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 תקציר 

ביולוג   בוצע  21.07.21  ךבתארי .1 שבתחום    יניטור  הנחל  בקטע  נבחרות  בתחנות  חוליות  חסרי  של 

לכישפאר עצמו  -ק  הנחל  לאורך  מהם  ארבע  "גשר    וות"ח  –אשדוד.  הצפרות",  "פארק  לכיש", 

   .השפך"ו"  אורט"

הגלשה של  עקב  התרחש    2021ת  שנ הלך  נחל לכיש במ   ך שפהאירוע המשמעותי ביותר שהשפיע על   .2

של   קו"ב  אלפי  חצור  שניוניים  קולחים  מאות  מט"ש  .  2021  אפרילעד    2020דצמבר  מממאגרי 

באבבעקבותיו   התפרצות  הייתה  אצות  יב  פריחת  נצפתה  ונחל  הבשפך  מסיבית  של  בעקבותיה 

   .(4.1.3בהרחבה בסעיף  משך התקציר ו בהתואר )מ מצוקת דגים

  13.7-ל  12.2  בין  נעו  2021  יוליבאמצע    גוםהדי  תחנות  בארבעת  שנמדדו  החשמלית  המוליכות  ערכי .3

  צאותות,  2020-2008  השנים  ןבי  יולי  בחודש  שנעשו  דותדילמ  בהשוואה .  מ"ס/ס נמיס ילימ

  25.6-ו  24.5)  והחציון  מוצעהממשמעותית  מות  נמוכ היו    2021ביולי    החשמלית  המוליכות

נמוכים    ערכים מוליכותנמדדו    שנות מדידה  12  באותןפעם אחת  רק  .  (, בהתאמהנס/ס"ממיליסימ

 . יותר

לאורך  מאד  גדולה  תנודתיות  מצביעה על  האחרון    בעשור המוליכות החשמלית  תוצאות  של    בחינה .4

  35  מקסימום של  ( ועד2010שנת  )  יליסימנס/ס"ממ  10ממינימום של    הנעש  ,יוליחודש  ב   השנים

 (.2011שנת ) מיליסימנס/ס"מ

היו    (08:00-07:00קדמות )המוהבוקר    בשעות  ושנמדד   מסהמו  החמצןהרוויה של    יאחוז הריכוז ו .5

   (.מ"ג/ליטר  8.0-ל 6.65בין ) 108%-ל 88%בין  ונע אחוזי הרוויה  המדידה תחנות  תבארבע .תקינים

באורג ה חומר  ה מדידות   .6   TOC-ו  BODשריכוזי    הראו  2021  אוקטוברל  2021  ינוארבין  נחל  ני 

 .  (הליטר, בהתאמ מ"ג/  7.9-ו  8.9) אפריל חודשבנמדדו   2021-ביותר בגבוהים ה

הכללי  ה  זריכודות  מדי .7 שיא  ותמצביע  2021יולי  עד    2020אוקטובר  מבנחל  חנקן  תחילת  ב  על 

( מכן  (מ"ג/ליטר  8.7פברואר  ולאחר  ביולי  גם  שהמשיכה    מ"ג/ליטר(  4.3)  באפריל   ירידה, 

קולחים    של  גלישתם מ   נובעת  בפברוארבנחל    הגבוההחנקן    ריכוזלהעיקרית  סיבה  ה   .רואוקטוב

עד למורד  רך נחל האלה  דם  משו  ,נחל ברקאיל   רצומאגרי מט"ש חמ  באיכויות משתנותעודפים  

 . 2021ואר לאפריל  נן י בי  נחל לכיש

הקולחים    בעקבות .8 חצור  הזרמת  מדאיגות לכיש  נחל  מורד  בנצפו  ממאגרי  תחילת  עם    תופעות 

מרץ  מהחל    .האביב דופן  הירה  מהתפתחות  נחל  ה  לאורך נצפתה    2021אמצע  אצות  של  ויוצאת 

עוצמה של  שילוב של עליה ב  הייתהזו  הסיבה לתופעה  .  חוטיותשל אצות    ומרבדים  פלנקטוניות

השמש   המים ,  המים  ת טמפרטורואור  הנחל ו   צלילות  של  שבועות    . נוטריינטיםב  העשרה  מספר 

האירוע תחילת  אפריל  ,לאחר  כ,  בתחילת  בנחל  גדולמתים  פרטים    100-נצפו  קיפון  ראש  -של 

  מזג אוויר סועריחד  ו   ממאגרי חצורפסקה ההזרמה של הקולחים  נ  אמצע אפריל ב  .(קיפון בורי)

ה ב  העלייל  שגרם יםכניסת  וים  מפלס  המיםבשיפור  חל  אסטואר  ל  טריים  מי  ת  פעתו ו  איכות 

 .  פסקה פריחת האצות
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צאו  נמ סה"כ וליותח  חסרי לש טקסונים  8 נמצאו 2021 ביולי  בניטור שנדגמו  התחנות בכל  כ"בסה .9

שנדגמו    מארבעבכל אחת   הנחל  התחנות  נמצאו    מרבית  .טקסונים  6-ל  3  ביןלאורך  הטקסונים 

   .(פרטים בודדים) הדיגוםשנאספו מתחנות  ותמגיבד נמוכהת עובשפי

כך    2021-2013  השניםמ  הניטוריםתוצאות  של    הנ יבח .10 על  עושר    םישקימצביעה  בין  ברור  הבדל 

ת דיגום  נלתחסונים  הטק ממוצע  )  מאי-ם ינוארשיחודין ה בם שנערכו  בדיגומי   בתחנותהטקסונים  

ממוצע  )  נובמבר-יוליחודשים  ין ה רכו בבדיגומים שנער הטקסונים  לעומת עוש  (7.3-ל  4.8נע בין  

   .(2.8-ל 1.8נע בין   םת דיגונחלת ם הטקסוני

בם  להבדליפשריות  האהסיבות   .11 בנחל  הטקסונים  החורפיתתקופ השתי    ןיבעושר  אביבית  -ה 

תקופת האביב  לם  יתיכוניים    בנחלים הביולוגיה  שיאה של    התאמתהן:    סתווית-לתקופה הקיצית

הקיץילותח בי  ת  הנוחה  וגדישהיא  לרביה  הצעיריםותר  הפרטים  של  גדולים  שינויים  ;  לה 

לקיץתקופת  בין  הנחל  במליחות   מיני  ההופע  ;החורף  החורף  ב  טון ופלנק זוא  של  בלבד  תקופת 

