המרכזיים בחוברת:
ינשוף בלק הוק
מנהלי תשעת מרכזי הצפרות
הפועלים ,ששמם מוזכר בכל פרק ,לד"ר עופר בהט שכתב את
התיירות ,ראה בצפרות מנוף משמעותי לשימור נופיה של ארצנו,
הפרק בנושא מדע ומחקר ,לעמיר בלבן ,שכתב את הפרק על
למנחם זלוצקי ,מנהל האגף לשטחים פתוחים במשרד ,ולירון
הטבע העירוני ,שהיו גם חברי הצוות המקצועי .לרן חקלאי ,חבר
ארנון ,מנהל אגף כלכלה ותקינה במשרד ,שהיו שותפים פעילים
הצוות ,שכתב את הפרק בנושא צפרות וכלכלה ,והיה שותף ביחד
בצוות .לשרה רוחמה אברהם בלילא ולקודמה בתפקיד מר יצחק
עם ג'וחא בניתוח הנתונים והכנת מודל ראשוני למרכז הצפרות.
אהרונוביץ' ,שלהם תפקיד משמעותי במימוש החזון ,ולאנשי המשרד
לאוהד הצופה ,אקולוג עופות של רשות הטבע והגנים ,שהיה גם
שהיו הפעילים בצוות :אסתר סולטן ,מנהלת תחום סטטיסטיקה
חבר צוות פעיל ,לנינה עמיר ,מתכננת מחוז מרכז בקק"ל ,ונציגת
ומידע ,כרמית פינץ-קדם ,מנהלת אגף תכנון ,לחנה קורן ,מנהלת
קק"ל בצוות .לאילנה אורנשטיין ,נציגת משרד החקלאות בצוות,
האגף לתיירות כפרית .תודה מיוחדת לנירה פרץ ,סמנכ"ל החברה
ליצחק גורן ,המנכ"ל לשעבר של המשרד לאיכות הסביבה וצפר
הממשלתית לתיירות (חמ"ת) ,שזכתה להיות שותפה בחזון מאז
פעיל ,ולאלי גלילי מקיבוץ איילת השחר ,נציג החקלאים בצוות.
הקמת המרכז הראשון באילת ,בראשית שנות השמונים ,והיתה
לאריה רחמימוב ,אדריכל ,שהוביל את תכנית הצפרות בערבה
שותפה נאמנה לדרך עד לפרישתה מהחמ"ת בשנת  .2008תודה
ובעמק בית שאן וחבר הצוות הרב-תחומי .לצלמים הרבים ,שמגוון
לאנשי המשרד לפיתוח הנגב והגליל ובראשם השר יעקב אדרי
צילומיהם הייחודיים מעטרים את המסמך ונותנים לו גוון נוסף,
וצוותו המסור ,ובמיוחד ליוסף אבי-יאיר אנגל (ג'וחא) ,שהחל חלקו
ולצייר טוביה קורץ ,על איוריו המרשימים .ליעקב שקולניק על
בפרויקט כמנהל אגף התיירות בחברה להגנת הטבע ,כיועץ השר
ההגהה הלשונית לחוברת וללשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ),
שמעון הפרס במשרד לפיתוח הנגב והגליל ,ועתה כיועץ אישי
ובמיוחד לקרן מורנו ולאורית לב-פארי ,שבאמצעותם הופקה
לנשיא המדינה .ג'וחא הוביל במשרד התיירות את קידום התיירות
החוברת .לסטודיו בילט ,ובמיוחד למנכ"לו מאיר בילט ,לסיגל
הכפרית והצימרים ,ולכן נסיונו כחבר צוות לא יסולא בפז.

דיסקין ,לליאת דיקמן ,ולמורן גרין ,שעמלו על העימוד והעיצוב
הגרפי ,כדרכם ,במיומנות רבה .לחיים מויאל על הסיוע במקורות.
תודה מיוחדת לקרן בתר ,שסייעה משמעותית בהדפסות
ובעבודת ההכנה המתישה .לעדי בשן ,על ניהול המשרד של
המרכז הבינלאומי לחקר הנדידה באוניברסיטת ת"א ,ולתומר
ראודנסקי על הסיוע בהדפסות .לברכה וייס על הניקוד המקצועי
של השירים ,ולאקו"ם על הזכויות לשירים .תודה לסורל ריטר על
העבודה המקצועית בטיפול בחומר באנגלית.
את הצוות המקצועי ריכז יוסי לשם שהיה גם "הגורם המרכזי"
יחד עם דן אלון בקידום המיזם ,אך גם בעיכוב בהפקת החוברת
במשך כשנתיים וחצי עקב מטלות נוספות ,ועל כך התנצלותנו
למכון ירושלים ולכל חברי הצוות המקצועי.
תודה מיוחדת לאוניברסיטת תל-אביב ,המח’ לזואולוגיה ,החברה
להגנת הטבע וכלל הצוות המסור של מרכזי הצפרות בישראל
במשרדים ובשדה ,ובראשם דן אלון ,ולצוות המרכז הבינלאומי
לחקר נדידת הציפורים בלטרון ,העושים עבודה חלוצית וייחודית.
לפרופ' ראובן יוסף ,הזוכה לנהל את מכרז הצפרות הראשון
שהוקם ברשת הארצית המוצעת.
Special thanks and high appreciation to Prof. Hiroyoshi
Higuchi, University of Tokyo, Japan, who hosted Yossi
Leshem as a visiting Professor in 2006, to prepare his first
draft of this booklet.

ולסיום ,אנו מבקשים להודות באופן אישי ומיוחד לנשיא המדינה,
מר שמעון פרס ,שתמיד ראה בחזונו את הצפרות כנושא
משמעותי לקידומה של מדינת ישראל בהיבטים הרב-תחומיים,
ובמיוחד לפיתוח הנגב והגליל .דלתו של מר פרס היתה תמיד
פתוחה בפנינו בכל תפקידיו.
ובתקווה שחזוננו יתממש במהרה,
באיחולי קריאה מהנה,
יוסי לשם ודן אלון
בשם הצוות הרב תחומי

אֶל הַצִּפֹור

חיים נחמן ביאליק
ׁשָלֹום ָרב ׁשּובְֵךִ ,צפָֹּרה נ ֶחְמֶֶדת,
ֵמאְַרצֹות הַחֹם אֶל-חַּלֹונ ִי -
אֶל קֹולְֵך ִכּי עֵָרב מַה-נּ ַ ְפׁשִי ָכ ָלתָה
ּ ַבחֶֹרף ּ ְבעָז ְבְֵך מְעֹונ ִי.
ז ַ ְמִּריַ ,ס ֵפִּרי ,צִּפֹוִרי הַי ְָקָרה,
ֵמאֶֶרץ מְֶרחִַקּים נ ִ ְפלָאֹות,
הֲג ַם ׁשָם ּ ָבאֶָרץ הַחַ ָמּה ,הַי ּ ָפָה,
ִתְּר ֶבּינ ָה הָָרעֹות ,הַ ּ ְתלָאֹות?
הֲ ִת ְשאִי לִי שָלֹום ֵמ ַאחַי ּ ְבצִּיֹון,
ֵמ ַאחַי הְָרחֹוִקים הְַקּרֹובִים?
הֹוי ְמ ֻא ָשִּרים! הֲי ְֵדעּו י ָֹד ַע
ִכּי ֶא ְסבֹּל ,הֹוי ֶא ְסבֹּל ַמכְאֹובִים?
הֲי ְֵדעּו י ָֹד ַע מָה ַרּבּו פֹה שֹ ְטנ ַי,
מָה ַר ִבּים ,הֹוי ַר ִבּים לִי ָקמִים?
ז ַ ְמִּרי ,צִּפֹוִרי ,נ ִ ְפלָאֹות ֵמאֶֶרץ,
הָ ָאבִיב ָבּּה יִנ ְו ֶה עֹו ָלמִים.

פרק

1

תקציר

”ׁ...שְֹלׁשָה הֵּמָה נ ִ ְפלְאּו ִמ ֶּמּנ ִי וְאְַר ָּבעָה ֹלא י ְַד ְעּתִים:
ּדֶֶרְך הַּנֶׁשֶר ַּב ָּׁש ַמי ִם ּדֶֶרְך נ ָחָׁש ֲעלֵי-צּור
ּדֶֶרְך ֳאנ ִּי ָה ְבלֶב-י ָם ו ְֶדֶרְך ּגֶבֶר ְּב ַע ְלמָה”...

(משלי ל' ,י"ח-י"ט)

שלישיית נשרים דואים מעל שמורת גמלא שברמת הגולן (צילום :אייל ברטוב)
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 .1תקציר
ישראל מבססת את כוח המשיכה שלה בתחום התיירות בעיקר
על נושאים הקשורים במורשת :עבר עשיר ,ערש הנצרות ועולם
התרבות היהודי בצד תקומת מדינת ישראל ,שעשתה פלאים
במפעל ההתיישבות הייחודי של קיבוצים ,מושבים ומושבות,
בפיתוח חקלאות מודרנית ובהפרחת המדבר .שפע האתרים
הארכיאולוגיים וריכוזם בשטח מצומצם ,ייחודה של ירושלים
לדורותיה ,סיפור מצדה ,אקלים נוח יחסית במשך כל השנה  -הם
גורמים נוספים המושכים אלינו תיירים.
בשני העשורים האחרונים עולה משקלו של פלח תיירות הטבע
בתיירות הכללית .תחום הצפרות בישראל התגלה כפלח תיירות
בעל פוטנציאל רב ,שבעזרתו ניתן לקדם היבטים רב-תחומיים
בכלכלת המדינה ,בעיקר באזורי הפריפריה שבנגב ובגליל.
ישראל שוכנת במקום גיאוגרפי ייחודי  -צומת של שלוש יבשות,
בין השבר הסורי אפריקני וחופי הים התיכון .צירוף תנאים נדיר
זה הביא לכך שבעונות נדידת הציפורים ישראל היא מוקד בעל
חשיבות בינלאומית ,שאין שני לו בעולם .למעלה מ 500-מליון
ציפורים חולפות פעמיים בשנה בשמי ישראל.

ישראל :גן עדן לצפרים כל ימות השנה
התנאים הגיאוגרפיים הם הסיבה למגוון העצום של מיני הציפורים
בישראל ,יחסית לגודל שטחה .ניתן לצפות בישראל בכ 540-מינים

שונים של ציפורים  -יציבות ,חורפות ,מקייצות ,חולפות ומזדמנות.
חלק ניכר ממגוון זה הם מיני עופות מדבריים ומינים שאינם
מקננים במרכז אירופה ובמערבה .מינים אלה מהווים אטרקציה
ייחודית לחובבי ציפורים ומגדילים את הפוטנציאל התיירותי של
ישראל.
ישראל בולטת גם בעושר ובמגוון בתי הגידול הקיימים בה .זהו יתרון
אדיר לחובבי הטבע ,שיכולים לסייר בפרק זמן קצר יחסית בשלגי
החרמון ובמצוקי הגולן ,באגמון החולה ,בבריכות הדגים שבעמקי
הצפון ,בחורש הים תיכוני גליל וביהודה ,ובאזורים המדבריים של
יהודה ,הנגב והרי אילת .בכל המקומות האלה יש דרכי גישה
נוחות ואתרי לינה ברמות שונות ,סמוך לאתרי הצפרות .בישראל
גם קיימת תשתית ידע נרחבת באשר למועדים ולמקומות שבהם
מומלץ לצפות בכל מין ומין של ציפור ברחבי ישראל.
נדידת הסתיו והאביב של הציפורים נמשכת כשישה עד שבעה
חודשים בשנה .נדידת האביב מתרחשת מסוף פברואר עד מאי;
נדידת הסתיו מאוגוסט עד נובמבר .הציפורים החורפות שוהות
בישראל בין אוקטובר למארס והן מעניקות לצפרי אירופה
הזדמנות לצפות בחופשת חג המולד במגוון ציפורים מקומיות
וחורפות .הצפייה בציפורים מקננות ומקייצות ,כגון מושבות קינון
של בזים אדומים ,שרקרקים ,חמישה מיני אנפות וקורמורן גמדי,
היא הנאה צרופה לצפרים גם בחודשי אפריל  -יולי .ישראל היא,
אם כן" ,אטרקציה צפרית" במשך כל השנה.

תיירות הצפרות בעולם ממריאה

היחס בין מיני הציפורים לשטח המדינה
(מקור :פרופ' אבי פרבולצקי)

העניין בצפרות נמצא בעולם בנסיקה תלולה .מומחי תיירות
מעריכים שכ 100-מיליון איש מתעניינים ועוסקים בצפרות.
פלח תיירות זה מגלגל מיליארדי דולרים ברכישת משקפות,
טלסקופים ,ציוד צילום וספרות ,בשינוע התיירים ובפיתוח
תשתיות .סקר שנעשה בארצות הברית 1גילה שצפרות היא
התחביב השני בחשיבותו .ארגון הצפרות הבריטי מונה  1.1מיליון
בתי אב ,והוא מהווה את הגוף הציבורי הגדול בבריטניה! בעשור
האחרון פותחו בארצות הברית  30אתרי צפרות חדשים המושכים
מיליוני מבקרים.2
גם בישראל חלו בתחום הצפרות בעשור האחרון שינויים מפליגים.
עמק החולה ,שהוצף מחדש וזכה לטיפול תשתית נאות ,אירח

ישראל בצומת בין שלוש יבשות כמוקד עולמי בנדידת הציפורים
בשלוש השנים האחרונות באגמון החולה כ 250,000-מטיילים
ישראלים מדי שנה ,וכ 100,000-מבקרים נוספים בשמורת הטבע.
הם נמשכו בעיקר לאלפי העגורים שבעמק ,החורפים שם במשך
ארבעת חודשי החורף בלבד! באתר יד לשריון שבלטרון מוקם
בימים אלה מרכז נדידה .עם השלמת התשתיות הוא עשוי לארח
 400,000מבקרים בשנה .אך זה איננו הכל .בעשור האחרון עסקו
כ 100,000-תלמידים בפעילות "צפרית" חינוכית ובסיורים באתרי
הצפרות .ב 250-בתי ספר עסקו בתוכנית "הציפורים הנודדות
אינן יודעות גבולות" .אתר האינטרנט המגבה את התוכנית,
 www.birds.org.ilרושם כ 800,000-כניסות בשנה.
Cordell 1998 .1
White 2004 .2
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מרכזי הצפרות בישראל .תמונת מצב
ביוזמתן של החברה להגנת הטבע ,רשות הטבע והגנים ,קק"ל,
החברה הממשלתית לתיירות (חמ"ת) עיריות ומועצות מקומיות
כגון עיריית אילת ,עיריית ירושלים ומועצה אזורית עמק בית שאן,
הוקמו תשעה מרכזי צפרות הפועלים ברמה מקומית ,ללא כל
תכנון ברמה הלאומית ומבלי לפתח רשת ארצית שתוכל לקדם
את תחום הצפרות בהיבטים רב-תחומיים כגון תיירות ,חינוך ,מחקר
ושיווק בארץ ובחו"ל.
ביוזמת החברה להגנת הטבע ואוניברסיטת תל אביב חברו יחדיו
מכון ירושלים לחקר ישראל ,משרד התיירות ,המשרד להגנת
הסביבה ,משרד החינוך והמשרד לפיתוח הנגב והגליל ,ומימנו
את פעילותו של צוות רחב בן  21מומחים .הצוות בחן במשך יותר
משנתיים את הכדאיות הכלכלית והערכית של מימוש החזון
המוצע בחוברת זו .העבודה התמקדה בלימוד ובניתוח תמונת
המצב העכשווית של מרכזי הצפרות ,בהיבטים הרב-תחומיים
של עבודתם ובבחינת פעילות המוקדים כמרכזי רווח כלכליים.
הצוות בחן את פוטנציאל הצפרות ואת תרומתו הכלכלית להיבטי
תיירות פנים ותיירות נכנסת ,ולהיבטים כגון חינוך ,מחקר ,שמירת

טבע ,קונפליקט עם חקלאות ,צפרות במוקדי ערים וקונפליקט
עם תעופה אזרחית וצבאית.
הצוות למד על הנעשה בתחום הצפרות בעולם המערבי ובחן
פיתוח קשרים עם גופים מקצועיים בחו"ל .הצוות בדק גם את
אפשרויות הפיתוח של תחום הצפרות ברמה הלאומית ואת
שילובו בפעילותם של גורמים ממשלתיים ,אקדמיים ,ציבוריים
וקרנות פרטיות הקשורים לצפרות בישראל.

הציפורים והמימד המדיני
תוכנית "הציפורים הנודדות אינן יודעות גבולות" מקשרת את
ישראל עם שכניה הפלשתינאים והירדנים ,ועם מדינות אחרות
ברחבי העולם .בשנת  2004הסתיים פרויקט שש שנתי (USAID/
 ,)MERCשהתנהל במימון אמריקאי.
בהשקעה של  1.5מיליון דולר חיברה התכנית את הפעילות של גופים
ציבוריים פלשתינאיים וירדניים לפעילות בישראל .השוק האירופי
מימן את המשך הפרויקט בסכום של  2.3מיליון אירו ויצר שיתוף
פעולה בבקע הירדן ,בעמק בית שאן ,ביריחו ובוואדי מוג'יב (נחל
ארנון) שבירדן ועתה מתקיים פרויקט משותף לחקלאים ישראלים,
ירדנים ופלשתינאים לשימוש בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים
בחקלאות .בימים אלו מקדמים קשר משמעותי בתחום הצפרות
בין  22המדינות השוכנות לאורך הבקע הסורי אפריקני ,בעיקר עם
מדינות אפריקה.

הצפרות בראי הכלכלה

 5בינואר :2005 ,הנשיא האמריקאי ג'ימי קרטר ,שהוא ,ורעייתו
רוזלין חובבי ציפורים מושבעים ,מתארח בתחנה לחקר ציפורי
ירושלים ומשחרר לטבע ציפור מטובעת (סבראש).
(מימין לשמאל :עימאד עטרש  -מנהל הארגון הפלשתינאי
השותף לפעילותנו ,עוזרו האישי של הנשיא ,הנשיא קרטר ,עמיר
בלבן  -מנהל התחנה לחקר ציפורי ירושלים ויוסי לשם).

הנתונים המובאים בשורות הבאות ממחישים את התרומה הרבה
שתחום הצפרות ,אם ינוהל כיאות ,עשוי להביא לכלכלת ישראל.
• ההכנסה למשק מתייר אחד נאמדת ב .1,200$-הערכת הצוות
היא שמספר הצפרים מחו"ל שיבקרו בארץ בעקבות קידום
התשתיות יעלה מ( 30,000-לפני האינתיפאדה) ל100,000-
בשנה.
• התשתיות המוצעות כרשת מרכזי צפרות יעלו את רמת
תיירות הפנים ותיירות מערכת החינוך מ 500,000-מבקרים
ל 1,500,000-מבקרים בשנה .הערך המוסף לכל מבקר מקומי
עומד על כ ₪ 90-ליום סיור.

• ההערכה היא כי  15מרכזי הצפרות והמערכת הנלווית
אליהם תוסיף למשק כ 300-מקומות תעסוקה ,רובם באזורי
הפריפריה שבנגב ובגליל (מבלי להתייחס לפעילות נלווית
כגון לינה בצימרים והסעות).

המלצות צוות הבדיקה
צוות הבדיקה מציע למקבלי ההחלטות להגדיל את מספרם של
מרכזי הצפרות הקיימים מתשעה ל ,15-ולהגדיר את הפעילות של
כל מרכז כמרכז אזורי המשתף גופים כגון עיריות ,מועצות ,קק"ל,
רשות הטבע והגנים ,הקרן לשיקום מחצבות וחברת "מקורות"
לפיתוח תשתיות המשותפות .הצוות מציע להקים מטה שיוביל
את הנושא במשך חמש שנים ,במשותף עם החברה להגנת
הטבע ואוניברסיטת תל אביב  -שני הגופים המובילים את תחום
הצפרות בישראל בהיבט הציבורי ובהיבט המחקרי .ועדה ציבורית,
שתורכב מנציגי הגופים השותפים וממספר מומחים שיתוו את
דרכי העבודה לחמש שנות ההקמה ,תלווה את המטה .תוך פרק
זמן זה יצטרכו כל המרכזים להגיע לעצמאות כלכלית ולאיזון
תקציבי .גופים שלא יעמדו בכך  -ייסגרו.

המלצות צוות הבדיקה למימוש תקציבי של
3
הפרויקט
 .1סבסוד חמש שנתי להקמת המערכת מגיע ל 52-מיליון .₪
הצוות מציע שוועדה בין משרדית ,שיובילו המנכ"לים של משרד
ראש הממשלה ,משרד האוצר ,משרד החינוך ,המשרד להגנת
הסביבה ,משרד התיירות ,משרד המדע ,משרד החקלאות,
משרד הביטחון ומשרד הפנים  -תמצא את הדרך לגייס שני
שלישים מתקציב ייעודי זה ( 35מיליון  ,)₪שיתפרש על פני
חמש שנים ( 7מיליון  ₪לשנה) וכן  1.5מיליון  ₪לשנה לתפעול
השוטף .מנהלת הפרויקט תגייס שליש נוסף מקרנות פרטיות,
מתורמים בחו"ל ומגופי צפרות בינלאומיים ,בהנחה שלצפרות
יש פוטנציאל לקידום תהליך השלום האזורי.
 .2המסמך יוגש לכל הגורמים הציבוריים והלא ממשלתיים
לאישור התהליך ולקידומו.
 .3מבוסס על הניתוח הכלכלי המופיע בפרקים  7ו.8-

ַל ִּצּפֳִרים אֵין ּגְבּול
מילים :יורם טהר לב
מנגינה :שלמה גרוניך
הַ ִצּפֳִרים אֵינ ָן מֹוצְאֹות מָנֹוחַ
הַ ִצּפֳִרים חֹותְרֹות ְּב ַמסְלּולָן
וְהֵן חָׁשֹות ֵמאָז יָמָיו ׁשֶל נֹחַ
ֶׁשהַּקְַרַקע נ ִ ְׁש ֶמטֶת ִמ ַּתחְּתָן.

הַ ִּצּפֳִרים חָׁשֹות אֶת ּתֹם הַ ַּקי ִץ
הַאִם חָׁשֹות הֵן ּכִי ָקרֹוב הַּקֵץ
עַל ָטפְֵרי הַּנֶשֶר וְהָ ַעי ִט
עַל חֹד הַ ַּתעַר ׁשֶל עֵינ ֵי הַּנ ֵץ.

ֹלא י ַ ְפחִידּון ּכָל ִמכְׁשֹולֵי הַּדֶֶרך
ֹלא הֶהִָרים ו ְֹלא הַּנְהָרֹות
הֹו מִי י ִ ְּתנ ֵנ ִי ּוכְמֹותָן י ַָד ְעּתִי
ַלחֲצֹות ְלבַד אֶת ּגְבּול הַ ְּסעָרֹות.

ַל ּ ִצּפֳִרים אֵין ּגְבּול
ַל ִּצּפֳִרים אֵין אֹפֶק
חֹותְרֹות הֵן ּבְַדְרּכָן
ִמ ַּׁשחַר וְעַד אֹפֶל
וְהַּנָתִיב ָרׁשּום
ִּב ְפעִימֹות הַּדֹפֶק
ַל ּ ִצּפֳִרים אֵין ּגְבּול
אֵין ּדֹפֶק.

ַל ּ ִצּפֳִרים אֵין ּגְבּול
ַל ִּצּפֳִרים אֵין אֹפֶק
חֹותְרֹות הֵן ּבְַדְרּכָן
ִמ ַּׁשחַר וְעַד אֹפֶל
וְהַּנָתִיב ָרׁשּום
ִּב ְפעִימֹות הַּדֹפֶק
ַל ִּצּפֳִרים אֵין ּגְבּול
אֵין ּדֹפֶק.

ַל ִּצ ֳפִּרים אֵין ּגְבּול...
הַּצּפֳִרים אֵינ ָן מֹוצְאֹות מָנֹוחַ
הָאֲדָ מָה נ ִ ְׁש ֶמטֶת ִמ ַּתחְ ָתּן
וְהָ ֲאו ִיר ֲאׁשֶר נ ָ ַשמְנּו יַחַד
הַאִם יִּׂשָא אֹותָנּו ו ְאֹותָן?
ְּב ַכנ ְפֵיהֶן עֹוד נ ֶ ֱאג ָר הַּכֹחַ,
אַך הַּקְַרַקע נ ִ ְׁש ֶמטֶת ִמ ַּתחְּתָן.

השיר נכתב והלחן עובד לאירוע טקס הנחת אבן הפינה למרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון ,אוקטובר 1996

"ּגַם חֲסִידָה ַב ָּׁש ַמי ִם ,י ְָדעָה מֹועֲֶדיהָ,
וְתֹר וסוס (וְסִיס) וְעָגּורָׁ ,שמְרּו אֶת עֵת ּבֹ ָאנ ָה".
פרק
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(ירמיה ח' ,ז)

מטרות העבודה

להקת חסידות נודדות ,לאחר שנחתה למנוחת ליל בעמק בית שאן ,ממריאה להמשך דרכה לאפריקה ,בנדידת הסתיו (צילום :יוסי אשבול)
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להקת חסידות נודדות מעל העיר ירושלים .החסידות הממריאות בשעות הבוקר מעמק בית שאן מגיעות לספר המדבר ומדבר יהודה לאחר  3.5-4שעות,
ולעיתים חולפות מעל שמי עיר הקודש (ציור :מרטין ריניק)
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 .2מטרות העבודה
 .1לימוד וניתוח תמונת המצב הנוכחית ואופן
תפקודם של מרכזי הצפרות הפועלים כיום,
על היבטיהם הרב-תחומיים המקצועיים -
מחקר ,שמירת טבע ,חינוך ,קידום תיירות
מקומית ותיירות נכנסת וקונפליקטים עם
החקלאים והתעופה.

 .5הגדרת אתרי צפרות ייחודיים בישראל
בשמורות טבע ,בפארקים ובשטחים
פתוחים ,שיוכלו להוות תשתית לפעילות
מרכזי הצפרות .הגדרת יחידות משנה בכל
אזור ,כגון מלונות וצימרים ,שיוכלו להוות
אתרי הפעלה משניים למרכז הצפרות.

 .2בחינה והגדרה של אופי הפעולה של כל
מרכז כתחנה עצמאית ,כמרכז רווח כלכלי
וכיחידה ברשת אזורית ,רשת ארצית וכחלק
ממערכת אזורית וגלובלית.

 .6בחינת האפשרות לקשר בין צפרות לנושאי
תיירות אחרים כגון אתרים נופיים ,אתרים
ארכיאולוגיים ,טיולי אתגר ,רכיבה על
אופניים ,צליינות ומורשת קרב.

 .3ניתוח פוטנציאל הצפרות מבחינה כלכלית
ותרומתה לתיירות מקומית ,תיירות מחו"ל
ולנושאים אחרים .ניתן דגש לבחינה של
תרומת הצפרות בגיבוש מדיניות סביבתית.
הניתוח מתייחס להיבטים כלכליים כגון פלח
השוק והערך המוסף של תיירות הצפרים
ברמה הכלכלית הכללית וברמה האזורית.

 .7ניתוח אופציות התשתית לפיתוח מערכת
שתחבר גופים ממשלתיים כגון משרדי
ממשלה ,רשות הטבע והגנים ,עם גופים
פרטיים ,עם גופים ציבוריים כגון קק"ל
והחברה להגנת הטבע ועם גופים אקדמיים,
שיסייעו כל אחד בתחומו לקידום רשת
מרכזי הצפרות.

 .4היכרות עם תפעול גופי צפרות במדינות
מובילות בעולם המערבי ,ומרכזי צפרות
כדגם לחיקוי ופיתוח בישראל ,והתרשמות
מכישורים מקצועיים ,שיווקיים וניהוליים.

 .8הכנת מסמך מסכם שיוגש לקובעי מדיניות
רב-תחומית ולגורמים נוספים כמנוף
להתנעת התהליך להקמת רשת המרכזים
הארצית.

זוג תמירונים בחיזור (צילום :יוסי אשבול)

ֵמ ֵעבֶר ַלּי ָם
מילים :חיים נחמן ביאליק
לחן :נתנאלה

ֵמ ֵעבֶר ַלּי ָם,
ֵמ ֵעבֶר ַלּי ָם -
הֲתְֵדעּוִ ,צּפֳִרים
הַּדֶֶרך ְלׁשָם?

עַם ּג ָדֹול ו ָָרם,
עַם יָׁשָר וְּתָם
ּו ֶמלֶך ֲעלֵיהֶם
ּכָמֹוהּו ֹלא ָקם.

ֵמ ֵעבֶר ַלּי ָם,
ִּבמְִדינֹות הַּי ָם,
ׁשָם ִאי ֵּי הַּזָהָב,
ָׁש ַכחְּתִי מַה ְׁשמָם.

וְג ַּנ ִים ַל ֶּמלֶך
ֵמ ֵעבֶר ַלּי ָם -
ִצּפֳֵרי ּגַן עֵֶדן
מְַקּנ ְנֹות ּבָם.

ּו ְב ִאּי ֵי הַּזָהָב
ֵמ ֵעבֶר ַלּי ָם,
ִמ ְתהַ ּ ְלכִים ֲענ ִָקים,
עַם ּג ָדֹול ו ָָרם.

ֵמ ֵעבֶר ַלּי ָם,
ֵמ ֵעבֶר ַלּי ָם -
הֲתְֵדעּו ִצּפֳִרים
הַּדֶֶרך ְלשָם?

"ּ ...כָל צִּפֹור ָּכנ ָף ֲאׁשֶר ּתָעּוף ַּב ָּׁש ָמי ִם".
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(דברים ד' ,י"ז)

הצוות ושיטת העבודה

זוג שחפיות ים מקננות בבריכות המלח בעתלית .הקן בנוי כולו מצדפות שנאספו בחוף הים (צילום :יוסי אשבול)

 < 20פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל

צוות הפרויקט בכיתת המחשבים והאינטרנט ,במרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון

הצוות המקצועי בעת ביקור במרכז הבינלאומי לחקר הציפורים באילת

סיור הצוות בנגב המערבי .חבר הצוות ,האדריכל אריה רחמימוב ,מתחבר לנושא הצפרות באופן
הבסיסי ביותר...

סיור הצוות בנגב המערבי .אסף מרוז (מימין) ,חוקר החוברות ומנהל מרכז הצפרות במעגן מיכאל,
מציג לצוות את ריקוד החיזור של החוברות תוך כדי סיוע בפוחלץ

 < 21פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל

 .3הצוות ושיטת העבודה

.9

הצוות המקצועי
חברי הצוות שנבחרו הם אנשים העוסקים באופן שוטף בתחום
הצפרות ואנשי מקצוע מתחומי התיירות ,החינוך ,הכלכלה והתכנון.
אלה הם חברי הצוות:
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

ד"ר יוסי לשם  -חוקר בכיר באוניברסיטת תל אביב ,במחלקה
לזואולוגיה .מנהל המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים
בלטרון .עוסק בצפרות זה  37שנים .עבד  25שנים בחברה
להגנת הטבע וסיים תפקידו בשנת  1995כמנכ"ל.
דן אלון  -מנהל מרכז הצפרות הישראלי .עוסק בצפרות זה 20
שנה .סיים עבודה לתואר שני בנושא העגורים החורפים בעמק
החולה .מוביל מגוון פרויקטים בנושאי הצפרות.
עמיר בלבן  -מנהל המרכז לחקר ציפורי ירושלים שבגן הכנסת.
פעיל בתחום הצפרות זה  20שנה .מטבע ציפורים מוסמך.
בוגר "בצלאל" ,צייר וצלם טבע .עוסק בתכנון ובייעוץ סביבתי
ומומחה בקידום נושאי טבע עירוניים.
רן חקלאי  -כלכלן וגיאוגרף ,מנהל חברת "רן חקלאי  -כלכלה
אורבנית בע"מ" .מעורב בעבודות בנושאי כלכלת סביבה וכלכלת
שטחים פתוחים .חבר הוועד המנהל של החברה להגנת הטבע.
כיהן בעבר כסגן הממונה על התקציבים באוצר.
יוסף אבי-יאיר אנגל (ג'וחא)  -איש תיירות מקיבוץ רמת רחל.
ניהל את מלון רמת רחל והוביל במשרד התיירות את מהפך
התיירות הכפרית .עבד כמנהל התיירות ובקידום תחום הצפרות
בחברה להגנת הטבע .כיהן כיועץ במשרד לפיתוח הנגב והגליל
וכיום יועץ לנשיא המדינה.
נירה פרץ  -סמנכ"ל החמ"ת .מלווה את קידום הצפרות מראשית
שנות ה ,80 -עת הוקם מרכז הצפרות הראשון באילת .בעלת
ניסיון עשיר בפיתוח פלחי תיירות ייחודיים.
אריה רחמימוב  -אדריכל .הוביל פרויקטים תכנוניים סביבתיים
גדולים ,בכלל אלה הכנת תוכנית כוללת לצפרות בערבה
ובעמק בית שאן.
אוהד הצופה  -אקולוג עופות בחטיבת המדע של רשות הטבע
והגנים .מומחה לנשרים ולדורסים .בעל ניסיון רב בשמירת טבע
של עופות בכלל ודורסים בפרט ,והשבתם לטבע .נציג רשות
הטבע והגנים בצוות.

.10

.11

.12
.13
.14
.15

.16

.17
.18

.19
.20
.21

ד"ר עפר בהט  -בעבר מנהל מקצועי של פרויקט "פורשים כנף
על הנשרים והדורסים" ,המשותף לרשות הטבע והגנים ,לחברה
להגנת הטבע ולחברת החשמל .מומחה לנשרים ולדורסים.
עוסק זה  25שנה בחינוך ובשמירת טבע של ציפורים .יוזם מרכז
הצפרות במרום הגליל.
נינה עמיר  -מתכננת מחוז מרכז בקק"ל .עוסקת בתכנון נופים
פתוחים ומעורבת זה חמש שנים בקידום פרויקטים המשלבים
צפרות .נציגת קק"ל בצוות.
מנחם זלוצקי  -מנהל אגף שטחים פתוחים במשרד להגנת
הסביבה .בעל תואר שני בגיאוגרפיה .כיהן בעבר כמנכ"ל
החברה להגנת הטבע.
אילנה הורנשטיין  -נציגת משרד החקלאות בצוות ,מנהלת
תחום תיירות  -הרשות לתכנון.
יצחק גורן  -כיהן בעבר כמנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה .אל"מ
(מיל ,).חובב צילום וצפרות ,בעל ניסיון ארגוני נרחב.
אלי גלילי  -חקלאי מקיבוץ איילת השחר .עוסק זה כמה שנים
בקונפליקט העגום שבין ציפורים חורפות ושדות חקלאיים.
אסתר סולטן  -מנהלת תחום סטטיסטיקה ומידע במשרד
התיירות .מרכזת זה  13שנים מחקרים בתחומי התיירות .אחראית
על האישור והליווי של מחקרים שעושה המשרד בשיתוף עם
גופים אחרים.
כרמית פינץ-קדם  -מנהלת אגף תכנון ,משרד התיירות .עוסקת
בין היתר בקידום תכנון פרויקטים תיירותיים לצורך הרחבת
המגוון התיירותי ובכלל זה נושא הצפרות.
חנה קורן  -מנהלת האגף לתיירות כפרית ,משרד התיירות.
ירון ארנון  -מוסמך האוניברסיטה העברית במנהל עסקים.
יועץ בנושאי כלכלה וניהול סביבתי במגזר הפרטי .הקים וניהל
בשמונה השנים האחרונות את אגף כלכלה ותקינה במשרד
לאיכות הסביבה .בעבר עבד במשרד האוצר ובחטיבה העסקית
בבנק לאומי.
ד"ר עמיר אידלמן  -גיאולוג .מנהל המרכז למדיניות סביבתית,
מכון ירושלים לחקר ישראל.
ד"ר מאיה חושן  -נציגת מכון ירושלים לחקר ישראל.
ישראל קמחי  -מתכנן ערים ,חוקר בכיר במכון ירושלים לחקר
ישראל ,מורה במכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה
העברית .מרכז צוות התכנון של התכנית המחוזית למחוז ירושלים.

עבודת הצוות
בשלב הראשון התקיימו שישה מפגשים ,שנועדו לגיבוש הצוות,
להיכרות הדדית ובעיקר למפגשים ישירים עם הגופים הפועלים
בשטח .מפגש ראשון ,ב 29-בספטמבר  ,2002התקיים במכון
לחקר ירושלים והוקדש להצגת תמונת מצב ,התוכנית והקונספט
המתוכנן .המשתתפים ניהלו דיון פתוח על המגמות וכיווני העבודה
של הצוות .בהמשך נערכו חמישה סיורים שהוקדשו להיכרות עם
מרכזי הצפרות הקיימים כדי "ליישר קו" לקראת חשיפת חברי
הצוות לניתוח הנתונים.
הסיורים התקיימו בתאריכים ובמקומות האלה:
 3 .1בנובמבר  - 2002סיור למרכז הצפרות בעמקים שליד כפר
רופין ולמלון מצפה הימים .במלון פועל דגם המשלב חקלאות
אורגנית ופעילות צפרות .היכרות עם הקונפליקט שבין חקלאים
ועגורים באזור אגמון החולה.
 10 .2בנובמבר  - 2003סיור לתחנה לחקר ציפורי ירושלים ולמרכז
הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון.
 11-12 .3בדצמבר  - 2002סיור בדגש הערבה ואילת .ביקור במרכז
המחקר שבבית ספר שדה חצבה ,במרכז הצפרות שבקבוץ
לוטן ובמרכז המחקר הבינלאומי לציפורים באילת .דן אלון ואריה
רחמימוב הציגו את התוכנית לפיתוח צפרות בערבה.
 2 .4בינואר  - 2003סיור בנגב המערבי .ביקור באתר "דיה" (מזבלת
צאלים) ,צפייה בדורסים חורפים בנגב המערבי ,ביקור באתר
החוברות שבאזור עזוז ובמכלול קינוני הדורסים שבעין עבדת.
מפגש עם הנהלת מדרשת שדה בוקר ,המכון לחקר המדבר,
אוניברסיטת בן גוריון ובי"ס שדה שדה בוקר.
 10 .5בפברואר  - 2003סיור לפרויקט "רמת הנדיב" בכרמל,
התוודעות אל היבטי הצפרות במקום והקשריו לסביבה .ביקור
ב"חי-בר" כרמל ובתחנת האכלה לנשרים ,בבית ספר שדה
מעגן מיכאל ובקיבוץ מעגן מיכאל להיכרות עם היבטי הצפרות
בבריכות הדגים שבאזור.
כמה מחברי הצוות ביקרו בספרד ,בצרפת ובאנגליה והתרשמו
מפעילות מרכזי צפרות במערב אירופה על היבטיהם בנושאי
כלכלה ,חינוך ,תיירות ,טבע ושמירת טבע (הסיור מומן מתקציב
נפרד ,שאינו קשור לפרויקט זה).

הָעֲגּוִרים
מילים :לא ידוע
לחן :אדוארד קולמנובסקי
גרסה עברית :דן אלמגור

הָעֲגּוִרים חֹו ְלפִים ֵמעָל הַ ְּכפָר
הָעֲגּוִרים ָעפִים אֶל הַּנָהָר
הָעֲגּוִרים עֹוז ְבִים ,יֹו ְצאִים אֶל הַּדָרֹום הַחַם
ָמתַיָ ,מתַי נּוכַל לָעּוף ּכְמֹותָם?

אֶל הַׂשֶָדה ֵאצֵא עִם ּבֹוא הַ ְּסתָו
ּו ְבי ִָדי ַט ַּבעַת עִם ִמ ְכתָב
ֶא ְתּפֹס עָגּור ּולְַרג ְלֹו ַא ְצמִיד ִמ ְכ ָתּב ּדֹומֵם
ּפְִריסַת ׁשָלֹום ְלכָל ַאחַי אֵי ׁשָם.

ֲאנ ִי נֹוׂשֵא עֵינ ַי ָל ֲענ ָנ ִים
הָעֲגּוִרים ָׁשטִים ַּבהֲמֹונ ִים
הָעגּוִרים עֹוז ְבִיםָ ,עפִים אֶל הַּדָרֹום הַחַם
ָמתַי נ ֵצֵא ַּבהֲמֹונ ִים ּכְמֹותָם?

עִם ּבֹוא הַּקֹר הָעֲגּוִרים עֹוז ְבִים
עִם ּבֹוא ָאבִיב ֵאלֵינּו הֵם ָׁשבִים.
הָעֲגּוִרים ָׁשבִים ,חֹוז ְִרים הֵם עִם חֲלֹוף הַּקֹר
ֲאנ ַחְנּו ,אִם נ ֵצֵא ְּכבָר ֹלא נ ַחֲזֹר.
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"ּכְסּוס עָגּור ּכֵן ֲא ַצ ְפצֵף ֶאהְּגֶה ּכַּיֹונ ָה"

(ישעיה ל"ח ,י"ד)

מרכזי הצפרות בישראל

 30,000עגורים חורפים באגמון החולה 300,000 .מבקרים הגיעו בשנת  2008לצפות בתופעת הטבע המרשימה ,על רקע שלגי החרמון( .צילום :יוסי אשבול)

 < 24פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל

אלה הם תשעת מרכזי הצפרות הפועלים כיום
בישראל:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

המרכז הבינלאומי באילת .נוסד ב.1980-
מרכז הצפרות בלוטן .נוסד ב.1996-
מרכז הצפרות וחקר הזנבנים בחצבה .נוסד ב.1979-
התחנה לחקר ציפורי ירושלים .נוסדה ב.1994-
המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון .נוסד
ב.1996-
מרכז הצפרות בעמקים (כפר רופין) .נוסד ב.1997-
המרכז ללימודי נחלים ,חוף ים וצפרות במעגן מיכאל .נוסד
ב.2007-
מרכז צפרות עין אפק ,גליל מערבי .נוסד ב.2007-
מרכז הצפרות בעמק החולה .נוסד ב.2001-
מרכז הצפרות בדגש נשרים ,מרום הגליל (בתכנון).
פארק איילון על שם אריאל שרון (בתכנון).
בי“ס שדה עין גדי (בתכנון).
התחנה לחקר ציפורי תל אביב“ ,ראש ציפור” (בתכנון).

כל אחד ממרכזי הצפרות קם ביוזמה מקומית ,ביוזמת החברה
להגנת הטבע ,או רשות הטבע והגנים ,קק"ל ,החברה הממשלתית
לתיירות ,משרדים ממשלתיים (חינוך ,מדע ,סביבה ,בטחון) ,עיריות
ומועצות מקומיות ושותפים נוספים .כל מרכז פעל לבדו לקידום
מטרותיו ,לשיווק פעילותו בארץ ובחו"ל ולגיוס משאבים .מצב זה
יצר לפעמים תחרות בין המרכזים על מקורות התקציבים .מעולם
לא נבחנה האפשרות לתכנן את מרכזי הצפרות כמערכת ארצית
(ובהמשך אפילו ברמה אזורית במזרח התיכון) ,שתאפשר להגדיר
את ייחודו המדעי ,החינוכי והתיירותי של כל מרכז ואת האזור
שראוי שיעסוק בו.
מעולם לא נבחנה האפשרות לשווק את המרכזים כרשת ארצית,
לאגם משאבים בשיווק בארץ ובחו"ל ולפתח תוכניות חינוכיות
ומחקריות כרשת ארצית יציבה ,שתוכל לתרום באופן משמעותי
לקביעת מדיניות סביבתית.
בשורות הבאות נביא מידע ממצה על תשעת מרכזי הצפרות
הפועלים בישראל ועל ארבעה המצויים כבר בשלבי תכנון שונים.

 .1המרכז הבינלאומי לחקר הציפורים באילת

9
אגמון החולה 8
אפק
6
כפר רופין
7
מעגן מיכאל
5
 4לטרון
ירושלים

3
חצבה

המרכז הבינלאומי לחקר הציפורים באילת הוא מלכ"ר
ועמותה ציבורית שבהנהלתו מכהנים נציגי החמ"ת,
קק"ל ,עיריית אילת ,רשות הטבע והגנים ,אוניברסיטת
בן-גוריון בנגב ,שמוליק תגר ולינט מיצ'ל (אנגליה) .מאז
 1993עוסק המרכז בגיוס תרומות מגורמים פרטיים ומשקיע את
רובן בפארק הציפורים .הפארק באילת זכה לפרסים בינלאומיים
רבים ,ביניהם פרס רולקס 1ו”אות מגשים ישראל” בשנת 2008
מנשיא המדינה והמועצה לישראל יפה .בפארק מתקיימות
פעילויות שונות הקשורות במטרות העיקריות של אמנת העמותה
 מחקר ושמירת טבע ,חינוך ואקו-תיירות.אילת שוכנת בגבול הצפוני של חגורת המדבריות הסהרו-ערבית,
ולפיכך היא אתר חשוב מאין כמוהו למינים רבים של ציפורים
נודדות .ציפורים רבות נוטות לנוח באזור אילת .בסתיו הן עושות
זאת לפני חציית מדבריות הענק  -סאהיל ,סהרה וסיני  -ואילו
באביב הן חייבות לנחות באילת לתקופית העולות על  4שבועות
כדי לחדש כוחות לאחר חציית המדבר ובכדי להצליח להגיע
לאזורי הקינון ברחבי אירופה ואסיה.
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לוטן
1
אילת

מרכזי הצפרות הפועלים כיום בישראל ומרכזים המצויים בתכנון

מלחת אילת כפי שצולמה מהאוויר בשנת 1918
המרכז הבינלאומי לחקר הציפורים באילת
מנהל :פרופ’ ראובן יוסף
כתובת :ת .ד ,774 .סיטי סנטר ,אילת .88000
טלפון ,08-6335339 :פקס08-6335319 ,08-6376922 :
דואר אלקטרוניibrce@eilatcity.co.il :
אתר אינטרנטwww.birdsofeilat.com :
שנת הקמה.1980 :
1
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אילת היא מקום חיוני במיוחד במסע צפונה ,שכן הציפורים
שמגיעות לכאן במסע הנדודים הן אלה ששרדו את תלאות
החורף באפריקה ואת המסע המדברי .במקרים רבים ,רוב
האוכלוסייה העולמית של מינים מסוימים (למשל ,עיט ערבות
ונץ קצר-אצבעות) ומינים הנמצאים בסכנת הכחדה באירופה,
מתרכזים בצוואר הבקבוק של אזור אילת .מעריכים שבעונות
הנדידה עוברות בשמי אילת בין  500מיליון למיליארד ציפורים.
העופות הדואים הם אלה המפיקים תועלת רבה מהגשר היבשתי
היחיד הזה ,משום שתרמיקות (אוויר חם המנוצל להתרוממות)
מתרחשות מעל יבשה ולא מעל ים .כשלושה עד חמישה מיליון
עופות דואים חולפים באזור אילת מדי עונת נדידה.
לפיתחה של תופעת טבע מיוחדת זו ניצבת סכנה גדולה .ציפורים
נודדות ומקומיות ,מהמערב הפליאוארקטי ,סובלות מנזקים
שנגרמים לסביבתה של אילת ,נזקים שמתגברים לאט לאט ,אך
בהתמדה.

מלחת אילת נכחדת
העיר אילת קמה בשנת  1948בקצה הצפוני-מערבי של מפרץ
אילת ,ליד תחנת משטרה טורקית קטנה ששמה היה אום-רשרש.
בשנת  1955מנתה אוכלוסיית אילת  500תושבים .כיום מתגוררים
בה כ 53,000-תושבים .באילת ,עיר תיירות מובהקת ,נבנו כמעט
 10,000חדרי מלון ונחפרו לגונות לשירות התיירים .רוב בתי המלון
והלגונות נבנו במקום שבו השתרעו בעבר מלחות .שטחים

נרחבים מהמלחות הוקצו לחקלאות ,לגידול אצות ולהפקת מלח.
מהמלחה הנרחבת ,שהשתרעה על פני  12קמ"ר ,לא נשאר כיום
כלל שטח טבעי.
המלחה הוצפה בחורף במי גשם שזרמו אליה בערוצים .פני השטח
היו מכוסים בחרסית .בנתונים אלה התקיימה במלחה צמחייה
ייחודית ,שנציגיה לבלבו והניבו פירות פעמיים בשנה ,באביב
ובסתיו ,בדיוק בעונות הנדידה .למלחה ולצמחים שצומחים בה
יש ,אם כן ,חלק חשוב באבולוציה של מינים רבים של ציפורים.
היעלמותם של כמה מינים אנדמיים של ציפורים מהאזור (חנקן
גדול ,דרור הירדן ,חמרייה) ,מעידה על הידלדלות המשאבים
בבית הגידול הייחודי הזה .רק מינים חזקים מאוד ,או כאלה
שהסתגלו לחיות בסביבת האדם ,נשארו בשטח (דרור הבית,
בולבול ופשוש) .אובדן בית הגידול הוא אסון לציפורים הנודדות.
מינים אלו פגיעים במיוחד משום שגופם קטן והם אוגרים שומן
בכמות מדודה ,שמספקת להם בדיוק את כמות "הדלק"
הדרושה לחציית המדבריות עד אילת .חייהם של כמה מהמינים
תלויים במזון שנמצא במלחות אילת ,שממנו הן אמורות לחדש
את מאגרי האנרגיה להמשך המסע לאזורי הקינון ,אחרי שהגיעו
לכאן במסע של  20-40שעות ללא "תדלוק".
מחקרים מראים שתנאי מסע הנדידה משפיעים לא רק על גורלו
האישי של הפרט הנודד ,אלא גם על מספר הביצים שהנקבה
מטילה בהגיעה לאזור הקינון .לפיכך ,שימור תחנות המעבר חשוב
לאין ערוך לאוכלוסיות הנודדות ,גם אם הציפורים שוהות בהן ימים
ספורים בלבד במשך השנה .הדבר נכון במיוחד באשר למינים
המקננים באזור הארקטי ,או חוצה סהרה ,משום שעונת הרבייה
שלהם קצרה מאוד ומשך הקינון מתוזמן בקפידה.

ממזבלה לפארק הציפורים

מלחת אילת הרוסה ,כפי שצולמה מהאוויר בשנת 2003

כדי לתקן חלק מהנזק שנעשה ,נוסדה בשנת  1984עמותה
ציבורית (רשומה מ )1990-ששמה הוא "המרכז הבינלאומי לחקר
הציפורים באילת" .עיריית אילת השאירה לטיפולה של העמותה
את המזבלה ,שצברה אשפה מראשית שנות ה '50-ועד שנות
ה .'70-זו הייתה הזדמנות נדירה למחזר שטח הרוס ולהופכו
לידידותי לסביבה ,לתחנת מעבר לציפורים נקייה מלכלוך וזיהום.
בשנות הפעילות הראשונות הוקצו כל המשאבים שגויסו לסילוק

תצפית על בריכות המלח ,נקודת חניה לציפורים נודדות,
שהוקמה ביוזמת המרכז באילת
הפסולת ולקבורתה באתר עצמו .אנשי המרכז שכנעו קבלנים
מקומיים לשפוך בשטח המזבלה את עודפי העפר שנותרו בידיהם
מבניית בתי מלון ושכונות חדשות .בסופו של דבר התקבל שטח
נקי המכוסה בשכבה של כשלושה מטרים אדמה .אחר כך שתלו
אנשי המרכז בשטח צמחים מקומיים ,שצמחו במקום כשהיה
טבעי .הצמחים הושקו במי קולחין מטופלים חלקית ,עשירים
בחומר אורגני .הם התפתחו במהירות ,לבלבו ונשאו פירות.
הציפורים הנודדות זכו במזון רב ומרוכז ,באזור ששטחו עשירית
משטחן של המלחות המקוריות.
חברת "מקורות" מספקת מים לבריכת מים מתוקים הקיימת
בפארק .הבריכה הפכה בית גידול נהדר לעשרות מיני ציפורים.
שיתוף פעולה עם “חברת המלח באילת” מעניק הזדמנות
לעשרות מיני חופמאים לנצל את בריכות המלח .שיתוף פעולה
עם “חברת החשמל לישראל” יאפשר בקרוב למרכז להפעיל
מערכות מדעיות הצורכות חשמל בשטחי פארק הציפורים.
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פעילות מחקר ושמירת טבע










בפארק הציפורים מופעלות שמונה מלכודות ריבאצ'י יחידות
מסוגן במזרח התיכון ,המותאמות במיוחד לתנאי השטח
באילת .באמצעות מלכודות אלה אפשר ללכוד ולטבע
ציפורים רבות.
סטודנטים לתואר מוסמך ,דוקטורט ופוסט-דוקטורט ,כמו
גם תלמידי תיכון ,עורכים עבודות חקר בפארק הצפרות.
הם מפרסמים עד  20מאמרים מדעיים מדי שנה .מאז 1993
אירח פארק הצפרות יותר מ 500-מתנדבים וסטודנטים מ40-
מדינות ,שהשתלמו בטיבוע ציפורים ,במחקר ,נושאי שמירת
טבע ,אקו-תיירות וחינוך סביבתי.
צוות המחקר משתתף במחקרים וביישום שיטות שמירת טבע
בחו"ל ,כגון ניגריה ,ירדן ,הודו ,סין ,מונגוליה ,טורקיה ,יוון ,רוסיה,
הונגריה ,פולין ,דנמרק ,הולנד ,שבדיה ,ספרד וארצות הברית.
במרכז הצפרות מקיימים ,בשיתוף האוניברסיטה העברית
והמכון הווטרינרי ע"ש קדרון ,מחקרים בטפילים ובמחלות
שעוברים מיבשת ליבשת.
מרכז הצפרות עוסק במציאת פתרונות לקונפליקטים בין
חקלאים ואוכלוסיות הציפורים הנודדות .נעשה מאמץ גדול

צוות המרכז באילת וסטודנטים מפולין ומונגוליה

פרופ’ ראובן יוסף (משמאל) עוזר לראש עיריית אילת ,מר מאיר
יצחק הלוי ,לשחרר חיוואי משוקם בחזרה לטבע

המרכז הבינלאומי לחקר הצפורים באילת (פס אדום) שוכן
ממערב לגבול ירדן (פס צהוב) .הירדנים עומדים לפתח מרכז
מקביל (פס כחול) שישתף פעולה “ללא גבולות”

שלא לפגוע בהאבקה שמבצעות דבורים באבטיחים ובחמניות
בדיוק בשיא נדידת השרקרקים (הניזונים מדבורים) .עבודה
נוספת עוסקת בצמצום הנזקים שגורמים מיני סבכים לכרמי
הגפנים.
 מרכז הצפרות עורך סקרי עופות דואים בהרי אילת בכדי לאמוד
את השינויים החלים באוכלוסיות העולם הישן והמושפעות ע"י
גורמים שונים כמו פעילות האדם באירופה ובאפריקה ,שינוי
אקלים גלובלי והשפעתו על תופעת המידבור דרומית למדבר
סהרה.
 כדי להבין טוב יותר את השפעת שינוי האקלים על פני כדור
הארץ על אוכלוסיות של הציפורים הנודדות ,צוות החוקרים
משתף פעולה עם חוקרים מארה"ב .קיבלנו נתונים מ,NASA-
כדי להבין טוב יותר את השינויים ולהתריע מפני מגמות
שליליות באוכלוסיות.
 צוות המרכז גם עוסק רבות בשיקום ציפורים הנפגעות באזור.
אנשי הצוות נקראים להציל ציפורים בכל שעות היום והלילה,
לאסוף ציפורים פצועות או תשושות מכל אזור דרום הערבה
ואילת.

 צוות המרכז באילת (גבולות מסומנות באדום) משתף פעולה
עם המרכז לצפרות שהוקם בעקבה בשנתיים האחרונות.
שטחי המרכז של עקבה (גבולות בכחול) נמצאים סמוך למסוף
המעבר הבינלאומי בצד הירדני .המבנה המוסתר למחצה
מהכביש בעת היציאה מן המסוף ,משמש בעיקר כאתר חינוכי
לילדי עקבה ולצפיה בציפורים עבור המבקרים מחו"ל .הגבול
הבינלאומי (קו צהוב) המפריד בין שני המרכזים איננו מהווה
בעיה לרוב הציפורים העוברות בחופשיות בין שני המרכזים
שמשני צדי הגבול ,מרחק של פחות מק"מ אחד זה מזה.

חינוך
 פרופ’ ראובן יוסף ,מנהל מרכז הצפרות באילת ,הוא
מרצה בכיר באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומלמד בקורס
"אורניתולוגיה  -תורת הציפורים" .בקרוב "אורניתולוגיה" תהפוך
למגמה עצמאית שתרוכז בקמפוס של האוניברסיטה באילת.
 בפארק הציפורים מבקרים מדי שנה כ 60,000-ילדי בתי ספר
מרחבי הארץ וכ 1,000-סטודנטים במסגרות אקדמיות כגון
מכללות לחינוך ,אוניברסיטאות והשתלמויות של מורי דרך.
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מאמצים רבים להגברת המודעות
לפארק הציפורים נעשים באמצעות
פרסום מאמרים בעיתונות מקומית,
לאומית ובינלאומית .צוות הפארק
משתתף ביריד הצפרות הגדול
בעולם ,המתקיים מדי אוגוסט
באנגליה .אלפי צפרים זרים
מבקרים מדי שנה באזורנו ומקבלים
מהמרכז מידע וסיוע.
משאבים רבים מושקעים כדי
לקיים אקו-תיירות ופעולות חינוך
משותפות בעקבה השכנה ובאילת.
בעקבה קיים מרכז צפרות בעל
שטח גדול יותר מזה שבאילת ואף
הספיקו לבנות שם מרכז מבקרים
מסודר סמוך למסוף הגבול.

צפרים צופים בחמריה שחורה בפארק הצפרות באילת ,אביב 2008

המרכז הבינלאומי לחקר הציפורים באילת  -תקציב 2007
תקציב

20
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

חו”ל

0

ישראלים

 בפארק הציפורים באילת מבקרים כ 40,000-איש מדי שנה
במסגרת טיולים קבוצתיים וטיולים משפחתיים באילת.
 בולטת העובדה שעד שנת  ,2001כשהרגשנו את השפעת
המצב הפוליטי על מספר המבקרים מחו"ל באילת ,רוב
המבקרים היו צפרים וחובבי טבע מחו"ל ומגמה זו השתנתה
בשנים האחרונות .בשנים האחרונות מסתמנת עליה למודעות
בקרב הציבור הישראלי לענייני סביבה .מספר המבקרים לא
השתנה ,אלא רק היחס בין הזרים לעומת הישראלים.

תקציב רגיל
תקבולים
השתתפות החברות במרכז
תרומות וקרנות מחקר
תרומות אחרות
תקבולים עצמיים
הפצת חומר מדעי ופרסומים
הכנסות אחרות
סה”כ
תשלומים
גינון ואחזקת הפארק
רכישת ציוד
מחקרים וכנסים
הפקת חומר מדעי ופרסומי

236,000
285,000
365,000
120,000
30,000
37,000
1,073,000
284,000
55,500
172,500
43,000

שכר מחקר והדרכה
שכר מינהלה
מינהלה ומשרדיות
רכב מחקר והדרכה
הוצאות מימון
כיסוי גירעון מצטבר
סה”כ
עודף/גרעון ( )-בתקציב
הרגיל
תקציב פיתוח בפארק
תקבולים
תקציב לפיתוח
תשתית חשמל  -קק”ל
חיבור החשמל  -חברת
חשמל

תקציב
390,000
40,000
30,000
40,000
6,000
1,061,000
12,000

300,000
70,000
80,000

פיתוח אחר -
סה”כ
תשלומים
תקציב לפיתוח
תשתית חשמל
תיקון נזקי שיטפונות
פיתוח אחר
סה”כ
עודף/גרעון ( )-בתקציב
הפיתוח
סה”כ תקבולים
סה”כ תשלומים
עודף/גרעון ()-

תקציב
34,000
484,000

170,000
270,000
56,000
496,000
-12,000
1,557,000
1,557,000
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 .2מרכז צפרות  -תיירות אקולוגית לוטן
מרכז הצפרות בקיבוץ לוטן הוקם בשנת 1996
כאחת היוזמות האקולוגיות הסביבתיות ההולמות
את התפיסה הירוקה של חברי היישוב .נושא
הצפרות היווה תוספת לענף התיירות החינוכית
של לוטן ויחד עם פרויקטים אקולוגיים אחרים (בנייה חלופית,
חקלאות אורגנית) האיץ את המעבר לתיירות ידידותית יותר
לסביבה ,שהוביל לשינוי הענף לתיירות אקולוגית .התמסדותו של
המרכז ההחלה עם הקמתה של שמורת הציפורים של הקיבוץ.
הרעיון היה לשקם מחצבה לא פעילה הנמצאת דרומית לגדר
הקיבוץ ,ולהופכה למוקד משיכה לציפורים נודדות ומקומיות.
השותפים לפרויקט היו מרכז הצפרות הישראלי של החברה להגנת
הטבע ,המרכז הבינלאומי לצפרות באילת ,והקרן קיימת לישראל.

המרכז הוא חלק מענף התיירות האקולוגית בלוטן והוא מנוהל ע"י
חברי הקיבוץ .מדריך ראשי העובד עם המרכז הנו יהונתן מירב -
המתכנן ומדריך את הטיולים המקצועיים שיוצאים מהמרכז.
מרכז הצפרות בלוטן שונה באופיו ממרבית מרכזי הצפרות
האחרים בישראל .כחלק מענף התיירות האקולוגית בלוטן ,הוא
מספק שירותי הדרכת צפרות ברמה הגבוהה ביותר ,והינו היחיד
העובד באופן קבוע עם צפרים מחו"ל וקבוצות צפרות מאורגנות.
מדריכי המרכז הם כולם צפרים מהרמה הגבוהה ביותר ובעלי
היכרות אינטימית של אתרי הצפרות בישראל בכלל ושל דרום
הארץ והערבה בפרט.
בשל מיקומו של קיבוץ לוטן בלב הערבה הדרומית ,מהווה הקיבוץ
גן עדן לציפורים ואין צורך להרחיק לכת על מנת ליהנות ממינים
רבים ומגוונים של ציפורים ,במיוחד בעונות הנדידה .הקיבוץ העשיר
בצמחיה ובמקורות מים ,מהווה תחנת "תדלוק" וצבירת אנרגיה
חשובה ביותר עבור מאות מינים נודדים החולפים בבקע הגדול.
במשך השנים נמצאו בלוטן מינים רבים של ציפורים מיוחדות,
כולל מינים נדירים ביותר עם תצפיות בודדות בלבד בישראל.
רשימת הציפורים שלנו היא מהמרשימות בישראל עם מעל ל250-
מינים שנצפו בקיבוץ לוטן וסביבתו המיידית.

מרכז הצפרות בלוטן משתלב יפה עם החזון האקולוגי של אנשי
הקיבוץ .צפרות ושמירת טבע תופסים מקום חשוב בלבם של
אנשי הקיבוץ והם מקבלים בברכה את הצפרים הרבים המבקרים
בקיבוץ במהלך עונות הנדידה.
מלבד סיורי הצפרות והטבע ,חשוב לציין את שמורת הציפורים
שלנו .צמוד לקיבוץ ,מדרום ,קיים שטח קרקע של  5קמ"ר,
המוקדש כולו לציפורים .השמורה ,הסגורה למבקרים חיצוניים,
מורכבת מ 3-חלקים המהווים בתי גידול שונים למשיכת ציפורים
נודדות ויציבות ,תוך התערבות והפרעה מינימלית.
ב"שמורת לוטן לציפורים נודדות" ,המשתרעת על  75דונם,
מוצבים ארבעה מסתורים .מסתור אחד ,המיועד לקבוצות עד
 30איש (תוכנן ע"י אדריכל אריה רחמימוב ובוצע ע"י צוות בנייה
אקולוגית של לוטן) ,נמצא בקצה הצפוני של השמורה ומשקיף
על שדה אספסת .בקצה הדרומי של אותו שדה נמצא מסתור
קטן נוסף (עד  10אנשים) ושניהם מאפשרים צפייה מקסימלית
על ציפורי שיר הנמשכות לחרקים בשטחי האספסת.

המסתור הקטן בשמורה
תיירות אקולוגית קיבוץ לוטן
פארק צפרות לוטן
מנהלת :דפנה אבל
כתובת :קיבוץ לוטן ,ד.נ .חבל אילות ,מיקוד88855 :
טלפון08-6356935 ,1-800-200075 :
אחראי :מייק ניצן 08-6356911
דואר אלקטרוני;programs@lotan.ardom.co.il :
Snitzan@hotmail.com

אתר אינטרנט;www.birdingisrael.com :

www.kibbutzlotan.com

שנת הקמה :נוסד ב.1996-

פינת חמד ירוקה במסלול הצפרות

מרכז הצפרות בקיבוץ לוטן .גינה אורגנית "מושכת ציפורים"

מסתור אחר נמצא ליד אגם קטן וסביבו צמחיה המושכת ציפורי
חוף .המסתור האחרון משקיף על שטח פתוח סלעי עם עמודים
ועצים גבוהים ,המיועדים לדורסים .כל המסתורים מאפשרים
צפייה נוחה ונבנו בשיטה חלופית אקולוגית ומחומרים מקומיים.
סיורי הצפרות ושמורת הציפורים מנוהלים על ידי תיירות אקולוגית
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המסתור הגדול לקבוצות ,בשמורת הציפורים
לוטן ,ללא תקציב נפרד .מדריך מקצועי מועסק בתשלום עבור
הדרכות .עשרות צפרים מחו"ל ומהארץ פוקדים את האתר
בעונות הנדידה לסיורים מודרכים ולינה בבית ההארחה .בנוסף,
פוקדים עשרות רבות של מבקרים את הקיבוץ לביקור קצר
במוקדי העניין ולקבלת מידע וחדשות מהשטח.

צמחי מים .המים המטוהרים ישקו את שטח הפארק ,השמורה
"ואקו-כיף ".האגן מאפשר שימוש חוזר של  70%ממי הביוב של
לוטן והופך אותו לקיבוץ אקולוגי ממש .בשטח הפארק מתוכננים
שבילים ,מסתורים ,רשתות טיבוע ,מבנה לתצוגת טיבוע ונקודת
תצפית מרכזית שתשקיף על כל שטח הפארק ,האגן ,והאגם
(בגודל של  4.5דונם ואי בגודל  .5דונם) .זה יאפשר כינוס קבוצות
גדולות וקטנות לצורך הסברים והדרכה.
מהתצפית מתוכנן שביל הליכה אשר ירד אל האגם ויקיף אותו
ממזרח ומדרום ומערב .בצדו הדרומי-מערבי יתחבר השביל עם
הדרך המרכזית של האגן הירוק .מעבר לנקודת חיבור זו יהיה מחסום
שימנע ממבקרים להמשיך בקטע המערבי ,שיישמר אזור שקט עבור
הציפורים .כמו כן ,יתחבר שביל היקפי זה בדרומו אל שביל המגיע
מהשער בגדר הקיבוץ ממנו יוצאים אל "שמורת הציפורים".

בקצה דרך הגישה לפארק מתוכנן מגרש חנייה לאוטובוסים
למכוניות פרטיות (לצורך הורדה מהחנייה הראשית ליד הכניסה
הצפונית של אקו-כיף) ולאופניים .האתר יהווה מוקד על ציר
האופניים המתוכנן לאזור דרום הערבה .בממשק שבין הפארק
ובין אקו-כיף נמצאת ה"תוכיה" ,לול ישן שהוסב לאולם פעילות-
הרצאות ולפאב/קיוסק .ה"תוכייה" מתוכננת להיות מרכז הדרכה
עם כיתות וקבלת קהל.

תקציב מרכז צפרות לוטן

הפארק המתוכנן
ב"פארק צפרות לוטן" ,המתוכנן ומצוי בשלבי בנייה ,ישנם 100
דונם המתחלקים לתת-אקלימים ההולמים את מיני הציפורים
הנודדות בערבה .הפארק ,שנמצא בתוך גדר הקיבוץ וסמוך
למרכז לאקולוגיה יצירתית " -אקו-כיף" (שגם הוא מהווה אתר
צפרות בינלאומי) של ענף התיירות האקולוגית ,הוא פרויקט
משותף של הקרן קיימת לישראל  -על כל סניפיה סביב העולם -
האיחוד האירופי " -קרן לייף" ומרכז הצפרות הישראלי  -החברה
להגנת הטבע .הפארק הוא חלק מהמתחם החינוכי הסביבתי של
הקיבוץ והוא יהיה אטרקציה לצפרים חובבים ,מקצועיים ואוהבי
טבע .הפארק מתוכנן להיות אחד משלושה מרכזים של "פארק
צפרות ללא גבולות" לאורך הערבה (אחד פעיל באילת בניהולו
של ד"ר ראובן יוסף ,שני בהקמה בלוטן ,ושלישי בשלבי קונספציה
בבי"ס שדה "חצבה" ,בניהולו של פרופ' אמוץ זהבי).
בלבו של הפארק נמצא ה"אגן הירוק"  -מתקן לטיפול שפכים
ביולוגי סביבתי .האגן קולט את כל מי הביוב של מגורי לוטן
והרפת של הקיבוץ ומטהר אותם ע"י שימוש בטכנולוגיות של

בתוך הפארק יהיו "שטחי ביניים" ובהם עצים ושיחים בהקשר עם
בתי גידול לחים ועצים ושיחים של בתי גידול יובשניים.
מגוון בתי הגידול יוצר הזדמנות לצפות במגוון רחב של ציפורים,
בע"ח אחרים העשויים להזדמן למקום וצמחיה ,תוך הפרעה
מינימאלית להם ועם אטרקטיביות רבה ונוחות למבקרים.

תורית זנבנית שטובעה בלוטן

מקורות מימון לפיתוח :קיבוץ לוטן ,קק"ל ,האיחוד אירופי"/קרן
לייף ",החברה להגנת הטבע (מימון תכנון רחמימוב ל"פארק
צפרות ללא גבולות" על כל אורכו ותכניו בערבה ₪ 300,000 -
הכולל תוכנית הרעיונית ברזולוציה בינונית למרכז בלוטן) ,חמ"ת,
משרדי ממשלה (הגנת הסביבה ,חקלאות).
 .1שמורת הציפורים  -פרויקט שיקום מחצבה שהתחיל את
הפרויקטים האקולוגיים בלוטן והיווה את הלב ומקור השראה
של צפרות לוטן והפארק העתידי 2 .מילש"ח הושקעו ע"י
קיבוץ לוטן 1/2 ,מילש"ח ע"י הקק"ל.
 .2אגן ירוק (טיהור שפכים אקולוגי ביולוגי)  -בפארק צפרות
(בוצע)  3.3מילש"ח קק"ל ₪ 800,000 ,קרן לייף ,סה"כ 4.1
מילש"ח.
 .3הקמת פארק סביב האגן הירוק הכולל :אגם ,עיצוב נוף,
תצפית מרכזית ,מצבורים ,שבילים ,שדרוג אולם קבלת קהל
ותערוכות .עתידי לביצוע ב 4 = 2010 -מילש"ח
 .4מבנה חינוך רב תכליתי הממוקם באקו-כיף מיועד לשימוש
של המרכז לאקולוגיה יצירתית ופארק צפרות-בנוי בשיטות
ירוקות (בוץ וחבילות קש) על בסיס אנרגיה חלופית (סולרית).
בבנייה ,תאריך סיום משוער  -מרץ  1.6 ,2009מילש"ח קק"ל
 ₪ 125,000המשרד להגנת הסביבה ₪ 100,000 ,קיבוץ לוטן.
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 .5אקו-כיף  -הפארק האקולוגי החוויתי המשמש גם צורכי צפרות
עם תערוכות ,גן אורגני ,אב-טיפוס של אגן ירוק ,מיחזור ,בנייה
אקולוגית ,עמדות טיבוע קבועות ,טיילת המחברת בין האתר
ופארק הצפרות ,בית תה/קבלת קהל .מימון משותף של
קיבוץ לוטן  2.5מילש"ח ,חמ"ת  2מילש"ח ,משרד החקלאות
 200אלף .₪
 .6פירוט מבקרים ותקציב שוטף קיים ועתידי בתום שלבי בנייה
והקמה :ישנם  9500מבקרים בשנה במתקני לוטן; עלות
תחזוקה שמורת הציפורים השנתית היא  ₪ 35,000כולל עבודה
ומים .עדיין אין נתונים שלמים על הפעלת האגן הירוק מכיוון
שהוא רק התחיל לפעול .יעדים עתידיים :להגיע למספר
ביקורים דומה לזה של המרכז באילת.

פעילות חינוכית
המטרות החינוכיות של מרכז לוטן הן להביא את קהל חובבי
הטבע וסביבה מן הארץ והעולם לערבה הדרומית וליצור היכרות
בין הקהל ובין הייחודיות של לוטן והאיזור ,לחזק את הרצון לשמר
את הסביבה ,להעמיק את הקשר בין האדם ובין הטבע.
תוכניות והדרכות הנמשכות משעתיים ועד  3חודשים בענייני
טבע ,אקולוגיה וצפרות; סיורי צפרות לחלקי יום ,מספר ימים
ועד שבוע בערבה ובנגב .בכוונת המרכז להרים פסטיבל צפרות
הנותן מענה לרצון לחוות את תופעת הטבע הייחודית של הנדידה,
להוסיף תחנת מחקר/טיבוע בשיתוף עם המרכז באילת ועם מכון
ערבה ללימודי הסביבה/אוניברסיטת בן-גוריון ולהוות מנוע כלכלי
בר קיימא לקיבוץ לוטן.

 .3מרכז הצפרות וחקר הזנבנים בחצבה
בבית ספר שדה חצבה מתקיים
מאז  1971מחקר בביולוגיה,
באקולוגיה ובהתנהגות החברתית
של הזנבן הערבי ,ציפור שיר החיה במערכת חברתית מורכבת.
כל אוכלוסיית הזנבנים בשטח המחקר ,המתנהל בשמורת שיזף,
מסומנת .העבר של מרבית הפרטים ב 20-הקבוצות החיות בשטח
המחקר מוכר לחוקרים.
אוכלוסיית הזנבנים בחצבה שימשה בסיס לפיתוח תיאוריות
מדעיות מרכזיות בסוציוביולוגיה .במרכזן  -הבנת התקשורת בין
הפרטים" ,עקרון ההכבדה" והבנת משמעות האלטרואיזם אצל
הזנבנים ובטבע בכלל .תוצאות המחקרים האלה פורסמו בספר
העוסק בעקרון ההכבדה ובחיי החברה של הזנבנים ,כמו גם
בעשרות מאמרים מדעיים .הספר תורגם עד כה לארבע שפות.
פרופ' אמוץ זהבי ,מנהל המחקר ,נעזר באשתו ,פרופ' אבישג
זהבי ,ובתלמידיו .החוקרים נמצאים דרך קבע בשדה ואוספים
מידע על חיי הזנבנים.
מחקר הזנבנים תרם מידע רב על העופות החיים בערבה ,על
העופות הנודדים באזור ועל השינויים שחלו בעולם העופות
בעקבות הפיתוח החקלאי שנעשה ליד שמורות הטבע שבהן
נערך המחקר .הידע שהצטבר בחצבה הוא חלק חשוב בתשתית
לפיתוחו של המקום כתחנת תצפית לאיסוף שיטתי של מידע
על הנדידה בערבה ,על הביולוגיה של עופות המדבר ועל
האינטראקציה שבין עופות המדבר לעופות שבאו לשטחים
החקלאיים בעקבות האדם.
הפעילות בחצבה הביאה לפיתוחן של תוכניות הדרכה באקולוגיה
ובביולוגיה של הזנבנים ושל כמה מיני עופות יציבים כגון שחור-זנב
וחנקן גדול .קבוצות של סטודנטים ותלמידי תיכון ממגמות ביולוגיות,
מנהל :פרופ' אמוץ זהבי
כתובת :בית ספר שדה חצבה ,ד.נ .ערבה .86815
טלפון08-6581546 :
דואר אלקטרוניzahavi@post.tau.ac.il ; hazeva@spni.org.il :
אתר אינטרנטwww.hazeva.com ; www.zanvanim.org.il :
שנת הקמה.1979 :
שותפים :החברה להגנת הטבע ,אוניברסיטת תל אביב,
המועצה האזורית ערבה ,משרד המדע

מהארץ ומחו"ל ,מגיעות בכל שנה ללמוד על חייהם המיוחדים של
הזנבנים ולהתאמן בשיטות מחקר על התנהגות עופות .במשך הזמן
התפתחה בחצבה מעבדת שדה ובה ציוד צילום הקלטה ,מחשבים
ומלכודות ,המסייעת להשתלמויות שנערכות במקום.
הזנבנים הפכו לאטרקציה תיירותית .משפחות וקבוצות טיילים,
נוער ומבוגרים ,באים לשמורת חולות שיזף ומשתתפים בסיורים
המודרכים על ידי אנשי צוות המחקר .ההכנסות מהדרכות אלה
תומכות בחלק מהוצאות המחקר המתמשך של הזנבנים.
התצפית בזנבנים היא חוויה בלתי שגרתית .הזנבנים התרגלו לבני
אדם .המבקר צופה בעופות מקרוב והוא יכול להתבונן בקלות
בהתנהגותם  -חיזור ,ריקודים חברתיים ,חיפוש מזון ,רחצה ,אכילה
ושתייה ,הכנותיהם ללינה וההשכמה .בעונת הקינון ניתן לצפות
מקרוב בקנים ובגוזלים שבהם .המבקרים ,בין אם מדענים ,תיירים
ותלמידים  -נהנים כולם מהצפייה על פי דרכם.
ההנאה מצפייה באוכלוסיית הזנבנים הביאה את אנשי מרכז
הצפרות בחצבה לנסות ולהרגיל לנוכחות האדם כעשרה מינים
נוספים של עופות החיים בשמורת שיזף .עד כה ,בשלב הניסיונות
המוקדמים ,הורגלו לכך ארבעה מינים נוספים של עופות  -בולבול,
שחור-זנב ,עפרוני מדבר וחנקן גדול .משרד המדע ,באמצעות
המו"פ האזורי ,יתמוך בתוכנית בשנים הקרובות .תמיכה זו
מסתיימת ב.2008-

זנבן "מסנץ" את חברו .תצפית ממרחק של מטר (צילום :עודד קינן)
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שעת זריחה בשמורת חולות שיזף .זנבן על משמרתו בצמרת
העץ ,משגיח על חבריו לקבוצה

ערכה של תחנת מחקר קבועה בחצבה לשמירת הטבע
בערבה מתקיים עולם טבע ייחודי שבו חיים בכפיפה אחת
מינים של בעלי חיים וצמחים שמקורם בסהרה ,במזרח אפריקה
ובמדבריות אסיה המרכזית וערב .שמורת שיזף משמרת חלק
מהנופים המיוחדים לערבה .השמורה ,שבה עורכים אנשי חצבה
את מחקריהם ,גובלת במזרח בנחל הערבה ובגבול עם ירדן.
ממערב לה שוכנות שמורות המכתשים ,המשתרעות לכל רוחב
הנגב ,עד הגבול עם מצרים .זוהי ארץ בראשית המקיימת את
הנוף הפתוח והרצוף הגדול ביותר בישראל .זהו אזור בעל ערכי
נוף וערכים ביולוגיים חשובים מאין כמותם.

האכסניה בבית ספר שדה חצבה

חגורת שמורות המכתשים בישראל עשויה להצטרף בעתיד
לשמורת דנא שבירדן וליצור רצף של שמורות בינלאומיות
המחברות את אסיה לאפריקה .הרצף מתחיל בהרי אדום ,ברום
של  1,600מטרים מעל פני הים ,במקום מיוער ועשיר בעצים .מכאן
נוחתים מערבה ,אל המדבר הצחיח של הערבה (כ 200-מטרים
מתחת לפני הים) וממשיכים מערבה דרך הקניונים הנהדרים של
נחל נקרות וסעיפיו אל מכתש רמון והר חורשה ( 1,000מ') ומשם
אל מרחבי בסיני.
רצועת שמורות אחרת ,ב"ארץ החווארים" שבצדי נחל הערבה,
קושרת את חצבה אל אזור ים המלח וערכיו המיוחדים .המחקרים
הנערכים בשמורת חולות שיזף עשויים לסייע לשמירה על קיומו
של השטח כאזור שמור .המידע שנאסף מסייע לבסס מדיניות
של שמירת טבע וגיוס דעת קהל אוהדת .חצבה היא ,אם כן,
צומת של סיכוי למימושה של שמורה בינלאומית ושמירה על
רצועת שמורות הטבע שבמדבר הישראלי .תוך דור ,או שניים ,יהיה
המרחב שמצפון לרצועה זו מיושב בצפיפות .השטח שמדרום לה,
כך זה נראה עתה ,יידרס תחת שרשראות טנקים ומחנות צבא.

תקציב משוער להבטחת פעילות תחנת מחקר בעופות המדבר
והעופות הנודדים בחצבה
מימון אוניברסיטת תל אביב
מנהל המרכז
משכורת לצפר מנהל התחנה ₪ 85,000
₪ 36,000
אחזקת שלושה מתנדבים
₪ 48,000
רכב
ציוד (טבעות ,מלכודות,
₪ 30,000
רשתות ,מזון לעופות)
₪ 11,000
שונות
₪ 200,000
סה"כ
על סמך הניסיון שנצבר בחצבה ,נראה כי ההכנסות מפעולות
ההדרכה יכולות להגיע ל ₪ 50.000-בשנה .הסכום החסר לקיומה
של פעילות סדירה ומתמשכת בתחנת המחקר לעופות בחצבה
עומד ,איפוא ,על כ.₪ 150.000-
הצוות הבסיסי יכול לשמש גרעין שסביבו יפעלו סטודנטים
ומתנדבים נוספים ,שיביאו את התקציבים למימון עבודתם במסגרת
מענקי מחקר ותרומות לתוכניות המחקר וההוראה השונות.

היקף הפעילות הנוכחי בחצבה
במחקר הזנבנים מושקעים כיום ,בכל שנה ,עבודתם של אמוץ
ואבישג זהבי ,תלמיד מחקר אחד ומתנדב עוזר .לשנת 2005
התקבל אישור לתקציב מ ,National Geographic-שבאמצעותו
ניתן להעסיק במשך שנה ארבעה מתנדבים נוספים .תקציב זה
מאפשר לעקוב אחרי שש קבוצות זנבנים .בהרגלת הציפורים
לנוכחות האדם בשמורת שיזף יעבדו ארבעה מתנדבים .התקציב
לפעילותם לשנה מובטח מתמיכה של משרד המדע .מקומות
הדיור ומעבדות המחקר נמצאים בבית ספר שדה חצבה.
בשנים  2006-2008נתמכה הרגלת הציפורים על ידי משרד
המדע במענק לאמוץ זהבי .המקור העיקרי למימון הפעילות הם
ממענקים הניתנים לשנה אחת .מצב זה מונע משכורת מובטחת
למנהל תחנה ,שיכול לראות בה את עתידו המקצועי .גם הרכב
המשמש לפעילות המחקר ממומן ברובו על ידי המתנדבים
ועל ידי מענקים קצרי מועד .כדי להמשיך בפעילות יש לבסס
צוות קבוע שלרשותו עומד כלי רכב ותקציב הוצאות להפעלת
המתנדבים.

היקף הפעילות החינוכית המתקיים כיום בחצבה
תלמיד לתואר שני מישראל מקיים בקביעות את מחקרו בתחנה
בחצבה .בממוצע מגיע לחצבה גם תלמיד מחקר אחד מחו"ל.
עד כה השלימו את מחקרם לתארים שונים תלמידים מארצות
הברית ,אנגליה ,גרמניה ,ויפן.

פרופ' אמוץ זהבי (מימין) מדריך קבוצת סטודנטים מאוניברסיטת
תל אביב בשמורת שיזף
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 .4התחנה לחקר ציפורי ירושלים  -אתר טבע
עירוני קהילתי
תיאור כללי של
האתר

חנקן גדול שהורגל לאכול מן היד .אטרקציה תיירותית
(צילום :עודד קינן)
קורס בן שבוע לסטודנטים מאוניברסיטת תל אביב .שני מחזורים,
 50סטודנטים.
קורס פאוניסטיקה בן יומיים לסטודנטים מאוניברסיטת תל אביב.
 40סטודנטים.
קורס בן יומיים לסטודנטיים ממכללת אורנים 15 .סטודנטים.
קורס בן יום לסטודנטים ממכללת אורנים 50 .סטודנטים.
קורס בן יומיים לסטודנטים ממכללת אחווה .מספרם טרם ידוע.
כ 200-תלמידי תיכון וחטיבות ביניים מודרכים בכל שנה בהכרת
האקולוגיה של שמורת
שיזף והזנבנים שבה על
ידי ד"ר רוני אוסטרייכר.
כ 1000-תיירים מישראל
באים בכל שנה לצפות
מקרוב בזנבנים .בממוצע
מגיעות בכל שנה שתי
קבוצות תיירים או צפרים
מחו"ל .תלמידי בית הספר
האיזורי מקבלים הדרכה
בשמורה ,ומתקיים בבית
הספר חוג מיוחד לצפרות
המבקר בשמורה .הקף
הפעילות מוגבל בגלל
העדר מנגנון שיווק.
פרופ' אמוץ זהבי ,מנהל התחנה
בחצבה ,ורעייתו פרופ' אבישג זהבי

התחנה לחקר ציפורי
ירושלים נמצאת ברום  800מטר מעל פני הים ממוקמת בין גן
הורדים ,גן סקר ,בית המשפט העליון ומשכן הכנסת .שטח התחנה
כ 5-דונם של בתי גידול הכוללים בוסתנים ,חורש ,בית גידול לח
ושדה בור .בית הגידול מושפע מבית הקברות של שיח באדר,
בית גידול דמוי טרשים.
מגוון הציפורים בתחנה כולל ציפורי שיר יציבות ,נודדות וחורפות.
בתחנה נצפו מעל  200מינים שונים .כשבעים מינים מתוכם ,רובם
ציפורי שיר ,מטובעים דרך קבע.
ייחודה של התחנה הוא בריכוז הגבוה של פעילות ציפורים בשטח
קטן ומיקומה בלב הבירה .התחנה עוסקת בשלושה תחומים
עיקריים :מחקר ,ניהול פיזי של בתי הגידול ופעילות חינוכית ענפה.
מטרת התחנה היא שימור מגוון הציפורים ובתי הגידול בתחומה
תוך שמירה על מעמדו של השטח כשטח ציבורי פתוח .התחנה
פועלת לקדם את תחום הטבע העירוני בחברה להגנת הטבע
בירושלים ובכל רחבי הארץ.
התחנה הוקמה על רקע המחסור ההולך וגדל בשטחים פתוחים
בירושלים והרס רוב אתרי הצפרות החשובים בעיר.

מחקר
פעילות המחקר מתבססת על מסד נתוני טיבוע שנאגר במהלך
 14השנים האחרונות .מסד הנתונים נבנה על בסיס מאמץ לכידה
קבוע המאפשר עיבוד נתונים השוואתי .המחקרים שמבצעת
שותפים להקמת התחנה :החברה להגנת הטבע ,הרשות
לפיתוח ירושלים ,החברה הממשלתית לתיירות ,המשרד
להגנת הסביבה ,קרן ברכה.
מנהל :ד"ר גדעון פרלמן ,עמיר בלבן
כתובת :ת.ד 3557 .בית הכרם י-ם 91031
טלפון052-3869488 :
דואר אלקטרוניamirbalaban1@013.net.il :
אתר אינטרנטwww.jbo.org.il :
שנת הקמה1994 :

התחנה כוללים סקירה וניטור שוטף עבור גופי מחקר כגון מכון
ירושלים לחקר ישראל ,קרן קימת לישראל ,רשות הטבע והגנים
ועוד .בתחנה נערכו מחקרים שונים בשיתוף האוניברסיטה
העברית ואוניברסיטת תל אביב .פעילות המחקר מהווה בסיס
לפיתוח תוכנית ממשק בתי הגידול בתחנה ומתווה את מגוון
תוכניות החינוך בתחנה.

חינוך וקהילה
התחנה מפתחת ומבצעת מגוון רחב של פעילויות חינוך הכוללות
פיתוח צוות מתנדבים גדול ,תוכניות לימוד לבתי ספר בעיר
ומחוצה לה ומגוון פעילויות למסגרות חינוך פורמליות ולא
פורמליות .פעילות התחנה כוללת אימוץ שטחים טבעיים ע"י בתי
ספר בירושלים וערים אחרות כגון אשקלון ,בת ים ,אשדוד ועוד.
חברי קהילת התחנה לוקחים חלק פעיל בכל תחומי העשיה של
התחנה הכוללים מחקר ,ממשק בתי גידול וקליטת קהל .התחנה
מפעילה שלושה חוגי צפרות למתחילים ,לנוער ולמבוגרים.
בתחנה נערכות כמאה עבודות ביוטופ בשנה.
בשנים האחרונות מתפתח תחום החינוך המיוחד הכולל עבודה
עם מסגרות כגון שק"ל ,מרכז שיקום נוער ובתי אבות בעיר.