שפוגעת בחסרי החוליות    ההגמבוזידגי  אוכלוסיית  התעצמות  ;  את עושר חסרי החוליות  המגדילש

שפוגע    םזיהו  -נחל  ה על  שמשפיע    י נוסףכז מרלאלה מתווסף גורם  .  בתקופת הקיץ והסתיו בנחל  

     . אך הוא לא מוכוון בהכרח לעונה ספציפית ,רי החוליות האקווטייםחסמגוון ועושר בלרעה 

-טובר)אוק  ובסתיו   )אוגוסט(  בקיץ ממצאי הסקר הנוכחי לסקרים קודמים שנערכו    השוואה של  .12

יותררק  היה  ונים  סעושר הטקש, מראה  (נובמבר גבוה    וכוללדומה למדי  האסופה  ב  הרכו  ,מעט 

החרקיטקסונים  בעיקר     לכיש  נחל  מורדתחנות  ב  סוניםהטק  רגישות  ציין   ערך  .םממחלקת 

 . ועהגר ל נמוכהן  נעה בי המערכת  בריאות כי מצביעה

המליחות    בשל .13 טבעי    המשתניםתנאי  של  האופן  לכישבאסטואר  לנחל  בנוסף  הזיהום,    אירועי 

  נחל   בקטעי  המתקיים  לזה  יחסית  נמוך  באסטואר   הצפוי  המינים  עושר  ,לאורך השניםשהתרחשו  

זו    .לתנאים סביבתיים משתנים  עמידיםיהיו    בו  ושימצא  המיניםרוב  ו  מתוקים  הערכת  מסיבה 

הנחל   הלכיש.    ה מחמירם  הטקסוני  רגישות  בסיסעל  בריאות  אסטואר  מתאימה  שוואה  העם 

ב בין    ערךילה  צריכה יותר  מדויקת  ו לכישהממצאים  נחל  מל  אסטואר  נחלים  ממצאים  שפכי 

 אחרים.  
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 ערק 1

 מורד נחל לכיש 1.1

א  ללגונה  דומה  לכיש  נחל  משמורד  שלו  למחצה  סגור  מים  גוף  וערבוב  ו  מים  הסעת  זרימה,  טר 

לנחלי חוף אחרים בהספציפיים, המשפיעים במידה רב ם אזור השפך  ה על איכות המים. בהשוואה 

נהנה מים  מ   לים  לאורךה תחלופת  מהמעלה,  זמפרק  מגיעים  במהי  ארוכים  השנה,  ן  לכילך  ש  נחל 

תחמקבל   וקצב  בלבד  חורפיים  שיטפונות  איטיתמהמעלה  תחלופה  יותר.  איטי  בו  המים  של    לופת 

יתה את יכולתה להתמודד עם אירועים תקופתיים  המים מעלה את רגישות המערכת לזיהומים, מפח

 . ן ההתאוששות שלהזמאורך זמן ומגדילה את ל

זה  םומסוכ  2021יולי  ב   בוצעשהניטור הנוכחי   נוספת בשרשרת של  הוא    ,בדוח    שיטתיטור  ינחוליה 

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד    ביוזמתשנים    20-קרוב ללכיש שמתבצע  נחל  ורד  מ  של  רמסודו

 את מצבו.   הדינמיקה של הנחל ולאפייןלהכיר את , רחב מידעייצר בסיס ל. מטרת הניטור  חבל יבנה

מ  הניטור תכנית    לעמייצגות  תחנות  מספר  בוביולוגיים  יים  כימ-פיסיקו  גומיםי ד בתמקד  השנתי  פי 

שנת שהוגדרה דיגום  להתבצע והוא    מראש  ית  -דוו  (מיקרוביולוגיה)  ת שבועיברמה  כיום    ממשיך 

האחרונות  .  ( כימייםפרמטרים  )  חודשית שנה  סף  מתוובשנים  ההידרו  הדיגוםכנית  ולתכל  -ניטור 

האקולוגיביולוגי   מצבו  הנ"ל   מצאימ.  נחלהמורד  של    לבחינת  השנים  פורסמו    הסקרים  לאורך 

   .הנחלשל   ומצבאופיו ועל ידע רב שמכילים מ חותודב

באופן  ת  מאפשרים לראוו   בנחלתחנות קבועות  שתי  בבו  וצשה נים  חייש ות  ד למדינוספו    כשנתייםלפני  

ה   רציף ריכוזי  התולת  מומסה חמצן  את  אראות  ת  חריגותמת  בזמן  הח.  על    2021בשנת    הלבנוסף 

תהליכים והשפעות  בוחנת  ו  כז האקדמי רופיןמרב  הפקולטה למדעי הים  י" עת  שמבוצעניטור  תוכנית  

המרכז  )   מהמעלה  שמגיעות  מותוזרישפל  ו  חדירת מי ים בגאותכגון  אסטואר  פרמטרים שונים בעל  

   .(2022, הישראלי לחקר אסטוארים

מאות  הגלשה של  עקב  התרחש  הלך השנה  נחל לכיש במ  ך שפהאירוע המשמעותי ביותר שהשפיע על  

של   קו"ב  חצור  שניוניים  קולחים  אלפי  מט"ש  החירוםממאגרי  מוצאי  דרך  ברקאי  דצמבר  מ   לנחל 

באבבעקבותיו  .  2021  אפריל עד    2020 התפרצות  הייתה  אצות  יב  פריחת  ושל  דגים בנחל    מצוקת 

וטית  קו האת  ולוגיקאמערכת הההאם  דוק  הייתה לבות הניטור  ממטראחת    כמתואר בהמשך הדוח.

    מהזרמת הקולחים.ה התאושש  נחלב

 חנות הדיגוםת 2

ההידרו לכביולוגי  -הדיגום  נחל  א  12.07.21-ב  עבוצ יש  במורד  ד"ר  אלע"י  ובמהלכלדד  מו  נדג   םרון 

ל  תחנות  נאוארבע  ל רך  אתחל  שכללו  "פ  "חוות  כיש  הצפרות לכיש",  "גשרארק  ו"שפך    ",  אורט" 

  .בעת הדיגוםלא נדגמה מכיוון שלא הכילה מים  ה"תחנת "המעגנ . בזק""נקז ו הנחל"

היה  המים  וון זרימת  כי ,  הים  גאותהנחל הושפעה מבעת הדיגום  מזג האוויר היה בהיר ללא עננות.  