קהל יעד ופעילויות התחנה
התחנה פונה לקהל יעד מגוון הכולל גני ילדים ,בתי ספר יסודיים
מכל המגזרים (ערבים ויהודים ,דתיים וחילוניים) ,תלמידי תיכון
ומשפחות מירושלים ומרחבי הארץ .שטח התחנה ומתקניה
עומדים לרשות קהל המבקרים בכל שעות היום וימות השנה.
ארבעה אנשי צוות קבועים מפעילים את התחנה .מלבדם ,צוות
מדריכים עוסק בניהול התחנה ,במחקר ובחינוך.
מסגרות הפעילות הפונות לציבור כוללות ,בין השאר ,חוג טבע,
חוג צפרים צעירים ,חוג צפרים בוגרים דוברי אנגלית ,קורסי
מטבעים ,גוף מתנדבים ומסגרות התנדבותיות לנוער בעל צרכים
מיוחדים ,חוגי ציור וצילום בטבע וקייטנות.
מסגרות הפעילות הפונות לחינוך הפורמלי כוללות סיורים לכיתות
וגני ילדים בתחנה ובאתרי טבע עירוניים ברחבי ירושלים ,יציאה
לטיבועים ברחבי הארץ ,טיולי צפרות וסיורים מקצועיים בירושלים
וברחבי ישראל .התחנה עוסקת גם בהדרכת ביוטופים ובמתן
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סיכום לכידת ציפורים ב 14-שנים ( )1994-2007בתחנה לחקר ציפורי ירושלים
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לכידת ציפורים בין השנים 1994-2007

0
שנת
מחקר

סכום כולל

השתלמויות מקצועיות למדריכים במסגרת שונות .כ 50,000-איש
בשנה לוקחים חלק בפעילויות בתשלום שהתחנה מארגנת.
מספר המבקרים האקראיים ,החולפים באזור ובאים "להציץ",
איננו ידוע .על פי ההערכה מדובר בכמה אלפים בשנה ,שרובם
מגיעים לתחנה בסופי שבוע ובחגים.

מבקרים
אומדן מספרי של מבקרים בתחנה מוגבל למבקרים משלמים.
מספר המבקרים בתחנה ובפעילויותיה עומד על ממוצע של
 50,000מבקרים משלמים בשנה (כ 1,400-ימי הדרכה) .בנוסף
למבקרים משלמים ישנם אלפים רבים שמבקרים במהלך ימי
השנה באופן עצמאי ומשתמשים במסתור ללא תשלום (הכניסה
לאתר איננה כרוכה בתשלום).
מספר המבקרים בשנה (אומדנים) מקהלי יעד שונים:
 תיירים 5%
 תלמידים 70%
 סטודנטים 5%
 מבקרים משפחות 20%

ממשק מערכות טבעיות
עמיר בלבן (עומד מימין) ,מנהל עמית של התחנה לחקר ציפורי
ירושלים ,מציג לתלמידים טיבוע ינשוף עצים

ד"ר גדעון פרלמן (משמאל) ,מנהל עמית של התחנה לחקר ציפורי
ירושלים ,מכשיר מטבע פלשתינאי לקראת הקמת תחנת טיבוע ביריחו

התחנה מנהלת מספר בתי גידול :פעילות הממשק כוללת
פעולות גינון בסיסיות ותחזוקה של מתקנים קולטי קהל (מסתורים
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בתחנה הוקם מחבוא (מימין) הצופה על מקווה מים מלאכותי (משמאל) ,המושך ציפורים רבות ,שבהן ניתן לצפות מקרוב .המחבוא מהווה נקודת תצפית ייחודית לאלפי צופים

צוות התחנה:

סככות וכד') .בתחנה מופעלת מסגרת של ימי קהילה המוקדשים
להכשרה מקצועית ותחזוקה של התחנה .ימי הקהילה מופעלים
ע"י צוותים של החינוך המיוחד בהובלות רכזת של התחנה.

מטבע
ראשי

מבנים ותוכניות עתידיות

רכזת
הדרכה

צוות מטבעים פרילנסרים

בתחום התחנה מצוי מבנה תחנת הטיבוע ( 40מ"ר) סככת כניסה
( 20מ"ר) מחסן ( 80מ"ר) מסתור תצפית ( 40מ"ר) סה"כ שטח בנוי
 180מ"ר .במהלך  2007-8מתוכנן שיפוץ המחסן והסבתו למרכז
מבקרים שיכלול :אולם מרכזי ,גלריה ,ספריה ,חנות ושירותים.

 :5/1/2005נשיא ארה"ב לשעבר ,ג'ימי קרטר ,נוטע עץ זית
בתחנה לחקר ציפורי ירושלים ,כסמל לשלום .מימינו עימאד
עטרש ,השותף הפלשתינאי בפרויקט הצפרות( .עצי זית הם
חלק מתפריט המזון של הסבכי שחור הכיפה ושל נודדי סתיו
נוספים)

חוקרים
(סוקרים)

רכזת
חינוך מיוחד

צוות מדריכים פרילנסרים

מע"צ הבינה היטב בזמן הצבת השלטים בצומת גבעת הכנסת
מיהו האתר החשוב באזור...
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תפקוד התחנה  -כלכלה
התחנה לחקר ציפורי ירושלים פועלת כעמותה ללא כוונת רווח.
היא פועלת בשטח ציבורי פתוח שהחברה להגנת הטבע חכרה
מהמדינה תמורת דמי חכירה סמליים .רוב הוצאות התחנה
מוקדשות לכיסוי עלות כוח האדם המקצועי העוסק במלאכת
המחקר והחינוך .פיתוח התשתיות באתר מתבסס כולו על
גיוס תרומות מהארץ ומחו"ל .עלות האחזקה השוטפת של
האתר נמוכה יחסית .עיקר ההוצאות מכסות את עלויות הגינון
אקסטנסיבי ואחזקת מבני התחנה .עבודות תחזוקה השוטפות
באתר מתבצעות ברובן על ידי המתנדבים.
בתחנה מועסק צוות של שבעה בני אדם ,בהיקפי משרה שונים,
בתפקידים האלה :ניהול ,ריכוז הדרכה ,שיווק פעילויות ,מטבעים,
מדריכים וחינוך מיוחד .סל ההכנסות שממנו מתקיימת התחנה
כולל את המרכיבים האלה :קרנות ,ימי הדרכה בתחנה ומחוצה
לה ,השתלמויות מקצועיות ,קייטנות ,סקרים ,ייעוץ ותכנון לגורמים
חיצונים והפקה ומכירת מוצרים.

 .3פיתוח פעילויות מסובסדות לבתי ספר באתרי טבע עירוניים.
 .4פיתוח פעילויות פנאי ונופש המתבססות על אתרי טבע בעיר.
 .5פריצה לקהלי יעד כגון חינוך מיוחד ,חרדים ובני מיעוטים -
שעד כה לא נהנו מעולם הטבע בירושלים.

גרף  .1עוגת מקורות ההכנסה בתחנה לחקר ציפורי ירושלים

מקורות הכנסה
בשנת  2007עמדו ההכנסות של התחנה לחקר ציפורי ירושלים
על סך  .₪ 641,493המקור ל 96%-מכלל הכנסות התחנה הוא
שכר עבודה של צוות התחנה .ארבעת האחוזים הנותרים ,שהם
 ,₪ 26,414התקבלו כתרומות.
החברה להגנת הטבע מתקצבת חלק קטן מפעילות התחנה.
תקציב שוטף לשנת ( 2008לא כולל בניית שלב ב’ של התחנה
שתמומן מתרומות ועלותו כ-מיליון )₪
תחום

הכנסות

תחום

הדרכת קבוצות

טיולים וסיורים

אירועים ופסטיבלים

חינוך מיוחד

חוגים

טיבועי חוץ

ביוטופים

קורסים ,השתלמויות
והרצאות
קייטנת קיץ

פרוייקטים
בית-ספריים
מכירה
תרומות

הוצאות

הדרכה

382,000

כח אדם

322,000

סיכום

פיתוח עתידי

ביצוע סקרים

100,000

מדריכי עזר

248,000

לביסוס התחנה ותפיסת הטבע העירוני במרקם החיים העירוני
עוסק צוות התחנה בפיתוח תחומי הפעילות האלה:
 .1פיתוח תשתיות ציבוריות באתר  -הקמת מרכז מבקרים וכיתת
לימוד בשנת .2009
 .2פיתוח אתרי טבע ברחבי העיר בשילוב עם גופי התכנון
העירוניים והמחוזיים.

פעילות באשדוד

150,000

החזקת רכב

70,000

תרומות

100,000

הוצאות אחרות

130,000

מכירות חומר

15,000

הוצאות פרויקט
אשדוד

65,000

ריכוז פרויקט
בניה

55,000

תקורה

86,500

סה"כ

802,000

מאז הקמתה הפכה התחנה למוקד פעילות ,מחקר וחינוך לשמירת
טבע ואהבת הארץ בירושלים .אנו רואים בתחנה דגם לפיתוח רשת
של אתרי טבע עירוניים קהילתיים ברחבי הארץ .דגם זה הנו פיתוח
ושכלול של מערכת בתי ספר שדה ,שבעבר היוותה את עמוד
השדרה של החברה להגנת הטבע .פיתוחם של אתרים המתבססים
על הידע והניסיון שנרכש בתחנה יסייעו לפעילויות האלה:
א .שמירה פיזית על אתרי טבע חשובים.
ב .פיתוח מנהיגות סביבתית צעירה בעלת זיקה מקומית.
ג .פיתוח מערכת ציבורית מודעת ובעלת השפעה.

השתתפות
חלה"ט

119,500

סה"כ הכנסות

921,500

סה"כ הוצאות

921,500

הוצאות

תלמידים צופים בהתלהבות בזכר זהבן שנלכד בנדידתו
בתחנת הטיבוע בירושלים

הוצאות התחנה לחקר ציפורי ירושלים מממנות את שכר העובדים
בתחנה ואת אחזקת האתר .התחנה לא החזיקה רכב בשנת .2004
שכר העובדים ,המהווה כ 80%-מההוצאות ,מתחלק בין שכרם של
שני המנהלים ,חמישה עובדים קבועים ושכר מדריכים יומיים.

התחנה לחקר ציפורי ירושלים מהווה מקום חנייה משמעותי
לציפורים נודדות באזור ירושלים
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 .5המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים
בלטרון

המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון הוקם ביוזמה
משותפת של אוניברסיטת תל אביב והחברה להגנת הטבע .האתר
שוכן בעמק איילון ,בלב מדינת ישראל  -אתר למוד קרבות מאז
ימיו של יהושע בן נון ועד קרבות השריון הראשונים בתולדות מדינת
ישראל ,שנערכו כאן במלחמת העצמאות .באתר פועל המוזיאון
של עמותת "יד לשריון" ,המושך אליו כ 400,000-מבקרים מדי שנה.
המרכז ממוקם בלב לבו של ציר הנדידה המערבי של הציפורים.
לפיכך ,הקצתה עמותת השריון למרכז מספר דונמים משטחה.
הקהל הרחב הבא לאתר נחשף לשני נושאים מרכזיים :מורשת
העבר  -זיכרון לנופלים מחיל השריון; נושאי העתיד  -מחקר ,היי-
טק ,שימור הסביבה והטבע ותוכנית "הציפורים הנודדות אינן
יודעות גבולות" ,ככלי חינוכי התורם לתהליך השלום באזורנו.
מחקר נדידת הציפורים התפתח בשני העשורים האחרונים
כנושא רב-תחומי ,העשוי לקדם נושאי מחקר חשובים לכלכלת
המדינה ולדמותה במאה ה.21-
המרכז פועל תחת כנפיים משותפות של אוניברסיטת תל-אביב -
המובילה את הנושאים המחקריים ,ושל החברה להגנת הטבע -
המובילה את הנושאים החינוכיים והתפעוליים .שני הגופים מטפלים
בגיוס כוח אדם ,בניהול הכספי ובבקרה התקציבית.

למעלה :ד"ר ליאוניד דינביץ ,מדען עולה מברית המועצות
(לשעבר) היה גנרל ומטאורולוג ,שניהל רשת של  47מכ"מי מזג
אוויר 5 ,מטוסים וכ 3600-עובדים .ד"ר דינביץ עלה בשנת 1991
לישראל ,ובהמשך הצטרף כחבר סגל אוניברסיטת תל אביב
(בתכנית קמ"ע לקליטת מדענים עולים) .הוא הביא עמו את
אחד ממכ"מי מזג אוויר הרוסיים (מדגם  )MRL-5שהוצב בשנת
 1997באתר השריון בלטרון ,הוסב במימון מפא"ת משרד הביטחון
למכ"ם ציפורים דיגיטאלי ומשמש את חיל האוויר ומערכת
החינוך באופן שוטף ויעיל

.2

מטרות המרכז
 .1ניצול יתרונה היחסי של מדינת ישראל בפיתוח מחקרים רב-
תחומיים בנושאים הקשורים לנדידת הציפורים ,תוך פיתוח
קשרי מחקר עם מדינות הקהילה האירופית ומזרח אירופה

.3

מנהל :ד"ר יוסי לשם
כתובת :המחלקה לזואולוגיה ,הפקולטה למדעי החיים,
אוניברסיטת תל אביב ,רמת אביב ,תל אביב .69978
טלפון03-6407963 ,03-6406010 :
דואר אלקטרוניyleshem@post.tau.ac.il :
אתר אינטרנטwww.birds.org.il :
שנת הקמה.1996 :
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(ארצות הקינון והמוצא של הציפורים) ,עם מדינות המזרח
התיכון (שדרכן חולפות הציפורים הנודדות) ועם ארצות
אפריקה (אזורי החריפה של הציפורים).
פיתוח המחקר היישומי הקשור לנדידה ,בעיקר איתור
פתרונות לקונפליקטים עם חקלאים וקידום בטיחות בטיסות
צבאיות ואזרחיות .פיתוח זה מתבסס על הקמת רשת ארצית
ואזורית של מכ"מים לגילוי ציפורים ולמעקב אחר שינויים
במזג האוויר.
שימוש בתשתית המדעית לקידום החינוך בישראל באקדמיה,
במערכת החינוך הפורמלית והלא פורמלית ובקרב הציבור
הרחב .פיתוח אתרי אינטרנט ופיתוח הקשר החינוכי בין בתי
ספר בישראל לבתי ספר במזרח התיכון וברחבי העולם.
פיתוח תיירות טבע ( ,)Eco-tourismבעיקר בתחום הצפרות.
בשיתוף עם מרכז הצפרות הישראלי ,קידומה של רשת
ארצית של מרכזי צפרות.
מציאת פתרונות ידידותיים לסביבה בתחום החקלאות ,כגון
הדברה ביולוגית של מכרסמים באמצעות תנשמות ובזים.

ד"ר ליאוניד דינביץ' ,בסיוע צפרית של חיל האוויר ,מדווח לחיל
האוויר על הימצאות ציפורים במרחב האווירי 7 ,חודשים בשנה

מכ"ם המחקר הרוסי  ,MRL-5הפועל בלטרון משנת .1997
מדענים עולים ,הנראים בתמונה בחזית המכ"ם ,הם שמפעילים
אותו .המכ"מ מנפק לחיל האוויר ,בזמן אמת ,התראות על
להקות ציפורים נודדות
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נושאים רב-תחומיים שבהם עוסק המרכז
מחקר  -המרכז מבצע  10מחקרים ,חלקם רב-שנתיים ותוך קיום
קשרים עם גורמים בישראל ובחו"ל .לדוגמה ,מעקב אחר ציפורים
נודדות באמצעות משדרים נקלטי לוויין נעשה במימון רב-שנתי
של ממשלות גרמניה ,ארצות הברית וישראל.
בטיחות טיסה  -מחקר משותף עם חיל האוויר הביא להפחתת
התאונות הנגרמות במפגשים של מטוסים עם ציפורים נודדות
ב .76%-הישג זה חסך לתקציב הלאומי מאז  1984למעלה מ700-
מיליון דולר ומנע פגיעות בנפש .המרכז מוביל את מחקר הנדידה
בחיל האוויר ומתפעל את מערכת ההתראה בזמן אמת .מומחי
המרכז מייעצים לגורמי התעופה האזרחית ,לתעשייה האווירית
ולחברת אל-על .בשנים האחרונות משתפים מומחי המרכז
פעולה עם חילות האוויר של ירדן ,תורכיה וארצות הברית ,ומדינות
אירופה ,אסיה ואפריקה.
חינוך  -המרכז מפתח ,בשיתוף עם משרד החינוך ,תוכנית
לימודים רב-תחומית תחת הכותרת "הציפורים הנודדות אינן
יודעות גבולות" ,שבמהלכה עוקבים תלמידים אחר ציפורים
ממושדרות לוויין .התלמידים לומדים מנתוני מכ"ם על השפעת
האקלים ומתקשרים ,תוך כדי הפעילות ,עם ילדים בבתי ספר

אפריל  :1999כנס בינלאומי בנושא הקונפליקט עם הציפורים.
גנרלים מחילות אויר של (מימין לשמאל) :ירדן ,תורכיה ,יוון,
ארה”ב ויו”ר עמותת “יד לשריון” ,אלוף (מיל ).חיים ארז ,מצדיעים
לנופלים במלחמות ישראל ליד “קיר השמות” בלטרון

אחרים בישראל ובמזרח התיכון ,ועם בתי ספר יהודיים ברוסיה
ובצפון אמריקה .תוכנית לימודים זו היא אחת מ"תוכניות הדגל"
של משרד החינוך לקידום החינוך הטכנולוגי והמדעי ולקידום
החינוך למצוינות .למעלה מ 350-בתי ספר משולבים בתוכנית
חינוכית זו.
מנהל המרכז מעביר קורס על נדידת הציפורים באוניברסיטת
תל אביב .אנשי המרכז מעבירים מדי שנה מאות הרצאות ,סיורים
וימי עיון .המרכז מפיק חומר חינוכי בשיתוף עם מרכז הצפרות
הישראלי בחברה להגנת הטבע.
תיירות טבע ( - )Eco-tourismהמרכז בלטרון מוביל מהלך לאומי,
בשיתוף עם מרכז הצפרות הישראלי ,בפיתוח רשת של כ14-
תחנות "תיירות ציפורים" ,שיתבססו על שלוחות מחקר וחינוך
בשדה .רשת זו תעלה את ישראל על המפה כמוקד צפרות
בינלאומי ,כפי שהדבר קיים בנושאים היסטוריים וארכיאולוגיים.
הרשת תשלב את שכנינו הפלשתינאים והירדנים .הידע והמחקר
ישמשו בסיס לפיתוח תיירות של צפרות מקצועית.
שמירת טבע וחקלאות ידידותית לסביבה  -המרכז בלטרון רואה
משמעות רבה למקומה של ישראל כמובילה בעולם בשמירה
על הציפורים הנודדות במזרח התיכון ובארצות אפריקה ,כמו

כיתת המחשבים במרכז בלטרון ובה גנרלים מחמישה חילות
אוויר במזרח התיכון ,בכנס שדן בקונפליקט הקיים בין ציפורים
ומטוסים ,אפריל 1999

גם במתן פתרונות לקונפליקטים עם חקלאים ובקידום חקלאות
ידידותית לסביבה .לדוגמה ,השימוש בתנשמת ובבז מצוי ברחבי
ישראל תורם להפחתה משמעותית בשימוש בחומרי הדברה.
אקלים ומזג אוויר  -המרכז בלטרון יזם מחקרים הקושרים בין
הציפורים הנודדות כחיישן חדשני לחיזוי שינויים אקלימיים.
תרומה לתהליך השלום  -הנושאים הרב-תחומיים הקשורים
בנדידה והקשר עם מדינות שכנות ,הביאו את מרכז הצפרות
בלטרון לקשר בין גורמים מדעיים ,חינוכיים ,תיירותיים וצבאיים
ובפיתוח קשרי מדע וחינוך עם פלשתינאים וירדנים .המרכז
הוביל מספר פעילויות משותפות במימון  ,USAID-MERCקהילת
קליבלנד ,מכוני מחקר בגרמניה ,ועוד.
תכנון תשתיות ובנייה באתר  -המשאבים לבניית מרכז הצפרות
באתר השריון ,ובו מבנה בן שלוש קומות ,כבר הושגו (ראה
שרטוט) .התכנון המפורט להקמת המרכז הסתיים .הבניה תחל
בשנת  .2009במרכז יוקמו ,בין השאר ,המתקנים האלה:

מסלול נדידה של החסידה “פרינצסה” (בכחול) מגרמניה לדרום
אפריקה וחזרה (בסגול) ,כפי שנקלט במשדר לוויין שהוצמד
לגופה .בעלה“ ,יונס” ,נדד לדרום ספרד (צהוב)
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בשנה וקרית החינוך שואפת למשוך אליה מספר דומה של לינות
של חובבי טבע ,תלמידים ,צפרים מחו"ל וקבוצות נוער יהודי,
שיעסקו בחופשות בנושאי מורשת ובצפרות .בקרית החינוך
ממוקמת כיתת צפרות ,מחשבים ואינטרנט.
כיתת מחשבים ואינטרנט  -הוקמה כיתת מחשבים ואינטרנט
ובה  60מקומות ישיבה ו 15-מחשבים .כיתת המחשבים משמשת
להשתלמויות מורים ותלמידים .הכיתה משמשת גם לחיילים
בסדרות החינוך וקולטת כ 36,000-מבקרים בשנה.

המבנה המרכזי המתוכנן באתר "יד לשריון" בלטרון .בקומה העליונה ישכנו מכון מחקר מדעי ומשרדי מרכז הנדידה ומרכז הצפרות
הישראלי .בקומה השנייה יהיו אודיטוריום ואולם לתערוכות מתחלפות .בקומת הקרקע יפעל מוזיאון אקטיבי .מהגג אפשר יהיה לצפות
בנוף עמק אילון ,לעקוב אחר נדידת הציפורים וליהנות מקפיטריה על הגג .מאחורי המבנה יוצב ה"בלון" הירוק של המכ"ם הרוסי .מסביב
למבנה מתוכנן פארק צפרות ובו מחבואים ומקורות מים לצפייה בציפורים המקומיות
 אודיטוריום  -אולם לקליטת  200מבקרים ,שבו יצפו בחזיון אור
קולי ,באמצעי היי-טק ,ובייחודה של תופעת נדידת הציפורים
בישראל .באודיטוריום יתקיימו פעילויות צפרות וימי עיון לקהל
הרחב ,והוא ישמש מרחב לתצוגות מתחלפות.
 מוזיאון אקטיבי  -המוזיאון יציג את ייחודה של ישראל במפה
העולמית של נדידת הציפורים ויעסוק בהיבטים רבים של
הנדידה .זה יהיה מוזיאון שבו המבקרים יהיו פעילים .התצוגה
תדגיש את הדרכים להשגת דו-קיום בין מטוסי חיל האוויר
והציפורים הנודדות ,ותציג מחקרים חדשניים באמצעים
משוכללים.

 מכון מחקר מדעי  -במכון יוקמו משרדי המרכז האוניברסיטאי
בהובלת אוניברסיטת תל אביב ,משרדי מרכז הצפרות
הישראלי של החברה להגנת הטבע ,מעבדות ומתקני מחקר,
ספרייה וכמה יחידות לקליטת חוקרים מרחבי העולם ,שיבואו
למרכז במסגרת שנת שבתון אקדמית.

תמונת המצב כיום
קרית החינוך  -עמותת השריון סיימה לבנות את קרית החינוך,
שהחלה לפעול במאי  .2005בקריה נמצאים  44חדרי אירוח (244
מיטות) ומכלול של כיתות לימוד .צה"ל התחייב על  35,000לינות

להקת איות צרעים נודדות מעל אתר "יד לשריון" בלטרון
(ציור :מרטין ריניק)
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כיתת צבא ההגנה לטבע ולסביבה  -בשיתוף עם עמותת השריון,
ונבנתה בסיוע משפחות אונא והגר ,לזכר ילדיהם ,הוריה ומיכאל.
בכיתה הממוחשבת עוסקים בהבנת הקונפליקטים בין הצבא
לסביבה ולטבע ,וכיצד ניתן לשמרם.
משאבים  -במרכז הנדידה בלטרון גויסו המשאבים לבניית מכלול
הצפרות בצמוד למכ"מ (ראה ציור הדמיה) שיכלול שטח בנוי של
 3,200מטר רבוע .כל המבנים בקרית החינוך נקראים על שמות
ציפורים ,וכל מבנה מוקדש לסדרת ציפורים ,כמו למשל בית
הנשר לעופות דורסים וכדומה.
מכ"ם מזג אויר וציפורים רוסי - MRL-5 ,המכ"ם הובא ממולדביה
והוצב בלטרון בשנת  .1997במקור נועד המכ"ם למעקב אחר
תופעות מזג אוויר ,אך הוא הוסב גם למחקר ציפורים .באביב
 2000הסתיים שלב העברת תמונות המכ"ם מצורה אנלוגית לצורה
דיגיטלית .התמונות מועברות לכיתת המחשבים ולאינטרנט בסיב
אופטי .מסתיו  2002התמונות מועברות בזמן אמת לחיל האוויר
ולאתר האינטרנט של המרכז .שבעה חודשים בשנה צוות של

מדענים עולים בניהולו של ד"ר ליאוניד דינביץ' ,ובמימון מפא"ת
מוביל את הנושא.
פארק העוצבות המשוריינות ומסלול צפרות  -הסתיים תכנון ראשוני
למסלול הצפרות באתר .המסלול יתפוס  80מתוך  190הדונם של
יער העוצבות המשוריינות ,העוטף את אתר השריון ממערב ומצפון.
במסלול יישתלו עצים ושיחים מושכי ציפורים ,תפותח מערכת של
בריכות מים ומקומות מסתור לצפרים ותוצב תערוכה של פסלי
ציפורים ,מיצירותיהם של פסלים מובילים בעולם .הפארק מתוכנן
בשיתוף עם עמותת "יד לשריון" ,החמ"ת וקק"ל.

פארק העוצבות
מקיף מצפון וממערב את אתר יד לשריון .ביער קק"ל ,הפרוש
על שטח של כ 120-דונמים ,נפרצו מסלולי טיול רגליים ,ומוקמו
אנדרטאות של עוצבות השריון השונות .ביער ובשוליו מתוכננים
מסלולים ייחודיים לצפייה בציפורים בעזרת פיתוח צמחייה מושכת
ציפורים ,מים זורמים ואגמים קטנים שימוחזרו ממי קרית החינוך,
ומחבואים לצפייה בציפורים .מסלולי הצפרות ישולבו במסלולים
משולטים עם כל הפסוקים המופיעים בתנ”ך הקשורים לציפורים
ובגן פסלים מגוון בנושאי הצפרות.
סיכום הפעילות החינוכית והתיירותית בשנת  ,2008לטרון

כוח אדם ותקציב  -במרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים
פועל כיום צוות של כ 15-איש ובהם מדענים עולים ,אנשי חינוך,
סטודנטים לתואר שני ושלישי ואנשי מנהלה .הצוות ממומן
בתקציבי אוניברסיטת תל אביב והחברה להגנת הטבע .התקציב
השנתי של המרכז עומד על כ 2.5-מיליון שקל.

התיאטרון ב"יד לשריון" קולט מדי שנה כ 40-אירועים ,ומכיל עד  17,000מקומות .ברקע  -המכ"ם הרוסי

( )1הרצאות לחיילים בלטרון

מס’
משתתפים
5,000

( )2פעילות עם בתי ספר
( 40כיתות  250 xתלמידים)

10,000

פעילות

( )3סטודנטים  -קורס אקדמי

185

( )4הרצאות לציבור הרחב (צה"ל ,חברי החברה
להגנת הטבע ,ימי עיון וכד')

6,000

( )5הרצאות בפני קהל בחו"ל וכנסים מדעים

1,200

( )6הדרכות סיורים (כמו "ציפור הנפש" ,סיורים
לציבור הרחב וחברי החברה להגנת הטבע)

600

( )7תכנית הדרכה בצעדת לטרון

3,500

סה"כ

26,485

פסל אלבטרוס במסלול הצפרות המתוכנן ביער העוצבות בלטרון
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המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון
תקציב  - 2008שילוב של החברה להגנת הטבע
ואוניברסיטת תל אביב
 .1הוצאות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מקור מים ,עצים וספסלי ישיבה לצפיה בציפורים המקומיות

יער חובק את האתר שבו מוקמות מצבות השריון ומסלול צפרות
המשלב צמחייה מושכת צפורים ,מקורות מים ותצפית ,וכן פסוקים
על ציפורים המוזכרים בתנ”ך ותערוכה של פסלי צפורים

ו.
ז.
ח.

 .2הכנסות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

כח אדם  -מנהל ,צוות מחקר
( 5מסטרנטים 1 ,דוקטורנט,
צוות ₪ 1,200,000
מדענים עולים) רכז הדרכה ,מנהלת
משרד ,רכזת אינטרנט ועיבוד נתונים
₪ 80,000
אחזקת משרד ושונות
₪ 90,000
אתר אינטרנט
₪ 70,000
רכב ,נסיעות בארץ ובחו"ל
הפקת
חינוכייםאירועים ,ימי עיון ,הפקת חומרים ₪ 177,500
₪ 80,000
מימון מחקרים
₪ 80,000
מימון פעילות חינוכית
₪ 197,500
תקורה 10%
₪ 1,975,000
סה"כ

אוניברסיטת תל אביב וקרנות מחקר
החברה להגנת הטבע
משרד הביטחון
קק"ל
המשרד להגנת הסביבה
תרומות
הכנסות מפעילות הדרכה ומכירות
סה"כ

 .3פיתוח
א .תקציב פיתוח לבניית המרכז באתר השריון
בלטרון קרנות ותרומות
ב .תקציב פיתוח פארק צפרות ביער עוצבות השריון
( 70דונם מתוך  )220מימון קק"ל ,JNF ,עמותת יד
לשריון וחלה"ט (עדיין לא גויס)

מאי  5000 :2000תלמידים מ 85-בתי ספר (חלקם מהמגזר הערבי) התכנסו באתר "יד לשריון" ובמרכז הנדידה ,לסיכום שנת הפעילות,
תוך הצגת הישגיהם הלימודיים בתכנית החינוכית "הציפורים הנודדות אינן יודעות גבולות" .בצילום :תחרות להפרחת עפיפונים

₪ 522,000
₪ 200,000
₪ 700,000
₪ 61,000
₪ 172,000
₪ 200,000
₪ 120,000
₪ 1,975,000

$ 2,500,000
$ 1,800,000
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" .6מקור החסידה" מרכז הצפרות בכפר רופין
מרכז הצפרות בעמקים הוקם בשנת  1997על
ידי קיבוץ כפר רופין ,בשיתוף פעולה עם מרכז
הצפרות הישראלי של החברה להגנת הטבע.
המרכז ממשיך להתפתח כמוקד התיירותי המרכזי של הקיבוץ,
בשילוב של שמירת הטבע ,התיירות ,החינוך והמחקר ליצירה של
אזור אקולוגי בר קיימא.

סביבה וצפרות
אזור העמקים נמצא במרכזו של ציר הנדידה העולמי הראשי ודרכו
עוברת רוב נדידת הסתיו בארץ ונדידת האביב במשך חודשים
רבים .עמק בית שאן וסביבתו" ,עמק המעינות" ,עשיר בבתי גידול
טבעיים ומלאכותיים :הגלבוע ורמת יששכר ,גאון הירדן והחורש
הטבעי ,בריכות הדגים והשדות ,מטעים ויישובים פורחים .כל אלה
מושכים לכאן מגוון מינים מרשים ,בעונות הנדידה ,בחריפה ובקינון

אנפות אפורות ,לבניות גדולות וחסידות שחורות מתרכזות בחורף בשולי בריכת הדגים

להקת חסידות נחה בשדה אספסת לקראת המראה בנדידת הסתיו
מנהל :דוד גלזנר
כתובת :קבוץ כפר רופין ,ד.נ .בת שאן
טלפון050-5395856 ,04-6068396 :
דואר אלקטרוניdglasner@kfar-ruppin.org.il :
אתר אינטרנטwww.birdwatching.org.il :
שנת הקמה :מוסד ב.1997-

בקיץ .נדידת הסתיו מתחילה עם המעבר המאסיבי של מאות
אלפי חסידות מאמצע אוגוסט עד אמצע ספטמבר .אחריהן
חולפות בספטמבר איות הצרעים וחסידות שחורות ובאוקטובר
דיות ,ניצים ומינים רבים של עיטים .בשדות האספסת בולטים
הנחליאלי הצהוב ,פיפיונים וגבתונים למיניהם.
בין המינים החורפים בולטים מינים רבים של ברווזים ,דורסים כמו
השלך ,הזרונים ,ועיט הצפרדעים .מאות חסידות שחורות ,כפנים
ומיני אנפות ,כמו גם מגוון של מיני ביצניות ,חופיות וחופמים .בקיץ
מגיעים לקנן הקוקיה הארופית והחמריה .במצוקי החוואר היורדים
לירדן מתפתחות מושבות קינון של שרקרקים וכחלים ובהם גם
כוס ,לבן חזה ,פרפור עקוד .בסבך האשלים מתפתחות מושבות
הקינון של הלבניות הקטנות ואנפות הלילה ,עם הקורמורן הגמד,
מין בסכנת הכחדה עולמית ,ואנפות הסוף .בין המינים היציבים
בולטים בייחודם באזור הפרנקולין ,דרור הירדן ,כרוון  -שניתן
לצפות בהם בנקודות ידועות בכל השנה.

מטרות המרכז
 שמירת הטבע ,בעיקר בתחום הצפרות.
 פיתוח בר קיימא למען ציפורים ואנשים בעמק המעינות

יעדים מרכזיים
 שמירת טבע  -שמירה שטחים מוגנים ,מלאכותיים וטבעיים,
למחייה ,לקינון ולמנוחת הציפורים בנדידה .הגנה על מיני
ציפורים בסכנת הכחדה בשטחים המוגנים ובאזור כולו.
 מחקר  -חקר נדידת הציפורים בעמק הירדן ,בהדגשת מינים
נדירים ו"מיני דגל" .לימוד הקונפליקטים בשימושי הקרקע
כדי למצוא פתרונות לדו-קיום בין טבע לאדם.
 תיירות אקולוגית  -פיתוח משולב של שרותים יחודיים
כגון מידע מעודכן על הציפורים ,הדרכה ומסתורי תצפית
לציפורים .בנייה ושיווק של חבילות תיירות אזוריות ,לתיירות
הנכנסת ולישראלים.
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 חינוך  -פיתוח והפעלה של תוכניות הדרכה לבתי ספר
בתחומי הצפרות ,שמירת הסביבה והכרת האזור .פיתוח
תוכניות לפעילות משותפת עם הקהילה באזור ועם החקלאים
והשכנים שמעבר לגבול.

הפעילויות במרכז
הפעילות התיירותית של המרכז משלבת לינה ואירוח ,עם סיורים
מודרכים בכל סוף שבוע ומידע צפרות מעודכן לצפרים ,לסיור
עצמאי .חדרי האירוח המטופחים מושכים קהל של חובבי טבע
מישראל ונוחים מאד לצפרים מחו"ל ,בהיותם ממוקמים במרחק
הליכה מאתרי הצפרות .קבוצות של מטיילים זוכות לסיור חווייתי
המשלב צפרות ,הכרת הסביבה החקלאית ,היכרות עם הנוף
המיוחד של גאון הירדן והשכנות המתפתחת משני עברי הנהר,
והיכרות קרובה עם חיי הקיבוץ .הסיורים הלימודיים משלבים
ביקור מודרך בתחנת הטיבוע עם סיור בין בריכות הדגים ,להכרת
האקולוגיה של עופות המים והיחסים המורכבים ,סביבתיים
וכלכליים ,עם ענף המדגה.
פרויקט ההדברה הביולוגית ע"י עידוד האוכלוסיה של תנשמות,
בזים ועטלפים ,זוכה לדגש רב בסיורים אלו ובהנחייה של
החקלאים באזור" .ביקור בית אצל התנשמת" הוא חלק מכל
סיור מודרך שבו אנו מציגים את המודל של הפחתת השימוש
ברעלים בחקלאות ,את תכונותיה המיוחדות של התנשמת ואת

תלמידי ביוטופ עם התיבה והתנשמת

הצנפות המהוות עדות לתפריטה ולמגוון המכרסמים באזור.
המרכז מקיים מדי שנה "מחנה ביוטופ" לתלמידי תיכון במגמה
ביולוגית ,שעוקבים בהנחיתנו אחרי הרכב המזון של התנשמת
בבתי הגידול השונים .לנתונים אלו חשיבות מחקרית גם לטווח
הארוך ,להשוואה רב שנתית.
בשיתוף פעולה עם החקלאים באזור אנו מנסים לעזור בפתרון
הקונפליקטים בין החקלאות האינטנסיבית לצרכים של הציפורים.
במטעי התמרים אנו עוקבים אחרי הלינה של הלבניות הגדולות
והאנפות האפורות ,ש"מלשלשות" על הפרי ,במטרה למצוא
דרכים להרחיק אותן לאתרי לינה אחרים .בבריכות הדגים התבצע
סקר של רשתות ההגנה על הבריכות מפני הציפורים .מסקנות
המחקר תורגמו ע"י רשות הטבע והגנים להנחיות לדייגים ,לרשתות
המותרות לשימוש .בשת"פ עם הדייגים אנו פועלים לחילוץ של
ציפורים שנלכדות ברשתות ההגנה ,בעיקר בעונות הנדידה .המרכז
מארח בכל שנה את סקר הנדידה של הסתיו ,שנערך ע"י מרכז
הצפרות של החברה להגנת הטבע ,בשיתוף עם חיל האוויר .בנוסף
לתרומה המכרעת לבטיחות הטיסה ,הסקר מהווה כלי מחקרי רב
שנתי על כל המינים הדואים בשמי הארץ בסתיו .הנוכחות הקבועה
של צפרים במרכז ,בחודשים אוגוסט -אוקטובר מוסיפה למידע
השוטף של המרכז ,בייחוד בהבט של תיירות הצפרות מחו"ל.
תחנת הטיבוע בתל סהרון פועלת ברוב עונות הנדידה משנת 1997
ומשמשת גם כאתר הדרכה בנושאים נוספים .בתחנה טובעו עד

סטודנטים מקורס נדידת הציפורים ,באוניברסיטת תל אביב,
צופים בטיבוע בתחנת הטיבוע בכפר רופין

 10,000ציפורים בשנה ,מכשמונים מינים .זה כולל גם לכידות חוזרות
אחרי כמה שנים והחזרי טיבוע מחו"ל .משך הפעלתה של התחנה
בכל שנה תלוי במקורות התקציביים שעומדים לרשות המחקר.
בשנים  2000-4המרכז פעל והתפתח במסגרת פרויקט בינלאומי,
בניהולו של ארגון הצפרות העולמי (,)BirdLife International
בשיתוף עם החברה המלכותית לשמירת הטבע בירדן ( )RSCNועם
ארגון שמירת הטבע הפלשתינאי (.)Palestine Wildlife Society
קיבוץ כפר רופין ממשיך להפעיל ולפתח את המרכז כגורם כלכלי
בדגש של תיירות טבע (אקו-תיירות) .בשנים האחרונות גוברת
המודעות בארץ לתחומי תיירות הטבע בכלל והצפרות בפרט.
הביקוש העולה לחדרי הארוח בשילוב עם סיורי הצפרות הקבועים
הוא חבילת התיירות הקבועה של המרכז .העליה בכמות הצפרים
מחו"ל מסמנת גם היא את הצורך בתוספת חדרים.

מתקנים ופיתוח אתרים
חדרי הארוח הקיימים (דקל) מתוכננים להרחבה ושדרוג בשנת
 .2009בתוספת של  15חדרים נגיע לאפשרות לקלוט קבוצת
מטיילים/צפרים ולשווק חבילות תיירות כוללות .בהמשך מתוכננת
בנייה במדרון הצופה אל הנוף של גאון הירדן ,עם פיתוח סביבתי
אקולוגי שמתמקד ביצירת אתר ייחודי ומשיכת ציפורים ממגוון
מינים .ההשקעה הנדרשת בשנים הקרובות היא  4-3מיליון ₪
במבנים ובתשתיות תיירות.
אתרי הצפרות כוללים את תחנת הטיבוע בתל סהרון ,שני מסתורי
צפרות הצופים אל שמורת הטבע ואל המעיין שבמרכזה ומערכת
שבילים המחברת ביניהם .בתוכנית להוסיף מסתור תצפית

תל סהרון  -תחנת הטיבוע ,תיבת הדגמה לתנשמות ושבילי הצפרות

 < 43פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל

שחרור עיט חורש עם שגריר האיחוד האירופי בישראל ,מר ז'אן
פייר ג'סה .קובי מרום ,מטביע הציפורים ,אוחז בעיט ,ומשמאלו
יעל שאלתיאלי ,ראש המועצה האזורית עמק בית שאן

תאור הפיתוח בתל מלוח  -תצפית נוף וצפרות “לגבול השלום”,
ממוצב צה”ל לשעבר

מבט לגאון הירדן ומאגר מים ,אטרקציה לציפורים נודדות
וחורפות בכפר רופין

במורד הנחל ולהרחיב את מערכת השבילים בהקף של השמורה.
המערכת משמשת להדרכת מבקרי היום ופתוחה לסיור עצמי
לצפרים ולכל הלנים במרכז (השקעה מוערכת ב.)₪ 200,000-
בתל מלוח ,שנמצא בשולי בריכות הדגים ,אנו מפתחים אתר
לתצפית צפרות וסביבה ,תוך ניצול של הנוף המרשים הנשקף
מזרחה אל גאון הירדן .האתר מבוסס על מוצב נטוש של הצבא
ושמירתו תדגיש את המורשת של מלחמת ההתשה בשנים
 .1967-70במקום כבר הוקמה סככת תצפית ,פיתוח ראשוני
של שבילים ,חנייה ונטיעות לצל .מבנה השרותים הצבאי שופץ
לשימוש המבקרים .ההשקעות במימון משרד התיירות והחמ"ת.
בעתיד יפותחו חללים לתצוגה והדרכה ,כניסה למחילות המוצב,
סככות תצפית ,שילוט ומערכת תאורה מתאימה .הפיתוח הנוסף
יאפשר פעילות רצופה באתר ,לתלמידים ומטיילים ,גם לקבוצות
גדולות (הקף ההשקעה המתוכנן ,כ.)₪ 500,000-

לתלמידי בי"ס זה כולל העשרה בנושא הנדידה ,הסביבה ,התנשמות
ויחסי עופות ומדגה .לקבוצות מאורגנות הסיור בשילוב ארוחת
צהריים בקיבוץ ואתרים נוספים בסביבה .סיורי משפחות משלבים
את התוכן עם הפעלות לילדים .בכל סוף שבוע מתקיים סיור טבע
וצפרות שמתאים לכל גיל ומשולב בחבילת הארוח הכפרי.
פיתוח והשקעות ב :2008-בשנת  2008השקיעה חברת דוראל
בשיפוץ של ארבע דירות משפחתיות בשדרה בקיבוץ .הוקם
מרכז מבקרים לקבלת האורחים והדרכה לקבוצות ,בסיוע משרד
החקלאות ופיתוח הכפר .סיימנו שלב נוסף בפיתוח נקודת
התצפית בתל מלוח ,בסיוע קרן יק"א לישראל.

הירדן .גרסאות מותאמות משווקות למגמות של לימודי
סביבה וביולוגיה.
קבוצות מטיילים " -יום הצפרות" מותאם למגוון קבוצות
מטיילים ,פרטיות ומוסדיות .משך הסיור מותאם לכל קבוצה.
לקבוצות משווקת חבילה שכוללת גם ארוחה ,סיור נוסף,
כיבוד או אירוע מתאים .חדר האוכל הוא כשר.
מטיילים מזדמנים  -משתתפים בסיורים הקבועים הנערכים
בכל סוף שבוע ובאירועים מיוחדים בחופשות ובחגים.
 .2קהל היעד ללינות  -משפחות וזוגות של חובבי טבע ,המשלבים
את הלינה עם חבילת הסיור הקבועה מדי שבוע .קבוצות
מטיילים וקבוצות מיוחדות :משלחת ארכיאולוגית שנתית בתל
צף ,סקר הנדידה של הסתיו ,קבוצות עובדים מהסביבה.
 .3צפרים מחו"ל  -המרכז מושך צפרים מרחבי העולם ,בעיקר
בעונות הנדידה .חלקם הגדול
משתמשים בשרותי הלינה ונהנים
מהמידע המעודכן שלנו .חלק
מהאורחים מחו"ל מקבלים גם
הדרכה צמודה בצפרות ,בעיקר
באזור הקרוב.

תוכנית הפיתוח לשנת 2009
 .1שיפוץ דירות משפחתיות נוספות.
 .2פיתוח תכנים נוספים במרכז המבקרים ובתל מלוח.
רשם :דוד גלזנר

סיכום הפעילות לשנת 2008
ניהול ופיתוח :האתר מופעל ע"י חברת "דוראל תיירות (כפר
רופין) בע"מ".
פעילות שוטפת :נפח הפעילות העיקרי בשנת  2008היה בחדרי
הארוח ,כולל תוספת של ארבע דירות משפחתיות .פעילות
הצפרות מבוססת ברובה על סיורים מודרכיםבין ברכות הדגים.

קהלי יעד עיקריים
 .1קהל היעד הישראלי לסיורים
בתי ספר  -המוצר המרכזי המשווק לבתי ספר הוא "יום
צפרות" בן  4-5שעות .כולל ביקור מודרך בתחנת הטיבוע,
"ביקור בית" אצל התנשמת וסיור בבריכות הדגים ובגאון

לכידה חוזרת בתל סהרון,
קנית עם טבעת מתורכיה
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 .7פארק הצפרות מעגן מיכאל
המרכז ללימודי צפרות ,נחלים
וחוף ים

משמאל :מגדל המים בקיבוץ כפר רופין נפגע מפגז במלחמת ההתשה ,ומהווה כיום משכן קינון אידיאלי לזוג תנשמות לבנות (מימין)

מספרי המבקרים

חלוקה לפי קהלי יעד (אמדן)2007 ,

מקור החסידה  -סיכום לינות וסיורים

סיורים :תלמידים  ,800 -קבוצות מבוגרים  ,1,000 -משפחות .700 -
לינות :משפחות  ,2,500 -קבוצות ונוער  ,600 -תיירים 400 -

5,000
4,000

2,000

2007
סיורים

2006
לינות

2005

2004

2003

אחוזים

3,000

הערות
 .1מספר הלינות ירד עקב שינויים במספר החדרים ויעלה חזרה
ב2009-
 .2לינות של תיירים מחו"ל בעליה בשנתיים האחרונות

1,000

התקציב השנתי (אש"ח)

0

הכנסות :לינה  ,400,000 -סיורים  ,120,000 -שונות ,50,000 -
הוצאות :עבודה  ,300,000ארוחות  ,70,000 -תפעול ושיווק ,120,000 -
שונות .80,000 -

חוף הכרמל בכלל ומעגן-מיכאל בפרט,
משמשים בתודעה הציבורית כשם נרדף לצפרות ולטבע ,ולא
בכדי .הקרבה להר הכרמל מצד אחד ולחוף הים בצד השני,
יוצרים מגוון רחב של בתי גידול המתקיימים על פני שטח קטן זה
לצד זה .מקומות החיות המגוונים הללו מהווים בית למינים רבים
של עופות ,זוחלים ויונקים ,והם שהפכו את מעגן-מיכאל לאתר
טבע בעל שם עולמי.
במהלך שנות השישים התפתחה במעגן-מיכאל פעילות קבועה
סביב נושא הצפרות,
זואולוגיה וטבע.
בהדרגה הוקם
במקום בית-ספר
שדה חוף הכרמל
של החברה להגנת
הטבע .בית הספר
יזם וריכז פעילויות
חינוכיות מגוונות
והיה מקום מפגש
לצפרים ,זואולוגים
וחובבי טבע .רבים
מהאנשים העומדים
כיום בראש המוסדות
המופקדים על
מנהל :אסף מירוז
כתובת :בית ספר שדה חוף הכרמל ,קיבוץ מעגן מיכאל,
ד.נ .מנשה 37805
טלפון052-3869433 :
דואר אלקטרוניiocasaf@netvision.net.il :
אתר אינטרנט:
שנת הקמה :הוקם ב 2007 -על ידי החברה להגנת הטבע -
מרכז הצפרות הישראלי ,בשיתוף עם המרכז הבינלאומי לחקר
נדידת הציפורים בלטרון .מתוכנן לפעול בשיתוף עם המשרד
להגנת הסביבה ,קיבוץ מעגן מיכאל ,רשות הטבע והגנים,
המועצה המקומית ומנהלת הימים.
יחודו של המרכז :חינוך ושמירת טבע.
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שמירת הטבע והמחקר האקולוגי בארץ ,התחנכו בצעירותם
בבית ספר שדה מעגן-מיכאל והם מוקירים אותו עד היום .בשל
קשיים כלכליים ניטש הבית-ספר שדה לפני כעשור ,והמבנים
שימשו את בני קיבוץ מעגן מיכאל .הפעילות החינוכית במקום
חודשה לפני כשנתיים ,עת הוקמה במקום המכינה הקדם-צבאית
"מנשרים קלו" ,ששמה דגש על פעילות סביב צפרות ,טבע וסביבה.
קיבוץ מעגן-מיכאל ומרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע,
פועלים בחודשים האחרונים במטרה להקים במעגן מיכאל תחנת
מחקר ומרכז הדרכה בנושא צפרות וטבע ,שתצטרף לרשת מוקדי
הצפרות הארצית .המרכז החל את פעילותו באוקטובר .2007
בחודש הראשון לפעילותו ביקרו באתר למעלה מאלף איש ,כולם
במסגרת סיורים מודרכים בתשלום.

בית גייל
גייל רובין הייתה צלמת אמריקאית ,שאהבה לצלם טבע ונוף,
ובמיוחד ציפורים ובעלי חיים .בצילומיה קישרה גייל בין בעלי
החיים וטבע הארץ לבין המסופר עליהם בתנ"ך ובמקורות
ישראל.
התאהבותה בישראל החלה בשנת  ,1969עת הגיעה גייל לחופשה
בארץ .היא החליטה להישאר כאן ולגור על-יד הים ,במעגן
מיכאל .גייל הייתה נוהגת לשבת ליד בריכות הדגים ,ולהנציח
במצלמתה את ההתרחשות ,במשך ימים שלמים .דווקא במקום
הזה ,שהיה אהוב עליה כל-כך ,מצאה את מותה הטראגי.
בחודש מרץ  1978חדרו מחבלים מן הים לבריכות הדגים ורצחו
את גייל בזמן שעסקה בצילום .בני משפחתה ,בשיתוף עם החברה
להגנת הטבע ,בנו לכבודה ולזכרה את מרכז התרבות "בית גייל"
שבבית ספר-שדה חוף הכרמל .הבית כולל שני חדרי הרצאות,
ספרייה ואוסף התמונות שלה.

חיים ,הפכו לעורקי הביוב העיקריים של השפכים הביתיים,
התעשייתיים והחקלאיים.
במהלך העשור שחלף חל מהפך של ממש הן בגישת הציבור,
הן בהיקף ההשקעות ,והן במצב האקולוגי של הנחלים .במסגרת
פרויקט שיקום הנחלים שמוביל המשרד להגנת הסביבה מצויים
נחלי הארץ בשלבים שונים של שיקום.

שיקום ושימור חוף הים
לישראל כ 195-ק"מ של חופים בים התיכון וכ 14-ק"מ במפרץ
אילת .חופי ישראל עשירים במשאבים טבעיים ,סביבתיים,
תרבותיים וכלכליים והם בעלי ערך רב לתושבי המדינה .במהלך
השנים נבנו לאורך חופי ישראל מרינות ,נמלים ,מזחים ,שוברי-
גלים ,תחנות-כוח ,מלונות ובתי מגורים .מתוך  195ק"מ נותרו
רק  53ק"מ של חוף טבעי פתוח .מלבד פעילויות הפיתוח
נפגעים החופים מזיהומים ממקורות שונים וכן מכרסום מתמשך
ברוחב רצועת החוף ובכמות החולות ומבלייה חריפה של מצוקי
הכורכר.
הגופים הירוקים בישראל ,בשיתוף הרשויות המקומיות ,מקצים
בשנים האחרונות משאבים רבים לניקוי החופים ולשמירה עליהם.
שימור משאבי המים הינו האתגר הסביבתי הגדול ביותר הניצב
כיום בפני מדינת ישראל .המפתח לשימור החופים והנחלים
לאורך זמן הוא שינוי מהותי במודעות הציבור.

הרעיון  -הקמת פארק טבע ומרכז ללימודי צפרות
ונחלים
הקמת מרכז מבקרים ופארק טבע בדגש שיקום נחלים ,שימור
חוף הים וצפרות .הפארק יתבסס על נחל תנינים והשפך שלו לים,
המנוהל על ידי רשות הטבע והגנים ,הבריכות הדרומיות של מעגן
מיכאל ובית-ספר שדה של החברה להגנת הטבע.
החזון הוא להקים פארק טבע מתקדם ברמה בינלאומית,
שמהווה אטרקציה תיירותית עבור הציבור הרחב ,ומאידך מרכז
חינוכי שמחבר את הקהל לנושא שימור הנחלים וחוף הים ,דרך
ההיכרות עם תהליכי השיקום והמיחזור ועם מכלול האורגניזמים
החיים במים או תלויים בהם לקיומם.

תחומי פעילות ויעדים
 .1חינוך
 הדרכת טיולים לקבוצות מאורגנות ,לכיתות בתי-ספר מכל
רחבי הארץ וכן למשפחות ולציבור הרחב .הטיולים יתקיימו
בבריכות הדגים ,בחוף הים או בחוטם הכרמל ,בשילוב עם
הרצאה או סרט במרכז המבקרים.
 חוגי צפרות .סדרת מפגשים לאורך השנה במהלכם ילמד
נושא הצפרות באופן הדרגתי ומובנה ,תוך שילוב של ידע
תיאורטי עם סיורים בשדה .החוגים מתאימים למבוגרים,
ילדים ונוער.

שיקום נחלי החוף
בישראל כ 16-נחלים ראשיים הזורמים לים התיכון וכ 25-נחלים
הזורמים לירדן ולכינרת .בעבר זרמו מים שפירים במרבית הנחלים,
ובגדותיהם התפתחו מערכות אקולוגיות ונופיות עשירות.
הזנחה בת עשרות שנים הביאה לזיהומם של מרבית הנחלים
בפסולת בייתית ותעשייתית .הירדן ונחלי החוף שהיו מקור מים

אוקטובר  :2007השר להגנת הסביבה מבקר בבית גייל רובין (מימין) ,על רקע תמונתה של גייל רובין ז"ל ,שנהרגה מפגיעת מחבלים עת
צילמה ציפורים בבריכות הדגים במעגן מיכאל ()1976
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 קורסים שנתיים בבתי-ספר .מיועד לבתי ספר שירצו לשלב
בתוכנית הלימודים שלהם חוג קבוע ,שבמסגרתו יילמדו נושאי
צפרות ,טבע וסביבה .הקורס יכלול היכרות עם עולם העופות
ובעלי החיים בטבע ,סיורי צפרות בסביבת בית הספר ובאתרי
צפרות שונים ,בניית מתקני האכלה ותיבות קינון לציפורים
בחצר בית הספר ,שתילת צמחיה מתאימה לציפורים ולבעלי
חיים אחרים ועוד.
 סדנאות צילום וציור .סדנא אומנותית לציור ולצילום ציפורים
וטבע .הסדנא תשתמש במחבואי תצפית שיוקמו בשטח
בריכות הדגים או נחל תנינים.
 ימי עיון והעשרה לבתי ספר .במסגרת תוכנית הלימודים של
בתי הספר ניתן לשלב מספר ימי עיון בנושא טבע ,צפרות
ואיכות סביבה .נושאי הלימוד ישתנו בהתאם לעונות השנה -

נדידה ,קינון ,הדברה ביולוגית ועוד .במסגרת יום העיון יערכו
הרצאות ,הפעלות וסיורים מודרכים.
 ימי צפרות וכיף .יתקיימו בחגים המרכזיים ,כגון סוכות  -נדידת
הסתיו ,חנוכה  -עופות חורפים ,פסח  -נדידת האביב .ימי הכיף
יכללו סיורים מודרכים בשטח ,טיבוע ציפורים ,הפעלת פינות
יצירה והפעלה לילדים ,מופע אומנותי וכד' .ימי הכיף מתאימים
גם לקבוצות מאורגנות ,חברות גדולות ,וועדי עובדים וכו'.
 מחקרים מודרכים ,עבודות ביוטופ וסיורי ביודע .מיועדים
לתלמידים ולסטודנטים המעוניינים לבצע מחקר כחלק
מלימודיהם בבתי הספר ובאוניברסיטאות.
 מחנות טבע וקייטנות  -ארגון קייטנות ומחנות טבע לילדים
ונוער בדגש צפרות וחוף ים ,בחופשים ובסופי שבוע.

מבט על שפך נחל התנינים ,סמוך לבריכות הדגים הדרומיות של מעגן מיכאל  -גן עדן לציפורי מים (צילום :יוסי אשבול)

 .2ממשק
למעגן מיכאל יש חשיבות בינלאומית מבחינת שמירת טבע.
בריכות הדגים וחוף הים מושכים אליהם אלפי עופות שנודדים
לאורך חוף הים ,עבורם משמש האזור כתחנת ביניים חשובה
למנוחה ולאכילה לקראת המשך המסע לאירופה או לאפריקה.
חשיבות זו מקבלת משנה תוקף לנוכח סכנת הציד החמורה
שאורבת לעופות לאורך חופי סוריה ,לבנון ,סיני ומצרים .אזור
מעגן מיכאל קולט אליו אוכלוסיות שלמות של מינים מסוימים
המקננים באירופה ,דוגמת השקנאי הלבן ,שכל אוכלוסייתו
האירופית נודדת דרך ישראל.
בעלי חיים רבים תלויים בשימורם של הבריכות והחוף לצורך
קינון ורביה .כאלה הם צב-הים החום וצב-הים הירוק ,שנקבותיהם
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מטילות בחוף החולי ,השחף צהוב הרגל ,שמקנן בארץ רק על איי
החוף המעטים ,שחפית הים והשחפית הגמדית ,שקיומן מותנה
ביצירת איים בתחום הבריכות.
לאור נתונים אלה יש חשיבות גדולה לפתח את האזור באופן
מושכל ,תוך ליווי צמוד של ניטור ומחקר.
 יצירת פארק צפרות  -מתחם מוגן עבור עופות .בריכות הדגים
מהוות עבור העופות תחליף לבתי הגידול הלחים (הביצות
והנחלים) שאפיינו את האזור עד לאמצע המאה הקודמת.
בריכות הדגים מהוות אכן תחליף מצוין הודות לשפע המזון
שהן מציעות לעופות ,אך מאידך ,הפכו חלק ממיני העופות
לאויבם המושבע של אנשי המדגה שנלחמים בהם ומנסים
למנוע מהם לצוד בשטחי הבריכות (על ידי רשתות ,ירי
ואמצעי הפחדה) .על ידי הקמת מתחם מוגן עבור העופות ניתן
לצמצם את הקונפליקט בין אנשי המדגה לעופות ומאידך,
ליצור פארק צפרות שמעניק לקהל חוויית טבע יוצאת דופן.
 ניטור השקנאים והקורמורנים וייעוץ לאנשי המדגה לפתרון
הקונפליקט בין ענף המדגה לעופות המים .בשנים האחרונות
נעשה ניסיון לבצע האכלה מבוקרת של השקנאים הרבים
החולפים באזור ,כדי למזער את הנזק שהם גורמים לבריכות
הדגים.
 .3מחקר
נדידה
 ניהול תחנת מחקר קבועה שתאסוף נתונים על היקף הנדידה
באזור ותעקוב אחר שינויים במספרי הציפורים החולפות
ובהרגלי הנדידה שלהן.
 המיקום הייחודי של מעגן מיכאל מאפשר מחקר של
הפיזיולוגיה והאקולוגיה של ציפורים נודדות חוצות-ים,
אקולוגיה של חניית ביניים לאורך ציר נדידה ועוד.
 במקום פועלת תחנת טיבוע צפורים במשך כל השנה בניהולו
של שי אגמון.
מחקר מלווה ממשק
 מחקר של מכלול התנאים הסביבתיים המאפשרים קיום מגוון
ביולוגי רחב בבתי גידול לחים.

מכינה קדם צבאית “מנשרים קלו” בבית ספר שדה מעגן מיכאל
בשנת  2005הוקמה בבית ספר שדה מעגן מיכאל מכינה קדם
צבאית “מנשרים קלו” ,ביוזמתו של מוקי בצר ,שמנהל אותה
מיום הקמתה בסיועו של ד”ר יוסי לשם .המכינה הקדם צבאית
מכשירה מדי שנה כארבעים חניכים שסיימו את לימודי התיכון.
לקראת השירות הצבאי הם עוסקים במשך  10חודשים בפעילות
תורמת לקהילה ,בהרחבה הידע בנושא ארץ ישראל ,יהדות,
דתות ,צה”ל ובדגש חיזוק המוטיבציה למנהיגות ולקיחת אחריות,
ותרומה לחברה .המכינה היא חלק מרשת של  37מכינות קדם
צבאיות חילוניות ודתיות כאחד .כל מכינה מתמקדת בנושא מוביל,
מעבר ללימודים הכלליים .המכינה במעגן מיכאל פועלת בדגש
שימור הסביבה בכלל וצפרות בפרט ,ומהווה כוח עתודה חינוכי מוקי בצר וחניכיו במכינה הקדם צבאית מנשרים קלו,
בבי”ס שדה מעגן מיכאל
משמעותי למרכז הצפרות המתפתח בסמוך למכינה .החניכים
מסייעים במימוש שלושת הנושאים המרכזיים שעוסק בהם מרכז הצפרות :שיקום נחלים ,חוף ים וחינוך לשימור הציפורים באזור.
מנהל המכינה ,אל”מ (מיל’) מוקי בצר ,היה מהקצינים המפורסמים בסיירת מטכ”ל ,הקים את יחידת שלדג ,והיה סגנו של יוני
נתניהו במבצע אנטבה .כיום הוא מקדיש את כל זמנו לחינוך נוער בהיבטי הטבע והסביבה.

 מחקר מלווה למאמצי השבה של מינים שנעלמו כמקננים
באזור (דוגמת חרגולן זמירי ,חופמי אלכסנדרי וחופמי גדות)
 .4תיירות אקולוגית
 קידום האזור כמוקד משיכה עבור תיירים חובבי טבע מהארץ
ומהעולם.

 .6הצוות
הצוות כולל מנהל ,מנהל מחקר וטיבוע ,רכזת הדרכה במשרה
מלאה וכ 15-מדריכים במשרה חלקית.

סיכום פעילות חינוכית ותיירותית לשנת 2008
סוג קהל

 .5מבנים פיזיים בשטח
המרכז ממוקם בבית ספר שדה מעגן מיכאל ,שכולל אכסנייה
(שמרבית חדריה משמשים את חברי המכינה הקדם-צבאית),
מגורי צוות ,בית גייל (שכולל שלוש כיתות לימוד ותצוגה) ובית
קובלנוב (שכולל מספר אולמות לימוד ומשרדים ,בשטח כולל
של כ 600-מ"ר) .בית הספר משתרע על פני שטח של כ 20-דונם,
כולל גבעת כורכר בתולית הצופה אל בריכות הדגים ,חוף הים
ושמורת נחל תנינים.

מספר מבקרים

תלמידי מערכת החינוך

6,500

ביוטופ/ביודע/ביוסיור

400

טיולי משפחות
תוכניות לימוד שנתיות
סה"כ

18,000
700
25,600
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 .8מרכז צפרות עין אפק ,גליל מערבי
רקע
האזור הצפוני של מישור החוף מהווה
מוקד משיכה למינים רבים של עופות
דורסים ,עופות מים וציפורי שיר ,ואזור מעבר של עופות נודדים,
חורפים ,מקיצים ומקומיים .זהו אזור בעל חשיבות בינלאומית ייחודית
המהווה ציר בנדידת הציפורים בין אירופה לאפריקה .חשיבות אזור
זה הודגשה גם בסיכום פרויקט הגדרת אזורים בעלי חשיבות
אורניתולוגית אזורית ועולמית במזרח התיכון Important Birds
 ,Area in the Midlle-Eastשנערך ע"י הארגון הבינלאומי להגנה
ומחקר ציפורים  .)Evans, 1994( BirdLife Internationalבמהלך
השנים  1982-1996נצפו  279מינים שונים של ציפורים במישור החוף
הצפוני ,מהם  40מינים מקננים ו 15-מינים יציבים בדרגות שכיחות
שונות (בליצבלאו.)1998 ,
מיקום המרכז בשמורת עין אפק מציע מספר יתרונות בולטים:
מיקום גיאוגרפי ייחודי ,בית גידול לח שמהווה מוקד משיכה לעופות
רבים ,תשתית מידע קיימת ,פעילות צפרות מקיפה במשך כל
חודשי השנה ,כח אדם מקצועי העובד בשמורה כל השנה ויכול
להוות בסיס להפצת ידע ולהגברת המודעות בנושא בקרב הציבור
הרחב .השמורה גם כוללת תשתית חינוכית שמהווה מנוף לשיתוף
פעולה עם הציבור והקהילה ,בית גידול של מים נקיים ,ייחודיות
אתנית ,ובנוסף קיים פוטנציאל לשיתוף פעולה בין בעלי עניין רבים
בקונפליקט "ציפורים  -דייגים" שהתפתח באזור.

סומך קרית אתא בדרום ועד הקו שבין רכס הסולם לצומת
אחיהוד בצפון ,שטח של כ 300-קמ"ר.
יחידות נוף
ייחוד האזור נובע בעיקר מריבוי צורות הנוף שבו ,יחידות נוף
קטנות השונות זו מזו בצורה ניכרת כמו רצועת חוף המורכבת
מרכסי כורכר וחוף חולי ,שטחי חקלאות של גידולי שדה מטעים
ובריכות דגים ,חורשות אקליפטוסים אורנים וחורש טבעי.
התיישבות עירונית  -ייחודיות אתנית
מרכז הצפרות נמצא בקרבת מרכזים עירוניים גדולים .למעשה,
כ 20%-מכלל האוכלוסייה בארץ מרוכזת באזור זה.
חיפה בדרום כרמיאל ובקעת בית הכרם בצפון מזרח ,גוש
הקריות ,עכו ונהריה במערב ,מעלות-תרשיחא והסביבה בצפון
והכפרים שפרעם ,טמרה ואעבלין במזרח .האוכלוסייה באזור

מאפייני האזור
גבולות
פעילות הצפרות שמרכזה בשמורת עין אפק תחלוש על אזור
המשתרע מחוף הים התיכון במערב ,מורדות הגליל התחתון
(גבעות אלונים שפרעם ורכס יודפת) במזרח ,ומהקו שבין צומת
מנהלת :ג'יזל חזן
כתובת :שמורת טבע עין אפק ,ת.ד ,1384 .צור שלום,
קרית ביאליק27113 ,
טלפון04-8779992 :
דואר אלקטרוניst.afeq@npa.org.il :
אתר אינטרנטwww.parks.org.il :
שנת הקמה :נוסד ב.2007-

סבך צמחייה ומים בשמורת עין אפק( .צילום :אלון מאיר)

מעורבת באופייה ,יישובים וכפרים ערביים מתקיימים בצד
היישובים היהודיים והערים המעורבות.
אופיו הדמוגרפי של האזור הופך את המרכז למקום מפגש
פוטנציאלי לתלמידים יהודים וערבים סביב נושא הציפורים,
מפגשים שבוצעו עד היום בהצלחה בשמורת עין אפק סביב
נושאים אחרים ,כמו המים.
סוגי בתי הגידול לעופות
ניתן להצביע על מספר בתי גידול במישור החוף:
א .ביצות
שמורת טבע עין אפק מהווה גוף מים טבעי של נביעות במשך כל
השנה .זהו בית הגידול הלח הכמעט יחיד בארץ שבו מים טבעיים
באיכות טובה .כמו כן ,סביב נחל הנעמן התהוו ביצות טבעיות של
כרי הנעמן ,המהוות מוקד משיכה לעופות מים וציפורי שיר.
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ב .בריכות דגים
מאז שנות החמישים ,כשענף המדגה גדל באופן ניכר נוצרו
בתי גידול לחים חדשים רבים בעמק ..בריכות הדגים הרבות
מושכות כמות רבה של מינים חורפים וחולפים .כיום קיימים באזור
כ 2000-דונם של בריכות דגים המהוות מוקד משיכה למגוון רחב
של ציפורים כמגלנים ,שקנאים ,חסידות ,ברווזים למניהם ,עיט
צפרדעים ורבים אחרים.

בקירוב למילוי החוזר הרב שנתי באגן הנעמן .בשנות ה 60-הוחל
בפיתוח רשת קידוחים נרחבת לניצול גובר של האקוויפר לשאיבה,
ומאז תלויים מפלסי המים בשמורה במשטר השאיבות באגן הנעמן.
משטר השאיבה ושנות בצורת הקטינו את האוגר בנעמן.
כל המעיינות בשמורה מנוקזים על-ידי תעלת בטון אל נחל
הנעמן ,אשר מוליך את המים כ 9-ק"מ צפונה ונשפך לים מדרום
לעכו.

ג .חוף הים ושפת הים
רוחב רצועת חוף הים כ 500-מטר ,רצועה שטוחה הבנויה בעיקר
מטבלאות גידוד כורכריות .באזור זה רצועות כורכר מפותחות,
קיימות רק מצפון לעכו ברוחב של כ 1-ק"מ.
בשמורת אכזיב הימית ,בסמוך לפני המים מתנהלות "שיירות"
השחפיות בדרכן אל מושבות הקינון שלהן באיים שחף ,נחליאלי
ותכלת  -שרידי רכס הכורכר המערבי של החוף הארץ ישראלי.
באזור זה ניתן לפגוש במגוון עופות מים וחופמאים לאורך כל
השנה.

בשמורה מתקיימים שני בתי גידול עיקריים:
בית הגידול הלח :משָמר מיני צומח אופייניים לשטחי מים וביצה
כמו קנה ,סוף ,מיני גמאים ,סמר ,ערברבה שעירה ,שנית גדולה,
שנית מתפתלת ,מיני ארכובית וצמחים טבולים כמו נהרונית
ונימפיאה תכולה.
בית הגידול היבש :משתרע על גבי התל ,במקום זה התפתחה
אוכלוסיית צמחי בתה .כאן ניתן למצוא מיני גיאופיטים רבים כמו
כלניות בשלל צבעים ,רקפות ומגוון גדול של עשבוניים ודגניים.
בעונות הקיץ והסתיו מכסים את התל בעיקר דגניים ועשבוניים.
סביב האזורים המוצפים ניתן להבחין בציפורי שיר כמו פשוש,
בולבול ,צופית ועוד .בסבכי הביצה ובמים נמצאים עופות מים
וגדה :אנפת לילה ,לבנית קטנה ,סקסק ,מגלן חום ,ברכיה ,שרשיר
ואחרים ,חלקם מקננים בשמורה או מתרכזים בין האשלים ללינת
לילה .ככלל ,משמשת השמורה כמקום חניה ולינה חשוב בעמק
ובציר הנדידה המערבי עבור מיני ציפורים רבות.

שמורת טבע עין אפק כמוקד לפעילות מרכז הצפרות
עין אפק הוכרזה כשמורת טבע בשנת  ,1979היא מהווה "אי ירוק"
בלב אזור אורבני ותעשייתי .השמורה ,המשתרעת על פני 660
דונם ,היא שמורת בתי גידול לחים וממוקמת על שטח שהיה
בעבר חלק ממערך מעיינות וביצות הנעמן ,זכר לתפארת העבר
של נחלי מישור החוף של ישראל.
מקור המים בשמורה הן נביעות מי התהום שבתחומיה .מעיינות
הנעמן מהווים את המוצא הטבעי של אקוויפר הקנומן באגן
הנעמן.
כיום נמצאים בשמורה גופי מים בעלי אופי מגוון :נחל זורם,
מעיינות יציבים ועונתיים ,בריכות יציבות ועונתיות ,שלולית חורף
ושטחים מוצפים למחצה .שטח בתי הגידול הלחים בשמורה מגיע
לכ 210-דונם בחורפים גשומים .
מעיינות אפק הם מקור החיים בשמורה .בשנות ה 40-נמדדה
שפיעה רב-שנתית ממוצעת של כ 50-מלמ"ק ,שפיעה השווה

א .קליטת קהל ואלמנטים פיזיים בשמורה
עין אפק הוכשרה בשנת  1980כשמורה קולטת קהל.
בשמורה שני מסלולי סיור:
 .1סיור בביצה  -מסלול טבעתי שאורכו כק"מ אחד ,המסלול
עובר בחלקו ליד גופי המים ובחלקו על גבי גשרי עץ .בנוסף
יש בו עמדות ותחנות ישיבה מוצלות לנוחיות המבקרים .בעונת
הנדידה המטיילים מגיעים גם לאזור בריכות הדגים הצמודות
לשמורה על מנת לצפות בציפורים המתרכזות שם.
 .2סיור בתל  -מסלול טבעתי שאורכו כק"מ אחד .המסלול עולה
לתצפית מראש תל אפק .המסלול מטויל בעיקר בחודשים
פברואר-מאי ,שבהם התל פורח בפריחה מרהיבה.

בשמורה כבר קיימת תשתית תיירותית שיכולה לתמוך בקיומו של
מרכז צפרות .טחנת הקמח שופצה והיא משמשת מרכז מבקרים.
באולם הטחנה מוצג חיזיון אורקולי הסוקר את ההיסטוריה והטבע
בשמורה וכן נמצאת בו תערוכת קבע של כלי חקלאות עתיקים.
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

בנוסף לאולם קיימות עוד שתי כיתות לימוד וחדר נוסף
פוטנציאלי ,שבהם ניתן להקים תערוכה קבועה או משתנה
בנושא צפרות.
תחנה מטאורולוגית ממוחשבת היכולה לתמוך בסקרים
ובמחקרים.
הוצבו תיבות קינון לתנשמות לשם הדברה ביולוגית של
חולדות בשמורה.
חדר מדריכים ועזרי הדרכה.
חניון יום עם מי שתיה ושירותים.
תחנות הדרכה מוצלות.
מזנון.
חניה.
מקום לתערוכות ותצוגות.
אולם הרצאות ל  50איש.

ב .אלמנטים חינוכיים
השמורה מהווה מקום לעבודות חקר ושדה למידה חשוב ומגוון,
במקום פועל מרכז הדרכה וותיק וצוות מדריכים מיומן המעניקים
שירותי הדרכה בעברית ובערבית לתלמידי בתי הספר מהגן
ועד החטיבה העליונה ,מוסדות להשכלה גבוהה ,השתלמויות
מורים ,חינוך בלתי פורמלי ,טיולי משפחות בנושאים של שמירת
טבע ובתי גידול לחים תוך התנסות .כמו כן מתקיימות עבודות
של הנחיית ביוטופים לתלמידי האזור במגמת ביולוגיה .קיימת
בשמורה תחנה מטאורולוגית ממוחשבת המסייעת באיסוף נתונים
לתלמידי הביוטופ.
ההיבטים השונים ,הביולוגיים ,האקולוגיים ,החברתיים ,ההיסטוריים
והאומנותיים ,כולם יחד משולבים במלוא עוצמתם בנופי המים
בשמורה .זו גם הסיבה שבשנת  1996זכתה השמורה להכרה
בינלאומית באמנת ( RAMSARאמנה לשמירת בתי גידול לחים).
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ג .צפרות וחינוך
השמורה ממוקמת על ציר הנדידה המערבי של ארץ ישראל
ומהווה חלון תצפית עשיר ,מעניין וחשוב לצפייה בציפורים .ככזו
היא מושכת אליה קהל מתעניין ותלמידי בתי ספר מכל קשת
הגילאים ,מהמגזר היהודי והערבי ,ומדי שנה נעשות בה עבודות
חקר של תלמידי ביוטופ.
ד .טיבוע ציפורים
מטבע ראשי :איתי שמשון.
טיבוע הציפורים בשמורה החל לראשונה בשנת  2001כאשר אחת
לחודש מוקמות כשמונה רשתות באזור הסבך .כיום ברשותנו
מאגר נתונים הכולל תצפיות של שש שנות טיבועים (סה"כ
ציפורים מטובעות  5135 -מ 67-מינים).
ה .לימוד בנושא צפרות בשמורה
" .1יום צפרות" :מערך הדרכה המיועד לבתי הספר היסודיים עד
חטיבות ביניים ,ומתאים גם למשפחות .ימי הצפרות עוסקים
בנושאים כגון היכרות עם עולם הציפורים ,איך צופים בציפורים,
מטרת דף תצפית ,השמורה ובריכות הדגים כבית גידול
לעופות ,תופעת הנדידה והתאמת מבנה גוף לתופעת החיגור.
" .2עוזרים לציפורים" :מערך חינוכי-הסברתי להעברה בתוך
הכיתה ,המיועד לכיתות הגבוהות של בתי הספר היסודיים
וחטיבות הביניים .מטרתו :היכרות עם בעיית הפגיעה בציפורים
והבנת חשיבות השמירה עליהן.
" .3על ציפורים ,קינים ,טיבועים ומה שביניהם" :מערך טיבוע
ציפורים המיועד לכל הגילאים ,ובו שותפים התלמידים
בחוויית טיבוע והגדרת ציפורים .במערך לומדים תוך התנסות
חווייתית על חשיבות השמורה כבית גידול לציפורים ,היכרות
ומעקב אחר הציפורים בכלל וטיבוע בפרט.
 .3עבודת חקר  -ביוטופ עופות מים/ציפורי שיר :פרויקט המיועד
לתלמידי י"א-י"ב במגמה ללימודי הביולוגיה .פעילות מובנית
של שבעה מפגשים הבנויה על דפי תצפיות ,שאלות אפיון
ושאלות אקולוגיות .הביוטופ מועבר בשמורה ובבריכות הדגים
הסמוכות .עד כה העברנו מאות ביוטופים בנושאי צפרות
שונים.

ו .דברים מיוחדים נוספים הקיימים בשמורה
 .1בעין אפק הוצבו חמש תיבות קינון לתנשמות להדברה
ביולוגית ,חינוך והסברה.
 .2לאחרונה התבצעה ספירה של דיות שחורות באזור ונספרה
לינה של כ 11,000-פרטים בשמורת כרי נעמן .לפי דברי
הצפרים אלה המספרים הגדולים בארץ של דיות חורפות.
הצפייה באלפי הדיות המתכנסות ללינה על האקליפטוסים
הינה מחזה מרשים ביותר.

הקמת מרכז צפרות שמורת טבע עין אפק  -הגליל
המערבי
המרכז הוכרז רשמית באפריל  2007ע"י רשות הטבע והגנים על
בסיס התשתית הפיזית  -החינוכית והמחקרית הקיימת בשמורת
עין אפק.
מטרות
 .1יצירת מוקד צפרות מרכזי בציר הגליל המערבי שמרכזו בעין
אפק הכולל תחנת טיבוע קבועה לטווח ארוך ותהווה מוקד
מידע לקהל מתעניינים ,חוקרים ותיירים.
 .2חשיפת הקהל הרחב למגוון הציפורים ותופעת הנדידה
הדומיננטית באזור השמורה.

 .3פיתוח ותמיכה בתשתית החינוכית הקיימת בשמורה .מיצוב
השמורה כאתר צפרות אל מול מערכת החינוך באזור .יצירת
מערכים חינוכיים ארוכי וקצרי טווח.
 .4פיתוח תכנים תיירותיים המיועדים לקהל הרחב :סיורים,
סדנאות שונות ,הדגמות טיבוע ועוד.
יעדים
חינוך לשמירת טבע ותיירות אקולוגית (אקו-תוריזם)
 .1משיכת אוכלוסייה מגוונת והרחבת הפעילות בפני תלמידי בתי
ספר ,סטודנטים ,מורים ,חיילים ,משפחות ומקבלי החלטות.
 .2עידוד הפעילות הבלתי פורמלית :חוגי צפרות לילדים ובני
נוער.
 .3מיסוד נושא טיבוע הציפורים ע"י הקמת תחנת טיבוע קבועה.
 .4פעילות חינוכית של דו-קיום (תלמידים יהודים וערבים) סביב
נושא הציפורים.
 .5העברת הרצאות ,ימי עיון והשתלמויות.
 .6כתיבת יוזמות חינוכיות והצעות מחקר.
 .7רענון מערכים קיימים והכשרת מדריכים.
 .8הכנת תוכנית רב שנתית בהתאמה לעונות השונות המפרטת
מסלולים ,נקודות עצירה ,תצפית ,מושבות קינון ונקודות ואיסוף
(בקיץ מושבות קינון של מגלנים ואנפות ובחורף ברווזים).

מסלול הליכה לצפייה בציפורים (צילום :אלון מאיר)
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ממשק עופות להקניים במדגה
 .1מזעור הקונפליקט בין הציפורים והדייגים ,תוך קידום שיתוף
הפעולה בין הגורמים השונים .מחקר ,הידברות וחיפוש אחר
פתרונות שישביעו את רצון שני הצדדים  -הדייגים ושומרי
הטבע.

הסברה ,תיירות ויחסי ציבור
.1
.2
.3

.4
.5
.6

מענה אזורי לקהל הרחב ולמועצות ופקחים בכל מה שקשור
לצפורים פצועות ופגועות.
מענה לחקלאות ודייגים באזור ,פיתוח ומחקר בשאיפה
למצוא פתרון לצפורים ומזיקי חקלאות שונים.
להביא לתודעת הציבור את הפוטנציאל הקיים בעמק עכו.
כיום העמק לא נמצא בתודעת הציבור לא ברמה המקומית
ולא ברמה הארצית.
הכנת תוכנית תיירותית ומיפוי האלמנטים התיירותיים שיכולים
לקדם את עמק עכו.
פיתוח התשתית התיירותית לקידום תיירות אקולוגית ותיירות
צפרות.
העלאת המודעות הציבורית כמנוף לשמירת השטחים
הפתוחים וליצירת שיתוף פעולה בין גורמי שמירת הטבע
לגורמים המיישבים והמפתחים.

קורמורן גמד ,מין בסכנת הכחדה עולמית ,מייבש את כנפיו לאחר הצלילה לציד דגים בשמורת אפק (צילום :אלון מאיר)

מחקר
 .1מציאת פתרונות לקונפליקטים עם החקלאים.
 .2הקמת תחנת טיבוע ציפורים קבועה לקידום המחקר.
 .3קידום המחקר החינוכי-תיירותי וכלכלי הקשורים לנושא
הצפרות.

קליטת קהל בשמורת עין אפק
מדי שנה פוקדים את השמורה כ 60-אלף מבקרים 50% ,מתוכם
הם מודרכים והשאר קהל משפחות ,גמלאים וקהל רחב .הקהל
המודרך הם תלמידים בתי ספר מהגן ועד החטיבה העליונה ,כולל
סטודנטים הבאים ללמוד על ניהול ממשק שמורת טבע ,ביולוגים
ועוד .תלמידי הביוטופ עושים עבודות חקר בנושא ציפורי שיר,
עופות מים בבריכות הדגים ובנושאים אקולוגים נוספים.

בשנת  2006/07היו שבע קבוצות הנחית ביוטופ בנושא צפרות.
בנוסף ,כחמישים קבוצות של תלמידי בתי ספר מגיעים בעונת
הסתיו ללמוד על הצפרות והנדידה .כמו כן האירועים השנתיים
של פסח וסוכות היו בדגש צפרות וכלל הדרכות של טיבוע
ציפורים ותיבות קינון של תנשמות .בחודשי החורף היו הדרכות
בנושא לינת הדיות השחורות בכרי הנעמן ובחודשי הקיץ הדרכות
ערב בדגש על לינת ציפורים.

סיכום
אזור מרכז הצפרות הוא בעל שונות גיאוגרפית גדולה .זהו שטח
מגוון ביותר מבחינת חטיבות נוף ,בתי גידול ומיני צמחייה ובע"ח.

יש כאן בתי גידול לחים מגוונים ובהם שמורת טבע של מים
נקיים ממזהמים .מבחינה דמוגרפית האזור מורכב ויש בו ייחודיות
אתנית של יהודים וערבים ,קרבה למרכזי עיר גדולים וקונפליקט
מובנה בין ציפורים ודייגים.
השילוב בין תיירות אקולוגית וצפרות טומן בתוכו פוטנציאל כלכלי
גדול (שיש לבדוק אותו באופן מקצועי לגבי האזור) ,התוכנית
צריכה להוות בסיס לפיתוח תשתית תיירות-אקולוגית.
כמו כן ,פיתוח מרכז צפרות מהווה הזדמנות לטפל בבעיות
אקולוגיות כגון שיקום אתרי פסולת ,זיהום תעשייתי ועוד.
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 .9מרכז הצפרות בעמק החולה
מיקומו של העמק בלב השבר הסורי
אפריקאי ,העושר בבתי הגידול (חישות
קנים ,בריכות דגים ,שדות חקלאיים,
שמורת החולה ו'אגמון החולה') ,כמו גם הקרבה הרבה לגולן
ולגליל העליון ,כל זה יחד הופך את העמק לאחד מאתרי הצפרות
המיוחדים ביותר בישראל ובעולם כולו .בכל שנה נודדות דרכו
מאות מיליוני ציפורים ,ובחורף משמש העמק גם בית למיליוני
ציפורים חורפות.
בעמק החולה פועל מרכז צפרות של החברה להגנת הטבע
לקידום הצפרות בעמק .המרכז מקיים מחקרים באתרי הצפרות
ובשטחים הפתוחים של עמק החולה .בעמק החולה יש שני אתרי
צפרות חשובים :שמורת החולה ,המנוהלת ע"י רשות הטבע והגנים
ואגמון החולה ,המנוהל ע"י הקרן הקיימת לישראל.

מטרות המרכז
 שימור מגוון מיני הציפורים ובתי הגידול שלהם בעמק החולה
והסביבה.
 קירוב הקהילה המקומית לתחום הצפרות.

יעדים







הקמת מאגר מידע על ציפורים ובתי גידולן בעמק החולה
ובצפון הארץ.
ניטור אוכלוסיות של מינים בסכנת הכחדה.
קיום מחקרים יישומיים בנושא שמירת מגוון המינים וצמצום
קונפליקטים עם גורמים שונים בעמק החולה ובצפון הארץ.
הגברת המודעות בקהילה המקומית והמזדמנת לנושא
ציפורים ,שמירת טבע ,שימור בתי גידול וכדומה.
פעילות חינוכית בקרב תושבי הסביבה.
קידום תיירות טבע ,תיירות פנים ותיירות נכנסת.

מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע
מנהל :איתי שני
כתובת :ת.ד 63 .יסוד המעלה 12105
טלפון052-3689773 :
פקס077-9300173 :
דואר אלקטרוניiochula@netvision.net.il :

 ייזום וכתיבה של הצעות מחקר.
 פרסום דוחות קבועים על מצב הציפורים באגמון ובעמק
החולה (מקצועי ולקהל הרחב).

המרכז מנהל את תחנת הטיבוע באגמון החולה
הקרן הקיימת לישראל מקימה בימים אלו את התחנת הטיבוע
של אגמון החולה .מרכז הצפרות בעמק החולה יפעיל במשותף
עם הקרן הקיימת את התחנה ,שתעבוד במודל של תחנת טיבוע
קולטת קהל.
אגמון החולה במבט מתצפית מקצה הבקע הגדול ,רמות נפתלי
(צילום :דן אלון)

פירוט הנושאים שבהם עוסק המרכז
חינוך והדרכה
 הכשרת מדריכים :הכשרת מדריכי צפרות בעמק החולה.
 השתלמויות :השתלמות חודשית למדריכים ולקהל הרחב
בתחום צפרות.
 חידוש ורענון תכנים :בניית תכנים חדשים ורענון תכנים
קיימים.

מטרות התחנה :לחקור את התופעות הקשורות בנדידת הציפורים,
איכות בתי הגידול ומעקב אחרי מינים מקננים תוך כדי חשיפת
הפעילות המחקרית לקהל הרחב  -תיירים ,תלמידים והציבור
הרחב.
מבנה תחנת הטיבוע הוקם ע"י הקרן הקיימת באי הגדול במרכז
אגמון החולה .התחנה תכלול אתר טיבוע שעוצב במיוחד למטרה
זו ע"י מרכז הצפרות :מבנה טיבוע שיכלול גם תשתית לקליטת
מבקרים ,קרי ,מבנה עץ קטן עם פרגולת הצללה ,בה יינתנו
הסברים לתלמידים מן האזור ולקהל רחב וגם מחסן לציוד
הטיבוע ולעזרי ההדרכה בטיבוע ,גשר שיאפשר מעבר מהדרך

פעילות קהילתית
 חוגי צפרות וטבע לילדים ומבוגרים.
 אירועים לקהילה ולבתי ספר בסביבה.
מחקר וניטור
 ניטור כלל הציפורים ובית גידולן בעמק החולה וסביבתו
תוך שימת דגש על מינים בסכנת הכחדה אזורית/עולמית
(קנית בצרה ,שקנאי לבן ,ברווז משויש ,עיט צפרדעים ,עיט
שמש.)...
 ניהול מאגר נתונים לשימוש מחקרי ותיירותי .
 ליווי פרויקט העגורים.
 ביצוע מחקרים ספציפיים ,מחקרים ממונים ע"י קרנות
וכדומה.