קלה  פריחה  ונראתה    ,חולרכה בעיקר  הייתה    תשתיתהגבוה.  הנחל היה    מפלסו  מהמורד אל המעלה

     . קטוניותנשל אצות פל 
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 ", "גשר אורט" "פארק הצפרות  "חוות לכיש",  המעלה למורד(:לשמאל )מ. מימין  ירוקול  לאורך נחל לכיש מסומנות בעיג  הדיגוםתחנות  .  1  איור

 אשדוד חבל יבנה(. –ל איגוד ערים לאיכות סביבה "א ש)תצ דבוורוומנת מסבדומה לנקזים אחרים ו"השפך". תחנת "נקז בזק" 
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עליונה   .  3-1ת  נותמו לכיש"ת  תחנ  –תמונה  הנחלחוות  למורד  במבט  תחנת    –תמונה אמצעית  ,  " 

, 12.07.21)   הנחלבמבט לכיוון מעלה    "שפךה "  תחנת  –  ונה תחתונהמתט" במבט למורד,  "גשר אור
   . צילום: אלדד אלרון(
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 העבודה ות שיט 3

 איכות מים  אפיון 3.1

שיערך   כך  תואם  הביולוגי  המים  יכא   לדיגום  סמוךהניטור  לאיכות  צע  תבשמות  ערים  איגוד  ע"י 

אשדוד בוצע    יבנה.ל  חב-הסביבה  לכיש    12.07.21-בהדיגום  נחל  במורד  קבועות    מות י גדוהבתחנות 

ית וריכוז  ליכות חשמלבכל תחנה נבדקו טמפרטורת המים, מו.  הנמעבדת בקטוכם בנס ציו הועברו ל

ע מומס,  )חמצן  ביוכימית  חמצן  צריכת  הגבה,  צBODרך  כי  ריכת(,  )חמצן  פחמן  (,  CODמית  כלל 

חן כללי,  ניטראט, זרניטריט,  וניה,  אמ מ"צ(, חנקן כללי,    550-ו   105מוצקים מרחפים ),  (TOCאורגני )

   .ואנטרוקוק צואתי  צואתי רםופקולי, רותכיכלורידים, נתרן, ע

 ביולוגיאפיון   3.2

)גודל נקבים  המתקיימים בגוף המים נאספו בא  )חח"ג(  הגדולים  חסרי החוליות  רתחב מצעות רשת 

אינטגרט  הדיגום(.  ומטרמיקר  500 ומייצג,  היה  את  יבי  המאפיינים  השונים  הגידול  בתי  את  וכלל 

היה    ןיוון מרכז האפיק ככל שניתכ ל  ובסדימנט  סמוך לגדות הנחל)בגוף המים הפתוח,    הדיגום  נתתח

המים  בהתאם  דםלהתק עמודת  מיםב  , לעומק  ו  צמחיית  הגדות  לאורך  ל מזדקרת  ענפים  סמוך 

   . דקות 5 נמשךת  התחנואחת מ הדיגום בכל מאמץ  .(אחריםעצמים ושקועים  

הגידול  בכל תחנה   בבתי  שנדגמו  החיים  בעלי  של חח"גה אוחדו  לאסופה אחת  גת את  צימיה  שונים 

שפיעותם  .  הטקסונים  ונערך רישום ראשוני של עושר  יםחי עודםח בבשט זוהו החוליות חסרי.  נהתחה

עשרות;    –  2בודדים;  פרטים    –  1טגוריאלי על פי המפתח הבא:  ליות הוערכה באופן קשל חסרי החו

    . גיםכדוגמת ד אקראי עו לדיגום בקלשנ  םנייתחולי  צוינו לבמקביאלפים ומעלה.  – 4מאות;   -3

  הגדרה ו   זיהוי פרטנילשם    למעבדה  והועברו   ול נ את  70%  -בות  הדגימבסיום הדיגום בכל תחנה שומרו  

האפשרית   ולרבינוק תחת   ביותר  הנמוכה  הטקסונומית  הרמה  טקסון    עד  מיונית    דהיחי  -)להלן 

 חח"ג.   כדי ליצור רשימה שלמה של עושר מיני(, species  –יא מין מוכה שבהם ה הנש

 נחל לכישמורד יאות הערכת בר 3.3

  :בחנו מדדים אקולוגייםטיסטיים. נבאמצעים סט   -  ובמידת האפשר   ,ממצאים נותחו באופן איכותיה

נושמי  הכלליהטקסונים  עושר   הטקסונים  עושר  מספר    הזימים,  בין  החמצן  )היחס  נושמי  המינים 

המינ למספר  המוגלובין  מומס(,  האטמוספרי/בעלי  חמצן  נושמי  של  היחס  פיעותהש,  החברהים  ית 

ראשונים עם  ה  שני המדדיםהסופי משקלל את  ציון  ה.  הרכב  (TSIציין רגישות הטקסונים )ו  הפרטים

השהערכ החברהית,  היחס  פיעותת  מומחה    הרכב  דעת  קטגוריותל  מחולקוהוא  וחוות    -  1)  חמש 

י  לסקרהשוואה  מלבד זאת נבחן מצבו של מורד נחל לכיש ע"י    הערכה מרבית(.  -  5הערכה מזערית עד  

 . עבר

אורגניזמים   הם  אינדיקטורים  המיגרמינים  איכות  בתנאי  לשינויים  לשינויים  ישים  יגיבו  והם  ם 

אחת של אורגניזמים כאלה. מכיוון    וצה קב  חסרי חוליות אקווטיים הם   ם צפויות. בדרכיבסביבתם  

ע"י    העקה  ניתן למדוד את עוצמת,  שלחסרי חוליות אקווטיים ישנן רמות שונות של עמידות לזיהום

סב התדרדרות  בנחל.  החיים  האהאורגניזמים  מספר  את  מפחיתה  בחברה  יבתית  עקב  ורגניזמים 

 . להעו עמידים המינים של המספרם ששים בעוד ם רגיהיעלמותם של מיני



11 

 

  מוערכת  הרגישות .  לזיהום  השונים   הטקסונים  של   יחסית  רגישות  על   תבססמם  הטקסוני  רגישות  ציין 

לביותר  ה נמוכ)  1  שבין  מידה  בקנה   מכפלת   של  סכמה  י" ע  מבוצע   החישוב .  (ביותר  גבוהה)  10-( 

  הטקסונים   רגישות  ציין  שערך  ככל.  הוםיזל  שלו   היחסית  הרגישות  בערך  טקסון  כל  של  הפרופורציות

  ערכי   פי  על  הנחל  למצב  היחסי  המידה  קנה.  יותר  טובה  הנחל  של  האקולוגית  הבריאות  יותר  גבוה

  בריאות "  =  4.9-3.0  ,"טובה  בריאות  = "  6.9-5.0,  "ביותר  טובה  בריאות  = "  10-7וא:  גישות ה מדד הר

"3,  "נמוכה   = החולי   שלישות  גר /דותהעמינתוני  ".  גרועה  בריאות  <  ו  נלקחהאקווטיים    ותחסרי 

   (.Bode et al., 1996; Bode et al., 2002; Mandaville, 2002מהספרות )לדוגמה, 

 ודיון תתוצאו 4

 .  12.07.21-ב  ם מהדיגום שנערךי ביולוגי -ידרוההו טים ים האביורק זה כולל את הממצאפ

 אפיון לימנולוגי 4.1

מוצגים   והביולו כימ -הפיסיקו משתנים  הלהלן  בגיים  יים  הדיגום  בתחנות  מים  איכות  נחל  מורד  של 

ניטור עונתי  מה הם חלק  מדידות אל   .(1טבלה   )  ביולוגי-הידרוההניטור  במקביל לביצוע שנמדדו יש לכ

יבנהרים לאיכות הוד עשאיגמקיף   תחנות  ב  לשלושה חודשיםאחת  ם  כיומבצע    סביבה אשדוד חבל 

-תחנות לאורך הנחל שבהם בוצע במקביל גם ניטור הידרוב  קרת התוצאות  א  פרק זה מנתח  קבועות.

   ביולוגי.

בתח  . 1  טבלה מים  איכות  של  נבחרים  במו משתנים  לכינות  נחל  ב  שרד  תוצאות  12.07.21-שנמדדו  באדום   .
   גות. ריח

 הפרמטר הנמדד  חוות לכיש פארק הצפרות  מזח הסירות השפך 

 הדיגוםשעת  07:15 07:40 07:35 08:00

 טמפרטורה )מ"צ(  29.8 29.9 29.8 30.7

 מ"צ( 25 -ב mS/cmמוליכות חשמלית ) 12.5 12.2 12.6 13.7

 רווית חמצן מומס )%( 98 90.5 87.7 107.6

 ( mg/l)חמצן מומס  7.43 6.85 6.65 8.03

 (pHהגבה ) 8.36 8.30 8.19 8.03
 שקיפות סקי )ס"מ(  31 25 25 22

 ( NTUעכירות ) 19.3 24.5 29.8 19.8
 )מג"ל(  BOD –צח"ב  3.8 5.5 4.4 4.7
 1)מג"ל(  TOC-כלל פחמן אורגני  7.6 6.6 6.8 6.3
151 26 14 17.5 TSS מ"צ )מג"ל(  105-ב 

1> 1> 1> 8 TSS ל( מ"צ )מג" 550-ב 
 )מג"ל(  N-חנקן כללי כ 2.22 3.16 2.15 2.39
 חנקן קלדהל )מג"ל(  2.22 3.16 2.13 2.39

 י )מג"ל( אורגנחנקן  2.22 3.16 2.13 2.39

 ( N-4NHאמוניה ) < 0.05 < 0.05 0.34 < 0.05
 ניטריט )מג"ל(  < 0.001 < 0.001 0.016 < 0.001

 ( N-3ON) ניטראט <0.2 <0.2 3.36 <0.2
 )מג"ל(  P-כללי כ חן זר 0.19 0.3 7.8 6.86
 )מקג"ל(  aפיל כלורו  0.035 --- 0.021 ---
 מ"ל( 100-ל ח' )יאנטרוקוקוס צואתי  70 60 1,100 360

 
לא ניתן    מכיוון שלא ניתן. זאת  (COD)לצריכת חמצן כימית    לופיתמהווה בדיקה ח(  TOC)י  גנאור  פחמןכלל    1

  .בבדיקה עקב הפרעה מ"ג/ליטר 2000לה על עובהם מים שריכוז הכלוריד ב CODלבדוק 
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 תמליחו 4.1.1

  13.7-ל  12.2  בין  נעו   2021  יולי באמצע    גום הדי  תחנות   בארבעת   שנמדדו  החשמלית  המוליכות   ערכי

  השנים   בין  יולי  בחודש  שנעשו  דות דילמ  בהשוואה  .(12.55, חציון:  12.75  ממוצע:)  מ"ס/ס נמיס ילימ

  24.5)  ציוןהחו  מוצעהמ משמעותית  מות  נמוכ  2021ביולי    החשמלית  המוליכות  צאותות,  2020-2008

בהתאמהנס/ס"ממיליסימ   25.6-ו אחת  רק  .  (,  מדידה  12  באותןפעם  מוליכות נמדדו    שנות   ערכים 

 . (1יור א ; 2010יולי ) יותרנמוכים 
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נתחנות הדיגום  ארבעת  מלית שנמדדו בשמוליכות חערכי  .  1איור   יוליש  יכחל לבמורד  שנים  ין הב  בחודש 
מסמן    המקווקוהקו הירוק    . 2021  שנערך ביולי  ום הנוכחית בדיגהמדידו את    ן מ סאדום מהחץ  ה.  2021-2008

   . שנים הנ"לי ביולחודש מדידות של  את הממוצע הרב שנתי
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חשערכי  .  2איור   שנמדדו  מוליכות  הצפרותבתחנמלית  "פארק  במת  ברבעון(   2021הלך  "  אחת    . )מדידה 
 הנוכחי.  מסגרת הניטורב דההמדיאת   נתממסה הירוקה העמוד
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אחת  )  2021" במהלך  המוליכות החשמלית שבוצעו בתחנת "פארק הצפרות מדידות  עות  מופי  2באיור  

יולי, אוקטובר   -לרבעון   נמוכה  בשיא הקיץ  פתיע המדידה שבוצעה ביולי  באופן מ.  (ינואר, אפריל, 

מצביעה  האחרון    תוצאות בעשורשל ה  בחינהעם זאת,    . לנערכה באפריידות ש בהשוואה למדיותר  

  ה נעש  ,(את הקיץ  שמייצגיולי )חודש  בנחל  ה   מי  במליחות  לאורך השניםמאד  גדולה    תנודתיותעל  

של   ועד2010שנת  )  יליסימנס/ס"ממ  10ממינימום  של  (  שנת  )  מיליסימנס/ס"מ  35  מקסימום 