מסלול נדידת העגורה קרולינה מאגמון החולה לאזורי קינונה
בצפון רוסיה וחזרה לאגמון ,כפי שנחקר בעזרת משדרים נקלטי
לוויין ע”י דן אלון
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 30,000עגורים חורפים בעמק החולה .בתמונה :העגורים בתעופה על רקע שלגי החרמון (צילום :דרור גלילי)
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הראשית לאתר הטיבוע וגשר שיאפשר מעבר מעל תעלת השיט,
המאפשר מעבר נוח של צוות הטיבוע לאזורי הלכידה.
התחנה עוצבה כדי לאפשר טיבוע ציפורים כל השנה .קבוצות
שיגיעו לאתר יוכלו לבקר בתחנה ,לקבל הדרכה וללמוד על
נדידת הציפורים .בודדים שיטיילו באתר יוכלו לבקר בתחנה,
לצפות בתהליך הטיבוע ולקבל הסברים מהמטבעים על עבודתם
המדעית .התחנה פועלת כל השנה ,על פי שיקולים מקצועיים
של הטיבוע ,תוך שימת דגש על שמירה של חוקי הטיבוע ,איכות
ההדרכה ,גודל הקבוצה ,שעות העבודה ותנאי מזג אוויר ובתאום
מלא עם צרכי ההדרכה והתיירות באתר.
התחנה מספקת גם אפשרויות רבות למחקר (ביוטופים ,עבודות
אקדמאיות )...ובעתיד תאפשר הגעת חוקרים ישראלים כמו גם
חוקרים מן העולם ושילובם בצוות התחנה.
צוות מרכז הצפרות בעמק החולה כולל מנהל במשרה מלאה,
רכז מחקרים בחצי משרה ,רכז טיבוע במשרה מלאה ורכזת
חינוך והדרכה בחצי משרה .בנוסף מעסיק מרכז הצפרות כ 10
מדריכים זמניים ועל פי הצורך חוקרים נוספים.

תקציב המרכז
הדרכה
מקרנות
למחקרים
פרויקט
תנשמות
פרויקט
אמוניות

הכנסות
270,000

כח אדם

הוצאות
650,000

600,000

מדריכי עזר

75,000

340,000

החזקת רכב

160,000

150,000

הוצאות
מחקר
הוצאות
אחרות
תקורה

210,000

סה"כ

 1,360,000ש"ח

140,000
125,000
 1,360,000ש"ח

העגורה קרולינה עם משדר הלוויין על גבה וטבעת הסימון לרגליה ,שנלכדה על ידי דן אלון
בסיועו של פרופ’ אלונסו ,חוקר עגורים מספרד (צילם :אפי שריר)
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שמורת החולה
מנוהלת ע"י רשות הטבע והגנים
במאה השנים האחרונות עבר עמק החולה שלושה
מהפכים; המהפך הראשון התרחש בשנים ,1952-1958
עת ניקזו את ביצות העמק וייבשו את האגם שהיה בו.
ייבוש החולה גרם לאובדן בית גידול ייחודי ,שבו התקיים מגוון
עשיר של צמחים ,ציפורים ובעלי חיים אחרים .אנשי מדע וחובבי
הטבע בישראל פעלו בכל כוחם לשמר לפחות חלק מנופי האגם,
ואמנם ,שטח בן  3,200דונם הוקדש לשמורת טבע ,השמורה
שמורת החולה
שעות פתיחה :בימים א-ה ושבת  ,8:00-17:00הכניסה עד לשעה
 .16:00בימי שישי וערבי חג  ,8:00-16:00הכניסה עד לשעה .15:00
דרך הגעה :הנוסעים על כביש  90בין ראש פינה לקריית שמונה,
ייפנו מזרחה בין הק"מ  454-453על פי השילוט אל מגרש החניה
בכניסה לשמורה.
טלפון.04-6934069 ,04-6937069 :

דיורמה של בית הגידול בשמורת הטבע מוצגת במרכז המבקרים
(צילום :באדיבות רשות הטבע והגנים)

 23באוקטובר  2,000 - 2008שקנאים שנחתו ללינת לילה בשמורת החולה ,על רקע מדרונות מצוק ההעתקים (צילום יוסי אשבול)

לפני הביקור בשמורת החולה ניתן לבקר במופע "עופוריה".
בצילום :מטיילים צופים בסרט תלת מימדי בעזרת משקפיים
מיוחדים (צילום :באדיבות רשות הטבע והגנים)
הראשונה בישראל ,שהוכרזה רשמית בשנת  .1964למרות זאת,
מינים של צמחים ובעלי חיים שחיו כאן בעבר ,נכחדו מן המקום.
עמק החולה הינו אחד העמקים שיצר השבר הסורי אפריקאי.
גבולותיו :במזרח רמת הגולן ,במערב הרי נפתלי ובחלקו הדרומי
רמת כורזים .התפרצות וולקנית באזור ובגולן יצרה פקק שכלא
את שפע מימי העמק ויצר את אגם החולה אשר היה מאופיין
בשפע בתי גידול לחים ,מפגש צמחים אפריקאיים (גומא פפירוס)
ואירופיים (אירוס ענף) ,יונקים רבים ,מיני דגים ורכיכות .גולת
הכותרת הם עופות המים ,שהעמק נמצא בציר נדידתם ,מינים
מקננים וחורפים .חזון ההתיישבות וייבוש הביצות יצר את אחד
המפעלים ההנדסיים הגדולים שידעה המדינה בשנות החמישים
(אך במקביל גרם לאסון אקולוגי והיעלמות נוף בראשית) .נחפרו
תעלות ניקוז ונפרץ מחסום הבזלת בדרום העמק .תוך כדי ייבוש
האגם התארגן מאבק לשימור שריד מהאגם והביצה וקמה החברה
להגנת הטבע שיזמה לימים את הקמת רשות הטבע והגנים.
המאבק הצליח ,ותוך כדי עבודות הייבוש נבחר המקום לשמורה
ונערמו סביב השטח סוללות עפר .במהרה התברר שסוללות אלה
לא החזיקו מעמד והשטח התייבש .היה צורך בשיקום ארוך ובשלב
זה נפגעו מערכות אקולוגיות שעד היום לא שוקמו :דגים ,רכיכות
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וצמחי מים .למעשה שיקום השמורה נמשך עד היום .השמורה
מנוהלת בצורה מלאכותית תוך הקפדה על יצירת בתי גידול
שאפיינו את האגם והביצות בעבר .שטח השמורה כיום כ3,000-
דונם .מיקום השמורה כקילומטר אחד מהמושבה יסוד המעלה.
הכניסה לשמורה בתשלום .בשמורה מסלולים רגליים בלבד,
מותאמים לנכים .במרכז המבקרים ה"עופוריה" אטרקציה ייחודית:
מיצגים המספרים על החי ,הצומח וההיסטוריה של השמורה וסרט
תלת מימדי בנושא הנדידה ,שהוא חוויה רב חושית .במקום חנות,
תחנת מידע ותחנת להשכרת משקפות .עד לפני כשלוש שנים
ביקרו בשמורה כ 80,000-מבקרים בשנה .עם הקמת מרכז המבקרים
המחודש וה"עופוריה" ,וההתעניינות הגדלה והולכת בצפרות ,עלה
בשנת  2008מספר המבקרים השנתי ל 140,000-מבקרים.

אגמון החולה
מנוהל ע"י קרן קיימת לישראל .מרכז הצפרות סייע
רבות בהקמת האתר והיום מייעץ לקרן הקיימת בניהול
השוטף של האתר .המהפך השני בעמק החולה התרחש
בין השנים  .1992-1996פרנסי העמק ,אנשי רשויות המים וקק"ל
בראשם ,חברו לפרויקט שיקום אדמות הכבול בעמק החולה,
שסבלו משריפות ,משטיפה של מזהמים לאגן ההיקוות של
הכינרת ,מסחיפת אדמת הכבול ברוח ומתנובה חקלאית נמוכה.
אגמון החולה
שעות פתיחה :בימים א-ה ושבת  ,8:00-17:00הכניסה עד לשעה
 .16:00בימי שישי וערבי חג  , 8:00-16:00הכניסה עד לשעה .15:00
טלפון.04-6934069 ,04-6937069 :
דואר אלקטרוניagamon@actcom.co.il :
אתר אינטרנטwww.agamon-hula.co.il :

בשטח של כ 60,000-דונם נחפרו תעלות באורך כולל של כ100-
קילומטרים ,שנועדו בעיקר לשמור על לחות אדמת הכבול כדי
למנוע את התופעות השליליות שהוזכרו קודם .הפרויקט כלל גם
מיזם תיירותי ,המשתרע על שטח של כ 5,000-דונם .בליבו של
המיזם נמצא אגם רדוד ,הוא אגמון החולה ששטחו כ 1,000-דונם
ומסביבו שטח ירוק המשתרע על כ 4,000-דונם.
התנאים החדשים בעמק החולה והכנסת גידולים חדשים ,כגון
בוטנים ,העשירו מאוד את האזור בציפורים .עד כה נמנו כ 400-מינים
של ציפורים ,רובם נודדים וחורפים .העוף שזכה לפירסום הרב ביותר
הוא העגור האפור ( .)Grus grusהעגורים מגיעים לעמק בסתיו ,מיד
לאחר דיש הבוטנים וניזונים משאריות הבוטנים שנותרים בשדה
לאחר הדיש (כ 30-ק"ג בוטנים לדונם) .מתחילת שיקום הכבול ועד
היום עלה מספר העגורים בעמק החולה בצורה ניכרת.
העגורים הם מחוללי השינוי בתחום הצפרות בעמק החולה .הם
גרמו נזקים רבים לגידולים החקלאיים וגם כיום נדרש ממשק
ייחודי למניעת נזקיהם .מצד שני ,ההתעניינות בהם מביאה לעמק
החולה עשרות אלפי מבקרים בשנה .בחורף  2002-2003החלו
המוני מבקרים ,במספרים גדלים והולכים ,לפקוד את אגמון
החולה .על פי ההערכות ביקרו באגמון כ 100,000-מבקרים (על פי
ספירה בסופי שבוע והערכות לגבי אמצע השבוע) .אגמון החולה
לא היה ערוך לקליטת מבקרים כה רבים והאתר כמעט קרס
בגלל מחסור בתשתיות.
המבקרים הרבים הם שהביאו למהפך השלישי  -הקמת התשתיות
באגמון החולה .תוך כמה חודשים העמידה קק"ל באתר מבואת
כניסה חדשה ,בנתה מגרשי חניה וסללה את הדרך המקיפה
את האגמון .מדצמבר  2003נאסרה כניסת כלי רכב פרטיים
לאזור האגמון .הביקור מותר רק בהיסעים מיוחדים של האתר
(בתשלום) ,ברכב חשמלי שניתן לשכור באתר ,באופניים ,או ברגל
(ללא תשלום).

האכלת העגורים בשלושה טון תירס מדי יום הפחיתה כמעט לחלוטין את הקונפליקט עם החקלאים (צילום :באדיבות ארכיון אגמון החולה)

בשנת  ,2004השנה הראשונה שבה פעל המערך התיירותי החדש,
ביקרו באגמון החולה כ 100,000-מבקרים בתשלום ועוד 40,000
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העגורים ,שהתרגלו לטרקטור ההאכלה ,אפשרו לפתח רעיון מקורי :לנוע בין העגורים עם טרקטור הגורר עגלת תצפית ,המאפשרת ל 50-מבקרים לצפות בעגורים מקרוב ,רעיון מקורי וייחודי לישראל
(צילום :באדיבות ארכיון אגמון החולה)
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צפייה בעגורים .בין העגורים לטרקטורים נחה בשדה הפתוח להקה של שקנאים
(צילום :יוסי אשבול)

2005

1996

1991

עגורים

"מצפור שקנאי" באגמון החולה (צילום :אייל ברטוב)

1980’s

0

מספר העגורים

תרומתו הכלכלית של האתר לגליל גדולה מאוד; זכיינים פרטיים
הקימו בו מיזמים כלכליים המעסיקים עובדים נוספים בתחומים
כגון השכרת אופנים ,טיפול בעגלת מחבוא ניידת ,מכירת
מזכרות והפעלת מזנון .התיירים פוקדים את אגמון החולה בעיקר
בחודשים אוקטובר-מארס ,מועד שנחשב עד כה לעונה כמעט
מתה בתיירות האזור.

250,000

מספר המבקרים

מבקרים שטיילו באתר ברגל ,מבלי להשתמש בשירותי ההסעה
של האתר .בשנת  2006עלה מספר המבקרים לכ.250,000-

העלייה במספר המבקרים בעמק החולה בהשוואה לעליה במספר העגורים
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 .10מרכז הצפרות בדגש על נשרים במרום
הגליל (בתכנון)

 .1יחודו של המרכז
א .רקע
אזור מרום הגליל מהווה את אחד מהאזורים היפים והאטרקטיביים
בישראל מבחינת נוף ואזורי טיול ונופש ,ובו מרקם אנושי ייחודי
של תושבים המרכיבים קהילה המחוברת לאדמה ולמקום .באזור
יש אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים שונים המעידים על פריחתו
כבר בתקופות קדומות .תושבים רבים בקהילת מרום הגליל
עוסקים בחקלאות ,בהם בוקרים ,נוטעים וכורמים והאזור ידוע
ביינותיו המשובחים.
מרום הגליל היה מאז ומתמיד ביתם של נשרים ועופות דורסים
אחרים ,שחיו לצד האדם ,כפי שמצטייר מעדויותיהם של חוקרים
ונוסעים בתקופות שונות .עקב המבנה הטופוגרפי המיוחד של
האזור ,הכולל קניונים עמוקים ותלולים המתחתרים ויוצרים
מצוקים גבוהים ,ומסלע בו נוצרו מערות וכוכים ,וכן השילוב של
שטחים פתוחים טבעיים רבים עם שטחי חקלאות ומרעה לבקר,
מתקיים בית-גידול מצוין לנשרים ולעופות דורסים אחרים .באזור

נחל דישון הוא אחד מאתרי הקינון החשובים של נשרים במרום
הגליל

נותרו עד לשנת  2004מושבות הקינון החשובות ביותר של נשרים
בגליל ,כגון נחל דישון ,נחל עמוד ,סלע עכברה והר אביתר.
למרבה הצער ,במחצית הראשונה של שנת  2004מתו מהרעלות
משניות בגליל לפחות  40נשרים ,שהיוו לפחות  10אחוזים
מאוכלוסיית הנשרים בישראל באותה עת .אוכלוסיית הנשרים
בגליל כמעט ונכחדה ומתקשה מאז להתאושש .שימוש בלתי
מבוקר ברעלים על ידי חקלאים מהווה ב 50-השנים האחרונות את
הגורם העיקרי להכחדת נשרים ועופות דורסים אחרים בישראל,
ולצערנו גורם לנזקים חמורים נוספים ,בהם פגיעה אקולוגית
רחבה עקב הרעלה של בעלי-חיים אחרים (כגון טורפים) ,זיהום
חמור של הקרקע ומקורות המים ופגיעה בריאותית קשה בבני-
אדם ,עקב הנדיפות הגבוהה של הרעלים והתפשטותם המהירה
למרחקים גדולים.
בעקבות אירועי ההרעלה הקשים בגליל ,חבר פרויקט שימור
העופות הדורסים בישראל "פורשים כנף  -אימוץ הנשרים
והדורסים בישראל" ,שבוצע במשותף על ידי רשות הטבע והגנים,
חברת החשמל והחברה להגנת הטבע ( ,)1996-2005אל קהילת
מרום הגליל במטרה לפעול למניעת ההרעלות ולשימור אוכלוסיית
הנשרים .באוקטובר  2004החל לפעול במרום הגליל פרויקט
"אימוץ הנשרים במרום הגליל" במשותף על ידי "פורשים כנף"
יחד עם המועצה האזורית וקהילת תושבי מרום הגליל ,במטרה
להפוך את אוכלוסיית הנשרים במרום הגליל לנכס של התושבים
ולמקור גאווה ,מוקד לפעילות קהילתית של שמירת טבע ,תיירות,
חינוך והסברה .פרויקט זה ,שאב לתוכו את כל שכבות הציבור
וגורמי הקהילה במרום הגליל ,החל מהחקלאים ,דרך אנשי
מערכת החינוך וכמובן ילדים ובני נוער ,שהתגייסו כדי ליטול חלק
ולסייע בהצלחתו .בראש המאמץ ניצבה המועצה האזורית "מרום
הגליל" בהובלה של ראש המועצה שלמה לוי וצוות עובדיו .נערכה
פעילות חינוכית והסברתית מעמיקה ומקיפה בשיתוף עם כל
שכבות הציבור במרום הגליל ,הופק ספר ילדים ייחודי ("נשרים
בשמיים אדומים") המספר את סיפור הנשרים וההרעלות ,הועברו
חוגי בית לחקלאים ומשפחותיהם על הנשרים ,חשיבות שימורם
והנזקים הקשים של ההרעלות לסביבה ולאדם ,הוקמה תחנת
ההאכלה לנשרים שתופעלה בשיתוף עם החקלאים שהתגייסו

למאמץ למניעת הרעלות ולהצלת הנשרים ,והוכנו תוכניות המשך
רבות ,כולל הקמת מצפור נשרים.
למרבה הצער ,נקטעה פעילות חשובה זו באיבה לאור סגירת
פרויקט "פורשים כנף" הארצי באוקטובר  2005עקב צמצומים
תקציביים.
ב ,24.7.2006-במהלך מלחמת לבנון השנייה ,אירע אסון התרסקות
מסוק ה"שרף" (אפאצ'י לונג-באו) .עם הנופלים נמנו אל"מ צביקה
לופט וסרן תם פרקש .מקום התרסקות המסוק הוא כ 400-מטרים
בלבד מהמקום בו תוכננה הקמה של מצפור הצופה אל תחנת
ההאכלה לנשרים במורדות הר אביתר ואל מצוק קינון הנשרים
בהר .אל"מ צביקה לופט ,ממקימי מערך מסוקי האפאצ'י בחיל-
האוויר ומבכירי טייסי החיל ,וסרן תם פרקש ,ברוך כשרונות כטייס,
מוסיקאי ותחומים אחרים ,נפלו בלחימה להגנת הגליל ,כלוחמי
טייסת שמתחילת דרכה היתה מחוברת לשימור הנשרים והעופות
הדורסים וחלוצה בתחום זה בחיל-האוויר .במהלך השנים קיימה
הטייסת פעילות ענפה של הסברה ומודעות בקרב אנשי צוות
האוויר לחשיבות הדו-קיום שבין הנשרים למטוסים בהובלתו של
רס”ן גידי זכאי ז”ל ,צפר מחונן וממקימי הטייסת .מתאר הטיסה
המיוחד למסוקי האפאצ'י מחייב טיסה נמוכה בקניונים ווואדיות,
וחושף את כלי הטיס לסכנת התנגשות עם נשרים ועופות דורסים
מקננים אחרים.
אסון התרסקות מסוק ה"שרף" ונפילתם של אל"מ צביקה לופט
וסרן תם פרקש בלחימה ,צריך להיות מונצח בדרך הראוייה ביותר.
אנו חושבים שניתן לשלב את הנצחתם עם שימור הנשרים במרום
הגליל ,לאור אותו דו-קיום ייחודי עם הנשרים והעופות הדורסים,
המאפיין את טייסת מסוקי האפאצ'י מיום הקמתה .כמו כן" ,אימוץ
הנשרים" במרום הגליל ,במקום בו ולהגנתו נפלו צביקה ותם ,יוכל
להיות דרך ראוייה להנצחתם והנצחת פועלם תוך הקמת מסגרת
חיה ונושמת של מרכז צפרות המשלב פעילות חינוך ,הסברה
ושימור ערכי טבע בדו-קיום בין האדם לסביבתו.
ב .מטרות
 .1שמירה על הנשרים ברחבי מרום הגליל וביצוע פעולות שונות
למניעת הכחדתם ,כולל חינוך והסברה למניעת הרעלות,
שמירה על אתרי הקינון וסיוע בתפעול תחנת האכלה.
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פעילות חינוך והסברה בנושא שימור נשרים במרום הגליל
 .2חיבור מחדש של קהילת מרום הגליל על כל רבדיה לפרויקט
שימור הנשרים ולשימור ציפורים וסביבה בכלל ,תוך ביצוע
מגוון פעילויות של הסברה ומודעות לחשיבות שימור הנשרים
כתופעת טבע ייחודית וחשובה לאזור ומקור גאווה לתושבים,
בהובלה של המועצה האזורית מרום הגליל בראשות שלמה
לוי.
 .3חיבור מחדש של מערכת החינוך במרום הגליל לפרויקט ,מגיל
גן ועד סוף תיכון ,וחידוש והעמקה של הפעילות החינוכית-
קהילתית.
 .4פיתוח של פעילות שימור טבע וסביבה ברחבי מרום הגליל

הנגזרת מפרויקט שימור הנשרים ,תוך שילוב של נושאי
תיירות ,חינוך והסברה.
 .5הקמת מצפור נשרים שיהווה מרכז חינוכי-הסברתי-תיירותי
פעיל יחיד מסוגו ומוקד ומרכז לפעילות כולה .המצפור יוקם
לזכרם של אל"מ צביקה לופט וסרן תם פרקש ,וישמש גם
להנצחת פועלם ,תוך שיספר גם את סיפור הקשר המיוחד
שבין חיל-האוויר לשימור הנשרים והעופות הדורסים בישראל.
 .6שילוב יחידות חיל האויר וצה"ל בפעילות החינוכית בפרויקט.
 .7הפיכת הפרויקט כדגם לחיקוי ברחבי ישראל לחיבור של
קהילה לאדמתה ולשימור הטבע והסביבה.

"נשרים בשמים אדומים" .ספר ילדים בנושא ההרעלות
תפעול תחנת ההאכלה לנשרים על ידי חקלאי מרום הגליל

תפעול תחנת ההאכלה לנשרים על ידי חקלאי מרום הגליל

ג .השיטה
 .1הקמה של צוות היגוי בו ייטלו חלק כל הגורמים המעורבים
בפרויקט למען קידומו המהיר והיעיל.
 .2הכנת פרוגרמה לפרויקט ,ובהמשך תכנון מפורט של כל
מרכיביו.
 .3תפעול תחנת האכלה לנשרים כולל חידוש ושיפור התשתית,
יצירה מחדש של מערך ניוד פגרים מהחקלאים לתחנה
ותפעול שוטף של התחנה ,תוך שיתוף החקלאים .משרה
למפעיל וחוקר שיהיה אחראי על תפעול התחנה ואיסוף
נתונים לגבי פעילות הנשרים באזור בכלל.
 .4הקמת מצפור לזכרם של אל"מ צביקה לופט וסרן תם
פרקש ,שישמש הן כמבנה תצפית ובו חלונות גדולים בחזית
הצופים אל תחנת ההאכלה ואל מצוק קינון הנשרים (ודורסים
אחרים) של הר אביתר ,והן כמבנה מרכזי לפעילות החינוך,
התיירות וההסברה .המבנה יכלול ,בין השאר :א) אמצעי
תצפית משוכללים כגון מצלמות וטלסקופים (כולל העברת
תמונה ממצלמות הממוקמות בשטח) ,ומערך תצוגה מתקדם.
ב) אולם הרצאות ותצוגות משוכלל עם אמצעי הקרנה ותצוגה
מתקדמים המיועד ל 100-50-אנשים ,וכולל בין השאר :מערך
המחשות ותצוגות על הנשרים בכלל ,הנשרים והטבע בגליל
בעבר ובהווה ,בעיית ההרעלות וחשיבות פתרונה ,התעופה
והדו-קיום בין כלי טייס לציפורים תוך דגש על הפעילות
הענפה שמקיים חיל-האוויר הישראלי בנושא ב 25-השנים
האחרונות .מערך התצוגות יכלול תקשורת לוויינית והצגה של
נתוני מעקב לווייניים אחר ציפורים מישראל  .on-lineבצמוד
תוקם כיתת לימוד ובה מחשבים וחומר ספרותי בנושאים
ביולוגיים ותעופתיים ובפרט בהיבט של הנשרים ושימורם.
לצורך הקמת המצפור ייעשה שימוש בניסיון ובידע שנרכש
בפרויקטים דומים בעולם כגון במרכז לשימור הנשרים של
מישל טראס בצרפת (כדגם מוצלח ביותר הפועל למעלה
מעשור) ואגם  BIWAביפן.
 .5קפיטריה וחנות מזכרות  -תיבחן אפשרות לשלב במצפור
גם קפיטריה וחנות מזכרות צנועה (בדומה לקיים במרכז
בצרפת) הצופה אל הנוף ובה יוצעו למכירה מגוון מוצרים
הקשורים בנשרים ,עופות דורסים ושימורם (כגון ספרים,
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קלטות ,פוסטרים מדבקות וכו') .תוך בחינת הפעלתה על ידי
בעלי הקרקע ממרום הגליל.
 .6תכנית אב חינוכית  -בעבר כבר הוכנה תכנית חינוכית מקיפה
לפעילות של כל בתי הספר בנושא שימור הנשרים במרום
הגליל על ידי מחלקת החינוך של המועצה האזורית מרום
הגליל ,בשיתוף עם מנהלי ומורי בתי הספר שבאזור ,וכן
עם נציגי "פורשים כנף" .התכנית פעלה בשנים ,2004-2005
אולם יש לבצע בה עדכונים והתאמות ,כולל שילוב הערכה
החינוכית החדשה (אוגדן "פורשים כנף") על נשרים שיצאה
לאור בתחילת שנת  ,2007ולהפעילה מחדש .במסגרת
הפעילות החינוכית המחודשת יש חשיבות רבה לפעול לא
רק בבית-הספר אלא יחד עם מרכיבי הקהילה כולה ,כולל
ביצוע של הרצאות ,ימי עיון ,ערבי חוויה ופעילות אומנותית
ויצירתית סביב נושא שימור הנשרים והסביבה במרום הגליל.
כמו כן ,אנו רואים בעתיד חשיבות רבה להפקת חומרי לימוד
והסברה שילוו את הפרויקט ,וחלקם גם יוכלו להימכר לקהל
הרחב (כגון חוברות ,פוסטרים ומדבקות) .ההכנסות תוקדשנה
לשימור הנשרים ותפעול שוטף של הפרויקט.
 .7אוטובוס הנשרים  -במקביל להכנה ויישום של תכנית חינוכית
מעודכנת לאימוץ הנשרים במרום הגליל ,מוצע להסב שני
אוטובוסים של המועצה ל"אוטובוסי נשרים" .האוטובוסים
יכוסו במדבקות מיוחדות שיקיפו אותן מכל עבר ועליהן ציורי
נשרים .אוטובוסים אלה ישמשו להסעת תלמידים ומשפחות
אל תחנת התצפית בנשרים שתוקם ליד ריחניה .בעבר כבר
הוכנה סקיצה של ציורים לאוטובוסים על ידי צייר מקצועי
המתמחה בתחום זה (אלכס פירליי).
 .8חוגי בית לבוקרי מרום הגליל  -קיימת חשיבות מיוחדת
לביצוע פעילות הסברה ייעודית בקרב הבוקרים למניעת
הרעלות .על פי ניסיוננו ,הדרך הטובה ביותר היא לקיים חוגי
בית לבוקרי מרום הגליל בנושא הנשרים ,חשיבות שימורם
והסכנות שבשימוש ברעלים  -לנשרים ,לסביבה ולבני-האדם.
בעבר כבר הופעלו בהצלחה רבה חוגי בית בדלתון ,עלמה
וריחניה ויש להרחיב פעילות זו ולהעמיקה .במסגרת פעילות
זו מתוודעים החקלאים למקומם החשוב של הנשרים בטבע
כ"סניטרים" המנקים את השטח מפגרים ובכך עוזרים רבות

לחקלאים ,וכן על היות הנשרים מלווים של האדם מתקופות
קדומות וחשיבותם בתרבות ובמסורת של כל עמי האזור.
כמו כן ,בחוגי הבית מדובר גם בסיכון הרב שגורם שימוש לא
מבוקר בכמויות גדולות של רעלים לבריאות הציבור.
 .9פעילות תרבותית  -אנו רואים מגוון אפשרויות לביצוע פעילות
תרבות הסובבת סביב נושא הנשרים ,כולל קונצרטים וערבי
מוסיקה מסורתית ואתנית ,הקשר בין יהדות וציפורים ,פעילות
דוגמת "ציפור הנפש" ,המשלבת תרבות וציפורים (המבוצעת
בהצלחה רבה בשנים האחרונות על ידי החברה להגנת
הטבע) ,ערבי תרבות בדגש ציפורים ועוד.
 .10הקמת חוג צפרות  -בדומה לחוגים הקיימים במקומות
שונים בישראל ,פעילות חוג צפרות המודרך על ידי צפר
מקצועי מושכת ילדים ובני נוער ומהווה אמצעי יוצא מן
הכלל להיכרות עם עולם הציפורים והצפרות וקידום פעילות
חקר וחינוך.
 .11ביצוע פעילות טיבוע ציפורים  -טיבוע ציפורים הוא כלי מחקרי
וחינוכי מהמעלה הראשונה כפי שמודגש בהצלחה יתירה על
ידי תחנות טיבוע פעילות בישראל ,כדוגמת התחנה לטיבוע
ציפורים בגן הכנסת בירושלים .שילוב פעילות זו במסגרת
הפעילות החינוכית וההסברתית במרום הגליל יוסיף מימד
מעניין ואטרקטיבי .ניתן להקים מוקד טיבוע סמוך למצפור,

ריקוד הנשר מבוצע על ידי תלמידי בית הספר הצ'רקסי
בריחניה כחלק מאירוע לסיכום שלב ראשון בפעילות בבית-
הספר בנושא אימוץ הנשרים במרום הגליל 2005

הסקיצה של "אוטובוס הנשרים" (ציור :אלכס פירליי)

ולשלב את פעילותו במסגרת הפעילות המחקרית והחינוכית
הכוללת של מרכז הצפרות.
 .12מרכז רבייה והשבה לטבע של נשרים  -בכפוף לאישורים
ולשיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים ,הקמת כלוב רבייה
גדול שאליו יובאו נשרים בוגרים (מהארץ או מחו"ל) ושחרור
לטבע בעתיד  -כאשר יאפשרו התנאים  -של הנשרים שיבקעו
במקום ,תוכל להוות תרומה אמיתית וחשובה ביותר לשימור
הנשרים ואישוש אוכלוסייתם בגליל ,וכן כלי חינוכי והסברתי
מהמעלה הראשונה.
 .13תיירות  -אנו רואים את המרכז כמוקד יוצא דופן לפעילות
תיירותית ועל כן:
א) תוכן תכנית לשילוב הפרויקט במפת התיירות של מרום
הגליל והצפון בכלל כפרויקט ייחודי וערכי המשלב אטרקציה
ייחודית עם לימוד והכרה של תופעת טבע מיוחדת במינה.
ב) יבוצעו "חבילות" סיור בדגש ציפורים המשלבות את מרום
הגליל ,עמק החולה וגמלא.
ג) האתר (והמצפור בראשו) ימוצב כאתר ייחודי לתיירות חוץ.
ד) חיבור סיפור ההתיישבות בגליל בדגש מרום הגליל,
החקלאות ,הנשרים והקשר בין חיל-האוויר לנשרים.
ד .תכנים חינוכיים והסברתיים
 .1הנשר  -מורשת בתרבות ובגליל  -הנשרים כחלק מתרבות
האדם מתקופות קדומות ,ומהנוף וההיסטוריה של הגליל -
תיאורים של חוקרים ונוסעים כגון הנרי בייקר טריסטראם על
המספר העצום של הנשרים בגליל במאה ה 19-וחשיבותם
הרבה לסביבה .הנשר חשוב במישורים שונים רלוונטיים
לגליל ,כולל ריקוד ומוסיקה.
 .2הביולוגיה של הנשר ותפקידו האקולוגי כ"סניטר" של הטבע,
והקשר בין האדם (בדגש על חקלאים) לנשר  -הנשר כאוכל
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.6

אל”מ צביקה לופט ז”ל

סרן תום פרקש ז”ל

פגרים אובליגטורי שלו תפקיד אקולוגי ראשון במעלה,
התפתחותו האבולוציונית והתמחותו כ"סניטר" של הטבע.
בהתאמה  -הנשרים כ"סניטרים" של הטבע המנקים את
השטח מפגרים ,מונעים התפשטות מחלות ומסייעים בכך
לחקלאים ולאדם בכלל ,ולחקלאי הגליל בפרט.
 .3הגורמים להכחדת הנשרים בכלל ובגליל  -תיאור גורמי
ההכחדה השונים ,כולל הרעלות ,התחשמלות ,הרס בתי-
גידול ,פיתוח לא מבוקר ,טיסות מטוסים ומסוקים ועוד ,תוך
דגש על נושא ההרעלות המשניות בחקלאות ,והנזק העצום
שהן גורמות מבחינה אקולוגית ,זיהום סביבה ומקורות מים
ופגיעה בריאותית חמורה באדם .דגש על בעיית ההרעלות
בגליל כגורם העיקרי להכחדת הנשרים במקום.
 .4שימור ופיתוח בר-קיימא ודו-קיום בין אדם ונשר  -הדרך
לקיים סביבה חקלאית מפותחת ומתקדמת תוך שימוש
מבוקר בחומרי הדברה ושימור הסביבה ,על פי עקרונות
הקיימות תוך שילוב הקהילה.
 .5מחקר ושימור נשרים בשנות ה - 2000-שיטות המחקר ,הניטור
והמעקב אחר נשרים ככלי לשימור האוכלוסייה ,אישושה
והשבתה לגליל ומניעת הכחדתה .פירוט השיטות שבהן
משתמשים בישראל ובעולם למחקר ושימור נשרים .שימוש
בטכנולוגיות מתקדמות כגון מעקב לווייני בזמן אמת אחר

.7

.8

.9

נשרים שישוחררו לטבע ,או יסומנו בגליל במשדרים נקלטי
לוויין ,הצגת הנתונים על מפות במצפור וכן באתר האינטרנט
של מרכז הצפרות תוך קישור הנתונים אליו .שימוש באמצעי
תצפית מתקדמים (יום ולילה) המכוונים אל תחנת ההאכלה
ומצוקי הנשרים במרום הגליל ,והעברת התמונות בזמן אמת
למצפור וכן באמצעות האינטרנט.
הקונפליקט בין כלי-טיס לציפורים ופתרונותיו  -היתקלויות בין
ציפורים לכלי טיס גורמות לסיכון אנשי צוות אוויר ,פגיעה חמורה
בכלי-טיס ,ולנזק ופגיעה חמורים בציפורים שונות ,תוך דגש
על עופות דורסים ונשרים בפרט .חיל-האוויר הישראלי ,שאיבד
שלושה אנשי צוות אוויר עקב היתקלות עם ציפורים ,עושה
פעילות רחבת היקף מזה שנים ארוכות לצמצום הקונפליקט
ופתרונו.
עקרונות התעופה ויישומם בעולם החי (דגש ציפורים)
ובמטוסים  -עקרונות התעופה משותפים לציפורים ולכלי
טיס שונים .ההיסטוריה של התעופה בעולם החי והתפתחותה,
והתפתחות התעופה וכלי-הטיס על ידי האדם .היכולות
המדהימות של ציפורים בתעופה והשוואתן לתעופת כלי-טיס,
תעופה בגבהים ותעופה לחלל (כולל איזכור אילן רמון ז”ל
ואסון התרסקות החללית קולומביה).
טייסת מסוקי אפאצ'י בחיל-האוויר והקשר שלה למניעת
תאונות עם נשרים ועופות דורסים  -טייסת מסוקי האפאצ'י
טסה במתאר נמוך ונחשפת לסכנת היתקלויות עם ציפורים
ועלולה לגרום נזקים חמורים לקינון עופות שונים ,במיוחד
דורסים ובהם נשרים .מראשית דרכה היתה טייסת מסוקי
האפאצ'י (במידה רבה בפועלו של רס"ן גידי זכאי ז"ל)
למובילת דרך בחיל-האוויר בנושא דו-קיום בין כלי טיס
לציפורים ,כפי שבא לידי ביטוי כיום בהוראות חיל-האוויר
למניעת טיסה באזורי הפעילות והקינון של הנשרים ועופות
דורסים האחרים.
האפאצ'י ככלי לחימה ובו מערכות איתור מטרות וירי  -דמיון
לעולם דורסי-היום והלילה .הכנת מודל בגודל  1X1של
קוקפיט של אפאצ'י ובו אמצעי תצפית ,תצוגה והמחשה.
השוואה של יכולות היום והלילה של מסוקי הקרב וכלי-
טיס אחרים לעולם החי ובמיוחד לדורסי-יום ולילה .בדיקת

אפשרות שימוש באמצעים תרמיים ואמצעי תצפית יום ולילה
אחרים (כגון של אלביט מערכות) ושילובם במצפור ובאמצעי
ההמחשה בקוקפיט האפאצ'י.
 .10אל"מ צביקה לופט וסרן תם פרקש ז"ל  -הנצחת הנופלים
כחלק מהפעילות במצפור.
 .11מרום הגליל כמקום נפילתם של הבנים  -ייחודו של מרום
הגליל בהיבט של אזור על גבול הלבנון שנחשף בעבר לאין
ספור אירועי לחימה ומראה נחישות וקשר למקום ולאדמה.
ה .תכנים תיירותיים
 .1מרום הגליל  -ייחוד ושילוב של מאפיינים גיאוגרפיים ,היסטוריים,
מורשת ,אדם טבע ונוף .הצגת האזור על מאפייניו אלה.
 .2קהילת מרום הגליל  -שילוב יוצא דופן וחיים בצוותא של
קהילה מגוונת עם רקע ומסורת ייחודיים ,יהודים ,דרוזים,
ערבים וצ'רקסים .הצגת אטרקציות תיירותיות ואתרי תיירות
הקשורים לאדם ולמורשת ההיסטורית והעכשווית (כגון אתרים
היסטוריים וארכיאולוגיים ,אתרי התיישבות ראשונים כגון עין-
זיתים ,המוזיאון הצ'רקסי ואתרים בכפר ריחניה ,הכפר עין-
אל-אסד וייחודו מבחינת מורשת ,ועוד).
 .3מרום הגליל  -ארץ הטבע ,הנוף והטיול  -פירוט של אתרים
ומסלולי טיול במרום הגליל ,לטיול רגלי ,באופניים וברכב.
שילוב הפן של שמירת הטבע ותצפית בנשרים ועופות דורסים
במסגרת סיור וטיול במרום הגליל .שילוב של עזרים כגון
דפדפות ,מדבקות ,פוסטרים וסרטון הדרכה על אפשרויות
הטיול והאירוח במירום הגליל.
 .4מרום הגליל  -ארץ זבת חלב ודבש וארץ היין  -מסע בין יקבים,
מסעדות וחדרי אירוח ,שילוב של תוצרת חקלאית משובחת
והכנסת אורחים .שילוב הפן של שמירת הטבע ותצפית
בנשרים ועופות דורסים במסגרת אירוח וטיול גסטרונומי
במרום הגליל.
ו .מבנים פיזיים בשטח
 .1נושא זה מהווה חלק מפרוגרמה הנמצאת בהכנה ולכן אין
לגביו בשלב זה מידע סופי .אולם ,קיימת כוונה לבנות מצפור
על פי המודל של מרכז הנשרים באזור  Cevvennesבצרפת,
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שרובו תת-קרקעי ועל כן אינו ניכר בנוף ,אולם הוא כולל חללי
תצוגה ופעילות נרחבים המאפשרים לקיים פעילות מגוונת
של חינוך והסברה .אתר המצפור יערך לקליטה מקסימאלית
של עד  140מבקרים בו-זמנית באתר עצמו ,תוך אפשרות
לפעילות הקהל באופן מווסת גם במרחב הפתוח מסביב
לאתר  -כגון בתצפיות ותחנות הסבר לאורך שביל ההליכה
המתוכנן אל המצפור מדרום.
 .2הפרוגרמה של המצפור תכלול הקצאת שטח לאולמות
תצוגה עבור נושא הנשרים ונושא התעופה ,וכן הקצאת שטח
לקפיטריה ולחנות.
 .3קהל היעד אליו מכוון המצפור כולל תלמידי בתי ספר
וגני ילדים ,אנשי קהילת מרום הגליל ותושבים של הגליל,
משפחות ומבקרים מרחבי הארץ ,תיירים ,סטודנטים וכן
מבקרים מגופים שונים כגון חברות תעשייתיות וחיילים.

 .11פארק אריאל שרון (בתכנון)
מבוא
פארק אריאל שרון ידוע בחשיבותו כאי של טבע בשטח הפתוח
האחרון שנותר בלב המטרופולין הענק של גוש דן .השטחים
הפתוחים שלאורך נחל איילון עברו שינויים מעטים יחסית לאורך
השנים ,והאזור היה ונשאר עשיר בציפורים ובעלי חיים .הפיתוח
המאסיבי מסביב יוצר מעין חומה אורבנית לבעלי חיים רבים
הנשארים בשדות ובשטחים הפתוחים.
פארק אריאל שרון מחבר ויוצר רצף של שטחים פתוחים  -בית
הספר החקלאי מקווה ישראל ,פארק בגין דרום והפארק הלאומי
והספארי ברמת גן .ע"י בחירת אתרי צפרות מעניינים לאורך

מזבלת חיריה  -ממזבלה לא מסודרת לפארק סביבתי ופארק צפרות

הגזרה כולה ניתן יהיה להראות את עושר הציפורים בבתי הגידול
השונים שבשטח הפארק .הפארק ממוקם בלב ציר נדידה חשוב
למיליוני ציפורים ומשמש אזור חריפה חשוב ביותר לעשרות מיני
ציפורים .בעזרת התשתיות הנכונות ניתן יהיה להציע לקהל הרחב
חווית צפרות בלתי נשכחת במרחק כמה דקות נסיעה מכל מקום
בגוש דן.
אנו מאמינים שע"י הנחת יסודות נכונים ניתן להפוך את הצפרות
לאחד מנושאי הדגל של פארק אריאל שרון.
הקמתו של מרכז צפרות במקום הוא דבר טבעי ונכון והשתלבותו
של פארק אריאל שרון בפרויקטים מרכזיים כמו פרויקט התנשמות
והבזים ורשת מוקדי הצפרות הארצית ,יכול לקדם משמעותית
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בעבודות הסקר כבר בתחילת  2009ולהקצות מספר ימי סקר
ועבודה כל חודש ,על פני כל השנה.
כדי להגיע לתוצאות הטובות ביותר בנושא פרויקט התנשמות יש
למפות ולהכין את השטח להצבת תיבות הקינון עד עונת הקינון.

השר להגנת הסביבה ,מר גדעון עזרא ,עם ד”ר מרטין וייל ,יוזם
הפארק ומנכ”ל קרן ברכה ,ומר עמרי שרון ,בנו של ראש הממשלה
לשעבר ,אריאל שרון ,בטכס השקת הפארק
את כל הנוגעים בדבר .מרכז צפרות בעל השפעה וברמה גבוהה
ישתלב יפה עם החזון הירוק של הפארק וישמש דוגמא לשימור
שטחים פתוחים וטבע בלב אזור הנתון ללחצי פיתוח אדירים.

תוכנית עבודה
מטרות
 תכנון והקמה של שכבת צפרות/טבע בפארק אריאל שרון.
 טיפול שיקום ושדרוג של בתי גידול מופרים.
 יצירת תוכנית תיירותית בתחום הצפרות והטבע.
 יצירת תוכנית חינוכית בנושא צפרות וטבע.
 יצירת תוכנית ממשק שתשמש את הפארק.
 שימוש בפארק כדגם לשמוש בתנשמות ובבזים כמדבירים
ביולוגיים בחקלאות.
שלב א'  -תחילת עבודה ,ינואר 2009
 עבודות סקר ,הן בהיבט דינמי של צפרות בשדה והן ע"י
טיבועי מדגם להבנת פוטנציאל בתי הגידול.
 מיפוי ובחירת נקודות לפיתוח צפרותי.
 מיפוי והנחת יסודות לפרויקט ההדברה הביולוגית ע"י בזים
ותנשמות.
בשלב ראשון יש לאתר את הנקודות עם הפוטנציאל הטוב ביותר
הן מבחינת מגוון הציפורים והן מבחינה נופית .כדי לקבל תמונת
מצב מדויקת על הפונציאל הצפרותי של הפארק יש להתחיל

שלב ב'  -תחילת עבודה ,אביב 2009
 תחילת הפעלת נקודות צפרות עיקרויות לקבוצות קטנות
(קבוצות ביקורת) ולגורמי מחקר.
 תחילת פיתוח תכניות בהיבט נופי .מיקום ותכנון מבנים,
שבילים ,אגני מים ,צמחיה ועבודות עפר.
 הכנת פרוגרמה להפעלת שכבת הצפרות באתר ,כולל
תוכנית עיסקית.
שלב ג'  -תחילת עבודה ,קיץ 2009
לאחר בחירת נקודות הצפרות העיקריות וניתוח ממצאי הסקרים
וטיבועי המדגם ,ניתן לקבל קהל ולהתחיל לפתח את ההיבט
התיירותי .ניתן לשלב את הקהל הרחב כבר משלב מוקדם למדי
של העבודה .סופי שבוע בדגש צפרות לקהל הרחב יחלו כבר
בתחילת  .2009במהלך הקיץ יש לשלב את פעילויות הפארק
בתכניות חינוך ובפרויקטים נוספים .יש לשאוף לתכנית מסודרת
לתלמידים ובתי ספר כבר לקראת שנת הלימודים שמתחילה
בספטמבר  2009ולקראת החגים.

ראש הממשלה מר אהוד אולמרט בטקס השקת הפארק

שלב ד'  -הקמה של תשתית צפרות המבוססת על התכנון
המפורט ,כולל התקשרות בין פארק אריאל שרון לבין החברה
להגנת הטבע על צורת ההפעלה של אתר הצפרות.
בשנת  2008ביקרו באתר מעל  25,000מבקרים .הפעילות בפארק
אריאל שרון יכולה להיות דגם מצוין לשילוב של נושאי סביבה
וצפרות.

למרכז המבקרים שנבנה בחיריה הגיעו בשנת 25,000 2008
מבקרים ,בעיקר תלמידים ,וזוהי דוגמא מצויינת לשילוב נושאי
מיחזור ,סביבה וצפרות (צילומים :אילן עמיחי)
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 .12המרכז הרב תחומי לחקר ים המלח ו"הבקע
הגדול"  -בית ספר שדה עין גדי (בתכנון)

יריחו

רקע
לאזור ים המלח על היבטיו
השונים ,חשיבות אזורית,
ובינלאומית
לאומית
מדרגה ראשונה .ים המלח וסביבתו מהווים מקום יחודי בעולמנו.
קיים ,כאן ,שילוב נדיר של תנאים יחודיים/קיצוניים מהיבטים
גיאוגרפיים  -פיזיים ,מהיבטים של גאולוגיה ,אקלים ,חי ,צומח,
מינרלים ,מורשת תרבות ועוד .האזור מהווה חלק מ"הבקע הגדול"
(השבר הסורי-אפריקני)  -ערש הציביליזציה ,התופעה הגיאולוגית
הארוכה ביותר בעולם  7,200 -ק"מ ב 22-ארצות ,ומסלול נדידה
שנתי קבוע של מאות מיליוני ציפורים" .המרכז לחקר ים המלח
והבקע הגדול" מתוכנן להיות מוקד מחקר רב תחומי וייחודי,
בו נבחנים באופן אינטגרטיבי ההיבטים השונים ויחסי הגומלין
הקיימים בסביבת ים המלח והבקע הגדול ,במטרה להבין ולשמר
את משאב הטבע היחיד במינו באופן שיביא לצמיחה ,פיתוח
ושגשוג האזור .בי"ס שדה עין גדי קולט בשנה כ 35,000-לינות
ומהווה גם תחנת מידע לסיורים במדבר יהודה .הקמת מוקד
צפרות במתקן קיים ופעיל (ביה"ס שדה פועל זה  50שנה) יאפשר,
להערכתנו ,להכפיל את מספר המבקרים במתקן ל 70,000-איש,
תוך הדגשת נושא הצפרות ,בדגש הנתיב לאורך הבקע הגדול.
השילוב המתוכנן ,בבניית מרכז מבקרים ,תחנת טיבוע קבועה
לציפורים נודדות ,ובניית קבוצת מדריכים-חוקרים ,אנשי מקצוע
בצפרות ,יאפשרו להרחיב את הפעילות התיירותית חינוכית
בהקשר לנדידת הדורסים והחסידות הבולטים מאד בנוף כששה
חודשים בשנה ,וזאת תוך פיתוח מערכת הדרכה מקצועית בנושא
הצפרות והנדידה עבור כלל מלונות ים המלח ,ולסיורים ממוקדים
בנושא למטיילים ותלמידים מכל רחבי הארץ.

 משרד המדע
 המועצה האזורית "תמר"
 המשרד לפיתוח הנגב והגליל  החברה להגנת הטבע
פעילות המרכז תהייה בקשר הדוק עם :המשרד לאיכות
הסביבה ,רשות הטבע והגנים ,החברה להגנת הטבע ,וידידי כדור
הארץ ,והיא תהיה פתוחה להשתתפותם של ארגונים שונים,
אוניברסיטאות וקרנות מחקר מהארץ ומחו”ל .דגש מיוחד יינתן
לפרויקטים של שיתוף פעולה חוצה גבולות.

המסגרת המבנית

המיקום

"המרכז הרב תחומי לחקר ים המלח והבקע הגדול" הוא מסגרת
פעילות משותפת לגורמי המחקר העוסקים בהיבטים השונים
הקשורים בסביבת ים המלח בפרט והבקע הגדול בכלל ,והוא
מתבסס על שיתוף פעולה בין שני גורמים מרכזיים:

המרכז ישוכן במבנים אשר יוקמו במצדה ויכילו חדרי חוקרים,
מעבדות ,חדרי מחשבים ,אולמות לימוד ,אודיטוריום וכדומה.
במקביל ,יוקם בבי"ס שדה עין גדי ,מוקד משני (שלוחה) בהשתתפות
כל הגורמים הרלבנטיים ,אשר יופעל כמרכז מבקרים ,תצוגה

ואדי מוג’יב

עין גדי

המרכז בעין גדי יהווה חלק מפרויקט אזורי בשותפות עם מרכז
מקביל של הפלשתינאים ביריחו ושל הירדנים בוואדי מוג'יב ,כחלק
מקונספט “משולש השלום” שהגה פרופ’ צבי בן אברהם
 מרכז המו"פ האזורי :מכון ים המלח למחקר ,פיתוח ולימוד
(ע"ר) ,אשר פועל במסגרת המו"פים האזוריים של משרד
המדע ובחסות אקדמית של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.
 אוניברסיטת תל אביב /המרכז לחקר ים המלח.

מסייעים ושותפים עיקריים

ותצפית .יהיו בו מרכז מדידה גיאופיזית עם דגש על מדעי כדור
הארץ ומרכז הצפרות כחלק מהרשת הארצית .החברה להגנת
הטבע תעביר לאוניברסיטת תל אביב בחכירת משנה אפשרות
לבנות קומה שנייה מעל חדר האוכל החדש ,שבנייתו לא הסתיימה
(ראה תמונה) ובמקום ייבנה מרכז מבקרים שיציג את ייחודו של ים
המלח ומדבר יהודה ,את שילובו כחלק מהבקע הגדול בדגשים של
גיאולוגיה ,אקולוגיה ונדידת הציפורים .במרכז תמוקמנה מעבדות
וחדרי חוקרים ,תחנת טיבוע לציפורים נודדות ,מוקד מעקב אחר
הנדידה ומרכז ליציאה לסיורי צפרות בבי"ס שדה ,בשמורת נחל
דוד הסמוכה ,ובכל השטח של מדבר יהודה ,הממוקם באחד מצירי
הנדידה המרכזיים בין אירופה ,אסיה ואפריקה.

ניהול וארגון
מרכז המחקר יופעל ,אקדמית-מחקרית ,באמצעות ועדת היגוי
אקדמית מייעצת אשר הרכבה יוצע ע"י נשיא האקדמיה הלאומית
למדעים ויהיה בה גם יצוג לאנשי מדע מחו"ל .למרכז יהיה חבר
נאמנים בינ"ל וכן הנהלה מקומית עם יו"ר ומנכ"ל.

מטרות מרכזיות
 לבצע מחקר רב-תחומי שיבטא את היחודיות והמורכבות של
מערכת ים המלח והבקע הגדול עם דגש על מדעי כדור
הארץ ,חי ,צומח ,סביבה ,קהילות אנושיות ומורשת.

בי"ס שדה עין גדי שוכן מצפון לשמורת נחל דוד ,צופה על
השמורה וים המלח ,ומהווה נקודת תצפית ומחקר אידיאלית
לנדידת עופות דואים ,לאורך הבקע הגדול (צילום :אייל ברטוב)
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 .13התחנה לחקר ציפורי תל אביב ראש ציפור
(בתכנון)

 .1רקע

קומה שנייה מעל חדר האוכל תשמש מרכז מבקרים בנושאי
גיאולוגיה ,אקולוגיה וצפרות
שלד חדר האוכל החדש בבית ספר שדה עין גדי הצופה על ים
המלח ,שבנייתו טרם הושלמה








פרופ’ צבי בן-אברהם (מימין) ,גיאופיזיקאי מאוניברסיטת
תל אביב וחתן פרס ישראל ,מוביל זה  3עשורים את מחקרי
ים המלח ,וד”ר מייקל לזר מאוניברסיטת חיפה ,שעשה את
הדוקטורט שלו על ים המלח ,ליד צוללת המחקר

להוות בסיס למערכת מחקרית-חינוכית אשר במרכזה עיסוק
בהיבטים השונים של סביבת הטבע ,האדם והחי במרחב זה.
להוות מרכז לשיתוף פעולה אזורי ובין לאומי לחקר בקע ים
המלח.
ליצור בסיס מדעי למחקר התומך בפעילות הפיתוח האזורית
במרחב ים המלח והבקע הגדול.
לפתח מאגרי נתונים שיטתיים ועדכניים במגוון הנושאים
הקשורים בבקע ים המלח.
ללמוד את המערכת האקולוגית של סביבת הבקע והגורמים
העיקריים המשפיעים עליה.
להפעיל מוקדי משיכה חינוכיים וציבוריים לתצוגה והסברה
של ייחודיות הבקע.

המרכז לחקר ים המלח והבקע הגדול אמור להוות נדבך מרכזי
במערכת תלת-קוטבית " -משולש ים המלח"  -ויהווה מוקד לשיתוף
פעולה אזורי חוצה גבולות ,מחקרי וחינוכי ,ובסיס לתכניות פיתוח
אזוריות ,בין ישראל ,ירדן והרשות הפלשתינאית ,בשילוב שתי
"תחנות אחיות"  -ביריחו ובוואדי מוג'יב שממזרח לים המלח.

בערים מערביות גדולות מוקצים שטחים נכבדים לטובת אתרי
טבע עירוניים ואתרי צפרות בפרט .המניעים העיקריים לפיתוח
אתרים אלו הם:
 שימור ערכי טבע ,מגוון מינים ומורשת סביבתית האופייניים
לעיר.
 מיצוב העיר ע"י שימור וטיפוח נופה הייחודי.
 פיתוח תשתית לפעילויות פנאי וחינוך סביבתית.
 פיתוח מרחבים ציבוריים דלי ממשק ובני קיימא.
מפגש הנחלים איילון-ירקון ואזור ראש ציפור בפרט הנם שטח
אידיאלי לפיתוח אתר טבע עירוני רחב ממדים המשתלב במרקם
השטחים הציבוריים האינטנסיביים .במצבו הנוכחי מצויים באתר
המוצע מספר מרכיבים בסיסיים בהם קיים ריכוז של משאבים
טבעיים המאפשר פיתוח פעילות פנאי סביבתית מיידית ,ובעתיד
הקמת תשתיות לאתר טבע עירוני גדול ועשיר במשאבים .מיקום
האתר באחד האזורים הצפופים במדינת ישראל יבטיח פעילות
קהל ענפה וחשיפה מרבית לתכנים המיוחדים לנחל הירקון
ולמערכת הטבעית המתקיימת בו .התוכנית הרעיונית המוצעת
מתבססת על התשתית הקיימת ופיתוח הדרגתי של מערכות
טבעיות פוטנציאליות שזוהו באזור מפגש הנחלים .מרכזי הצפרות
של החברה להגנת הטבע עוסקים זה חמש שנים בהעברת תכניות
חינוכיות עם עירית תל אביב ,מנהל החינוך וחברת החשמל .עשרה
בתי ספר משולבים בתכנית בהצלחה רבה וכולם הגיעו לצפות
בטיבוע ציפורים בראש ציפור ,כמו גם בפעולות של היכרות עם
הציפורים בקרבת בית הספר והבית "בשביל הטבע בעיר" .בעזרת
תכנית חינוכית שהופקה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ,החברה
להגנת הטבע עיריית תל-אביב יפו ,המרכז לטיפוח ציפורי הבר
בחצר הבית שזכו לעניין עצום והתלהבות התלמידים והמורים.
התחנה לחקר ציפורי ירושלים בגן הכנסת הצליחה מאז הקמתה
למשוך לתחנה כ 50,000-תלמידים מדי שנה ואנו בטוחים כי בתל
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אביב ,אם נפתח את התשתיות ,נצליח למשוך לאתר כ150,000-
מבקרים ותלמידים מדי שנה.

 .2עיקרי התוכנית להקמת האתר בראש ציפור
א .שלבי ביצוע
 .1סקירת השטח ותכנון מערכות אקולוגיות.
 .2שמירה וממשק אקולוגי של בתי גידול קיימים (קטעי נחל,
ערוצים משניים ,גדות ,מערכות צומח וכד').
 .3חיזוק ופיתוח בתי גידול חדשים (תעלות ומקווי מים ,שלוליות
חורף ,בוסתנים וכד').

 .4פיתוח תשתיות פיזיות לקליטה וניתוב קהל (מערך שבילים,
דפי מידע ,שילוט ,מסתורי תצפית).
 .5הפעלת מערך קליטת קהל אקטיבי (הכשרת מדריכים
והפעלת תוכנית חינוך ופנאי).
 .6הקמת מרכז מבקרים  -תחנת טיבוע ,מצפור ומרכז הדרכה
עם תצוגה.

.1
.3
.5
.7
.9
.11

ב .פיתוח השטח כאתר טבע וצפרות קולט קהל
ב .1.זיהוי וטיפוח משאבי טבע וצפרות קיימים
המשאבים העיקריים לשימור וטיפוח באתר כוללים בין היתר:

מוקדים אלו במצבם הנוכחי מאפשרים פעילות מיידית אך
מוגבלת של טיבוע והדרכה באתר.

אפיק הירקון המתוק
אפיק נחל איילון
מצוקי גדה
חישות קנים
שלוליות חורף
בתי גידול עשבוניים

.2
.4
.6
.8
.10
.12

אפיק הירקון המלוח
גדות בוץ
ערוצי משנה
חורשות
רכס כורכר (התל)
שטחי חקלאות
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ב .2.פיתוח מוקדי צפרות חדשים
פיתוח מוקדי משיכה חדשים במתחם:
 .1הוספת ערוצי משנה
 .2פיתוח חישות קנים
 .3יצירת מערכת לחה של תעלות מים ואגמים
 .4יצירת שקעים לשלוליות חורף
 .5נטיעת בוסתנים מניבי פרי
 .6פיתוח בתי גידול עשבוניים
ב .3.הכשרת תשתיות קולטות קהל
 .1יצירת מערך שבילים בין מוקדי הטבע השונים
 .2התקנת מרפסות ומסתורי תצפית מול מוקדים טבעיים
 .3הקמת מצפור ,תחנת טיבוע ומרכז מבקרים קטן
ג .פיתוח מערך חינוכי ותיירותי באתר
 .1פיתוח תכני הדרכה
 .2הכשרת צוות הדרכה
 .3ניהול והפעלת תוכנית חינוך ופנאי
 .4הכנת מערך עבודה עם הקהילה הקרובה והרחוקה

תכנית חינוכית בנושא “הבזים והתנשמות חוזרים לתל-אביב”
הופעלה בהצלחה רבה .בצילום :בית הספר לטבע וסביבה ,תל
כביר (צילום :יוסי לשם)

מפת הירקון ובמרכזו פיתול הירקון הנראה כראש ציפור (ומכאן שמו) .השטח בחווה החקלאית ובראש ציפור מיועד ל=מוקד צפרות
עירוני של תל-אביב

מנוף של עיריית תל אביב ,המחלקה לשיפור פני העיר ,מתקין
תיבות קינון ליד בית ספר בעיר

מוטי צ’רטר ,דוקטורנט ,שלימד את תכנית הפעילות החינוכית,
מתקין תיבת קינון לבזים יחד עם תלמידי בית ספר ישגב בתל-
אביב (צילום :רונן וטורי)
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עּוף ּגֹוז ָל

לחן :מיקי גבריאלוב
מילים :אריק איינשטיין

קינון החסידה בקיבוץ טירת צבי :הזכר מביא קש רטוב לקירור הגוזלים,
הנקבה מצלה על הגוזלים מפני החום( .צילום :יובל אסדו)

הַּגֹוז ָלִים ֶׁשלִי עָז ְבּו אֶת הַּקֵן
ּפְָרׂשו ְּכנ ָ ַפי ִם וְעָפּו
ו ַ ֲאנ ִי צִּפֹור ז ְֵקנ ָה נ ִ ְׁשאְַרּתִי ַּבּקֵן
מְַקּו ֶה ְמאֹד ֶׁשהַּכֹל יִהְי ֶה ְּבסֵֶדר.

ַע ְכׁשָו נ ִ ְׁשאְַרנּו ְלבֵַדנּו ַּבּקֵן
ֲאבָל ֲאנ ַחְנּו ְּביַחַד
חַּבְִקי אֹותִי חָז ָק ַּתּגִיִדי לִי ּכֵן
אַל ּתְִד ֲאג ִי ְּביַחַד ּכֵיף ְלהִז ְּדַּקֵן

ָּתמִיד י ַָד ְעּתִי ֶׁשּי ָבֹוא הַּיֹום
ׁשֶּבֹו צִָריך ְלהִּפֵָרד
ֲאבָל ַע ְכשָׁו ז ֶה ָּככָה ּבָא לִי ִּפ ְתאֹם
אָז מַה הַ ֶּפלֶא ֶׁש ֲאנ ִי ְקצָת ּדֹואֵג.

עּוף ּגֹוז ָל
חֲתֹך אֶת הַ ּ ָשׁ ַמי ִם
טּוס ְלאָן ֶּשּבָא לְָך
ַרק אַל ִּת ְׁשּכַח
י ֵׁש נ ֶׁשֶר ַּב ָּׁש ַמי ִם
ּגּור לְָך.

עּוף ּגֹוז ָל
חֲתֹך אֶת הַ ּ ָשׁ ַמי ִם
טּוס ְלאָן ֶׁשּבָא לְָך
ַרק אַל ִּת ְׁשּכַח
י ֵׁש נ ֶׁשֶר ַּב ּ ָשׁ ַמי ִם
ּגּור לְָך.

ֲאנ ִי יֹוֵד ַע ֶּש ָּככָה ז ֶה ַּב ֶּטבַע
וְג ַם ֲאנ ִי עָז ַ ְבּתִי ֵקן
ֲאבָל ַע ְכשָיו ְּכ ֶׁשּבָא הֶָרג ַע
אָז ַמחְנ ִיק ְקצָת ַּבּג ָרֹון
ַמחְנ ִיק ְקצָת ַּבּג ָרֹון.
עּוף ּגֹוז ָל
חֲתֹך אֶת הַ ּ ָשׁ ַמי ִם
טּוס ְלאָן ֶׁשּבָא לְָך
ַרק אַל ִּת ְׁשּכַח
י ֵׁש נ ֶׁשֶר ַּב ָּש ַמי ִם
ּגּור לְָך.

"ּגַם-צִּפֹור ָמ ְצאָה ַבי ִת ּוְדרֹור ֵקן לָּה".

פרק

5

(תהילים פ"ד ,ד)

הצפרות בהיבט רב תחומי

זוג בזים אדומים ,מין בסכנת הכחדה עולמית ,בשכונת מוסררה בירושלים על רקע העיר העתיקה (ציור :טוביה קורץ).
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רקע כללי

.5א .הפן המדעי של הצפרות בישראל

ללא מעט אנשים נראה נושא הצפרות כתחביב לקבוצה
מצומצמת של “משוגעים לדבר” ,אינדיבידואליסטים האוהבים
להשכים קום לפני אור ראשון ולתור אחר ציפורים נדירות
בוואדיות נידחים .בעולם המערבי נחשב בעבר ה”צפר” כטיפוס
שלא מצליח להשתלב בחברה ,והתקשר לעיתים כמילת גנאי.
בעשור האחרון הצפרות הפכה לאחד התחביבים המובילים בעולם
המודרני ,וההערכה היא שכמאה מיליון איש עוסקים בנושא על
היבטיו השונים .הציפורים הפכו גם לאינדיקטור משמעותי למצב
הסביבה בה אנו חיים ,והן מהוות מחד כלי חינוכי-מדעי ייחודי,
ומאידך ,מחלקה בעולם החי היוצרת קונפליקטים עם תעופה
צבאית ואזרחית ,עם רשת החשמל ,עם החקלאים ועוד.
בפרק זה נרחיב מעט את היריעה בנושא התחומים השונים
הנוגעים בצפרות על היבטיה המדעיים ,הכלכליים ,החינוכיים
והתרבותיים.

מדע ומחקר הם התשתית הבסיסית לקבלת החלטות בדבר
יישום ופיתוח הצפרות בהיבט רב-תחומי .כדי להגיע להחלטה
נכונה בנושאים הקשורים בשמירת הטבע ,חינוך ,חקלאות ,תיירות,
בטיחות ושיווק ,יש להתבסס על נתונים שנאספו במחקר מדעי
מוצק ורב-שנתי.
הצפרות ,שהחלה להתפתח באנגליה במאה ה 19-ואחר כך
התפשטה במהירות לארצות שונות במערב אירופה (כגון הולנד,
שוויץ ,גרמניה ושבדיה) ולארצות-הברית ,התפתחה במהלך המאה
ה 20-לתחביב כלל עולמי חובק יבשות המאגד במסגרתו מיליוני
חובבי ציפורים .אולם ,כבר משלב מוקדם מאד הפכה הצפרות
לנקודת חיבור ייחודית בין חובבים לבין אנשי מדע ,וקיבלה פן
מדעי בעל חשיבות רבה .אחד מאנשי המדע הדגולים שחיבר את
הצפרות של חובבי הציפורים למחקרים מדעיים ארוכי טווח ופורצי
דרך ,היה  David Lackמאוניברסיטת אוקספורד ,שמחקריו על
סיסים ,31ירגזים 32ומיני ציפורים רבות אחרות הן אבני דרך בקידום
הפן המדעי של הצפרות .בעקבותיו באו מדענים רבים נוספים
שראו את הפוטנציאל העצום הטמון בקהל הצפרים לקידום
המחקר והידע המדעי בתחומים שונים של ביולוגיה ושימור סביבה,

הנרי בייקר טריסטרם ,כומר
בריטי שחקר רבות את ארץ
הקודש במחצית המאה ה19-
ותיעד מידע משמעותי על עולם
הצפרות בארץ ישראל

הכומר הגרמני הקתולי ,ארנסט
שמיץ ,הגיע לארץ ישראל בין
השנים  ,1906-1922הכין אוסף של
חיות בר רבות שנכחדו ,ותעד
את תמונת המצב שלהן באזורנו
בעשרות מאמרים

קולונל ריצ’רד מיינרצהגן,43,44
בריטי ,קצין המודיעין של גנרל
אלנבי ,צפר פעיל שפרסם ספרים
רבים ואסף לא מעט ציפורים
מאזורנו .היה בין התומכים להקמת
המדינה היהודית

ונראה שאין עוד תחום מדעי שחובבי הטבע תרמו לו תרומה כֹה
גדולה.
פעילות אורניתולוגית משמעותית החלה בארץ על ידי יהושע
מרגולין ( )1877-1947בתחילת שנות ה 30-של המאה ה ,20-עת
ייסד את המכון הביולוגי בתל-אביב ,שממנו התפתחה בהמשך
אוניברסיטת תל-אביב .אולם ,כבר מהמחצית השנייה של
המאה ה 19-החל להתפתח תחום הצפרות בארץ ,בעיקר על
ידי חוקרים ונוסעים שביקרו בארץ-ישראל ,כגון הכומר הבריטי
הנרי בייקר טריסטראם )1822-1906( 54ובתחילת המאה ה 20-על
ידי ראשון הזואולוגים העבריים פרופסור ישראל אהרוני (1882-
 )1946שבמסעות החקר שערך ובספריו 64,65הקדיש לציפורים
מקום נכבד ביותר .אולם ,רק לאחר הקמת מוסדות אקדמיים
וגופי שמירת טבע בישראל ,נוצר המסד לפעילות אורניתולוגית
המחברת איסוף נתונים שיטתי וארוך טווח ומחקר מדעי .גורם
חלוצי ומרכזי בקידום הפן המדעי של הצפרות ,מתחילת דרכה,
היתה אוניברסיטת תל-אביב ,בהובלתו של פרופסור היינריך
מנדלסון ( ,)1910-2002מחשובי הזואולוגים שקמו בישראל .במשך
שנים ארוכות הוא קידם את הצפרות ואת שימור הציפורים כחלק
מפעילותו האקדמית והמחקרית ,והנחה סטודנטים רבים שעסקו

פרופ’ ישראל אהרוני,
“הזואולוג העברי הראשון” ,עלה
לארץ בראשית המאה ה,20-
התיישב ברחובות ואח”כ היה
מאנשי הסגל הראשונים של
האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ’ היינריך מנדלסון,
אוניברסיטת תל אביב ,אבי
שמירת הטבע בישראל ,הזואולוג
שהוביל להקמת החברה להגנת
הטבע ורשות הטבע והגנים

 < 73פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל

במחקר אקדמי על ציפורים .בהדרגה הפכה הצפרות לנדבך
חשוב בפעילות מדעית הקשורה לציפורים בישראל ,ובתחום
זה קודמו במהלך השנים נושאים שונים ומגוונים ,שביניהם ניתן
למנות את הנושאים האלה:
 .1סקרים וספירות  -תחום זה ,שהחל להתפתח עקב פעילות
של צפרים חובבים ,בעיקר אנשי החברה להגנת הטבע ואנשי
אקדמיה ,התמסד עם השנים בשיתוף עם גופים כגון רשות
הטבע והגנים ,והפך לנושא חשוב ומרכזי בו לצפרות ישנה
תרומה משמעותית ביותר לאיסוף נתונים מחקרי ושיטתי .בין
הסקרים הנערכים בישראל ניתן לציין את סקר קינון העופות
הדורסים ,שהחל בשנות ה 60-של המאה ה 20-ביוזמתו של
יגאל סלע ומתבצע מאז לסירוגין לאורך השנים .סקר זה נתן
תמונה חשובה על ירידה במספר הפרטים ובמגוון המינים
המקננים במשך השנים ,כאינדיקציה ברורה לירידה במגוון
הביולוגי בישראל.
תחום נוסף בעל חשיבות רבה ביותר שהתפתח החל משנות
ה 70-ביוזמה של צפרים והתמסד תחת כנפי החברה
להגנת הטבע ,הוא התחום של סקרי הנדידה .תחילה היה
מדובר בקבוצת צפרים קטנה מדנמרק ,בראשותו של סטין
קריסטנסן ,17שמיפתה בשנות ה 70-של המאה הקודמת את
נדידת הדורסים בהרי אילת ,וגילתה שמדובר ב 314-מיליון
דורסים שנודדים מעל הרי אילת ,ובהמשך קבוצת חובבי
ציפורים בראשות אהוד דברת ,90שגילתה ציר נדידה חשוב
של עופות דורסים בסתיו באזור כפר קאסם ,במורדות
המערביים של הרי שומרון ויהודה .מאוחר יותר הפך סקר זה
לסקר המכסה את כל רוחב הארץ ומתבצע לאורך השנים
באופן שיטתי ,זה שלושה עשורים רצופים בהובלת החברה
להגנת הטבע .תוצאות הסקר מיושמות בזמן אמת לצורך
מניעת תאונות בין ציפורים למטוסים.
תחום נוסף בו בוצעו סקרים וספירות עוסק בעופות החורפים
בישראל .בתחום זה מבוצע מפקד עופות מים על ידי רשות
הטבע והגנים החל מסוף שנות ה 60-של המאה ה ,20-במסגרתו
סוקרים את עופות המים מדי חורף בבריכות ובמאגרים .כמו
כן ,החל משנות ה 80-של המאה ה 20-מתבצעת לסירוגין

על ידי מרכז הצפרות הישראלי של החברה להגנת הטבע
ספירת דורסים חורפים באתרי החריפה העיקריים שלהם
ברחבי הארץ.
 .2מחקר בביולוגיית קינון  -בתחום זה לצפרות ישנה תרומה
חשובה ,קודם כל במתן מידע על תפוצה של מינים שונים ,וכן
בתצפיות ששופכות אור על דגמי התנהגות והיבטים חשובים
אחרים בביולוגיית הקינון ,כגון שיעור ההצלחה ברבייה ,טריפה
ועוד .ראוי לציין את מחקרו ארוך השנים של פרופסור אמוץ
זהבי - 79מחשובי האורניתולוגים וחוקרי התנהגות ציפורים בעולם,
שחקר משנת  1972את ביולוגיית הקינון (והיבטים רבים נוספים)
של הזנבן הערבי בחצבה .במחקר ייחודי זה נוטלים חלק חוץ
מצוות חוקרים מקצועי גם צפרים חובבים רבים ,שתורמים
תרומה חשובה לאיסוף הנתונים בשטח .ביולוגיית הקינון נחקרה
בהיבטים שונים ומגוונים לגבי עופות רבים אחרים ,כולל עופות
דורסים (כגון עקב עיטי ,82עיט ניצי ,88עיט זהוב ,נשר ,בז אדום
ואחרים) ,דורסי לילה (כגון תנשמת וינשוף עצים) ,ציפורי שיר
שונות (כגון עורבני ,שחור זנב ,סלעית לבנת-כנף ,צופית).
 .3קידום מחקר טקסונומי והגדרת מינים  -לצפרות בישראל ישנה
תרומה מכרעת לקידום המחקר הטקסונומי והגדרה של מינים
קיימים וחדשים .אין ספק כי לולא פעילותם הענפה של צפרים
בעלי ידע רב ומגוון בזיהוי והגדרה ,היה המחקר הטקסונומי
על עופות בישראל סובל ממחסור רב בנתונים ומידע .צפרים
“משוגעים לעניין” אחראים ב 20-השנים האחרונות לגילויים של
עשרות מינים ,שהימצאותם בישראל לא היתה מוכרת קודם
לכן .ביניהם בולט במיוחד הדורם שיריחי ,51שאחראי אישית
לזיהויים והגדרתם של למעלה מארבעים מיני ציפורים חדשים
לפאונה של ישראל וכתיבת ספר מונומנטלי Birds of Israel
(בהוצאת  ,)Unipress & Academic Pressהמכיל  692עמודים,
ששם את הידע על ציפורי ישראל על המפה הבינלאומית.
בנוסף לכך ,פעילותם הענפה של הצפרים בהגדרה וזיהוי,
תורמת תרומה חשובה גם למחקר הטקסונומי תוך מתן מידע
על מופעים מורפולוגיים שונים ,תת-מינים ועוד היבטים מגוונים
של תחום מדעי זה.

 .4דינמיקה של אוכלוסיות והערכת שרידות  -בתחום זה קיימת
תרומה משמעותית ביותר של תחום הצפרות למחקר ואיסוף
נתונים מדעיים ,שיש בהם מעבר לעניין המדעי גם השלכות
מרחיקות לכת לגבי שימור מינים ,מגוון מינים והיבטים של
ממשק של אוכלוסיות ציפורים .מחקרים ארוכי טווח לגבי
אוכלוסיות נעשים בישראל במרכזי הטיבוע ,סקרים וספירות,
אך גם באיסוף נתונים סיסטמטי המשולב במחקר בשמירת
טבע .אחת הדוגמאות הבולטות לכך היא פרויקט התצפיות
בנשרים בשמורת גמלא ,שהחל בשנת  1994ביוזמתו של עפר
בהט ,והפך בשילוב של צוות השמורה וצפרים מתנדבים
רבים מכל העולם ,יחד עם חוקרים וסטודנטים ממוסדות
אקדמיים שונים ,לפרויקט העוסק באופן שיטתי וארוך טווח
במחקר הדינמיקה של אוכלוסיית הנשרים בשמורה והגורמים
המשפיעים עליה .ראוי לציין בתחום זה בישראל את המחקר
על הבז האדום ,שנעשה ביוזמת דן אלון מהחברה להגנת
הטבע ,בשילוב צפרים וחוקרים ממוסדות אקדמיים שונים
החל מתחילת שנות ה 90-של המאה ה .20-ראוי לציון גם
מחקר התנשמות בעמק בית-שאן ,שהחל ביזמת יוסי לשם
ושאול אביאל 63עם החברה להגנת הטבע בתחילת שנות ה-
 80של המאה ה ,20-והפך אבן שואבת לחוקרים ממוסדות
אקדמיים שונים בשילוב צפרים העוסקים באופן מעמיק
בלימוד הדינמיקה של אוכלוסיית התנשמות והגורמים
המשפיעים עליה .קיים גם ניטור רב שנתי של אוכלוסיות
הנשרים והדורסים והטיפול בדורסים נכחדים ,בהובלת רשות
הטבע והגנים בעיקר על ידי אוהד הצופה.
 .5טיבוע  -תחום מרכזי שבו הצפרות והצפרים משולבים
במחקר מדעי ארוך טווח הוא תחום הטיבוע .טיבוע ציפורים
החל במערב אירופה באופן שיטתי כבר במאה ה ,19-אולם
בישראל הוא נעשה בהיקף משמעותי ובאופן שיטתי משנות
ה 70-של המאה ה .20-תרומה חשובה ביותר למיסוד טיבוע
הציפורים יש לברוריה גל ,שהחלה להפעיל את תחנת הטיבוע
לציפורים באילת כבר בסוף שנות ה 60-של המאה ה.20-
לתחנה זו ,שהיא הוותיקה בישראל ובעלת היקף הפעילות
הגדול ביותר ,בהובלת פרופ’ ראובן יוסף ,נוספו בהמשך
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סיכום סקרי  25שנות נדידת העופות הדורסים בסתיו 1982-2007

סיכום המינים העיקריים של נדידת העופות הדורסים בנדידת
האביב באילת ( 1997-1998ע”פ מרכז הצפרות הבינלאומי באילת)

(ע”פ מרכז הצפרות הישראלי ,החברה להגנת הטבע)
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שחרור עיט ערבות לאחר טיבועו בתחנת הטיבוע באילת
(צילום :יוסי אשבול)
תחנות טיבוע נוספות ,כגון בגן הכנסת בירושלים ,בכפר-
רופין ,באגמון החולה ,במעגן מיכאל ,וכן באתרים רבים אחרים
בישראל פועלים מטבעים שהם צפרים חובבים העוסקים
ברישיון לאורך שנים ארוכות בלכידה וטיבוע של ציפורים .גם
לשלום זו-ארץ היה תפקיד משמעותי בפעילות זו.
לטיבוע ישנה תרומה משמעותית ביותר להגדלת הידע
המחקרי בתחומים רבים ומגוונים כגון מחקר מורפומטרי ,מידע
על זמני מעבר של אוכלוסיות שונות ,הבדלים בדינמיקה של
הנדידה בין מינים שונים ,מידע על המצב הגופני של פרטים
שונים ועוד.
כמו כן ,לתחנות הטיבוע ולפעילות הטיבוע בכללותה קיימת
גם תרומה חשובה ביותר בתחום החינוך וההסברה הקשורים
בצפרות ,ועשרות אלפי מבקרים מגיעים לתחנת הטיבוע
באילת ,ירושלים ,עמק החולה ומעגן מיכאל.
 .6מחקר על נדידת ציפורים  -עקב מיקומה הגיאוגרפי הייחודי
של ישראל בנקודת מפגש בין יבשות ,והעובדה שהיא
נמצאת על אחד מצירי הנדידה החשובים ביותר בעולם,
הפך מחקר נדידת הציפורים למרכיב חשוב ביותר בפעילות
המדעית הקשורה בצפרות הנערכת בישראל .במחקר זה,

מסלול הנדידה של נשר שמישדר אוהד הצופה בכרמל .הנשר
עף תחילה לגולן ואחר-כך המשיך דרומה לתימן
הקשור לסקרים ,לספירות ולטיבוע ,המשלב שיטות מחקר
שונות נוספות ,קיימת מעורבות רבה ביותר של הצפרות על
היבטיה השונים ,ומשולבים בו צפרים רבים התורמים תרומה
מכרעת לקידומו .בתחום זה ראויה לציון עבודתו רבת
השנים של יוסי לשם ,91העוסקת במינים כגון עופות דורסים,
חסידות ושקנאים ומשלבת פעילות ענפה של צפרים יחד
עם שיטות מחקר מגוונות וחדשניות .גם עבודתו ארוכת
הטווח של דן אלון 68,69,74על העגור האפור בעמק החולה,
מהווה דוגמא למחקר ארוך טווח הנעשה בשילוב צפרים
ועוסק גם בהיבטים של שימור וממשק של עוף נודד וחורף.

משדור חסידה לבנה במשדר נקלט לוויין בפרויקט המשותף
למכון מקס פלאנק ברדולפצל ,גרמניה (פרופ’ פיטר ברטולד)
והמרכז הבינלאומי לחקר הנדידה אוניבסיטת תל אביב .בתמונה:
וילם ואן דר בושה ,שעשה את עבודת הדוקטורט שלו בעמק בית
שאן .מסייע בידו המטבע קובי מירום (צילום :בניה בן נון)
 .7קידום שיטות מחקר חדשניות  -העוסקים בצפרות מגלים
מעורבות בפעילות מחקר בשטח ,ובכלל זה גם בתרומה
לקידום שיטות מחקר חדשניות .בין השאר ,ניתן למנות את
השימוש במשדרים למעקב אחר ציפורים ,כולל משדרים
הנקלטים מהקרקע ומשדרים נקלטי לוויין .בתחום זה בוצעה
עבודה בהיקף נרחב ולאורך שנים על מינים שונים כגון נשרים,
תנשמות ,חסידות לבנות ומינים נוספים .כחלק ממחקר
הנדידה בראשותו של יוסי לשם נעשה לראשונה שימוש בכלי
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טיס כגון דאון ממונע וכן שימוש שיטתי במכ”מ .במחקרים
התנהגותיים ופיסיולוגיים נעשה שימוש באמצעי הדמיה
תרמיים ובמשדרים המנטרים טמפרטורת גוף וקצב לב,
כגון במחקר על נשרים שנערך על ידי עפר בהט .במחקרים
אלה שולבו במקרים רבים צפרים מתנדבים שסייעו בלכידת
עופות בשטח ,במעקב ובניטור.

ברמת גן בראשות ד”ר יגאל הורוביץ ובשיתוף רשות הטבע
והגנים ,המבצע פעילות רחבת היקף הכוללת גם רהביליטציה
והשבה לטבע של עופות שטופלו .יש לציין כי גם בתחום זה
קיימת תרומה רבה לפעילות צפרים ומרכזי צפרות וטיבוע
בשטח ,המספקים עופות פגועים ,מידע ותצפיות בעלות
חשיבות רבה.

 .8מחקר רפואי על סיבות תמותה ומחלות בעופות  -אחד
מתחומי המחקר שקודמו בישראל במידה משמעותית החל
משנות ה 90-של המאה ה ,20-עוסק בהיבטים רפואיים שונים
הקשורים בציפורים ,כגון ניטור של פתוגנים וגורמי מחלות
שונים בעופות ,מחקר השוואתי העוסק בגורמי תמותה וניטור
הופעתם באזורים גיאוגרפיים ואתרים שונים בארץ .כמו כן,
מחקר על החשיפה לרעלים של עופות שונים כגון דורסי-יום
ודורסי-לילה ועל נזקי ירי בעופרת על עופות שונים .בתחום
זה ראויה לציון הקמת מרכז רפואי לעופות דורסים בספארי

 .9מחקר על שמירת טבע וממשק  -נושא חשוב נוסף בו לצפרות
בישראל יש קשר הדוק למחקר הוא תחום שמירת הטבע
והסביבה .המידע הנאסף בסקרים ,ספירות ,טיבוע ופעילויות
רבות אחרות הקשורות בצפרות ,משמשים ככלי ראשון
במעלה לניטור של אוכלוסיית ,לאבחון של סיכונים ואיומים
עליהן וככלי לקידום של פעילות שימור וממשק נדרשת.
בנושא זה בולטת עבודתם של גופי שמירת טבע מובילים
כגון החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים ,מוסדות
אקדמיים ומרכזי צפרות וטיבוע.

כ 600-צפרים מישראל ומחו”ל לקחו חלק פעיל במחקר
שהפעיל רשת צופים קרקעית לרוחב מדינת ישראל .גם
החקלאים הערביים הצטרפו לתצפית (צילום :יוסי אשבול)

עיט צפרדעים .מין בסכנת הכחדה עולמית ,דורס עגור באגמון
החולה (צילום :יוסי אשבול)

נקבה של זרון פס 41מושדרה על ידי חוקרים בקזחסטן באזור
קינונה (עיגול ירוק) .עם סיום עונת הקינון (מחצית אוגוסט
 ,)2007נדדה הנקבה  800ק”מ לצפון מזרח (הנתיב הירוק),
לגבול עם רוסיה ,שהתה שם כחודש (תופעה הנקראת “מסע
קיץ”) ,ובתחילת אוקטובר (מאוחר יחסית לזרונים אחרים),
החלה לנדוד בכיוון ההפוך ,לדרום מערב ,תוך שהיא חולפת
מעל אזור הקינון .ב 10-לאוקטובר חצתה את ישראל במרכז
הערבה ,וב 12-לאוקטובר היא כבר הגיעה לדרום מצרים
()McGrady et al. 2007

הדאון הממונע בטיסת מחקר עם להקה של  4,000חסידות
נודדות (צילום :אייל ברטוב)

שחרור עקב חורף מזרחי בתחנת הטיבוע באילת
(צילום :יוסי אשבול)
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.5ב .שמירת טבע
ישראל היא מהמדינות העשירות ביותר במיני ציפורים ועופות ביחס
לשטחה .בשטח של כ 27,000-קמ”ר נצפו  511מיני עופות .צפיפות
המינים בישראל מזכירה בעושרה את צפיפות המינים באזורים
טרופיים .על מגוון המינים בארץ משפיעים הגורמים האלה:
 .1ישראל היא צוואר בקבוק בנדידת העופות הפלארקטיים.
 283מינים חולפים על פני הארץ בשתי עונות הנדידה ,מהם
 50חולפים בלבד 127 ,מינים שגם חורפים בארץ ו 106-מינים
שגם מקייצים ויציבים.
 .2כצומת של יבשות ואזורים ביוגאוגרפים ,ישראל מהווה גבול
תפוצה דרומי למינים ממוצא אירואסיאתי ,גבול תפוצה
מערבי למינים אוריינטליים ואיראנו-טוראניים וגבול תפוצה
צפוני למינים ממוצא סהרו-סינדי ופלאוטרופי (אפריקאי).
 .3מגוון של בתי הגידול בישראל מרוכזים בשטח קטן יחסית.
לעושר הזה תורמת הקרבה לחוף הים ,לגבול רצועת
המדבריות העולמית ולשבר הסורי-אפריקאי  -שהוא נתיב
חדירה צפונה למינים אפריקאים .הר חרמון מהווה גבול
תפוצה דרומי למינים אירו-סיבריים ואירנו-טורניים 16 .מיני
עופות מיוצגים בארץ בצפון הגולן ובחרמון בלבד.