דלים  של הב  וצאההן תם  השניבין  יץ  במליחות באמצע הקגדולים  שים הלהפר   ההסיבנראה ש  (.2011

  זאת  .שינויים בתרומת מי התהום המתוקים לנחלמחד וה  המדידבשעת    פל בהשפעת תהליכי גאות וש

של  בתקופה  שרות  למ מ ה  נהשזו  של  מאד,  י  החדירה  נמוכה  להיות  אמורה  לנחל  וכשאין  התהום 

ה  רא  –זה  שא  בנוחבה  )להר   נחל גוברת ים על מליחות ה ההשפעה של מי התוספת של מים מתוקים  

   .(2014אלרון וינאי,  

 ני אורג ועומס מומסחמצן  4.1.2

של    יאחוז  21.07.21-ב בנחל    שבוצעניטור  ב   הדיגום תחנות    עבארב   ושנמדד   מסהמו  החמצןהרוויה 

 (.1  טבלהמ"ג/ליטר;    8.0-ל  6.65בין  )  108%-ל   88%בין    ונע   (08:00-07:00קדמות )המוהבוקר    בשעות

ו בנחל  המים    וןגו הניטור    לךבמה.  תקיניםן  חמצ  וזיריכ אלה   ומסה לא  י בהעיד על  היה מעט ירקרק 

ש פלנקטוניותגדולה  אצות  האצותלאור  .  בנחל  ל  שמדידה  פריחת  להניח  יש  החמצ,  בשעות  של  ן 

 .  פוטוסינתזהמפעילות  כתוצאה  חמצןה ריכוזיעליה בעל  ההייתה מצביעבאותו יום  הצהריים 

מ"ג/ליטר,    BOD  –  5.5)  למדי  היה נמוך  21.07.21-בהדיגום    בתחנותשנמדד  חומר האורגני  ז ה ריכו

TOC  –  6.6  איור  מ"ג/ליטר עולהמהמ  .(3;  ב  מצאים  האורגני  הסקר    נחלשהעומס  השפיע  לא  בעת 

    ס.החמצן המומ בצורה משמעותית על ריכוזי 
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ביולוגית    ערכי.  3איור   חמצן  או   (BOD)צריכת  פחמן  )רגוכלל  הצפרות""פארבתחנת  שנמדדו    (TOCני    ק 

ברבעון )  2021  במהלך אחת  הנחמליחו שבינואר    . (מדידה  היית  נמוכה  תל  צח"כ    אלא  TOCנמדד  לא  ה 
(COD  )  שנערך ביולי   המדידות בדיגום הנוכחיאת    ן מסאדום מהחץ  ה  מ"ג/ליטר.   44היה  זו  בתחנה  וריכוזו 

2021 . 
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באורג חומר  למדידות  מבט   בין  נחל  ני  השנה  מראה    (3איור  )   2021  אוקטובר ל  2021  ינוארבמהלך 

ליטר,  מ"ג/  7.9-ו   8.9)  אפריל   חודשאמצע  בנמדדו    2021-ב יותר  ב גבוהים  ה  TOC-ו  BODשריכוזי  

האור  נראה.  (הבהתאמ החומר  בריכוז  לעלייה  חצור.  שהסיבה  ממאגרי  להזרמה  קשורה  בנחל  גני 

בוה מהמומלץ  גהינו  מ"ג/ליטר    8.9של    BODריכוז    .ממאגרי תימוריםהשניוניים  ת הקולחים  רמהז

 .  סהמומהחמצן   ירידה בריכוזגורם לרוקו ופינחלים ל

  נטים( י הזנה )נוטריימרחו 4.1.3

  ליטר/ג"מ   0.05-כ  של  סף ך  מער  גבוה  הזרחן   ריכוז   כאשר  אפשרית   הנחל   במי  אצות  פריחת   כללי  באופן 

  מנהל  של  קריטריוניםהזאת,    עם(.  2008,  והרשקוביץ   גזית)  ליטר/ג"מ  0.5-מ  גבוה  החנקן  וריכוז

ָיהיט  א  ל  מיהלאו  הניטור  ור עב   שנקבעו  ב"ארה  של  והאטמוספרה   האוקיינוסים (  ָתָרהַהע)  רֹוִפיַקצ 

  העולה   זרחן  ריכוז  המכילה  דוגמה .  יותר  נמוכים  סף  ערכי קבעו    (Bricker et al., 1999)  חליםנ  בשפכי

  זרחן   ריכוז   עם  דוגמה   ,גבוההכ  מוגדרת   ליטר/ג "מ  1  על  העולה (TKN)  חנקן  וריכוז  ליטר / ג"מ  0.1  על

  זרחן  בריכוז  וגמהוד  ,ממוצעת  מוגדרת  1  -ל  0.1  בין  ענש  חנקן  וריכוז  ליטר/ג"מ  0.1  -ל  0.01  בין   שנע

למרות שגם חנקן וגם    .נמוכה  מוגדרת  ליטר/ג"מ  0.1  -מ  הקטן  חנקן  וריכוז  ליטר/ג"מ  0.01  -מ  הנמוך

של העשרה   לבעיות  לגרום  יכולים  נחליםזרחן  כלל,  בשפכי  בדרך  הוא  המגביל  המזין    החומר   חנקן 

למים זמן שהיה    יש שפך הנחל  באם    (.Bricker et al., 2008)וגופי מים לאורך החוף    בשפכי נחלים

יש   המזינים  ארוך,  וזמן  לחומרים  האצות  ע"י  להתפתחות  להיקלט  זה  .  אצותפריחת  לגרום  מצב 

את   לכיש.מאפיין  נחל  של  הפיסיקוברוב    האסטואר  לכיש  מורד  ב  כימיים-הדיגומים  ריכוזי  נחל 

         .מערכי הסף גבוהיםמצביעים על ריכוזים  החנקן 

הכללי    יכוזרי השונות    ביולישנערך  בדיגום  שנמדדו  החנקן  הנחל  בין  בתחנות    טר ימ"ג/ל  3-2נעו 

נחל    יסטנדרט  יםריכוזטווח  זהו      .(1טבלה  ) לתוצאות שמתקבלות רוב השנים  שדומה    ישכ לבמורד 

זמן    י טווחחנקן הכללי על פנזי הריכוהשתנות  בחינה של  חריגים.    זיהום  רועיין איבנחל בשעה שא 

, ולאחר  (מ"ג/ליטר  8.7תחילת פברואר )בעל שיא    ה מצביע  2021יולי  עד    2020אוקטובר  ארוך יותר מ

 .  (4)איור  רואוקטובביולי שהמשיכה  מ"ג/ליטר( 4.3)  חלה ירידה באפרילמכן 
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ל לכיש  הסירותלימ"ג/  7.8-בחוות  במזח  נמדד )  טר  גבוה  בש  ריכוז  ל  (.פךגם    הזרחן   ריכוזיהסיבה 
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ב ברורה.  מורד  בהדיגום  תחנות  שתי  הגבוהים  להללו    הזרחן  ריכוזיאינה  הזרחן  משתווים  ריכוזי 

טיפול  ב לאחר  בין  ה  חוסר  .במט"ש  שניוניקולחים  החנקן    לריכוזהגבוהים  חן  ר הז  ריכוזמתאם 

מקור  האפשרות שהאת  מקטין  והגעה למסקנה חד משמעית    עלגם הוא  מקשה    ,תחנותשתי  בשנמדדו  

    מעבדה. במדידת ה שמדובר בטעותשרות את הפ. אין לפסול על הסף נקז בזקהוא ב

  2021יולי  עד    2020אוקטובר  הכללי על פני טווח זמן ארוך יותר מ  הזרחןזי  ריכוהשתנות  בחינה של  

ואפרילהדיגום  תחנות  ארבעת  בכל  הזרחן  בריכוז  עליה    המצביע נ  .(4)איור    בינואר  זאת,  יתן  עם 

בחו גם  מהתחנות  שתיים  או  באחת  בריכוז  בודדות  קפיצות  על  לראות  )בדגש  אחרים  תחנת  דשים 

 "השפך"(.  

הזרחן)  בפברוארבנחל    הגבוההחנקן    ריכוזל העיקרית  סיבה  ה בריכוז  לעליה    נובעת  (בנוסף 

משתנותעודפים  קולחים    של הקבועה    גלישתםמ חמ  באיכויות  מט"ש  ברקאל  רצומאגרי    , ינחל 

נמצאים תחת אחריותה של    חצור  מאגרימט"ש חצור ו  עד למורד נחל לכיש.רך נחל האלה  דם  משו

אזוריתמו טוביה  עצה  ורק  היתיבלה  קשהמועצה  מכיוון  .  באר  אך  המהווער  צווי   ןלמת מייעצתדה 

היתר  לא קיבלה    אך ,  בעת סופות גשם  לנחל ברקאי  להזרים את הקולחים ים  לנחל   ה הרשאה להזרמ

היתרהוועדה  מ ליםלמתן  הזרמה  עד  אקטיבית  ה הזרמ בוצעה    לא,  י  שעלו  והמאגרים  גדותיהם  ל, 

החירום מוצאי  דרך  ברקאי  לנחל  לגלוש  נמשכהחלו  הגלישה    , 2021  אפרילעד    2020דצמבר  מ  ה. 

 . לכל הפחות "בוק אלפי מאות  היה  המאגריםמנפח ההזרמה המוערך ובמהלכה 

  .תחילת האביבעם    תופעות מדאיגותלכיש  נחל  מורד  בנצפו  ממאגרי חצור  הזרמת הקולחים    בעקבות

 פלנקטוניותאצות  של  ויוצאת דופן  הירה  מהתפתחות  נחל  ה  לאורךנצפתה    2021אמצע מרץ  מהחל  

עוצמה של  שילוב של עליה ב  הייתהזו  הסיבה לתופעה  .  (7עד    4תמונות  )  חוטיותשל אצות    ומרבדים

הנחל העשרה  ו  צלילות המים,  המים  תטמפרטורואור השמש   לעליה    .נוטריינטיםב  של  יתכן שגם 

כך על  השפעה  הייתה  האצות  הכתוצא.  במליחות  החמצן   תנודתיותנגרמה    מפריחת  בריכוזי  גדולה 

  ,במהלך היום  pH-עלייה בערכי ההוא    פריחת האצותמ   שנגרםנוסף  סיכון  בין היום והלילה.  המומס  

כך   הועקב  בריכוז  יותר מיוננת  הלאפרקציה  לעליה  האמו  והרעילה  שבועות    .(3NH)  ניהשל  מספר 

כ ,  בתחילת אפריל  ,לאחר תחילת האירוע בנחל  גדולמתים  פרטים    100-נצפו  )-של קיפון  קיפון  ראש 

אפרילב  .(בורי הקולחים  נ   אמצע  של  ההזרמה  חצורפסקה  סוער יחד  ו  ממאגרי  אוויר    שגרם   מזג 

  פריחת האצות ת  פע תוו  המיםאיכות  בשיפור  חל  אסטואר  ל  טריים  מי יםכניסת  ומפלס הים  ב  העלייל

 .  פסקה

בעיקר נגזרות של חנקן ו/או  ,  הזנה )דשן(היא תהליך שמתחיל בהעשרת מים בחומרי    איטרופיקציה 

  פריחת )של האצות    ובביומסה לעלייה בקצב הגדילה, ביצרנות הראשונית    זרחן. העשרת היתר גורמת

הכללית  ,(ותאצ בביומסה  ש   לגידול  ההגורר  המשקל  בשיווי  ביןינוי  לפגיעה  וא  אורגניזמים  קיים  ף 

המי הסדימנט באיכות  ובאיכות  ועמיתיו,)  ם    ושל   לכלורופי   של   גבוהים   ריכוזים.  (2015  ברוקוביץ 

  בחומרי   העשרה  בעקבות  יםהמ  באיכות  ירידה  על  המצביעים  הראשונים  התסמינים   הם  פיטופלנקטון

  . (2017,  סוארי ועמיתיו)  מומס  צןחמ  של  נמוכות  רמות  לש  תסמינים  יתווספו  קיצוניים  יםבמצב  נהזה

י  תהליך בבריאותזה  לפגיעה  דבר  של  בסופו  להוביל  ביכולתה    כול  לפגיעה  או  האקולוגית  המערכת 

  ( יות חמצן במים ובסדימנטהמים וכמו   השפעה על חדירות האור, עכירות) שירותי המערכת    לספק את

   .(1נספח תרשימים ב)ראה 
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   (.07.04.21במהלך אירוע פריחת האצות ) מורד נחל לכיש . 4תמונה 

לכיש  .5  תמונה נחל  האצות  מורד  פריחת  אירוע  בצילום  במהלך  פלנקטוניות  מרבד.  אצות   של 
(07.04.21.)    
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 (.07.04.21) מורד נחל לכישפלנקטוניות באצות  .6תמונה 