מעקב אחר קינון נשר בשמורת דנא בירדן .באמצעות משדר
נקלט לוויין התברר שהנשר מגיע באופן תדיר לתחנת ההאכלה
במצפה רמון להיזון מפגרים ואחר-כך שב לירדן

 .18.8.85זוג עזניות הנגב האחרון שקינן בערבה (צילום בני שלמון)

טבלה  .6זואוגיאוגרפיה של עופות המקננים בישראל ()Shirihai 1996
אזור זואוגיאוגרפי
כלל-עולמי (קוסמופוליטי)
עולם ישן כללי
פליארקטי כללי (טראנס-פליארקטי)
צפון פליארקטי (אזורים לחים עם צמחיה צפופה)
מרכז פליארקטי (אזורים חמים וממוזגים)
סהרו-סינדי
פליארקטי דרומי
פליאוטרופי (אפריקאי  +אוריינטלי)
אפרו-טרופי
אוריינטלי-טרופי
סה”כ

מספר מינים
12
23
11
57
29
33
11
8
11
7
202

אחוז מסך כל המינים
5.9
11.3
5.4
28.2
14.3
16.3
5.4
3.9
5.4
3.4
100

אוהד הצופה מרשות הטבע והגנים ,אוחז בנשר ממושדר לפני
שחרורו לטבע
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טבלה  .7מיני עופות בישראל הנמצאים בסכנת הכחדה בעולם ()Statterfield & Capper, 2000
שם המין

קטגוריית הסיכון

הערות

סטטוס בישראל

)Endangered (EN

צח ראש לבן

Oxyura leucocephala

חורף נדיר 1935 ,עד ( 2828חדוד - 2008 ,מידע בע”פ)

)Vulnerable (VU

ברווז משויש

Marmaronette angustirostris

מקנן וחורף נדיר ,עד  35זוגות מקננים

Vulnerable

עיט צפרדעים

Aquila clanga

Vulnerable

עיט שמש

Aquila heliaca

Vulnerable

בז אדום

Falco naumanni

Vulnerable

מלכישליו

Vulnerable

קיוית להקנית

)Near threatened (NT

קורמורן גמד

Near threatened

צולל ביצות

Near threatened

עיטם לבן-זנב

Crex crex

נכחד כמקנן .חורף נדיר ,עד  200פרטים
חורף נדיר ,כ 70-פרטים
מקייץ ומקנן נדיר ,כ 600-זוגות
חולף נדיר

Vanellus gregarius
Phalacrocorax pygmeus

Aythya nyroca
Haliaeetus albicilla

חולף וחורף נדיר
יציב נדיר ,כ 100-זוגות מקננים .חורף נדיר למדי

Near threatened

Gypaetos bazbatos

עזניה שחורה

Near threatened

זרון שדות

Near threatened

חובה קטנה

Aegypius monachus

Circus macrourus
Tetrax tetrax

Near threatened

חוברה

Near threatened

חרטומית בינונית

Chlamydotis undulata
Gallinago media
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נכחד כמקנן .מבוצע פרויקט להשבתו

קיימת אוטוריטה של כ 150-זוגות בערב הסעודית

נכחד מישראל
נכחד כמקנן .חורף נדיר ביותר
חולף מצוי למדי ,חורף נדיר

האוכלוסייה החורפת התמעטה מאוד בעשור האחרון

חורף נדיר
יציב נדיר ,עד כ 100-זוגות דוגרים
חולף נדיר ביותר

Near threatened

גבתון אפור

Emberiza cineracea

חולף נדיר

Near threatened

בזבוז לבנון

Serinus syriacus

כ 100-עד  200זוגות מקננים בחרמון

DD

שדמית שחורת-כנף

Glareola nordmanni

שב לקנן בארץ בעשור האחרון

מקנן נדיר ביותר ,על סף הכחדה

עזנית הנגב  -תת המין  Torgos trachliotas negevensisנכחד מישראל
פרס

בארץ חורפת כ 20-אחוזים מהאוכלוסייה העולמית

חולפת נדירה

האוכלוסייה נמצאת במגמת ירידה (כ 20 -אחוז בעשור האחרון)

 < 79פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל

חוברה בנגב המערבי .האפרוח רובץ בקדמת הציפור .המין נכחד מהמזרח התיכון .רק בישראל עדיין מקננים כ 140-זוגות (צילום :יוסי אשבול)
עזניה שחורה נודדת שנחתה למנוחת לילה בפארק תמנע
(צילום :הדורם שיריחי)

מצב הציפורים בישראל
 18מיני עופות בישראל מוגדרים בקטגוריות סיכון עולמיות .מתוך
 1,186מינים שהגדירו לאחרונה ארגונים בינלאומיים 15כמינים
בסיכון מיידי ,מיוצגים בישראל שבעה ,מהם שניים המקננים בה -
בז אדום וברווז משויש 11 .66מינים נוספים מוגדרים בקטגוריית
סיכון נמוכה .המספר הנמוך של מינים המוגדרים בסכנת הכחדה
עולמית ומיוצגים בארץ ,אינו משקף את המצב האמיתי והקשה
שבו שרוי עולם העופות בישראל 13 .מיני עופות נכחדו מהארץ
כמקננים במהלך המאה ה .20-ארבעה מיני עופות גרים( 78מינים

פולשים)  -צוצלת ,דררה ,עורב הודי ומאינה  -התבססו והתפשטו
בישראל כמקננים .בשמי ישראל חולפות מיליוני ציפורים נודדות.
לפיכך ,מנקודת מבט בינלאומית ,אנו נמצאים באזור בעל
חשיבות רבה בשמירת מגוון עולם העופות המערב-פלארקטי.
חשיבות זו מקבלת משנה תוקף במזרח התיכון ,אזור שבו רוב
המדינות אינן מקפידות על חוקי שמירת הטבע .ציר הנדידה,
העובר דרך מדינות המזרח התיכון ,הופך לעתים קרובות
למלכודת מוות עבור העופות הנודדים.

טבלה  .8מצב מיני העופות המקננים בישראל באורח סדיר
Total

RE

RE+Reintrduction

CR

EN

VU

NT

LC

DD

194

15

1

17

6

21

51

71

12

עיט שמש .מין בסכנת הכחדה עולמית ,חורף בעמק החולה
ובנגב המערבי (צילום :אייל ברטוב)

 < 80פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל

גורמי סיכון והפרעה לציפורי ישראל
105

הרס בתי הגידול וצמצום שטחים פתוחים
ישראל היא מהמדינות הצפופות בעולם .קצב גידול האוכלוסייה
אצלנו גבוה מאוד .פיתוח ונגיסה בשטחים טבעיים מסכנים את
עולם החי וגורמים לשינויים רבים בהרכב ובמגוון של בעלי החיים
והצמחים .מינים רבים נעלמים ,או שנמצאים תחת לחץ מתמיד,
לעומת מינים אחרים ששינוי בית הגידול מעודד את התרבותם
ואוכלוסייתם גדלה במהירות .מספרם של המינים הנמצאים
בסכנת הכחדה אזורית בישראל גבוה ,עובדה שחייבת להדליק
נורה אדומה אצל הגופים שעוסקים בשימור הטבע ומגוון המינים.
ההתפתחות המואצת בישראל הביאה לשינויים מהותיים בכל
בתי הגידול הטבעיים .שינויים אלה בולטים במיוחד בצפון הארץ,
במרכזה ולאורך חוף הים התיכון .בתי הגידול שנפגעו במידה
הרבה ביותר הם אלה:

שרקרק גמד שצד צרעה מזרחית עומד על ענף הרנוג השיטים
(צילום :יוסי אשבול)

 :1998אחד מתוך  35נשרים שהורעלו על ידי חקלאי מרמת הגולן,
שפיזר  50תרנגולות ופרה מורעלת כדי להרעיל זאבים
(צילום :אייל ברטוב)
שטחים לחים  -בצפון הארץ ובעיקר בעמקי הצפון ובמישור
החוף ,היו שטחים לחים ,ביצות ,ושלוליות חורף לרוב .ייבוש האגם
והביצות בעמק החולה ,שהתרחש בשנות ה 50-של המאה ה,20-
הביא להכחדה אזורית של שבעה מינים מקננים ,ביניהם אנפה
אפורה ,מירומית שחורה ,זרון סוף ועיט צפרדעים ,ולפגיעה
משמעותית באוכלוסיות של מינים רבים ,מקננים וחורפים ,ביניהם
חרגולן זמירי ,קנית אירופית ,חופמי גדות וחופמי אלכסנדרי.
חורש ים-תיכוני  -עד ראשית המאה ה 20-כיסו שטחי חורש
נרחבים את מרכז הארץ וצפונה ,אלא שאז נכרת מרבית החורש
לצורכי פיתוח .לאחר הקמת המדינה ניטעו שטחי יער נרחבים,
מרביתם בעצים שאינם מקומיים כגון אורן ,אקליפטוס ושיטה
מכחילה .שינויים אלה השפיעו על הרכב החי בחבל הים-תיכוני
ובספר המדבר .הייעור הביא לצמצום נרחב באוכלוסיות של
מינים מקומיים והרחיב במידה ניכרת את תחום התפוצה של
מינים חובבי יער .מינים של חורש ים-תיכוני שאוכלוסייתם נפגעה
הם למשל תור מצוי ,חוחית ,ירקון וגדרון .לעומת זאת ,הרחבת
תפוצתם של מינים כגון עורב אפור ,עורבני ונץ מצוי באה על
חשבון פגיעה באוכלוסיות של מינים אחרים ,כתוצאה מתחרות
בין מינית קשה.
בתה וגריגה ים-תיכוניים ובתת ספר מדבר :הבתות כיסו שטחים
ניכרים ביהודה ,בשומרון ובגליל .בספר המדבר שבנגב ,ביהודה

עיט שמש צעיר שהורעל בעמק החולה (צילום :יוסי אשבול)

ובשומרון ,שלטה בבתה בעיקר סירה קוצנית .בשלושת העשורים
האחרונים ,בעיקר כתוצאה מעיור ,רעייה ופיתוח מואץ ,הצטמצמו
מאוד שטחי בית גידול ייחודי זה .מינים אופייניים סבלו מירידה
דרסטית בגודל אוכלוסייתם ,ביניהם פיפיון הרים ,קוקייה אירופית,
סבכי ערבות וחמרייה.
מישורי לס וחולות הנגב :בית הגידול המאפיין שטחים נרחבים
בנגב ,בעיקר במערבו ,נפגע משמעותית מעיבוד חקלאי ומפעילות
צבאית .התוצאה :פגיעה קשה באוכלוסיות העופות המאפיינות
את מישורי הלס והחולות כגון חוברה ,רץ מדבר וקטה סנגלית.

 < 81פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל

 - 1956רן צור ,מקיבוץ כפר גלעדי (כיום בכפר עציון) ,אוחז בפרט
האחרון של בז צוקים בצפון המדינה שנלקח מקינו בנחל קדש

בז צוקים בפרויקט ההשבה לכרמל( 76,77צילום :אייל ברטוב)

עמק הערבה ,סוואנות ומלחות :הפעילות החקלאית האינטנסיבית
בערבה ושאיבת יתר מבארות ,הביאו לצמצום שטחי חמאדה
ומלחה ולייבוש סוואנות של עצי שיטה .מספר מיני עופות
האופייניים לבית גידול נמצאים כיום על סף הכחדה אזורית,
ביניהם סבכי שיטים ,אלימון ותחמס נובי.

מתפרקים לאחר פיזורם ושאינם סלקטיביים ,קוטלים גם בעלי
חיים אחרים מלבד המזיקים שלהם נועדו ,פגע פגיעה אנושה
במיני עופות רבים ,בעיקר בעופות דורסים .הפגיעה הורגשה
באוכלוסיות מקננות ובאוכלוסיות חורפות ,שנפגעו באותן שנים
גם באירופה .מינים רבים של עופות דורסים ,שהיו נפוצים מאוד,
כגון דיה שחורה ,רחם ,נשר ובז צוקים ,נעלמו כמעט לחלוטין
מנופי הארץ ,בעיקר בחבל הים תיכוני .מקצת האוכלוסיות של
מינים אלה התאושש במידת מה לאחר שבסוף שנות ה 70-נחקקו
תקנות המגבילות את השימוש ברעלים.

פגיעת רעלים
בשנות ה 50-של המאה ה 20-החלו להשתמש בארץ ברעלים
להדברת מזיקים בחקלאות .45שימוש ברעלים יציבים ,שאינם

נזקי התחשמלות
התחשמלות היא סכנה העומדת לפתחם של עופות גדולים,
הנוחתים על כבלי מתח גבוה לשם מנוחה ותצפית .81הנשר נפגע
בצורה הקשה ביותר מהתחשמלות .כ 12-עד  20נשרים מתחשמלים
ומתים מדי שנה ,בעיקר בגולן .מהתחשמלות נפגעים גם מינים
נודדים ,חורפים ויציבים רבים ,ביניהם שקנאי ,עגור ,חסידה ,עיט
ניצי ,עיט שמש ואחרים .בשנים האחרונות נעשה מאמץ למגן
את עמודי החשמל וכבלי החשמל כנגד התחשמלות עופות ,ואכן
מורגשת ירידה משמעותית במספר העופות הנפגעים.

 < 82פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל

מיגון עמודי חשמל בכרמל (צילום :עופר בהט)

נשר מחושמל על עמוד חשמל (צילום :עופר בהט)

טיסה נמוכה של מטוסים ומסוקים סמוך לקיני דורסים מהווה
פגיעה קשה בקינון דורסים (ציור :טוביה קורץ)

שקנאים שנורו על ידי חקלאים מגדלי דגים .עבירה על חוק הגנת חיית הבר ואמנות בינלאומיות (צילום :אייל ברטוב)

 < 83פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל

צייד בסואץ ,מצרים ,שירה בשני עיטי ערבות נודדים( .צילום :דייויד וימפהיימר)

 - 1982צייד לבנוני שעל חגורתו תלויים סבכים שחורי כיפה
(צילום :יוסי לשם)

 < 84פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל

ציד

בתי הגידול החיוניים לעופות בישראל

בתי הגידול החיוניים לעופות בישראל ,בדרגת חשיבות לפי סדר
במאה ה ,20-בעיקר במחציתה הראשונה ,היה הציד גורם בעל
יורד ,הם אלה :נופי מים ,מישורי לס וחולות הנגב ,מצוקים בחבל
השפעה מכרעת על חיות הבר .הציד צומצם במידה ניכרת לאחר
במדברי ,הר חרמון ,מזרח הנגב והערבה ,הרים ומצוקים בחבל
קום המדינה ,עת נחקקו החוקים לשמירת חיות הבר .החקיקה
הים-תיכוני ,בתה וגריגה ,יישובים ושדות מעובדים ,הבקע בין בית
הקיימת בישראל ,מהטובות בעולם ,מגנה על מספר רב של מיני
שאן ליריחו ,בקע ים המלח.
בעלי חיים .רמת הציד החוקי בישראל היא מן הנמוכות
בתי גידול אקווטיים :בגלל חשיבותו הרבה של
בעולם .מצד שני ,בגלל מיעוט כוח האדם העוסק
בית גידול זה למגוון המינים בארץ ,יש לשמור
באכיפת ציד ,העסקת פועלים זרים לעבודה
על מקווי המים הקיימים נקיים ,ולספק
בחקלאות ובעיות ביטחוניות בחלק מאזורי
להם מים במשך כל השנה .שמירה על
הארץ ,עלה מאוד בעשור האחרון הלחץ
יציבות מפלס המים חשובה לקיום
על חיות הבר מציד בלתי חוקי .סקר
סבך הצומח בגדות ולעצים הפזורים
שנערך לאחרונה העלה ,שבארץ
סביב מקווי המים .יש לטפח את
מופעלות באופן בלתי חוקי עשרות
הקשר עם אנשי ענף המדגה כדי
אלפי מלכודות ללכידת יונקים
למנוע נזק ישיר לעופות המים וכדי
ועופות ,המסכנות סיכון של ממש
לשכנעם להשאיר את צמחיית הגדה
את אוכלוסיית חיות הבר .המלכודות
העשירה שמסביב לבריכות הדגים
מותקנות על ידי פועלים בני המזרח
ולמאגרים.
הרחוק ,בעיקר מתאילנד ,המועסקים
לס וחולות :במישורי הלס והחול שבנגב
בחקלאות .לאחרונה התגבר מאוד גם
ובערבה קיים מגוון גדול של מינים ,רבים מהם
הציד הבלתי חוקי ,במלכודות ובירי ,מצד בני
בסכנת הכחדה מיידית .יש לאתר שטחים מתאימים
מיעוטים ואחרים ,שמנצלים את התרופפות הפיקוח
מדבקה שהופצה בכל
האויר
חיל
טייסות
ולהקים לפחות שמורה גדולה אחת במערב הנגב.
באזורי ספר .האזורים שנפגעים בצורה החמורה
(איור :טוביה קורץ)
חשוב ליצור נקודות שתייה קבועות עבור קטות.
ביותר הם מדבר יהודה ,מזרח שומרון ורמת מדבר
מצוקים בחבל הים תיכוני והמדברי :המצוקים משמשים אתר
יהודה .עופות דורסים המקננים באזורים אלה נפגעים דרך קבע
קינון למינים רבים ,בעיקר לעופות דורסים ,שאוכלוסיותיהם קטנות
משדידת קינים.
ופגיעות במיוחד .מרבית בתי הגידול המצוקיים נכללים בתחומי
טיסות חיל האויר
שמורות טבע ,ולמרות זאת הם סובלים מהפרעות של פעילות צבא
עוצמתו וגודלו של חיל האויר הנאלץ לחלוק את המרחב האוירי
ומטיילים .קינים נחמסים מביצים ומגוזלים .יש להגביר את נוכחות
המצומצם של מדינת ישראל עם מאות מיליוני ציפורים נודדות,
הפקחים בקרבת מצוקי קינון ולהרחיק מהם כלי טיס ומטיילים.
הצמצום בשטחי האש ,ובמקביל הטיסות הנמוכות בסמוך למצוקי
ייתכן שבעונות הקינון יש לסגור חלק מהשמורות בפני מטיילים.
הקינון ברחבי הארץ ,גורמים לנטישת קינים ולהפרעה משמעותית
הר חרמון :בחלקו הגבוה 1,200 ,מטר מעל פני הים ויותר ,מקננים
באחוזי ההצלחה בגידול גוזלים של המינים המקננים .בעקבות
מינים רבים המגיעים בחרמון לגבול תפוצתם הדרומי העולמי.
זאת מתקיימת פעילות משותפת של החברה להגנת הטבע
למרות שהאזור מוכרז כשמורת טבע ,מבצעים בו צה”ל ואנשי
ורשות הטבע והגנים להקטנת ההפרעות ,לשינוי שטחי האימון
אתר החרמון עבודות פיתוח רבות ,הפוגעות בבית גידול רגיש
ולפעילות הסברה נרחבת בקרב הטייסים.
וייחודי זה.

מזרח הנגב והערבה :האזור נפגע קשות בעשור האחרון מפיתוח,
מעיבוד חקלאי ,משאיבת יתר ומפעילות אינטנסיבית של מטיילים.
באוכלוסיות של מינים רבים מורגשת פגיעה קשה .יש לפעול
לשיפור מאזן המים באזור כדי לאפשר התאוששות של עצי השיטה
ולהקים שמורות טבע גדולות למען מיני ציפורים שהולכים ונעלמים
במהירות כגון אלימון ,סבכי שיטים ,חוברה 97ותחמס נובי.

פעולות נדרשות לשמירת מיני עופות
.1

.2

.3

.4
.5
.6

הכרזת שמורות טבע גדולות ככל האפשר בבתי הגידול
החיוניים לעופות ,ומניעת קיטוע של בתי גידול טבעיים בייעור
ובפעולות פיתוח.
שמירה על מקורות מים טבעיים נקיים ושיקום מקורות מים
שהתייבשו ,או זוהמו .יש לשמור על מפלס מים קבוע ועל
צמחיית גדה וסבך.
הפחתת שימוש ברעלים ,בעיקר קוטלי חרקים ומכרסמים.
יש צורך בהקמת גוף ממשלתי שיקבע מדיניות לממשק
חקלאות וטבע ושיטות עיבוד חקלאי ידידותיות ככל האפשר
לסביבה .יש צורך בקביעת מדיניות לשימוש ברעלים וביצוע
הערכת סיכון לרעלים למיניהם .יש לקבוע תקנון להגבלת
השימוש ברעלים המסוכנים.
הפחתת ציד ,בעיקר הבלתי חוקי ,על יד הגברת האכיפה
והפיקוח ,תוך כדי הגברת שיתוף הפעולה עם חקלאים.
הסדרת הפעילות במסלולי הטיולים ברגל וברכב ,והסדרת
אימוני צבא בשמורות טבע ,בשטחים טבעיים ובשטחי אש.
המשך שיתוף הפעולה עם חברת החשמל למיגון מתקני
חשמל כנגד העופות.

אתרים בעלי חשיבות לציפורים בישראל
 ,Birdlife Internationalארגון הגג של ארגוני הצפרות בעולם,
החל בשנת  1992בפרויקט בינלאומי לשימור האזורים החשובים
לציפורים בעולם .הפרויקט החל באירופה בכותרת Important
 .)IBA( Bird Areaעד כה הוגדרו בעולם כ 10,000-אתרים בעלי
חשיבות לציפורים ,ב 130-מדינות .מטרת הפרויקט היא לאפיין,
לנטר ולשמר רשת בין לאומית של אתרי  IBAלמען שימור ציפורי
העולם והמגוון הביולוגי.
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שיפעת מיני העופות בבתי גידול ואזורים גיאוגרפים שונים
מספר מיני
עופות מקננים

מספר מיני עופות
בסכנת הכחדה אזורי

יישובים ושדות מעובדים

45

7

הר החרמון

83

8

נוף הררי ומצוקי בחבל הים תיכוני

18

8

חורש ים תיכוני

28

בתה וגריגה ים תיכוניים ובתת ספר
מדבר

39

7

אזור חיות  /בית גידול

מספר מיני עופות
בסכנת הכחדה עולמית

מספר מיני עופות
שנכחדו

)NT( 1
4
1
1

נופי מים ושדות לחים

36

14

EN, 1VU, 2 NT 1

7

מישורי לס וחולות הנגב

26

9

NT 1

1

הבקע בין בית שאן ליריחו

14

4

בקע ים המלח

14

2

מזרח הנגב והערבה

24

8

מצוקים בחבל המדברי

23

9

בישראל הוגדרו  17אתרים בעלי חשיבות לציפורים ,המשתרעים על
שטח של כ 5,000-קמ”ר .כשליש מהם נמצא בשמורות טבע והשאר
אינם מוגנים בחוק .ה IBA’s-בישראל נחלקים לארבע קבוצות:
 .1אתרים המהווים צוואר בקבוק בנדידה ,בעיקר אלה המשמשים
כאתרי עצירה ושהייה לציפורים נודדות.
 .2מצוקים שבהם מקננים עופות דורסים.
 .3נופי מים המשמשים כאתרי קינון ,חריפה ותחנות ביניים
לעופות המים.
 .4שטחי מדבר פתוחים המאכלסים מינים ייחודיים לבית גידול
זה .ה IBA’s-בישראל כלולים בסקר השטחים הפתוחים של
משרד הפנים ,אך אין לכך כל משמעות סטטוטורית .באירופה
ה IBA’s-זכו למעמד סטטוטורי מחייב.

פורשים כנף על הנשרים והדורסים
הטיפול בקבוצת הנשריים ,אוכלי הפגרים ,התבצע לפני כשניים
ושלושה עשורים באופן שטחי .כאשר החל מחקר מסודר על

מפה סכמטית של אזורי  IBAבישראל
()Important Bird Areas

NT 1

2
1

עזניית הנגב ( ,)1979נמצא העוף הזה על סף הכחדה .בארץ
נותרו רק ארבעה זוגות מתוך כ 35-זוגות ששכנו כאן בעבר .הזוג
האחרון קינן בנחל רחם שבערבה הדרומית עד שנת  1982ומאז
לא עשה זאת שוב .האוכלוסייה המקננת בישראל נכחדה .עזניית
הנגב ( )Torgos tracheliotus negevensisהיא תת-מין ייחודי
לישראל ,שעורר עניין עצום בקרב מדענים וחובבי ציפורים ברחבי
העולם .רבים נהרו לכאן כדי לצפות במין נדיר זה .השהייה של
הצופים הנלהבים ,שאיש לא ידע לטפל בהם בצורה מקצועית,
הזיקה לזוג המקנן.
לעומת זאת ,מחקר הנשרים ,שאוכלוסייתם קטנה לעשירית
מאז קום המדינה ,טופלה :חברת החשמל ,בשיתוף עם רשות
הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע ,הקימו גוף משותף שנקרא
“פורשים כנף על הנשרים והדורסים” .מבצע הנשרים פעל יחד
עם גופים אקדמיים ,תוך כדי ביצוע שבעה מחקרים לתואר שני
ושלישי ,שנועדו לעמוד על הגורמים לדלדול אוכלוסיית הנשרים.
אחד המחקרים 83הביא להקמת תחנות האכלה למען הנשרים,

שבהן סיפקו להם מזון ועצמות מרוסקות .העצמות נועדו לשפר
את מקורות הסידן לעצמות הגוזלים ,לאחר שהתברר כי מחסור
בעצמות זמינות גרם לנשרים לספק לגוזליהם רסיסי פגזים
כתחליף .הגוזלים סבלו ממחסור בסידן ולקו במחלת הרככת
שגרמה לעצמות חלשות ושבירות מאוד.
מחקרים נוספים 72עסקו במעקב באמצעות משדרי לוויין אחר
טווח השוטטות של הנשרים .מחקר אחד אמד את הערך הכלכלי
של נשר .במקומות אחדים בארץ הקימו גרעיני רבייה למיני עופות
דורסים ,לאחר ביצוע מחקר פיזיולוגי של תנאי רבייתם .הפעילות
המחקרית והיישום של תוצאות המחקרים בעשור האחרון השפיעו
באופן ניכר על אוכלוסיית הנשרים בישראל.
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אמנות בינלאומיות בנושא שימור הציפורים ובתי
גידולן
אמנה בדבר שימורם של מינים נודדים של חיות בר

The Convention on the Conservation of Wild
Animals of Migratory Species
ב 1-בנובמבר  1983אשררה מדינת ישראל את האמנה
בדבר שימורם של מינים נודדים של חיות בר הידועה
גם בשם  CMSאו אמנת בון.
רוח האמנה
בדומה לאמנת רמסר ,אמנת המגוון הביולוגי ואמנת  ,CITESגם
אמנה זו היא אחת מהאמנות הבין-ממשלתיות ,העוסקות בשימור
חיות הבר ובתי הגידול שלהן ברמה העולמית .אמנה זו היא בעלת
תפקיד ייחודי בהפניית תשומת הלב הבין-לאומית ל 85-מינים
נודדים של חיות בר ,המצויים בסכנת הכחדה.
מטרת האמנה
להביא לשיתוף פעולה בין-לאומי במחקר ,בחתימה על הסכמים
בין-לאומיים ובהגנה על מינים נודדים של חיות בר ,המצויים
בסכנת הכחדה.
הצדדים לאמנה
מאז כניסת האמנה לתוקף בנובמבר  ,1983גדל בהתמדה מספר
המדינות החתומות עליה .נכון למרץ  2004חתומות על האמנה
 87מדינות ובכלל זה מדינות מיבשת אפריקה ,מרכז אמריקה
ודרומה ,אסיה ,אירופה ואוקייניה.
הסכמים בין-לאומיים בחסות האמנה
האמנה הניבה  12הסכמים בינלאומיים ואזוריים בנושאים שונים,
מתוכם שלושה הסכמים רלבנטים לאזורינו - AEWA :הסכם בדבר
שימורם של עופות מים נודדים אפריקניים-אירואסיאניים ,אליו
ישראל הצטרפה .שלאחרים - Eurobats ,בדבר עטלפים ממינים
אירופיים ו - Accobams-בדבר יונקים ימיים בים השחור ,הים התיכון
וחלק מהאוקיינוס האטלנטי ,ישראל עדיין לא הצטרפה.

להקת נשרים ליד תחנת ההאכלה בשדה בוקר (צילום :יורם שפירר)

הסכם בדבר שימורם של עופות מים נודדים
אפריקניים-אירואסיאניים

Agreement on the Conservation of African)Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA
הסכם זה הוא חלק מהאמנה בדבר שימורם
של מינים נודדים של חיות בר (Convention
 .)on Migratory Species - CMSההסכם נחתם
ב 16/06/1995-בהאג ,הולנד ,ונכנס לתוקף ב .01/12/1999-ישראל
הצטרפה להסכם  AEWAב .14/08/2002-נכון למרץ  ,2004חתומות
על ההסכם  49מדינות מאירופה ,מהמזרח התיכון ומאפריקה.
ההסכם מתייחס לאזור הגיאוגרפי המשתרע מצפון קנדה ועד

לקצה הדרומי של אפריקה .מטרת ההסכם היא שימור והגנה על
 235מינים של עופות מים הנודדים מאירופה לאפריקה ,באמצעות
נקיטת הפעולות המפורטות בהסכם ובתכנית הפעולה המצורפת
אליו כנספח .תוכנית פעולה זו כוללת נושאים כמו שימור מינים
ובתי גידול ,ניהול פעולות אנושיות (צייד ותיירות אקולוגית) ,מחקר
וניטור ,חינוך והסברה ויישום .ישראל ממוקמת בנתיב הנדידה של
רוב מיני עופות המים הכלולים בהסכם ,ונחשבת כמדינת מפתח
בהיותה תחנת מעבר ומנוחה לרבים מהם.
כמו כן ,קיימת פעילות תיירותית ענפה של חובבי טבע וצפרות בשל
כך .הצטרפות ישראל להסכם מאפשרת נטילת חלק בקביעת
המדיניות העולמית בעניינים אלה.
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אמנה בדבר סחר בין-לאומי במינים של חיות בר
וצמחיית בר הנתונים בסכנה

Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora
בשנת  1973נחתמה האמנה בדבר סחר בין-לאומי
במינים של חיות בר וצמחיית בר הנתונים בסכנה,
הידועה גם בשם  .CITESישראל אשררה את האמנה
במרס  .1979הסחר הבין-לאומי בחיות ובצמחי בר ,הנאמד במיליארדי
דולרים מדי שנה ,הפך בשנות ה 60-לגורם מרכזי בהקטנה
המשמעותית במספר ובמגוון מיני חיות וצמחים .ממדי הסחר הביאו
לחשש גלובלי בנוגע לקיומם של מספר מינים והפעולה הבין-לאומית
שננקטה בתגובה לכך הייתה כינון האמנה .כיום חברות באמנה 167
מדינות המפקחות על הסחר הבין-לאומי בחיות ובצמחי בר לפי
רשימות מוסכמות .האמנה אינה מאפשרת לסחור בזנים המצוינים
ברשימת החיות והצמחים בסכנת הכחדה ,ומתקיימים פיקוח וניטור
קפדניים על זנים המתקרבים לסכנת הכחדה .בישראל קיים מנגנון
להיתרי יבוא ויצוא של חיות וצמחי בר שמטרתו לבצע את החלטות
האמנה ,בטיפול רשות הטבע והגנים.

אמנה בדבר מגוון ביולוגי

Convention on Biological Diversity
ב 5-בנובמבר  1995אשררה מדינת ישראל את האמנה
בדבר המגוון הביולוגי.

מהו מגוון ביולוגי
המונח “מגוון ביולוגי” מתאר את המספר והמגוון של היצורים
החיים על פני כדור הארץ .על פי האמנה ,המגוון הביולוגי הוא
השונות שבין אורגניזמים חיים מכל מקור יבשתי ,ימי ,מימי או אחר,
וכן המורכבויות האקולוגיות שהן חלק ממנה .בזאת נכלל המגוון
שבתוך המינים השונים ,בין המינים ובין המערכות האקולוגיות.
כלומר ,מדובר בצמחים ,בבעלי חיים ובמיקרו-אורגניזמים ,וכן בגנים
שלהם ובמערכות האקולוגיות הכוללות אותם .נושאים נוספים
המצויים בטיפול האמנה הם המינים הפולשים וההנדסה הגנטית,
אשר משפיעים על מאגר המינים בטבע.

מטרות האמנה
אמנת המגוון הביולוגי היא פועל יוצא של פסגת כדור הארץ
( - )Earth Summitהידועה גם כוועידת ריו או ככנס האומות
המאוחדות לסביבה ולפיתוח (United Nations Committee
 ,)on Environment and Developmentשהתקיימה בחודש יוני
 1992בריו דה ז’נרו בברזיל .אמנה זו משמשת ציון דרך בחוק
הבין-לאומי ,שכן היא מכירה לראשונה בכך ששימור המגוון
הביולוגי הוא עניין משותף לכלל האנושות .האמנה מכסה את כל
המערכות האקולוגיות ,הזנים והמקורות הגנטיים הקיימים ויש לה
שלוש מטרות עיקריות:
 שימור המגוון הביולוגי.
 שימוש בר קיימא במרכיביו.
 חלוקה הוגנת ושוויונית של התועלות הנובעות מניצול משאבים
גנטיים.
על-פי סעיף  26לאמנה מחויבת מדינה שהיא צד לאמנה להגיש
דו”ח לאומי לפני מפגש הצדדים לאמנה (מדי  4שנים) .על-פי
דוחות לאומיים אלה ניתן לבחון את הפעולות שנעשו במדינה לשם
יישום האמנה בפועל .ישראל הגישה שני דוחות למזכירות האמנה.
הראשון הוגש בשנת  1997ואת הדו”ח הלאומי השני הגישה לקראת
המפגש השישי של הצדדים לאמנה ,באפריל  2002בהאג.
פרוטוקול Biosafety

ב 29-לינואר  ,2000אימצה אמנת המגוון הביולוגי הסכם חדש ,הידוע
כפרוטוקול  ,Biosafetyאו פרוטוקול קרטחנה .פרוטוקול קרטחנה
מתייחס להעברה בטוחה ,לטיפול ולשימוש בכל אורגניזמים
מהונדסים חיים ( ,)LMOs Living Modified Organismsשעלולים
לפגוע בשימור ובשימוש בר-קיימא של המגוון הביולוגי ,כאשר
גם לוקחים בחשבון את הסיכון לבריאות האדם ושמים דגש על
תנועות חוצות גבולות .הפרוטוקול הוא הכלי הבינלאומי היחיד
שמתעסק באופן ייחודי עם אורגניזמים חיים מהונדסים.
במסגרת הפרוטוקול הוקם מנגנון העברת מידע מתקדם
( .)Advanced Informed Agreement AIAמנגנון זה יבטיח
שלמדינות יהיה המידע החיוני לפני קבלת החלטה לגבי ייבוא
אורגניזמים מהונדסים חיים לטריטוריה שלהם .הפרוטוקול הקים

מנגנון נוסף  ,Biosafety Clearing House -כדי להקל על החלפת
מידע וניסיון בין המדינות ,בנושא אורגניזמים מהונדסים חיים
וכדי לסייע למדינות ביישום הפרוטוקול .עד היום ,מרץ 103 ,2004
מדינות חתמו על פרוטוקול קרטחנה ו 87-מדינות אישררו אותו.
הפרוטוקול נכנס לתוקף ב 11-לספטמבר .2003

האמנה בדבר בתי גידול לחים בעלי חשיבות בין-
לאומית כבית גידול לעופות מים (רמסר )Ramsar

Wetlands of International Importance
especially as Waterfowl The Convention on
Habitat
בשנת  ,1971בעיר רמסר שבאירן ,נחתמה אמנה
בדבר מקווי מים בעלי חשיבות בין-לאומית כבית
גידול לעופות מים .האמנה נכנסה לתוקף ב,1975-
ועד היום אשררו אותה  145מדינות ,ביניהן ארצות הברית ,קנדה,
בריטניה ,צרפת ,גרמניה ,אוסטרליה ,ירדן ומצרים .באמנה כלולים
 1,328אתרי מקווי מים ,שהם  1,119מיליון דונם המוגדרים ברשימת
מקווי המים בעלי חשיבות בין-לאומית .ישראל חתמה על האמנה
בשנת  1993ואשררה אותה ב.1997-
מטרת האמנה
שימור אזורי מקווי מים של ביצות ,אדמות כבול או מים ,בין אם
הם טבעיים או מלאכותיים ,קבועים או זמניים ,עם מים עומדים
או זורמים ,מתוקים ,מליחים או מלוחים ,כולל אזורים של מי ים
רדודים.
מהם מקווי מים?
מקווי מים הם מערכות אקולוגיות בעלות אפיונים ייחודיים הנובעים
מתכונות המדיום היוצר אותן .אחת מתכונות אלו היא האופי שבו
המים זורמים במורד הטופוגרפי של הנוף .מקווי מים הם תמיד
היחידה הנמוכה בנוף וכתוצאה מכך הם מבלע ( )sinkלחומרים
ולהשפעות מהסביבה שבתחום אגן ההיקוות שלהם .תכונה זו
מגבירה את רגישותם של מקווי המים להשפעות אקולוגיות מכל
אזור אגן הניקוז שלהם.
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נשרים מתקבצים סביב לפגר בתחנת ההאכלה בשדה בוקר ,תוך עימות עם זאבים שבאו לסעוד יחד עימם (צילום :יורם שפירר)
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מה חשיבותם של מקווי מים?
מקווי מים מספקים תועלת כלכלית עצומה בזכות מספר
מאפיינים כגון אספקת מים איכותיים למערכת ,הספקת דייג,
תרומתם לחקלאות (בזכות יכולתם להחזיק את מפלס המים
ורמת הנוטריאנטים) ,יצירת עצים ,מקורות לכבול ,לחיות-בר
ופתיחת הזדמנויות לתיירות ובילוי .מקווי מים הם חלק מהסביבות
הפוריות ביותר בעולם .הם מהווים תשתית גדולה למגוון ביולוגי,
אשר מספקת מים ותנאים הכרחיים לקיומם של מיני צמחים
ובעלי חיים רבים .הם מסייעים לריכוז גבוה מאוד של מיני ציפורים,
יונקים ,זוחלים ,דו-חיים ,דגים וחסרי-חוליות שתלויים בהם לחיות.
רוח האמנה
האמנה מביאה לידי ביטוי את המודעות הבין-לאומית לחשיבותם
של מקווי מים כמערכות אקולוגיות מהחיוניות ביותר על פני כדור
הארץ ,ואת הצורך בשימורם .מקווי המים מהווים בית גידול למגוון
גדול של בעלי חיים ובכלל זה ציפורים ,יונקים ,זוחלים ודגים וכן
צמחי מים וגידולים כגון אורז .כוונת האמנה היא ליצור מערכת
לשיתוף פעולה בין-לאומי לשימור מקווי מים.
בישראל קיימות שתי שמורות טבע המאושרות על ידי האמנה
והן :שמורת החולה  3,000 -דונם ושמורת עין אפק  660 -דונם,
הנחשבות לשמורות בעלות חשיבות בין-לאומית כבתי גידול
לעופות מים .במסגרת יישום האמנה מחויבת כל מדינה שהיא
צד לאמנה בהגשת דו”ח לאומי לפני כל מפגש של הצדדים
לאמנה המתקיים מדי שלוש שנים .במרץ  2002הגישה ישראל
את הדו”ח הלאומי ,לקראת מפגש הצדדים השמיני לאמנה
שהתקיים בחודש נובמבר  .2002ישראל הגישה גם את הדו”ח
לשנת .2008

נציג אונסק”ו בישראל הוא משרד החינוך .שרת החינוך היא יו”ר
אונסק”ו ישראל ,וקיים מזכ”ל במשרה מלאה ,מר דניאל בר-
אלי .אחת היחידות של אונסק”ו עוסקת בהכרזת אתרי מורשת
עולמית ) World Heritage Convention (WHCובמסגרת פעילות
אונסק”ו ישראל ,קיימת ועדת  ,WHCשבראשה עומד פרופ’ מייק
טרנר מבצלאל WHC .עוסק בהכרזת אתרי מורשת תרבות
( )cultureוטבע ( .)natureבמסגרת זו הוכרזו בישראל שישה
אתרי מורשת (מצדה ,עכו ,תל אביב הלבנה ,התילים התנכיים,
דרך הבשמים ואתרי הבהאים) ועתה מצוי עמק החולה בתהליך
הכרזה כחלק מהכרזת כלל הבקע הגדול ()Great Rift Valley
כאתר מורשת עולמית .ל 840-אתרים המוכרזים עד כה יש ערך
גבוה מעצם הענקת “תו תקן” לייחודו ולחשיבות שימורו על ידי
הגורמים הממשלתיים.
ד”ר אליעזר פרנקנברג ,ברשות הטבע והגנים הלאומיים
( )eliezer.frankenberg@npa.org.ilמייצג את ישראל מול
האמנות השונות ,ובידו מידע נרחב נוסף בנושא.

היקף השטחים החקלאיים בישראל ,על פי הנתונים הרשמיים
של משרד החקלאות ,עומד על כ 5.5-מיליון דונם ,המהווים 24.6%
מכלל שטח המדינה וכ 48%-מהשטחים הפתוחים (ששנקין ורגב,
 .49)2001רוב השטח החקלאי בישראל ,כ 4.1-מיליון דונם ,הוא שטח
מעובד .השאר ,כ 1.4-מיליון דונם ,הם שטחי מרעה.
היבולים בשטחים החקלאיים מספקים לציפורים מזון  -פירות,
זרעים ודגים ,כמו גם חרקים מכרסמים המצויים לעתים בשפע
בשדות החקלאות המודרנית .חקלאות מונוקולטורית (חד-
גידולית) ,המתבססת על שטחים גדולים ,מעניקה הזדמנות
להתפתחות מזיקים .בעקבותיהם מגיעות הציפורים .החקלאות
תורמת בעיקר למינים נודדים וחורפים .השדות משמשים
כשטחים לחניית ביניים ( )Roosting Sitesוכאזורי מנוחה למיליוני
עופות נודדים וחורפים .במיוחד חשובים לעופות הנודדים שטחים
מעובדים באזורים מדבריים ,המפצים על הסביבה הדלה יחסית
במקורות מזון.
למספר גידולים חקלאיים נודעת חשיבות מיוחדת .נביא כדוגמה
את שדות האספסת ואת בריכות דגים.

אספסת
אספסת היא גידול מספוא חשוב ,מקור המזון הטרי החשוב ביותר
לפרות חולבות .כדי להחזיר את ההשקעה ולהרוויח מגידול אספסת,
נדרשות בדרך כלל שלוש שנות גידול .בכל שנה קוצרים את השדה
כמה פעמים .שדה שאינו מגיע לשלוש שנות גידול ,אינו רווחי.
בשדה שאינו נחרש במשך שלוש שנים מתבססים מזיקים רבים,
בעיקר חרקים ,נברנים ומכרסמים אחרים ,הניזונים מהאספסת
וגורמים נזק לחקלאי .בעונות הנדידה ובחורף שופעים שדות
האספסת ציפורים ,הניזונות מהחרקים ומהמכרסמים המזיקים.

אמנה העוסקת בשימור אתרי מורשת עולמית
בנושא תרבות וטבע

בריכות דגים ומאגרי מים

UNESCO, world Heritage Convention

אונסק”ו הוא הגוף של האומות
המאוחדות העוסק בהיבטים הרב-
תחומיים של חינוך ,מדע ושימור .קיימת
נציגות לכל מדינה החברה באו”ם לגוף זה שמושבו בפאריז.

.5ג .קונפליקט חקלאות וציפורים

פרנקולין בעמק החולה .הפרנקולין נמשך לשטחים חקלאיים,
בעיקר לשדות אספסת .הוא אינו מקנן באירופה ועל כן מהווה
אטרקציה ייחודית לתיירות הצפרים
(צילום :הדורם שיריחי)

הבריכות הן בית הגידול הלח האחרון ששרד בישראל ,תחליף
לבתי הגידול הלחים הטבעיים .עושר הדגים בבריכות מושך אליו
אוכלי דגים כגון אנפות ,שקנאים ,קורמורנים ושלדגים .עופות
רבים נמשכים לתוצרי לוואי של הבריכות  -אצות וצמחים ,מיני
סרטנים ופלנקטון.
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חסידה שנתפסה ברשת בריכות הדגים בעמק בית שאן
(צילום :אייל ברטוב)
גם מאגרי מים שלא נועדו לגידול דגים מושכים עופות מים רבים.
בשנים האחרונות ,עקב המחסור בהקצאת מים לבריכות דגים,
החלו אנשי המדגה לגדל דגים בבריכות בצורה אינטנסיבית
ולכסות חלק מהבריכות ברשתות כהגנה בפני הציפורים .הרשתות
הופכות מלכודת מוות לאלפי ציפורי מים בשנה .קונפליקט זה
טרם זכה לפתרון ראוי ,למרות שכל הציפורים הנתפסות ברשתות
מוגנות על פי חוק.

אזורי צפרות חשובים בשטחים חקלאיים
עמק החולה  -עמק החולה מעובד רובו ככולו בגידולי שדה ובבריכות
דגים .לחקלאות בעמק יש תפקיד חשוב כספק מזון ושטח השוכן
באזור בעל חשיבות עולמית לציפורים נודדות וחורפות.
עמק בית שאן  -בריכות הדגים וגידולי השדה שבעמק בית שאן
הם מוקד המשיכה העיקרי לציפורים שנמצאות באזור.
עמק יזרעאל  -המאגרים וגידולי השדה הם מוקד משיכה חשוב
לציפורים.
מישור החוף  -בריכות הדגים שבחוף הכרמל ,בעמק זבולון
ובעמק חפר ,מהוות מקור משיכה חשוב לציפורים.
הנגב המערבי  -אזור גוש אשכול הוא מוקד חשוב למינים נודדים
וחורפים.
הערבה  -השטחים המעובדים בערבה ,שאינם מכוסים בחממות,
מהווים מוקד משיכה לעשרות מיליוני ציפורים נודדות.

קונפליקט בין חקלאים לעופות

קונפליקטים בין ציפורים לחקלאות

בשדות החקלאיים יש פוטנציאל טוב למצוא מזון ומחסה ,אך בה
בשעה הם עלולים להפוך גם למלכודת מוות .הסכנות האורבות
לציפורים בשטחים המעובדים הן אלה:
חומרי הדברה  -רעלים המפוזרים ומרוססים בשדה גורמים
לתמותה ולנזקים בריאותיים לציפורים .גם כימיקלים שאינם
חומרי הדברה ,כגון חומרי דישון ,משפיעים לרעה על ציפורים
ובעלי חיים אחרים.
מינים מזיקים  -התלהקות של ציפורים רבות בשדה אחד הופכת
אותן למזיק ,לעתים תוך כדי גרימת נזק כלכלי להקות ציפורים
עלולות לגרום נזקים בבריכות המדגה ,לגידולי שדה ולמטעי פרי.
שרקרקים טורפים דבורי דבש וגורמים נזקים למגדלי הדבורים.

דוגמאות לפתרונות :עגורים חולפים חורפים ולא מזיקים

פרויקט העגורים
הקונפליקט בין ציפורים וחקלאות יכול במקרים רבים להפוך
מנוף לפרויקטים ייחודיים .מחקר שערך דן אלון במחצית השניה
של שנות ה 70,75,90-הראה שעגורים מגיעים לעמק החולה בסתיו,
עם תום דיש הבוטנים .העגורים ניזונים בסתיו משאריות בוטנים
ואינם גורמים בכך נזק לחקלאים .לעומת זאת ,בחורף ,כאשר
שאריות הבוטנים שבשדה נרטבות בגשם ומתקלקלות ,העגורים
שנשארים בעמק ( 15,000-30,000פרטים) ניזונים על זרעי הבוטנים
שנזרעים בדיוק באותו זמן .הנזק לחקלאות עצום.
נדמה היה שעגורים וחקלאים לא יוכלו לדור בכפיפה אחת .אבל
בסופו של דבר ,לאחר שכל הצדדים גילו רצון טוב ,נמצא פתרון
שביישומו החלו בשנת  2000חקלאי הגליל ,החברה להגנת הטבע,
קק”ל ,רשות הטבע והגנים ,המשרד לאיכות הסביבה ומשרד
החקלאות .המבצע נערך בשלושה שלבים.
בשלב הראשון ,בסתיו ,כ 25,000-עגורים שוהים בעמק ללא כל
ממשק .בתחילת החורף עוזבים חלק מהעגורים את העמק והנותרים
(עד  15,000עגורים) מרוכזים באזורים מוגדרים .בשלב הבא מרכזים
את העגורים למקום מבודד אחד ,שבו מפזרים למענם במשך
החורף כ 200-טון תירס .פעולה זו מוציאה את העגורים אל מחוץ
לשדות .הערך המוסף של הפרויקט גדול מאוד והוא בא לידי ביטוי
בכ 250,000-מבקרים שביקרו בשלוש השנים האחרונות ()2006-2008
באגמון החולה ,בעיקר בזכות הלהקות המרשימות של העגורים.

הגופים השותפים לפרויקט :חקלאי עמק החולה ,קק”ל ,החברה
להגנת הטבע ,רשות הטבע והגנים.
זה כ 15-שנים הפך עמק החולה לאתר חנייה עיקרי לעשרות
אלפי עגורים .העגורים ,ביופיים ,מושכים מאות אלפי מבקרים
אבל בחפשם אחר מזון מזיקים מאוד לשטחי החקלאות.
החקלאים והגופים הירוקים יצרו שיתוף פעולה ייחודי שעיקרו
יצירת שטח מחיה לעגורים ,שבחודשי החורף מועשר במזון
ומהווה אלטרנטיבה לשטחי החקלאות .בכך הופך הקונפליקט
לאטרקציה תיירותית ואסתטית ,המאפשרת קיום חקלאות ללא
נזקים מחד ,חוויה למאות אלפי מבקרים ,ושמירה על איכות
הסביבה מאידך .בהעדר הפרויקט ,הנזקים לחקלאות בעמק
החולה (כולל העבודה שהושקעה בניסיונות לגרשם) עמדו על
כ 2.5-מיליון  .₪כמו כן התיירים הבאים ליהנות מהעגורים מותירים
אחריהם באזור למעלה מ 70-מיליון שקלים מדי עונה.
מטרות הפרויקט
 .1מניעת נזקי עגורים לחקלאות.
 .2צמצום מספרי העגורים החורפים.
 .3המשך הניטור והמחקר.
 .4חשיפת הפרויקט לקהל הרחב :תלמידים ותיירים.
תיאור הפרויקט
הנחת העבודה אומרת שעל מנת שהעגורים ימשיכו לנדוד רחוק
יש לאפשר להם לנוח ולמלא את עתודות האנרגיה הדרושות
להמשך המסע .ע”פ תפישה זו ,במשך עונת הסתיו (נדידה:
ספטמבר  -ינואר) ,ירוכזו העגורים במקומות קטנים ובהתאם
להתפתחויות מזג האוויר יימנע מהעגורים שיחור מזון בכל שטחי
העמק ,כולל בחלק ממקומות השהייה והמנוחה המסורתיים.
פעולות אלה יימשכו לאורך כל התקופה ובהתחשבות בתנאי מזג
האוויר .במקבצים של יומיים שלושה לחץ והרפיה לסירוגין.
במשך החורף (ינואר  -מרץ) תיפתח תחנת האכלה שבה יפוזר מזון
עפ”י הצורך .ייעשו פעולות להרחיק עופות לא רצויים כגון יונים,
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עלות:
המשרד להגנת הסביבה ,קק”ל ,המשרד לפיתוח הנגב והגליל,
משרד התיירות והחקלאים בעמק מממנים את עלות התירס.
הנזקים לגידולים החקלאיים אפסיים.
 ₪ 1,000,000לשנה עלות מניעה וההאכלה.
עלות מחקר ₪ 250,000 :לשנה.

שקנאים נודדים ולא מזיקים

מסלול להקת השקנאים שביום נדידה אחד ,14.11.07 ,חצתה את
כל המרחב האוירי של ישראל .במעקב צמוד של צוות המחקר
של פרויקט חיל האויר המבוצע על ידי מרכז הצפרות הישראלי
והמכ”מים עקבנו אחרי הלהקה באופן רצוף ,תוך שהם חוצים
 3מבסיסי חיל אויר :רמת דוד ,תל נוף וחצרים ,ומהווים סכנה
משמעותית לבטיחות הטיסה (מתוך אתר )Google

כ 60,000-שקנאים ,שהם כל האוכלוסייה הפליארקטית של
השקנאי הלבן ,נודדים דרך ישראל .מחקר רב שנתי הראה
שכדי להמשיך בנדידתם לאפריקה חייבים השקנאים “תדלוק”
בישראל .ללא תדלוק כזה השקנאים גורמים נזקים כבדים לענף
המדגה בישראל .דייגים מתוסכלים פוגעים בכל שנה במאות
שקנאים ,דבר שפוגע באוכלוסיית השקנאים העולמית .בנוסף,
ברור שמעבר לחשיבות שבשמירת המין ,נדידת השקנאים היא

תורים וברכיות משטחי האכלה ובכך ליעל את ניצול המזון .כמו
כן יעשה מאמץ להקטין את כמות המזון שיפוזר באופן מלאכותי
למינימום ההכרחי .בתקופה זו עיקר המאמץ יופנה לשמירת
השטחים הזרועים והמעובדים .בתקופת הנדידה האביבית (סוף
פברואר  -מאי) ,תקופה המאופיינת בחוסר יציבות של מספר
העגורים בעמק ,חלופות המזון מצטמצמות ביותר .תחנת ההאכלה
תמשיך ותתפקד כשטח מוגן מהפרעות לפי הנהלים ותועשר
בכמויות מצומצמות ביותר של מזון עפ”י הצורך ,עד גמר הנדידה.
בימי נדידה ייעשו פעולות לעידוד הנדידה צפונה .מרכז הצפרות
של החברה להגנת הטבע בשיתוף עם אוניברסיטת ת”א ורשות
הטבע והגנים מקיימים לאורך כל שנות הפרויקט מחקר מלווה
לפרויקט .בשנות המחקר הראשונות נעשה שימוש במשדרי
לוויין .עלות המשדרים גבוהה מאוד והמידע שהם מספקים חשוב
ביותר .תקציב המחקר הקיים איננו מאפשר רכישת משדרים
חדשים הדרושים להמשך המחקר.
באגמון החולה ובשמורת החולה קיימת תשתית תיירותית
שתאפשר לאלפים הפוקדים את האתר בחודשי הנדידה ליהנות
וללמוד על העגורים ונדידתם.

שקנאי ממריא מעמק החולה להמשך הנדידה (צילום :אייל ברטוב)

להקה של  8,500שקנאים שנחתה באגמון החולה לחניית ביניים
(( )13/11/2007צילום :יוסי אשבול)
גם משאב תיירותי וחינוכי חשוב מאין כמותו .האכלה מבוקרת של
שקנאים מאפשרת לשמור על השקנאים מחד ,ומאידך לשמור
על ברכות הדגים מפני הנזק שנגרם להם בכל שנה .ועל שני
אלו תיווצר אטרקציה תיירותית שתשרת את כולם .מאות אלפים
פוקדים בשנים האחרונות את מוקדי הצפרות בצפון.
תיאור הפרויקט
גידול ייעודי של  130טון דגים בשני מוקדי האכלה :בעמק החולה
ובחוף הכרמל .פיזור הדגים בנקודות ההאכלה במקביל להגעת
הלהקות .ההאכלה תתקיים באגמון החולה ,בשמורת החולה
ובברכות הדגים של קיבוץ נחשולים בחוף הכרמל.
פיזור המזון ילווה במחקר שיכלול בין השאר משדור לווייני של
מספר שקנאים בכל שנה ,כדי לעקוב אחר נדידתם .באגמון
החולה ובשמורת החולה קיימת תשתית תיירותית שתאפשר
לאלפים הפוקדים את האתר בחודשי הנדידה ליהנות וללמוד על
השקנאים ונדידתם.
עלות
 ₪ 400,000לשנה עלות גידול  130טון דגים ( 200,000ש”ח) לכל
אזור.
עלות מחקר 3 :משדרים לשנה לשלוש שנים ₪ 130,000 ,לשנה.
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תנשמות ובזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות.
מפרויקט נקודתי לפרויקט לאומי ואזורי
א .רקע
השימוש בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים בחקלאות במטרה
להפחית את השימוש בחומרי הדברה ,מבוצע למעלה משלושה
עשורים במקומות שונים בעולם ,בחלקו בהצלחה גבוהה ,ובחלקו
בהצלחה חלקית .במאלזיה למשל הותקנו למעלה מ 4,000-תיבות
קינון לתנשמות במימון הממשלה ,בשדות אורז ודקלי שמן כדי
להקטין אוכלוסיות של חולדות ).)Hafidzi and Na’im 2003
באנגליה הוצבו למעלה מ 20,000-תיבות קינון .פרויקט נוסף בוצע
בטנזניה ( (Vibe- Peterson et al. 2006אך אין נתוני הצלחה .כמו
כן קיימים פרסומים בארצות נוספות ללא כל פרסום מסודר.
בשנת  1982הוחל בניסיון ראשוני להציב כ 15-תיבות קינון
לתנשמות בשדות החקלאיים של קיבוץ נאות מרדכי .היוזמה
ננקטה בעקבות הרעלות מאסיביות של מאות עופות דורסים
שמתו כתוצאה מהרעלה משנית תוך כדי אכילת נברנים שהורעלו
בשדות האספסת בעמק החולה (ביוזמת ד”ר יוסי לשם ,פרופ’
היינריך מנדלסון ז”ל ,פרופ’ איתן צ’רנוב ז”ל ,אלי חוטר ויהודה וייס
ז”ל) .הרעיון היה להציב תיבות קינון בשדות החקלאיים ,לאכלסן
בזוגות של תנשמות מעודפי הגן הזואולוגי של אוניברסיטת
תל אביב ולאקלמן בשטחים החקלאיים .הניסיון נכשל .החלטנו
להעתיק את הניסוי לקיבוץ שדה אליהו ,כדי להתמקד במשק
החורט על דגלו את פיתוח החקלאות הידידותית לסביבה.
בשנת  1983-84אוכלסו מספר תיבות קינון בשדה אליהו בזוגות
תנשמות שהובאו מהגן הזואולוגי של אוניברסיטת תל אביב ,אך
הן נעלמו בשטח .לעומת זאת חלק מהתיבות הריקות אוכלסו
על ידי האוכלוסייה הטבעית של התנשמות .הובהר לנו כי אין
צורך לאקלם זוגות מהשבי ועדיף להציב תיבות קינון ,ולאפשר
לאוכלוסייה הטבעית במקום לאכלסן .את הפרויקט הוביל שאול
אביאל מקיבוץ שדה אליהו.
מספר תיבות הקינון גדל בהדרגה ,עד לכ 60-תיבות בקיבוץ
שדה אליהו ,כש  40-70%מתוכן אוכלסו במשך השנים על ידי זוגות
התנשמות.
בראשית שנות ה 90-הובהר לנו ,שבעמק בית שאן ובעמק החולה

 5גוזלי בז מצוי לפני פריחה ,בתיבת הקינון (צילום)FLIP DE NOOYER/FOTO NATURA/FLPA :
נגרמות הרעלות רבות לאוכלוסייה הנודדת ,החורפת והיציבה
של דורסי היום ,של התנשמות ומינים נוספים .בעקבות הרעלה
מאסיבית של תנשמות ודורסים באוקטובר  ,1997שבוצעה באופן
בלתי חוקי על ידי  5מקיבוצי עמק בית שאן ,יזמנו במרץ  1998סיור
משותף בראשותו של סגן ראש הממשלה ,שר החקלאות והשר
לאיכות הסביבה רפאל איתן (רפול) .בהמשך לסיור בעמק בית
שאן התקיים יום עיון במועצה ,ובעקבותיו הוחלט לנסות ולהרחיב
את השימוש בתנשמות בכל רחבי העמק.
תוך כעשר שנים ( )1998-2006הוצבו בעמק בית שאן  220תיבות קינון
על שטח של  80,000דונמים (מלבד אלו שהוצבו בשדה אליהו).

הנושא החל לצבור תאוצה ,ועד לשנת  2007הוצבו ברחבי ישראל
 710תיבות קינון ,גם בעמק החולה ,רמת הגולן ,עמק יזרעאל ,עמק
עכו ,בקעת הירדן ,לכיש והנגב המערבי.
בשנת  2000התחלנו בהרחבת הפרויקט ,בניסיון לשלב גם בזים
מצויים בהדברה הביולוגית ,בהתבסס על מחקרו של מוטי צ’רטר,
אוניברסיטת תל אביב ,כעבודה לתואר  .M.Sc.בשדות קיבוץ
שדה אליהו הוצבו  15תיבות קינון ,ובהמשך כ 100-תיבות קינון
ברחבי ישראל (צ’רטר.)2005 ,
בשנת  2005-2008הורחב שלב נוסף .במימון קהילת קליבלנד
הוצבו  25תיבות קינון לתנשמות ו 12-תיבות לבזים בשדות של
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תנשמת ונברן במקורה בפתח תיבת הקינון בשדה אליהו
(צילום :אוריה שחק)

בז מצוי ונברן בטפריו (צילום :רונן וטורי)

תנשמת מביאה נברן משדה חקלאי לקינה( .צילום :אמיר עזר)
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חקלאים ירדנים שממזרח לעמק בית שאן (אזור פחל) .זאת לאחר
שבדצמבר  2002התקיים סמינר משותף למדענים וחקלאים
ירדנים וישראלים (במימון המשרד לשת”פ אזורי) ,בהובלת גנרל
מנסור אבו-ראשד ,יושב ראש Amman Center for Peace and

עליה במספר תיבות הקינון לתנשמות בישראל
בעשרים וחמש השנים האחרונות ()1983-2008
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במקביל ,הציב עימאד עטרש ,מנהל ,Palestine Wildlife Society
 10תיבות קינון לתנשמות בשדות החקלאים ביריחו ,הרשות
הפלשתינאית .החל ממאי  2007אושר על ידי USAID-MERC
 )(Middle East Regional Cooperationהתחלת פרויקט תלת
שנתי ( 1/6/2007עד  ,)30/5/2010למחקר מדעי שיבחן חלקות ניסוי
בשדות חיטה ,בהדברה עם ובלי תנשמות ובזים בעמק בית שאן,
בירדן (איזור אירביד) ,ובשטחי הרשות הפלשתינאית באזור טאמון
וטובאס במדרונות המזרחיים של שדרת הרי השומרון .בהובלת
הארגון הפלשתינאי  Palestine wildlife Societyהוצבו  64תיבות
קינון לתנשמות ולבזים בפרויקט משולב עם חקלאי האזור.
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 :26.3.1998סיור לפיתרון קונפליקט הנברנים וההרעלות בעמק בית שאן ,וכמבוא ליום עיון  -כיצד לפתור את הבעיה בעזרת חקלאות
ידידותית לסביבה ושימוש בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים .משמאל לימין :יעל שאלתיאל  -ראש מועצת בקעת בית שאן ,רפאל
איתן (רפול) ז”ל  -סגן ראש הממשלה ,שר החקלאות והשר לאיכות הסביבה ,דוד ירוסלביץ (ירוס)  -סגן ראש המועצה ,פרופ’ היינריך
מנדלסון ז”ל (עם הכובע הלבן והתיק ה”מוצלב”) וזוהר צוק-רימון ז”ל (מימינו) מומחה למכרסמים ( -צילום :יוסי לשם).

גנרל מנסור אבו ראשד ,יו”ר & Amman Center for Peace
) ,Development (ACPDמציג בגאווה תנשמת (בניגוד למסורת

הנפוצה בין המוסלמים על פיה התנשמת מביאה מזל רע)...
(צילום :מוטי צ’רטר)

ליד תיבת הקינון בירדן ,שאול אביאל וחקלאי ירדני ,עם שני
מריונים שניצודו על ידי התנשמות ונמצאו בתיבת הקינון בירדן
(צילום :מוטי צ’רטר)
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 - 1994חתימה על הסכם השלום עם ירדן .הנשיא קלינטון ,ראש הממשלה יצחק רבין ,הנשיא ויצמן והמלך חוסיין.
עומדים מאחור משמאל לימין :גנרל מנסור אבו-ראשד ושותפו הישראלי תא”ל ברוך שפיגל (צילום :באדיבות לע”מ)
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החוברת התנשמת כמדביר ביולוגי של מכרסמים בעברית ובערבית

תוצאות
.1

כרזה לחקלאים על השימוש בתנשמות ובבזים כמדבירים ביולוגיים

ב .הטמעת הנושא בקרב החקלאים

כרזה בערבית המופצת ברשות הפלשתינאית ובירדן

במגמה להרחיב את הפעילות בין החקלאים ,הופקה בשנת
 2003חוברת צבעונית “התנשמת כמדביר ביולוגי של מכרסמים”,
שנכתבה על ידי שאול אביאל ,יואב מוטרו ,ד”ר גילה כחילה בר-גל
וד”ר יוסי לשם ,והופצה ברחבי הארץ.
קוימו הרצאות רבות במסגרת ימי עיון בהתכנסויות אזוריות של
החקלאים ,במכון וולקני ,ימי עיון לצפרות ועוד .בשנת  2005תורגמה
החוברת לערבית והופצה בין החקלאים הערבים בישראל ,ברשות
הפלשתינאית ובירדן .בשנת  2005הופקו  2כרזות על התנשמות
והבזים כמדבירים ביולוגיים ,כולל הוראות לבניית התיבות ,ובשנת
 2006הופקה כרזה אחת המאגדת את התנשמות והבזים בערבית,
תחת כותרת  ACPDבירדן.

.2

.3
.4

.5

ניתוח הצלחת הקינון בתיבות לפי האזורים השונים מצוי עתה
בעיבוד .נראה כי אחוז תפוסת תיבות הקינון במקומות השונים
נע בין  .41-77%המידע מתבסס על מעקבו של קובי מירום ,בין
השנים  ,2002-2006בעמק בית שאן בלבד (מידע בעל פה:
קובי מירום ,יואב מוטרו ,שאול אביאל).
בשנת  2004טיבע קובי מירום  1,016תנשמות בעמק בית שאן
ועמק החולה בלבד ,זאת בנוסף ל 132-תנשמות שטיבע שאול
אביאל.
ממחקרו של מוטי צ’רטר עולה כי המכרסמים מהווים כ75%-
מהרכב מזונם של הבזים בשדה אליהו (צ’רטר.)2005 ,
העלייה המשמעותית במספר תיבות הקינון ,והקמפיין ההסברתי
שליווה את הנושא ,הביא לכך ,שחקלאים רבים ביקשו להצטרף
לפרויקט ,אך היו לא מעט אכזבות של החקלאים ,שלא הבינו
שאין די בהצבת תיבות ,אלא נדרש טיפול מתמשך ,בקרה
והנחיה של אנשי מקצוע שינחו את החקלאים.
הנושא לא טופל בהיבט לאומי ,תוך בניית תכנית עבודה
שנתית וניסיון לאחד את כל החקלאים המעוניינים להשתלב,
לקדם עבודת הנחיה מקצועית ,וללוות את הפעילות היישומית
במחקר .גם הנתונים שנאספו לא נותחו באופן דומה ,עם
סטנדרטיזציה של הנתונים במקומות השונים.
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ביוני  2007החליטו מנכ”לי משרד החקלאות ופיתוח הכפר
והמשרד להגנת הסביבה ליזום ביחד עם קרן ברכה והחברה
להגנת הטבע ,פרויקט תלת שנתי לאומי ( )2008-2010שיקדם את
השימוש בתנשמות ובבזים בכל רחבי הארץ ,תוך פיתוח מערכת
הנחיה מקצועית לחקלאים ,ניטור מדעי וקמפיין חינוכי נרחב
בשילוב עם הסברה ,במגמה להטמיע את הנושא בכל רחבי
ישראל (אזורים  1-7בשנת  ,2008אזורים  8-9בשנת  ,2009ואזורים

 10-11בשנת  ,2010ראה מפה) 11 .האזורים החקלאיים יונחו על ידי
רכזים אזוריים שיתחברו לרשת מוקדי הצפרות המוצעת במסמך
זה כתשתית מקצועית וגיבוי לחקלאים .השילוב עם הרשות
הפלשתינאית והירדנים יאפשר להתמודד עם בעיית ההרעלות
ברמה האזורית ,וכך לפתח באופן משמעותי חקלאות ידידותית
לסביבה ולהפחית את הפגיעה באדם ,בקרקע ,במקורות המים,
בחיות הבר ובציפורים הנודדות.

ינואר  :2008כ 60-חקלאים פלשתינאים מאזור טאמון מתקבצים בטקס השקת תיבות הקינון לתנשמות ולבזים מצויים בפרויקט מחקרי-
יישומי שמומן על ידי USAID-MERC

האזורים החקלאיים בפרויקט הלאומי לשימוש בתנשמות
ובבזים כמדבירים ביולוגיים בשנים 2008-2010
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.5ד .חינוך
לצפרות יש פוטנציאל חינוכי יוצא דופן במשיכת תלמידים
לשדה ,חשיפתם לתופעת טבע ייחודית לישראל והידוק הקשר
שלהם למולדתם .המידע שהצטבר בתחום הצפרות הוא כלי
חינוכי חשוב ,המאפשר לתלמידים להתפתח כ”חוקרים צעירים”
בהדרכת מדענים ,לקחת חלק פעיל במחקר ,תוך היכרות עם
נושאים חדשניים ,כמו למשל מעקב לווייני ,מעקב בסיוע מכ”מים
ומצלמות  onlineבקינים ,ולתרום לשמירת הציפורים והטבע.
למרבה הפליאה ,רוב בתי הספר אינם עוסקים בלימודים הקשורים
בציפורים .מרבית מורי הטבע והביולוגיה אינם יוצאים לתצפיות
בציפורים בשדה עם תלמידיהם ,והם חוששים להתמודד לבדם
עם תחום זה ,הנראה להם מתאים רק ל”מקצוענים ולמשוגעים
לדבר”.
לעומת זאת ,בחינוך הבלתי פורמלי  -חוגי נוער ,פעילות בחוגי
סיור וחוגי טבע ובטיולי משפחות ,הצפרות זוכה לעניין רב ,אך
פעילות זו היא נחלתם של חלק זעום מהתלמידים .להערכתנו,
רק כ 5%-מהתלמידים נחשפים באופן מובנה לתחום הצפרות.
לנושאים ההיסטוריים-ארכיאולוגיים  -ונושאי מורשת ניתן במערכת
החינוך דגש משמעותי ,ונושא הצפרות ,הטבע ,ושימור הסביבה
הצפרות מאפשרת לפתח תכניות חינוכיות המשלבות פעילות של תלמידים ערבים ויהודים במשותף .בצילום :תלמידה מוסלמית מבית ספר
בקלנסווה ,צופה יחד עם תלמידה יהודיה מבית ספר הדתי צייטלין בתל אביב בעגורים בעמק החולה בפעילות החינוכית המשותפת של
המרכז בלטרון (צילום :אפי שריר)
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קיצוץ בתקציב
משרד החינוך

200
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כניסת US-AID
MERC
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מספר הציפורים

הצפרות מאפשרת לגשר בין דתיים לחילוניים .בצילום :יואב
פרלמן ,מטבע מציפורים בגן הכנסת בירושלים ,נעזר במתנדב
מהמגזר החרדי .שימו לב למתאם המושלם בצבע נוצות החזה
של אדום החזה וגוון שערו של המתנדב (צילום :יוסי לשם).

החל לחדור רק לאחרונה באופן משמעותי לתכניות החינוכיות.
ייחודה של ישראל ,כמדינה בצומת של שלוש יבשות עם מגוון
מינים כה גדול יחסית לשטחה (כ 530-מינים) ומסה כה משמעותית
של ציפורים נודדות ( 500מיליון ציפורים נודדות פעמיים בשנה),
יכולים להוות כלי חינוכי משמעותי לפיתוח גאווה לאומית ופיתוח
הקשר של התלמיד לארצו ,ופיתוח הרצון להכיר את הציפורים
וייחודה של תופעת טבע מופלאה זו כמעט בכל מקום ברחבי
ארצנו ,ואף בסביבה העירונית הקרובה .הציפורים מופיעות
בהרבה מקומות הן במקורות היהודיים (תנ”ך ,משנה ותלמוד) והן
בשירה העתיקה ,במוסיקה ,בריקוד ,בציור ובאמנות.
המחקרים המתקדמים בנושא הצפרות בישראל מהווים אפשרות
חינוכית ייחודית לשלב בין המחקר והיציאה אל השדה ,כשרשת

מספרם של בתי הספר העוסקים בתכנית הצפרות
בשנים 1997-2004
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מוקדי הצפרות תהווה בסיס מוצק למורים ולמחנכים לצאת
לטבע ולקיים לימוד מעמיק של הנושא ,כשרשת מוקדי הצפרות
מהווים תשתית חינוכית יציבה ומסייעת לחלק משמעותי של
המורים שקשה להם להתמודד לבדם עם הנושא.
המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים ומרכז הצפרות
הישראלי השקיעו בעשור האחרון מאמץ רב בקידום הנושאים
החינוכיים של הצפרות ,כמו גם גורמים נוספים כגון רשות הטבע
והגנים ,קק”ל ,צה”ל ואחרים .להלן מספר דוגמאות:

תוכנית לימודית “לטוס בשלום עם הציפורים“
 www.birds.org.ilהתוכנית מתבססת על אתר האינטרנט
שבפיתוחו התחיל המרכז הבינלאומי לחקר הנדידה בלטרון בשנת
 .1997המידע באתר מתבסס על מחקר שהתבצע במימון המשרד
לאיכות הסביבה בגרמניה ומכון מקס פלנק בגרמניה ,למעקב
אחר חסידות נודדות שלגופן הוצמד משדר לוויין .35משרד החינוך
הישראלי ,במסגרת התוכנית הלאומית לקידום החינוך הטכנולוגי
והמדעי (“מחר  ,)”98מימן את בנייתה של תוכנית חינוכית
המתבססת על  30שעות כפולות ( 60שעות) ,שנועדה להמחיש
לתלמידי חטיבות הביניים תופעות הקשורות בנדידת הציפורים.
התלמידים נעזרים באתר האינטרנט תוך פיתוח שאלות חקר,
והם לומדים להכיר את תופעת נדידת הציפורים ,חשיבותה של
ישראל לנדידה ,הקונפליקטים עם האדם והפתרון שמצאו בחיל
.האוויר לבעיות בטיחות בטיסה

אולם בר-שירה באוניברסיטת תל אביב מלא מפה לפה ביום
העיון השנתי לצפרות( 2004 ,צילום :יוסי לשם)

נתוני המחקרים שפותחו למעקב לווייני אחר חסידות ,עגורים
ונשרים ,נתוני המכ”מים ותצפיות רשת הצפרים הקרקעיים ,הפועלת
ברציפות זה  23שנים ,הוזנו באתר האינטרנט .www.birds.org.il
הוצבו מצלמות  onlineבקיני עופות דורסים וחסידות שזוכים לעניין
עצום (כ 160,000-כניסות בשנה רק לצפייה בקינון) ,נתוני המכ”ם
הרוסי בלטרון מוזרמים לאתר באופן שוטף  7חודשים בשנה .בסיס
הנתונים הרחב עומד לרשות מערכת החינוך.
בתי ספר ערוכים ללמוד את נושא הצפרות  ,onlineללמוד
מהנתונים הרבים שנאספו במשך השנים על נושאים כגון השפעת
שינוי האקלים על הנדידה ,היכרות עם פיזיקת התעופה ,שיטות
מחקר שונות וביקור באתרי המחקר בשדה ,ובבסיסי חיל האויר.
התוכנית ,שבה השתתפו יותר מ 350-בתי ספר ,זכתה להצלחה
רבה והזרימה תלמידים למרכזי הצפרות בכפר רופין ,לחולה,
לתחנה לחקר ציפורי ירושלים ,לשמורת גמלא ,ללטרון ולאתרי
צפרות אחרים.
להחדרת הנושא למערכת החינוך נערכו עשרות השתלמויות
למורים ,שנמשכו בין יום אחד לשישה ימים .בהמשך הורחבה
התוכנית גם לבתי הספר תיכוניים ולתלמידי כיתות ה’ ו’ .ממשלת
ארצות הברית ( )US-AID, MERCהקציבה  1.5מיליון דולר לפיתוח
תוכנית חינוכית שכותרתה “הציפורים הנודדות אינן יודעות גבולות”,
ופעלה במשך שש שנים רצופות ( .)1998-2004התוכנית מתבצעת
בו זמנית בבתי ספר של הרשות הפלשתינאית ובירדן ,באמצעות
גופים ציבוריים מקבילים לחברה להגנת הטבע Royal Society -
) for Conservation of Nature (RSCNבירדן ,וPalestine Wildlife-
 Societyברשות הפלשתינאית.
התוכנית זכתה להצלחה רבה ובעקבותיה מפתחים בשנים
האחרונות קשר בין בתי ספר יהודיים ברוסיה ובצפון אמריקה
הלומדים את התוכנית ומתקשבים ביניהם .לתקשוב בין בתי ספר
יהודיים בגולה ולבתי ספר ישראליים ,כשכיתה בישראל פועלת מול
כיתה בחו”ל ,יש חשיבות יוצאת דופן בקידום הקשר בין תלמידים
יהודים בתפוצות לעמיתיהם הישראלים ,ובדגש הידוק הקשר
לארץ ישראל.
להערכתנו ,בעזרת הסוכנות היהודית וקק”ל ניתן להרחיב פרויקט

זה בשני סדרי גודל .מרכז הצפרות מקיים זה  28שנים ,החל משנת
 ,1979ימי עיון שנתיים שבהם משתתפים כ 800-חובבי ציפורים.
המרכז עורך מאות ימי הדרכה בשדה בשנה והרצאות בבתי ספר
ובקהילה .עשרות אלפי תלמידים מגיעים למרכזי הצפרות השונים,
אם כי לא באופן ממוסד .מרכז הצפרות מפיק פרסומים רבים
כגון  CDואוגדן לתוכנית החינוכית ,מגדיר ציפורים מקצועי ומעודכן
בהוצאת מפה ( 10,000עותקים) וכתב עת דו-שנתי “ -העזניה” -
המפרסם חומר לחובבי הציפורים בישראל ויוצא לאור ב1,000-
עותקים.

“פורשים כנף עם הנשרים והדורסים”
ערכה חינוכית שהופקה בשיתוף עם חברת החשמל ,העוסקת
בהבנת הקונפליקטים בין הדורסים לאדם ,חשיבותם לנוף
וכדומה .הערכה בנויה מעשרה מערכי שיעור ,ארבעה  CD’sעם
הפעלות למורה ולתלמיד ,מסלולי סיורים בדגש נשרים ועופות
דורסים ,והיא מאפשרת לחשוף בפני התלמידים את ייחודה של
ישראל בנושאי הקינון של הדורסים.

“חיות התנ”ך”
ערכה שהופקה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה והמרכז
הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון ,ועוסקת בסיבות
להכחדתם של כחמישים מיני יונקים ,ציפורים וזוחלים המוזכרים
בתנ”ך.
הערכה בנויה על שמונה מערכי שיעור CD ,וכרזה צבעונית
ומרהיבה של החיות בבית גידולן הטבעי ,מהחרמון ועד לנגב,
ומאפשרת לתלמידים להכיר את חשיבותן של חיות הבר בנוף
ארצנו.

“בשביל הטבע בעיר”
ערכה הבנויה מ ,CD-חוברת למורה וכרזה צבעונית ומרהיבה,
המאפשרת לפתח ולהעמיק את ההיכרות עם נושא הטבע העירוני
והציפורים בסביבת הבית ובחצר בית הספר .הערכה מסייעת
בהיכרות עם  30מיני ציפורים הנפוצות בקרבת הבית ,בבניית תחנות
האכלה ושתייה לציפורים ,בצפייה בציפורים ובפיתוח שאלת חקר
בנושא.
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יעדי החינוך לצפרות
.1

.2
.3

.4

.5

בניית רשת מרכזי צפרות שיאפשרו לאנשי מקצוע בעלי
רקע חינוכי לקדם את הצפרות במערכת החינוך הפורמלית
והבלתי פורמלית.
בניית מערכת חינוכית באמצעות מרכזי הצפרות כמרכזי
השתלמות וידע ,שתכשיר מורים לצפות בציפורים בשדה.
בניית תוכנית חינוכית בצפרות שתוטמע במערכת החינוך.
מוקדי הפעילות יהיו תחנות שדה “קולטות כיתות” כחלק
מלימוד מתמשך של הנושא בכיתה ובשדה.
פיתוח הצפרות ככלי חינוכי להיכרות עם הסביבה הקרובה
והיכרות כללית של ארץ ישראל ,ככלי יעיל ללקיחת אחריות
על הסביבה.
פיתוח ההיבטים החינוכיים של הצפרות בדגש “טבע עירוני”,
ומשיכת ציפורים לחצר הבית ובית הספר ,ולקיחת אחריות על
הסביבה הקרובה על ידי התלמידים.

תלמידות מצטיינות מבית הספר היהודי “ירושלים” ,סנט
פטרסבורג ,רוסיה ,עם מודי זנדברג (מימין)  -שר המדע לשעבר,
בטכס שנערך בלטרון .בטכס השתתפו מאות תלמידים מ14 -
בתי ספר (צילום :יוסי לשם)

תלמידים מבית ספר שכטר בבוסטון ,ארה”ב ,המבקרים
בישראל ,יחד עם עמיתיהם לפרויקט חינוכי-מדעי באינטרנט,
בית ספר עירוני ג’ בחיפה ,לאחר שנת תקשוב בנושא הצפרות
(צילום :יוסי לשם)

היעדים של מרכז הצפרות כגוף מקומי
 .1בכל מרכז צפרות יפעל איש חינוך בעל תשתית מוצקה
בצפרות ,בהתאם לתקציב שיושג.
 .2איש החינוך יקדם פעילות שנתית חינוכית לקליטת תלמידים
במעגלים שונים ,חוגי צפרות ובתי ספר ,שתאפשר להגיע
למירב התלמידים.

עם התלמידים מבוסטון הגיע אסטורנאוט מאוניברסיטת ,MIT
פרופ’ לארי יאנג ,שהשתלב בתכנית .בתמונה ,בעת ביקור
משותף בבסיס חיל האויר ברמת דוד (צילום :יפעת יאיר)

תלמידי בית הספר שבח-מופת (רובם עולים ממדינות חבר העמים) ותלמידי ביה”ס הריאלי בחיפה צופים בנדידת הציפורים בכפר רופין
(צילום :יוסי לשם)

 < 101פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל

.3
.4
.5

.6

איש החינוך יפתח תוכניות חינוכיות למרכז הצפרות בדגש
הייחודי של האזור שבו הוא פועל.
איש החינוך יפתח קשרים בין תלמידים מאזורי הארץ השונים.
איש החינוך יסייע בפיתוח עבודות מחקר שבהם ייקחו
תלמידים חלק פעיל ,כגון תצפיות מזדמנות ,ביוטופ ,אקוטופ,
“שאלות חקר” ועבודות גמר.
איש החינוך יפתח תוכניות למגוון קבוצות גיל ולקהלי יעד
שונים כגון נוער מוגבל ונוער שנפלט ממערכת החינוך
הרשמית .צפרות יכולה למשוך דווקא קהל יעד זה.

נושאים אחרים בידיעת הארץ כגון ארכיאולוגיה ופעילות אתגר
בשטח.
 .2ייזום פעילות חינוכית בשיתוף עם גורמים נוספים מובילים
כגון רשות הטבע והגנים ,קק”ל ומועצות מקומיות.
 .3ייזום אירועים חינוכיים כגון “צעדת צפרות” ,ספירת עופות
מים עונתית וסקר קינון דורסים.

היעדים של מרכזי הצפרות בקנה מידה הארצי
.1

היעדים של מרכזי הצפרות בפעילות באזור
התלמידים הרוסיים מסנט פטרסבורג ליד המכ”ם הרוסי בלטרון
(צילום :יוסי לשם)

 .1פיתוח מערכת חינוכית המקשרת את הצפרות לנושאים אחרים
באזור כ”חבילה” שתרתק את התלמידים והמורים .לדוגמה:
שילוב של יום פעילות חינוכית משולב שבו לומדים על צפרות ועל

.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8

עיריית עפולה לקחה חלק פעיל בסקרי נדידת הסתיו של העופות הדואים ובחשיפת הקהל הרחב לנושא

פעילות אינטנסיבית מול גורמי משרד החינוך ,משרד
המדע והמשרד להגנת הסביבה ,לקבלת החלטות לקידום
הסעיפים שהוזכרו ,ברמת שר/מנכ”ל ,יו”ר מזכירות
פדגוגית ,ומפקחים מקצועיים (מפמ”ר).
ייזום ימי עיון ארציים ,והפקת חומר לימודי מגוון.
ייזום פעילות אזורית לשיתוף שכנינו הפלשתינאים והירדנים
בפעילות החינוכית.
הסדרת נושאי צפרות במסגרת לימודי ביוטופ וקידום
הנושא הנלמד במשך השנה ,כולל יציאות לשדה.
קישור הצפרות למקצועות כגון הצפרות במקורות (חיות
התנ”ך) ,ריקוד ,אמנות ,שירה ופיזיקה.
משמעות הצפרות ככלי חינוכי ייחודי בנושאי “הטבע
העירוני” במפתן הבית.
ניצול הצפרות ככלי גלובלי המחבר תלמידים בישראל,
בעיקר באמצעות האינטרנט ,לתלמידים ברחבי העולם.
עיקר הקשרים יתועלו לקשרים בין תלמידים המתגוררים
במדינות הקינון (אירופה) באזורי הנדידה (המזרח התיכון)
ובאזורי החריפה (אפריקה).
הצפרות כנושא מקשר עם נוער יהודי בתפוצות ,תוך הדגשת
לימודי סביבה .פרויקט פיילוט שבוצע ב 11-קהילות בקנדה,
בארצות הברית ובסנט פטרסבורג הוכיח פוטנציאל גבוה.
הציפורים מהוות את הנושא הלימודי המקשר ,התלמידים
מתכתבים באינטרנט ,ובסופו של דבר בתי הספר היהודיים,
לאחר שנת תקשוב באינטרנט ,פוגשים התלמידים היהודיים
מחו”ל את עמיתיהם מישראל ,ונחשפים לנושא הצפרות
בישראל.
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מבחר פרסומים
בנושא צפרות
קלטת וידאו “לטוס עם
הציפורים” .הופקו עשרות
סרטי ציפורים עם גורמים
בישראל ובחו”ל

 Birds of Israelבהוצאת  Academic Pressו .Unipress-הספר
קידם משמעותית את הצפרות בישראל ואת ביקורי הצפרים
מחו”ל בארץ

ניוזלטר בנושא צפרות לכ8,000-
חובבי טבע וצפרות בחו”ל

“פורשים כנף על הנשרים והדורסים” -
ערכה חינוכית עם  10מערכי שיעור למורה
ולתלמיד ,ושפע הפעלות בעזרת  4דיסקים,
שהופקה בשיתוף חברת חשמל

שער החוברת המציגה את
התוכנית המשותפת לבתי
ספר ישראליים ,פלשתינאיים
וירדניים (במימון ממשלת
ארה”ב ))USAID- MERC

הצפרות בישראל
(בהוצאת “מפה”)

נדידת דורסים בישראל והמזרח
התיכון  -סיכומי  30שנות מחקר.
מרכז הצפרות הבינלאומי באילת

ספר “זיהוי דורסים בתעופה” בהוצאת
יוניפרס והחברה להגנת הטבע
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ערכה חינוכית עם  60מערכי
שיעור ו CD-עם עשרות
הפעלות .התכנית פעלה בכ-
 350בתי ספר ברחבי ישראל

מגדיר הציפורים בהוצאת
“מפה” ,ביוזמת מרכז הצפרות
של החברה להגנת הטבע
ומרכז הנדידה בלטרון

מדריך לאתרי צפרות בישראל ,הופק בעברית ובאנגלית על ידי מרכז הצפרות הישראלי
בהוצאת “כרטא”

ביטאון “העזניה”  -יצא לאור
 20שנים רצופות ()1980-2000
ונסגר מחוסר תקציב

חוברת בעברית וברוסית שהופקה
על ידי תלמיד “שבח מופת”
בתכנית חינוכית רב-שנתית בנושא
דו-קיום צפורים ואדם

ספר “לטוס עם הציפורים” בעברית,
בהוצאת “ידיעות אחרונות”

“חיות התנ”ך”  -ערכה חינוכית
הכוללת  10מערכי שיעורCD ,
למורה ולתלמיד ,שהופקה
בשיתוף המשרד להגנת
הסביבה והחברה להגנת הטבע
ב 50,000-עותקים

ספר “לטוס עם הציפורים” באנגלית
בהוצאת “ידיעות אחרונות”
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ראשי ממשלה וצפרות “ -פעילות חינוכית” עם מקבלי החלטות בכירים
 10באוגוסט :2003 ,ראש הממשלה לשעבר ,אריק שרון ,מקבל בטקס בלשכתו
את הספר האדום של החולייתנים בישראל ,ואת העותק הראשון של מגדיר
הציפורים השלם לאירופה וישראל ,שהוציאה לאור החברה להגנת הטבע,
בשיתוף עם חברת מפה והקיבוץ המאוחד ,לזכרו של הצפר סרן ערן שמיר,
סגן מפקד סיירת הצנחנים שנפל בקרב בלבנון בשנת  .1997ראש הממשלה
שרון התרגש במיוחד ממגדיר הציפורים ,מכיוון שבביתו בחוות שקמים ,היה
לרעייתו לילי את מגדיר הציפורים הישן של פטרסון בשפה האנגלית ,והאלוף
אברהם יפה ,יו”ר רשות הטבע והגנים ,תרגם למענה את כל השמות לעברית.
לילי נהגה לדווח לאריק על כל ציפור חדשה שהגיעה לחווה ,ובשנת ,2001
בשריפה הגדולה שהיתה בחווה ,נשרף גם המגדיר
מר אהוד אולמרט ,ראש עיריית ירושלים,
מקבל את בקבוק “יין העגורים” ,ולומד על
פרויקט העגורים באגמון החולה

מר אהוד אולמרט ,בהיותו ראש עיריית ירושלים ,שופך דלי ראשון של מי סבון
לעיני בני נוער מחוג הצפרות הירושלמי .זהו פתרון סביבתי שמונע פיזור רעלים
נגד ערצבים .הבז האדום ניזון מערצבים .ערצבים מורעלים פוגעים באוכלוסיית
הבז האדום

מר אהוד אולמרט עולה על מנוף של חברת החשמל כדי להתקין את תיבת
הקינון הראשונה לבז האדום בשכונת מוסררה בירושלים ,כחלק מהקמפיין
להגנה על הבזים האדומים בעיר הבירה ,המצויים בסכנת הכחדה
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 3באוקטובר  - 1999טקס השקת הספר “לטוס עם הציפורים” ,המהדורה
באנגלית ,בבית נשיא המדינה עזר ויצמן .מימין לנשיא ,מפקד חיל האויר,
האלוף איתן בן אליהו ,לוחץ את ידו של עימאד עטרש ,מנהל הארגון
הפלשתינאי  ,Palestine Wildlife Societyומשמאלו ד”ר עופר בהט וד”ר יוסי
לשם ,כותבי הספר

 - 2005פול וינטר ,שזכה ב 5 -פרסי גראמי על המוסיקה הסביבתית שכתב,
מנגן למר שמעון פרס ,השר לפיתוח הנגב והגליל ,קטע מיצירה מוסיקלית
חדשה שכתב  ,Flyways -על נדידת הציפורים לאורך הבקע הגדול ,כשלכל
אחת מ 22 -המדינות לאורך הבקע קטע מוסיקלי ייחודי של מוסיקה אתנית
משולב בקולן של אחת מתוך  22ציפורים נודדות
מרץ  - 1999רוה”מ שמעון פרס ,בכנס חילות האויר הישראלי ,ירדני ,תורכי,
יווני ואמריקאי ,שיזמו חיל האויר הישראלי והמרכז הבינלאומי לחקר
נדידת הציפורים באתר יד לשריון בלטרון .מימין :הגנרלים הירדני ,התורכי
והאמריקאי מעניקים ציור של פרס לרוה”מ ,כאות הערכה לתרומתו
לקידום שיתוף הפעולה באזורנו

אפריל  - 1997נשיא המדינה ,עזר ויצמן ,חונך את הפעלתו של מכ”ם
הציפורים הרוסי בלטרון משמאלו השר לאיכות הסביבה ,יוסי שריד

פברואר  - 1997אירוע השקת תערוכת הצילומים “לטוס עם הציפורים” במשכן
הכנסת ביום ההולדת של הכנסת ,ט”ו בשבט תשנ”ז .לאחר חודש בכנסת
התערוכה נדדה ברחבי ישראל ובין בסיסי חיל האויר .מימין לשמאל :סגן
מפקד חיל האויר ,תא”ל דן חלוץ ,ח”כ פרופ’ נעמי חזן ,יו”ר הכנסת פרופ’ שבח
ויס ,השר לאיכות הסביבה יוסי שריד ויוסי לשם
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בחירת “הציפור הלאומית” ,לרגל ארוע  60שנות
המדינה  -כדגם לפעילות חינוכית נרחבת בנושא
92
הצפרות

“צבא ההגנה לטבע ולסביבה”  -מחזון למציאות
צה”ל מהווה את ה”גוף המעסיק” הגדול במדינה ,ובשילוב אנשי
המילואים עוצמת הפוטנציאל לפגיעה שלו בטבע ובנוף היא
עצומה .לכן יש משמעות גבוהה לתת דגש מיוחד לנושא ,החינוך
לאהבת הטבע והסביבה בצה”ל באופן מיוחד.
השילוב של פעילות משותפת עם צה”ל בהובלת המשרד
להגנת הסביבה ביחד עם הגופים הירוקים ,תאפשר לקרב את
מפקדי צה”ל וחייליו לנושא הכרת הציפורים ושימורם .פעילות
רב-שנתית עם יחידות צה”ל ,ובדגש עם מקבלי החלטות
בהובלת קצינים בכירים ברמת מג”ד ומעלה ,תאפשר לרתום
את היחידות לנושא כפי שהוא מבוצע היום באתר “יד לשריון”
בלטרון ,בשילוב עם מרכז הנדידה ,באגמון החולה ,ובמקומות
נוספים בהצלחה רבה על ידי רשות הטבע והגנים ,החברה
להגנת הטבע ,רשות העתיקות המועצה לישראל יפה ועוד.

בטקס החגיגי בבית הנשיא שבו נכח גם השר להגנת הסביבה
מר גדעון עזרא ,זכתה הדוכיפת בתואר הציפור הלאומית .יחד
עם הדוכיפת הגיעו ל”פריימריז” תשע מועמדות נוספות .הדוכיפת
זכתה ב 35-אחוז מן הקולות של  155,000מצביעים .למקום השני
הגיע הפשוש ( 10.3אחוזים) ולמקום השלישי הגיעה החוחית (9.8
אחוזים) .הטכס התקיים ב.29.5.2008-
חשיבותה של בחירת הציפור הלאומית ,בעיתוי של חגיגות ה60-
למדינת ישראל ,מלבד החיבור הסמלי של העם לתבנית נוף
מולדתו ,היא חינוכית-תרבותית וערכית ,לקידום המודעות לשמירה
על הטבע ולשמירה על מגוון ביולוגי ואזורי חיות טבעיים.
כבר בתקופות קדומות אימצו עמים שונים ציפורים כסמל לאומי.
העיט הזהוב סימל את הממלכות ההלניסטית והרומית .עיט כפול-
ראש היה סמלה של הקיסרות הרומית-ביזנטית עם התפצלותה
לאימפריה מערבית ומזרחית .בארצות הברית נבחר העיטם לבן-
הראש ,המכונה בטעות על ידי רבים “הנשר האמריקני” ,כציפור
הלאומית.
דמות העיטם מופיעה על חלליות ,כמו החללית אפולו ,11
שהנחיתה לראשונה אדם על הירח .כל מדינות ארצות הברית
אימצו לעצמן ציפור המזוהה עמן .החסידה היא סמלן של ליטא,
הברבור הוא סמלה של דנמרק ,הצוללן הוא סמלה של קנדה,
האמו הוא סמלה של אוסטרליה ,וכדומה.

סגל גדוד הצנחנים  101בהרצאה על צפרות בבי”ס שדה הר גילה

איך הכול התחיל?
שילוב צה”ל בפעילות החינוכית (ציור :טוביה קורץ)

אלוף פיקוד דרום לשעבר ,דורון אלמוג ומטהו הבכיר ,בפעילות
חינוכית במרכז הבינלאומי לחקר הנדידה בלטרון

מוקדי הצפרות יפתחו תכניות עבור יחידות של צה”ל בפעילות
הסברה והדרכה .יחידות צה”ל תשולבנה גם בפעילויות התורמות
להגנת הציפורים ובית גידולן .תוכן תכנית רב-שנתית לסיורים,
הדרכות ,פעילות וחומרי הדרכה בדגש הקשר עם המפקדים
ועם יחידות הדרכה כמו פו”מ ,בה”ד  1וכד’.

כשנתיים לפני שנת ה 60-למדינה התלבטנו בנושא שבו עלינו
להתמקד ,כדי להגביר באופן משמעותי את המודעות לציפורים
בקרב הציבור הישראלי.
מטבע הדברים עמד לנגד עינינו המודל המוצלח “צא לנוף
אך אל תקטוף” ,אשר סחף את כל העם והגביר את המודעות
לאיסור לקטוף פרחי בר מוגנים .החברה להגנת הטבע ורשות
שמורות הטבע הובילו את המיזם בהצלחה גבוהה ,ואת תוצאותיו
רואים כבר עשרות שנים.
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ישראל ,על פי הדוגמה של מבחני הכושר והענקת “אות הספורט”.
הרעיון לא התממש.
עם פרסום הכתבה עלה הרעיון לחדש את מימוש “אות הצמח”
ולצרף אליו גם את “אות הציפור” ,במסגרת אירועי ה 60-למדינת
ישראל ,כדי לחבר שוב את התלמידים ,חיילי צה”ל והציבור הרחב
לאהבת הטבע ושמירתו .לבסוף הוחלט להתמקד בבחירת הציפור
הלאומית ,והרעיון החל לצבור תאוצה מעל ומעבר למצופה .נראה
שכולם ראו בעיני רוחם את הציפורים כמסמלות את החופש,
חוסר הגבולות ורוממות הנפש.

כרזת  10המועמדות לציפור הלאומית שהופצה ב 130,000-עותקים
ב 4,500-בתי ספר 9,500 ,גני ילדים ,בצה”ל ובציבור הרחב
והנה ,בביטאון “ארץ וטבע” (נובמבר-דצמבר  )2006התפרסם
מאמר מרגש של פרופ’ שאול לדני מאוניברסיטת בן גוריון,
שמלבד היותו אלוף העולם בהליכה למרחקים ארוכים הוא גם
חובב היסטוריה נלהב .במאמר סופר כי במהלך פשפושים בשוק
הפישפשים הוא איתר סיכה שנשאה את הכיתוב המוזר “אות
הצמח” .במבצע בלשי הצליח לדני לאתר את יוזם האות  -יהונתן
אגוזי ,מורה לטבע בן  91מבית הספר בורוכוב בגבעתיים ,שרצה
להנחיל לתלמידיו ,כבר בשנת  ,1945בקיאות בהכרת צמחי ארץ

לאחר גיבוש הרעיון והקונספט הבסיסי הוגשה הצעה שבמסגרת
אירועי ה 60-למדינת ישראל תיבחר הציפור הלאומית .לאחר
אישור המיזם על ידי הוועדה הממשלתית לאירועי שנות ה,60-
הוא יצא לדרך ,בהובלת מרכז הצפרות הישראלי של החברה
להגנת הטבע והמרכז הבינלאומי לחקר נדידת ציפורים בלטרון
(גוף משותף לאוניברסיטת תל אביב ולחברה להגנת הטבע).
השר להגנת הסביבה ושרת החינוך נתנו את חסותם האישית
וחסות משרדם למיזם ,יחד עם צה”ל ,במעורבות אישית של קצין
חינוך ונוער ראשי ומפקדתו.
הוקמה ועדה ציבורית של  30נציגים ממגזרים שונים ,מן האקדמיה,
נציגי משרדים ממשלתיים ,צפרים ,אנשי רוח וכלכלה ונציגי
התלמידים .הוחלט על בחירות דמוקרטיות לציפור הלאומית,
שיהיו מבוססות על קולות הציבור בחלוקה שווה :הציבור הרחב,
תלמידים ,חיילים וועדה ציבורית.
נקבעו קריטריונים ,כגון הציפור צריכה לקנן בישראל ,מקומה
במקורות ובתודעה שלנו ,ואפיון תכונה או היבט ישראלי מובהק.
מבין  50ציפורים נבחרו עשר המועמדות ל”פריימריז” ,במסגרת
יום העיון השנתי לציפורים שהתקיים באוניברסיטת תל אביב.
השתתפו בבחירה כ 1,000-חובבי טבע וציפורים.
תלמידי מערכת החינוך ,חיילי צה”ל והציבור הרחב בכלל ,עברו
במהלך יישומו של הפרויקט תהליך חינוכי-לימודי ,שבמהלכו
הם למדו על מיני הציפורים ונחשפו לתכנים סביבתיים
אקולוגיים  -שימור הסביבה ,מגוון המינים והקשר של האדם
לסביבתו הקרובה.
 130,000כרזות של המועמדות הופצו ב 4,000-בתי ספר וב9,500-

גני ילדים ,כולל במגזר הערבי והחרדי .חולקו ערכות שהכילו
חומר רקע על כל ציפור ,קטעים מן המקורות היהודיים ,קטעי
וידאו ,קולות הציפורים ,ופעילות בנושאי שמירת הטבע והפעלות
לתלמידים.
המידע גם הוטמע באתר האינטרנט של משרד החינוך ,החברה
להגנת הטבע Ynet ,וצה”ל (צה”לנט).
כשהבנו שהנושא זוכה לעניין עצום בציבור הרחב ,החלטנו
להרחיב את הפעילות ההסברתית בגני הילדים ובבתי הספר.
במסגרת הפרויקט נערכו כל בתי ספר לבחירת הציפור הלאומית.
אירוע הבחירות שולב גם במסגרת לימודי האזרחות של בתי
הספר .התלמידים נחשפו למערך בחירות דמוקרטי ,כשכל כיתה
הייתה אחראית על עריכת קמפיין בחירות לאחד ממיני הציפורים
(“מפלגת הציפור הנבחרת”) ,שכלל למידה על הציפור ,עריכת
קמפיין שיווקי ועידוד הבוחרים להצביע בעד הציפור שלה .תהליך
דומה התקיים בבסיסי צה”ל.
כמו לפני כל בחירות ,נערכו בחירות מדגם בבית ספר בליך
ברמת-גן .כיאה למערכת פוליטית גועשת ,התמלאה בבוקר יום
הבחירות רחבת בית הספר ב”פעילי המפלגות” ,שניסו לשכנע
את התלמידים לבחור במועמד שלהם .ה”מפלגות” השתמשו
בכל הכלים כדי לבלוט בשטח :דוכנים ,ממתקים ,תחפושות,
סיסמאות ,קונפטי ושירה קולנית .בתום ספירת הקולות התברר
שהפשוש זכה ברוב של כ 25-אחוז מהקולות ,הדוכיפת דורגה
במקום השני עם כ 22-אחוז מהקולות והבז האדום חתם את
השלישייה המנצחת עם  11אחוז מהקולות .שרת החינוך ,השר
להגנת הסביבה וראש עיריית רמת גן השתתפו בחגיגת הצפרות
והדמוקרטיה.
פעילות הסברתית החלה גם במערכת הצבאית ,והוטמעו ערכי
טבע ומורשת ,לרבות שימור הסביבה והטבע בבסיסי צה”ל .את
מספר הקולות הגבוה ביותר בבחירות בצה”ל בקריה קיבל הבז
האדום ,כך גם בחר שר הביטחון אהוד ברק .לעומתו ,הרמטכ”ל,
רב אלוף גבי אשכנזי ,בחר בדוכיפת ,ומפקד חיל האויר האלוף
אליעזר שקדי בחר בשלדג (וכנראה שלא בכדי  -יחידת העילית
של חיל האויר קרויה על שמו) .הבחירות התקיימו במסגרת שבוע
המודעות לטבע ולסביבה בצה”ל .במהלך הבחירות הוצבו תחנות
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השר להגנת הסביבה מר גדעון עזרא ,שרת החינוך פרופ’ יולי
תמיר וראש עיריית רמת גן מר צבי בר ב”בחירות המדגם” בבית
ספר בליך (צילום :רפי דלויה)

הדוכיפת הוכרזה בטקס ממלכתי בבית הנשיא כציפור הלאומית .הנשיא ,מר שמעון פרס ,מסיר את הלוט מתמונת הציפור הנבחרת ,יחד עם
שני תלמידים מ”עוטף עזה” ומהערבה .במרכז מוטי קירשנבאום ,מנחה הטכס וחובב ציפורים מושבע (צילום :מיכל פטל ,פלאש )90
שר הביטחון ,מר אהוד ברק ,מגיע להצביע בבסיס הקריה ,ובוחר
בבז האדום .מימינו מוקי בצר ,מנהל המכינה הקדם צבאית במעגן
מיכאל ,וידידו מן השירות בסיירת מטכ”ל (צילם :גלעד פרידמן)

הרמטכ”ל ,רב אלוף גבי אשכנזי ,מצביע בקריה .מאחוריו קצין
חינוך ראשי .הרמטכ”ל בחר בדוכיפת (צילם :גלעד פרידמן)

מפלגת הפשוש חוגגת את ניצחונה בבחירות המדגם שהתקיימו
בבית ספר בליך ,רמת גן (צילם :רפי דלויה)

סגנית ראש הממשלה ושרת החוץ ,הגב’ ציפי לבני ,בוחרת
בקלפי במשרד החוץ 40 .נציגויות ברחבי העולם השתתפו
בבחירה (צילום :פלאש )90
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.5ה .תיירות
מאז קום המדינה התפתחו בישראל מספר קהלי תיירות מרכזיים.
נציין את התיירות הנוצרית הנמשכת למוקדים כמו נצרת ,טבריה
וירושלים ,תיירות המרפא המתמקדת סביב ים המלח ,תיירות
עסקית המתמקדת בתל אביב ,תיירות נופש הנמשכת בעיקר
לאילת ,וירושלים המהווה אבן שואבת לכל מגזרי התיירות.
פיתוח מוצר תיירות ייחודי חדש כמו תיירות הצפרות ,חייב לפנות
לקהלי יעד רחבים ככל האפשר  -חובבי טבע באשר הם ,ובמקביל
לתת שירותים בסיסיים לקהל ייחודי של הצפרים המקצועיים.
מוצר חדש כמו תיירות הצפרות חייב להתבסס על המשולש
הבנוי מתשתיות (רשת מוקדי הצפרות המוצעת במסמך זה),
שירותי תיירות בסיסיים הדרושים לתייר (אכסון ,מזון ,השכרת
רכב וכד’) ושיווק המוצר במערכת של פרסומים ברחבי העולם,
סוכני תיירות וכד’.

קיבוץ משאבי שדה .הדוכיפת  -הציפור הלאומית ,מביאה לגוזלה עקרב (צילום :דובי קלעי)
מידע ,שבהן הוצגו סרטוני מידע על הציפורים השונות וקלפיות
בחירה שבהן הצביעו החיילים והמפקדים.
ערוצי התקשורת התגייסו אף הם למשימה הלאומית ,ושדרנים
מובילים החלו לאמץ לעצמם “מועמדת” ולקדמה .הנושא עלה
ללא ספק על סדר היום הציבורי ,ומעגל המתעניינים התרחב
משמעותית.
כ 40-נציגויות של משרד החוץ הצביעו לציפור הלאומית ,אך
בקרב חברי הכנסת ,במסגרת הסלוגן “ח”כים אינם נבחרים אלא
בוחרים” ,רק  23מתוך  120הח”כים נענו לבקשה .אתרי הצבעה
וקלפיות הוצבו באתרי טבע מרכזיים כמו אגמון החולה ,הספארי,
צעדת לטרון וגן החיות התנ”כי (בנוסף לאתרי הצבעה באינטרנט,
כמו אתר החברה להגנת הטבע ,ערוץ  2ו.)Ynet-

בהמשך למיזם הזה ,התכנית היא לקדם פרויקט בחירת ציפור
לכל עיר בישראל ,שתאמץ ציפור שתייחד אותה .עיריית תל
אביב חוגגת בשנת  100 2009שנים לייסודה .בתיאום עם יעל דיין,
סגנית ראש העירייה ,אנחנו מתכננים להכריז על סיס החומות
כציפור המייצגת של תל אביב ,ולקדם פעילות להשבתם של
הסיסים לתל אביב ולערים נוספות .כמו כן נשלב את הפעילות
בהכרזתה של תל אביב כ”עיר הלבנה” ,אתר מורשת עולמית על
ידי אונסק”ו .בפעילות ישותפו כלל בתי הספר ותושבי תל אביב.
ב 29/4/2008-התקיים טקס בבית נשיא המדינה ,מר שמעון פרס,
ובו הוכרז על הציפור הלאומית.
המיזם היווה הצלחה יוצאת דופן ,ואיפשר לנו להגיע למאות אלפי
תלמידים ,חיילים ולציבור הרחב .הנושא הופיע במאות כתבות
טלוויזיה ,רדיו ועיתונות ,והציג עוד פעילות שאפשרה לכלל תושבי
המדינה להיחשף לפעילות בנושא הצפרות.

בין סוכני תיירות הציפורים מקובל לומר שהצפרים מחפשים את
שילוב “ארבעת ה Bird, Bread, Bed - ”B-ו.Beer ...
צריכת התיירות השתנתה בעשורים האחרונים באופן משמעותי
ביותר :במקום להספיק לטייל ב”חמש מדינות בעשרה ימים”,
מעדיפים תיירים רבים להתמקד באתר אחד וסביבו לפעול
בהיבט של ספורט ,תרבות ,בילוי או סיורים בטבע .פלח הצפרות
משתלב היטב במגמות אלו.

גידול באוכלוסיה המבוגרת
בעשור הקרוב צפויה אוכלוסיית המבוגרים בעולם המערבי
לצמוח בקצב המהיר ביותר מבין כל קבוצות הגיל .קבוצת הגיל
 55עד  69בארה”ב צפויה לגדל ב ,23%-והדבר דומה גם בארצות
אחרות וישראל .לקבוצת גיל זו יש כסף ,זמן פנוי (הרבה יוצאים
בגיל צעיר לגמלאות) והם מחפשים פעילויות תיירותיות הכרוכות
בלימוד ,הרחבת אופקים ,גירויים אינטלקטואליים והכרת אנשים
חדשים .פעילות של צפייה בציפורים מספקת להם צרכים אלו,
כי מעבר לתהליך של צפייה בציפורים ,יש גם תהליך של למידה,
הכרת אנשים אחרים העוסקים בתחום ואקטיביות אינטלקטואלית
(פליישר .)1995
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עלייה ברמת ההשכלה

תיירות פנים

רמת החינוך של אוכלוסיית העולם המערבי הולכת ועולה עם
השנים .במחקרים רבים נמצא כי קיים קשר ישיר בין העלייה
ברמת ההשכלה לעלייה בצרכי התיירות .יתרה מזאת ,ככל שעולה
רמת ההשכלה ,כך מחפש התייר חוויות תיירותיות אשר יספקו לו
תוכן לימודי ויעשיר אותו מבחינה רוחנית.
המשמעות מבחינה תיירותית היא ,שקיים מעבר מתיירות פאסיבית
לצורך בילוי ,כמו פארק שעשועים או מוזיאונים מסורתיים לתיירות
אקטיבית של התנסות אישית של מרכזי ידע ובעלי חיים (Leisure
 .)Consultants, 1990גם כאן הצפייה בציפורים מספקת צרכים
אלו (פליישר ,מידע בע”פ).

בעשר השנים האחרונות חלה מהפכה בהרגלי צריכת הנופש של
הישראלי הממוצע .התפתחות התיירות הכפרית ובצדה שירותי
מזון במגוון רמות ואיכויות ,הביאו את הציבור הישראלי לטייל
בשטח ,לשהות זמן ממושך יותר באתרי התיירות ויותר פעמים
בשנה .הסיבות העיקריות ליציאה של אנשים לצאת לאירוח
הכפרי ,כפי שבאו לידי ביטוי בסקרים ובמחקרים (פלישר וחובריה,
 ;2004 ,2002 ,1061997פליישר ואנגל ,)2002 ,הן אלה:
 אווירה שקטה ואיכות חיים.
 אווירה חופשית ולא רשמית.
 קרבה אל הטבע.
 פרטיות.
 מתאים לחופשה עם ילדים.

תיירות ירוקה
תיירים רבים מתחילים לבחון שילוב של תיירות עם שימור הסביבה
(“תיירות ירוקה”) .מספר התיירים העוסקים בציד ודיג ירד
משמעותית לעומת השתתפותם בסיורים ותצפיות בבעלי חיים
בכלל ובציפורים בפרט .חלקם מחפשים נופש המשלב תרומה
פעילה לסביבה .יש המגדירים צפרים כ”צליינים עם משקפות
על צווארם  -ומזומן בכיסם” .אי לכך ,אנו סבורים שפיתוח פלח
הצפרות ,ובמיוחד במדינה עתירת ציפורים כמו ישראל ,גבוה ,אף

מעל  5,000חובבי ציפורים וטבע הגיעו למרכז הצפרות במעגן
מיכאל בסוכות ( 2008צילום :רונן וטורי)
כי הוא חייב להתפתח בדגש לקהל רחב ככל האפשר של חובבי
הטבע והסביבה.

ייחודה של ישראל בהיבט התיירותי
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

“ציפור הנפש”  -שילוב של צפרות ,יהדות ומוסיקה .קוימו מספר
סמינרים שמשכו קהל מתעניינים גדול ,כשהשילוב בין שלושת
הנושאים משך קהל נוסף שלא מגיע רק לפעילות של צפרות

 500מיליוני ציפורים הנודדות פעמיים בשנה בשמי ישראל;
עושר נדיר של יותר מ 530-מיני ציפורים ,מתוכם מינים רבים
שלא ניתן לצפות בהן באירופה וצפון אמריקה;
מגוון בתי גידול ייחודי בשטח מצומצם ביותר;
נגישות קלה;
מספר גדול יחסית של ימים לא גשומים;
תשתית לינה ,חניונים ,אכסניות ,בתי ספר שדה ,צימרים
ומלונות מפוארים;
ידע נרחב על נדידת העופות הדורסים ומינים אחרים; פרסומים
מדעיים ופופולריים.
כל אלה הם בסיס לפיתוח הצפרות כנישה מיוחדת של תיירות
טבע ,שאפשר לקיימה כמעט כל חודשי השנה 6-7 :חודשי
נדידה 4-5 ,חודשים של ציפורים חורפות ,חודשי קיץ למינים
מקננים ומקייצים .זהו פוטנציאל שיכול למשוך לישראל
מדי שנה מאות אלפי חובבי טבע וציפורים .כל זה יהיה נכון
בתנאי שנשכיל לפתח תשתית “ידידותית למשתמש” .השוק
הפוטנציאלי שעשוי לצרוך את האטרקציה המיוחדת הזאת
מתחלק לשניים :תיירות פנים ותיירות נכנסת.

הישראלי מחפש יותר ויותר תופעות טבע ,כיף ,עניין ופעילות
בחופשה .הצפרות מתחברת היטב אל הרצון והצרכים של הישראלי
בחופשתו ,אם רק עוטפים אותה במעטפת מתאימה .פעולות
השיווק לשוק הישראלי אינן מסובכות ואינן יקרות .כל שצריך
לעשות הוא ליידע את הישראלי בקיום האטרקציה הצפרית  -והוא
כבר יגיע .רוב הישראלים הם חובבי טבע “רגילים” ,ורק כמה אלפים
מגדירים עצמם כצפרים .ממחקרי העבר למדנו שכ 60%-מהמידע
לתייר הישראלי עובר מפה לאוזן (“חברים ובני משפחה סיפרו”…).
לפיכך ,כשאתר מצליח להעמיד מוצר טוב ,יש סיכוי שעד מהרה
הוא ייהפך ל”טרנד” שמושך אליו מבקרים רבים.

שוק הצפרות
בסקר שנערך בחורף  2001/2בקרב מבקרים ישראלים בעמק
החולה (פליישר ואנגל ,)2002 ,עלו ממצאים חשובים שיכולים לסייע
לגורמי הפיתוח באזור לפתח את ענף הצפרות לעסק משגשג.
הסקר גילה את הממצאים האלה:
 כ 40%-מהמבקרים שהו באזור לפחות לילה אחד ,בעיקר
בחדרי האירוח הכפרי הפזורים בכ 65-יישובים בסביבה.
 כ 37%-מהמבקרים באגמון אמרו שהגיעו לאתר במיוחד כדי
לצפות בציפורים.
 מרבית המבקרים שהו בעמק החולה חצי שעה עד שעתיים.
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 ההכנסה לאזור מהאורחים שהגיעו במיוחד כדי לצפות
בציפורים עמדה בחורף  2001/2על כ 4.5-מיליון  .₪אפקט
המכפיל הכלכלי לתרומה למשק מגיע לכ 8.5-מיליון ₪
(ובסקר חוזר בשנת  2007הגיע ל 32-מיליון .)₪
 תנועת המטיילים הגדילה את מספר המבקרים בשמורת
החולה ובאתרי תיירות נוספים במרחב הגליל והגולן .מפעילי
יחידות האירוח הכפרי דיווחו על עלייה במספרי הלינות
באמצע השבוע (פליישר ואנגל.)1997 ,
 הצפרות שימשה עוגן לבניית “חבילות צפרות” שכללו נושאים
נוספים כגון ביקור באתרים ארכיאולוגיים ,מסלולי פריחה,
מסלולים אתגריים ,רכיבה על אופניים וריצות ניווט.

השוק הפוטנציאלי של התיירות הנכנסת
שוק תיירי הציפורים גדל משנה לשנה .הוא מתפתח בעיקר
בארצות המערב וביפן .ארגוני צפרים מעדכנים את חבריהם
בחדשות ובפעילות המתנהלת בארצותיהם וברחבי העולם
באמצעות מגזינים מיוחדים ,ובמקומות מסוימים גם באמצעות
מערכת ביפרים .לפיכך ,ניתן להגיע אל שוק היעד בקלות ובזול
יחסית .המדינות המובילות באירופה בתחום הצפרות הן אלה:
אנגליה  -בארגון  RSPBחברים כ 1.1-מיליון צפרים .באנגליה
מתפרסמים כשישה מגזינים של צפרות ופועלים בה כ 10 -סוכני
נסיעות ייעודיים לתחום זה .בסקר שנערך במהלך היריד השנתי
באנגליה ,1נמצא ש 35%-מהצפרים האנגלים נוהגים לצאת את
גבולות אנגליה לתיור צפרות .ישראל ,ובמיוחד אילת ,נחשבת
בעיני האנגלים במקום השני אחרי ספרד מתוך מאה מדינות
ששמם עלה בסקר כמקום חשוב לתיירות צפרות.
הולנד  -שני מגזינים ייעודיים משרתים כ 500-אלף צפרים.
גרמניה  -שני מגזינים ייעודיים משרתים כ 800-אלף צפרים.
סקנדינביה  -שניים שלושה מגזינים משרתים מספר לא ידוע של
חברים מאורגנים (מוערך בכ 100,000-חברים).
יפן  -כמה מגזינים ייעודיים (כ 60,000-חברים).
ארצות הברית  -סקר משנת  2000מעריך את מספר הצפרים
בארצות הברית ,בכלל זה גם צפרים חובבים ,על כ 71-מיליון איש
(.)U.S. Forest Service, 2000
בסוף שנת  2003החלה להימכר באנגליה חבילת הצפרות

מספר ביקורים של תושבי אנגליה בשלוש השנים האחרונות
במדינות זרות לשם צפייה בציפורים

פעמיים
פעם אחת
אף פעים
יותר מארבע פעמים
ארבע פעמים

שלוש פעמים

מספר הימים שצפרים אנגלים שהו בטיול בחו”ל

למעלה משבועיים

עד שבועיים

עד שבוע

 ,fly& driveהמאורגנת בשיתוף עם רשת הארחה בקיבוצים.
מתבצע גם ניסיון לשווק חבילות בקבוצות שבראשן תעמוד
אישיות מוכרת בקרב הצפרים האנגלים.

תשתיות תיירותיות לצפרים
התשתיות הדרושות לתיירות של צפרים מחו”ל הן פשוטות וזולות.
צפרים מסתפקים ביחידות אירוח נקיות וזולות יחסית ,בקניית
מזון טוב ולא יקר ובלגימת בירה (הרבה בירה…) בשעות הערב.

הצפרים מגיעים בדרך כלל כבודדים ,כשניים-שלושה אנשים
ברכב שכור ,או בקבוצות קטנות של עד  14אנשים ,הנעים
במיניבוס או בשני וואנים .החלפת מידע בין הצפרים חשובה
וחיונית לתכנון יום הטיול הבא .רצוי שבכל אזור ,בכל יישוב או
מוקד צפרות שמארח צפרים ,יפעל “מועדון צפרים” ,שבו תהיה
אפשרות למפגשים בין הצפרים לאחר יום צפייה ,שתהיה נקודת
רישום נתונים על לוח המוצב במקום נגיש ושתהיה מערכת
אינטרנט לעדכונים .הצפרים עמוסים בציוד כבד ,שקשה לטלטלו
למרחקים ארוכים .לפיכך חשוב שבשטח ייבנו עמדות תצפית
פשוטות ,נקיות ונגישות לרכב .כדאי לפרסם בעמדות הצפייה
עדכונים על הנעשה בסביבה .יש גם להכין מסתורים לצלמים,
שיתאימו לשהייה ארוכה .כדאי גם למקם תחנות טיבוע בכל אזור,
למשיכה של מבקרים.

מידע ופרסומים לצפרים בישראל
מכיוון שמרבית הצפרים באים כתיירים
בודדים ,יש לצייד אותם במידע עדכני
על מקומות אכסון ,מסעדות ,מרכזי צפייה
ומיני הציפורים שניתן לראות בכל תקופה
ותקופה .מרכז הצפרות הישראלי ואגף
התיירות של החברה להגנת הטבע הפיקו
מפת התמצאות לצפר בשפה האנגלית,
ומדריך לצפר הכולל מפות ,מסלולים
והסברים על אתרי הצפרות ברחבי הארץ,
באנגלית ובעברית .יצא לאור מגדיר
ציפורים מקצועי ומעודכן בהוצאת מפה,
בשפה העברית .ככלי שיווקי לקידום
צפרות יצאה לאור סדרה של בקבוקי יין
הנושאים תוויות המתארות ציפורים .בשנת
 1999יצא לאור “יין הבז האדום” ,בשנת
“ - 2000יין העגורים”  -שניהם בשיתוף עם
כרמל מזרחי .בשנת  2003הופק יין שרדונה
אורגני“ ,יין התנשמות” ,בשיתוף עם יקבי
הגולן ,שחידשו את הייצור בשנת .2007
באירועי צפרות גדולים שהופקו לציבור

 :2008עם הכרזת
הציפור הלאומית,
הופק שיכר דבש
עם ציור הדוכיפת
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התשתית בכל מרכז צפרות על פי הפעילות המתוכננת ,כפי
שמומחש בדוגמאות האלה:
ספארי ציפורים  -יש להכין מסלול נסיעה ברכב ,או באופניים,
שבו ניתן לצפות במגוון רחב של מינים.
עמדת צפייה סטטית  -יש להקים עמדה בנקודה שממנה ניתן
לראות מינים רבים ככל האפשר בעין בלתי מזוינת ,או באמצעים
אופטיים.
עמדת צילום  -יש להקים עמדות לשהייה ארוכה בשטח,
המיועדות לצלם אחד ,או לזוג צלמים.
תחנת טיבוע  -יש ליצור תנאים נוחים להצגת הנושא ולהדגמתו
לקבוצה.

.10
.11
.12

.13
.14

מפת תבליט של האזור.
רצוי שההסברים בתצוגה ייעשו באמצעי המחשה ויזואליים,
המלווים בטקסט קצר ככל האפשר.
חנות מזכרות מקומית תמכור מוצרים כגון חולצות ,סיכות,
גלויות ,פוסטרים ,מחזיקי מפתחות ,מדליונים ,מטבעות ובולים.
בתחנה יהיו גם מזנון ,או מכונות אוטומטיות לממכר מזון
ומשקאות.
שירותים ברמה גבוהה ,כולל שירותי נכים.
שילוט ייחודי שילווה את האורחים במרחב שבו פועל מרכז
הצפרות.

מבנה בסיסי של מרכז צפרות
 מערך כניסה ,מגרש חניה ושירותים.
 תחנת מידע  +מוקד מזון.
 אזור צפייה ופיתוח.

יין הבז האדום ,יין העגורים ויין התנשמות ככלי שיווקי לקידום
צפרות .מכל מותג שווקו  25,000עד  50,000בקבוקים
הישראלי נמכרו ,או הוענקו ,מוצרים שונים בתחום הצפרות .בין
השאר ,אורגנו האירועים האלה :נדידת הציפורים בכפר קאסם
(כ 35,000-מבקרים מדי שנה); נדידת העופות הדורסים בשפלה
בראש השנה (כ 2,000-משתתפים); חודש צפרות משותף עם
מלון מצפה הימים ,המתקיים זה  12שנים רצופות ,חודשי צפרות
בשיתוף עם קק”ל ,ארגוני חקלאים ורשות הטבע והגנים .בגמלא
ובעין עבדת מגיעים לכל אתר כ 200,000-מבקרים.

קריטריונים למיקום מרכז צפרות תיירותי
יש מקום לשקול את הקמתה של תשתית שתשרת מטיילים בכל
מקום שבו מתקיימת פעילות מעניינת של ציפורים הנמשכת יותר
משלושה חודשים רצופים בשנה .יש למקם מרכז צפרות כזה
בלב ההתרחשות התיירותית ,כגון אגמון החולה .בעת תכנון של כל
מרכז צפרות יש להביא בחשבון גורמים כגון פוטנציאל המבקרים,
ההתאמה לעונות השנה ואתרי צפרות שכנים .יש להקים את

פרוגרמה למרכז צפרות
מתוך הפרוגרמה המוצגת ניתן לגזור אלמנטים לכל גודל וייעוד של
מרכז צפרות .לפרוגרמה זו יש להוסיף אלמנטים הקשורים במחקר
וחינוך .כל האתרים יהיו מחוברים ברשת אינטרנט אחת ,שתתעדכן
כל אימת שמתרחש אירוע ראוי לציון בכל אחת מהתחנות.
 .1מערך כניסה ומגרש חניה.
 .2מבנה מקורה על פי תנאי המקום.
 .3לובי כניסה ובו מקום לקליטת קבוצות ולמתן הסברים.
 .4חלונות לכיוון הצפייה .טלסקופים ומשקפות.
 .5תערוכה של צילומים וציורים המתארים ציפורים שכיחות באזור.
 .6מייצג של דגמי ציפורים הנמצאות באתר .הדגמים יוצגו על פי
קנ”מ כדי לתת תחושה של הבדלי גודל בין המינים השונים.
 .7הצבת מצלמות וידאו בקינים ובסביבתם ,העוקבות אחר
התנהגות הצפרים ביום ובלילה ,מבלי להפריע לפעילותן.
 .8חדר הקרנה ל 50-איש ובו מסך ענק שאליו מועברות תמונות
הוידאו .אפשרות להקרנה ישירה ומשוחזרת.
 .9עמדות וידאו אישיות עם תכנים על האזור וההיסטוריה שלו.
אפשרות לשלב מייצגים בנושא.

 :2007הופקו שישה טעמים שונים של ליקרים עם שש ציפורים
מייצגות ,בשיתוף עם יקב ליקרז
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מספר דוגמאות של פרסומי סוכני נסיעות המתמחים בשיווק תיירות ציפורים ברחבי העולם
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נציין לדוגמה שני מלונות בישראל שהתחברו באופן יוצא דופן
לפעילות הצפרות ,במגמה לספק ללקוחותיהם נושא שמהווה
תוספת תכנית משמעותית חווייתית-תרבותית מעבר ללינה
ולאכילה.

שילוב עם סיורים לאגמון החולה ,לשמורת גמלא ,טיבוע ציפורים
וכד’ .הפעילות תפסה במהרה תאוצה ,והצליחה למלא את
חדרי המלון באורחים המחפשים פעילות נוספת מעבר לשהייה
פסיבית במלון .הפעילות שולבה בהרצאות של סופרים ,משוררים
ונגנים בדגש צפרות ,לוותה בפעילות שבועית עם קוורטטים של

התזמורת הפילהרמונית והפכה למסורת רב-שנתית ייחודית.
הנהלת המלון הקימה תיבות קינון לציפורים בגנים הנרחבים של
המלון ,פינות האכלה ושתיית מים.
שילוב של תנאי נופש איכותיים ברמה גבוהה עם צפייה בציפורים,
מהווה דגם מצוין לחיקוי בישראל ובעולם.

א .מלון מצפה הימים
מלון ספא יוקרתי (אחד משני
המלונות הבודדים בישראל
שברשת הבינלאומית  )Relais Chateauxהשוכן על מורדות ההרים
שבין צפת לראש פינה וצופה על הכנרת ועמק החולה (מכאן
שמו) .המלון מתבסס על “משק אוטרקי” המגדל בשטח של
כ 150-דונם ירקות ,פירות ,תבלינים אורגניים ומשק ביצים וחלב.
לפני למעלה מעשור נוצר קשר בין הבעלים של המלון ,מר סמי
חזן ,יוסי לשם ודן אלון ,והוחלט לקדם נושא מלונאי חדשני ,ולקיים
מדי שנה בחודשים נובמבר-דצמבר חודש צפרות ( 5שבועות)
תחת הכותרת “לעוף עם הציפורים” .משלבים עם השהיה במלון
סדרת הרצאות של מיטב הצפרים והחוקרים ,המספרים ממקור
ראשון על מחקריהם ופעילויותיהם לשימור הציפורים בישראל ,תוך

חדר במלון מצפה הימים

מאי  :2001קבוצה של  46אנשי צפרות ותיירות מעשרים מדינות באפריקה ,מסיירים בגינה האורגנית של המלון ולומדים על השילוב
הייחודי בין תיירות וצפרות .המדריכה היא אניטה ,מנהלת מלון מצפה הימים

מלון מצפה הימים צופה לכנרת ולעמק החולה

הצבת תיבות קינון לירגזים
במלון מצפה הימים

שולחן האכלה לציפורים
בגינת מלון מצפה הימים
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ב .מלון פסטורל כפר בלום
מלון פסטורל כפר בלום שוכן בעמק החולה בקיבוץ
כפר בלום .בעקבות יוזמה נמרצת של הנהלת המלון,
מבוצעות במלון מגוון מרשים של פעילויות תרבותיות
בנושאי מוסיקה ויהדות המצליחות להביא למלון
תפוסה מלאה.
מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע ומרכז הנדידה בלטרון
יזמו מסגרת פעילות רב-שנתית תחת הכותרת “ציפור הנפש”,
המאגדת שילוב ייחודי של צפרות ,יהדות ומוסיקה ומאפשרת
לקהל הרחב ליהנות מהחיבור בין מרצים מובילים לסיורים באזור
בדגש צפרות ,מקורות יהודיים וצפרות במוסיקה.
אמנים מובילים כמו דוד דאור ,שלמה גרוניך ,רונית אופיר ,אלונה
טוראל יחד עם רבנים מוכרים כמו הרב חנן פורת ,הרב יואל בן-נון
ואחרים ,הצליחו ליצור ביחד עם טיולי הצפרות מסגרת המושכת
קהל ,שלאו דווקא פעיל בהיבטי הצפרות ,וכך נחשף לנושא.

הפרסום לסמינר “ציפור הנפש” במלון בכפר בלום

הרב חנן פורת מגיש לרונית אופיר ולאלונה טוראל בהופעתן בפני משתתפי הסמינר את ספרו לקראת
“ציפור הנפש .”2007

מלון פסטורל ,כפר בלום .דגם למלון המשלב תכנים ומלונאות כולל צפרות

שלמה גרוניך במופע “ציפור הנפש” בכפר בלום
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קובץ רעיונות חדשניים לפיתוח משולב עם הצפרות
במסגרת הקידום המשמעותי של הפעילות התיירותית-חינוכית
של הצפרות בעשור האחרון ,מוצעים להלן עוד מספר נושאים
העשויים להיות גורמי משיכה לפעילות הצפרות גם על ידי הקהל
הרחב שלא עוסק בנושא באופן שוטף ויומיומי .רעיונות אלה
בוצעו חלקית על ידי מרכזי הצפרות השונים ,ויכולים להתפתח
ברמה לאומית או באתרים המתאימים לנושא המוצע.

 .1לשוט עם הציפורים
ביוזמת מרכז הצפרות הישראלי ,התחלנו לקיים בארבע השנים
האחרונות בשיתוף עם מעגן הספינות בקיבוץ עין-גב טיול שיט
בספינות בכנרת ,בדגש צפרות .הספינות יכולות לצאת מטבריה,
עין-גב או כפר נחום ,לשוט לעבר הריכוזים של אלפי הקורמורנים
בכנרת ,ולצפות בהם מזווית לא מוכרת ,לשוט באזור הבטיחה
וליהנות ממגוון הציפורים החורפות בכנרת.
הנושא המלהיב ביותר את הקהל הרחב או התלמידים הם להקות
השחפים ,בעיקר שחפי אגמים ,המלווים את הספינה .מכיוון
שהשחפים למדו כי ציבור המטיילים משליך לכנרת פיסות לחם,
הם מלווים באלפיהם את הספינה ב"מטס צמוד" ,וניתן לצפות
בהם בתעופה ובהתנהגות ציד ממרחק אפס .ההתלהבות יוצאת

דופן .הסיור דורש הדרכה של מדריך מיומן ,ובקבוצות מתאימות
ניתן להתמקד בזיהוי מיני השחפים השונים ,הברווזים והטבלנים
שבכנרת .סיורים מוצלחים במיוחד הם אלה המשלבים צפרות
עם נושאים נוספים ומגוונים כמו היכרות עם בעיית המים בכנרת,
האתרים המקודשים לנצרות ,ושילוב עם ביקור בעמדת הטיבוע
באתר האון ,או שילוב של שיט ציפורים וצפייה בעגורים באגמון
החולה.
הפעילות ממוקדת בציפורים החורפות (חודשים נובמבר-מרץ),
כשהפעילות של הציפורים בשיאה .פעילות שיט דומה ניתן לבצע
לצפייה במינים נדירים של עופות ים במפרץ אילת ,שיט לאורך
חלק מחופי הים התיכון וכד'.

 .2לטוס עם הציפורים
רוב האנשים צופים בציפורים תוך הרמת משקפת לשמיים או
התבוננות בציפורים באותו המישור בו הם מצויים .זווית ייחודית
היא צפייה בלהקת ציפורים נודדת מפסגה של הר או על שפת
מצוק ,כשהציפורים חולפות בתעופה מתחתיך ,באופן שתמיד גורר
קריאות התפעלות .במסגרת המחקר המשותף עם חיל האוויר,
פותחה שיטת מחקר ע"י יוסי לשם ,בה מכ"ם הציפורים "מיירט"
דאון ממונע אל להקת ציפורים נודדת ,והדאון מלווה את הלהקה

זווית ייחודית בתצפית בשקנאים מהדאון הממונע במקביל לקו
החוף באזור יבנה (צילום :יוסי לשם)
במשך מספר שעות ,תוך הדממת המנוע של הדאון או תעופה
בסיבובי סרק של המנוע .שיטה ייחודית זו אפשרה לנו לטוס כנף
אל כנף עם עופות דורסים ,חסידות ושקנאים ,ללמוד על נתיבי
נדידתם ולהבין את החוקיות המופלאה שבה הם חולפים מעל
ישראל .בעזרת דאון ממונע מתוצרת פולין ,שחנה בשדה תימן
והופעל ע"י חברת "עיט" ,בצענו בהצלחה רבה למעלה מ 270-ימי
טיסות מחקר ,ובעקבות זאת התחלנו להטיס חובבי טבע וצפרות,
כמו גם עשרות חברות סרטים שביקשו לתעד את הנדידה על
רקע נופי ישראל .בכנס בנושא עופות דורסים ,שאורגן באילת,
הצלחנו תוך  4ימים להטיס  70ממשתתפי הכנס (בשיא נדידת
הדורסים) ,כשכל שעה מתחלף הלקוח .תגובת כל המשתתפים
הייתה כי זו הייתה "חווית חייהם בישראל".
במנחת מגידו קיים קלוב דאייה פעיל עם ארבעה דאונים
ממונעים ,וגם במחניים קיימת פעילות מצומצמת .מוצע להקים
חברה מסחרית שתעסוק שישה חודשים בשנה בהטסת חובבי
צפרות ,בסיוע מערכת המכ"מים ,תוך שיווק פעילות ייחודית למי
שיכול לממן זאת ,כטיסות "חוויה" לבר מצווה ,לבן זוג אהוב וכד'.

שיט בספינה בכנרת עם להקות של אלפי שחפים המלווים את הספינה (צילומים :יוסי לשם)

פעילות ראשונית דומה נעשתה גם עם כדורים פורחים ועם
מטוסים קלים ,שטסו במקביל לנתיב הנדידה (בלא להפריע
לציפורים) והצליחו לרגש מאד את הטסים.
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 Frances Cairncrossהעורכת הראשית של המגזין הבריטי היוקרתי  ,The Economistוחובבת ציפורים ,טסה עם
הדאון הממונע בין חסידות נודדות (צילום :יוסי לשם)

לטוס בכדור פורח ,עוד פוטנציאל לסיורים עם ציפורים (צילום :אייל ברטוב)

לדאות עם אלפי שקנאים ,דורסים וחסידות .חוויה תיירותית ייחודית (צילום :אייל ברטוב)
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סיור אופניים לצפייה בציפורים באגמון החולה (צילום :אגמון החולה)

" .3לדווש" עם הציפורים
טיולי האופניים הפכו בעשור האחרון לחלק מרכזי בתרבות הנופש
של המשפחות הישראליות .עשרות אלפים רוכבים מחפשים
תכנים נוספים להיבט הספורטיבי של רכיבת האופניים .באגמון
החולה ניתן לשכור אופניים ,וקהל נרחב מגיע ונהנה מהשלווה של
צפייה בציפורים ופעילות גופנית בשטח הפתוח.
רשות הטבע והגנים ,יחד עם קק"ל וממשלת
ישראל ,מתכננים לפתח את "שביל ישראל
לאופניים" .לבניית מסלולים משולבים לצפרות
ו"לדווש" באופניים יש פוטנציאל גדול.

עמק בית שאן  -שילוב של טיבוע וסיור בבריכת הדגים ,עם חצי
יום נוסף בדגש חקלאות אורגנית ,או לחילופין שילוב של חצי יום
צפרות עם סיור ארכיאולוגי בתל בית שאן ,סיור מעיינות ב"עמק
המעיינות" ,או סיור תצפית על רכסי הגלבוע.
בלטרון פותחו הדרכות המשלבות סיור באתר מורשת השריון

יחד עם צפרות ,הן לתלמידים והן למבוגרים ,סיורים בדגש
של טבע עירוני  -ציפורים מקננות בעיר ,יחד עם אתרי שימור.
בתל אביב מפתחים עתה תכניות באופי המחבר את אתרי "תל
אביב (העיר הלבנה) עם ציפורים מקננות במבנים לשימור וכד'.

" .4צפרות עם כל דבר"
מניסיון העבר עולה ,כי הציבור הרחב מסתפק
בחוויית צפרות של שעות ספורות ,ומחפש גיוון
נושאים משלימים אחרים ,לאחר שכבר יצא
לטיול של יום אחד או יותר .שילוב הצפרות
עם מגוון נושאים נוספים יוכל לבסס את נושא
הצפרות באופן נרחב יותר .יש לפתח מגוון
פעילויות משולבות במגוון נושאים נוספים .נציין
מספר דוגמאות:

ראלי מכוניות עתיקות של יהודים מאנגליה ,מסיים את המסע הארוך בטקס ביד-לשריון בלטרון ,למרגלות מכ"ם הציפורים (צילומים :יוסי לשם)
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 .5ראלי מכוניות עתיקות וצפרות
"קבוצות איכות" של קהלים אמידים ,אוהבים לטייל כקבוצה
ולשלב את אהבתם לנושא מסוים יחד עם טיול בטבע בנושא
נוסף .נציין כדוגמא קבוצת יהודים חובבי מכוניות עתיקות
מאנגליה ,המגיעים מדי שנה לישראל למסע הצדעה באירוח
קק"ל ונוסעים במכוניות אלה ברחבי הארץ .ניתן לשלבם בימי
צפרות ,כמו גם מועדוני רכבי  4X4של חברות שונות ,ועדי עובדים,
חוגי מטיילים ועוד ,שמסלולי הצפרות ב 15-המוקדים השונים
יאפשרו להם להכיר בנושא ייחודי ושונה ,בכל חבל ארץ.

ציפורים באמנות :ציור ,פיסול ,מוסיקה ,שירה ,ריקוד
ועוד
קיים עניין עצום בנושא הצפרות בהיבטים של האמנות על רבדיה
השונים :מיליוני ציורים של ציפורים בתעופה ,והקשר שבין הציפורים
והאדם ,מוצג על ידי מובילי הציירים בעולם .נכתבו אלפי יצירות
מוסיקליות הקשורות לציפורים ,הן במוסיקה הקלאסית והן במוסיקה
היהודית (ראה בפתח כל פרק) .לדוגמא נציין את הקומפוזיטור
הצרפתי מסיאן ,שרוב יצירותיו הוקדשו למוסיקה כנסייתית ,ומוסיקה
המחקה קולות ציפורים ,או הקומפוזיטור האמריקאי ונגן מוסיקת
עולם ,פול וינטר ,שכתב סדרה של יצירות המשלבות בין קולות
ציפורים ומוסיקה שהוא חיבר ,ועליה זכה בשישה פרסי גראמי.
בשנים האחרונות חיבר וינטר יצירה חדשה ,"Flyways" ,המשלבת
את המוסיקה האתנית של  22המדינות שלאורך הבקע הגדול עם
קולות  22ציפורים נודדות .השמעת הבכורה של היצירה מתוכננת
לנדידת האביב בשנת  ,2010במקום הנמוך בעולם  -ים המלח.
בשנת  2008ארגנו מרכז הצפרות הישראלי והמרכז בלטרון ,יחד
עם השוק האירופי ואמנים למען הטבע ( ,)AFNפסטיבל בעמק
החולה ,אליו הגיעו  15מטובי ציירי הציפורים באירופה וישראל,
ובמשך שבוע ימים ציירו ציפורים באגמון החולה ,תוך שילוב ציבור

רחב וקבוצות תלמידים בהיכרות עם פועלם האמנותי .תוצאות
הפסטיבל יודפסו בלוח שנה ובספר .השוק האירופי ,שמימן את
המפעל ,החליט לחזור עליו גם במרץ  2009ולהרחיבו ל 25-אמנים,
תוך שילוב מערכת החינוך בפרויקט.
במסגרת החוברת (בקטע המשך) התייחסנו לתחרויות ציורים
בין מדינות בנושא הצפרות ,ולפעילות של "ציפור הנפש" ,אשר
שילבה בהצלחה רבה סמינרים של מוסיקה עם יהדות וצפרות.
הופקו סדרות לא מעטות של בולים ,טלכרדים וכרטיסי אשראי
עם ציורים של ציפורים .כדאי לנצל את עוצמתם של "כלים
שיווקיים" אלה ,שכן כל פרט הודפס במאות אלפי עותקים
(טלכרטים) ואפילו מיליוני עותקים (בולים) .קידום היזמות של
שילוב האמנות והצפרות ,הנוגעת לליבו של ציבור נרחב ,תאפשר
לקדם את הנושא באופן משמעותי ביותר.

פול וינטר וששה נגנים מבצעים יצירת הכנה ל Flyways-בכנס
 Birdlifeבבואנוס איירס ,ספטמבר 2008

אמנים במסגרת הפסטיבל באגמון החולה שהתקיים בשיתוף השוק האירופאי ,החברה להגנת הטבע וקק"ל ,במסגרת הגוף  ,)AFN( Artists for Natureחורף ( 2008צילום :יוסי לשם ,יואב בריק)
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מטבעות בולים וטלכרטים
סדרה של טלכרטים בהוצאת בזק בשיתוף החברה להגנת הטבע ,בנושא הבקע הגדול

מימין :שקנאי ממושדר נקלט לוויין .במרכז :נשר מעל קו מתח גבוה בגולן .משמאל :תנשמת וחקלאות ידידותית לסביבה

סדרה משולבת של טלכרטים ,בולים ומטבעות של ציפורים לאורך הבקע הגדול

מימין :עיט זהוב מעל מצדה .במרכז :חסידות שחורות מעל נהר הירדן .משמאל :עגורים מעל עמק החולה
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 4טלכרטים שהופקו לרגל כנס אזורי של חילות האויר של ארה"ב ,ירדן טורקיה
וישראל (אפריל  .)1999כל מדינה מיוצגת על ידי מטוס וציפור אופיינית

צימדה של ארבעה בולי עופות דורסים של ישראל
שהפיק השירות הבולאי בט"ו בשבט 1986

אחת מתוך  4סדרות של מדליות ובולי שמירת טבע שהופקו בשיתוף החברה להגנת הטבע עם ארגון חובבי הברווזים של ארה"ב וקנדה

מימין המעטפה ,במרכז המדליה ומשמאל הצימדה
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.5ו .טבע עירוני
טבע בעיר הוא מושג חדש בנוף התכנון המקומי .בערים רבות
ברחבי אירופה ובאמריקה מקצים שטחים נרחבים לשיקום
מערכות אקולוגיות עירוניות ולשימורן מתוך הכרה בחשיבותן.
טבע עירוני ממתן מפגעים סביבתיים בעלויות אחזקה נמוכות.
שטחים אלה ממצבים את דמותה של העיר ומעניקים תוכן
לפעילות חינוך ופנאי.
בעיר יש לאדם ולקהילה “זכויות” שאין להם בשמורת טבע .בתכנון
אתר טבע עירוני מוקדשת תשומת לב שווה לשימור המשאבים
ולפיתוח תשתיות קולטות קהל .מטרתו של אתר טבע בעיר
איננה רק לשמר את משאבי הטבע ,אלא גם ליצור מקום שבו
הציבור הרחב יכול לפגוש את משאבי הטבע המיוחדים לעירו
בצורה זמינה ,זולה ומיידית.

אתר טבע וצפרות עירוני מפורסם הוא הסנטרל פארק שבניו-
יורק ,המאגד סביבו פעילות אינטנסיבית של כ 300-צפרים
מתנדבים .בעקבות תצפיותיהם התברר שהסנטרל פארק הוא
אחד מאתרי הצפרות הטובים בעולם לצפייה במגוון גדול של
סבכיים וציפורי שיר נודדות .במבנה הצמוד לפארק החל לקנן
זוג עקבים אדומי-זנב ,שהפכו לסלבריטאים של ממש בתקשורת
האמריקאית .בסנטרל פארק ניתן לראות מדי יום מאות צפרים.
חלקם מגיעים לפני יום העבודה או לאחריו ,מצוידים במשקפת,
ובסופי שבוע הפארק הומה באלפי חובבי טבע וצפרות.
פיתוח אתרי טבע עירוניים הוא כלי חשוב העומד לרשות מתכנני
ערים ונוף ,אנשי חינוך ,עובדי קהילה ואנשי שמירת טבע ומשמש
ככלי יעל בתהליכי התחדשות עירונית וקהילתית.
אתרי טבע עירוני מתחלקים לשלושה טיפוסים עיקריים:

עמק הצבאים בירושלים .אתר טבע עירוני קהילתי.

לקראת שנת  ,2009בחגיגות אירועי  100שנה לתל אביב ,נבחרו סיסי החומות כעוף מייצג לעיר תל אביב

מערכות נושקות  -הנושקות לגבול העיר וחודרות אליה לאורך
תוויי נוף פתוחים כגון פארקים ,נחלים ואפילו מסדרונות של
תשתיות .נחל רפאים ונחל שורק בירושלים ,נחל איילון בתל
אביב ,נחל שיח ונחל לוטם בחיפה ונחל באר שבע בבאר שבע
הם דוגמאות קלסיות למערכות חודרות עיר.
מערכות כלואות  -ככל שחודרים לעומק העיר ,המערכות
הנושקות נקטעות והופכות בהדרגה למערכות כלואות .מערכות
אלו ,בהתאם לגודלן ,משמרות מרכיבים שונים מהמערכת
הטבעית האופיינית .עמק הצבאים בירושלים וחולות תל ברוך
בתל אביב הן דוגמאות לשטחים שבהם נשמרות בתחום העירוני
פאונה ופלורה אופייניות לאזור.
שורדים ומסתגלים  -גם באזורים הצפופים ביותר בעיר מתקיימים
בעלי חיים וצמחים ששרדו ,או שהתאימו את אורח חייהם לתנאי
העיר .מינים אלו מצאו דמיון בין תנאי העיר לסביבתם הטבעית ,או
שיכולת הסתגלות גבוהה אפשרה להם לנצל את סביבת האדם.
בזים מקננים באדניות כתחליף למצוק קינון וצופיות מקננות
לעתים באהילים שבתוך בתים.
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עידוד התושבים למעורבות בתהליכי תכנון ,והשפעה על חזות
העיר וסביבתה.
פיתוח דפוסי פעילות פנאי סביבתית.
יצירת מסגרת לפעילות משותפת בין מגזרים וקבוצות
קוטביות בחברה סביב מכנה משותף רחב.
תוספת של מוקדי פעילות פנאי איכותיים בעיר ,שאינם
כרוכים בתשלום.
טיפול וטיפוח שטחים ציבוריים פתוחים במרחב העירוני.

תשתיות אלו מאפשרות לחקור את הנדידה ולהשתמש במידע
שנאסף גם להיבטים אחרים ,כגון תיירות וחינוך.
גם חיל הים סובל מהתרעות שווא הנגרמות בשל ציפורים וכלי
שיט המוזנקים ללא צורך .מחקר חדש שמתפתח עתה עתיד
להפחית את התרעות השווא הללו .בנוסף על כך ,מתקדם מיזם
לשיתוף פעולה בין חילות האוויר במזרח התיכון כדי לקדם את
בטיחות הטיסה כמערכת אזורית ובעלת בסיס נתונים משותף.
אם הדבר ימומש ,המידע יהיה זמין גם לשימוש תלמידים וצפרים
במערכת .Online

.5ז .בטיחות טיסה וציפורים
זכר של צופית צופה מיפו על חוף תל אביב (ציור :טוביה קורץ).

כיצד פועל אתר טבע עירוני?109
אתר טבע עירוני מבוסס בדרך כלל על שלושה מרכיבים
עיקריים:
תשתית טבעית בעיר  -שטח ציבורי פתוח (שצ”פ) ,עשיר במשאבי
טבע מקומיים בתחום העיר ובעל נגישות גבוהה .האתר פתוח
לציבור ללא תשלום.
כוח אדם מנחה  -צוות מוביל שחוקר את האתר ומכיר אותו היטב,
מנהל את משאבי הטבע ואת פעילות הקהילה באתר.
קהילה פעילה  -ילדים ,בני נוער ומבוגרים לוקחים חלק בכל
תחומי הפעילות באתר :מחקר ,חינוך פורמלי ובלתי פורמלי,
פיתוח מסגרות פנאי כגון חוגי טבע וחוגי משפחות מטיילות ,ניהול
וממשק האתר ומשאבי הטבע שבו.
אתרי טבע עירוניים מתפקדים כמרכזים קהילתיים שבהם מוקד
העיסוק הוא טבע .אופי הפעילות מאפשר לציבור רחב ,מכל
הרבדים החברתיים ,לקחת בה חלק.

תחומי העיסוק המרכזיים באתר טבע עירוני
פוטנציאל ההשפעה של אתרי טבע עירוניים
 הטמעת ערכים סביבתיים מקומיים מגיל צעיר.
 יצירה וחיזוק הזהות סביבתית מקומית.
 פיתוח דור צעיר של חובבי טבע וידיעת הארץ.
 העשרת מערכת החינוך בתכנים סביבתיים.

צפיפות הציפורים הנודדות והמקומיות במרחב האווירי של ישראל
יוצרת בעיות קשות של בטיחות טיסה ,הן צבאיות והן אזרחיות.
הבעיה החריפה מאוד לאחר אפריל  ,1982כאשר סיני הוחזרה
למצרים וחיל האוויר נאלץ להתאמן במרחב אווירי שהתכווץ
לרבע מגודלו הקודם .מצב זה הגדיל את ההסתברות להיפגע
מציפורים ,במיוחד בששת חודשי הנדידה .חיל האוויר הישראלי
סבל בשלושת העשורים האחרונים מ 3,450-תאונות ציפורים.
בתאונות אלה נהרגו שלושה טייסים ,תשעה מטוסי קרב התרסקו,
וב 75-תאונות נגרם נזק של יותר ממיליון דולר בכל תאונה.
מחקר משותף שהוביל יוסי לשם בשנת  1983והסתיים בשנת
 ,1989במימון חיל האוויר ,משרד המדע ,החברה להגנת הטבע
ואוניברסיטת תל אביב ,הפחית את התאונות מציפורים ב76%-
וחסך לתקציב הביטחון למעלה מ 700-מיליון דולר ,שלא לדבר
על פגיעות בנפש .מערכת הביטחון מממנת ,באמצעות חיל
האוויר ,מפא”ת ,מכון פישר לחקר החלל וגורמים נוספים ,מחקרים
למניעת מפגשים אוויריים של מטוסים עם ציפורים .בעקבות
המחקר מובילים מרכז הצפרות הישראלי והמרכז הבינלאומי
לחקר נדידת הציפורים בלטרון את מחקרי נדידת הציפורים בחיל
האוויר .חברת  BCRמפעילה משנת  2002כלבי בורדר קולי לסילוק
מפגעי ציפורים בחמישה בסיסי חיל האויר הגדולים ,במטרה
להקטין את המפגעים מציפורים במסלולים בלי לפגוע בהן.
חיל האוויר החל לפני יותר מ 15-שנה בפיתוח רשת של מכ”מים
לאיתור ציפורים ולחיזוי מזג אוויר בנגב ובמרכז הארץ .בשנת
 2009יוצב מכ”ם נוסף בצפון הארץ ,שיעניק תמונת מצב של
להקות ציפורים ומזג האוויר בזמן אמת עם כיסוי ברחבי ישראל.

.5ח .הצפרות ככלי לשיתוף פעולה אזורי ובינלאומי
שלב א’  -מימון מחקר משותף גרמני-ישראלי
בשנת  1995אישר המשרד לאיכות הסביבה הגרמני בראשותו
של השר פרופ’ קלאוס טופפר מחקר תלת-שנתי משותף למכון
מקס פלנק ,רדולפצל ,גרמניה ואוניברסיטת תל אביב למעקב
בעזרת משדרים נקלטי לוויין אחר חסידות גרמניות הנודדות
מגרמניה דרך ישראל עד לדרום אפריקה .בהמשך ,הרחיבה
מחליפתו ,השרה ד”ר אנג’לה מרקל (כיום הקנצלרית של גרמניה)
את המחקר למחקר שש-שנתי בעלות של  1.3מיליון יורו .בעזרת
המימון עקבנו אחר  120חסידות נודדות שלגופן הוצמדו משדרים
נקלטי לוויין ,ולמדנו באופן יסודי על חשיבותם של אתרי חניית
הביניים של החסידות הנודדות לאורך נתיב נדידתן מאירופה
לדרום אפריקה .הוברר ,כי לישראל “כצוואר בקבוק” יש משמעות
גבוהה ביותר כנקודת חניית ביניים לחסידות.

בורדר קולי בצד המסלול בבסיס חיל האויר בתל נוף
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סיכום  30שנות תאונות מציפורים בחיל האויר על פי חודשי השנה
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זנב של מטוס  F-16לאחר שהתרסק בעקבות חדירת עיט זהוב
למנועו מעל מדבר יהודה (צילומים :באדיבות חיל האויר)
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* נכון למאי 2003

ישום המחקר בחיל האויר ,שבעקבותיו פחתו התאונות מאז
 1984ב76%-

שלב ב’  -פרויקט חינוכי על בסיס המחקר
בעקבות המחקר המשותף אישר שר החינוך דאז ,פרופ’ אמנון
רובינשטיין ,פיתוח תכנית חינוכית חדשנית תחת הכותרת “הציפורים
הנודדות אינן יודעות גבולות” ,במסגרת היעדים של משרד החינוך
לקדם את החינוך הטכנולוגי באופן משמעותי (“מחר  ,”98מסמך
פרופ’ חיים הררי) .הוקם אתר אינטרנט נרחב (,)www.birds.org.il
שאיפשר לצפות בחסידות הנודדות ,ובהמשך גם בעגורים נודדים
ובנשרים בזמן אמת באתר ( .)onlineנכתבה תכנית חינוכית נרחבת
של  60מערכי שיעור תחת הכותרת “לטוס בשלום עם הציפורים”.
התכנית מאפשרת להבין את תופעת הנדידה ,ייחודה של ישראל,
תוך מעקב אישי אחר הציפורים מדי יום .לציפורים ניתנו שמות
מוסלמיים ,נוצריים ויהודיים ,ותוך פרק זמן קצר יחסית התחברו
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“ברק” ( )F-16 Dשנפגע משלוש חסידות שעמדו על המסלול
בעת המראה מבצעית בחצות הלילה (מאי.)2000 ,

שרידי שלוש החסידות שפגעו במטוס ה”ברק”

שנה

נתיבי האמ”צ (אזור מוכה ציפורים) המיושמים בחיל האויר,
בעונת הנדידה הקטינו את התאונות מציפורים בחיל האויר
משנת  1984ב 76%-וחסכו לתקציב הלאומי למעלה מ 700-מיליון
דולר (בלא להתייחס לחיי הטייסים)
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כ 350-בתי ספר לתכנית החינוכית ,תוך שילוב סיורים בשדה לאתרי
הנדידה והחריפה .בהמשך הורחב האתר גם למעקב on-line
אחר הנדידה בעזרת המכ”ם הרוסי בלטרון ,והוקם בסיס נתונים
של הטיבוע ורשת צופים קרקעית .הותקנו מצלמות בקינים של
בזים אדומים ,בזים מצויים ותנשמות ,ובשנת  2007בקן של חסידה
בטירת צבי שמשכו מאות אלפי כניסות לאתר.

שלב ג’  -שיתוף אזורי של פרויקט החינוך והמחקר
בעקבות ההצלחה החינוכית הוגשה הצעה שש-שנתית
( )1998-2004ל MERC, US-AID-למימון של  1.5מיליון דולר לפיתוח
הקונספט ,המשלב מחקר וחינוך גם לרשות הפלשתינאית ולירדן.
בעזרת אוניברסיטת תל אביב והחברה להגנת הטבע חברנו
ל ,)PWLS( Palestine Wildlife Society-ארגון פלשתינאי הממוקם
בבית סאחור ,בניהולו של עימאד עטרש ,וארגון ירדני Royal
 ,)RSCN( Society for the Protection of Natureהארגון המוביל
בירדן ,המהווה שילוב של גוף ציבורי וממשלתי .שיתוף הפעולה
האזורי זכה לתנופה משמעותית ,תוך הקמת כיתת מחשבים
בביה”ס הגרמני טליתא קומי בבית ג’אלה ,כיתת מחשבים בעמאן
וכיתה במרכז בלטרון ,כשכל מרכז מקדם השתלמויות לצוותים
של עשרות בתי ספר ותקשוב בין אזורי.
עשרות אוטובוסים של תלמידים פלשתינאים וישראלים (ערבים
ויהודים) נפגשו לצפייה בנדידה ובציפורים חורפות בעמק בין שאן
ובעמק החולה .בעקבות האינתיפאדה השנייה (באוקטובר )2000
פסקו הסיורים המשותפים ,אך השיתוף בין מובילי הפרויקט המשיך
ברצף עד היום .התברר ,שהציפורים הנודדות מהוות פלטפורמה
מהותית לחיבור בין התלמידים ,המורים והחוקרים ועם מסר של
שיתוף פעולה אזורי.
בעקבות הפעילות המשותפת גם הוכשרו מטבעי ציפורים
פלשתינאים שהקימו תחנות טיבוע ביריחו ובשמורת אזרק
בירדן.

המאחדת .בהובלתו של השגריר של הקהילה האירופי בישראל,
השגריר  ,Jesseאושר תקציב משותף בסך של  2.3מיליון יורו למרכז
הצפרות הישראלי של החברה להגנת הטבע ,ל RSCN-הירדני
ול PWLS-הפלשתינאי להקמת  3תחנות מחקר ,חינוך ותיירות
ציפורים ברשת משותפת בכפר רופין (ישראל) ,יריחו (הרשות
הפלשתינאית) וואדי מוג’ב (ירדן) .שילוב פרויקטים אלו ,נתן תנופה
משמעותית לפעילות הצפרות ברמה האזורית תחת הכותרתFor :
 .Birds and People in the Jordan Valleyפרויקט זה נעשה תחת
חסותו של ארגון הצפרות המוביל  ,BirdLife Internationalשתחת
כנפיו מאוגדות  115מדינות ,והוא ממוקם בקיימברידג’ אנגליה.

תלמידים פלשתינאים מבית לחם ,בית ג’אלה ובית סאחור צופים
בנדידה יחד עם תלמידים מעמק בית שאן

שלב ד’  -שילוב השוק האירופי בהקמת תחנות
צפרות בעמק הירדן
בין השנים  2001-2003הצטרפו השוק האירופי לתמונה בפיתוח
שיתוף פעולה אזורי ,כשהציפורים מהוות את הפלטפורמה

בהפסקת הצהריים התקיימו תחרויות לבישולי שדה ,שהתבססו על
שילוב של תלמיד יהודי ,תלמיד ערבי-ישראלי ותלמיד פלשתינאי

שלב ה’  -שיתוף פעולה עם החקלאים הירדנים
בדצמבר  2002ארגן המרכז הבינלאומי לחקר נדידת ציפורים
בלטרון בשיתוף עם המשרד לשיתוף פעולה אזורי סמינר עם
חקלאים ירדנים כדי לבחון את האפשרות להרחיב את הפרויקט
שפותח בישראל לשימוש בתנשמות ובזים כמדבירים ביולוגיים
בחקלאות גם בירדן ,ממזרח לעמק בית שאן .הסמינר התקיים
בשיתוף עם ארגון Amman Center for Peace and Development

 :1998מפגש של ד”ר יוסי לשם עם השרה הגרמנייה ,ד”ר
אנג’לה מרקל בגרמניה ,לדיון בקידום המחקרים המשותפים בין
גרמניה וישראל (במרכז מר קארל טרוינפלד ,נשיא ארגון WWF
גרמניה ,וחוקר עגורים נודע)

עימאד עטרש מדריך תלמידות פלשתינאיות בתחנת הטיבוע
של ארגונו ביריחו 6,500 .תלמידים ותלמידות פלשתינאים נחשפו
לנושא הצפרות בשנת  2007בתחנה ביריחו ,ולרובם זו היתה
תצפית בציפורים ראשונה בחייהם
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) ,)ACPDבראשותו של הגנרל הירדני מנסור אבו ראשד ,שלקח
חלק מרכזי בתהליך השלום עם ירדן בשנת  14 .1994חקלאים
הגיעו מהצד הירדני ולמדו את הנושא (שהיה מסובך ,בהיבט
התרבות המוסלמית ,בה קיימת האמונה ,שהתנשמות“ ,בומה”
בערבית ,מביאות מזל רע .)94...התהליך החל בסיוע משמעותי של
ראש המועצה ,יעל שאלתיאלי (לימים מנכ”לית משרד החקלאות).
החקלאים הירדנים החליטו להצטרף לפרויקט .בשנים 2006-2007
מימנה הקהילה היהודית בקליבלנד את הפיילוט של הפרויקט
והוצבו עשרות תיבות קינון בפרדסים ממזרח לירדן.

שלב ו’  -הרחבת שיתוף הפעולה
 US-AID, MERCאשרה מימון תלת שנתי  2007-2010להרחבת
הפרויקט בירדן ברמת אירביד ורמתא בשדות חיטה ירדניים,
ובטמון-טובס בשטח הרשות הפלשתינאית ,כשיתוף של
אוניברסיטת תל אביב ,החברה להגנת הטבע PWLS ,ו,ACPD-
ומימנה סכום של  $414,000לפרויקט.

המלח ,המקום הנמוך בעולם .במסגרת הסדנא הוכן מסמך ראשון
המציע לאונסק”ו ,)WHC( World Heritage Center ,להכריז על
כל הבקע הגדול כאתר מורשת עולמית שיאפשר לקדם את
שימורו של הבקע הגדול על היבטיו הרב-תחומיים :הגיאולוגיים,
נתיב נדידת האדם הקדמון ,היבטיו המשמעותיים לערש התרבות
האנושית ,מגוון המינים ,ובעיקר להשתמש בפלטפורמה של
הבקע כנתיב נדידה בין יבשות ,מהחשובים בעולם.
ההכרזה מצויה כיום בשלבים מתקדמים .מדינות אפריקה מובילות
את היוזמה וישראל מסייעת תוך הבנה בחשיבות הפרויקט
הנחשוני מסוג שלא נעשה בעבר באונסק”ו בסדר גודל כה
נרחב .ארגונים רבים הצטרפו בהתלהבות ליוזמה (,IUCN ,UNEP
 UN Foundation ,BirdLife Internationalורבים וטובים נוספים)
שתוכל ללא ספק לקדם את ההיבטים הרב-תחומיים המוצגים
במסמך ,תיירות ,חינוך ,מחקר ,חקלאות וכדומה.
הוועדה הישראלית של  WHCלאונסק”ו הכינה מסמך נרחב,
המגיש את עמק החולה כולו כאתר מורשת עולמית וכחלק של
שרשרת אתרי צפרות לאורך הבקע הגדול.

שלב ז’  -הבקע הגדול כאתר מורשת עולמית
הבקע הגדול ( )Great Rift Valleyהוא שבר גיאולוגי מהגדולים
בעולם המשתרע לאורך  7,100קילומטרים מהרי הטאורוס בתורכיה
עד מוזמביק ,בחלקה הדרומי של יבשת אפריקה ,תוך שהוא
חוצה  22מדינות במזרח התיכון ובאפריקה .כבר בשנת  1994עלה
הרעיון לאגד את המדינות לאורך השבר ,שנושא נדידת ושימור
הציפורים ובתי גידולן מהווה פלטפורמה לשיתוף פעולה בינלאומי
בין מדינות הקינון של הציפורים (אירופה ומערב אסיה) ,מדינות
הנדידה (המזרח התיכון) ומדינות החריפה (אפריקה).
באירועי  40שנים לחברה להגנת הטבע הוזמן הדלאי למה כאורח
כבוד ביחד עם המוסיקאי המפורסם פול וינטר ,שזכה עד היום
בשישה פרסי גראמי על מוסיקת העולם שכתב ,ומנגן בשילוב
של קולות בעלי חיים יונקים ,יונקים ימיים וציפורים .על גדות
מצוקי הבקע הגדול ,בהרי אילת ,נשא הדלאי למה נאום בנושא
שיתוף פעולה סביבתי ,ופול וינטר ניגן מספר קונצרטים בפני
 13,000ואחר כך  23,000אורחים.
באוקטובר  2002התקיים מפגש מומחים בינלאומי בהנהגת הוועדה
הישראלית לאונסק”ו לאתרי מורשת עולמית במלון לשפת ים

שלב ח’  -קשר עם הקהילה הבינלאומית
בשני העשורים האחרונים פיתחו גורמי הצפרות השונים קשרים
בינלאומיים יוצאי דופן עם גופים אקדמיים ,מוסדות מחקר ,ארגוני
שמירת טבע וקרנות שונות לפיתוח שיתוף הפעולה בהיבטים

חקלאים ירדנים צופים בקינון תנשמות בעמק בית שאן
השונים ,חלקם בהצלחה מרשימה .לדוגמה ,נציין את חברת
לופטהנזה ,שנשיאה הקודם  Ing. Jurgen Weberביקר בישראל,
התרשם מהפעילות הנרחבת ותרם מימון רב-שנתי למחקר
העגורים (הסמל של לופטהנזה) בעמק החולה ולשיתוף פעולה
פלשתינאי-ישראלי ושיתוף עם מדינות אפריקה.
פותחו שיתופי פעולה חינוכיים עם בתי ספר יהודיים בצפון
אמריקה וברוסיה .בהתבסס על אתר האינטרנט לומדים
תלמידים יהודיים את נושא הצפרות בארצות מוצאם ,מתקשבים
עם בתי ספר ישראליים ותלמידיהם ,ואחדים מגיעים לביקורים
בישראל לאתר שלמדו במשך חודשים ספורים את הנושא
ותיקשבו עם התלמידים הישראלים .בי”ס היהודי “ירושלים” בסנט
פטרסבורג ברוסיה מוביל זה  5שנים פעילות מוצלחת בפרויקט
“הציפורים הנודדות אינן יודעות גבולות” (כ 120-תלמידים בשנה).
לנושא התקשוב בין בתי ספר יהודיים ברחבי העולם ולצפרות
יש משמעות חינוכית-ציונית עצומה בהידוק הקשר של תלמידי
התפוצות לארץ ישראל.

שלב ט’  -תכנון פעילות בעתיד

התקנת קופסאות קינון לבזים בירדן

מתקיימת פעילות נמרצת לקדם את שיתוף הפעולה האזורי
והבינלאומי בהיבטים מגוונים ,כשהקמת הרשת של מוקדי
הצפרות תאפשר לפעול ביתר יעילות בעשור הקרוב.
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אפריל  - 2004כמאה אלף חסידות נחתו ללינת לילה בעמק בית שאן בנתיב נדידתן לאורך הבקע הגדול (צילום :אלי הרשקוביץ)
נציין מספר דוגמאות מייצגות
ראש ממשלת יפן  -הכריז על בקע הירדן כפרוזדור לשיתוף
ופיתוח תחת הסיסמה The Jordan Valley - Corridor for
 ,Peace and Prosperityומעוניין להשקיע מאות מיליוני דולרים
בפיתוח הבקע .שיתוף פעולה תיירותי ,חקלאי וחינוכי ,חשוב מאוד
למטרות הממשלה היפנית וארגון הסעד המוביל Japan) JICA
 .)International Cooperation Agencyאוניברסיטת תל אביב
הגישה הצעה לשיתוף פעולה בהקמת  3תחנות מחקר ותיירות
ביריחו ,בבי”ס שדה עין גדי ובוואדי מוג’ב ,בשיתוף עם המעוצה
המקומית תמר וגורמים נוספים.

במאי  2001התקיים כנס מש”ב ,משרד החוץ של  20מדינות
אפריקאית בנושא היבטים רב-תחומיים של פיתוח שיתוף פעולה
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פול וינטר מנגן בפני  23,000מאזינים בניצנה ,אביב 1994

הדלאי למה על שפת הבקע הגדול ,מרצה את משנתו לכ7,000-
אורחים

דוגמא אזורית נוספת
 הצעה לשיתוף פעולה בין שמורת דאנא (ירדן) ,ושמורת שיזף
כיחידה גיאוגרפית משותפת לשימור המינים ובתי גידולם.
 הצעה לשיתוף פעולה בין המרכז הבינלאומי לחקר הציפורים
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באילת ושטח מקביל בשטח עקבה ירדן (ראה בפרק על
המרכז באילת).
פיתוח חבילות סיור וצפרות אזוריות  -שיתוף פעולה לאירוח
תיירות נכנסת בישראל ,רשות פלשתינאית וירדן בחבילת תיור
של  14-10ימים בניהול משותף.
בשנת  1999התקיים כנס לשיתוף פעולה בין חילות האוויר של
ירדן ,ישראל ,תורכיה ,יוון וארה”ב בהיבטים של נזקי ציפורים
לתעופה הצבאית ואזרחית .לנושא פוטנציאל חשוב הן תעופתי
והן סביבתי ,ודורש טיפול משמעותי למימושו.
יוזמה של ידידי כדור הארץ  -נהריים ()Friends of the Earth
לפתח פרויקט המשלב את מורשת נהריים של רוטנברג
כמוקד משותף עם שטח מוצף לצפרות בשטח ירדן וכאתר
חנייה לציפורים נודדות וחורפות.
השבת פרסים ,נשרים ,עזניות ורחמים למזרח התיכון  -יוזמה
שהוצגה לנשיא פרס ,במטרה להשיב למזרח התיכון ,בסיוע
גורמים באירופה ,שהצליחו להשיב את ארבעת מיני אוכלי
הפגרים לאלפים ,לפירנאים ולמאסיב סנטר בפרויקט LIFE
של השוק האירופי ,בו לקחו חלק  7מדינות אירופאיות,
ובפרויקט מקביל של השבת הקונדור הקליפורני לארה”ב
שכמעט ונכחד ,תוך ניצול הניסיון הרב שנרכש בפרויקט אזורי
במזרח התיכון.

 23מהתלמידים היהודיים מסנט פטרסבורג ,רוסיה ,מבקרים
בכיתת המחשבים והאינטרנט בלטרון (צילום :שי קהת)

מפת הבקע הגדול  -מתורכיה למוזמביק

 :19/4/2007שגריר יפן בישראל נואם במפגש ראשי ערים
ומועצות בבקע הגדול ,בו השתתפו נציגים מיריחו ,הרשות
הפלשתינאית ,ירדן וראשי מועצות מישראל (צילום :יוסי לשם)

יום פעילות ל 500-תלמידים בסנט פטרסבורג ,במסגרת בית
הספר “ירושלים” ברוסיה (צילום :שי קהת)

בתחרות ציורים בין תלמידי בתי ספר יהודיים ברוסיה ,ארה”ב
וישראל בשנת  ,2006זכתה תלמידה רוסיה נסטיה קולנקובה
מסנט פטרסבורג במקום הראשון .טרילוגיה  -ציפורים מעל
ירושלים :מימין עיט ,באמצע חסידות מעל עיר הקודש ירושלים,
משמאל יונה

נשיא לופטהנזה תורם את משדר הלוויין הראשון למחקר
העגורים (משמאלו עימאד עטרש ודן אלון)

נשיא לופטהנזה ,יורגן וובר ,בטקס שהתקיים בבית הספר
טליתא קומי בבית ג’אלה .ברקע לוגו לופטהנזה  -העגור
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 .1נהריים (ישראל וירדן)
 .2עמק בית שאן (ישראל)
טובס  -טמון (רשות פלשתינאית)
אירביד  -רמתא (ירדן)
הגנרל מורט בולגן ,מחיל האויר התורכי ,מרצה בכנס לשיתוף
פעולה בין חילות אויר במזרח התיכון ,אפריל 1999

 .3יריחו (רשות פלשתינאית)
עין גדי (ישראל)
ואדי מוג’יב (ירדן)

נסיכת הכתר היפנית טאקמדו ,שהיא נשיאת הארגון הבינלאומי
 ,BirdLife Internationalעם ספר על מסעות החסידה
הממושדרת פרינצסה ,שהופק ביחד עם סרט של רשת ה,ZDF-
גרמניה (צילום :רבקה לשם)

מימין לשמאל :גנרל מאליק הבשנה ,נציג חיל האויר הירדני,
אלוף איתן בן אליהו ,מפקד חיל האויר ,אלוף (מיל’) דוד עברי,
ראש המועצה לביטחון לאומי ותא”ל דן חלוץ ,ראש מטה חיל
האויר ,בכנס מטוסים וציפורים במזרח התיכון ,אפריל 1999

 .4שמורת ואדי דאנא (ירדן)
שמורת שיזף (ישראל)

 :19/4/2007ראשי ערים לאורך הבקע משחררים בז מצוי בקיבוץ
שדה אליהו .בצילום משמאל לימין :גנרל מנסור אבו-ראשד,
מנכ”לית משרד החקלאות ,יעל שאלתיאלי ,שגריר יפן בישראל
 H.E. Yoshinori Katoriורעייתו ,חבר מועצת העיר יריחו ,עדנאן
חמאד ,ועימאד עטרש (צילום :דרור ארצי)
 .5מרכז הצפרות באילת (ישראל)
עקבה (ירדן)

 5מוקדים לשיתוף פעולה אזורי בנושאי הצפרות לאורך הבקע הגדול

 - 1995סגן נשיא ארה”ב מר אל גור ,מקבל הסבר על פרויקט
שיתוף הפעולה האזורי “הציפורים הנודדות אינן יודעות גבולות”
מהשר לאיכות הסביבה מר יוסי שריד וד”ר יוסי לשם.
מימינו :ד”ר ישראל פלג ,מנכ”ל המשרד לאיכות הסביבה

מְַקהֵלָה ֲעלִיז ָה
מלים :לאה נאור
לחן :נורית הירש

פשוש (צילום :אייל ברטוב)

עַל ֹראׁש הַּבְרֹוׁש ֶׁש ּ ֶבחָצֵר ִׂש ְמחָה וַהֲ ֻמ ָלּה.
ׁשָם ּכָל הַ ּ ִצּפֳִרים ָּבעִיר הִֵקימו מְַקהֵלָה.
הָ ֶעפְרֹונ ִית ,הַּסֹו ָלנ ִית נ ִ ְּקתָה אֶת הַּג ָרֹון,
ִׁש ְּלבָה ָּכנ ָף ,ז ְָקפָה מַּקֹור וְג ַם ָּפ ְצחָה ּבְֹרן.

הַּסְנּונ ִיֹות ָּכתְבּו ָּתו ִים עַל חּוט וְעַל ּגְֵדרֹות.
ּתֻּכִי ֶאחָד ִלּמֵד אֹותן ִמּלִים נ ֶהְדָרֹות.
ַא ְלפֵי ּדְרֹוִרים ו ְ ֶעפְרֹונ ִים ּפְָרצּו ִמי ָד ְּבׁשִיר,
ּומִּקֹולֹות הַּבֻלְּבּולִים הִ ְת ַּב ְל ְּבלָה הָעִיר.