 

 
 (. 07.04.21) מורד נחל לכישגריפה של אצות חוטיות ירוקות ב .7ונה תמ
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 ח"ג(חברת חסרי חוליות גדולים )ח 4.2

 י החוליות חסר הרכב חברת 4.2.1

  רשימת  .וליותח  חסרי   לש   טקסונים  8  נמצאו  2021  ביולי  בניטור  שנדגמו  התחנות  בכל  כ"בסה

 .  2 להבטב  מוצגות  נותהשו  בתחנות שנמצאו החוליות  חסרי  של הטקסונים

ם  נציגי   שני  ולליםהכ  החרקים  ים ממחלקתונטקס   7-ושל סרטן  נמצא מין אחד  מבין חסרי החוליות  

השפיראים מסדמסדרת  נציגים  שלושה  הפשפשאים,  ,  אחד  רת  אחד  מסדרת  נציג  ונציג  הזבובאים 

או    ( Filtering collectors)  מסנניםומיעוטם    טורפים   הםרוב הטקסונים שנלכדו  מסדרת החיפושיות.  

 . (2טבלה ) (Gathering collectors) מלקטים

של    . 2טבלה   יחסית  ושפיעות  חוליותעושר  בנח בתחנות    חסרי  לכישהדיגום  בשמם ים  נטקסו ה.  21.07.21-ב   ל  מופיעים 
;  פרטים( 99עד  10) = עשרות  2; (פרטים 9עד  1) ים= פרטים בודד 1גוריאלית: י השפיעות הקטרכעמפתח ל.  העבריהמדעי ו 

    :( Functional Feeding Groups) ה פונקציונליתתזונ הקבוצ . ר= אלפים ויות 4; ( פרטים 999עד  100פרטים ) = מאות 3

שיוך  שם עברי  (מין / סוג / משפחה) ן טקסו 
 טקסונומי

קבוצה 
 תזונתית 

חוות  
 ש לכי

פארק 
 הצפרות 

 גשר
 שפך  רטאו 

Palaemonidae, Palaemon elegans (בוגר) 1  1 2 אוכל כל ם סרטנאי  מצוי ן  קפצ 

Coenagrionidae, Ischnura elegans (זחל) 1 1 1 טורפים  שפיראים  ֲהדּוָרה   ִחִצית  

Coenagrionidae, Unidentified sp. ( זחל)  2 1   טורפים  שפיראים  שפרירית 

Veliidae, Microvelia sp. (בוגר)  1  טורפים  פשפשאים  מיקרווליה   

Corixidae. Micronecta sp. (בוגר)  1 1 1  מסננים  ם פשפשאי  חותרנית 

Gerridae, Gerris sp. (בוגר)  1  טורפים  פשפשאים  רץ מים   

Chironomidae, Chironomus sp. (זחל) 1 1 1 מלקטים  זבובאים  אדום   ימשוש  

Hydrophilidae, Unidentified sp. (בוגר)  1    טורפים  חיפושיות   חובבת מים 

 (Taxa richness) המינים עושר   -  8    3 6 3 4 

 עושר ושפיעות הטקסונים  4.2.1

ה העשירה  התחנ   .טקסונים  6-ל  3  בין  לאורך הנחלהתחנות שנדגמו    מארבעבכל אחת  צאו  נמ  סה"כ

ביותר    ותעני ההתחנות  ו   טקסונים  6עם    "פרותפארק הצ"   הייתהי  נוכחבסקר הות  ביותר בחסרי חולי

 . (2 להטב ) בכל אחת בלבד קסוניםט שלושהעם ו"גשר אורט" " חוות לכיש"היו  

בלבד    בודדיםם  פרטי  -  שנאספו מתחנות הדיגום  ותבדגימ  נמוכהת  עוהטקסונים נמצאו בשפי  מרבית

טקסון גבוהה ב  ושנמצאנים  טקסו .  מכל  מצוי  צקפהסרטן  היו    יותר  שפיעות  לכיש"  ן  "חוות  בתחנת 

    .(2לה בט)לאורך הגדות בצמחית הקנה המצוי בעיקר   בתחנת "השפך"שלא זוהה  תשפרירימין של ו

  יגים הנצ  ספרמ  עם ת  הקבוצה הטקסונומי   הייתהבנחל  הקודמים  ניטורים  ברוב ה ש  באיםזבוהסדרת  

ושר חסרי  זו גם אחת הסיבות המרכזיות מדוע ע.  (2)טבלה    כללה נציג אחד בלבד ר, הפעם  ביות  גבוה ה

     מים.דניטורים קוהיה נמוך בניטור הנוכחי בהשוואה ליים טוהחוליות האקו 

  , אוגוסט 2014אוקטובר  )בעבר  שנערכו  בניטורים  לכיש  נחל  מורד  במספר פעמים  נמצא  מצוי  הקפצן  ה

  ביםהקפצן  של    ומקור.  נחלה והוא אחד מחסרי החוליות השכיחים בשפך    (2019מאי    ,2017מבר  נובו

  חולית בוצית או  בחוף הרדוד על קרקע  הוא מתקיים  .  לים התיכון  האסטוארעל הקשר בין    מעיד והוא  

עשב  באזורים סלעייםבבריכות    אוים  -עם  חופים  אצות  לאורך  גם  ו  מכוסי  באנגלית    שמומכאן 

shrimp rockpool.    שופעות אוכלוסיות  הקפצן  בנוסף,  ו ב מתקיימות  של  נחליםלגונות  עם    שפכי 

  תפוצתו   .(Dala via, 1985; Grabowski et al., 2005)  כישבדומה למורד נחל ל,  צמחיה של קנה מצוי
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האטלנטיבמזר האוקיינוס  נורבגיה  המנמיבי  ח  כל  הוא    ,תיכוןם  ובי  עד  מאצות זון  ניואוכל  ,  בעיקר 

קטנים  ,  תרקבובי של  רטווח  לד  עמיו  ,חוריריותו סרטנים  בעת  .  (euryhaline species)  יחויותמלחב 

 . וקופץ לאחור בזריזות וממנהג זה קיבל את שמ הוא סכנה 

השפיראים  מ הוא  כ  חלבנ  נמצאומשפחת  מהם  אחד  מינים.  שני  ra Ischnu)  ֲהדּוָרה  חצית נראה 

sganele)   חצית  שפרטים בוגרים של  ידוע  יות בשנים קודמות  מתצפ .  במעבדה  ותאלא זוהה בווד  ניוהש

ליד הנחל.    מסתובבים  הדורה איטית ים עומדים או  מ   ףמעדיזה  מין  בתעופה  גם    מצויא  יוה  ,זרימה 

מליחיםבגופי   על  מים  המועדף  הגידול  בית  שיש  הזחלים  .  היכן  לכיש  .  מיםצמחיית  הוא  בנחל  גם 

הדומיננטי במים לאורך    הצמחהוא  קנה מצוי ש  , בדגש עלבצמחיית הגדותבעיקר    יםהזחלים מסתתר 

 .  הנחל

 י עברשוואה לממצאים מסקר ה 4.2.2

לדי  בה  (2019-2013)   עברי  גומ בהשוואה  איגושנערכו  העריםזמנת  עד  הטק,  חסרי  סונים  ושר  של 

   .(5איור  ) ברוב התחנות נמוךהיה בתחנות הנחל   2021ת בשנשנמצאו ות החולי

כך    2021-2013  השנים מ  הניטוריםתוצאות  של    הניבח על  עושר    ם ישקימצביעה  בין  ברור  הבדל 

ת דיגום נלתחסונים  הטקממוצע  )  מאי  -ם ינואר  שיחודין הבם שנערכו  בדיגומי   בתחנותהטקסונים  

ממוצע  )  נובמבר  –  יולי חודשים  ין הבדיגומים שנערכו בר הטקסונים  לעומת עוש  ( 7.3-ל   4.8נע בין  

שתלב  מ  2021יולי  חודש  חי שבוצע ב הניטור הנוכ   ,כלומר  .(2.8-ל  1.8נע בין    םת דיגונחלתם  הטקסוני

יותר בהשוואה  ורק מעט גבוהים  דומים  נות השונות היו  עושר הטקסונים בתח  יממצא.  הנ"לבניתוח  

       .בין אוגוסט לנובמברבעבר בניטורים שנערכו לממצאים שנמצאו 
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  כיש ל  נחל  במורד  הדיגום  תחנותב  אושנמצ  ם אקווטיי  חוליות  יחסר  של  הטקסונים  מספר.  5יור  א
, נובמבר  2017גוסט  , או2016  אפריל,  2014  אוקטובר,    2014  ינואר,    2013  אפריל:  הבאים  בניטורים

 .המעגנה""" ובזק "נקז תחנות לא נכללו  ראיוב  .2021ויולי   2019מאי , 2017
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קופה  אביבית לת-ה החורפיתתקופהשתי    ןיבעושר הטקסונים בנחל ב ם  להבדלי פשריות  האהסיבות  

 .  (2019לרון, א) קודםבדוח  צוינו  סתווית-הקיצית

ותח   כך ששיאה  הביולוגיה מותאמתם  יתיכוניים    בנחלים .1 ת הקיץ כאשר אין  ילבתקופת האביב 

לכן   (.Gasith and Resh, 1999)  לרימות סוחפות, אך יש עדיין שפע מים ומגוון רחב של בתי גידו ז

לרו  וז  תקופה הבסקרים  ב  נבחרת  האופטימליים    התנאים  את  לייצג  ותריב  ימהמתאכתקופה 

חבנחל   אסופת  אםת.  החוליוסרי  וניטור  גם  דומה  זרימה    אתמפפחותה    השפעה  היעדר 

 אפשר למצוא במורד נחל לכיש.  ת הים ותית מהמעלה והשפע מעמש

לכיש מתר  .2 נחל  שנה  במורד  כל  במליחות  חשת  בהנחל  מי  עלייה  ועד    -אפריל    יםחודשהחל  מאי 

צפיפות  וב  םהטקסוני בעושר    ירידהשל  מגמה ברורה  מצביעים על  מחקרים    .רמבבנו  –אוקטובר  

  ים ים למליחות מי  ם מתוק ווח שבין מיבטייה ברמת המליחות  עם העלות  ולישל חברת חסרי הח 

דוד,    )לדוגמה, קר  בס  .(Kefford et al., 2011; Cañedo-Argüelles et al., 2012;  2005בן 

רגישותספרות   בנושא  חיים  צמחי  של  נרחב  כיבאוסטר   םאקווטיים  ובעלי  נמצא  חסרי    ליה, 

חקר מ(.  Hart et al., 1991)  עלייה במליחותה ביותר לשהרגי  םנה קבוצת בעלי החייות היהחולי

  יותר למליחות בהשוואה לשלב בוגר ם  רגישיחרקים,  בעיקר של  ,  תר מצא כי שלבי הזחלמאוחר יו

(Kefford et al., 2004.)     

)לדוגמה,   טוןופלנקיני זואמבו מופיעים  הנחל מי במליחות הגדולה רידה הילאחר ף בתקופת החור .3

מגדילים את עושר חסרי  אלה  . מינים  רוטיפרים(,  שטרגל אדמדם,  לופס ציק ,  רבה  יהדפנ,  וינהמ

    (.2014ינואר זו )  יש לציין שעד היום נערך דיגום אחד בתקופה.  החוליות

בנחל    אוכלוסיית הגמבוזיות   ,המים  פרטורתבטמ  העלייה  לאחר  ,הסתיו  לתחילת  בהאבי  סוף  יןב .4

ל ארוכ רעונת  בעקבות    בנחל   צפיפותה  שיאמגיעה    גבוה   תרי החוליוחס  על  הטריפה  לחץ  ה.בייה 

  האביב  ובתחילת  בחורףמנגד    .בהתאם  והשפיעות   החוליות  חסרי  מיני  עושר  על  וההשפעה,  ותרי

  אקטיבית   ופחות  קטנה  ההגמבוזי  וסייתאוכל   המים  בטמפרטורות  והירידה  ותהשיטפונ  בעקבות

 . (2015,  וןאלר)  יותר מתון החוליות  ריחס ות אוכלוסי על הטריפה  ולחץ

נוסף  .5 מרכזי  שונים  םזיהו  וא הנחל  העל  שמשפיע    גורם  ביוב)  ממקורות  של  ,  פריצות  הזרמה 

נמוכה,  ממאגרים  קולחים באיכות  חורפי  ת  רי החוליוחסמגוון  ועושר  בלרעה    ע לפגו  שיכול(  נגר 

ו נוספים.  בהאקווטיים  ביולוגיים  שבו    התקופהמדדים  השנה  אירוע  במהלך  ,  הזיהוםמתרחש 

והאנאורגניים האורגניים  המזהמים  הזיהום  ,  