צִיף צִיףׁ ,שְִריק ׁשְַרק,
ּב ֻלּ-ב ֻל ּבִלּ-בַל ,לַה לַה...
וְכָל מִי ֶׁש ָּׁשמַע ָאמַר:
אָח ,אֵיזֹו מְַקהֵלָה!

צִיף צִיףׁ ,שְִריק ׁשְַרק...

ִּפ ְתאֹם הִ ְפסִיק אֶת הַּׁשִיָרה ּפָׁשֹוׁש ֶאחָד ז ָעִיר
אִם אֵין ִמּלִים וְאֵין ָּתו ִים הּוא ֹלא מּוכָן ָלׁשִיר!
 ֲאנ ַחְנו ֹלא רֹוצִים ִמּלִיםָ ,רג ְזּו הַּבֻלְּבּולִים ֲאנ ַחְנּו ּגַם לְֹלא ִמּלִים נֹוָרא ִמ ְת ַּב ְל ְּבלִים.בולבול (צילום :יוסי אשבול)

צִיף צִיףׁ ,שְִריק ׁשְַרק...

אֹויּ ,דַי ְּכבָרּ ,דַי ָלכֶם ָלׁשִירָ -צעַק ִּפ ְתאֹם הַּבְרֹוש.
לְכּו לִיׁשֹון! ְּכבָר ְמ ֻאחָר! ּכֹואֵב לִי ְּכבָר הָֹראׁש.הָאֹוּפֶֶרטָה הַּיָפָה ֹלא ָּבאָה אֶל סֹופָּה,
ָמחָר י ְ ַצ ְפצְפּו קֹונ ְצְֶרט עַל עֵץ הַ ַּצ ְפ ָצפָה.
צִיף צִיףׁ ,שְִריק ׁשְַרק...

“הֲ ִמּבִינ ָתְָך י ַ ֲאבֶר-נ ֵץ יִפְֹרׂש ְּכנ ָפָו ְלתֵימָן”

פרק

6

(איוב ל”ט ,כ”ו)

צפרות ברחבי העולם

כחמישה מיליארד ציפורים נודדות מאירופה ומערב אסיה ליבשת אפריקה ,ציור :טוביה קורץ
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בשני העשורים האחרונים גוברת ההתעניינות בצפייה בציפורים
ובהתחקות אחר אורחות חייהן .ברחבי העולם עוסקים כיום מעל
 100מיליון איש בפעילות הקשורה בצפרות .אלה אינם רק אנשי
מקצוע ,אלא אנשים שפיתחו את הצפרות כתחביב פעיל והם
רשומים כחברים בארגוני הצפרות שבמדינותיהם .יחד עם זאת,
רבים נהנים לצפות בציפורים מבלי שיהיו חברים בארגון כלשהו.
בשמורות הציפורים באנגליה ,השייכות לארגון הצפרות הבריטי
( ,Royal Society for the Protection of Birds )RSPBביקרו
בשנים  2002ו 2003-יותר ממיליון איש 538,152 .מהם אינם חברים
בארגון הצפרות ( Louerganשנה) .לאירועי הצפרות שיוזם ארגון
הצפרות העולמי  ,BirdLife Internationalהנערך במאגר Rutland
שמצפון ללונדון ,באים מדי שנה כ 30-אלף איש ( Thomasשנה).
ביריד הצפרות האנגלי השנתי  British Bird Fairגייסו בעשור
האחרון  1.5מיליון לירות שטרלינג עבור פרויקטים של BirdLife
 ,Internationalשנועדו להצלת אזור או מין נכחד של ציפורים.
 ,Tim Appletonמיוזמי היריד ,אמר שהסכום הנכבד הזה מעיד על
כך שהגנת הציפורים היא נושא החשוב לצפרים המבקרים מדי
שנה ביריד ( .)BirdLife in Europe, 20039צוות מחקר אמריקאי,
שבדק את תחביביהם של יותר מ 15,000-איש ,מצא שצפייה
בציפורים היא התחביב השני בחשיבתו מתוך רשימה ארוכה של
פעילויות המועדפות על האמריקאים .סיכום הימים שהקדישו
הנשאלים לצפרות מגלה שהם עסקו בבילוי זה  4,749מיליון ימים.
רק הצעידה קודמת בקרב האמריקאים לצפרות ( 14,381מיליון
ימים) וצפייה בבעלי חיים אחרים העסיקה את הנשאלים 2,308
מיליון ימים ,מקום חמישי בטבלת העדפת התחביבים.

עד כה לא נאספו ורוכזו נתונים על התיירות ברחבי העולם כולו.
על פי ההערכה של ארגון התיירות העולמי (World Tourism
 ,)Organizationבשנת  1997תיירו  595מיליון איש ,שהוציאו
יותר מ 425-מיליארד דולרים אמריקאיים 7% .מתנועת התיירות
הזו ,כך מעריך הארגון ,הם תיירים שנוסעים למקום כלשהו כדי
ליהנות מהטבע .במחקר שערך בשנת  1990הWorld Resources-
 ,Instituteנמצא שהתיירות הכללית גדלה בשנים האחרונות
בשיעור של  4%בשנה ,ואילו תיירות הטבע גדלה בשיעור של
 .)Ecotourism Statistical Fact Sheet21( 10%-25%מחקר אחר
( )Fillion et al., 199422מצא ש 60%-40%-מתיירות חוץ היא תיירות
טבע ,וש 40%-20%-היא תיירות שקשורה לבעלי חיים .דוח אחר
( )Fish and Wildlife services, 200124מצא שמכל פעילויות
הצפייה בבעלי חיים ,הצפרות היא הפעילות המקובלת ביותר.

מספרי התיירים בעולם ב 1988-וב1994-
()Fillion et al. 199422
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שנה
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סוג בעל החיים שבו צפו מטיילים אמריקאים
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בקרבת הבית ,בטיולי טבע הקשורים לבעלי חיים
ציפורים

ההשפעה הכלכלית הישירה של התיירות העולמית
()Fillion et al. 1994
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התחביב המועדף על אמריקאים מתוך מדגם של
 15אלף נשאלים ()cordell et al, 1998
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סקר של
( ,)2000מצא ש 70-מיליון איש מצפון אמריקה (כרבע מאוכלוסיית
ארצות הברית) יצאו למסעות צפרות בשנת Ecotourism( 2001
 .)Statistical Fact Sheetדו”ח של U.S. Fish and Wildlife Services
) (2001מעריך ש 46-מיליון איש בארצות הברית הם צפרים רציניים,
המשקיעים כ 43-מיליארד דולרים אמריקאים בשנה על נסיעות,
מדריכים וציוד .נמצא גם שהפופולריות של ירידי צפרות נמצאת
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במגמת עלייה .מאותו סקר עולה ,שבין השנים  1983ו 2001-עלה
מספר הצפרים בארצות הברית ב.232%-
התיירות לשמורות טבע בארצות הברית הכניסה לאוכלוסיות
מקומיות בשנת  ,1996באופן ישיר ועקיף 14.2 ,מיליארד דולרים
אמריקאיים ,ותמכה בכ 300-אלף מקומות עבודות הקשורים
לתיירות .)Ecotourism Statistical Fact Sheet( 21לפי ,R. Payne
יושב ראש ה ,American Birding Association-עיירה קטנה
בטקסס פדתה בשנת  2003מעל שני מיליון דולר בשישה שבועות,
הודות להגעתן של ציפורים נודדות ( .)Cairncross, 200414אירוע
הצפרות הגדול באנגליה ,ה ,Rutland Water Fair-שנמשך שלושה
ימים ,מכניס בשנתו ה 16-יותר מ 5.4$-מיליון לירות שטרלינג
( .)Cairncross, 200414היריד מושך אליו כ 25,000-צפרים מדי שנה,
וכל הכנסותיו מופנות להגנה על בתי גידול של ציפורים נכחדות
ברחבי העולם.
בקוסטה ריקה ,מקום פופולרי לתיירות טבע ,ביקרו יותר מ780,000-
תיירים בשנת  .211996יותר מ 66%-מהתיירים שביקרו שם באותה
שנה ,סיירו בשמורות טבע .מעריכים שבהונדורס גדל מספר
המבקרים חובבי הטבע בכ( 15%-כ 200-אלף תיירים) בשנת
.)Ecotourism Statistical Fact Shee( 1995
באוקטובר  2002התקיים אירוע צפרות בהונגריה מטעם BirdLife
 ,in Hungaryשבו נכחו  38,000אלף צפרים מרחבי העולם .הם צפו
ב 1.5-מיליון ציפורים במהלך סוף שבוע אחד .מטרת האירוע הייתה
להעלות את המודעות לשמירת ציפורים ולשמירת טבע בכלל.
אירועי צפרות כאלו התקיימו בשנת  2002ב 31-מדינות אירופיות.
אירוע צפרות אחר ,שהתרחש בטיוואן ,השיג שיא השתתפות של
 45,000איש.
בחברה האוסטרית  ,Swarovskiהמייצרת ציוד אופטי ,מדווחים
שמכירותיהם לצפרים עולות בכ 5%-מדי שנה .חברות נסיעות
שרואות את הפוטנציאל הטמון בתחום הצפרות ומתמחות
בתחום זה ,כגון Tropical Birding, WildLife Worldwide,
 ,Victor Emanuel Nature Touresתורמות כסף רב לפרויקטים
של שמירה על מיני ציפורים שנמצאים בסכנה ועל בית הגידול
שלהם (מתוך פרוספקטים של החברות) .קיימת ספרות נרחבת
ביותר של חוברות ,ספרים ודפדפות של מאות סוכני טיולי צפרות
בחמשת היבשות.

יריד הצפרות באנגליה .יצירה משותפת של  20ציירי ציפורים
מובילים בעולם למען שימור יער הגשם בסומטרה

יריד הצפרות באנגליה .מבחר טלסקופים ומשקפות של
החברות המובילות בעולם מוצגות

 25,000חובבי ציפורים באים ליריד באנגליה ,משתתפים בהרצאות ,בחידונים ,צופים בסרטים ונפגשים
עם דמויות מובילות בעולם בתחום הצפרות

זה  11שנים שמרכזי הצפרות הישראליים מציגים ביריד הצפרות באנגליה את פעילותם בתחומי התיירות ,החינוך ,המחקר
ושמירת הטבע ,וזוכים להתעניינות רבה מצפרים ברחבי העולם .מימין :דן אלון ,מנהל מרכז הצפרות הישראלי.
משמאל :פרופ’ ראובן יוסף ,מנהל מרכז הצפרות באילת
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.6ג .ארגוני צפרות מובילים בעולם

 Great Britainבריטניה

Birdlife International
ארגון גג של ארגוני צפרות לא ממשלתיים
( (NGOsהעוסקים בשמירת טבע של ציפורים.
הארגון בוחר מכל מדינה ארגון אחד בלבד,
בשונה מארגונים אחרים המקבלים לחברות מספר ארגונים
מאותה מדינה .בארגון חברים היום  115ארגונים המייצגים 2.5
מיליון חברים ב 115-מדינות שונות.

The Royal Society for the Protection of Birds
החברה המלכותית להגנת הציפורים ()RSPB
מטרת הארגון להבטיח סביבה בריאה
לציפורים ולטבע ,ועל ידי כך לסייע ביצירת
עולם טוב יותר לכל בני האדם .עבודת הארגון מונעת על ידי
האמונה כי:
 ציפורים ובעלי חיים אחרים מעשירים את חיי בני האדם.
 בריאות אוכלוסיות הציפורים משקפת את בריאות כדור
הארץ ,אשר בו תלוי עתידנו.
 על כולנו מוטלת האחריות להגן על המגוון הביולוגי.

הארגון מחולק ל 6-אזורים :אמריקה ,אירופה ,אפריקה ,פאסיפיק,
אסיה והמזרח התיכון .החברה להגנת הטבע מייצגת את ישראל
בארגון .החברה להגנת הטבע חברה מלאה בארגון משנת ,2000
והיא חברה באזור האירופאי (במסגרת פוליטית במזה”ת) ומייצגת
את ישראל במגוון הפעילויות.
הארגון מוגדר כחבר של ארגונים בניגוד לארגונים אחרים
המוגדרים כארגוני מטרייה .הארגונים הגדולים והעשירים תומכים
בארגונים קטנים ממדינות עניות .למשל RSPB ,מאנגליה מממן
כל שנה ארגונים קטנים במזרח אירופה ובאפריקה בסכום של
כ 5-מיליון דולר .בכל  4שנים מקיים הארגון את הכנס העולמי אליו
מגיעים כל החברים .בכנס מאמצים החברים את האסטרטגיה
ל 4-השנים הבאות.
הארגון מנוהל ע”י הנהלה עולמית שבראשה יו”ר ,וחבריה נבחרים
מתוך ששת האזורים .הניהול השוטף של הארגון נעשה ע”י
מזכירות הממוקמת בקיימברידג’ ,אנגליה.
מנהל הארגוןDr. Michael Rands :
יו”ר הארגוןPeter Schei :

נשיא כבוד של הארגון :נסיכת הכתר היפנית Princess
Takamado

ייסוד הארגון1994 :
מספר החברים 2.5 :מיליון
מספר העובדים :נציגים מ 115-מדינות 180 ,עובדים
כתובתWellbrook Court, Girton Road, Cambridge CB3 :

0NA, UK
דוא”לbirdlife@birdlife.org :

טלפון1223277318+)0( 44 :

אתרhttp://www.birdlife.org :

תקציב 30 :מיליון יורו

שיטת הפעולה
 ניטור באמצעות סקרים ארוכי טווח לשם זיהוי וניתוח התהליכים
המתרחשים בציפורים ובסביבה הטבעית ,והתמקדות בפעולות
הנחוצות ביותר.
 הפעילות מתמקדת במינים או סביבות חיים שלטיפול בהם
תהיה ההשפעה הגדולה ביותר.
הצבת מטרות ויעדים
 סדר העדיפויות לפעילות שמירת הטבע נקבע על פי מטרות
ויעדים ברורים ומנומקים.
מחקר וניתוח נתונים
 מבצעים מחקרים מדעיים וכלכליים כדי להבין יותר את
האיומים הניצבים בפני הציפורים והסביבה ולמצוא פתרונות.
תכנון וקידום הפעילות
 הפעילות נגזרת מאסטרטגיות ותכניות מפורטות שנשקלו
היטב.
ייסוד הארגון1889 :
מספר החברים :כ ,1,050,000-ארגון הצפרות הגדול בעולם.
מספר העובדים1,440 :
כתובתThe Lodge, Sandy, Bedfordshire, SG19 2DL, UK :
דוא”לinfo@rspb.org.UK :
אתרhttp://www.rspb.org.uk :
תקציב :כ 200,000,000-דולר בשנה

 תוכניות לשמירה על מינים ועל בתי גידול מיושמות ברמות
השונות ,מהבין לאומית והלאומית ועד לאזורית ולמקומית.
יישום התכניות
 ה RSPB-מנהלת שמורות טבע להגנה על מינים ועל סביבות
חיים והמגוון הביולוגי .כמו כן החברה מיידעת ומדריכה את
הציבור ,משפיעה על פעולות ומדיניות הממשל ופועלת ברמה
הבין לאומית.
ניטור ההתקדמות
 ה RSPB-בוחנת את יעילות פעילותה על ידי ניטור ההתקדמות
ומידת השגת המטרות שהציבה לעצמה.
מודעות הציבור
 ה RSPB-מתרכזת בפעילותה מול התקשורת באירועים בהם
יתקבל האפקט המקסימלי .התקשורת עם קהל היעד שלה
נעשית בדרכים שמשיגות הבנה יותר מדויקת של מיהי
החברה ומה היא עושה .ה RSPB-מקדמת את זהותה ומסריה
בהתמדה ובבהירות באמצעות כל התקשורת של עובדיה
ומתנדביה עם גורמים חיצוניים.
פעילות חינוכית
 ילדים ונוער הם אחד הקהלים החשובים ביותר של ה,RSPB-
בהיותם מקבלי ההחלטות של הדור הבא .החברה פועלת
לקידום ההבנה ,ההזדהות והמעורבות של הצעירים בנושאים
שמירת טבע באמצעות החינוך הסביבתי ופעילויות פחות
פורמאליות .החברה הצליחה להשפיע על תכנית הלימודים
הרשמית באנגליה ובווילס.
שיתופי פעולה
 ה RSPB-משתפת פעולה עם מגוון גופים ואנשים ,בבריטניה
ומחוץ לה :תעשייה ,בעלי קרקעות ,גורמי ממשל וחברות
ציבוריות ,רשויות מקומיות וארגונים אחרים שעוסקים בשמירת
הטבע.
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לקראת “ארגון ירוק”
 ה  RSPBמחויבת לשימוש מושכל במשאבי הסביבה ,ומפעילה
תכנית ( )action for greeningשתסייע לה לבצע את
כל פעילויותיה בדרך הידידותית ביותר לסביבה .התכנית
מתייחסת להיבטים הסביבתיים של מגוון רחב של פעילויות,
החל מנסיעות ועד חיסכון באנרגיה ,בנייר ובמים.
פריסה גיאוגרפית של הפעילות
 החברה פועלת ברמה המקומית ,אזורית ,לאומית ובין-לאומית.
ההנהלה שוכנת בסנדי ,בדפורדשייר .ישנם גם משרדים
ארציים בסקוטלנד ,ווילס וצפון אירלנד וכן רשת של שישה
משרדים אזוריים באנגליה ושלושה בסקוטלנד.
שמורות הטבע של הRSPB-







 190שמורות טבע נמצאות בבעלות החברה או מנוהלות על
ידה בבריטניה.
השמורות משמשות מקלט לציפורים נדירות ומצויים בהן 85%
מהמינים הנדירים או המינים שעתידם בבריטניה נמצא בסיכון.
שטחן הכולל של השמורות בבריטניה כ 30,000-קמ”ר (129,337
הקטאר).
מספר הביקורים בשמורות עולה על מיליון בשנה.
מעורבות של הקהילה המקומית היא היבט חשוב בגישת
החברה לניהול וממשק השמורות.

מקורות מימון
 דמי חברות ,הקדשת ירושות ,גיוס משאבים ,מענקים ,תמיכת
עסקים וקרנות .הרזרבות הכספיות של הארגון מספיקות ל3-
חודשי פעילות.

 Belgiumבלגיה

)Natuurpunt - natagora( BirdLife Belgium

בירדלייף בלגיה
מבנה הארגון
בלגיה היא מדינה פדרלית ותחת
ארגון הגג ,Birdlife Belgium ,פועלים שני ארגונים .בפלנדריה
ובבריסל ,באזור הדובר פלמית (הולנדית) ,מתבצעות כל הפעולות
על ידי הארגון הלא ממשלתי  ,Natuurpuntאשר לו כ54,000-
חברים .בוולוניה ובבריסל ,באזור הדובר צרפתית ,נוסד בשנת
 2003הארגון  Natagoraעל ידי שני ארגונים (Réserves Naturelles
 .)RNOB and Aves, Société d’études Ornithologiquesהארגון
נתמך על ידי כ 11,000-חברים.
שמורות הטבע
  400שמורות נמצאות בבעלות הארגון או בניהולו.
 שטחן הכולל  171קמ”ר ( 17,147הקטאר).
 רכישת ,ניהול וניטור השמורות נעשים בסיוע כספי של רשויות
מקומיות ואזוריות ( )regional governmentועבודת מתנדבים.
 מעורבות הקהילות המקומיות בפעילות מתבצעת דרך
עבודת מתנדבים בשמורות.
 נעשה מאמץ לאפשר נגישות לכל ,כולל מוגבלים ונכים ,על
ידי הכוונה לשבילים ולמסתורי תצפית.
 הכניסה לכל השמורות ללא תשלום.
ייסוד הארגון1951 :
מספר החברים :כ65,000 -
מספר העובדים)Natuurpunt), 48 (Natagora( 133 :
כתובתBirdLife Belgium - Natuurpunt, Michiel :

Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, Belgium
דוא”ל (פלמית)Natuurpunt) wim.vandenbossche@( :
natuurpunt.be
אתר (פלמית)http://www.natuurpunt.be )Natuurpunt( :
()Dutch
כתובת (ואלונית ,צרפתית)Natagora, rue du Wisconsin 3, :
5000 Namur, Belgium
דוא”ל (צרפתית)(Natagora) :
roland.deschaetzen@natagora.be
אתר (צרפתית)(Natagora) http://www.natagora.be :

גורמים מממנים
 רשויות מקומיות ואזוריות( LIFE, Interreg ,תכנית סיוע של
האיחוד האירופי) ומוסדות וגופים נוספים.
ניטור ומחקר
 הניטור והמחקר מתבצעים על ידי מתנדבים ועל ידי חוקרים
מקצועיים בתחומי השמורות ומחוץ להן ועוסקים בציפורים,
דו-חיים וזוחלים ,עטלפים ויונקים אחרים ,צמחים וחרקים.
שתדלנות והשפעה על המדיניות
 מחלקות המדיניות של  Natuurpuntו Natagora-מנסות
להשפיע על סדר היום הפוליטי בנושאי תכנון פיסי ,ממשק
החוליות (דיונות) ,היער והמים ,חקלאות והגנת אתרי Natura
 2000ו .Ramsar-מתנדבים עומדים במרכז קבוצות הפעולה
בנושאי החוף והמדיניות .המתנדבים הפעילים במועצות
הכפריות עוברים השתלמויות להיכרות עם חוקי שמירת
הטבע.
פעילות חינוכית
  BirdLife Belgiumמנהל  10מרכזי מבקרים קטנים ליד
שמורות טבע חשובות.
 פעילים בלמעלה מ 150-סניפים ושלוחות מארגנים אלפי
פעילויות מקומיות כגון הדרכות בשמורות הטבע ,סיורי
אופניים ,תערוכות והרצאות.
 ל Natuurpunt-יש מחלקה חינוכית פעילה מאד והארגון
מנהל מוזיאון ב.Turnhout-
  BirdLife Belgiumמנסה לערב תלמידים בממשק (ניהול)
שמורות הטבע .הפעילות כוללת הרצאה ,יום עבודה וביקור
חוזר בשמורה כדי להיווכח בתוצאות העבודה.
  ,Natagoraיחד עם  ,WWF-Belgiumמנהל את מרכז
המבקרים שליד אגם  ,)Aquascope Virelles( Virellesהכולל
תצוגת מולטימדיה ,תערוכות ומסלול אינטראקטיבי בשמורה
ששטחה  1400דונם .במקום גם שירותים לקהל הרחב
(מסעדה ,אתר פיקניק ומגרשי משחקים לילדים).
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מודעות ציבורית
 הארגונים מקדישים כשליש מתקציבם לתקשורת עם
החברים ,המתנדבים והציבור הרחב .תכניות להגנת מיני דגל
(עטלפים ,חסידה לבנה ,חסידה שחורה ,אוגר) מכוונות לעורר
עניין ציבורי רחב בנושאי שמירת הטבע.

מרכז תצפית לציפורי מים באגם  BIWAביפן  -דוגמא למרכז שאנו מציעים לחקותו במרום הגליל

 South Africaדרום אפריקה

)BLSA( BirdLife South Africa

בירדלייף דרום אפריקה
פעילויות עיקריות:
 פעילות פנאי ונופש בתחום הצפרות








ב 24-סניפים.
תכנית לשימור אתרים חשובים לציפורים (.)IBA
תכנית לחינוך סביבתי.
תכנית בנושא עופות ים (.)Global Seabird Programme
תכנית להכשרת בני קהילות עניות כמדריכי צפרות.
 Wakkerstroom Site Programmeלקידום תיירות אקולוגית.
פרסום כתב העת בנושא ציפורים .Ostrich
פעילויות מקדמות יחסי ציבור“ :יום הצפרות הגדול” (Birding
 )Big Dayופסטיבל ציפורים.

הקרנת סרטים בשידור  onlineוחדר
הרצאות לקהל

ייסוד הארגון1930 :
מספר החברים :כ8,000-
מספר העובדים21 :
כתובתP O Box 515, Randburg, Johannesburg 2125, :

South Africa
דוא”לsecretary@birdlife.org.za :
אתרhttp://www.birdlife.org.za :

תצוגה להבנת האקולוגיה של בית הגידול

 4מצלמות  onlineמנקודת התצפית
באגם

 20טלסקופים קבועים לתצפית בציפורים,
ומאחור מכירת מוצרים חינוכיים
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 Japanיפן
) Wild Bird Society of Japan (WBSJ
החברה היפנית לציפורי הבר










פעילויות עיקריות (המשרד הראשי):
סיוע בגיוס חברים חדשים.
ניהול  11שמורות טבע.
קידום צפרות וחינוך בנושא טבע.
פעילויות שמירת טבע ברמת הלאומית (קשר לגורמים
ממשלתיים).
פרסומים (כתב עת לחברים ,מדריכי שדה).
גיוס משאבים ומנהלה כללית.
 WINGמרכז בין לאומי לציפורי הבר והטבע של העולם.
מחקר ביפן ובעולם.
שמירת טבע בעולם.

הישגים בעת האחרונה (:)recent
הושלם קמפיין לשימור יערות באזורים פרווריים להגנתם מפיתוח
שאינו בר-קיימא .הושלם סקר ראשון מזה  20שנה בנושא
הציפורים המקננות ביפן .נתוני הסקר חשובים להערכת מגמות
בגודל האוכלוסיות .נערך מעקב באמצעות לוויין אחרי עיטמים
לבני זנב ועיטמי סטלר .המחקר נערך בשיתוף חוקרים מרוסיה
ומארה”ב ומומן על ידי הקונצרן  .NECהתגלו פרטים חשובים בנושא
נתיבי הנדידה ואזורי הקינון והחריפה .כמו כן נערכו סדנא ושני
סימפוזיונים בנושא .40נאסף מידע עבור ספרים הנוגעים לאסיה:
הספר האדום וספר האתרים החשובים ,וגויס כסף עבור פרויקטים
אלה .נערכה סדנא במונגוליה הפנימית ,במימון הקרן היפנית
לסביבה העולמית ()Japan Fund for the Global Environment
בנושא שימור האוכלוסייה המזרחית של החובה הגדולה.
הושלמה תכנית בת חמש שנים בנושא שימור בתי גידול לחים.
ייסוד הארגון1934 :
מספר החברים :כ47,000-
מספר העובדים120 :
כתובתWild Bird Society of Japan, Maruwa Building, 3-9- :
23 Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan
דוא”לhogo@wbsj.org :
אתרhttp://www.wbsj.org :

במסגרת תכנית זו התקיימו קורסי הכשרה ונערך ניטור בבתי
גידול לחים בפיליפינים ,תאילנד ,לאוס ומינמאר (בורמה) .התכנית
נערכה במימון הרשות לנושאי סביבה של יפן .הרשות מעורבת גם
בתכנית חדשה המתמקדת במינמאר.
הצלחות בנושאים סביבתיים ביפן :לאחר  15שנים של מאבק
ציבורי נמנע ניקוז באזור הנהר  Chitaseבאי הוקאידו ,ובוטלה
תכנית להכשרה לעיבוד של מישור ההצפה (גאות ושפל)
 ,Fujimaeתחנה חשובה לציפורי הים הנודדות.
בשיתוף ארגוני צפרות בטאיואן ,הונג קונג וארגונים נוספים,
במימון ממשלתי יפני וטאיוואני ,נערך מעקב מוצלח אחר נתיב
הנדידה של  ,Black-faced Spoonbillהנמצא בסכנת הכחדה,
לאתרי קינון שלא היו ידועים עד כה באזור המפורז בקוריאה ,וכן
אותרו אזורי חנייה במסלול הנדידה בסין .יש שיתוף פעולה עם
הרשויות בסין באזור  Heilongjiangבתכנון שמורות טבע במישור
ה ,Sanjiang-במימון הבנק היפני לשיתוף פעולה בין-לאומי.
התכנית האסטרטגית לשימור ציפורי המים הנודדות באסיה
המזרחית קודמה בשיתוף הארגון הבינלאומי לבתי גידול לחים
( .)Wetlands Internationalמימון וסיוע בהקמת מרכז חינוכי
בפארק הטבע  Muraviovkaבמזרח רוסיה ,לאורך הנהר אמור.

פעילויות עיקריות
פיתוח המסגרת להגנה על הציפורים באמצעות התכנית לאזורים
חשובים לציפורים בארצות הברית .העסקת רשת של פעילים
לקידום מדיניות למען הסביבה ברמות הלאומית והמקומית .הבאת
למעלה ממליון איש מדי שנה למפגש עם הטבע .במרכזי הטבע
ובתכניות החינוכיות של אודובון הובלת עשרות אלפי משתתפים
בפעילויות לניטור ,הערכה והגנה על הציפורים כגון ספירת חג
המולד ,ספירת הציפורים בחצר הבית ופעילויות נוספות .הוצאה
לאור של הבטאון “ ,”Audubon at Homeהמקדם גישה של
מודעות ואחריות לסביבה הקרובה בחיי היום-יום.
עבודה למען הגנה על הקרקעות הציבוריות הנרחבות באמריקה,
ועל המערכות הטבעיות הנרחבות ,כוללArctic National Wildlife:
 ,Refuge, the Evergladesנהר המיסיסיפי ,מפרץ סן פרנסיסקו,
נהר פלאט בנברסקה ,ו.Long Island Sound-

 Franceצרפת
)LPO( Ligue pour la Protection des Oiseaux
הליגה להגנת הציפורים



 USAארצות הברית
 Audubonאודובון
בארגון הצפרות האמריקאי חברים
כ 550-אלף צפרים .בנוסף לארגון
הלאומי פועלים ב 26-מדינות בארצות הברית ארגוני Audubon
(ארגונים אמריקאיים הפועלים לשמירת הטבע) .במדינת ניו ג’רסי
( )New Jersey Audubonמונה הארגון  22,000חברים ,ובמדינת ניו
יורק ( 10,000 - )New York City Audubonחברים.
ייסוד הארגון1905 :
מספר החברים :כ550,000-
מספר העובדים 500 :בכ 500-סניפים ברחבי המדינה
כתובתBroadway, New York, NY 10003-9562, USA 700 :
דוא”לaudubonaction@audubon.org :
אתרhttp://www.audubon.org :






פעילויות עיקריות
שמירת טבע :אתרים
ניהול  7שמורות טבע לאומיות ( 130,000דונם) 6 ,מהן חופיות,
בעיקר לאורך החוף האטלנטי.
שיפור הממשק של אחו לח ( ,wet grasslandכ 30,000-דונם)
על ידי הסכמי ייעוץ או תמיכה כספית לרשויות מקומיות.
בעלות על אחו לח (כ 12,000-דונם) .האתרים מוחכרים למגדלי
בקר ומנוהלים בממשק שמטרתו לשקם או לשמר את המגוון
הביולוגי בתחומם.
הכנה ויישום תכניות ממשק לאתרי ושמורות הטבע של
.Natura 2000

ייסוד הארגון1912 :
מספר החברים :כ35,000-
מספר העובדים 127 :פועלים ב 30-סניפים עצמאיים מבחינה
כלכלית ברחבי צרפת
כתובתLigue pour la Protection des Oiseaux, La Corderie :
Royale, B.P. 90263, 17305 ROCHEFORT CEDEX, France
דוא”לlpo@lpo.fr :
אתרhttp://www.lpo.fr :

 < 138פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל

שמירת טבע :מינים
 השבה לטבע וממשק אוכלוסיות של נשר ,פרס ועזנייה
שחורה באזורים הרריים שונים בצרפת .מעקב שנתי אחר
האוכלוסייה המקננת של עופות דורסים.
 טיפול במינים בסיכון ברמה העולמית (למשל בז אדום,
מלכישליו) :ממשק מקומות הקינון ,זיהוי הסיבות להכחדה,
ניטור האוכלוסיות ,מסעות תקשורתיים.
 תיאום ויישום של תכניות פעולה למען מינים בסכנת הכחדה
בצרפת :מלכישליו ,אנפה משורטטת ,עיט ניצי ,רחם ,עזנייה
שחורה ,פרס ,שלך ,בז אדום ,דיה אדומה ,כוס ועופות ים.
 מאמצים לבלום את ההתמעטות של ציפורי המישורים בנוף
החקלאי ובאדמות המרעה (מיני הדגל מלכישליו וחובה
קטנה) :עבודה מול חקלאים ,רכישת קרקע ,יישום אמצעים
אגרו-סביבתיים ,חיזוק האוכלוסייה של החובה הקטנה ע”י
גרעין רבייה.
ניטור ומחקר
 עדכון רשימות המצאי של שמורות ואזורים חשובים
לציפורים.
 ניטור מינים בסיכון ,כולל במושבות צרפת שמעבר לים.
 תיאום וארגון בצרפת של ספירת עופות המים הבינלאומית.
 תרומה לפרויקטים בינלאומיים :מאגר מידע עולמי של בתי גידול
לחים ,רשימות מצאי ,תכניות פעולה ,פרסומים מדעיים וכד’.
 השתתפות פעילה בוועדות של המשרד לענייני הסביבה,
ברמה האזורית והלאומית.
 סקר ארצי של דורסי יום ,החל משנת .2002
חינוך
 עבודה בבתי ספר ,פיתוח כלים חינוכיים בשיתוף בתי ספר.
 ניהול  10מרכזי מבקרים הקולטים כ 300,000-מבקרים בשנה.
 פיתוח והרחבה של רשת של מקומות מפלט למען בעלי חיים
וצמחים ( 9,500אתרים ברחבי צרפת 240,000 ,דונם) בקרקעות
פרטיות (גנים ,שדות ,קרקע עירונית וכד’).
 כתבות ייעוץ בנושא גינון אקולוגי בכתב העת לחברי הארגון.

 Germanyגרמניה

Nature And Biodiversity Conservation Union
()NABU

האיחוד לשמירת הטבע והמגוון הביולוגי







פעילויות עיקריות:
מעורבות בחקיקה
התמקדות בחוקים הפדרליים בעניין שמירת טבע ,הגנה על
מינים ,חקלאות ,יערנות ,ציד ,דיג ,תחבורה ותכנון.
מאז  ,1990איחוד גרמניה ,עדיפות להגנה על אתרים חשובים
מבחינה אקולוגית במזרח גרמניה.
שתדלנות למען רפורמת מס אקולוגי ויישום דרישות אלה
בהסכם הקואליציוני של ממשלת גרמניה .שתדלנות לשיפור
 Agenda 2000בבון ובברלין ,יחד עם שותפי  Birdlifeאחרים
בבריסל ובשטרסבורג (ברמה של האיחוד האירופי) .הכנת נייר
העמדה של  Birdlifeלתקופת הנשיאות של גרמניה באיחוד
האירופי ,והשתתפות בהכנת ניירות העמדה העיקריים של
 Birdlifeלקראת הבחירות לפרלמנט האירופי.
טיפול בחוקים הפדראליים בנושאי ציד והגנת היערות
בעקבות כוונת ממשלת גרמניה לעדכנם.

אזורים חשובים לציפורים ורשת Natura 2000

 הכנת רשימת מצאי חדשה לאזורים חשובים לציפורים בעקבות
איחוד גרמניה .ב 2002-הוגדלה הרשימה ונכללים בה  542אתרים
בשטח כולל של  56,509קמ”ר 15.8% ,משטח גרמניה.
 שתדלנות ליישום טוב יותר של צו האיחוד האירופי בנוגע
לציפורים ובתי גידול  -יישום תכנית  natura 2000באתרים
תחת הצו .בינתיים כבר למעלה מ 60%-מהאתרים זכו למעמד
רשמי של האיחוד האירופי תחת הצו ( 457אתרים בשטח כולל
 28,857קמ”ר).
ייסוד הארגון1899 :
מספר החברים :כ405,000-
מספר העובדים90 :
כתובתBonn headquarters: Herbert-Rabius-Str. 26, :

D-53225 Bonn, Germany
Berlin headquarters: Invalidenstr. 112, D-10115 Berlin, Germany
דוא”לnabu@nabu.de :
אתרhttp://www.nabu.de :

פעילויות בינלאומיות
 מאבק בציד ולכידת ציפורים ,NAJU :ארגון הנוער של ,NABU
בשיתוף פעולה עם הליגה האיטלקית להגנת הציפורים
וארגונים אחרים ,מקיים מחנות במצרי מסינה ובקלבריה
במטרה לעצור את ציד החסידות והעופות הדורסים .במלטה
 NABUמסייע לארגון הצפרות המקומי במאבקו נגד ציד.
 פעילות במזרח אירופה הפכה לאחד היעדים המרכזיים של
 :NABUמתן חסות לכינוסים של  ,Baltic Birdsוכן מתן עזרה
טכנית וכספית לארגונים עמיתים .בשנת  1993התקיימה
בשיתוף משרד הסביבה הפדראלי תכנית הדרכה לעמיתים
מזרח אירופיים .בשנים  1994-1995ושוב בשנים 2004-2005
המומחים של  NABUמהמכון לבתי גידול לחים ושטחי אחו
ב Bergenhusen-ארגנו סקרים בינלאומיים (החמישי והשישי)
של חסידות לבנות.
 מומחים וכן קבוצות מקומיות של  NABUפועלים בשיתוף
פעולה עם ארגונים מקומיים במזרח אירופה בפרויקטים
שונים ,כגון בחלקה הרומני של דלתת הדנובה ובצפון פולין.
ב Biebrza-שבפולין סייע  NABUברכישת שטחים על ידי ארגון
הצפרות הפולני  ,PTOPבין היתר על ידי תיירות אקולוגית
במקום.
 איתור שמורות ביוספריות חדשות במרכז אסיה ,בקירגיסטאן,
קזחסטאן ובאוזבקיסטאן כמודלים לשילוב של שמירת טבע
ופיתוח מקיים (בסיוע ממשלתי) .בשנת  1998התקיימה
הפתיחה הרשמית של הראשונה בשמורות אלה ,בקירגיזטאן,
ששטחה בערך כשטחה של שווייץ.
 זיהוי אתרי מורשת עולמית ברוסיה ,בשיתוף ארגונים
מקומיים (גרינפיס רוסיה ואחרים) .במשך השנים 1995-1997
אושרו על ידי אונסק”ו שלושה אתרים בשטח כולל של
כ 80,000-קמ”ר :יער בתולי ( )Komiבצפון הרי אורל ,אזור
קמצ’טקה במזרח הרחוק והפארק הלאומי ,Vodlozero
שטח הביצות הגדול ביותר באירופה שזכה להגנה,
כ 6,000-קמ”ר .הכרזתם של אזורים נוספים נמצאת בשלבי
הכנה.
 פרויקט להצלת נמר השלג בהרי קירגיזטאן הושק בשנת
 .1998עקב ציד שרדו רק  700פרטים ממין זה.
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 לאחרונה  NABUמעורב יותר בפעילות באפריקה :פרויקט
 Arabuke-Sokokeבקניה בשיתוף קרן הסיוע הגרמנית
לבריאות ילדים “ ,”Kindernothilfeהצטרפות מאוריטניה
לאמנת בון בעקבות יוזמה של  ,NABUסיוע לשיקום פארקים
לאומיים בליבריה.

 Italyאיטליה

)LIPU( Lega Italiana Protezione Uccelli

הליגה האיטלקית להגנת הציפורים
פעילויות עיקריות
ארבעה תחומי פעילות עיקריים:
 הגנת מינים.
 שיטור אתרים ובתי גידול.
 חינוך ומודעות הציבור.
 מדיניות ושתדלנות פוליטית (.)lobbying
פעילות נגד לכידת ציפורי שיר נודדות וירי בלתי חוקי בעופות
דורסים הצליחו מאוד .הפעולות כללו הפעלת מתנדבים בפעילות
בשטח והגדלת מודעות הציבור .מחלקת החינוך מתאמת פעילות
סניפים מקומיים בבתי ספר.
כ 100,000-מבקרים שילמו כניסה לאחת משמורות או מרכזי
החינוך של  .LIPUלדוגמא בשמורת  ,Carloforteבדרום מזרח
סרדיניה ,יכולים המבקרים לצפות בעזרת טלסקופים על מושבת
קינון המונה למעלה מ 100-זוגות של בזי חופים ולקבל הדרכה
מפקח העובד במקום .בשמורת  ,Torrileביצה משוחזרת ליד
פארמה ,ניתן לצפות ממסתורי תצפית על יותר מ 100-זוגות
מקננים של תמירונים.
“המרכז להצלת עופות ים” בטוסקנה ומרכזי שיקום נוספים
לעופות דורסים ולציפורים עירוניות ,יוצרים קשר עם הציבור
באמצעות תכניות “אמץ ציפור” ,או שחרורים פתוחים לציבור
של ציפורים משוקמות בשמורות  .LIPUאירועים לאומיים וחשיפה
ייסוד הארגון1965 :
מספר חברים :כ42,000 -
מספר העובדים95 :
כתובתvia Trento n. 49, 43100 Parma, Italy :
דוא”לinfo@lipu.it :
אתר/http://www.lipu.it :

אינטנסיבית לתקשורת מפיצים את המסר של הארגון ברחבי
המדינה.
מאמצי שימור ננקטו לגבי חסידה לבנה ,דיה אדומה ,בז אדום,
שחף אדום-מקור וצחראש .למושבת הנשרים היחידה במדינה
שוחררו נשרים שמוצאם מספרד ,ותוך עשר שנים היא גדלה
מ 18-ל 41-זוגות .קמפיינים שעסקו בחקיקה זכו בתמיכת מאות
אלפי אזרחים והשיגו חוקי ציד נוקשים יותר (הקטנת רשימת
המינים המותרים לציד ,קיצור עונת הציד) ,חוק חדש בנוגע
לאזורים מוגנים ,והכרזת שמורות ופארקים לאומיים חדשים,
הכוללים הרבה אזורים חשובים לציפורים ( .)IBAמתנהל קמפיין
מוצלח מאוד“ ,סנוניות וחקלאות” ,העוסק במטרות שהוגדרו על
ידי כוח המשימה של  Birdlifeלענייני חקלאות.
ההתייחסות של העם האיטלקי לשמירת הטבע השתנתה דרמטית
בשלושים השנה האחרונות .בשנת  1970היו באיטליה למעלה מ2-
מליון ציידים .כעת עומד מספר הציידים על .800,000
הישגים בעת האחרונה
הושגו  130,000חתימות לתמיכה בלובי הפוליטי בנוגע לשיטות
העיבוד בחקלאות .הוקם מרכז לניטור פעילויות ממשק
חקלאיות.
נפתחו  4שמורות חדשות ,ובסך הכל עד היום  47שמורות של
 LIPUבשטח של  70,000דונם .הליגה מנהלת חמישה בתי חולים
לציפורים .מספר החברים בעלייה מתמדת.
נאספו  100,000חתימות לתמיכה בקמפיין האירופי נגד ההארכה
הבלתי חוקית של עונת הציד בצרפת.
נמשכות תכניות הממשק והניטור לגבי חסידה לבנה ,צחראש,
צולל ביצות ,מלכישליו ובז חופים .פרויקטים חדשים שהחלו:
נשרים (סיציליה) ו”דרכים וציפורים”.
נמשך הלחץ הציבורי להענקת תוקף חוקי לאזורים חשובים
לציפורים .עד כה ניתן מעמד חוקי ל 90-מתוך  192אזורים
שברשימה האיטלקית.
נמשכות הפעולות נגד ציד בלתי חוקי .ל LIPU-יש כיום  70שוטרים
מתנדבים (“משטרה אקולוגית”) .חשיפה תקשורתית של פעילות
הארגון הגיעה ל 12-מיליון איטלקים .מתוכנן פרויקט דו-לאומי
בנושא סנונית הרפתות בשיתוף ארגון הצפרות בניגריה.

 The Netherlandsהולנד

Netherlands Society for the Protection of
(Birds )VBN
החברה ההולנדית להגנת הציפורים ()VPN

דרכי פעולה
נהוגות ארבע גישות:
שתדלנות פוליטית  -קידום מדיניות חיובית לציפורים ולטבע
ברמה הלאומית ובאיחוד האירופי.
הצבת דוגמא  -תפקיד חשוב בייזום ,גיוס משאבים וביצוע תכניות
שימור למינים ולאתרים מועדפים .תכניות אלה משפיעות באופן
מקומי ומהוות דוגמא לאזורים אחרים.
הגנה חוקית  -עידוד חקיקה מוצקה ויישומה .שימוש באמצעים
משפטיים במקרה הצורך כדי להבטיח שמתקיים איזון בין צרכים
שונים של החברה לבין צרכי הציפורים.
קמפיינים ותקשורת אחרת  -להעלאת המודעות לצורך להגן על
הציפורים ועל סביבתן .הקמפיינים משפיעים על גישת הציבור
והפוליטיקאים וכן מסייעים בגיוס משאבים.
תמהיל הגישות בכל מקרה נקבע על פי אופי וקנה המידה
של בעיות שמירת הטבע בהן עוסקים .הפעילות מתבססת
על מידע שמקורו במחקר ובניטור ,וכן על פניות של רשת
הארגונים וקבוצות הפעילים למען שמירת הטבע בהולנד .מידע
חשוב במיוחד לאיתור גורמי סיכוי וסיכוי לציפורים מגיע מרשת
המתנדבים העוסקים בניטור בתי הגידול הלחים החשובים
לציפורים.
תכניות עיקריות:
ציפורי הנופים החקלאיים  -שינויים בשיטות העיבוד שהיו נהוגות
מאות שנים מסכנים את הציפורים האופייניות לנוף החקלאי ,כגון
לימוזה מצויה ,זרעית השדות ,מלכישליו וכוס ,והתכנית עוסקת
בהגנה עליהן.
ייסוד הארגון1899 :
מספר החברים125,000 :
מספר העובדים53 :
כתובתBoulevard 12, 3707 BN Zeist, Netherlands :
דוא”לinfo@vogelbescherming.nl :
אתרhttp://www.vogelbescherming.nl :
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ציפורים בנוף הטבעי  -רוב האזורים בהם מתקיימים תהליכים
טבעיים הם בתי גידול לחים .רובם הוכרזו כאזורים חשובים
לציפורים ברמה בינלאומית .הפעילות מתמקדת בהגנה על
אזורים אלה ,כגון ים ואדן ,הים הצפוני ושפכי הנהרות .כמו כן
מיושמות תכניות שימור לציפורי ביצות וציפורי החופים והדיונות.
ציפורי האזורים המיושבים  -החברה מעורבת גם בפעילויות
שמירת טבע ביישובים ,במטרה לקרב את הציפורים (והטבע)
לליבו של הציבור הרחב .כמיני דגל משמשים דרור הבית וסיס
החומות.
שמירת ציפורים בעולם  -החברה נוטלת חלק פעיל בפעילות
ארגון בירדלייף בעולם ,ומסייעת לפיתוח רשת הפעילים באירופה
ובאפריקה ,ובארצות בהן יש להולנדים קשרים היסטוריים.
בנוסף ,אנשי החברה משתתפים בקבוצות משימה של בירדלייף
ובקבוצות עבודה של אמנות בינלאומיות הרלוונטיות לציפורים
ולשמירת טבע .בכל הפעילויות נוקטת החברה בדרך של שיתוף
פעולה על כל בעלי העניין :דייגים ,איכרים ,תעשיינים ,ארגוני
שמירת טבע אחרים וכד’ .במאמצים משותפים ניתן למצוא
פתרונות מיטביים לבעיות הסבוכות בפניהן עומדות הציפורים.
הישגים בעת האחרונה
איסור על דיג מכאני של צדפות באזור החשוב לציפורים ים
ואדן .בעקבות לחצים של החברה ושל ארגונים נוספים למזכירות
האיחוד האירופי הוחלט שניצול היתר של משאביו הטבעיים של
הים אינם עולים בקנה אחד עם חשיבותו הבינלאומית לציפורים.
הצלחה בהגנה על ציפורי ביצות  -בשנים  2000-2004ננקטה
פעולה להגנת  13מינים של ציפורי ביצות .במסגרת הפרויקט
זוהו הדרישות האקולוגיות של כל מין ואלה תורגמו בהצלחה
לתכניות קונקרטיות לשימור וממשק .הפרויקטים של שיקום בתי
הגידול של האנפה המשורטטת והאנפה הארגמנית הועתקו
בהצלחה לאזורים נוספים ,ותרמו לעצירת הירידה המהירה שחלה
באוכלוסיות מינים אלה בהולנד.
קמפיין בינלאומי למען הWesterschelde-

בשיתוף פעולה עם ארגונים נוספים מהולנד ומבלגיה ,החברה
מנהלת קמפיין למען הכרה בחשיבות מערכת הגיאות והשפל

ב Westerschelde-לדגים ,ציפורים ויונקים ימיים .כיום גוברים
שיקולי התעשייה והשיט על צרכי שמירת הטבע ,אולם הקמפיין
הפונה לציבור הרחב ,התעשיינים והפוליטיקאים גורם בהדרגה
לשינוי.
שימור בתי גידול לחים בתוניסיה  -סיוע החברה לארגונים
מקומיים להגן על בתי גידול לחים החשובים לחופמאים וברווזים.
הוקמו רשת של פקחים ועובדי ממשק ,וכן תכנית חינוכית בבתי
ספר יסודיים ותיכוניים .נתיב הנדידה של לימוזות מצויות צעירות
מקשר בין שימור הציפורים בתוניסיה לבין חברי החברה בהולנד
ותמיכתם בפעילות זו הולכת וגוברת.

 Swedenשבדיה
)Swedish Ornithological Society (SOF
החברה האורניתולוגית השבדית












פעילויות עיקריות
שימור טבע ברמה הלאומית ובשיתוף פעולה בינלאומי.
הוצאה לאור של שלושה כתבי עת וספרים שונים.
ניהול מצפה הציפורים  Ottenbyומרכז מבקרים באותו מקום
(כ 200,000-מבקרים מדי קיץ).
מכירת ספרים ומשקפות בחנות הטבע של החברה.
ניהול  24סניפים אזוריים.
ניהול חברת נסיעות לטיולי טבע.
ניהול סקרים ומחקרים המתמקדים במינים יחידים או
אזורים.
ניהול אתר אינטרנט.
איסוף תצפיות על ציפורים בשיטה חדשנית דרך האינטרנט.
במסגרת השותפות בארגון בירדלייף  -מתן סיוע לארגון
המקביל בלטביה.
קיום פעילויות לצפרים צעירים.

ייסוד הארגון1945 :
מספר החברים11,000 :
מספר העובדים24 :
כתובתSveriges Ornitologiska Förening, Stenhusa Gård, :
380 62 Mörbylånga, Sweden
דוא”לbirdlife@sofnet.org :
אתרhttp://www.sofnet.org :

הישגים בעת האחרונה
 פיתוח שיטת ניטור לציפורי יער כגון טפס עצים ומיני ירגזים.
 הענקת הגנה חוקית מפני ציד לברווז חד-זנב ,מרית ,אגמית
וחרטומית ביצות.
 גיוס משאבים במהלך “יום איית הצרעים” השנתי למען הפקת
ספר ציפורים המיועד לילדים במלטה ,בשיתוף ארגון מקומי.
 פיתוח מערכת המבוססת על האינטרנט“ ,הסנונית”,
המשמשת אלפי צפרים שבדים לדיווח תצפיותיהם.
 עבודה בלטביה במסגרת בירדלייף ,בשיתוף הארגון המקומי
להקמת שמונה ארגונים מקומיים.
 הוצאת הכרך הראשון מתוך שלושה של אטלס הממפה
לכידות חוזרות של ציפורים בשבדיה.

להלן מוצגים מספר גופי שמירת והגנת ציפורים
בעלי שם בינלאומי ,כדגם לחיקוי בישראל
הקרן הבינלאומית למען העגורים

International Crane Foundation
אתרhttp://www.savingcranes.org :

התפתחות הקרן
הקרן הוקמה בשנת  1973על ידי רון סוי
 )Saueyוג’ורג’ ארצ’יבלד ,סטודנטים צעירים
באוניברסיטת קורנל ,במטרה להציל את  15מיני
העגורים הקיימים בעולם ,אשר  7מהם בסכנת הכחדה וכל
השאר נמצאים גם הם בירידה .הקרן החלה את דרכה בחוות
סוסים ב ,Baraboo-ויסקונסין ,שהוחכרה לרון על ידי הוריו
תמורת  $1לשנה .החווה יועדה על ידי רון וג’ורג’ לגידול עגורים
בשבי במטרה ליצור גרעיני רבייה ולחקור את חיי העגורים.
הם יצרו קשר עם גני חיות בכל העולם וקיבלו מהם בהשאלה
עגורים וביצי עגורים .רון וג’ורג’ נסעו ברחבי העולם ויצרו קשר
עם מדענים וחובבי עגורים ,ותוך שנים ספורות החלה להיווצר
רשת בינלאומית למען שמירת העגורים ,שהחלה להשפיע
על ממשלות הודו ,דרום-קוריאה ,סין ויפן לנקוט צעדים למען
שמירת אזורי הקיום של העגורים בארצותיהן .במהלך השנים
נוצרו והתהדקו הקשרים בין חוקרי העגורים בחמש היבשות.

(Ron
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בשנת  ,1984כשהמקום נעשה צר מלהכיל את מספרם הגדל
והולך של המבקרים ,החוקרים והעופות ,עברה הקרן למקומה
הנוכחי ,כ 8-ק”מ מאתרה המקורי.
בחוות הגידול של העגורים הושגו חידושים רבים בגידול והשבה
לטבע של עופות בר ,כגון :העברה ראשונה של ביצי עגורים,
ריבוי ראשון של מינים שונים של עגורים בשבי ,שימוש בהארכה
מלאכותית של שעות האור ,דימוי של גשמי המונסון כדי לעורר
הטלת ביצים ,שימוש ראשון בבובות עגורים לטיפול בגוזלים בשבי
כדי למנוע החתמה על בני אדם ולאפשר החזרה לטבע.
אמנות הריבוי בשבי
אוכלוסיות כל מיני עגורים התמעטו ,חלקן נתון לסכנת הכחדה.
הקרן עוסקת בריבוי העגורים בשביה לצורך גרעיני רבייה למניעת
הכחדה .הריבוי בשבי מורכב .לכל מין ואף לכל זוג דרושים תנאים
מתאימים להם .המכלאות מתוכננות כדי לשמור על אושרם
ובריאותם של העגורים .רק עגור מאושר ,נינוח ובריא ,יתרבה.

שבקנדה) ,הועברו לגידול בארצות הברית .במשך שש השנים
הבאות הועברו  44ביצים נוספות ,ובשנת  1975הוטלו לראשונה
ביצים בשבייה ,כשרוב הנקבות הגיעו לגיל  7-11שנים .להגדלת
הפוריות נעזרו בהזרעה מלאכותית ובעיות בהדגרה מלאכותית
נפתרו על ידי מסירת הביצים ל”אימוץ” על ידי עגורים ממינים
אחרים .מאמצי האישוש של העגורים הקוראים כללו ייסוד להקה
בלתי נודדת בפלורידה ,אך זו סובלת מתמותה גבוהה והצלחת
רבייה נמוכה ,כך שהוחלט להפסיק להעביר עגורים צעירים ללהקה
זו .בשנת  1989הועברו  22לברבו ,ויסקונסין ,לחוות גידול העגורים של
הקרן ,לשם ייסוד להקה ראשונה של עגורים קוראים ממזרח לנהר
המיסיסיפי מזה לאחר הפסקה של יותר מ 100-שנה .כיוון שלא
נותרו עגורים בוגרים המכירים את מסלול הנדידה ,הוחתמו הגוזלים
על ידי דאון ממונע המוביל אותם לאזור החריפה בפלורידה .כיום
מונה להקה זו למעלה מ 50-פרטים ,ולמעט שנת  ,2006בה חיסלה
סופת טורנדו בפלורידה את כל הפרטים הצעירים שבקעו באותה
שנה ,הולכת הלהקה וגדלה לאיטה .דיווחים יומיים מהתקדמות
הנדידה מובאים באתר הקרן ,וכן באתר הייעודי של “מבצע נדידה”:
.http://www.operationmigration.org/index.html

השבה לטבע
לצורך לימוד דרך ההשבה בטבע נעשה שימוש בעגור הנפוץ
באמריקה .Sandhill Crane ,נמצא כי יש למנוע החתמה ולכן
טיפלו בגוזלים בבובות עגורים .גוזלים ששוחררו הצטרפו לבני
מינם בנדידה דרומה וחזרו באביב למקום השחרור .במחקר נוסף
טופלו הגוזלים בדרך דומה ,וכשהגיע זמן הנדידה הם הוחזקו
במכלאה גדולה ובה שפע מזון שכוון למשיכת עגורים נודדים,
שיעודדו את הגוזלים להצטרף אליהם להמשך המסע דרומה ,וכך
ילמדו את מסלול הנדידה .מתוך  16גוזלים עזבו  8עם עגורי הבר.
שמונה גוזלים שהיססו ונשארו במקומם הוסעו למקום מנוחה של
להקות נודדות 15 .מתוך  16הגוזלים חזרו באביב בשלום.
העגור הקורא ( :)Whooping Craneזהו המין הנדיר ביותר מבין
העגורים ,שניצל מסף הכחדה ממש .בשנת  1941נותרו בעולם 22
פרטים בלבד ממין זה ,לעומת כ 1,200-1,400-בשנת  .1865בשנת
 1967הוחל בגידול העגורים בשבי :שש ביצים ,ביצה אחת מכל
אחד מששת הקינים שנותרו בטבע (בפארק הלאומי יער בופאלו

The Peregrine Fund - World Center for Birds
of Prey

קרן הבז הנודד  -מרכז עולמי למען עופות דורסים
אתר:

http://www.peregrinefund.org

הקרן נוסדה בשנת  1970במטרה לשמור על העופות
הדורסים בטבע .הקרן מתרכזת במינים הנתונים
לסכנת הכחדה ומתמחה בהשבה לטבע ,שמירה על
בתי הגידול ,חינוך ,הכשרת פעילים ואנשי מקצוע,
והפצת מידע לציבור.
במסגרת הקרן פועלים כ 100-אנשי צוות קבועים ,למעלה
ממחציתם מחוץ לארצות הברית ,וכחמישים עובדים עונתיים.
את אלה משלימים למעלה מ 100-מתנדבים ,העוסקים בעיקר
בפעילות חינוכית .הקרן מנוהלת על ידי חבר מנהלים פעיל המונה
כ 35-איש.
המרכז העולמי לעופות הדורסים ,בבויס ,מדינת איידהו (Boise,
 )Idahoהוקם בשנת  .1984במרכז מגדלים למעלה ממאה עופות
דורסים בגרעיני רבייה למטרת השבה לטבע .כמו כן מצויים
במרכז ארכיון הבזיירות האמריקאי ,הנהלת פרויקטים אמריקאיים
ובינלאומיים של הקרן ומרכז המבקרים החינוכי המופעל בשיתוף
מתנדבים.
מימון הפעילות נעשה בעיקר מכספי קרנות ,מלגות או חוזי מחקר,
דמי חברות של אנשים פרטיים ,תאגידים וחברות מסחריות
ובמידה פחותה מהכנסות עצמיות ממכירות ,השקעות ,אירועים
מיוחדים ,סיורים ודמי כניסה.

פרויקטים
קונדור קליפורני  :Californian Condorבשנות ה,80-
כשהאוכלוסייה ששרדה בטבע הצטמצמה ל 27-פרטים בלבד,
נלכדו כל הקונקורדים בטבע ,והועברו לגני חיות בסן דייגו ובלוס
אנג’לס לשם הקמת גרעין רבייה .בשנת  1996הוחל בשחרור לטבע
בשמורת הגרנד קניון באריזונה .בשנת  2003נוסף לאוכלוסייה
לראשונה צעיר שבקע בטבע ,ובשנת  2006מנתה האוכלוסייה
בטבע  57פרטים ,מהם  4שבקעו וגדלו בקינים בטבע .הסיבה
העיקרית להכחדה ,ואשר עדיין מסכנת את קיום האוכלוסייה ,היא
הרעלת עופרת שמקורה בכדורי ציד .נעשים מאמצים לשכנע
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את הציידים לעבור לשימוש בכדורי נחושת .בפרויקט משתתפים
 13אנשי צוות מטעם הקרן .הפרויקט נעשה בשיתוף רשויות
פדרליות ומדינתיות ובמימון גורמים פרטיים רבים.
“בז אפלומדו”  :Falco femoralisבעבר היה נפוץ בדרום מערב
ארצות הברית ,אך התמעט מסוף המאה ה 19-עד שנעלם לחלוטין
באמצע המאה ה .20-גם אוכלוסייתו במקסיקו התמעטה והגיעה
לסף ההכחדה .נראה שהסיבות העיקריות להיעלמותו קשורות
בשינויים שחלו בבית הגידול מאז ההתיישבות הספרדית בסוף
המאה ה ,19-בעיקר שינויים בצמחייה עקב רעיית יתר.
בשנות ה 1990-ייסדה הקרן את גרעין הרבייה והחלה ההשבה
לטבע בדרום טקסס ,ובתחילת שנות ה 2000-התבססה כבר
אוכלוסייה של כ 40-זוגות בטבע .בעקבות הצלחה הוחלט
להעתיק את מאמצי ההשבה
לטבע לאזורים אחרים והוחל
בהשבה לטבע במערב
טקסס ( 115פרטים שוחררו
בשנת  )2006ובדרום מדינת
ניו-מקסיקו.
משבר הנשרים בתת היבשת
ההודית  -עזרה בשימור
הנשרים הנתונים בסכנת
הכחדה חמורה.
שלושת מיני הנשרים בדרום
אסיה ,שנחשבו בעבר בין מיני
הדורסים הנפוצים בעולם,
עומדים כיום בפני סכנת
הכחדה קריטית .הינצלות
והתאוששות הנשרים תלויות
במחויבות הממשלות בדרום
אסיה לאסור כליל את
השימוש בתרופה הוטרינרית
,diclofenac
“דיקלופנק”

שגרמה להרעלה ההמונית ,ולהקים גרעיני רבייה להשבה לטבע
ברחבי האזור .בניטור האוכלוסייה ,שבוצע על ידי הקרן ,תועדה
ההתמוטטות חסרת התקדים של הנשרים :לדוגמא ,ממדגם
של  2,400זוגות מהמין  Indian white-rumped vultureשב13-
מושבות קינון במחוז פנג’ב בפקיסטן ,שרדו כעבור  7שנים 27
זוגות במושבה אחת בלבד.

 )PIF( Partners in Flightהיא יזמה משותפת של סוכנויות
פדראליות ,מדינתיות ,אזוריות ומקומיות ,תעשייה ,ארגונים בלתי
ממשלתיים ,חוקרים ורבים אחרים בארה”ב ,שמטרתם המשותפת
היא השמירה על ציפורי אמריקה הצפונית PIF .עוסק בעיקר
בציפורי יבשה ,אך משתף פעולה עם ארגונים נוספים במטרה
לקדם הגנה על כל מיני הציפורים.

עיטם לבן-ראש  :Bald Eagleהקרן היתה הראשונה ,בשנת ,1976
להשיב לטבע עיטמים למדינת ניו-יורק ,לאחר שהאוכלוסייה
שם הצטמצמה לזוג אחד .עיטמים אלה גידלו לראשונה גוזלים
בשנת  ,1980ובכך הכפילו את מספר הזוגות המקננים בניו-יורק.
מאז הצטרפו מדינות וארגונים רבים למאמצי ההצלה של העוף
הלאומי של ארצות הברית ,ובשנת  2007הוא הוסר מרשימת
העופות שבסכנת הכחדה.

שליחות הארגון
המטלות ש PIF-לקח על עצמו:
 עזרה למינים בסיכון :יש להתערב למען מינים שאוכלוסייתם
בירידה עוד לפני שהם עומדים בפני סכנת הכחדה ,שכן
המאמצים שיידרשו להצילם אז יהיו גדולים הרבה יותר
והצלחתם איננה מובטחת.
 שמירה על המינים הנפוצים :יש לשמור על מעמדם של מינים
אלה בכל אזור תפוצתם ,שכן הם מהווים את ליבת מגוון מיני
העופות וחיוניים לשלמות המערכת האקולוגית.
 שותפות מרצון למען ציפורים ,בתי גידול ואנשים :השמירה
על הסביבה הטבעית חיונית לקיומם של החיים על פני כדור
הארץ ,כולל קיומם של בני האדם .כדי להצליח במשימה יש
ליצור שותפות בין כל הפועלים למען שמירה על הסביבה לבין
אלה התלויים בה לכלכלתם או רווחתם.

השבה לטבע ומחקר של  Harpy Eagleבמרכז אמריקה :העיט
הגדול והחזק ביותר באמריקה ,מתרבה באיטיות רבה  -מקנן רק
אחת לשנתיים שלוש .מאוים על ידי כריתת היערות וירי ,ונעלם
מחלקים נרחבים באזור תפוצתו ,בעיקר באזור האטלנטי של אגן
האמזונס ומרכז אמריקה .הפרויקט נמשך למעלה מ 20-שנה,
ובמהלכו שוחררו לטבע במרכז אמריקה למעלה מ 40-פרטים
שמקורם בגרעין הרבייה .הפרויקט כולל מעקב אחרי הפרטים
לאחר השחרור וניטור האוכלוסייה.

פרויקטים נוספים
התכנית הארקטית  -חקר ושימור האוכלוסיות
הארקטיות של בז נודד ובז צפון .הפרויקטים מתבצעים
גם במזרח אפריקה ,מדגסקר ומזרח אסיה .חקר ושימור מינים
נדירים של דורסים בגיניאה החדשה ובפיליפינים (Harpy eagle,
 ,)Philipine eagleבז מאוריציוס ,מאיה ומונגוליה .חינוך סביבתי
באמריקה הטרופית ,שימור דורסים באמריקה הטרופית ,גיניאה
החדשה (“ ,)Harpy eagleבז כתום-חזה” (,)Falco deiroleucus
האיים הקריביים וזימבבואה.
אתר הביתhttp://www.partnersinflight.org :

מטרות
 קיום תהליך פעיל ,על בסיס מדעי איתן ,שיזהה ויפתח
פתרונות לבעיות ולסיכונים שהציפורים ניצבות בפניהם.
 יצירת רשת מתואמת של שותפים המיישמים את תכניות
הפעולה ברמות השונות ,מהיבשתית ועד המקומית.
 הבטחת מחויבות ומשאבים מספיקים כדי ליישם בקפדנות
את הנחיות תכניות הפעולה.
דרך הפעולה המדעית
 PIFמיישם גישת תכנון של צעד-אחר-צעד המפתחת בסיס מדעי
איתן לקבלת החלטות ולתהליך הגיוני של הצבה ,יישום והערכה
של מטרות שימור .ואלה הצעדים:
 הערכת הרגישות לשימור של כל ציפורי היבשה.
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זיהוי המינים בעלי צרכי השימור הדחופים ביותר בקנה המידה
היבשתי או האזורי.
הצבת יעדים לגודל האוכלוסיות של מינים בעלי חשיבות
אזורית או יבשתית לשימור.
זיהוי צורכי השימור ופעולות מומלצות למינים בעלי חשיבות
לשימור ולבתי הגידול שלהם.
יישום אסטרטגיות להשגת יעדי המינים ובתי הגידול בקנה
מידה יבשתי ובקנה מידה אזורי.
הערכת מידת ההצלחה ,עריכת שינויים והצבת מטרות
חדשות להמשך.

מהאתר:
האתר גדוש במידע על תפוצת מינים ותכניות פעולה.
דוגמא :מפות המראות את הקשרים שיוצרת נדידת הציפורים
בין כל אחת ממדינות ארצות הברית וקנדה עם אזורים אחרים.
מידע חשוב זה מאפשר יצירת שותפויות בין פעילים בכל אחת
מהמדינות עם גורמים שמחוץ להן למען שימור הציפורים.
המפות שבתמונות מראות היכן חורפות ציפורי קליפורניה ,ואלו
שבתמונות למטה היכן מקננות ציפורים החורפות בפלורידה
ובאריזונה.

הלוגו של העמותה  Partners in Flightמשתף את המדינות בהן
נודדות הציפורים בצפון אמריקה ובדרומה
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.6ד .מסלולי צפרות ואתרי צפרות ברחבי העולם
במקומות רבים בעולם מכירים בעובדה שצפרות היא עניין חשוב,
שראוי כי גם ממשלות יסייעו לו .בשנת  1998הכריז בית המשפט
האירופי ( )European Court of Justiceשאזורים חשובים של
ציפורים הם בסיס לאזורים מוגנים ( .7)SPAבשנת  1999נכנס
לתוקפו ההסכם  ,Eurasian Bird Agreement - Africanשנועד
לקדם את שימורם של  172מיני עופות מים נודדים 38 .מדינות
חתמו על ההסכם ,המתייחס לשטחים המשתרעים על כ60-

מיליון קמ”ר ,במרחב שכולל את צפון-מזרח קנדה ,אירופה כולה,
אפריקה ,מערב אסיה והמזרח התיכון .ב 50-מדינות באירופה
הוגדרו יותר מ 3,500-אזורים כחשובים לציפורים.8
בשנת  ,1996לאחר שמדינת טקסס הבינה את הפוטנציאל
הכלכלי הטמון בצפרות ,יצרו שם מסלול צפרות ()Birding trail
המחבר  300אתרים במרחב שבין לואיזיאנה וחוף המפרץ של
 .Rio Grande Valleyבמפת הציפורים שהופקה לתיאור המסלול
מסומנים האתרים המומלצים לצפייה .57באחד המסלוליםGreat ,

 30אתרי צפרות שפותחו בעשור האחרון בארצות הברית מושכים מיליוני מבקרים

 ,Texas Birding Trailניתן לצפות בכ 620-מיני ציפורים .אומדן
ההכנסות הצפויות למדינת טקסס מצפרות הוא מיליארד דולר
בשנה .25פלורידה ,ג’ורג’יה ווירג’יניה חיקו את טקסס ויצרו גם הן
מסלולי צפרות רשמיים .רשימת המסלולים המומלצים לצפרים
בארצות הברית גדלה משנה לשנה .מפות מסלולי הצפרות
מופצות ומתעדכנות באינטרנט .57עד כה יצרו  20ממדינות ארצות
הברית מסלולים מיוחדים לצפרים.27
ממשלת הולנד ייעדה  134אתרים לבתי גידול שמורים ,המשתרעים
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על שטח של יותר משבעת אלפים קמ”ר 80% .משטחים אלה חופפים
אזורי ציפורים חשובים ( )IBAsואזורים של מינים שמורים (.8)SPAs
בנובמבר  2000הכריז המשרד לאיכות הסביבה בתורכיה על אגן
 Tuz Goluכאזור מוגן מיוחד .האזור משתרע על שטח של יותר
מ 2.6-מיליון קמ”ר .זהו האזור המוגן הגדול ביותר בתורכיה והוא
כולל חמישה אזורים חשובים לציפורים.6

.6ה .אתרי צפרות מובילים בעולם
אנגליה  .Leighton Moss -השמורה ,השייכת ל ,RSPB-נמצאת
בדרום מערב אנגליה .היא כוללת ,בין השאר ,שטחים גדולים של
קנים ושטחים מיוערים .בשמורה יש מגוון גדול של מיני ציפורים.
מסלולי הטיול מתאימים גם לנכים המרותקים לכיסאות גלגלים,
כמו גם ארבעה מתוך חמישה מסתורי הציפורים .30בשמורה
מבקרים כ 105,000-איש בשנה ,מתוכם כ 75,000-חברים בRSPB-
וכ 30,000-שאינם חברים בארגון.31
צרפת  .Camargue -השמורה משתרעת על שטח של  750קמ”ר
בדרום צרפת .האזור כולל חופים ,דיונות חול ,איים ,לגונות מלוחות,
נהרות ויערות .מעל  20,000עופות מים מקננים ,נודדים או חורפים
בשמורה .כ 100,000-מבקרים בשנה.
סקוטלנד  .Lockh Garten -קינון השלך .האתר הוקם ,לאחר שזוג
שלכים חזרו לקנן בשנת  ,1957כשחמישים שנה רצופות לא קינן
אף זוג שלכים באיים הבריטיים עקב חמיסת ביצים מקינים .ארגון

חוקרים צ’כים עקבו אחרי חסידות שחורות ממשודרות לוויין .החסידה השחורה בתמונה (קריסטינה) נדדה  4שנים רצופות למערב אפריקה ,והחוקרים עקבו אחריה
בעזרת לוויין וג’יפ עד סנגל ,תוך שילוב שידורים ישירים ברדיו צ’כיה מדי יום ביומו (צילומים ומפה :מירוסלב בובק)

 RSPBארגן שמירה סביב השעון על
הקן ופתח מרכז מבקרים ,בו ניתן
לצפות בנעשה בקן עם מצלמות
 ,onlineולרכוש מזכרות על השלך
שבינתיים הרחיב את קיניו ל60-
זוגות .למעלה מ 100,000-מבקרים
מגיעים לאתר מדי שנה.
שוודיה  -אגם  .Onburgaאזור
חקלאי שבמרכזו אגם גדול,
בעל תנאים דומים לעמק החולה.
במקום מתקבצים מדי שנה אלפי
עגורים בדרכם מהדרום לצפון,
והם נשארים באזור כחודש וחצי.
העימות שהתחולל בין החקלאים
לעגורים הביא את המגדלים
לפתח מערכת שתאפשר חיים
משותפים ,בדומה לאגמון החולה.
החקלאים הקימו במקום מרכז
מבקרים והכינו תשתיות בסיסיות
לצפייה בעגורים .מדי שנה מגיעים
לאזור כ 200,000-מבקרים לצפות
בריקוד העגורים.
ארצות הברית  -ניו ג’רסי Cape -
 .Mayבחוף האוקיינוס של מדינת
ניו ג’רסי נמצא אתר צפרות
מהחשובים שבצפון אמריקה.
ניתן לצפות כאן ביותר מ 400-מיני
ציפורים .ביום אחד בלבד צפו כאן
צפרים בכ 200-מיני ציפורים .ב-
 Cape Mayחיות  1.5מיליון ציפורי
חוף והמקום מושך אליו כ200,000-
מבקרים בשנה.32
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ארצות הברית ,פנסילבניה  .Hawk Mountain -רכס ההרים
הנמצא בדרום-מזרח פנסילבניה הוא חלק מרכס האפלצ’ים .זהו
מקום מומלץ לצפייה בעופות דורסים נודדים .במקום מבקרים
כ 95,000-אנשים בשנה ,33הבאים לצפות בנדידת הסתיו של העופות
הדורסים ומבקרים במרכז מבקרים גדול .לפני כחמש שנים הוקם
באתר גם מרכז לחקר נדידה המאפשר לכ 20-מדענים להתארח
במקום ולהשתמש בספרייה ובמעבדות במקום.
סיפורו של המקלט הראשון בעולם לעופות הדורסים מתחיל עם
צפר חובב בשם ריצ’ארד פאף ( ,)Richard Poughבשנות השפל
הגדול (שנות ה )1930-בארצות הברית .בשנת  1929הציבה רשות
הציד של מדינת פנסילבניה מחיר של  5דולר על כל נץ גדול
ירוי ,סכום עצום באותן שנים .שנתיים מאוחר יותר נעשה ריצ’ארד
פאף ,בוגר קולג’ טרי שגר בפילדלפיה ,לאחד מחובבי הטבע,
שמספרם הלך ורב ,שהתנגדו למדיניות של השמדת הטורפים,
ובכללם העופות הדורסים .פאף שמע על מקום הקרוי “Hawk
“( ”Mountainהר הניצים”) והחליט לבקר .בביקורו שם ראה אנשים
יורים בדורסים לשם “ספורט”.










צוות של  16עובדים במשרה מלאה ,הנעזר ב 200-מתנדבים,
מיישם תכניות המשלבות שמירת טבע ,חינוך ,מחקר וניטור,
הכוללות הפעלת מרכז מבקרים ומרכז לחינוך וחקר שמירת
הדורסים ,ומפעיל את השמורה ששטחה כיום למעלה
מ 10,000-דונם.
טיולים וצפייה בטבע.
השמורה מזמנת חוויית טבע איכותית לכ 95,000-מבקרים
בשנה .לא פחות מ 12 -אנשי צוות ,הכוללים עובדים ,מתנדבים
ומשתלמים ,עוסקים בהדרכה לקהל בעמדות התצפית
בנדידת הדורסים.
מערכת שבילים שאורכה כ 13-קילומטרים מאפשרת טיול
רגלי ברחבי השמורה ומקושרת לשביל הרי האפלצ’ים שארכו
למעלה מ 3,000-קילומטר.
קיימת נגישות לנכים לעמדת התצפית הקרובה למגרש
החניה ( 100מ’) ,וכיסא נכים מיוחד עומד לרשות המבקרים
הנזקקים לו ללא תשלום .בסופי שבוע עמוסים עומד לרשות
המבקרים הנזקקים לכך רכב גולף נהוג בידי מתנדב .במרכז
המבקרים יש גלריה בנושא עופות דורסים ,עמדות צפייה
בחי-בר האופייני ליער (ציפורים וחיות קטנות) וחנות ספרים.

פאף חזר למקום כדי לצלם ולאסוף את העופות הירויים הפזורים
על קרקע היער .הוא ניסה ,ללא הצלחה ,לעצור את הירי בכוחות
עצמו ,אך בסופו של דבר הצילומים שצילם הביאו להפסקת הירי.
רוזלי אדג’ ,תושבת ניו יורק ופעילה למען שמירת טבע ,ראתה
את הצילומים והגיעה בשנת  1934ל .Hawk Mountain-היא חכרה
כ 5,600-דונם והציבה חובב ציפורים מניו אינגלנד ,מוריס בראון,
כפקח במקום .הירי פסק מיד ושנה אחר כך פתחה גב’ אדג’ את
השמורה לציבור כמקום צפייה בנדידתם של העופות הדורסים,
המרשימים והנרדפים .גב’ אדג’ רכשה את השטח והעבירה אותו
לרשותה של  ,Hawk Mountain Associationשהתאגדה בשנת
 1938כארגון ללא כוונת רווח.
שליחות /מטרת הארגון
 שמירת עופות דורסים ברחבי העולם על ידי הובלת המחקר
והחינוך בתחום ,וקיומה של שמורת  Hawk Mountainכמודל
למקום תצפית ,מחקר וחינוך.

 .1934רוזלי אדג’ יזמה את הפיכת “הר הדורסים” לשמורה
הראשונה בעולם .עד אז היה המקום אתר מיוחד לציד עופות
דורסים

עד להקמת השמורה ,בשנת  ,1934נורו באזור אלפי דורסים
בשנה (צילום :באדיבות )Hawk Mountain

פעילות חינוכית
העופות הדורסים מעוררים עניין ומגרים ללמידה בעת הביקור
בשמורה .שבילי השמורה מציגים למבקרים את הגיאולוגיה,
הצמחייה והחי של הרי האפלצ’ים .בשמורה מתקיימות הדרכות
בסופי שבוע ,תכניות הדרכה לתלמידים ולקבוצות ,וכן קורסים
לסטודנטים ולמורים.
 215משתלמים מ 38 -מדינות ברחבי העולם הוכשרו במקום בתכנית
ייחודית .סטודנטים לומדים שיטות לשימור דורסים ,לחינוך ומחקר
באמצעות הדגם המוצלח של השמורה בה ההכנסות מתיירות
מממנות את פעילות שמירת הטבע.
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פעילות מחקרית
 ספירת הסתיו :הספירה הרצופה הותיקה ביותר בעולם
מספקת מידע חשוב על השינויים במספר העופות הדורסים
בצפון-מזרח אמריקה .במקום חולפים כ 25,000-דורסים
בממוצע בשנה (לשם השוואה :באילת חולפים כמיליון דורסים
מדי אביב).
 תכנית הניטור בצפון אמריקה :נערכת בשותפות עם אתרים
נוספים ,להערכת מצב אוכלוסיות הדורסים ברחבי היבשת.
 מחקרי נדידת דורסים בעולם.
 אקולוגיה מקומית ואזורית :מרכז המחקר בשמורה מארח
מדענים למחקרים משותפים בתחום.
שיתוף פעולה בינלאומי בשמירת טבע
למעלה ממחצית הדורסים החולפים בשמורה חורפים מדרום
לארצות הברית ,ולכן לאגודה יש עניין מיוחד בשמירת הדורסים
במרכז אמריקה ובדרומה.
האגודה מסייעת בגיוס משאבים ובעזרה טכנית לשותפים
בשמירת הדורסים בקובה ,מקסיקו ,קוסטה ריקה ,פנמה ,בוליביה
וונצואלה .מטרת האגודה היא להקים ולקיים רשת פעילה של
שותפי מחקר ושימור באמריקה הלטינית ולאורך שאר נתיבי
הנדידה העיקריים בעולם.

מרכז המחקר והספרייה בשטח השמורה מאפשר לקלוט  20חוקרים וסטודנטים בו זמנית לעבודת שדה בנושא הנדידה
(צילום :באדיבות )Hawk Mountain

ממשק וניהול השמורה
ניהול השמורה מאזן בין צרכי קליטת הקהל לבין הצורך לקיים
מערכת אקולוגית בריאה ומתפקדת.
השמורה מספקת בית גידול איכותי לציפורי היער ,כולל שני מינים
נדירים של ציפורי שיר .המגוון הביולוגי בשמורה מתועד היטב,
ולאחרונה זוהו למעלה מ 460-מינים שונים בשמורה .שלמותה
הנופית והאקולוגית של השמורה נשמרת על ידי גביית דמי כניסה
ורכישת זכויות שימוש בקרקע הפארק הלאומי הסמוך.
טייוואן  .Taipei -בטייפה ,בירת טייוואן ,מתקיים יריד צפרות שנתי
בן יומיים ,שבמהלכו ניתן לצפות בציפורים רבות בנדידתן .ביריד
מבקרים כ 60,000-איש.
הודו  .Baratpor -שמורת טבע המדגישה צפרות .השמורה מושכת
מדי שנה כ 100,000-צפרים.
קניה  -אגם  .Nakuruבאגם חיים כמיליון פרטים של פלמינגו

כ 95,000-חובבי ציפורים באים מדי אביב לשמורת  Hawk Mountainלצפות בנדידת העופות הדורסים ברכס האפלאצ’ים
(צילום :באדיבות )Hawk Mountain
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מרכז המבקרים הגדול של  ,Hawk Mountainהכולל חדרי לימוד ,ספריה ומרכז מחקר ,מאפשר לציבור הרחב ללמוד על הנדידה במזרח ארה”ב בשדה (צילום :באדיבות )Hawk Mountain
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וכ 400-מינים של ציפורים אחרות .בשמורה מבקרים יותר
מ 100,000-מבקרים בשנה.35
ספרד  .Cota Donniana -השמורה שוכנת בדרומה של ספרד
והיא מייצגת בתי גידול לחים ונהר .חלק מהשמורה סגור למבקרים
ומיועד למחקר .בשמורה מבקרים כ 60,000-מבקרים בשנה.
ויקטוריה ,אוסטרליה  .Phillip Island Nature Park -בשמורה
ניתן לצפות בתהלוכות פינגווינים .מבקרים בה כ 500,000-איש
בשנה ,המוציאים לשם כך כ 63-מיליון דולר אמריקאי .בשנת 1995
העסיקה השמורה כ 1,000-עובדים.
מרכז לצפייה בנשרים ,מאסיף סנטרל ,צרפת
מודל המצפור בצרפת וחשיבות יישום מרכיבים ממנו בישראל
בעולם קיימים מרכזי מבקרים ותיירות רבים הקשורים בנושאי טבע
וסביבה .אולם בצרפת באזור ה Massif Central-הדרומי ,במפגש
בין הנהרות  Jonteו ,Tarn-לא הרחק מהעיר  ,Millauמתבצע
משנת  1980פרויקט חשוב ביותר של השבה לטבע ושימור נשרים.
בעבר היה מצב שימור הנשרים באזור זה קטסטרופלי ,ותושבי
המקום נהגו להשתמש ברעלים בקנה מידה גדול ולירות בנשרים

בהמוניהם ברובי ציד .הדבר גרם להכחדה של כל הנשרים באזור
בשנת  1940ובמשך  40שנה היה שומם לחלוטין מנשרים 6 .נשרים
ראשונים הושבו לטבע באזור במסגרת פרויקט ההשבה והשימור
בשנת  1980ובמשך מספר שנים אחר כך הושבו עוד כמה עשרות
נשרים ( 60בסה”כ) .מושבת הנשרים התבססה ומונה כיום למעלה
מ 600-נשרים .סוד ההצלחה של פרויקט זה נעוץ בראש וראשונה
בשיתוף הקהילה המקומית בפרויקט מראשית דרכו( ,קהילה
שרובה מורכב מחקלאים העוסקים בגידול כבשים לייצור גבינה),
תוך שילוב מלא של אנשי הקהילה בפרויקט והפיכתו למקור
של גאווה ולמוקד של פעילות תיירותית בו מבקרים מדי שנה
כ 100,000-אנשים.
במסגרת פרויקט זה ,נפתח במקום בשנת  1998מרכז מבקרים
ייחודי העוסק בנשרים ,בהיסטוריה שלהם באזור ,והקשר שלהם
למקום ולתושביו .במרכז מספרות תצוגות שונות על הייחוד

תכנון זה תורם תרומה מכרעת להשתלבות של מצפור הנשרים
בצרפת בסביבה הטבעית ומקטין למינימום את נוכחותו והפרעתו
לנוף .מעבר למשמעות המעשית של תכנון זה ,הוא משיג שני
יתרונות חשובים :האחד  -אמירה סביבתית משמעותית וערכית
לגבי פיתוח תיירותי בר-קיימא הפוגע בסביבה באופן מינימלי.
השני  -יצירת חללים גבוהים המאפשרים ליצור תצוגות ייחודיות
ומעניינות (כגון דגמים של נשרים התלויים מהתקרה ,או הקרנה

מרכז המבקרים בMassif Central-
האתרLe Belvédère des vautours :
המקוםLe Truel :
St. Pierre des Tripiers, 48150 Lozere, France

טלפון05 65 62 69 69 :
פקס05 65 62 69 67 :

מפת אזור השבת הנשרים ב Massif Central-בדרום צרפת.
מרכז המבקרים נמצא בסמיכות לכפר Le Rozier

הביולוגי של הנשר כאוכל פגרים המשמש כסניטר של הטבע
ומנקה אותו מפגרים .במרכז יש אולם הרצאות המכיל  50מקומות
ישיבה ואליו מנותב וידיאו מ 3-מצלמות הנמצאות בשטח :אחת
צופה אל קן פעיל של נשרים ומעבירה בעונת הקינון תמונות בזמן
אמת מתהליך הקינון .מצלמה שנייה ממוקדת על אחד המצוקים
ומציגה נשרים החולפים במעוף .מצלמה שלישית מכוונת אל תחנת
האכלה לנשרים ומעבירה תמונות של נשרים הניזונים בתחנה.
צילומי הוידיאו משודרים אל המרכז באמצעות שידור מיקרוגל.
מרכיב נוסף ייחודי ובעל חשיבות ראשונה במעלה בתכנון המצפור
באזור השבת הנשרים בצרפת הוא היותו ברובו תת-קרקעי .שני
מפלסיו התחתונים חפורים באדמה ורק המפלס העליון נמצא
מעל לקרקע .בשני המפלסים התחתונים נמצאים חללי התצוגות
ואולם ההרצאות ,והמפלס העליון משמש כמבואת כניסה ובו
קופה וחנות ולידן מרפסת תצפית מעץ.

 35,000איש צפו בשנת  1999מדרום לטייפה בנדידת עופות
דורסים .טייוואן הפכה ממוקד עולמי בסחר לא חוקי בחיות בר
למרכז לשימור טבע

מישל טראס ,מנהל ארגון  ,FIRיזם את פרויקט הנשרים Massif
Central
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של תמונות ומצגות בגובה) .תכנון ייחודי זה מאפשר לשלב
תצוגות ומרכיבים שונים התורמים לאווירה המיוחדת ,לאסתטיקה
ולחוויה של המבקרים .ניכר שבתכנון זה הייתה חשיבה לעומק
על התכנים שמועברים במרכז המבקרים ובהתאם להם תוכננו
החללים (ולא ההיפך כפי שקורה לצערנו לעתים קרובות ,כשאין
קשר בין התכנון האדריכלי לתכנים שאמורים להיות מוצגים
בחללי התצוגה) .התצוגות בתוך מרכז המבקרים כוללות דיורמות
ובהן מוצגים המספרים על הנשרים מבחינה היסטורית וביולוגית,
הסיבות להכחדתם בעבר ,וכן גם מרכיבים שונים בהשבה,
במחקר ובשימור הנשרים ,כגון ציוד טיפוס וגלישה וטבעות
לסימון המספרים על פעילות הטיבוע המקפת שנערכת במושבת
הנשרים (כ 90%-מהפרטים במקום מטובעים ,כולל מרבית הגוזלים
הבוקעים מדי שנה בטבע!) וכן ציוד וכלים המשמשים לתפעול
תחנות האכלה לנשרים הפזורות במרחב ומבטיחות לנשרים
אספקת מזון קבועה .תחנות אלה מופעלות בסיוע קהילת
החקלאים המקומית.

על גג מרכז המבקרים הוצבו טלסקופים המאפשרים צפיה בקינונים .מימין :מישל טראס

המרכיבים העיקריים מהם ניתן ללמוד מהניסיון של מרכז הנשרים
בצרפת לגבי פרויקט דומה במרום הגליל
 קשר בלתי אמצעי בפרויקט כולו ובמרכז עצמו לקהילה של
תושבי המקום.

מרכז המבקרים ב  ,Massif Centralנבנה בשני מפלסים מתחת
לפני הקרקע ,מתחת למצוק הקינון

מצוק קינון הנשרים ב Massif Central -אליו שבו לקנן  250זוגות ,באזור בו נכחדו לחלוטין כמקננים
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תכנון המרכז כך שמשתלב בנוף ויוצר מינימום של הפרעה
לסביבה ,תוך העמקה מתחת לאדמה ויצירת חללים גבוהים
הנותנים מרחב ייחודי לתצוגות שונות.
תכנון התצוגות תוך העברת ה”סיפור” של הנשרים בסביבתם,
תיאור בעיות וקונפליקטים לצד פתרונות ודו-קיום.
מתן דגש על אסתטיקה תוך שימוש ,לעתים באמצעים
פשוטים ,להעברת מסרים חזקים (כגון חבלים ,ציוד גלישה
וטבעות לסיפור על סימון גוזלי הנשרים בקינים).
יכולת לקלוט שתי כיתות לפחות בו-זמנית באולם ההרצאות
ועוד לפחות  4-2כיתות נוספות במרחב המרכז כולו (אזור
התצוגות ,מרפסת תצפית ,שביל לתצפית נוספת) .כלומר -
תכנון מראש של אזורי ויסות והכלה המאפשרים לקלוט את
המבקרים תוך מתן הדרכה במינימום של צפיפות והפרעה זה
לזה.
קשר בזמן אמת למתרחש בחוץ  -באמצעות מצלמות
הוידיאו .מחוץ לעונת הקינון ניתן להראות סרטים מוקלטים
וכמובן לספר למבקרים שהסרט צולם בעבר ,או לחילופין,
בעונה המתאימה ,לציין שמדובר בצילום בזמן-אמת.

מרכז תצפית במצוק קינון נשרים,Aste Béon ,
הפירנאים הצרפתיים
בפירנאים הצרפתיים ,בעמק אוסאו ( ,)Vallée d'Ossauסמוך לכפר
קטן ועתיק יומין ,נבנה למרגלות מצוק קינון של נשרים ורחמים
מרכז המבקרים  La Falaise aux Vautoursבמימון משולב של
הרשויות המקומיות ,גופי שמירת הטבע והשוק האירופאי .האתר
נמצא מצפון לעיר  Larunsומדרום לעיר  .Paoבעבר קיננו במצוק
הקינון  150זוגות נשרים 3 ,זוגות רחמים וזוג פרסים .כיום ירד מספר
הקינונים ל 39-זוגות נשרים וזוג רחמים בודד .זוג הפרסים נכחד.
באתר נבנה מרכז מבקרים צנוע ,בשלושה מפלסים :אולם תצוגות
בנושא הנשרים ובעיות שמירתם ,אולם הקרנות לכ 60-איש ,חנות

מרכז המבקרים בAste Béon-

מכירות ובעיקר אמצעי תצפית על הנשרים והרחמים .באתר ניתן
לצפות בסיוע הדרכה של הצוות המקומי בעזרת טלסקופים
במושבת הקינון ,ובמקביל לצפות במצלמות  on-lineהמוצבות
בתוך שני קיני נשרים וקן הרחמים .המדריך יכול להפעיל זום
"ולשוטט" במצוק הקינון ,ואפילו להציג כיצד נראים המבקרים

במרכז מנקודת מבטו
של הנשר.
בנוסף ,לוקטו קטעים
ממחזור הקינון של
הנשר -מרגע החיזור של
ההורים ,בקיעה בקן ועד
להכנפת הגוזל .מוקרנים
סרטונים מקינון של פרס
במצוק ,שכן כ50,000-
מבקרים מגיעים לאתר
בשנה ונחשפים לנושא
ייחודי ,שמתפקד באופן
צנוע אך יעיל .ראש העיר
(ובעצם ,הכפר) מטפל
בפרויקט באופן אישי,
וביוזמתו הוקמה גם
תחנת האכלה לנשרים
בקרבת המצוק ,ליד כפר רועים עתיק ,וניתן לצפות גם בהאכלה.
הנשרים מתקבצים מדי יום בשעות אחה"צ המוקדמות ,והם חגים
מעל לראשי הצופים  -דגם קלאסי לחיקוי בשמורת גמלא ,עין
עבדת ומרום הגליל .בכפר ניתן לשכור "צימרים" ולצפות בנשרים
מגינת הצימרים ,וכן ניתן לשלב מסלולי הליכה מקסימים באזור,
כולל ביקור בכפרים פירנאים אופייניים.

מרכז המבקרים בAste Béon-
האתרLa Falaise aux Vautour :
המקוםAste Béon, France :

טלפון0533-559-826549 :

אתרhttp://www.falaise-aux-vautours.com :
דוא"לfalaise.aux.vautours@wanadoo.fr :

אפשרות צפיה במצוק הקינון בAste Béon-

מרכז המבקרים ב Aste Béon-על רקע מצוק קינון הנשרים
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מרכז מבקרים לצפיה בדיות אדומות ובזים נודדים
בוויילס
ביוזמת שירות היערות המקומי בוויילס,Ceredigion Forest District ,
הוקם מרכז מבקרים בלב היערות שבRhanbarth Geodwigo-
 ,Ceredigionמזרחית לעיר החוף  ,Aberystwythבמרכז וויילס.
מסביב למרכז המבקרים שלושה מסלולי טיול רגלי (משולטים)
ביערות.

במסגרת יוזמה של ה NGO-הגדול
בבריטניה ,RSPB ,המונה מעל מיליון
חברים ,פותח פרויקט לאומי להשבת
קינון הדיות האדומות בבריטניה ,שהיו
על סף הכחדה .בחלק החינוכי-קהילתי
של הפרויקט הוצבו מצלמות on-line
בקן של דיות אדומות ובקן על מצוק של
בז נודד ,שגם אוכלוסייתו קטנה מאוד
עקב שימוש אינטנסיבי בחומרי הדברה.
רק בשני העשורים האחרונים שבה
אוכלוסייתו והתאוששה ,ומגיעה כיום
לכ 2,000-זוגות מקננים.
מקומם של אתרי הקינון הוא סוד כמוס,
אך המצלמות מעבירות את התמונות
למרכז המבקרים ומאפשרות ללמוד על
העופות הדורסים  ,on-lineוכיצד ניתן
לתרום באופן פעיל לשימורם ,להצטרף כחברים בארגון RSPB
וכד' .בניין מרכז המבקרים קולט קהל רחב ובתי ספר ,ונבנה
במיוחד לאפשר צפייה לילדים צעירים (מסכים נמוכים וכד').
כ 60,000-מבקרים מגיעים לאתר מדי שנה.

מרכז המבקרים בוויילס

היכרות עם נושא העופות הדורסים והיער (מתאים ביותר
לפעילות קק"ל בישראל)
מרכז מבקריםNant yr Arian :
המקוםThe Forest District Manager :
Enterprise Leanafan, Aberystwyth, Dyfed SY23 4AY

טלפון0044-1974-261404 :

אתרhttp://www.nantyrarian.com :

נוף מחלון מרכז המבקרים להיכרות עם בית הגידול של הדיות
האדומות והבזים

מסכים לצפיית  on-lineבקינון דיות אדומות ובזים נודדים
במרכז המבקרים

 < 153פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל

אתר סלימברידג' באנגליה והקרן לשימור עופות מים
(Wildfowl and Wetlands

קרן עופות המים ובתי גידול לחים
 )Trust - WWTהינה ארגון צדקה העוסקת בשמירת טבע
באנגליה .פטרונה היא המלכה אליזבט השנייה .הקרן נוסדה
בשנת  1946על ידי האורניתולוג סר פיטר סקוט ,בהתחלה
כקרן עופות המים סברן .בקרן יותר מ 130,000-חברים ותשע
שמורות בעלות מרכזי מבקרים ,שביחד מכסות שטח של יותר
מ 20-קמ"ר ,תומכות ביותר מ 150,000-ציפורים ומבקרים בהן יותר
ממיליון מבקרים כל שנה .השמורות כוללות שבעה אתרים בעלי
עניין מדעי מיוחד (,)Site of Special Scientific Interest - SSSI
חמישה אזורי שמירה מיוחדים ()Special Protection Areas - SPA
וחמישה אתרי ( RAMSARברית בין-ממשלתית לשמירה על אגנים
ירוקים).
 WWTסלימברידג' היא שמורת בתי גידול לחים המנוהלת על ידי
ה WWT-בסלימברידג' אשר בגלוסטרשייר ,אנגליה ,חצי הדרך בין
בריסטול וגלוסטר בשפך של נהר הסברן .זוהי השמורה הראשונה
מבין מרכזי ה .WWT-היא נפתחה בתאריך  10בנובמבר ,1946
הודות לחזון של הצייר ואיש שמירת הטבע סר פיטר סקוט.
מטרת השמורה לטפל ולחקור את הברווזים והאווזים בעולם .כדי
לספק תנאים טובים לצפרים ,הוקמו  16מסתורים אשר צופים
על השדות ,נהרות ואגמים הגובלים בנהר סברן ותעלת גלוסטר

מדי שנה מגיעים מיליון מבקרים לשמורת סלימברידג' לצפות
בציפורי המים

ושרפנס .מגדל התצפית מאפשר תצפיות למרחקים ממדרונות
הקוטסוולד במזרח ועד לנהר הסברן ויער הדיקן במערב.
בסלימברידג' ישנם גם מרכז מבקרים וחנות ,מסעדה ,גלריית
אומנות ובית טרופי.
באתר שמורה בעלת שטח של  3קמ"ר ,מתוכם  500,000מ"ר
מעוצבים ופתוחים לקהל.
מספר הברווזים ,האווזים והברבורים גבוה יותר בחורף ,עם להקות
גדולות של אווזים לבני-מצח .לעיתים ,בתוך הלהקות ,יש פרטים
בודדים של האווז הנדיר יותר ,האווז הקטן .הברבור הקטן מאפיין
את סלימברידג' בחורף ,כאשר הוא מגיע מרוסיה הצפונית
כדי ליהנות מהאקלים המתון יותר השורר בדרום אנגליה .את
התנהגותם חקרו בצורה אינטנסיבית בסלימברידג' .דגם המקור
של כל פרט הוא ייחודי ,והוכנו ציורים קטנים של מקורים ,מקדימה
ומהצד ,כדי לעזור בזיהוי .הציפורים גם מקבלות שמות פרטיים.
מבקרים נוספים בחורף הם דורסים כמו הבז הנודד והבז הגמד,
כמו גם חופמאיים וציפורי שיר .המלכה אליבזט ארגנה את
משלוח הברבורים השרים הראשונים בסלימברידג' בזמן ביקורה
בקנדה ,לפי בקשה אישית של פיטר סקוט .כשהמלכה ביקרה
בסלימברידג' בשנת  ,1952הם קיבלו את הכינוי "ברבורי המלכה".
סיפור הצלחה משנות ה 50-של המאה הקודמת היה הצלת אווז
הוואי מהכחדה .מאמצי הרבייה בסלימברידג' הניבו פירות ועד

המרכז בסלימברידג' מחלק שקיות אוכל להאכלת הברבורים
כדי ליצור קשר בלתי אמצעי בין הציפורים והקהל

היום יש אווזי הוואי במקום .שחרורם הראשון לטבע בהוואי לא
הצליח בגלל אי שמירה על בית הגידול הטבעי של האווז מפני
טורפים שהוכנסו לאי על ידי האדם .ברגע שהחלו בשמירה של
בית הגידול של האווז ,שחרורם לטבע הצליח.
בסלימברידג' מקווים שלהקה של  16מגלנים חומים אשר הגיעו
בשנת  2007יחליטו להישאר לעונת הרבייה.

המסעדה מאפשרת צפיה בציפורים בזמן הארוחה

באתר ממוקם מוזיאון להבנת בעיות הציד של ציפורי המים
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Cornell Lab of Ornithology
קורנל
אוניברסיטת
של
המעבדה
לאורניתולוגיה היא מכון מדעי ליד אוניברסיטת
קורנל ,המבוסס על חברים ומטרתו היא
לחקור ולשמור על מגוון המינים תוך שילוב הציבור הרחב באיסוף
נתונים וניתוחם (“ .)”citizen Scienceהמרכז האוניברסיטאי נבנה
בשולי יער עם בית גידול לח ,ובו מרוכזות מעבדות המחקר,
מרפסות לתצפית מודרכת בציפורים וחנות מכר גדולה .המכון
מנחה קורסים לחובבי צפרות ולאנשי מקצוע מארה”ב ומרחבי
העולם בנושאי אבולוציה ,אקולוגיה ושימור ציפורים .למכון 25,000
חברים.
המכון נחשב לאחר המובילים בעולם ,הן במחקר והן בפיתוח
פעילות ייחודית ונרחבת עם חובבי הטבע והציבור הרחב.

מערכת לימודית באינטרנט
פותחו תכניות לימודים נרחבות בנושא הצפרות ,המאפשרות
למיליוני מתעניינים ברחבי העולם ללמוד באופן נרחב על
הציפורים ובתי גידולן .האתר פתוח חינם לכל חובב ציפורים.
הקלטות ציפורים נודדות
באזור המכון הצטרפו  3,500בתי אב עם מערכות פשוטות
להקלטת קולות ציפורים המחוברות למחשב בתוכנה שפיתח
המכון .במשך  24שעות ביממה מקליט כל בית המחובר לתכנית
את קולות הציפורים הנודדות .התוכנה מזהה באילו מינים מדובר
בהתבסס על סינון ממוחשב המזהה את הקולות (סונוגרמה).
הנתונים נאספים ומנותחים על ידי המכון ,וכך ניתן ללמוד על
נדידת הלילה מעל היבשת ,כשהאזרחים תורמים באופן אישי
לפתרון שאלות מדעיות בנושא הנדידה.

שיתוף אזרחים במחקרים מדעיים
בשיתוף אזרחים באיסוף מידע בנושא הציפורים ובית גידולן ניתן
להפעיל אלפים ואף מאות אלפי אזרחים שיתרמו מזמנם ויכולתם
להבנת נושאים על בסיס נתונים נרחב .בארה"ב ,בהובלת המעבדה
לצפרות באוניברסיטת קורנל ,זכה הנושא לקידום משמעותי,
כשאזרחים מסייעים במיפוי בתי גידול נדרשים לציפורים ,מיפוי
תפוצה של ציפורים נכחדות ,מיפוי נתיבי נדידה בעזרת קולות
הציפורים .במשך השנים סייעו חובבי ציפורים למפות התפשטות
של מגיפות המועברות באמצעות ציפורים ,כמו הדוגמה שלהלן,
בה סייעו אזרחים למפות את קצב התפשטות מחלת House
 Finch Diseaseברחבי ארה"ב.

Citizen Science Projects

אלפי משפחות בארה”ב מקיימות תצפיות ורישום שוטף על
הימצאות הציפורים בגינת הבית ,בהתבסס על תחנות האכלה
שהוצבו בחצרות .הנתונים מועלים על בסיס נתונים לאומי
והתוצאות מופצות לחברים בדואר אלקטרוני ,שמוביל המכון.
eBird Trail Tracker

המידע שנצפה ברחבי ארה”ב מועלה על בסיס נתונים שמאפשר
לכל חובב ציפורים לרשמו תוך שהוא מקבל את התוצאות של
כל החברים ברשת המידע .כך יכולים חובבי הציפורים ללמוד
בזמן אמיתי היכן נצפו ציפורים שונות ברחבי היבשת ,כולל מפות
התפוצה ( .)www.ebird.orgלמעלה מ 36,000-צפרים הצטרפו
עד כה לתכנית .נתונים אלו מסייעים לחובבים להרחיב את
המידע האישי שלהם ,והדבר מאפשר למדענים לנתח נתונים
המתקבלים ממקורות מידע נרחבים באתר ולגשר בין חובבי
הטבע באשר הם.

כתובתSapsucker Woods Road, Ithaca, NY 14850, USA 159 :
טלפון1-800-843-BIRD, 1-800-843-2473 :
דוא”לcornellbirds@cornell.edu :
אתרhttp://www.birds.cornell.edu :

קצב התפשטות מחלת  House Finch Diseaseברחבי ארה"ב ,בהתבסס על מידע מאזרחים
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מימין :קמפיין של אוניברסיטת קורנל הקורא לאזרחים לאסוף נתונים באמצעות רשת מחשבים.
משמאל :ייזום בניית תחנות האכלה בגינת הבית .מעקב יומי אחר המינים המבקרים ומשלוח המידע למדענים של אוניברסיטת קורנל לניתוח הידע הנצבר

נַחְלִי ֵאלִי
מילים :אהוד מנור
לחן :מתי כספי
ׁשָָרב ָּכבֵד ּבַחּוץ
וְכָאן יֹוׁשֵב ֲאנ ִי
ו ְהּוא עֹומֵד ְלי ַד ׁשְלּולִית
נ ְִראֶה ְקצָת ַע ְצ ָּבנ ִי
ֲאנ ִי קֹוֵרא לֹו צִיף צִיף צִיף
ַמּבִיט אֶל ּתֹוך עֵינ ָיו
ו ְהּוא עֹוׂשֶה ּתְנּועֹות חַּדֹות
ּבָֹראׁש ּו ַבּזָנ ָב.

ֲאנ ִי ֵמנ ִיחַ ּפֵרּוִרים
עַל אֶֶדן הַחַּלֹון,
ּו ְמחַּכֶה ּו ִמ ְתחַּבֵא
ֵמאֲחֹוֵרי ו ִילֹון.
הּוא ִמתְָקֵרב ְּבסִיבּובִים,
ו ְִדּלּוג ִים ְק ַטּנ ִים
ֲאבָל ִּפ ְתאֹם הּוא ִמ ְתחֵָרט
וְעָף אֶל הַ ְּׁש ֵכנ ִים.

ֲאנ ִי צֹועֵק לֹו ְ -מנ ֻּו ָל,
חֲזֹר ַאּתָה ּתִז ְּכֹר
ִּפ ְתאֹם ׁשֹו ֵכחַ ְלג ַמְֵרי
ׁשֶהּוא ִּב ְכלָל צִּפֹור.
הּוא ֹלא רֹוצֶה ְלהִ ְתיַּדֵד
ּכֵן ,ז ֶהּו הַ ּ ַמּצָב
הּוא ּבָא ַרק לְהֹוִדי ַע לִי
ׁשֶעֹוד ְמעַט ְּכבָר ְסתָו.

נַחְלִי ֵאלִי ,נַחְלִי ֵאלִי  ,נ ָח לִי נ ָח לִי ֵאלִי
מּונ ָח לִי ֵאלִי מּונ ָח לֹו ֵאלִי,
ֵאלִי
מּול חַּלֹונ ִי.

נַחְלִי ֵאלִי ,נַחְלִי ֵאלִי ,נ ָח לִי נ ַחַל לִי ֵאלִי
זָנ ַח לִי ֵאלִי ז ָנ ַח לֹו ֵאלִי
ֵאלִי
אֶת חַּלֹונ ִי.

נַחְלִי ֵאלִי  ,נַחְלִי ֵאלִי ,נ ָח לִי נ ָח לִי ֵאלִי
ּבַָרח לִי ֵאלִי ּבַָרח לֹו ֵאלִי,
ֵאלִי ֵמחַּלֹונ ִי.

יֹוׁשֵב ּו ְמ ַׂשחֵק ְק ָלפִים ְּבעֶֶרב יֹום ְס ָתו ִי
וְהִיא עֹומֶֶדת ַּב ַּמ ְעג ָל ּו ַמּבִיטָה ְסבִיבִי.
ֲאנ ִי ְּכאִילּו ֹלא מְַרּגִיש ַרך ַרק עֹוׂשֶה אֶת ַע ְצמִי,
ֹלא ֹלא ֹלא ֹלא ֹלא ֹלא י ָכֹול ִל ְמצֹא אֶת מְקֹומִי.
נַחְלִי ֵאלִי ,נַחְלִי ֵאלִי ,נ ָח לִי נ ַחַל לִי ֵאלִי
וְאֵין לִי ֵאלִי וְאֵין ֹלא אֹותָּה
ו ְֹלא נ ַחְלִי ֵאלִי.

צילומים :אייל ברטוב

נחליאלי זנבתן

נחליאלי לבן

נחליאלי צהוב

7

פרק

“ּו ָפג ְׁשּו ִצּי ִים אֶתִ -אּי ִים ו ְ ָׂשעִיר עַלֵ-רעֵהּו י ְִקָרא;
אְַך ׁשָם הְִרּג ִיעָה ּלִילִית ּו ָמ ְצאָה לָּה מָנֹוחַ“ (ישעיה ל“ד ,י“ד)

מודל להפעלת רשת מרכזי הצפרות

לילית המדבר היא ציפור מדברית מובהקת המקננת במדבר יהודה ,בערבה ובנגב .צפרים רבים מרחבי העולם מבקשים
לצפות בה .תפוצתה מוגבלת למדבריות שבין סיני לבלוצ’יסטן (צילום :רוני לבנה)
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חומר הרקע שהוצג עד כה ,מדגיש את ייחודה של ישראל
כ”מעצמת צפרות” ,שטרם הגיעה לכלל מימוש ,למרות הידע הרב
הקיים בתחום זה .תשעת מרכזי הצפרות הפועלים כיום בישראל
צמחו בעקבות יוזמות מקומיות .פה ושם הם משתפים פעולה,
אך הם אינם פועלים כמערכת אחידה ,בעלת תשתיות לאומיות,
המגדירה יעדים בהיבטי הפעילות השונים .מרכזי הצפרות סובלים
רובם ככולם ממחסור בתקציב ,הפוגע בפעילותם.
להבנתנו ,חיבור מרכזי הצפרות ל”רשת מרכזי צפרות” ,יפרוץ את
הדרך לקידום משמעותי בתחום הצפרות בישראל ,יעניק למרכזי
הצפרות עצמאות כלכלית ,יעלה את רמתם לרמה לאומית
ובינלאומית ויהפוך את הצפרות לעוד תחום ייחודי שמדינת
ישראל תתברך בו.

.7א .מרכז הצפרות כיחידה אזורית
אנו רואים חשיבות רבה בקידום רשת ארצית שתתבסס על
יחידות אוטונומיות ב 15-חבלי ארץ בישראל .כל מרכז צפרות
„לוקח אחריות” על חבל הארץ שבו הוא שוכן ,ומנסה לקדם את
תחום הצפרות עם הגורמים הפועלים באזורו ,תוך פיתוח הקשר
עם הקהילה ותושבי המקום .לדוגמה ,מרכז הצפרות בכפר רופין
יוביל את פעילות הצפרות בעמק בית שאן ובעמק יזרעאל.
אנו מציעים להקים שישה מרכזים נוספים על תשעת מרכזי
הצפרות הפעילים כיום ברחבי הארץ .אופן הניהול של כל מרכז
יוגדר במסמך מפורט ,שיוכן בשלב הבא .תשתית ההקמה
וההפעלה של כל מרכז תפותח בהתאם ליכולת התקציבית ויכולת
הגופים השותפים להקמתו .בדרך פעולה זו אפשר יהיה להקים
את מרכז הצפרות כענף בקיבוץ  -כמו לוטן וכפר רופין ,כעמותה
שבה שותפים כמה גופים  -כמו מרכז הצפרות באילת ,או כמוסד
של שני גופים שיש להם עניין בצפרות  -כמו מרכז הנדידה בלטרון,
שבו שותפים החברה להגנת הטבע ואוניברסיטת תל אביב .החזון
של כל מרכז יוגדר במסמך מפורט ומחייב .מרכז יתחייב לפעול
בתחומים כגון מחקר ,שמירת טבע ,חינוך ותיירות .המרכז יפעל
עם גורמי הקהילה באזורו ,ישתף פעולה עם גורמים ממשלתיים,
עם הרשות המקומית ועם גורמים ציבוריים רלוונטיים.
זוג כחלים (צילום :יוסי אשבול)
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עד כה הוכנו שתי עבודות מקיפות על הקונספט התכנוני של
מרכז צפרות ברמה אזורית  -אחת בערבה ושנייה בעמק בית
שאן .התכנון בערבה ,שבוצע על ידי האדריכל אריה רחמימוב
(רחמימוב ,)2001 ,חילק את האזור לשלושה מרכזים :חצבה בצפון,
לוטן במרכז ואילת בדרום .סביב כל מרכז הוצעו לפיתוח אתרי
צפרות משניים ,שיופעלו באמצעות המרכזים האזוריים .לאורך
הערבה כולה אותרו  46אתרי צפרות.
עבודת התכנון השנייה ,בעמק בית שאן ,נעשתה על ידי אדריכלית
הנוף יפה חנה (יפה .)2004 ,שתי העבודות הן בסיס להמשך התכנון
בשאר חבלי הארץ כדי להגיע לרמת תכנון לאומית ,שתפרוס
את אתרי הצפרות במרחבי הארץ כולה תחת הגג של  14מרכזי
הצפרות במערכת ארצית אחידה.
תקציר עבודתו של רחמימוב בערבה מובא כדוגמה בסוף
החוברת ,בנספח מס’ .1

.7ב .אפיון הפעילויות במרכזי הצפרות
חשוב מאוד לאפיין את ייחודו של כל מרכז צפרות בהשוואה
למרכזים האחרים ,כדי ליצור התמחויות ולפתח מודל פעילויות
מגוון שימשוך את הקהל לעבור בין המרכזים השונים .כבר עתה,
בפעילות הקיימת ,אפשר להמחיש זאת היטב.
 .1התחנה לחקר ציפורי ירושלים  -מתמקדת בהכרות עם
הציפורים בבית הגידול העירוני ,תוך רכישת מיומנויות לפתח
אתרים נוספים בירושלים כגון עמק הצבאים .צוות התחנה
יוכל להנחות פיתוח אתרי צפרות בערים אחרות ,כדוגמת
ראש ציפור בתל אביב.
 .2מרכז הצפרות באילת  -שוכן בצוואר בקבוק בעל חשיבות
בינלאומית בנדידת העופות הדורסים .המרכז שיקם את אתר
המזבלה העירונית והפך אותה לאתר צפרות ייחודי.
 .3מרכז הצפרות בחצבה  -מוביל זה שלושה עשורים מחקר
התנהגותי על זנבנים ,שזכה לעניין עולמי בפיתוח שיטות
לתצפית בציפורים חברתיות ממרחק אפס.
 .4מרכז הצפרות בעמק החולה מתמקד בפעילות של ציפורים
חורפות ועוסק בפתרון קונפליקטים בין חקלאים לציפורים.
המרכז מטפל בקהל מבקרים גדול ,המגיע כבר עתה ל-
 300,000בשנה.

 .5מרכז הצפרות בכפר רופין  -שוכן באתר בעל חשיבות
רבה כתחנת חניה לאוכלוסיית החסידות העולמית .המרכז
התמחה ,בשיתוף עם קיבוץ שדה אליהו ,בניצול תנשמות
ובזים כמדבירים ביולוגיים ,ובטיפול בנושא חקלאות ידידותית
לסביבה.
 .6מרכז הצפרות בלוטן  -התמחה ביצירת אתר אקולוגי ידידותי
לסביבה המשמש נאת מדבר לציפורים נודדות בערבה.
 .7המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים בלטרון  -מוביל
מחקרי נדידה .בזכות מיקומו במרכז הארץ ,באתר ההנצחה של
השריון .המרכז יכול לחשוף את תופעת הנדידה למאות אלפי
מבקרים בשנה ולהציג את מחקרי המכ”ם ,לוויינים ,מצלמות
 onlineואת הקשר עם חיל האויר .האמצעים שבהם המרכז
מצויד יכולים להכשיר אותו כמרכז ארצי לפעילות כל הרשת.
 .8המרכז במעגן מיכאל  -מתמקד בקשר שבין הצפרות,
לשיקום נחלים ושימור חוף הים ובריכות הדגים ,כבית גידול
לציפורי מים ,וכדגם לשיתוף בין מספר גופים ממשלתיים
וציבוריים וקליטת קהל גדול.
 .9המרכז בעין גדי  -יתמקד בקשר של מצוקי הבקע הגדול
כנתיב נדידה בינלאומי ,ומדבר יהודה וים המלח כבית גידול
מדברי ייחודי ובטיפול בים המלח כאתר בעל חשיבות עולמית,
אך מצוי במצב גרוע.
 .10המרכז במרום הגליל  -יתמקד בנושא החשיבות של שימור
הנשרים ,השבתם לטבע בצפון המדינה וחיבור הקהילה
לשימורם.
 .11פארק איילון ע”ש אריק שרון  -יתמקד בדגש טבע עירוני,
בשיקום שטח פתוח בלב המטרופולין לפיתוח הצפרות.
 .12שמורת אפק-נעמן  -מתמקדת בטיפול בבית גידול לח,
שהולך ונכחד מנופי ארצנו במישור החוף.
 .13המרכזים הוותיקים בשדה בוקר ובנגב המערבי  -יאפשרו
למקד את הטיפול בשטחים הפתוחים בנגב כאזורים בעלי
חשיבות יחודית לצפרות ולתיירות.

יחד עם זאת ,קיים חוט מקשר בין כל המרכזים .כל
מרכז יכול לעסוק בנושאים המשותפים האלה:













פיתוח תוכנית חינוכית לבתי ספר באזורו ולבתי ספר ברחבי
הארץ בהתאם לייחודו של המרכז.
פיתוח הצפרות לתיירות הפנים וחיבור לאתרי הלינה הקיימים
באזור  -מלינה בשטח ,דרך אכסניות ובתי ספר שדה ועד
מלונות מפוארים.
פיתוח צפרות לתיירות נכנסת לבודדים ולקבוצות מאורגנות
בארץ.
פיתוח צפרות לפעילות פנאי ונופש בשילוב נושאי טיולים
אחרים כגון ארכיאולוגיה ,ספורט אתגרי ,סיורים למיטיבי לכת
וסיורי אופניים.
פיתוח הקשר עם גופים כגון קק”ל ,רשות הטבע והגנים,
החברה להגנת הטבע” ,מקורות” ,גופים ממשלתיים ,עיריות
ומועצות ,לקידום יוזמות בתחום הצפרות.
פיתוח הקשר עם חקלאי האזור ,תוך הדגשת קידום חקלאות
ידידותית לסביבה.
פיתוח הקשר עם רשויות מקומיות ,מתנ”ס ובתי ספר אזוריים.
גיוס משאבים ברמה מקומית ,מעבר לגיוס ברמת רשת
הצפרות הארצית ,וקידום העצמאות הכלכלית של המרכז.
בניית צוות משולב של חוקרים ,אנשי שמירת טבע ואנשי
הדרכה במגמה להתמודד עם פעילות רב-תחומית.

.7ג .פיתוח רשת מרכזי צפרות ברמה ארצית
חשוב להקים מטה ארצי שיתווה את המדיניות של מרכזי
הצפרות ברחבי הארץ .המטה יקדם את נושאי הצפרות באזורים
ברמה ארצית ,תוך יצירת קשר יעיל עם גורמי ממשלה ,גורמים
ממלכתיים ,גורמים ציבוריים וגורמים בינלאומיים .המטה יתווה
תוכנית פעולה רב-שנתית ויסייע לגיבוש התכנים והיעדים של
כל מרכז ומרכז .במטה יפעל צוות מקצועי שיוכל להתמודד עם
נושאים משיקים לצפרות כגון מדע ,תיירות ,חינוך ,כלכלה ושיווק.
המטה יכול לפעול באחת מהצורות האלה:
 הקמת חברה מנהלת.
 הקמת עמותה ציבורית ,שלא למטרות רווח ,שתתבסס על
החיבור בין השותפים הפוטנציאליים.
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כיווני הפיתוח לרשת מרכזי צפרות בישראל
ב .מרכזים להקמה
()2009-2013

א .מרכזים פועלים
()2008
1

אילת (הרי אילת)

 2לוטן  -ערבה דרומית

3

ביס“ש חצבה -
ערבה צפונית

גן הכנסת  -ירושלים
4
והרי יהודה
5

לטרון  -ארצי

כפר רופין  -עמק בית
 6שאן ועמק יזרעאל

ביס“ש עין גדי -
 10מדבר יהודה וים המלח

1

 11שדה בוקר  -הר הנגב

 2עין עבדת מצוק הצינים

 12צאלים  -נגב מערבי

13

מרום הגליל -
מוקד נשרים

14

פארק איילון
ע“ש אריק שרון

“ראש ציפור” -
 15פארק ירקון תל אביב

1

מאגר דלתון

1

פארק צפרות אילת

1

חולות סמר

2

מאגר הקישון

2

פארק קנדה

2

מגדל צדק

שמורת נגב מערבי

3

מאגר כפר ברוך

3

יער משואה

 3בנימינה  -רמת הנדיב

 4שמורת מדבר יהודה

4

מאגר עמק חפר

4

פארק הערבה

5

שמורת הר מירון

5

מאגרי חפץ חיים

5

ניר עם

6

שמורת אפק

6

אגם זוהר

6

מאגר תרצה

3

שמורת הרי אילת

ה .אתרי קק”ל

4

עין גב

התחנה לחקר ציפורי
1
ירושלים
2

“ראש הציפור”
ירקון תל אביב

3

נחל לטם  -חיפה

 4ראש העין  -ואדי ראבה

5

שפכי גוש דן
ראשון לציון

פארק אריק שרון,
 6מחיריה למקוה ישראל

7

כפר נחום

7

פאר העוצבות
המשוריינות  -לטרון

7

חוף תל ברוך בת ים

ביס“ש מעגן מיכאל -
 8חוף כרמל והכרמל

8

גמלא

8

רמות מנשה

8

נחל באר שבע
ושפכי באר-שבע

שמורת אפק  -נעמן
עמק זבולון

9

9

אגמון החולה

9

פארק דיונות חולון

10

עמק בית שאן

11

שפלת יהודה

7

9

אגמון החולה -
עמק החולה

ג .שמורות טבע ופארקים
מוצעים בדגש צפרות

ד .מאגרי מים
מקורות  /קק”ל

ו .מחצבות
(קרן לשיקותם מחצבות)

ז .מרכזי צפרות עירוניים

תחנות האכלה:
 חי-בר יטבתה
 מכתש רמון
 נחל חבר
 חי-בר כרמל
 נחל עמוד
 גמלא
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 .1מרכזי הצפרות הפועלים כיום בישראל (מאי )2005
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

המרכז הבינלאומי לחקר צפרות באילת
קיבוץ לוטן
בי”ס שדה חצבה
התחנה לחקר ציפורי ירושלים ,גן הכנסת
המרכז הבינלאומי לחקר נדידת ציפורים בלטרון
מרכז הצפרות בעמקים ,כפר רופין
אגמון החולה
מעגן מיכאל
שמורת אפק-נעמן

 .2מרכזי הצפרות המוצעים להקמה
.10
.11
.12
.13
.14

.15

בי”ס שדה שדה בוקר  -הר הנגב
בי”ס שדה עין גדי  -מדבר יהודה
צאלים  -נגב מערבי
פארק איילון ע”ש אריק שרון
מרום הגליל ,מוקד נשרים
ראש ציפור ,תל אביב

 .3מוקדי צפרות עירוניים (מוצעים)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

באר שבע
בת ים
פארק איילון
שפכי גוש דן
ואדי ראבה  -ראש העין
ראש הציפור  -פארק הירקון
גן הכנסת  -ירושלים
נחל לוטם  -חיפה
דיונה ,חולון
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 .4שמורות טבע ופארקים בדגש צפרות
 1.1תחנת האכלה  -חי-בר יוטבתה
 1.2תחנת האכלה  -מכתש רמון
 1.3תחנת האכלה  -נחל חבר
 1.4תחנת האכלה  -חי בר כרמל
 1.5גמלא
 .2עין עבדת
 .3נגב מערבי
 .4שמורת עין אפק
 .5שמורת הר מיכון
 .6שמורת גמלא

 .5אתרי קק”ל
 .1מרכז הצפרות הבינלאומי למחקר באילת
 .2ערבה
 .3ניר עם
 .4פארק קנדה
 .5יער משואה
 .6מאגר תרצה
 .7יער העוצבות המשורינות בלטרון
 .8יערות מנשה (קינוני נץ מצוי)
 .9אגמון החולה  UNSCO -אתר מורשת עולמי
 .10עמק בית שאן
 .11שפלת יהודה

 .6מאגרי מים בשיתוף עם חברת מקורות וקק”ל
.1
.2
.3
.4

אגם זוהר
מאגרי חפץ חיים
עמק חפר
מאגר כפר ברוך
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אחד “הגופים הירוקים” ייקח על
עצמו את תפקיד המטה.
שיתוף ניהולי ,או מכוון ,עם גוף ציבורי
כגון החברה להגנת הטבע ועם גוף
אקדמי ,כגון אוניברסיטת תל אביב.
בחירת מנהלת הקמה שתוביל את
הנושא ותפורק לאחר ההקמה
וההתבססות של הרשת .תהליך זה
עשוי להימשך כמה שנים.
מוצע להכין מערך שבו כל מרכז
צפרות מפרט את הדרכים שבהן הוא
מתכוון לקדם את הצפרות במסגרת
פעילותו כגוף סטטוטורי עצמאי.

.7ד .גופים ממלכתיים ומשרדי
הממשלה בתוכנית לאומית
לצפרות
ליישום תוכנית לקידום הצפרות כנושא
לאומי יש צורך בשיתוף פעולה של גופי
תכנון ,משרדי ממשלה ,רשויות וחברות
ממשלתיות רלוונטיות ,כפי שמופיע
בשורות הבאות.

משרדי ממשלה
 .7מחצבות בשיתוף עם הקרן לשיקום מחצבות
.1
.2
.3
.4

חולות סמר
מגדל צדק
רמת הנדיב
עין גב

המשרד להגנת הסביבה  -אחראי על
הנושאים הסביבתיים בישראל ובהם גם
שימור המגוון הביולוגי ,שימור השטחים
הפתוחים וקידום המודעות הציבורית.
המשרד צריך להיות מעורב בתוכנית
בשימור מיני הציפורים ,בשימור בתי גידול
ובקידום המודעות הציבורית לכך.
משרד החינוך  -משרד חינוך צריך
להיות מעורב בהכנת תכנים ובהטמעתם
במערכת החינוך הפורמלית והא-
פורמלית (חוגי סיורי מתנ”ס ,תנועת נוער
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וכד’) .הצפרות הוא נושא שיכול להשתלב בנושאים רבים ,ביניהם
ביולוגיה ,סביבה ,פיזיקה ,ספרות ,אמנות ,תקשוב עם בתי ספר
יהודיים בחו”ל ,תוך חיזוק הקשר לארץ ישראל ,קשר בין ערבים
ויהודים “חוצי גבולות” ,ועוד.
משרד התיירות  -התיירות אמנם זוכה בשנים האחרונות לתשומת
לב ,אבל עדיין קיים מחסור גדול ביזמות בתחום הצפרות.
הפוטנציאל הגדול הטמון בתיירות נכנסת וההתעניינות הרבה
בארץ מחייבת הגדלה משמעותית של משאבים המופנים לקידום
תיירות הצפרות .משרד התיירות צריך לעסוק בשיווק הצפרות
בארץ ובחו”ל .לשם כך נדרשים משאבים שלא הושקעו כמעט
בתחום זה .המשרד צריך להפעיל את לשכותיו ברחבי העולם,
את מינהל השיווק בארץ ואת עמותות התיירות ,ולשנות תמונה
זו .החברה הממשלתית לתיירות (חמ”ת) ואגפים אחרים במשרד
חייבים להקצות יותר תקציבים לפיתוח תחום זה של תיירות ,שיש
לו עתה עדנה ברחבי העולם המערבי.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר  -בפרק החקלאות עמדנו על
הקשר בין צפרות לחקלאות .כדי להגדיל את הזיקה בין ציפורים
לחקלאים יש לנקוט בפעולות האלה :הגברת המחקר להקטנת
הקונפליקטים בין חקלאים וציפורים והפניית משאבים לממשקים
ייחודיים; הפחתת השימוש בחומרי הדברה והכנסת שיטות ידידותיות
להדברת מזיקים ומחלות כדי להפחית את הנזק הנגרם לציפורים;
יצירת תשתית תיירותית בשטחים חקלאיים שבהם קיים פוטנציאל
תיירותי ,ולקדם יזמות של חקלאים בתחום זה .על המשרד להשקיע
משאבים בהסברה ובהכשרה של חקלאים לעיסוק בצפרות,
כמשאב משמעותי בפיתוח פלח התיירות הכפרית.
המשרד לפיתוח הנגב והגליל  -חלק משמעותי של מוקדי
הצפרות ממוקמים בנגב ,בגליל ובאזורים הזוכים לתקציבי פיתוח
משמעותיים .יש להכניס לתכנון הכולל את נושאי הצפרות כחלק
מתוכנית הפיתוח באזורים אלו.
משרד האוצר  -על משרד האוצר לסייע בתקצוב התוכנית
וביישומה באמצעות משרדי הממשלה והגורמים העוסקים בנושא.
המשאבים הנדרשים אמנם גדולים יחסית למה שהושקע בתחום
זה עד כה ,אבל הם זניחים במושגים של תקציב המדינה.
משרד המדע  -מקומה של ישראל ב”צוואר בקבוק” בין שלוש
יבשות הופך אותה לאתר מחקר בעל חשיבות בינלאומית .על

משרד המדע מוטלת המשימה להוביל ולעודד מחקרים בסיסיים
ויישומיים בתחום הצפרות ולאתר בשיתוף עם גופים אקדמיים
בארץ ובחו”ל מקורות מימון לקידום הנושא המדעי.
משרד הביטחון  -הצפרות משיקה למשרד הביטחון בשני
תחומים עיקריים :חינוך ובטיחות טיסה .החינוך לשמירת הטבע
בצה”ל חייב לקבל מקום נרחב יותר .חיל האוויר ומפא”ת אמנם
משקיעים משאבים רבים בפתרון הקונפליקט בין מטוסים
וציפורים ,אבל נדרשים עוד משאבים רבים כדי לטפל בנושא זה
ברמה מערכתית.
משרד הפנים  -תחום הצפרות חייב לבוא לידי ביטוי בתוכניות
מתאר .ברחבי העולם עוסקים כיום באיתור אתרים חשובים
לציפורים ובאירופה זכו אתרים כאלה למעמד סטטוטורי .יש
לקדם מהלך כזה גם בישראל ,בדגש של קידום Important( IBA
 )Bird Areasבתכניות האב ובפיתוח של המדינה .אנו מציעים
להקים “קונסורציום” של משרדי הממשלה הרלוונטיים ולהוביל
מהלך עם משרד האוצר להגדרת תוכנית תקציבית ותוכנית
חומש לקידום הנושא על היבטיו השונים .יש לבחור שר ומשרד
ממשלתי שיסכימו להוביל את הקונסורציום לאור התעניינותו
הרבה בתחום.

הצפרות ביערות ,במאגרים ובכל תשתית אחרת המוקמת ברחבי
הארץ.
הסוכנות היהודית  -יש לשלב את הסוכנות ואת קרן היסוד
בתוכניות כדי להגדיל את ההשקעות בתחום הצפרות ,בעיקר
באזורי הפריפריה בנגב ובגליל.
מועצות מקומיות ועיריות  -יש להגביר את המודעות לנושא
הטבע העירוני ולהקצות תקציבים למועצות כדי לתכנן ולהקים
אתרים ראויים ,ולהפעיל את מערכת החינוך של המועצות
והעיריות לפעול בנושאים אלו.
מועצות אזוריות  -יש להגביר את המודעות בקרב המועצות
האזוריות לאתרי צפרות חשובים שנמצאים בתחומן ולהחדיר את
תחום הצפרות לתכנון והפיתוח שלהן ושל החברות הכלכליות שלהן
ושל עמותות התיירות.
הקרן לשיקום מחצבות  -מחצבות רבות המיועדות לשיקום
עשויות להפוך לאתרי צפרות .הקרן כבר אישרה את שיקומם של
שני אתרים  -מחצבת עין גב ומחצבת בנימינה  -כאתרי צפרות.
יש להמשיך במגמה זאת ,לאתר את האתרים הפוטנציאלים
ולתכננם בהתאם.

חברות ממשלתיות
רשויות וגופים ממלכתיים
רשות הטבע והגנים  -בשמורות רבות ובחלק מהגנים הלאומיים
ישנם אתרי צפרות משמעותיים ביותר .במסגרת תוכנית לאומית
יש להכין תשתיות בשמורות ,לשפר את הידע על הנעשה בהן
ולשפר ואת המידע הניתן למבקרים ,כשרשות הטבע והגנים
תפתח במסגרת משאביה את אתרי הצפרות ,אך תוך יצירת
זיקה הדוקה עם הרשת המוצעת בחוברת זו.
מינהל מקרקעי ישראל  -תוכנית לאומית לצפרות צריכה לכלול
הקצאה של שטחים פתוחים ושינוי ייעוד של שטחים להקמת
אתרי צפרות .המינהל צריך להיות שותף בתוכנית ולהקצות
שטחים שיידרשו לשם כך .מוצע להכין מסמך כוונות בנושא
באמצעות מכון דש”א.
קק”ל  -תחום הצפרות חייב להשתלב ביערות ,במאגרים ובאתרים
של קק”ל .ניתן לעשות זאת על ידי הוספת תכנים באתרים קיימים
ובתכנון אתרים חדשים .על מתכנני קק”ל להתייחס לנושאי

“מקורות”  -חברת “מקורות” מנהלת מאות מאגרי מים ,שרובם
אתרי צפרות חשובים .יש לתכנן תהליך שיכריז על מאגרים
חשובים כאתרי צפרות תיירותיים .לשם כך יש לפתח ממשק
מתאים ולתכנן את התשתיות התיירותיות.
חברת החשמל  -חברת החשמל עושה כבר כיום לקידום תחום
הצפרות .יש לסיים את מיגון עמודי חשמל ברחבי הארץ כדי
להקטין למינימום את הסיכון לציפורים.
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הזרזיר ( )Starlingהיא ציפור בולטת בנוף הציפורים החורפות בישראל .בעונת החורף חיים הזרזירים בלהקות גדולות ,שבעבר הגיעו עד לחמישה מיליון פרטים (!) בלהקות שהתכנסו מדי ערב למקומות לינה קבועים באתר אל -
חמה שבדרום הגולן ,בחיספין ,בכפר גלעדי ,בירושלים ,בתל אביב ובנחל גרר שבנגב .האוכלוסיות של הזרזירים ירדו בשני העשורים האחרונים לעשרות עד מאות אלפי פרטים בלבד .ייחודם של הזרזירים מתבטא בריקוד התעופה
שהם מבצעים לקראת הירידה לאתרי הלינה ,או בשעות היום ,כשהם מנסים להתחמק מעופות דורסים המנסים לצוד אותם .ליד מזבלת דודאים ,שמצפון מערב לבאר שבע ,ניתן לראות את ביצועי התעופה המרהיבים בין מחצית
נובמבר לתחילת מרץ .בשנים האחרונות נחקרה היכולת של מאות אלפי זרזירים לשנות כיווני טיסה בפניות חדות ובתיאום מדהים ,במיומנות שכמעט לא נתפסת והוגדרה על ידי החוקרים במסגרת ,Animal collective behavior
כלומר התנהגות קבוצתית של בעלי חיים 6 .קבוצות מחקר (רב תחומי) במסגרת פרויקט  STARFLAGבחנו את התופעה בניתוח מודלים תלת מימדיים ,וגילו שהזרזירים (או כל זרזיר) פועלים באינטראקציה ( )interactionעם 6-7
פרטים .התנהגות קבוצתית מהווה מרכיב מפתח בתחומי מדע רבים ,לרבות התנהגות אנושית בכלכלת שוק ,ושיתוף ותגובה בין גופים רבים (הצילומים מאתר דודאים .צילום.)Eitan Haddok :

ִצּפֳִרים נֹוְדדֹות
מלים :יורם טהר לב
לחן :א .נצר
עִם הַ ְּסתָו חָז ְרּו הַ ִצּפֳִרים
ֵמ ֵעבֶר הַּמְִדּבָרֵ ,מ ֵעבֶר הֶהִָרים,
הּוא ָראָה אֹותָּה עַל הֶ ָענ ָף
וְהִיא ְּכחֻ ַלּת נֹוצָה ,וְהִיא ּדַּקַת ָּכנ ָף.

ּו ַבחֶֹרף ּבֵין ׁשְִקיעֹות ו ָֹקר
נָׁשְקּו הֵם ז ֶה לָזֹו ,מַּקֹור ֱאלֵי מַּקֹור
וְעֵת חַּמָה ז ְָרחָה מִּתֹוך ָענ ָן
הֵם עָפּו ׁשִּכֹוִרים אֶל חֶֹרׁש וְאֶל ּגַן.

פזמון:
ז ֶה הָי ָה עִם ּבֹוא הַ ְּסתָו,
הּוא אֹותָּה ּכָל ּכְָך ָאהַב,
הָיְתָה יָפָה ּכְמֹו ַּבּשִיִרים,
ּכְמֹו ַּב ְּסתָו הַ ּ ִצ ֳפִּרים.

פזמון :ז ֶה הָי ָה...

הּוא ָּבנ ָה לָּה ֵקן ֵמ ֲע ָׂשבִים
וְהִיא ִל ְּקטָה ז ְָרעִים מִּתֹוך הְָרג ָבִים.
הּוא ׁשַָרק לָּה ׁשִיר ׁשֶל ַאהֲבָה
וְהִיא לֹו ׁשַי  -נֹוצָה מִּתֹוך ז ְנ ָבָּה.
פזמון :ז ֶה הָי ָה...

עֵת חָז ַר ָאבִיב אֶל הַ ְּכפִָרים -
הּוא ׁשָב אֶל הַּמְִדּבָר וְהִיא אֶל הֶהִָרים,
רּוחַ ֶׁש ָעבַר ַּבּגַן ָמצָא
ְּבצֵל ֲעצֵי הַחֶֹרש ּפֶַרח ו ְנֹוצָה.

“ ְּכנ ֶׁשֶר יָעִיר ִקּנֹו ,עַלּ-גֹוז ָלָיו י ְַרחֵף;
יִפְֹרׂש ְּכנ ָפָיו י ִ ָּקחֵהּו ,י ִ ָּׂשאֵהּו עַלֶ -אבְָרתֹו” (דברים ל”ב ,י”א)

פרק

8

צפרות וכלכלה

זכר של קטה חדת זנב מציג את מגוון נוצותיו המרשים על רקע הקרקע החדגונית של הנגב .אתרי השתייה של  5מיני הקטות המדבריות הן
אטרקציה ייחודית ,הדורשת פעילות שימור ופיתוח תיירות צפרות לצידה (צילום :רוני לבנה)
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.8א .היתרונות היחסיים של ישראל

מצב קיים
תשעת מרכזי הצפרות הפועלים כיום בישראל הם אלה:
 .1אילת
 .5לטרון
 .2לוטן
 .6כפר רופין
 .3חצבה
 .7מעגן מיכאל
 .4גן הכנסת בירושלים
 .8עמק החולה

200,000
150,000
100,000
50,000

המרכז הבינלאומי
לחקר הציפורים
באילת

התחנה לחקר
ציפורי ירושלים

מרכז הצפרות
בעמק החולה

0

מספר המבקרים בשנת  2006במרכז הבינלאומי לחקר הציפורים
באילת ,בתחנה לחקר ציפורי ירושלים ובמרכז הצפרות בעמק
החולה.

הכנסה שנתית

1,500,000

.8ב .השקעה בצפרות :עלות מול תועלת
שיקולי עלות  -תועלת נבחנו משתי נקודות מבט :אחת  -נקודת
ראות כלל משקית ,או אזורית; שנייה  -בחינה מנקודת מבטו של
מרכז הרווח (מרכז הצפרות) .בחינה משתי נקודות מבט אלו
מאפשרת ראייה כוללת של התועלת הנובעת מהקמת רשת
צפרות ארצית ובסיס לקביעת אסטרטגיה ומתודה להשגת
היעדים והמטרות .בחינת שתי נקודות מבט אלה תאפשר לקבוע
את הכלים שיש להפעיל להשגת המטרות והיעדים .יש לדון
ולפתח את הכלים ,הניתנים לסיווג לשתי משפחות:
כלי מאקרו כלכלה  -עונים על תועלת כלל ארצית וכלל אזורית,
שאין אפשרות לייחסה לפירמה מסוימת ,לקבוצה ,או לפרט .כלים
אלה נמצאים בידי הממשלה ועיקרם התערבות כלכלית וכספית
שמשנה את העלויות והתועלת היחסית העומדות בפני הפירמה
הפועלת.
כלי מיקרו כלכלה  -כלכלת הפירמה .הפירמה מוגדרת כ"מרכז
צפרות" ,או כאשכול של מרכזי צפרות .למרכז צפרות יש להגדיר
פרוגרמה של תחומי פעילות ,היקפם ומקורות הכנסה .יש להגדיר גם
זיקה כלכלית ותפעולית בין מרכזי הצפרות .הכוונה היא ליצור מערכת
כלכלית המהווה "חי הנושא את עצמו" בטווח הבינוני והארוך.
השילוב של ראיה כלכלית מנקודת ראות המאקרו והמיקרו נותנת
אינדיקציה לתנאים הכלכלים בטווחי זמן שונים ,כך ש"בסופו של יום"
מרכזי הצפרות יפעלו במתכונת כלכלית .גם אם המרכזים יסובסדו,
הגורמים המסבסדים יוכלו למדוד את התועלת שצומחת מכך.

1,250,000
מספר המבקרים

מרכזים אלו פועלים וניתן ללמוד מהם על הביקושים ,מספר
המבקרים ואפיונם ,על הרכב ההכנסות האפשרי ועל עלויות
ההקמה והתפעול .קיימת שונות רבה בין המרכזים  -הן במיקום
ביחס לנתיבי הנדידה של הציפורים והן בכוח המשיכה שלהן
באשר לצפרים .ההשקעה לתפעול כל מרכז ומרכז שונה גם היא
והיא תלויה באמצעים הדרושים להקמה ולתפעול של המקום.
גודל ההשקעה בכל מרכז ומרכז תלויה ,בין השאר ,ביכולת של

מספר מבקרים  -שנת 2006
250,000

מספר המבקרים

בזכות מקומה של ישראל בנתיב הנדידה של העופות ,התברכנו
ביתרונות רבים בתחום הצפרות ותיירות הציפורים .מגוון המינים
ומספר הציפורים שעוברות בארץ פעמיים בשנה מעניקים
לצפרים מהארץ ומחו"ל הזדמנות לתצפיות שאינן קיימות
במקומות אחרים .כבונוס ,תיירי הצפרות בישראל יכולים ליהנות גם
מאטרקציות נוספות בתחום ההיסטוריה ,הארכיאולוגיה והמורשת
התרבותית .יש להניח שענף תיירות הצפרים מושך פלח שוק
נוסף לתיירות הקיימת בישראל ואולי גם מאריך את שהותם של
תיירים "מסורתיים" .הפוטנציאל התיירותי בתחום הצפרות גדול.
בעולם פעילים כ 100-מליון צפרים .גם אם רק חלק קטן מהם הם
"צפרים בינלאומיים" ,מדובר בפוטנציאל שעשוי להניב תוספת
של עשרות אלפי תיירים בישראל .בשנים שלפני האינתיפאדה
ביקרו בארץ  40-30אלף צפרים בינלאומיים מדי שנה וההנחה
היא כי קידום הענף יכול להביא כ 100,000-צפרים בינלאומיים
בשנה .תיירות היא מקור הכנסה חשוב ,שכן תייר המבקר בארץ
מכניס למדינה כ 1,200-דולר בממוצע.
הצפרים הולכים בעקבות הציפורים .הצפרות יכולה ליצור ממשק
של תיירות בין המדינות שלאורך הבקע הגדול ולחבר את ירדן,
הרשות הפלשתינאית וישראל למיזם תיירותי אחד.

פרנסי האזור ושל יזמי המרכז להשיג מימון ציבורי להקמה .עלויות
התחזוקה הן פועל יוצר של היקף הפעילות וגם בעניין זה קיימת
שונות רבה בין מרכז צפרות אחד למשנהו .על בסיס הנתונים
מתחנות עתירות מבקרים ,השוכנות במקום מבוקש ,ניתן לפתח
"מרכז מודל" שישמש דגם מנחה להקמת מרכזי צפרות חדשים
ולחידושם של הקיימים .אנו מבססים את הניתוח שלנו על בסיס
הנתונים של מרכזי הצפרות בעמק החולה ,באילת ובירושלים.

הכנסה בשנת  2006בתחנה לחקר ציפורי ירושלים ובמרכז
הצפרות בעמק החולה.

1,000,000
750,000
500,000
250,000
התחנה לחקר
ציפורי ירושלים

מרכז הצפרות
בעמק החולה

0

התועלת וביסוסה
התועלת האזורית שאפשר להפיק מפעילות תיירות בתחום הצפרות
היא תוספת פעילויות כלכליות באזור היוצרות ביקושים נוספים
וצמיחה כלכלית .תוספת הביקושים המשנית והשפעתה על הכלכלה
מכונה "המכפיל הכלכלי האזורי" .לדוגמה ,תוספת של משרות
בתחום התיירות תגרום לתוספת של נותני שירותים לאלה העוסקים
ישירות בתחום התיירות וכך תתגבר הפעילות הכלכלית .גודלו של
המכפיל תלוי במשתנים רבים ,ביניהם קרבה ליישובים אחרים.
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.8ג .מתודות לבחינת הכדאיות הכלכלית של הקמת
מרכזי צפרות
להגברת המודעות לעושר ולמגוון עולם הציפורים והצפרות
בישראל יש ערך כלכלי שניתן לכימות בטכניקות מדידה כלכליות,
המעריכות את השווי של מרכזי צפרות מול שימושים חלופיים של
משאבי קרקע ,כסף ומשאבי הון אנוש .ניתן לאמוד את הסכומים
שמוציאים תיירים ,ישראלים וזרים ,על ביקור באתרים ועל לינה
ומזון במסגרת ביקור במרכז צפרות ,ולחשב את התוספת
הכלכלית מפעילות זו .ניתן לבחון את הרווח ואת יתרת ההכנסה
ממרכז צפרות על מכלול פעילויותיו .הערך של ההיבט התיירותי
וההשפעה הכלכלית של הצפרות נבחנו בכמה עבודות .להלן
שלוש עבודות מרכזיות ששימשו רקע לבחינה במסגרת זו:
 .1סקר שערכו ד"ר עליזה פליישר ויוסף אבי-יאיר אנגל (ג'וחא)
בחורף  2001/2בעמק החולה בקרב המבקרים הישראלים.
 .2בחינה שערך יוסף אבי-יאיר אנגל (ג'וחא) במרכז הצפרות
שבאתר "דיה".
 .3ניתוח ביו-כלכלי של שימור נשרים שביצעו יעל חורש וד"ר ניר
בקר .הניתוח מעריך את התועלת הכלכלית מצפייה בנשר
( )Gyps fulvousובודק את העלויות ואת מאפייני השימוש
הביולוגיים בתחנות האכלה.
נתונים אינדוקטיביים לבחינת כדאיות הקמת מרכז צפרות
(על סמך סקר מאת ד"ר עליזה פליישר ויוסף אבי-יאיר אנגל (ג'וחא) ,חורף )2001/2

הביקור הביקור אינו סה"כ לכל
כולל לינה כולל לינה המבקרים
מבקרים
20,985
12,590
8,395
7,762
4,658
3,104
מבקרים שהגיעו כצפרים
₪ 135
₪ 31
₪ 294
הוצאה ממוצעת לנפש
סה"כ הוצאות
₪ 2,854,729 ₪ 390,667 ₪ 2,464,062
סה"כ
הוצאה הקשורות ₪ 1,045,614 ₪ 144,535 ₪ 911,174
לצפרים
תועלת כללית שנתית
₪ 8,500,000
לאזור
מספר מבקרים שנתי

₪ 70,000

תועלת ממבקר שנתי

₪ 121

 התרומה הכלכלית לאזור כולל אפקט המכפיל נאמדת
בכ 8.5 -מיליון .₪
 ההוצאה הממוצעת למבקר שאינו לן בסביבה נאמדת
בכ.₪ 31-
 התועלת הכלכלית לאזור מביקור ממוצע היא .₪ 121
בהמשך המחקר משמשים נתונים אלה בסיס להערכת התועלת
לאזור ולמשק ולהכנסות של מרכז צפרות.

מרכז צפרות הנושא את עצמו
התועלת מקיומו של מרכז צפרות למשק ולאזור גדולות
מהתועלת הישירה הנגזרת מפעילותו של מרכז צפרות כמרכז
רווח .ההשקעה במרכז צפרות מניבה רווחים עודפים במרחב
שבו המרכז פועל .יחד עם זה ,יש להגיע למצב שמרכז צפרות
יהיה "חי הנושא את עצמו" בהוצאותיו השוטפות .ללא השקעות
בהקמה ,השגת היעד מותנית בכך שההכנסה העצמית של מרכז
צפרות תכסה את עלויות התפעול שלו וחלק מהוצאות ההון.
מרכז צפרות אינו יכול לכלכל את עצמו כמרכז רווח בפרמטרים
עסקיים ישירים .התועלת של הקמת מרכז צפרות היא בעיקר
בתועלת הנובעת בפעילות המכפיל הכלכלי .גישתנו להשקעה
הנדרשת בהקמת מרכז צפרות היא התייחסות אל ההשקעה
כאל הוצאה שוטפת ,תוך פריסת עלויות ההקמה .הפער בין
ההכנסה האמורה לכסות את עלות ההשקעה לבין ההכנסות
הצפויות ,ימומן מתקציב ציבורי והכדאיות נובעת מקיומו של
אפקט המכפיל האזורי.
 250אלף המבקרים במרכז הצפרות בחולה מהווים חלק מכוח
הקנייה באזור ויוצרים את אפקט ה"מכפיל הכלכלי האזורי" ,שהוא
ההצדקה להשקעה ציבורית במרכז שאין לה החזר כלכלי ישיר.

.8ד .פרוגרמה מאפיינת למרכז צפרות
הפרוגרמה למרכז צפרות מבוססת על עבודתו של יוסף אבי-יאיר
אנגל (ג'וחא) במרכז צפרות "דיה" ועל הפרוגרמה של האדריכל
אריה רחמימוב למרכזי צפרות בערבה ובאילת .ההשקעה במרכז
צפרות ממוצע נאמדת ב 1.8-מיליון ש"ח ,כפי שאפשר לראות
בטבלה דלהלן.

השקעה בהקמת מרכז צפרות (מודל)
פרוגראמה ועלויות הקמה
סוגי ההשקעות
תכנון וסקרים
תכנון וליווי מקצועי
מצפורים
חניה  2אוטובוסים 20 +פרטיות
שבילים למצפורים
מסתורים לצלמים
שירותים כימיים
אביזרים -משקפות
מזנון
תשתית  -גינון ונטיעות
נגרר מאובזר ומותאם לתחנת מידע
סה"כ
ב.צ.מ
סה"כ

סה"כ
₪ 90,000
₪ 100,000
₪ 450,000
₪ 700,000
₪ 400,000
₪ 200,000
₪ 500,000
₪ 150,000
₪ 100,000
₪ 700,000
80,000 ₪
₪ 3,470,000
₪ 530,000
₪ 4,000,000

עלות הקמה במושגים שנתיים
לשם תמחור נכון של ההשקעה ,ובהנחה שמרכז צפרות צריך
לתחזק את עצמו ולהחזיר את ההשקעה כדי שיוכל לממן את
הפחת ,ההנחה היא שהמרכז יוקם בהלוואה למשך  30שנה
ובריבית שנתית של  .4.5%בתנאים אלה העלות של החזר ההון
עומדת על  ₪ 250,000בשנה ,סכום שווה ערך לפחת .ההכנסות
אמורות לכסות סכום זה בנוסף לעלויות התפעול.

החזר שנתי צפוי להקמת מרכז צפרות
השקעה במרכז צפרות
שנים
ריבית שנתית צמודה
עלות שנתית של החזר ההון

החזר שנתי
₪ 4,000,000
30
4.50%
₪ 250,000
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מספר המבקרים

כוח אדם מיומן

מרכז הצפרות בעמקים
הוצאות והכנסות לשנה

הכנסות

600
500
400
300

אלפי ש”ח

הביקוש לביקור במרכז המידע הוא פועל יוצא של מקומו.
הנתונים המשפיעים הם המרחק מהעיר ,קרבתו למסלולי טיול
מקובלים והאטרקציה ה"צפרית" שבו .ההשקעה במרכז צפרות
צריכה להיות ההשקעה המינימלית לסטנדרד סביר שיענה על
היקף הביקורים .מספר המבקרים נע בין  4,000לשנה בכפר רופין
ל 70,000-לשנה ויותר בחולה.
מספר המבקרים בכל מרכז עשוי להשתנות מפעילות יזומה
למיצוי היתרונות היחסיים הקיימים בו .מאז שניתן לצפות בעגורים
בעמק החולה ,מבקרים במקום  220,000מבקרים ישראלים בשנה.
ניתן לצפות שתהיה תוספת למספר המבקרים כאשר תחזור
תיירות החוץ להיקפה הקודם.

תקציב שנתי של מרכז צפרות מייצג

200
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הכנסות הוצאות
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תנאי הכרחי לתפעולו היעיל של מרכז צפרות וליצירת
אטרקטיביות לקהלי היעד היא נוכחותו של כוח אדם מקצועי
ומיומן ,שעוסק במחקר ובה בשעה מתפעל את המרכז .הדרכה
מקצועית שכזו מעניקה למרכז דינמיות ואטרקטיביות ,וגם בסיס
הכנסה נוסף שמקורו בהשתתפות מימון של קרנות מחקר וגופים
אחרים.

מקורות הכנסה נוספים  -ההכנסה משיווק מוצרים ושירותים
(שיווק חדרים ללינה ,מוצרים וספרים) ,מתרומות ,ממענקי מחקר
לחוקרים העובדים במרכז ,מהקצאות שמקורן בתקציב המדינה
כתמיכה בתיירות ,בחקלאות ובחינוך ,נאמדת בסדר גודל של
כ 100-אלף  ₪בשנה.

.8ה .מקורות הכנסה למרכזי הצפרות

תפעול כלכלי של מרכז צפרות (מודל)

דמי כניסה  -ההוצאה הממוצעת לאדם המבקר במרכז הדרכה
ובמרחב שסביבו ,למעט לינה ,עומדת על  .₪ 31ההנחה היא
שהמבקר הממוצע מוכן להוציא מחצית מסכום זה על דמי כניסה
למרכז הצפרות .כלומר ,ניתן לצפות להכנסה בסדר גודל של
כ ₪ 20-לאדם .מטעמי זהירות ,לצורך תחשיב ההכנסה המשוערת,
הערכנו דמי כניסה בסך  ₪ 15לאדם.
טיולים והדרכות  -פדיון מהדרכות הוא סעיף חשוב בהכנסות
מרכזי צפרות .ההכנסה מהדרכות ומטיולים במרכז הצפרות
והטבע העירוני בירושלים עומדת על כ 650,000-ש"ח בשנה.
במרכזי צפרות מרוחקים מהעיר ההכנסות מסעיף זה נאמדת
בכ ₪ 100,000-בשנה ,על בסיס ההכנסות ממרכזי צפרות קטנים
כמו מרכז הצפרות בכפר רופין בו מרכיב ההכנסות השנתיות
מסיורים היה בהיקפים דומים.

מודל של מרכז צפרות מבוסס על ממוצעים של נתונים .יש מרכזים
שבהם עלות ההשקעה המתוכננת גבוהה בהרבה מהממוצע ולא
בהכרח זו ההשקעה הנכונה .במרכזם אחרים ניתן להשקיע פחות
ועדיין להשיג את התוצאות הרצויות .מטבע הדברים ,מודל קולע
לממוצע ואינו משקף עלות מסוימת של מרכז מסוים .מכיוון שחלק
ממרכזי הצפרות טרם תוכננו ,אין אפשרות ואין מקום לבצע תכנית
עסקית לכל אחד ואחד מהמרכזים .עם זאת ,המודל מאפשר
למקבלי ההחלטות להתייחס למשמעות הכלכלית של פרוגרמות
אפשריות ולכוון את ההשקעה בהתאם .תכנית עסקית ובחינת
עלות תועלת של מרכז תהיה ברמת פירוט הרבה יותר גבוהה.
עבודה זו מציגה בחינה אסטרטגית שנועדה לשמש כלי בידי
מקבלי ההחלטות לקראת תכנון מפורט .הטבלה שלהלן מציגה
ניתוח אינדיקטיבי של תקציב שנתי של מרכז צפרות מייצג.

הנושא

הנושא
מספר מבקרים
ואלה לפי 20,000
סקר אלה
החזר ההון /
הכנסה ממוצעת
15
פחת
ממבקר
סה"כ הכנסות
 ₪ 300,000משרות הערה 1
ממבקרים
הכנסות מהדרכות  ₪ 300,000עלויות אחזקה
ותפעול
ומטיולים
₪ 600,000
סה"כ
גרעון
גרעון ביחס להוצאות

הוצאות

₪ 250,000
₪ 360,000
₪ 150,000
₪ 760,000
-₪ 160,000
-21%

אומדן תועלת למשק מקיומו של מרכז צפרות
האומדן מתבסס על הוצאה של  ₪ 121למבקר .מטעמי זהירות
הפחתנו את ההוצאה ל ₪ 90-למבקר .ההכנסה מחושבת כתועלת
למשק האזורי לפי המכפיל האזורי ובניכוי מקדם בטחון לשם
זהירות ושמרנות.

התועלת למשק ממרכז צפרות
גרעון בהפעלת מרכז צפרות
מספר מבקרים
התועלת לאזור מביקור ממוצע
סה"כ התועלות השנתיות
לאזור ממרכז צפרות

₪ -160,000
20,000
₪ 90
₪ 1,800,000

התועלת כוללת את "המכפיל האזורי" ואינה באה בהכרח לידי
ביטוי בתזרים המזומנים של מרכז הצפרות ,אך מנקודת הראות
של המשק ,התועלת תבוא לידי ביטוי בתעסוקה ,ברמת חיים
ובחיסכון תקציבי על הוצאות חברתיות.
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.8ו .תקצוב ציבורי למרכז צפרות (מודל)
התועלת למשק ממרכז צפרות
₪ -160,000

גירעון בהפעלת מרכז צפרות
מספר מבקרים
התועלת לאזור מביקור ממוצע
סה"כ התועלות השנתיות
לאזור ממרכז צפרות
הסבסוד למרכז צפרות
תועלת נטו לאזור
סבסוד ביחס לתועלת

20,000
₪ 90
₪ 1,800,000
₪ -160,000
₪ 1,640,000
9%

הנתונים בטבלה מוכיחים שלמרות שמרכז הצפרות סובל מגירעון
תפעולי ,הפעלתו יוצרת תועלת למשק .כיסוי הגירעון בתקציב
הציבורי יביא בכל זאת תועלת כלכלית נטו למשק .מרכז צפרות
מצליח ,שיביא יותר מבקרים ,עשוי להגיע לאיזון תפעולי שיכסה
גם את עלות הקמתו .יחד עם זה ,תנאי הכרחי לקיום מרכז צפרות
לטווח ארוך היא הסתפקות בהשתתפות תקציבית ששיעורה נמוך
מ 50%-מהעלויות השנתיות .המשתנים הקובעים את היקף ההכנסה
ואת היקף התקציב הקבוע הם ההכנסה ממבקרים והכנסות מימי
הדרכה ומטיולים .בדקנו את שיעורי הסבסוד הדרוש בהתאם
לשני המשתנים הללו .הטבלה דלהלן מתארת את תנאי הסף
לקיומו של מרכז צפרות .עמידה בתנאי הסף היא פועל יוצר של
האטרקטיביות האובייקטיבית של מרכז הצפרות ,של ההשקעה
הדרושה בהפעלתו ואת יכולת הניהול והתפעול של הצוות.

חישוב היקף תקצוב מעלויות התפעול

הכנסות ממבקר

שיעור הסבסוד
מכלל העלויות

מספר מבקרים

24%
₪ 10

5,000
50.70%

9,000
45.07%

20,000
29.58%

30,000
15.49%

₪ 12
₪ 18

49.30%
45.07%

42.54%
34.93%

23.94%
7.04%

7.04%
-18.31%

שיעור הסבסוד מכלל העלויות

 צבע אדום :שיעור סבסוד מעל  50%מעלות התפעול .אין
כדאיות להפעלה.
 צבע שחור :שיעור סבסוד נמוך מ 50% -מעלויות התפעול .יש
כדאיות להפעלה.
 צבע כחול :שיעור סבסוד שלילי .אין צורך בסבסוד.
על פי הנתונים בטבלה שלעיל ,מרכזי צפרות שבהם מספר
המבקרים נמוך מ 9,000-איש בשנה ,יתקשו להגיע לאיזון תפעולי.
התבססות על סבסוד שעולה על  50%מהוצאות התפעול ,עשוי
להביא לקריסת מרכז הצפרות בטווח הבינוני .אם מרכז הצפרות
לא יגיע לאחר כחמש שנות פעילות שנים ליעדי פעילות והכנסות,
הוא לא יתוקצב ולא יהיה מקום להמשך פעילותו.

תקצוב ציבורי ותועלת למשק
קיימים מספר מודלים להקמת רשת של מרכזי צפרות .מרכז
צפרות אכן יכול לפעול בניהול עצמאי לכל דבר ולשלוט בתפעול,
בתקציב ,בהכנסות ובהוצאות .אבל מנקודת ראות שיווקית ,קיימים
יתרונות בקיום רשת מרכזי צפרות .רשת כזו מעניקה לצפרים
מקצועיים ולחובבים מסלול שלם שבו ניתן לצפות במגוון מיני
ציפורים ,בכל עונות השנה .ניצול יתרונות הגודל של הרשת בא לידי
ביטוי ביכולת גיוס משאבים גדולים יותר ,ביכולת איגום משאבים
לפעילות אקדמית ,בהעברת ידע ,בשיווק משותף ובתמיכה בכוח
אדם מיומן .בעלות משותפת על רשת הצפרות ,ניהול משותף
ותקציב משותף ,יכולים לאזן בין מרכזי צפרות שיוצרים עודף
תפעולי לבין מרכזי צפרות קטנים ,הזקוקים להשתתפות תקציבית.
היתרון הגלום ביצירת מערכת בבעלות משותפת עשוי ,מצד שני,
להיות נקודת תורפה .קשה להביא מרכזים רבים בעלי אינטרסים
מקומיים משלהם ,שלעתים נוגדים אינטרסים של מרכזם אחרים,
לפעול ברשת ארגונית אחת .ובכל זאת ,הקמה של רשת מרכזי
צפרות בעלות מאפיינים משותפים בתפעול ושיתופי פעולה
בתחומים מסוימים ,עשויים להעניק תועלת בטווח הזמן הקצר.

התועלת למשק בהקמת רשת מרכזי צפרות
לתקופת תפעול של  5שנים
הטבלה מתבססת על ההנחות האלה:
 השקעה בהקמת מרכז צפרות ₪ 4,000 :ש"ח.

 למרכז יש עודף תפעולי.
 הסבסוד השנתי הציבורי להון עוד על כ 170,000-ש"ח.
 תשואה למשק למבקר 90 :ש"ח.

חשבון כדאיות משקי
שנה
0
1
2
3
4
5

הוצאה
₪ 4,000,000
₪ 170,000
₪ 170,000
₪ 170,000
₪ 170,000
₪ 170,000

תועלת למשק
₪ 1,800,000
₪ 1,800,000
₪ 1,800,000
₪ 1,800,000
₪ 1,800,000

IRR

סה"כ
-4,000,000.00
1,630,000.00
1,630,000.00
1,630,000.00
1,630,000.00
1,630,000.00
30%

שיעור התשואה להשקעה ציבורית בנתונים משתנים
של תועלת מביקור וסבסוד ציבורי
₪ 33
-14.03%
-18.42%
-21.39%

תועלת מביקור
₪ 60
9.06%
6.02%
4.06%
0.00%

₪ 90
29.61%
27.04%
25.41%
22.11%

30%
₪ -170,000
₪ -250,000
₪ -300,000
₪ -400,000

סבסוד
ציבורי
שוטף

שיעור התשואה להשקעה הציבורית

הטבלה מוכיחה שגם אם התועלת ממבקר נמוכה בשני שלישים
מממצאיהם של ד"ר פליישר וי .אבי-יאיר אנגל (ג'וחא) ,המיזם
נושא תשואה חיובית למשק.

תקציב הקמה למרכזי הצפרות
עלות ההקמה הממוצעת של  14מרכזי הצפרות מוערכת ב52-
מיליון ש"ח .הגוף המנהל ימצא תרומה בהיקף של שליש מהיקף
ההשקעה והסבסוד השוטף ,כלומר ,על הגופים הממשלתיים
לגייס  35מליון ש"ח מתוך התקציב בסך  52מליון ש"ח .משך
התכנית מוערך בחמש שנים ,ולכן המשמעות היא ,שלכל שנה
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יידרש מימון הקמה ממשלתי בסך של  7מליון ש"ח .העלות
השוטפת על ההוצאה הציבורית מוערכת ב 2.2-מליון ש"ח לשנה.
לפיכך התקציב הממשלתי הנדרש לעלות השוטפת הוא  1.5מליון
ש"ח לשנה ( )2/3למשך חמש שנים.

.8ז .צוות ההקמה
להקמת פרויקט מרכזי הצפרות אנו מציעים להתקשר עם גורם
העונה על הנתונים האלה:
• יכולת מקצועית.
• יכולת ארגונית.
• פעילות בתחום.
• ארגון לא ממשלתי.
• ניסיון קודם בהפעלת רשת מרכזי צפרות.

המלצה
מומלץ להקים איגוד צפרות ישראלי .האגוד לא רק יהיה בית
וכתובת לצפרים בארץ ,אלא גם יקיים קשר עם עולם הצפרים
מחוץ לישראל .אנו רואים באיגוד בסיס להקמת קשרים תרבותיים
וכלכלים עם צפרים ברחבי העולם .להקמת האיגוד ופעילותו
תהיה השפעה ברוכה על הקמת קשרי תיירות ותרבות בין ישראל
למדינות אחרות.
לאיגוד הצפרים יכולות להיות אכסניות רבות .נראה כי החברה
להגנת הטבע עשויה להיות "קן טבעי" טוב לצפרים הישראלים
ולצפרים מחו"ל ,בשיתוף עם גוף אקדמי כדוגמת אוניברסיטת
תל אביב.

ההיבט הכלכלי של בטיחות הטיסה וציפורים  -ב 15/1/09-בשעה  15:26המריא מטוס  AIRBUS 320בטיסה  1549של חברת US-AIRWAYS

משדה התעופה לה-גרדיה לעיר שרלוט בצפון קרולינה .לאחר דקה ,בגובה של  975מטר פגע המטוס בלהקת אווזים קנדיים ,שני
המנועים יצאו מכלל פעולה .הקברניט ,צ'סלי סולנברגר הצליח לנחות במים הקפואים של נהר ההדסון ,כשכל  150הנוסעים וחמשת
אנשי הצוות ניצלו .התגובה המהירה ,כושר ההחלטה יוצא דופן ,ויכולת הטיסה ברמה ייחודית מנעה קטסטרופה תעופתית ,כשהמטוס
עלול היה להתרסק על ניו-יורק ולגרום נזק אדיר ברכוש ובחיי אדם .הנזק הכספי מאסונות ציפורים בארה"ב מגיע למיליארד דולר
בשנה .הפעילות המחקרית ויישומה בחיל האוויר הישראלי בעזרת המכ"מים ושיטות מחקר אחרות ,הצליחה לחסוך לתקציב הלאומי 760
מליון דולר מאז שנת  .1984ההשקעה הכספית בקידום רשת מוקדי הצפרות הלאומית תתרום משמעותית לכלכלת המדינה על היבטיה
הנרחבים (צילום :באדיבות סוכנות רויטרס).

דוגמה לנדידת יום במכם הרוסי בלטרון (סתיו)  .8.10.2002 -ביום
נדידה זה חלפו  36,000עיטי חורש ,כשליש מהאוכלוסיה העולמית
של מין זה ,בציר הנדידה המערבי מעל לטרון .בצילום נראית תמונת
המכ”ם הרוסי בלטרון ,המתעד גוש באורך של כ 100-ק”מ החוצה את
ישראל (תיעוד :ד”ר לאוניד דינביץ’)

דוגמה לנדידת לילה במכם הרוסי בלטרון (אביב) ,12.3.2001 -
שעה  ,22:01נדידת הלילה באביב :חזית רחבה של ציפורים
נודדת לרוחב כל המדינה ,ומעל לים התיכון ,בדרכה חזרה
לאירופה ואסיה
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 - 1944נשיא המדינה ,מר שמעון פרס ,רכוב על גמל בסיור
בנגב ,עת צפה לראשונה בפרס ,והחליט בו במקום לעברת
את שמו מפרסקי לפרס

מרץ  - 1987פרופ’ היינריך מנדלסון ,שסייר עם נשיא המדינה
בשנת  1944וזיהה את הפרס במעופו בנגב ,מגיש לשר החוץ
כרזת פרס .מימין :מר עזריה אלון ,מזכיר החברה להגנת הטבע

פרס דואה בסמוך לקינו בנחל צאלים ואתר מצדה ,אתר מורשת עולמית לשפת ים המלח ומצוקי הבקע הגדול .הפרס נכחד כמקנן בישראל בשנת 1982

ַּב ָּׁשנ ָה הַ ָּבאָה
מלים :אהוד מנור
לחן :נורית הירש
ַּב ָּׁשנ ָה הַ ָּבאָה נ ֵׁשֵב עַל הַ ִמְּר ֶּפסֶת
וְנ ִ ְסּפֹר ִצּפֳִרים נֹוְדדֹות,
יְלִָדים ְּבחֻ ְפׁשָה י ְ ַׂשחֲקּו ּתֹו ֶפסֶת
ּבֵין הַ ַּבי ִת ְלבֵין הַׂשָדֹות.

ֲענ ָבִים אֲֻדּמִים י ַ ְבׁשִילּו עַד הָעֶֶרב
ו ְיֻּגְׁשּו צֹונ ְנ ִים ַל ּ ֻׁש ְלחָן,
ו ְרּוחּות ְרדּומִים יִּׂשְאּו אֶל אֵם הַּדֶֶרך
עִּתֹונ ִים י ְ ָׁשנ ִים ו ְ ָענ ָן.

עֹוד ּתְִראֶה עֹוד ּתְִראֶה
ַּכּמָה טֹוב יִהְי ֶה
ַּב ָּשנ ָה – ַּב ָּשנ ָה הַ ָּבאָה.

עֹוד ּתְִראֶה...
ַּב ָּׁשנ ָה הַ ָּבאָה נ ִפְֹרׂש ּכַּפֹות י ַָדי ִם
מּול הָאֹור הַּנִּג ָר הַ ָּלבָן.
ֲאנ ָפָה ְל ָבנ ָה ִּתפְֹרׂש ּבָאֹור ְּכנ ָ ַפי ִם,
וְהַ ֶּׁשמֶש ּתִז ְַרח ְּבתֹוכָן.
עֹוד ּתְִראֶה...

פרק

9

“וָאֹמַר מִי יִּתֶן-לִי ֵאבֶרּ ,כַּיֹונ ָה ,אָעּופָה ו ְ ֶא ְׁשּכֹנ ָה.
הִּנ ֵה,אְַרחִיק נ ְֹדד; ָאלִין ַּבּמְִדּבָר ֶסלָה( ”.תהילים נ”ה ,ז’-ח’)

המלצות ליישום התוכנית המוצעת

חוגי צפרות ובני נוער הם עתידנו בפיתוח הצפרות בישראל (צילום :יוסי לשם)
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.9א .ארגון
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

תוקם רשת ארצית של מרכזי צפרות שתתבסס על 15
מרכזים .שישה מרכזים חדשים יתווספו לתשעה מרכזים
פעילים.
כל מרכז יפעל כמרכז אזורי שיקשור את פעילותו עם יחידות
המשנה באזור ,כדוגמת תוכנית האב שהוכנה בערבה ובעמק
בית שאן.
כשלב שני לתוכנית המוצעת ,יוכן סקר מפורט שימקם
בכל מרכז אזורי את יחידות המשנה .הסקר ימליץ על אופן
התפעול של המערכת האזורית.
בשטחו של כל מרכז אזורי יוגדרו גם יחידות המשנה הפועלות
באופן עצמאי על ידי גופים אוטונומיים כגון אתרי צפרות
בשמורות טבע המופעלות על ידי רשות הטבע והגנים ,אתרי
צפרות ביערות המופעלים על ידי קק”ל ,בשטחים פתוחים
של קק”ל ,גופי מים בטיפול “מקורות” ושיקום מחצבות של
הקרן לשיקום מחצבות .המרכז האזורי יהיה הגוף שידחף
ויקדם פעילות אזורית ,אך כל גוף יפעל ויקדם את אתריו
באופן אוטונומי ותקציבי כבעבר.
כל מרכז אזורי יפעל במערכת אוטונומית סגורה מבחינה
תכנית ,תקציבית וארגונית .המרכז יצטרך לפעול באיזון
תקציבי ולקדם נושאי חינוך ,מחקר ,שימור טבע ותיירות,
בהתאם לתוכנית אב שתגובש במשותף על ידי המערכת
הארצית ,ובתיאום עם הגופים השותפים בפרויקט .כל מרכז
יפעל לקידום ולפיתוח הקשר עם הרשות המקומית שבשטחה
המרכז פועל.
תוקם מערכת ארגונית ארצית ,שתטפל בעיקר בקידום
הטיפול בהתוויית היעדים של הרשת ברמה הארצית
ובהגדרת תכני הפעולה ,תוך הידוק הקשר בין המרכזים.
הגוף הארצי יפעל לקדם כל נושא שיש לו יתרון לפעילות
בהיבט ארצי ,כגון מערכת שיווק ארצית ,קשר עם ארגונים
בינלאומיים ,קשר עם גורמי חינוך ,מחקר ותיירות .בה בשעה,
הגוף המרכזי יהיה גוף מקצועי מוביל ,מתווה דרך ויועץ .הוא
לא יהיה גוף מנהל תפעולי ,כדי שלא לפגוע באוטונומיה של
המרכזים האזוריים.
הגוף הארצי לא יוקם כגוף חדש ,אלא יפעל בתוך מסגרת

קיימת ,שניחנה בתנאי הסף האלה :יכולת מקצועית ,יכולת
ארגונית ,ארגון לא ממשלתי ,ניסיון עבר בהפעלת מרכזי
צפרות.
מומלץ שהחברה להגנת הטבע ,בשיתוף עם אוניברסיטת
תל-אביב ,יהוו את הגוף המוביל ,תוך הקמת גוף מנהל שבו
יהיו נציגים מכל המרכזים השותפים .מוצע להכין תקציב
נפרד ואוטונומי לפעילות הגוף הארצי.
 .8יעדי הגוף ,אופן עבודתו הארגונית ,תקציבו ותחומי פעילותו,
יוכנו ויאושרו במשותף על ידי הגופים השותפים במיזם.
 .9טיוטה של הפריסה הארצית של המערכת ושל גופי המשנה
מוצגת במסמך זה בעמודים .151-154
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.4

.9ב .תוכן
.1
.2

.3

.4

.5

כל מרכז אזורי יעסוק בתכנים שיוגדרו במשותף על ידי
שותפי הרשת והגוף הארצי.
כל מרכז אזורי יגדיר את ייחודו התכני בהיבטי הצפרות
השונים ואת אופן פעילותו ,כדי שהרשת הארצית תוכל לאפיין
את ייחודו של כל אזור.
הנושאים שיטופלו על ידי רשת מרכזי הצפרות יתרכזו בנושאי
מחקר ,שמירת טבע ,תיירות ,חינוך ,קונפליקט עם חקלאות,
טבע עירוני ובטיחות טיסה .מינון הטיפול של כל מרכז במכלול
הנושאים ישתנה בהתאם לאופיו.
כל מרכז יהיה אחראי באזורו על פעילויות כגון הפקה
והדפסה של חומרי הדרכה ,שיווק ,מחקר ,חינוך ותיירות .בד
בבד יפעיל הגוף הארצי מערכת מקבילה של פרסומים ,שיווק
וקידום תכנים בהיבט ארצי כגורם תומך ומסייע לאזורים ,יוקם
אתר אינטרנט ארצי שייתן קישורים למוקדי הצפרות בכל
אזור.
ועדות משנה לכל נושא מקצועי יגדירו את אופי הפעילות
והפיתוח על ההיבטים הרב-תחומיים ברמה אזורית וארצית.

.9ג .תקציב
 .1מהבדיקה הכלכלית של הפעלת רשת מרכזי צפרות עולה
שהתועלת מקיומו של מרכז צפרות למשק ולאזור גדולה
משמעותית מהתועלת הישירה של מרכז הצפרות כמרכז רווח.

.5
.6

.7

היעד של פיתוח המערכת הוא להעמיד את מרכז הצפרות,
תוך חמש שנים ,למצב של “חי הנושא את עצמו” .הישג זה
מותנה בכך שהמרכז יכסה חלק משמעותי ,לפחות  ,50%של
עלות התפעול ועלויות הון .יש לתמוך במרכזי הצפרות ובמרכז
הארצי כתשתיות הוצאות הקמה ,תוך פריסת עלויות ההקמה
למשך שנים.
מומלץ לתמוך בהקמת כל  15המרכזים האזוריים בהלוואה
ל 20-שנה ובריבית של  ,4.5%כך שהעלות השנתית להחזר
ההון של כל מרכז תעמוד על  ₪ 140,000בשנה.
מחישובי מודל עלויות של תפעול הכנסות והוצאות עולה,
שמרכז צפרות חייב לקלוט  20,000מבקרים בשנה לכל
הפחות ,לגבות  12ש”ח דמי כניסה למבקר ולהכניס מהדרכות
ומטיולים  300,000ש”ח בשנה .בנתונים אלה המרכז יגיע לאיזון.
מרכז שלא יגיע לאיזון תפעולי תוך חמש שנים  -ייסגר!
פותח מודל המציג את התרומה המשמעותית של מרכז
צפרות לאזור ,ובהתאם לכך את הכדאיות בהשקעה בו.
התקציב הדרוש לסבסוד הקמת המערכת ולתפעולה במשך
לחמש שנים עומד על  52מיליון  .₪מוצע כי שליש מסכום
זה יגויס מקרנות ומתרומות באמצעות הגוף הארצי המוביל,
ושני השלישים הנותרים ,שהם  35מיליון  ,₪יבואו מתקציב
ממשלתי.
מוצע להקים פורום בין-משרדי בהובלת משרד האוצר
והמשרד להגנת הסביבה ,שיבחן את האפשרויות למימוש
התקציב המבוקש .בפורום ישתתפו המנכ”לים ,או הנציגים
המוסמכים של המשרד להגנת הסביבה ,משרד החינוך,
משרד המדע ,משרד התיירות ,משרד החקלאות ,המשרד
לפיתוח הנגב והגליל ומשרד הפנים .ייתכן שיש לקדם
את הנושא בעזרת משרד ראש הממשלה .הגופים הלא
ממשלתיים ידגישו את שיתוף הפעולה ביניהם ואת ההיבט
הלאומי והבינלאומי של המיזם המוצע.
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 3,000שקנאים שנחתו ללינת לילה בעמק החולה ,בדרכם לאפריקה ,נראים כמו “ציור יפני” .תצפית כזו עשויה למשוך עשרות אלפי חובבי טבע (צילום :יוסי אשבול)

אִּלּו ִצּפֳִרים
לחן :ז'אן קלבה
מילים :ז'אן ברוסול
גרסה עברית :נ .שמר

אִּלּו ִצּפֳִרים ֲאׁשֶר עָפֹות ֵמעַל הַּי ָם
אִּלּו ִצּפֳִרים הָיּו ּדֹובְרֹות ִּכ ְבנ ֵי אָדָם
אֵילּו סִּפּוִרים הָיּו וַַדּאי ַל ִּצּפֳִרים
עַל הָאֲָרצֹות ֲאׁשֶר ֵמ ֵעבֶר ֶלהִָרים.

ּכָל י ְַרק הַּיַעַרּ ,כָל חֶ ְׁשכַת הַ ַּסעַר
ּכָל חֶמְַדת הַ ַּקי ִץ ַּב ְּלבָבֹות
זֹו ֲאׁשֶר הֹו ֶפכֶת ְל ִצ ְבעֵי ַׁש ֶּלכֶת
ׁשֶל הָ ֲאהָבֹות הַּנִכְז ָבֹות.

ּכָל חֹופֵי הַ ֶּפלֶאּ ,כָל ַאג ְמֵי הַ ְּת ֵכלֶת
ּכָל הְָר ָכסִים הַּמֻ ְׁש ָלג ִים
ּכָל יְמֵי הַּפֶֶרך ֶׁשחָלְפּו ַּבּדֶֶרך
ּכָל הַ ַּׁש ָּבתֹות וְהַחַּגִים.

אַך הַ ִּצּפֳִרים נ ֶ ֱאמָנֹות ִל ְׁשתִיָקתָן
וְעִם ּבֹוא הַ ּ ְסתָו
הֵן ַממְִריאֹות ִּב ְמחִי ָּכנ ָף
וְהַּסֹודֹות ִאּתָן

אִּלו ִצּפֳִרים ֲאׁשֶר עָפֹות ֵמעַל הַּי ָם
אִּלּו ִצ ֳפִּרים הָיּו ּדֹובְרֹות ִּכ ְבנ ֵי אָדָם
אֵילּו מִין ׁשִיִרים הָיּו וַּדַאי ַל ּ ִצּפֳִרים
אֵיז ֶה ַקְרנ ָבָל הָי ָה ְלכָל הַמְׁשֹוְרִרים.

“ֹקֵרא ִמּמִז ְָרח ַעי ִט ֵמאֶֶרץ מְֶרחָק אִיׁש ֲע ָצתִי”.
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פרק

חיויאי מביא נחש במקורו לגוזלו שבקן על עץ חרוב בשפלת יהודה (צילום :יורם שפירר)
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שובר שיאים עולמיים .טבע הדברים  .148עמ'.74-80 :
 .95מויאל ,ח ,.לשם ,י .)2007( .דורסי הלילה במיתולוגיות .טבע
הדברים  .144עמ'.90-99 :
 .96מילר א ,.לשם י ,.אלון ד ,.ישראל ד ,)2003( .שיקום מחצבות
החול בעין-גב ,פרוגרמה לתיירות אקולוגית ,הוצאת מרכז
הצפרות הישראלי ,המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים
בלטרון ,ADM ,אדריכלי נוף עיצוב סביבה.
 .97מירוז ,א ,.אלון ,ד .)2000( .מחלקת העופות .מתוך :דולב,
ע ,.פרבולוצקי ,א( .עורכים) .הספר האדום של החולייתנים
בישראל ,הוצאת רשות הטבע והגנים והחברה להגנת
הטבע.
 .98מירוז ,א ,.הצופה ,א .)2003( .תפוצת קינון ודגם ניצול של
הלוברה במערב הנגב .טבע הדברים  . 30עמ'.48-65 :
 .99מנספלד י ,.גסול ד ,)2004( .פיתוח מתווה ועקרונות לתכנון
תיירות בת-קיימא באזור ים המלח ,אוניברסיטת חיפה,
המרכז לחקר התיירות הצליינית והנופש בשיתוף מו"פ ים
המלח ,מועצה אזורית תמר ומגילות ( 76עמודים).
 .100סוונסון ל ,.גרנט פ ,.ומלארני ק ,.צטרסטרום ד,)2003( .
הציפורים  -המדריך השלם לציפורי אירופה וישראל ,מהדורה
עברית בהוצת מפה ,הקיבוץ המאוחד והחברה להגנת
הטבע.
 .101סוונקוויסט ,ר ,)1981( .סיכום נדידת האביב מעל אילת
 .1978-1979העזנייה  ,14-16 :2החברה להגנת הטבע.

 < 183פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל

 .102פורטר ר.פ ,.ווילי א ,.כריסטנסן ס ,.ונילסן ב.פ ,)1987( ,.זהוי
דורסים בתעופה של אירופה וישראל ,הוצאת אוניפרס
והחברה להגנת הטבע.
 .103פז ע ,)1986( .האנציקלופדיה של החי והצומח בארץ-ישראל,
כרך  - 6עופות ,משרד הביטחון  -ההוצאה לאור והחברה
להגנת הטבע.
 .104פז ,ע ,.אשבול ,י ,)1990( .מדריך הציפורים בישראל ,לפי
מקומות חיות ,הוצאת כתר.
 .105פז ,ע .)2003( .שינויים ותמורות בעולם העופות של ישראל.
העזנייה  .30עמ'.16-39 :
 .106פליישר ע ,.אנגל אבי-יאיר י ,)1997( .סקר עמדות צפרים
באנגליה ,הוצאת החברה להגנת הטבע ,אגף התיירות ומרכז
הצפרות הישראלי ( 19עמודים).
 .107פליישר ע ,.אנגל אבי-יאיר י ,)2002( .סקר השפעת הציפורים
על כלכלת התיירות בגליל ,פברואר  ,2002הוצאת קק"ל,
משרד התיירות והחברה להגנת הטבע ( 15עמודים).

 .112רחמימוב א ,)2001( .צפרות וטבע בערבה  -תרבות אקטיבית
שטחים פתוחים ,פארק ללא גבולות ( 23עמודים).
 .113שולמן י ,)2001( .אקולוגיה של הבז האדום בישראל .עבור
 MScבאוניברסיטת תל-אביב ( 84עמודים).
 .114שיריחי ,ה ,.סמית ,ג' ,.קירוואן ,ג' ,אלון ,ד ,)2001( .מדריך כרטא
לאתרי הצפרות בישראל חלקים א ,ב ,הוצאת כרטא והחברה
להגנת הטבע ( 232עמודים).

 .115אתרי אינטרנט על צפרות בישראל:
•  - www.birds.org.ilאתר המרכז הבינלאומי לחקר
נדידת הציפורים בלטרון ומרכז הצפרות הישראלי.
•  - www.jbo.org.ilאתר התחנה לחקר ציפורי ירושלים.
•  - www.teva.org.ilאתר החברה להגנת הטבע.
•  - www.israbirding.comאתר ציפורים נדירות.
•  - www.yardbirds.org.ilהמרכז לטיפוח ציפורי הבר
בחצר הבית.
•  - www.parks.org.ilאתר רשות הטבע והגנים.
•  - www.kkl.org.ilאתר קרן קיימת לישראל.
•  - www.sviva.gov.ilאתר המשרד להגנת הסביבה.
•  - Israbirdnet@yahoo.comריכוז מידע על צפייה
בציפורים נדירות בישראל.
•  - www.BirdsofEilat.comאתר המרכז הבינלאומי לחקר
הציפורים באילת.

 .108פליישר ע ,.אנגל אבי-יאיר ג' ,.צ'צ'יקי ע ,)2004( .האירוח
הכפרי בישראל ,2004 ,מחקר נופשים  -מאפיינים עמדות
והוצאות מסקר מפעלים  -עמדת ומאפייני עסק ,הוצאת
האוניברסיטה העברית והקרן להנצחת זכרו של יאיר אנגל
ז"ל ( 60עמודים).
 .109פרלמן ,ג .)2004( .ציפורים באתר טבע עירוני  -התחנה לחקר
ציפורי ירושלים .העזנייה  .32עמ'.48-55 :
 .110קפלן מ ,)2004( .נחלי ישראל ,מדיניות ועקרונות תכנון ,הוצאת
המשרד לאיכות הסביבה ( 208עמודים).
 .111רוזנבוים ,מ ,.קינן ,נ ,.לשם ,י ,.לפשיץ ,ש ,.אל חסיד ,ע ,.זוהר,
א ,.גל ,א ,.חוצן י ,)2003( .לטוס בשלום עם הציפורים ,פעילות
לימודית בכיתה ובשדה ,הוצאת המכון הבינלאומי לחקר
נדידת הציפורים בלטרון ,החברה להגנת הטבע ואוניברסיטת
תל-אביב ( 438עמודים ו.)CD-
עיט חורש בנדידה .כל האוכלוסיה העולמית ,כ 100,000-פרטים ,חולפת מעל שמי ישראל פעמיים בשנה (צילום :הדורם שיריחי)

ּבֵין נ ְהַר ּפְָרת ּונ ְהַר חִּדֶֶקל

מילים :חיים נחמן ביאליק
לחן :עממי
ּבֵין נ ְהַר ּפְָרת ּונ ְהַר חִּדֶֶקל
עַל הָהָר ִמ ַּתּמֵר ּדֶֶקל
ּו ַבּדֶֶקל ּבֵין ֳע ָפאָיו
ִּת ְׁשּכָן לָּה דּוכִיפַת ז ָהָב
ּו ַבּדֶֶקל ּבֵין ֳע ָפאָיו
ִּת ְׁשּכָן לָּה ּדּוכִיפַת ז ָהָב
צִּפֹור ז ָהָב עּופִי ,חּוג ִי
ְצאִי ּו ַב ְּקׁשִי לִי ּבֶן-זּוג ִי
ּו ַב ֲאׁשֶר ִּת ְמ ָצאִיהּו -
ִּכ ְפתִי אֹותֹו וַהֲבִיאִיהּו
ּו ַב ֲאׁשֶר ִּת ְמ ָצאִיהּו -
ִּכ ְפתִי אֹותֹו וַהֲבִיאִיהּו
הדוכיפת ,הציפור הלאומית של ישראל ,מביאה מזון לקינה בקיבוץ בית
השיטה (צילום :אופיר לוטן)

אַך אִם אֵין לְָך חּוט הַ ָּׁשנ ִי
ּדַּבְִרי ׁשָלֹום אֶל חֲ ָתנ ִי
מַה ַּתּגִיִדי לֹו? הַּגִיִדי:
נ ַ ְפׁשִי יֹוצֵאת אֶל י ְִדיִדי
מַה ַּתּגִיִדי לֹו? הַּגִיִדי:
נ ַ ְפשִי יֹוצֵאת אֶל י ְִדיִדי
ִאמְִרי לֹו :הַּגַן ּפֹוֵרחַ
נ ָעּול הּוא וְאֵין ּפֹו ֵתחַ
ִרּמֹון ּפָז ׁשָם י ֵׁש ּבֵין ָעלָיו
אַך אֵין מִי ֶׁשי ּ ְבֵָרך ָעלָיו
ִרּמֹון ּפָז ׁשָם י ֵׁש ּבֵין ָעלָיו
אַך אֵין מִי ֶׁשי ּ ְבֵָרְך ָעלָיו

ּבֵין נ ְהַר ּפְָרת ּונ ְהַר חִּדֶֶקל
עַל הָהָר ִמ ַּתּמֵר ּדֶֶקל
ּו ַבּדֶֶקל ּבֵין ֳע ָפאָיו
ִּת ְׁשּכָן לָּה ּדּוכִיפַת ז ָהָב

“נ ָתִיבֹ ,לא-י ְדָ עֹו ָעי ִט ו ְֹלא ׁשְז ָפַּתּו עֵין ַאּי ָה”.
(איוב כ”ח ,ח’)
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פרק

להקה נודדת של איות צרעים .למעלה ממיליון איות צרעים חולפות מעל שמי ישראל תוך שבועיים בנדידת האביב (צילום :הדורם שיריחי)

נספחים

 < 186פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל

נספח מס' .1
תקציר תוכנית אב לפארק "צפרות ללא גבולות"
בערבה
הבקע הסורי אפריקני הוא ציר נדידה חשוב למינים רבים של
ציפורים .מגוון המינים הרב הוא אחד האינדיקטורים המעידים על
איכות בית הגידול .נתון זה מעיד כי הערבה היא אתר טבע יוצא
דופן .אבל ,קצב הגידול המואץ בתשתית התיירות באזור אילת
ובדרום הערבה מאיים לפגוע קשות בנכסי טבע אלה .שטחים
נרחבים בעלי חשיבות עליונה לטבע נהרסים ונעלמים בשל יוזמות
נדל"ן ופיתוח שטחי חקלאות.
השילוב בין תיירות אקולוגית וצפרות טומן בחובו פוטנציאל כלכלי
גדול .אתרי הצפרות בערבה מושכים אליהם צפרים רבים ,שבאים
לכאן מרחבי העולם כדי לצפות בתופעת טבע ייחודית זו .לפיכך,
יש להגדיר מחדש ולקבוע את מעמדם הסטטוטורי של שטחים
בעלי חשיבות לציפורים וצפרות בערבה .כדי שהתוכנית תשמר
שטחים פתוחים ותהווה בסיס לפיתוח תשתית תיירות אקולוגית,
יש לשתף בתהליך התכנון את כל הגורמים בעלי עניין באזור
 גופים ירוקים ,מועצות אזוריות ,נציגי החקלאים ,יזמים ,חקלאים,אנשי תיירות ותושבי האזור.

מטרות הפרויקט









תכנון מערכתי כולל של תחום הצפרות בערבה כהכנה
ליצירת פארק צפרות ללא גבולות.
הגדרת שטחים חשובים לשימור וליצירת תשתית למתן תוקף
סטטוטורי מחייב בהסכמה.
פיתוח תשתית תיירות לקידום תיירות אקולוגית ותיירות צפרות
כמנוף לשמירת השטחים הפתוחים וליצירת שיתוף פעולה בין
גורמי שמירת הטבע לגורמים המיישבים והמפתחים.
הגדרת שטחים מתאימים בערבה ויצירת מסגרת לממשק
וטיפול בהם ,בהסכמה עם מחזיקי השטחים ,כך שיענה על
יעדי השימוש המתוכננים לשטח הפארק.
שמירה ופיתוח של בתי גידול למען שמירה על החי והצומח
בערבה.
קידום תשתית שיווקית-פרסומית למשיכת קהל יעד של
צפרים וחובבי טבע.

 בחינת פיתוח תשתית תיירותית בשיתוף פעולה עם ירדן,
הרשות הפלשתינאית ומצרים.

שטח התוכנית
האזור משתרע מעין ערוס ונאות הכיכר בצפון ועד גבול ישראל
 מצרים בדרום .זהו מרחב שאורכו כ 220-ק"מ ורוחבו כ 10-ק"מ.השטח הנדון בתוכנית משתרע על  2,200קמ"ר .השטח מגוון מאוד
מבחינת חטיבות נוף ,בתי גידול ,מיני צמחייה ובעלי חיים .אופי
ההתיישבות משתנה מאזור אורבני המתפתח במהירות באילת,
לקיבוצים ושטחים חקלאיים בתחום המועצה האזורית חבל אילות,
ולמושבים ושטחים חקלאיים נרחבים בתחום המועצות האזוריות
ערבה תיכונה ותמר .לתוכנית אין גבולות מוגדרים אלא מרכזי
פעילות ברמות פיתוח שונות ,בהתאם לתוויי השטח.

תהליך התכנון
בתכנון שותפים החברה להגנת הטבע ,החברה הממשלתית
לתיירות ,קרן קיימת לישראל ,המשרד לאיכות הסביבה ,המועצות
האזוריות ערבה תיכונה ,חבל אילות ותמר .צוות תכנון רב-תחומי,
בליווי ועדת היגוי ,לקח חלק בעבודה ,שנמשכה שמונה חודשים.
צוות התכנון נפגש פעמים רבות עם נציגי גורמים רלוונטיים
בתחום התוכנית ,ביניהם המועצות האזוריות חבל אילות וערבה
תיכונה ,נציגי החקלאים ,נציגי היישובים ,חברת "מקורות" ,המשרד
לאיכות הסביבה ורשות ניקוז נחל ערבה.

השיטים ,חולות סמר ,ק"מ מס'  ,20בריכות השופכין ובריכות המלח,
מרכז הצפרות אילת ,הר יואש והחוף הצפוני .בד בבד ביצעו מימי
רון ,אורי רמון ובני שלמון סקר ערכי חי ,צומח ונוף בערבה .תוצאות
הסקר הזה הוצלבו עם סקר הצפרות .האתרים דורגו לפי ערך
משוקלל של ערכי צפרות ,ערכי נוף וטבע וערכי תיירות.
הסקר ראה אור באוגוסט  .2000הוא כולל  115אתרים ,שדורגו
על פי ערכיותם המשוקללת .בחוברת הסקר מובאת רשימת
מיני הציפורים שנצפו בכל אתר ואתר ,בצירוף מאפייני האתרים.
נכתבו גם המלצות בתחום השימור והפיתוח.

קביעת מקומות מרכזי הצפרות
מכלל האחל"צים נבחרו שלושה אזורים למרכזי צפרות :אילת,לוטן
וחצבה .במרכזים אלה ישנם מרכיבים חשובים שהופכים אותם
לאטרקטיביים להשקעות בפיתוח תשתיות לתיירות אקולוגית.
מיקום מרכזי הצפרות התחשב באפשרויות הפיתוח במקום,
בתשתית הפיזית והאנושית ובמידת האטרקטיביות של האתרים.
תוכנית הפיתוח המוצעת לפארק נעשתה בקנה מידה מפורט
יותר מזה של הסקרים שעליהם היא מסתמכת ,כדי שאפשר
יהיה לאתר בדיוק את אתרי הצפרות החשובים המשפיעים על
הפריסה המרחבית של הפארק .כדי להפוך את תוכנית האב
לכלי יישומי לפיתוח פארק הצפרות ,יש לעגן את התכנון ברמה
סטטוטורית.

הקריטריונים לבחירה סופית של האתרים
סקר הצפרות
סקר הצפרות הוא הבסיס לפרויקט כולו .הסקר בוצע בשנת 2000
על ידי הדורם שיריחי ודן אלון .לניתוח הנתונים הצטרפו ד"ר בני
שלמון  -ביולוג מחוז אילת ברשות הטבע והגנים ,וד"ר דפנה לביא
ז"ל  -בשעתה ביולוגית מחוז הדרום ברשות הטבע והגנים .הסקר
התחלק לשניים :בשלב הראשון נאספו נתוני צפרות מתצפיות
שנערכו במשך השנים בערבה ,על פי נקודות ציון גיאוגרפיות.
בשלב השני נסקר השטח כולו ומופו אתרי הצפרות בערבה.
על פי נתוני הסקר אותרו אזורים חשובים לציפורים (אחל"צ).
הבולטים שבהם הם נאות הכיכר ועין ערוס ,חצבה ,פארק ספיר,
צופר ,פארן ,נחל קטורה ,לוטן ,נאות סמדר ,יטבתה ופארק

חלק גדול מעבודת התכנון הוקדש ליצירת קריטריונים לבחירת
האתרים שעתידים להיכלל בתוכנית .הקריטריונים מתייחסים
למגוון מינים ,חשיבות אקולוגית ,חשיבות נופית ופוטנציאל תיירותי.
כל קריטריון בא לידי ביטוי בניקוד שמבטא את חשיבותו .שקלול
הנתונים הביא לדירוגם .בסוף התהליך נבחרו  46האחל"צים שזכו
בניקוד הגבוה ביותר.

עקרונות התוכנית
תוכנית האב לפיתוח פארק "צפרות ללא גבולות" בערבה עוסקת
בעיקר בשימור ,בשיקום ובפיתוח ערכי טבע תומכי צפרות.
הפיזור המרחבי של מתחמי הצפרות בערבה מאפשר לשמר בתי

 < 187פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל

פארק "צפרות ללא גבולות" .אתרי צפרות וערכיות משולבת של צפרות ,נוף ,טבע ותיירות .גיליון .1

פארק "צפרות ללא גבולות" .אתרי צפרות וערכיות משולבת של צפרות ,נוף ,טבע ותיירות .גיליון .2

 < 188פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל

פארק "צפרות ללא גבולות" .אתרי צפרות וערכיות משולבת של צפרות ,נוף ,טבע ותיירות .גיליון .3

פארק "צפרות ללא גבולות" .אתרי צפרות וערכיות משולבת של צפרות ,נוף ,טבע ותיירות .גיליון .4

 < 189פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל

גידול ייחודיים ולהסדיר את פעילות הצפרות בהם ,ובכך לצמצם
את הפגיעה הפיזית בנוף ובטבע .חלק ניכר ממתחמי הצפרות
בערבה נמצאים באתרים מופרים כגון מחצבות ,מאגרי שופכין,
מזבלות ומתקני "מקורות .פארק הצפרות יוצר הזדמנות לטפל
במפגעים אקולוגים קיימים ולשקם צמחייה ובתי גידול .פיתוח
האתרים שנבחרו ייעשה על בסיס הצרכים הייחודיים בכל אתר
ואתר ,תוך הימנעות מפתרונות הנדסיים שישנו את האופי הטבעי
של האתר.
הנחיות התוכנית גובשו במטרה לכוון את הפיתוח לאזורים בעלי
איכויות טבע ונוף גבוהים ,שאינם נמצאים בקונפליקטים עם גורמי
פיתוח אחרים באזור.

פארק לא גבולות בהסכמה
פיתוח מערך שטחים פתוחים טבעיים היוצר רצף של אתרים
לצפרות מבוסס על מינים נודדים ויציבים לאורך הערבה ,מאילת
עד נאות הכיכר .הפארק ישמש ,בהסכמת בעלי הקרקע ,מקום
מפגש ייחודי בין אדם וטבע במגוון רחב של שטחים ובתי גידול
הכוללים שטחים מופרים ,שטחים משוקמים ושטחים טבעיים.

הדמיה של המחצבה המשוקמת כפארק אקולוגי
(אדריכלות נוף :טלי טוך  -תמי וינר סרגוסי בע"מ)

נספח מס' 2
תוכנית לשיקום מחצבת בנימינה כפארק טבע
בדגש צפרות
ד"ר עפר בהט ורן לוי-יממורי  -עמותת "עיטם" לשימור עופות
דורסים בישראל
המחצבה בבנימינה ,הנמצאת בקצה הדרומי של חוטם הכרמל,
היא המחצבה הגדולה במזרח התיכון .היא משתרעת על 660
דונם ופעילה זה כ 70-שנה .בחוטם הכרמל היו בשנות ה 30-וה40-
של המאה ה 20-בין  10ל 15-קינונים פעילים של נשרים ומושבה
קבועה של עוף זה .קיננו כאן גם מינים רבים של עופות דורסים
אחרים כגון בז צוקים ,בז אדום ,עקב עיטי ,חיויאי ועיט ניצי.
האזור הופרע והושחת עוד לפני הקמת המדינה .הנשרים ומרבית
העופות הדורסים האחרים נעלמו מהמקום בראשית שנות ה50-
של המאה ה .20-בשנת  1988החל לפעול ברמת הנדיב ,מצפון
למחצבת בנימינה ,פרויקט השבת נשרים ועופות דורסים אחרים.
הפרויקט פועל בשיתוף קרן יד הנדיב והחברה להגנת הטבע.
בשנת  1993החלו לשחרר במקום נשרים לטבע .שחרור של מינים
נוספים ,בזי צוקים ובזים אדומים ,מתבצע מאז שנות ה.90-
חברת "אבן וסיד" ,המפעילה את המחצבה ,חוזה שבשנים הקרובות
תסתיים החציבה באתר .לאור זאת הוחלט בקרן לשיקום מחצבות
לייעד את המחצבה לשיקום .בשלב ראשון בוצעו פעולות שיקום
במצוק הצפוני של המחצבה ,בשטח השייך לרמת הנדיב .השיקום
כלל נטיעת עצים והסדרת טראסות החציבה ושבילי גישה.
בשאר השטח ,התופס את מרבית מתחם המחצבה ,עלו רעיונות
אחדים לשיקום ,כגון הפיכת המחצבה לפארק מוטורי ,למרכז
ספורט אתגרי ולאזור של לינה כפרית .התוכנית המוצגת בזאת
מציעה גישה שונה ,שעיקרה ייעוד השטח המשוקם לפארק טבע
שבו הצפרות היא המרכיב המרכזי .הרעיון הוא לסייע להחזרת
נשרים ועופות דורסים אחרים לחוטם הכרמל ,ולהפוך את השטח
המשוקם לפארק טבע שיתרום תרומה חשובה לקידום שמירת
הטבע ,החינוך והתיירות .התוכנית שואפת למצות את הפוטנציאל
העצום הטמון בשיקום המחצבה ולשלב את האתר במסגרת
מכלול אתרי הטבע והנוף בסביבה .הגשמת התוכנית תתרום
לתהליכים מעודדי שימור סביבה ומורשת בבנימינה ובבקעת
הנדיב ,ותתרום לשיפור התדמית והגאווה המקומית של תושבי

האזור כחלק מתהליך של עידוד חקלאות אקולוגית וידידותית
לסביבה ,עידוד יקבים מקומיים ופעילות בטבע.
תוכנית השיקום מבקשת לשקם את מצוק המחצבה בדומה ככל
האפשר למצוק טבעי בכרמל .במצוק המשוקם תצמח צמחייה
טבעית ,יהיו בו דרגשי סלע ,כוכים ומערות ,שייועדו לקינון עופות
הדורסים .למרגלות המצוק המזרחי ובחלק המרכזי הנמוך של
המחצבה נחשפה שכבת מי תהום .התוכנית מציעה להפוך את
המקום לאגם ,שימשוך אליו עופות מים .האגם יגודר בשיחים
ובחומרים טבעיים וייצור חיץ בין המבקרים לבין המצוק ,כדי למנוע
הפרעה לעופות המקננים בו.
בפארק הצפרות תישתל צמחייה טבעית אופיינית לאזור .יהיו
בו שבילים ,מצפורים ומחסות לתצפית ולצילום ,נקודות האכלה
לציפורים ותיבות קינון ומחסות לציפורים .במקום ייבנה מרכז
חינוכי שיעסוק בעיקר בנושאי אקולוגיה ושמירת טבע ,ויארגן
פעילות לבתי ספר ,לקהל הרחב ולתיירים .הקהילה ותושבי האזור
יהיו מעורבים בנעשה במקום .המרכז החינוכי ישתמש באמצעים
משוכללים לרווחת ציבור המבקרים ,כגון מצלמות וידיאו ,עמדת
האזנה למשדרים המוצמדים לעופות שונים וקליטת שידורי לוויין
העוקב אחר עופות ממושדרים .אתרי המחצבה המשוקמת יחוברו
בשבילים להולכי רגל ולרוכבי אופניים לאתרים נוספים בסביבה -
פארק שוני ,רמת הנדיב ,פארק הצפרות המתוכנן במעגן מיכאל,

הדמיה של מצוק משוקם במחצבה כמצוק טבעי ובו כוכים
ומערות המיועדים לקינון נשרים ועופות דורסים אחרים
(ציור :רן לוי-יממורי)
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נחל תנינים וגבעות אלונה .פארק הצפרות יפיק אמצעי חינוך
והסברה כגון דפי מסלול ,מפות ,הסברים על אתרים ,כרזות
ומדבקות .שיקום המחצבה בבנימינה לפארק טבע ובו פארק
צפרות עם אתרי קינון לנשרים ועופות אחרים ,יהיה הישג חשוב
להשבת עופות דורסים לאתר שבו קיננו בעבר .שיקום המצוקים
במחצבה ייעשה בשיטת חציבה חדשנית ,המשחזרת מראה של
מצוק טבעי.
בספטמבר  2004זכתה תוכנית שיקום המחצבה לפרס הצטיינות
של קרן פורד ,המשותפת לחברת המכוניות פורד ,בשיתוף
עם קרן של"י ודלק מוטורס .בפברואר  2005הוצגה התוכנית
בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה של מחוז חיפה ואושרה פה אחד.
התוכנית זוכה לגיבוי ותמיכה של כל הגורמים הפועלים באתר
ובסביבתו ,כגון מועצה מקומית בנימינה ,קרן רוטשילד  -יד הנדיב,
קרן קיימת לישראל" ,חברת אבן וסיד" ,הקרן לשיקום מחצבות
ותושבי הסביבה ,בעיקר תושבי בנימינה וזכרון יעקב ,שמאות
מהם התגייסו לפעילות קהילתית והסברתית מתמשכת לקידום
שיקום המחצבה כפארק טבע בדגש צפרות.

נספח מס' 3
תוכנית לפיתוח הצפרות בעמק בית שאן
תכנון :חנה יפה
יעוץ מקצועי :זאב לבינגר ודוד גלזנר
הופק בשיתוף קק”ל והמועצה האזורית בקעת בית שאן2004 ,

א .רקע כללי
מספר חובבי הצפרות בארץ ובעולם גדל מדי שנה .מסקרים
שביצע ה ,Economist-מתברר שכ 60-מיליון איש עוסקים בתחביב
הצפרות בארצות צפון אמריקה ואירופה ומשקיעים כספים רבים
בציוד ,ספרים וסיורים לאזורים המאפשרים להם לצפות במגוון
ציפורים גדול .בישראל ,כמקום מפגש בין יבשות וכציר נדידה
ראשי ,ניתן לראות מגוון גדול של ציפורים ממקורות גיאוגרפיים
שונים ,בכל עונות השנה .העמקים הצפוניים בכלל ועמק בית
שאן בפרט ,בהם שוהים וחולפים עופות נודדים ,חורפים ,מקייצים
ומקומיים ,בולטים בארץ כאזורי צפרות בעלי חשיבות בינלאומית
ייחודית .עמק בית שאן נמצא במרכזו של ציר הנדידה ודרכו

חולפות למעלה מ 500-מיליון ציפורים פעמיים בשנה ,בדרכן
מאירופה לאפריקה בסתיו ובחזרה באביב .שתי עונות הנדידה
נמשכות כשישה חודשים בשנה .האזור עשיר בבתי גידול שונים
כמו ברכות דגים ,מעיינות ,נחלים (כולל נהר הירדן) ,חורשות ושדות
אשר מושכים לכאן מינים רבים של ציפורים ,לא רק במשך עונות
הנדידה אלא אף בחורף ובעונת הדגירה .על עושר אוכלוסיית
הציפורים תעיד העובדה שמתוך  530מינים של ציפורים הנמצאים
בארץ ,ניתן לראות  390מינים בעמק בית שאן.
עמק הירדן מקשר בין מוקדי הצפרות החשובים ביותר בארץ :אילת,
קיבוץ לוטן ,בי"ס שדה חצבה ,התחנה לחקר ציפורי ירושלים ,מרכז
הצפרות ביסוד המעלה ועמק החולה .בשנים האחרונות מתפתח
מוקד חדש בקיבוץ כפר רופין  -מרכז הצפרות הבינלאומי בעמקים,
אשר מופעל על ידי מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע .מרכז
זה ,יחד עם מוקדי צפרות נוספים הנמצאים לאורך השבר הסורי-
אפריקאי ,הוא חלק מפרויקט שקיבל חסות של International
 BirdLifeוהקהילייה האירופית "למען ציפורים ואנשים לאורך
בקעת הירדן" ומתנהל בשיתוף פעולה ישראלי ,ירדני ,ופלשתינאי.
חלק הבסיס בתוכנית הוא סקרים ואיתור פוטנציאל לפיתוח .לב
הפרויקט הוא איתור אתרי הצפרות ושימורם למטרות שמירת טבע,
מחקר ,ופיתוח תיירותי במשולב עם סוגי תיירות נוספים (היתרונות
הטמונים בכך הם :איגום משאבים וניצול העונתיות) .היתרונות של
עמק בית שאן מבחינת הצפרות הם עושר הציפורים במשך עונות
השנה ,המספרים הגדולים של העופות בחורף והנגישות לרוב
האתרים המענינים.
מרכז הצפרות הבינלאומי בעמקים הוקם ע"י קיבוץ כפר רופין
ומופעל ע"י מרכז הצפרות הישראלי של החברה להגנת הטבע,
מטרות המרכז הן שמירת הציפורים ובתי הגידול שלהן .המרכז
פועל בשילוב של תחומים ,כולל :מחקר ,ממשק ושימור ,חינוך
ותיירות .הפיתוח של אתרי הצפרות המרכזיים באזור משלב בין
מטרותיו של מרכז הצפרות ,תוך שמירת הטבע ,הגברת המודעות
הציבורית וארגון המידע לתועלת הציבור.
מרכז הצפרות הבינלאומי בעמקים שותף משנת  ,2008מטעם
החברה להגנת הטבע ,בפרויקט בינלאומי באזור בקע הירדן "למען
האנשים והציפורים בעמק הירדן" .הפרויקט מנוהל ע"י ארגון הצפרות
הבינלאומי  .BIRDLIFE INTERNATIONALהשותפים לפרויקט הם

ארגוני שמירת הטבע בירדן ( )RSCNוברשות הפלסטינית (.)PWL
התוכנית לפיתוח ושימור של אתרי הצפרות היא בין המשימות
המרכזיות של פרויקט זה .כצעד ראשון בהכנת התוכנית בצענו
סקר שנתי של כל האזור שכולל את עמק חרוד ,עמק בית שאן,
עמק הירדן וצפונה עד לעמק החולה .מטרת הסקר לקבל תמונה
מפורטת על התפוצה ,המגוון והשפע של מיני הציפורים ובעלי
החיים באזור .הסקר נמשך עד סוף נובמבר  .2002הנתונים שימשו
לאיתור ודירוג אתרי הצפרות לפי קריטריונים שייקבעו בתוכנית
הכללית .לפיכך תוכנית ראשונית זו תעודכן לפי תוצאות הסקר
והקריטריונים שייקבעו .העקרונות שייקבעו בתוכנית הראשונית
ישמשו גם לפיתוח האתרים ,השבילים והמבנים לתוכנית הכללית
ויותאמו לתוכנית של אתרי הצפרות בערבה.

ב .שיטת התכנון
האתרים יתוכננו בנפרד ,בהתאם לסביבתם ולשימושים נוספים,
אך התוכנית מציעה גישה כוללת ומספר מרכיבים משותפים.
החשוב שביניהם הוא ההשתלבות בנוף ,תוך שימוש בצומח הטבעי
של האזור והפרעה מינימלית לחי ולצומח בסביבה .שימור ,שיקום
ונטיעה של הצומח הטבעי המקומי חשוב מסיבות אסתטיות
ומעשיות .מבחינה אקולוגית יש חשיבות למגוון הצומח להגברת
המגוון של מיני הציפורים הקשורות לבית הגידול .מסיבות מעשיות,
לצמחי האזור יש עמידות ליובש ולתנאי הקרקע .ההתאמה
האסתטית חשובה לטעמם של חובבי הטבע (צרכני האקו-תוריזם).
מסתורי תצפית ודרכי גישה יתוכננו כך שיאפשרו התקרבות
לציפורים עם מינימום הפרעה לסביבה ובעיקר לציפורים.

ג .מהות וגבולות התיכנון
כביש  90במערב ,הירדן במזרח ,נחל בזק בדרום וגני חוגה בצפון.
התוכנית מבוססת על מדרג של אתרים ,מהרחב אל המצומצם,
לפי היקפם ,מידת האינטנסיביות בפיתוח ומגוון הנושאים שבהם
עוסק כל אתר:
 .1מרכז צפרות שמכיל את כל המתקנים הנדרשים :תחנת
טיבוע ,מרכז מידע וחיבור לאפשרויות לינה ומרכז אינפורמציה
מעודכן .הדרכה ברמות השונות  -מוצע לפעול לפיתוח המרכז
הקיים בכפר רופין.
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 .2פיתוח אתרי צפרות המעניינים מקצועית (מגוון בתי גידול,
שפע ומיגוון מיני ציפורים במשך רוב ימות השנה).
 .3תצפיות נקודתיות על ציפורים בעלות חשיבות מיוחדת בעונה
מסויימת כמו נדידה ,מושבת דגירה וכד' (בתיאום עם הדיג).
 .4דרכים מקשרות  -בכל הרמות ,עם מאפיינים טיוליים.

ד .רשימת הפרוייקטים
בעמק בית שאן המזרחי נבחרו שישה אזורים ,המצוינים בהצעה
לפי שם הקיבוץ הסמוך .האתרים נבחרו לפי הידע שהצטבר אצלנו
על נוכחות ומגוון של מיני הציפורים .התוכנית הסופית תתבסס על
הערכה כמותית של האתרים ,לפי תוצאות הסקר השנתי .להלן
הצעתנו לקריטריונים לדירוג האתרים (טבלה .)1
טבלה  .1קריטריונים מוצעים לערכיות שטחי הצפרות (על בסיס
התוכנית של הערבה).
קריטריון
מגוון מינים מקננים
קינון מינים המצויים
בסיכון
שפע מינים יציבים
ומקננים
מגוון ושפע מינים באתרי
חניה בזמן הנדידה
מגוון ושפע מינים חורפים
חשיבות בית הגידול
איכות בית הגידול
מיקומו ברצף שטחים
פתוחים
מידת העניין התיירותי
נגישות
מיקום
מידת המודעות הקיימת
כיום
סה"כ

חשיבות חשיבות חשיבות
מקדם נמוכה בינונית גבוהה
X1

3
4
3
3
2
3
2
2
2
1
1
1
XXX

X2

X3

 .1מרכז הצפרות בכפר רופין
מרכז הצפרות הבינלאומי בעמקים הוא המוקד לכל פעילות
הצפרות באזור .שירותי התיירות ניתנים ע"י הקיבוץ :לינה ,ארוחות,
מידע לצפרים ,הדרכה ,ארוח קבוצות וכו' .מומלץ להשאיר
תחומים אלו בתוך הקיבוץ וליצור מוקדי פעילות בשטח רק
לצרכי צפרות והדרכה בטבע .המרכז מפעיל את תחנת הטיבוע
בתל סהרון דרך קבע .המרכז מקיים פרויקטים לשמירת טבע
ומחקר כמו תיבות הקינון של התנשמות (כמסומן במפה) ,ניטור
העופות בבריכות הדגים וברשתות המגינות על חלק מהן ,סקר
הנדידה בסתיו ואיסוף מידע על תצפיות במינים מיוחדים.
צפרות וטבע :האזור הקרוב לקיבוץ עשיר במגוון בתי גידול
טבעיים ומלאכותיים :חישות קנים ,חורשות ,שטחי בור ,סבכי מלוח,
סבך גאון הירדן ,בריכות דגים ותעלות מים ,מטעים ושדות .נצפו
כאן למעלה מ 300-מינים של ציפורים ,בהם אוכלוסיה קבועה של
מינים מיוחדים שדוגרים באזור כמו הפרנקולין ,קנית אפריקאית
ודרור הירדן .אנפות ממינים שונים וקורמורן גמד (מין בסכנת
הכחדה עולמית) מתכנסים באזור ללינה ולקינון במושבות
מרשימות.
נדידת הסתיו מרשימה במיוחד וזיכתה את האזור בכותרת "אילת
של הצפון" ,עם להקות מרשימות של חסידות לבנות ושחורות
ומינים רבים של דורסים .מינים נדירים חורפים כאן כמו קיוית
להקנית וקיוית לבנת זנב ,חובה קטנה ,עפרונן גמד וחנקן ערבות.
באזור נמצאים גם מיני יונקים חשובים כמו לוטרה ,גירית ,דרבן
וחתול הביצות.
התוכנית
 1.1תחנה לטיבוע של ציפורי שיר בתל סהרון לפעילות מחקר
והדרכה .ממוקמת בשולי השמורה ומשמשת גם לתצפית
לתוכה ולהכרות עם עצי השיזף והטפיל הרנוג השיטים.
 1.2פיתוח "שדה סהרון" כאיזור מקלט לציפורים ,עם נקודת תצפית
בשוליו .חלקה זו נמצאת מחוץ לשמורה ,לאורכה ,ומוסיפה לה
"עורף ירוק" .מוצע להוסיף שורת עצים לאורך הכביש ,בנוסף
לנטיעות הקימות ,ליצירת שביל ומסתור תצפית .מול המסתור
יש למקם שתי שלוליות רדודות ,למשיכת ציפורים.

 1.3תצפית ומסתור על הסכר שממזרח לשמורה ,למבט על
הנחל ,ועל הנוף הטבעי עטור קנים.
 1.4נחל אבוקה :שילוב של חורשה ,מאגר מים קטן ,שמורה ונחל
זורם .מוצע להרחיב את החורשה ,ליצור בה חניון ולטפח את
הצומח הטבעי בשולי הנחל .הרחבת אתרי הקינון ע"י נטיעת
קנים וצמחיית נחל.
 1.5קיימת חורשת הדקלים ,בכניסה לקיבוץ .למשיכת ציפורים
ולקליטת מבקרים מוצעת תוספת של נטיעה מגוונת ,עצים
ושיחים ,תוך חלוקה למגוון השימושים.
 1.6נקודת תצפית היקפית בבריכות הדגים בין המאגרים
"ספה" ו"שלום" (מאגרי קק"ל) לתצפית על עופות המים ועל
הסביבה ,מהגלבוע עד גאון הירדן.
 1.7נקודת תצפית על מושבת האנפות וגאון הירדן ,מזרחה
ודרומה ,בנקודה  20מעל לגדר המערכת.
 1.8נקודת תצפית ליד בית הקברות ,מעל למאגר "עמוד",
המשלבת צל ,נוף וצפרות .תצפית צפונה לאורך גאון הירדן
ומבט על המראת הבוקר של הדורסים בנדידת הסתיו.
בנקודה זו מוצע גם לשקם את החורשה שבין הקיבוץ לבית
הקברות כחורשת צפרות.
 1.9נקודת תצפית לנוף ,פארק לצפרות בגינון ייחודי ,שילוט
וריכוז מידע זמין לציבור במוקד ההדרכה והמידע של מרכז
הצפרות בתל מסד שבשולי הקיבוץ.
 1.10שיקום אתר הביוב של הקיבוץ בשיטה של "מרבד קנים"
כאתר למשיכת ציפורים ותצפיות אשר יוכל לשמש גם
כאתר לימודי בנושא מים וסביבה .זה כולל גם שביל גישה
ומסתור לתצפית.
 1.11סככת צל בתל ערטל על "חץ השלום" ,כתצפית מרהיבה
מזרחה ותצפית על הנדידה .הסככה תאפשר מבט לכל
הכיוונים ,גם לשמים.
 1.12תצפית על מושבת הקינון של השרקרקים ,במצוק היורד
לגאון הירדן.
 1.13נחל אבוקה  -הרחבת בית הגידול ע"י נטיעת קנים וצמחיית
נחל.

 < 192פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל

 .2טירת צבי
אזור של בריכות דגים בגדלים שונים ,כולל מאגר גדול .חלק
מהבריכות עטורות סבך של קנים ,שמעלה את ערכן כבית גידול
לציפורים .השדות והמטעים הסמוכים מוסיפים מגוון בתי גידול.
יתרונו גם במיעוט המטיילים והתנועה דרכו.
צפרות וטבע :עופות מים ודורסים הם מוקד העניין באזור זה ,כמו
גם מינים נדירים ,כגון חרטומית גמדית ,ברודית קטנה ,פורפריה
(נדירה) ,קנית אפריקאית ,זמירון ונחליאלי לימוני .ליד בית הקברות
נמצאת נקודת תצפית קבועה של סקר הנדידה בסתיו .האזור
מהווה גם אתר מנוחה לציפורים נודדות באביב.
התוכנית
 1.1שמירה על גוש הקנים שמצפון לבריכות והחיבור שלו בשביל
לאתר הסמוך ליד שדה אליהו.
 1.2גשר להולכי רגל סגור כמסתור ,לרוחב התעלה ,מצפון
לבריכות דגים.
 1.3מסתור תצפית באיזור בריכות דגים.

 .3שדה אליהו
קיבוץ דתי ,מוביל בארץ בתחום החקלאות האורגנית .כאן
מיישמים זה  15שנה את השיטה להדברה ביולגית ע"י תנשמות,
בעיקר ע"י הצבת תיבות קינון בשדות ובמטעים .הפרויקט מלווה
במחקר בשיתוף האוניברסיטה העברית ירושלים.
צפרות וטבע :בריכות הדגים של טירת צבי הן קטנות ,עטורות קנים
ומוקפות בדקלי וושינגטוניה ,בחורשה של צפצפת הפרת ,בחורשת
אקליפטוסים גדולה ובאזור נטיעות של קק"ל .זהו נוף קסום ונעים
אשר מושך אליו מגוון גדול של עופות מים ,למשל קורמורן גמד,
אנפת סוף ,אנפה ארגמנית ,אנפה גמדית ,ומיני ברודיות .מינים
נדירים מופעלים כאן בחורף ובעונות הנדידה ,למשל ורדית ארופית,
קיוית להקנית וקיוית לבנת זנב ,פיפיון סיבירי וסלעית ערבות.
בשדות ,לכיוון צפון מזרח ,משוטט עדר הצבאים האחרון שחי בעמק
בית שאן.

התוכנית
 3.1שביל להולכי רגל מתל רועה לעין פדות ,עם המשך לכיוון
טירת צבי .חלקו יעבור בתוך חישת הקנים.
 3.2מסתור או מגדל תצפית במרכז בריכות הדגים.
 3.3טיפוח פינת מרגוע קיימת בקצה ציר דקלי הוושינגטוניה וחיזוק
ציר זה תוך פיתוח שביל לעבר המסתור (שבסעיף למעלה).

 .4קניון הבזלת ,נחל חרוד
מזרחית לחניון קניון הבזלת ניתן לצפות בערכי טבע ונוף ייחודים:
הסבך הטבעי בנחל ,השדות מצפון ,בריכות הדגים מדרום והמשך
הנחל ,עד לירדן ,ממזרח .אתרי התצפית לצפרות ימוקמו על
הגדה הדרומית של נחל חרוד ,מזרחית לכביש .90
צפרות וטבע :נחל חרוד הוא בית גידול ראוי לשימור .מתקיים
בו מגוון צמחים ובע"ח למשל דו-חיים ,זוחלים ,יונקים קטנים.
השדות מצפון ומדרום לו מצוינים לתצפית בעופות נודדים ,בסתיו
ובאביב ,בעיקר לחסידות ולדורסים .בחורף משחרים כאן לטרף
מינים רבים כמו זרון סוף ,זרון תכול וזרון שדות ,עיט צפרדעים,
עקב עיטי ועקב חורף .בבריכות הביוב והחלקה שמצפון להן ניתן
לראות להקות של חסידות במשך כל השנה.
התוכנית
 4.1שימוש בשביל הקיים לאורך הנחל ,מלווה בשילוט ונקודות
תצפית מוסתרות בצמחיה.
 4.2התאמת העמדה לתצפית הנמצאת בקצה המזרחי של
הקניון ,בעיקר על עופות המים במאגר מי ביוב שממול.
 4.3שיקום הצומח הטבעי בנחל ואורך הגדות ,תוך סילוק צמחיה
זרה ,למשל האקליפטוסים ,שחלקם מסתירים את התצפית.

 .5נוה איתן
גוש בריכות הדגים שמצפון לקיבוץ נוה איתן ,חלקן לא בשימוש
ומכוסות בחורש של קנים ואשלים .הקצה הצפוני צמוד לנחל
חרוד ,עם נטיעות קק”ל בחורשות קטנות .מדרום-מערב לקיבוץ
יש חורשה של שיטה מלבינה .עין איתן וחלקו העליון של נחל איתן
ראוי לשימור ולשיקום הצומח הטבעי.

צפרות וטבע :מגוון צומח גדות ומים ,במגוון בתי גידול תורם למגוון
יונקים ,ציפורי שיר ,עופות מים ודורסים שנמשכים לאזור .עופות
המים חורפים כאן במספרים ובמגוון מינים מרשים .המיוחדים
שביניהם :הברווזים טדורנה וקזרקה ,החופמאים חופית טמיניק,
ביצנית עדינה וביצנית שחורת כנף ,סיפן ותמירון (גם דוגר),
חסידות שחורות ומיני אנפות .ציפורי שיר שנמצאות כאן כל השנה
ואף דוגרות :קנית אפריקאית ודרור הירדן .דורסים משחרים
כאן לטרף בחורף :שלך ,דיה שחורה ,זרון סוף ,עקב חורף ועיט
צפרדעים .בריכות הדגים הן מקור מזון ובית גידול מצוין ליונקים
כמו נמייה ,שועל מצוי וחתול ביצות.
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התוכנית
 5.1שביל להולכי רגל ,בין הבריכות היבשות ,בחלקו בסבך הקנים.
 5.2מסתור תצפית בפינה הצפונית של גוש הבריכות ,שיאפשר
תצפית לבריכות ולשדה מצפון.
 5.3איזור מנוחה ופיקניק בתוך חורשת קק"ל ,על מדרון נחל חרוד.
 5.4תצפית בפינה הצפונית-מזרחית של גוש הבריכות (מעוז
חיים) לעופות מים וחסידות שחורות.
 5.5שיקום החניון בשמורת השיטה המלבינה ,שביל קצר לתצפית,
לשמורה ולנחל איתן .כולל תצפית על מושבת הקינון של
הדרור הספרדי.

 6.3תכנון משולב לצפרים וצפרות ,למאגר המוצא של מעוז חיים.
המאגר ישמש אתר אלטרנטיבי לתזונה לעופות מים ,למניעת
נזקים בבריכות דגים.
 6.4דרך נופית לרכב ,עם תצפיות משולטות ב"דרך העליונה"
המחברת בין מעוז חיים לכפר רופין( .הערה :יש למצוא
בדחיפות דרכים להגן על הצמחיה במורדות לירדן ,מפני
הפרעות אדם ורעיית יתר של הבקר לבשר).
 6.5נטיעת קבוצות עצים לצל בשולי הדרך ,תוך הרחבה של
מקומות קיימים וניצול הערוצים לאיסוף מים (לימנים).

ומשם לציר המערבי .הסעיף המזרחי שלו ממשיך עד לבריכות
כפר רופין ומתחבר צפונה ,למרגלות תל ערטל ,אל הדרך
הנופית של הציר המזרחי.
 .2הציר המזרחי  -מתחיל בקניון הבזלת וממשיך בין בריכות
הדגים של נוה איתן ומעוז חיים ,לבין נחל חרוד .פונה דרומה
לאורך המצוק מעל גאון הירדן ומחבר בין נקודות התצפית
באזור מעוז ,עד הדרך הנופית לתל השלום.
 .3הציר המערבי  -מהמבואה המערבית ליד עין הנציב לשדרת
הוושינטוניות ובריכות שדה אליהו .ממשיך דרומה לבריכות
טירת צבי ועד לתל שלם .

 .7עין הנציב
 .6מעוז חיים
בפינה הצפונית-מזרחית של תוכנית זו :גוש בריכות דגים עם
מאגרים גדולים ,שהוא המשך של בריכות נוה איתן .נחל איתן,
במורד הירדן ,יוצר נוף קנים טבעי ועשיר ,מלווה בחורשות קק"ל,
נוף ירוק ,ראוי לשימור ופיתוח .תצפית חשובה לגאון הירדן ,מעל
למעבר הגבול ,שמתחברת לדרך נופית ייחודית ,לכיוון כפר רופין.
צפרות וטבע :בריכות הדגים הגדולות מוסיפות מגוון בתי גידול לגוש
הרצוף עם נווה איתן .הן מאכלסות מינים חורפים רבים ,בעיקר בזמן
ריקון המאגרים .הנוף הייחודי של גאון הירדן ניתן לתצפית מהגבעות,
מעבר לגדר הבטחון .כאן ניתן לצפות ממרחק בלינות של אנפות
וקורמורנים .המצוקים מעל לדרך הפטרולים מאכלסים מושבות קינון
של שרקרקים ,כחלים ,כוס ואפילו תנשמת .בשדות ובחלקות הבור
נמצאים פיפיונים ,עפרונים ,קיוויות ,פרנקולין ומגוון דורסים .גאון הירדן
הוא בית הגידול העיקרי של מיני יונקים :תנים ,שועלים ,זאבים ,גיריות,
עטלפים ומינים נדירים יותר כמו הלוטרה ,הצבוע וחתול הביצה.
התוכנית
 6.1שיקום התצפית על המאגר המזרחי בגאון הירדן ,מצפון
לכביש  .71כולל שיקום הצמחיה הטבעית סביבו והסבתו
למסתור צפרות ,למניעת הפרעה לעופות.
 6.2שביל רגלי קצר מעל לנחל איתן ,לאורך החורשה .שיקום
הצומח הטבעי ,למשל ,נטיעת צפצפה ואשל לצד המים
ושיזף ושיטה במעלה הגבעות.

ו .דגשי תכנון

עין הנציב מוקפת מעיינות המהווים פוטנציאל קינון מחד ונטיעות
מאידך ,ומוצע לשלבה במערך הצפרות המרחבי.

.1

צפרות וטבע :מגוון בתי גידול כמו צמחי מים ,סבכי מלוח ודקלי
וושינגטוניה .נוף יפה שניתן לראות בו מינים שונים כמו עופות
דורסים וציפורי שיר כולל דרור הירדן ,חצוצרן שחור-מקור וסלעיות.
זהו גם אחד האזורים הטובים ביותר לצפייה בצבאים בעמק.

.2

תיאומים נדרשים :יש לשלב ולתאם  -עם מע"צ ,עם רשות
הטבע וגנים ,רשות העתיקות וכד'  -על מנת למנוע פגיעות
ולחזק שיתוף ואיחוד מטרות ,על מנת להימנע מקיטוע דרכים
ולתרום מאפיינים נוספים למהות הפרויקט בהיבטים של חי,
צומח ,ארכאולוגיה וכד'.
יש לשלב התכנון האזורי בדגש צפרות .לדוגמא :מאגר
הביוב האזורי והזיתים שניטעו סביב עין הנציב וכן המטעים
המתוכננים באזור אבוקה  -וכנ"ל מאגר בזק.
קיים גם צורך להשתלב בראייה עתידית אזורית החל בשביל
אופניים בין נוה איתן למרכז האזורי בהיבט של חיזוק מזרח
הגלבוע והעמק ,המשך בנושא המנחת למטוסים (מעבר למנחת
החקלאי של היום) .התוכנית תשתלב כמובן בתוכנית האב של
נחל חרוד ככלל ובפרויקטים השונים בהיבט הצפרות החל
במשולש המעיינות ,המשך בנחל עמל קדום ובבית שאן העיר.
שלביות :יש להגדיר "חבילות פרויקטים" הכוללות מוקדים
וצירים מקשרים וקביעת סדר עדיפיות לפיתוחם.

התוכנית
 7.1בין עין טיון לעין כפתור קיים שטח של כ 500-דונם ,ש"ליבתו"
יכולה לשמש פארק.
 7.2ציר מקשר בין נחל אבוקה  -מעיינות עין טיון וכפתור  -חורשת
הקזוארינות ופינת המרגוע (צפונית מזרחית לשדה אליהו)
עד לציר הוושינגטוניות.
 7.3שילוב הצפרות בתכנון מאגר הביוב של מפעל השפכים
האזורי (מט"ש) ,עם צמחיה מתאימה בשולי המאגר או
באזור שיוקצה בסמוך .ניתן לשלב את השיטה של "אחו
לח" ( .)Constructed Wetlandמומלץ לתכנן שביל ותצפית
לצפרות אל מאגר השפכים( ,מחוץ לגדר של המאגר).

ז .סיכום

 .1הציר המרכזי  -מחבר את קניון הבזלת עם חורשת השיטה
המלבינה ומשם לאורך נחל אבוקה עד לחניון הכניסה למרכז
הצפרות בכפר רופין .סעיף מערבי שלו מתחבר לתל סהרון

התכנון מיועד לגיבוש הסכמה על האופי והתכנים של "שכבת
הצפרות" בין ארגוני שמירת הטבע ,קק"ל כגוף תכנון וביצוע ,המועצה
האזורית והתושבים  -חקלאים ויזמים .התכנון המפורט לכל אתר
יתבצע לפי סדר עדיפויות שייקבע במשותף .מהלך התכנון והפיתוח
המוצע יתרום לשמירת הטבע ופיתוח התיירות והסיירות באיזור.

ה .צירים מרכזיים

.3

.4
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נספח מס' 4
פרסים בינלאומיים ולאומיים לאתר האינטרנט ,בנושא הנדידה " -הציפורים הנודדות אינן יודעות גבולות" ( ,)www.birds.org.ilשהוקם
ביוזמת המרכז הבינלאומי לחקר נדידת הציפורים ,מרכז הצפרות הישראלי של החברה להגנת הטבע ואוניברסיטת תל-אביב.
 .1פרס השוק האירופי (פברואר )2003

 .2מקום רביעי מתוך  760בתי ספר
(ברחבי העולם) ,בתחרות בינלאומית,
שוודיה 21.11.2002

 .3השתתפות בבטאון היוקרתי של חברת
אינטלIntel Innovation Education; 2005 :

 .4פרס שרת החינוך והשר לאיכות הסביבה ()2.6.2002

שרת החינוך ,גב' לימור לבנת והשר לאיכות
הסביבה ,מר צחי הנגבי ,מעניקים את הפרס

פיני פלד מבי"ס "אורט כרמים" ,יוזם הגשת
הפרויקט לתחרות ומוביל הפעילות החינוכית

הפרס ניתן לאתר "הציפורים הנודדות אינן
יודעות גבולות" על ידי השוק האירופי במסגרת
פרויקט  ,e-learning Awardשנוהל בתכנית
 .e-School Programהפרס ניתן על התשתית
האינטראקטיבית החינוכית המבוססת על
לימוד מאתר אינטרנט ,תוך שילוב ייחודי של
לימודי ביולוגיה ,גיאוגרפיה ,פיזיקה וטכנולוגיה.
הפרס ניתן על שילוב  230בתי ספר ישראלים
בתכנית ,ובדגש שילובם של בתי ספר
פלשתינאיים וירדניים.

בתחרות ייצג את האתר בי"ס "אורט-כרמים"
מכרמיאל ,בהובלת המורה לגיאוגרפיה פיני פלד.
התכנית בוצעה בדגש לימודי הגיאוגרפיה במשך
שש שנים רצופות ,תוך ניצול טכנולוגיות האתר
בהבנת תופעת הנדידה ,בהיבטים גיאוגרפיים
כמו קווי אורך ורוחב ,שינויים באורך היום ,שינוי
מזג אוויר וכו' .התחרות אורגנה ע"י השוק האירופי
בנושא  .e-learningפרטים נוספים על הזכייה
בקישור הישיר:
.http://www.birds.org.il/manage/shoe_item

הפרויקט הוצג כאחד הנושאים המובילים בחינוך
טכנולוגי ברחבי העולם על ידי חברת אינטל .באתר
בי"ס "אורט-כרמים" נפתח פורום ,בו נענו תלמידים,
מורים וחובבי טבע על שאלות מקצועיות בנושאי
נדידה ,תוך הצגת תצפיותיהם .פרטים בקישור:
,www97.intel.com/education/odyssey
.day_161/day_161.htm

הצוות של בית ספר אורט יד ליבוביץ' לאחר קבלת הפרס
בי"ס אורט יד-ליבוביץ’ בנתניה ,אחד מבתי הספר המובילים את
התכנית החינוכית במשך כעשור ,הגיע למקום השני בתחרות
חינוכית בהיבטי סביבה וזכה בפרס משותף של שרת החינוך
והשר לאיכות הסביבה .בתכנית השתתפו  200בתי ספר שהציגו
מועמדותם לתחרות.
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 .5פרס מו"ח למורה המובילה את
תכנית הנדידה בחינוך המיוחד
()27.1.2003

רינה כהן ,המלמדת את התכנית החינוכית
במסגרת החינוך המיוחד בבי"ס "דקלים"
בנס ציונה וגם מובילה השתלמויות בנושא
זה כרכזת אשכול בתי ספר של החינוך
המיוחד בדרום מחוז המרכז של משרד
החינוך ,קיבלה בתאריך  27/1/03את פרס
מו"ח על הצלחתה בהתאמת התכנית
לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים .ביום
העיון השנתי לצפרות ,שנערך בחנוכה,
רינה כהן קיבלה פרס ע"ש סרן ערן שמיר,
שנפל בקרב בלבנון.

 .6האתר הנבחר של בית הספר
לחינוך ,אוניברסיטת תל אביב
()30.9.2001

 .7מקום ראשון בתחרות
אתרים סביבתיים - Ynet -
ידיעות אחרונות ()9.1.2003

 .8האתר הנבחר בעולם World Summit
 ,)WSA( Awardכאתר אינטרנט בנושא

חינוך ויצירתיות (יולי )2005

 .9פרס למצוינות ולמנהיגות בחינוך
של קרנות רקנאטי  -צ'ייס  -רש"י
למורה היצירתי (ספטמבר )2005

במסגרת הכנס השנתי השני ( )2005בנושא דיגיטציה
של מורשת תרבותית ,יולי  ,2005בירושלים ,זכה
האתר במקום הראשון מתוך מאות מועמדים מרחבי
העולם.
מדי שנה נבחר אתר מוביל על ידי המורים
והסטודנטים המשתתפים בקורס הוראת
 e-learningבביה"ס לחינוך באוניברסיטת
תל-אביב ,בדגש על תרומתו לפעילות
החינוכית .האתר נבחר לפי קריטריונים
שנבנו על ידי מורי הקורס .האתר זכה
במקום הראשון לשנת .2001

האתר נבחר כאתר מוביל בנושאי
סביבה ,שנוסד ע"י אחד מאתרי
האינטרנט הגדולים במדינה:
 .www.ynet.co.ilפרטים נוספים
www.ynet.co.il/
בקישור
.home/0.7340.L-1750

פרס היזמות והמצוינות בהוראה הוענק על
ידי עמותת תעשיידע וקרנות רקנאטי  -צ'ייס -
רש"י למר פיני פלד מבי”ס “אורט כרמים” על
יישום האתר והתכנית הלימודית" ,הציפורים
הנודדות אינן יודעות גבולות" ,ברב-תחומיות
המשלבת טכנולוגיה ,צפרות ואחווה.
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تطوير شبكه دوليه ملراكز مراقبة الطيور في إسرائيل وخدمتها للبيئه ,السياحه ,التربيه والتعليم والبحوث
موجز

يوسي ليشم ,دان ألون ,جوزيف افي يئير اينجيل (جحا) ,أمير ايدملان ,ران حكالي
ملخص

تستند اسرائيل في مدى جاذبيتها مبجال السياحة باألساس على البرامج املربوطة
بالتراث :ماضي غني ,مبعث النصرانية وعالم احلضارة اليهودية إلى جانب قيام
دولة إسرائيل ,التي فعلت العجائب في مصنع االستيطان املميز للكيبوتسات,
مستوطنات ومراكز سكنيه ,في تطوير زراعة حديثه وازدهار الصحراء.
كثرة املواقع االثريه وتركيزها في مساحة صغيرة ,ميزة القدس ألجيالها ,قصة مساده,
إقليم ريح نسبيا خالل كل سنة -هي عوامل إضافية التي جتذب إلينا السياح.
في العقدين املاضيني ارتفع وزن جناح السياحة البيئية داخل السياحة العامة .مجال
مراقبة الطيور في إسرائيل تبني كجناح سياحي ذو طاقه كبيره من املمكن دفع نواحي
متعددة املجاالت في اقتصاد الدولة من خالله ,باألساس في املناطق النائية في
النقب واجلليل .تقع إسرائيل في موقع جغرافي مميز – ملتقى ثالث قارات ,بني الشق
السوري اإلفريقي وشواطئ البحر املتوسط .تواجد هذه الشروط النادر أدى إلى كون
إسرائيل مركز ذو أهمية عاملية في مواسم هجرة الطيور  ,الذي ليس له ثاني بالعالم.
أكثر من  500مليون طير يعبر مرتان بالسنة في سماء إسرائيل.

إسرائيل :جنه للطيور كل أيام السنة

الظروف اجلغرافية هي السبب للتنوع الكبير للطيور في إسرائيل ,نسبة إلى كبر
املساحة .من املمكن مشاهدة  540نوع

جدول  .1النسبة بني أنواع الطيور ملساحة الدولة
(املصدر  :بروفسور افي بريفولوتسكي)
املساحه
(ك"م مربع)

عدد انواع الطيور

عدد االنواع ل
 1000كم مربع

إسرائيل

23,500

530

22.5

بريطانيا

244,400

489

2

أملانيا

356,500

258

0.73

السودان

2,500,000

871

0.35

الصني

9,800,000

1198

0.12

الدوله

ً
مختلف من الطيور في إسرائيل – أملقيمه ,الشائعة
شتاءا ,الشائعة صيف ًا ,عابرة
السبيل واملتواجدة صدفة .جزء بارز من هذا التنوع هو أنواع لطيور صحراويه ال
وتصعد
تكون إثارة فريدة لهواة الطيور
ّ
تعشش في وسط أوروبا وغربها .هذه األنواع ّ
الطاقة الكامنة السياحية إلسرائيل.
تبرز إسرائيل أيضا في غنى وتنوع البيئات احلياتية املوجودة فيها.هذه أفضليه
عظيمه حملبي الطبيعة ,القادرين على التجول خالل فتره وجيزة في ثلوج جبل الشيخ
ومنحدرات اجلوالن ,في سهل أحلوله ,في برك األسماك في مروج الشمال ,في أحراش
البحر املتوسط في اجلليل ويهودا ,واملناطق الصحراوية ليهودا ,النقب وجبال إيالت.
في كل هذه األماكن هنالك إمكانية وصول سهله ,وأماكن مبيت على مختلف
املستويات ,على مقربه من مواقع مراقبة الطيور .تتواجد أيضا في إسرائيل بنية
حتتية واسعة اخلبرة بالنسبة لألوقات واألماكن التي يوصى فيها مراقبة كل نوع ونوع
طير في أرجاء إسرائيل.

املتحدة تطوير ل 30مركز جديد ملراقبة طيور الذي يجذب ماليني الزوار .أيضا في
إسرائيل حدثت في مجال مراقبة الطيور في العقد األخير تغييرات هائلة .سهل
أحلوله ,الذي مت غمره من جديد وكسبت بنيته التحتية العالج املناسب ,استضاف
في الثالث سنني األخيره ما يقارب ال 220.000زائر إسرائيلي سنويا ,وقرابة
ال 80.000زائر إضافي في احملمية .لقد اجنذب الزوار باألساس آلالف طيور
الكركي في السهل ,الشائعة شتاءا فترة أربعة أشهر فقط! في موقع "يد لشريون"
في لطرون يتم هذه األيام بناء مركز للهجرة .مع استكمال البنية التحتية من املمكن
أن يستقبل  40.000زائر سنوي ًا .لكن هذا ليس كل شيء .في العقد األخير قام
 100.000طالب في فعالية تربويه متعلقة بالطيور وفي جوالت في مراكز مراقبة
الطيور 250.مدرسه عملت في برنامج "الطيور املهاجرة ال تعرف احلدود" .موقع
االنترنت الذي يعطي تغطيه للبرنامج  www.birds.org.ilيسجل ما يقارب ال
 800.000دخول بالسنه.

هجرة اخلريف والربيع للطيور تستمر نحو ست أو سبع أشهر بالسنة .هجرة الربيع
تستمر من نهاية شباط حتى أيار .هجرة اخلريف من شهر آب حتى تشرين ثاني.
الطيور املشتية متكث في إسرائيل من تشرين أول حتى آذار وتعطي مجاال لهواة
مراقبة الطيور االروبيني فرصه ملراقبة الطيور احمللية واملشتية في فترة عيد امليالد.
مشاهدة الطيور املعششة واملصيفة ,مثل مستعمرات التعشيش عند العويسق,
الورور ,خمسة من أنواع البلشون وغراب املاء ألقزمي ,هي متعه مرفقه لهواة الطيور
أيضا في أشهر نيسان – حزيران .إسرائيل هي إذا "مركز طيور مثير" كل السنة.

مراكز مراقبة الطيور في إسرائيل .تصوير للواقع

من خالل مبادرة جمعية حماية الطبيعة ,سلطة الطبيعة واحلدائق القومية ,الككال,
اجلمعية احلكومية للسياحة ,مجالس وبلديات مثل بلدية إيالت ,بلدية القدس,

سياحة مشاهدة الطيور في العالم حتلق

االهتمام في مراقبة الطيور موجود في تزايد كبير .يقدر خبراء في السياحة بأنه ما
يقارب ال  100مليون شخص يهتمون وميارسون هواية مراقبة الطيور.
هذه الشريحة السياحية تدر مليار دوالر في شراء النواظير ,تلسكوبات ,أجهزة
تصوير ومواد مكتوبة ,بجذب السياح وتطوير البنية التحتية .إحصائيات مت إجرائها
في الواليات املتحدة ,اكتشف أن مراقبة الطيور هي الهواية الثانية في األهمية في
الواليات املتحدة .منظمة مراقبة الطيور البريطانية تضم  1.1مليون بيت عجزة  ,
وهي مبثابة اجلسم اجلماهيري األكبر في بريطانيا! في العقد األخير مت في الواليات

طائر احلسون (تصوير أودي ممان)
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واملجلس االقليمي في بيسان ,مت إقامة تسعة مراكز مراقبة للطيور التي تتم إدارتها
على مستوى محلي ,بدون أي تخطيط على املستوى الدولي ومن دون تطوير شبكة
دوليه القادرة على دعم مجال مراقبة الطيور في نواحي متعددة مثل السياحة ,
التربية ,البحث والتسويق في البالد واخلارج.
مببادرة من جمعية حماية الطبيعة وجامعة تل أبيب مت استقطاب معهد القدس
لدراسة إسرائيل ,وزارة السياحة ,وزارة البيئة ,وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير
النقب واجلليل إلى جانبها ,ومولت فعالية فريق املكون من  21خبير .بحث الفريق
ألكثر من سنتني في املربح أالقتصادي والعرقي الناجت عن حتقيق النبوئه املقترحة في
هذا الكتيب .متركز البحث في دراسة وحتليل الصورة الوضعية اآلنية ملراكز مراقبة
الطيور ,في املجاالت متعددة النواحي لوظائفها وفي دراسة فعالية املراكز كبؤر
ملنافع اقتصاديه .بحث الفريق الطاقة الكامنة في هواية مراقبة الطيور وخدمته
أالقتصاديه لنواحي سياحة داخليه وسياحة من اخلارج ,ولنواحي مثل التربية
والتعليم ,البحوث ,حماية الطبيعة,
التضارب مع ألزراعه ,مراقبة الطيور في أوساط املدينة والتضارب مع الطيران
املدني والعسكري.
درس الفريق ما يتم فعله في مجال مراقبة الطيور في العالم الغربي وفحص إمكانية
تطوير عالقات مع أجهزة مختصة في اخلارج .فحص الفريق أيضا إمكانية تطوير
مجال مراقبة الطيور على مستوى الدولي وإدخاله إلى فعاليات ملؤسسات حكوميه,
جامع ّيه ,جمهورية وصناديق خاصة التي لها صله مبراقبة الطيور في إسرائيل.

الطيور والبعد الدولي

برنامج " الطيور املهاجره ال تعرف احلدود" يربط إسرائيل وجيرانها الفلسطينيني
واألردنيني  ,مع دول أخرى في أرجاء العالم .سنة  2004مت انتهاء مشروع مدته
ست سنوات ,الذي مت تفعيله بواسطة دعم أمريكي.
من خالل استثمار  1.5مليون دوالر وصل البرنامج بني فعاليات ملؤسسات جمهوريه
فلسطينيه وأردنيه للفعاليات في إسرائيل  .السوق االوروبي أكملت املشروع مببلغ
 2.3يورو وخلق تعاون في غور األردن ,غور بيسان ,أريحا وبوادي مجيب (نهر
ارنون) في األردن واآلن يتم تنفيذ مشروع مشترك للمزارعني اإلسرائيليني ,األردنيني
والفلسطينيني ,الستعمال البومة والعوسق كوسائل للمكافحة ألبيولوجيه .في هذه
األيام يتم خلق رابط مميز في مجال مراقبة الطيور بني  22دوله التي تقطن على طول
الشق السوري األفريقي ,باألساس مع دوله افريقية.

هواية الطيور من منظار االقتصاد

املعلومات املعطية في األسطر التالية توضح اخلدمة الكبيرة التي يعطيها مجال
مراقبة الطيور ,إذا مت إدارته بشكل مضبوط  ,القتصاد إسرائيل.

• املدخل االقتصادي من سائح واحد يقدر ب.$ 1200 -
تقدير الفريق هو بأن عدد هواة الطيور من اخلارج الذين سيزورون البالد
نتيجة تطوير البنية التحتية سيرتفع من ( 30.000قبل االنتفاضة) إلى
 100.000في السنة.
• البنية التحتية املقترحة كشبكه ملراكز مراقبة الطيور سترفع مستوى السياحة
الداخلية وسياحة جهاز التعليم من  500.000زائر إلى  1500000زائر
بالسنة .القيمة املضافة لكل زائر محلي تقف على  90شاقل جلولة يوم.
• التقدير هو ان  14مركز مراقبه للطيور والطاقم املستند إليهم سيضيف إلى
سوق العمل ما يقارب أل  300مكان عمل ,اغلبهم في املناطق النائية في
النقب واجلليل (من دون التطرق إلى خدمات مصاحبة مثل املبيت في املساكن
والنقل ّيات).

توصيات فريق البحث

يقترح فريق البحث ملتخذي القرارات بان
يزيد من عدد مراكز مراقبة الطيور القائم
من تسعه الى  , 15وان يتم تعريف
كل مركز كمركز إقليمي الذي يتواصل
مع أجهزة أخرى مثل البلديات ,مجالس,
الككال ,سلطة الطبيعة واحلدائق
الوطنية ,صندوق ترميم الكسارات وشركة
"مقوروت" من اجل تطوير بنيه حتتية
مشتركه .يقترح الفريق إقامة مقر يترأس
املوضوع لفترة خمس سنني ,باالشتراك مع
جمعية حماية الطبيعه وجامعة تل ابيب
– اجلسمات الرائدان في مجال مراقبة
الطيور في إسرائيل من النظرة اجلمهورية
والنظرة العلمية .جلنه جمهوريه ,التي
ستتكون من ممثلي األجسام املتعاونة
ومن عدد اخلبراء الذين سيرسمون طرق
العمل خلمس سنوات البناء ,ستصحب
املقر.خالل هذه الفترة يتوجب على كل
املراكز بأن تصل إلى استقالل اقتصادي
ميزاني .األجسام التي ال تنجح
وتوازن
ّ
باملهمة – تغلق.

ميزاني للمشروع
توصية فريق البحث لتحقيق
ّ

 .1تقدمة عون مالي خلمس سنوات إلقامة اجلهاز يصل الى 52مليون شاقل.
يقترح الفريق بان تعمل هيئه بني املكاتب ,تقود رؤساء ملكتب رئيس احلكومة,
وزارة املالية ,وزارة التربية والتعليم ,وزارة البيئة ,وزارة السياحة ,وزارة العلوم,
وزارة الزراعة ,وزارة الدفاع ووزارة الداخلية – أن جتد الطريق لتجنيد ثلثي
امليزانية املهيئان لهذا ( 35مليون شاقل) ,التي ستتوزع على مدى خمس
سنوات 7( :مليون شاقل بالسنه) وأيضا  1.5مليون شاقل بالسنة للتشغيل
اجلاري .إدارة املشروع ستجند ثلث إضافي من صناديق خاصة ,من متبرعني
أجانب ومن أجهزة عاملية تختص مبراقبة الطيور ,باالفتراض بأن ملراقبة الطيور
الطاقة الكامنة لدفع مسيرة السالم اإلقليمية.
 .2توزع الوثيقة لكل األجهزة العمومية والال حكوميه للتصديق على املسيرة
وتطويرها.
 .3يستند إلى التحليل االقتصادي الذي يظهر في الفصول  7و .8

תלמידה ירדנית ,תלמידה פלסטינאית ותלמיד ישראלי הקשורים לפרויקט הצפרות חברו יחד כדי
לסייע בשימור ים-המלח והכרזתו כאחד מפלאי העולם החדשים בקטגוריית “אתר טבע” .בצילום עם
התלמידים :יוזם הפרויקט ,ברנרד וובר .כתובת האתרhttp://www.new7wonders.com :
تلميذه أردنيه ,تلميذه فلسطينيه وتلميذ إسرائيلي املربوطني مبشروع مراقبة الطيور أحتدو معا من أجل املساعدة في احلفاظ على
البحر امليت واإلعالن عنه كواحد من عجائب العالم اجلديده باخلانة "موقع طبيعي" .في الصوره مع األوالد :مبادر املشروع ,برنارد
ويبر .عنوان املوقعhttp://www.new7wonders.com :
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Mujib (Nahal Arnon) in Jordan. At the moment there is

establishing a national network of ornithology centers, the

five years (NIS 7 Mil. per year) and NIS 1.5 Mil. per year

an ongoing project of cooperation with Israeli, Jordanian

time is finally ripe for it.

for current operation. The directorate of the project

and Palestinian farmers, using Barn Owls and Kestrels as

The team recommended to the decision-makers to increase

would raise the additional third (17 million NIS) from

biological pesticides in agriculture. Another important

the number of existing birdwatching centers from nine

private foundations; from donors abroad and from

project is being developed in the field of birdwatching

to fourteen and to define the activities of each center as

international birdwatching organizations, in the hope

– establishing significant contact between 22 countries

a regional center that would cooperate with bodies such

that birdwatching has the potential to promote the

that lie along the Syrian-African Rift Valley, mainly with the

as municipalities, local councils, JNF, Israel Nature and

peace process in the area.

countries in Africa.

National Parks Protection Authority, the Foundation for the

2. The document will be presented to all the public and

Rehabilitation of Quarries and the "Mekorot" Company, to

non-governmental bodies to approve the process and

develop the common infrastructure.

to promote it.

Birdwatching from an economic perspective
The statistics in the following lines calculate the significant

3. Based on the economic calculation in sections 7 & 8.

contribution that the field of birdwatching could bring to

The team suggests the establishment of staff that will lead

Israel, if it is managed properly.

the subject for five years, in cooperation with the Society
for the Protection of Nature in Israel and Tel Aviv University

•

•

The income to the country from a single tourist

– the two leading bodies in the field of birdwatching

stands at $1,200. The team estimates that, following

in Israel in the public and research aspects.

the promotion of the infrastructure, the number of

committee, that would consist of representatives from the

birdwatchers visiting Israel will rise from 30,000 (before

cooperating bodies as well as experts who would advise

the intifada) to 100,000 a year.

on the work methods for the five years, would accompany

The

proposed

infrastructure

of

a

network

A public

of

the staff. Within this period all the centers would have to

birdwatching centers will increase the level of internal

become financially independent with a balanced budget.

tourism and tourism from the education system from

Those that do not achieve this will be closed.

500,000 to 1,500,000 visitors a year. The additional
The estimate is that the 14 birdwatching centers and

The team's recommendations for the budgetry
implementations of the project3

the accompanying systems will add about 300 places

1. It will cost 52 million NIS to subsidize the five years it will

of work, mostly in peripheral areas of the Negev and

take to establish the system. The team suggests that

Galilee (without considering other activities such as

a committee with representatives from government

transport and accommodation in guest houses).

ministries, led by the Director Generals of the Prime

value for each local visitor stands at NIS 90 per day tour.
•

Minister's Office, the Ministry of Finance, the Ministry

Recommendations of the team

of Education, the Ministry of the Environment, the

Coinciding with the recent increase in Ornithology's

Ministry of Tourism, the Ministry of Science, the

worldwide popularity, people have begun to take note of

Ministry of Agriculture, the Ministry of Defence and the

Israel's unique potential as an ornithology superpower.

Ministry of the Interior, should find a way to raise two-

While ornithologists in Israel have long dreamed of

thirds of the budget (NIS 35 Mil) which would cover the

) אייל ברטוב:בז אדום בתעופה (צילום
Male Lesser Kestrel in flight (Photo: Eyal Bartov)
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Birdwatching tourism is on the increase in the
world

(IGTC), municipalities and local councils, such as the Eilat

the field of birdwatching on a national level and the

Municipality, the Jerusalem Municipality and the Local

combination of activities with government, academic and

The interest in birdwatching is soaring upwards. Tourism

Council of the Bet Shean Valley, eight birdwatching

public bodies as well as with private foundations connected

experts reckon that about 100 million people take an

centers were established. They function on a purely local

with birdwatching.

interest in birdwatching. This sector of tourism involves

level without any plan for working on a national level and

billions of dollars – the acquisition of binoculars, telescopes,

without developing a national network that could promote

The birds and the political dimension

photographic equipment, literature, the handling of the

the field of birdwatching in multidisciplinary aspects such

The program "Migrating Birds Know No Boundaries"

tourists and the development of the infrastructure. A

as tourism, education, research and marketing at a national

connects Israel with her neighbours, the Palestinians and

survey that was carried out in the United States revealed

and international level.

the Jordanians, and with other countries in the world. In

that birdwatching is the second most popular hobby in the

On the initiative of the Society for the Protection of Nature

2004 the six-year USAID/MERC program ended. It had been

United States. The birdwatching organization in Britain

in Israel and Tel Aviv University, a group of organizations –

funded by the United States.

counts 1.1 million members and is the largest public body in

the Jerusalem Institute for Israel Studies, the Ministry of

With an investment of 1.5 million dollars, the program

Britain! During the last decade 30 new birdwatching sites

Tourism, the Ministry of the Environment, the Ministry of

connected the activities of Palestinian and Jordanian public

have been developed, drawing millions of visitors.

Education and the Ministry for the Development of the

bodies with activities in Israel. The European Common

In Israel, as well, during the last decade there have been

Negev and the Galilee – supported the activities of a team

Market continued to fund the program with a further

considerable changes in the field of birdwatching. The

of 21 experts.

For two years the team examined the

sum of 2.3 million euros and created cooperation in the

Hula Valley, which was re-flooded and given a proper

economic feasibility and value of the vision described in

Jordan Valley, the Bet Shean Valley, in Jericho and in Wadi

infrastructure, receives about 220,000 Israeli visitors at the

this document.

Agamon, and about 80,000 people visit the nature reserve,
each year. They are mainly attracted by the thousands

The work concentrated on studying and

of Cranes in the valley that remain there for only four

evaluating the present situation of the

months during the winter! At the Memorial Site to the

birdwatching centers, the multidisciplinary

Armoured Corps at Latrun, the Center for Bird Migration

aspects of their work and the evaluation of

has been established. When the site is complete it will draw

their activities as economically viable centers.

400,000 visitors a year. But that is not all, during the last

The

decade about 100,000 pupils took part in birdwatching

potential and the financial contribution to

educational programs and tours to birdwatching sites. 250

internal tourism as well as incoming tourism

schools take part in the program "Migrating Birds Know No

and to aspects such as education, research,

Boundaries". The internet site which supports the program,

nature protection, conflict with agriculture,

www.birds.org.il records about 800,000 entries each year.

birdwatching in cities and the conflict with

team

examined

the

birdwatching

civil and military aviation.

Birdwatching Centers in Israel – present situation

The team studied birdwatching in the western

On the initiative of the Society for the Protection of Nature

world and the development of connections

in Israel, the Israel Nature & National Parks Protection

with professional bodies abroad. The team

Authority, JNF, the Israel Government Tourist Corporation

also checked the possibility of developing

) אייל ברטוב: על עץ תות (צילום,זרזיר ארבה בנדידה
Migrating Rose-colored Starling, on a Mulberry tree in Israel
)Photo: Eyal Bartov(
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The Development of a National Network of Birdwatching Centers in Israel
and their contribution to the environment, tourism, education and research
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Israel's attraction is based on tourism, in fields mainly

Israel: a birdwatcher's paradise all year round

connected to its heritage: a rich past, the cradle of

The geographical conditions give rise to the extraordinary

Christianity, the world of Jewish traditions alongside the

variety of bird species in Israel, relative to the size of the

establishment of the State of Israel, which has achieved

country. More than 540 different bird species can be seen

wonders in the establishment of kibbutzim, moshavim,

in Israel – resident species, wintering birds, birds that

villages and towns, and, the development of modern

spend the summer here, migrants and vagrants. A large

agriculture and the blossoming of the desert.

The

abundance of archaeological sites concentrated in small

The relation between bird species and the area of
a country
Country

Area
(in kms)

No.bird
species

No.species
per 1000
kms

Israel

23,500

530

22.5

number of species are desert birds and other species that

Britain

244,400

489

2

do not breed in Central or Western Europe. These species

Germany

356,500

258

0.73

area, the uniqueness of Jerusalem, the story of Masada and

are a unique attraction for foreign birdwatchers and, thus,

Sudan

2,500,000

871

0.35

the climate, which is pleasant for most of the year, are all

increase Israel's tourism potential.

China

9,800,000

1198

0.12

factors which draw tourists to Israel.
During the last two decades nature tourism has increased

Another distinction that Israel has is in the rich variety

The autumn and spring bird migrations last for six to seven

and birdwatching in Israel has become a sector of

of natural habitats that exist here. This is an enormous

months each year. The spring migration is from the end of

tourism with enormous potential which could promote

advantage for nature lovers who can cover the country

February until May; the autumn migration is from August

multidisciplinary aspects of the economics of the country,

in a relatively short time, from the snows of Mt. Hermon

until November. The birds that winter in Israel are here

mainly in the peripheral areas of the Negev and the

and the cliffs of the Golan Heights, to the Agamon in the

from October to March giving birdwatchers from Europe

Galilee.

Hula Valley, the fishponds in the northern valleys, the

the opportunity to spend a Christmas holiday watching a

Israel is situated in a unique geographical position – at

Mediterranean scrub region, the Galilee, Judean Hills

variety of resident and wintering birds. From April to July

the crossroads of three continents, between the Great

and Desert, the Negev Desert and the mountains of Eilat.

birdwatchers can observe nesting species and summer

Rift Valley and the coasts of the Mediterranean Sea. This

In these regions there are accessible road networks and

species, such as the nesting colonies of Lesser Kestrels, Bee-

rare combination of conditions makes Israel a site of

accommodation available at different levels near all the

eaters, Pygmy Cormorants and five species of Heron. So,

international importance as over 500 million birds fly

birdwatching sites. Valuable information about the best

Israel is definitely a "birdwatching attraction", the whole

over the country twice a year during the seasons of bird

time of the year and the best sites to see each bird species is

year round.

migration.

available to birdwatchers.

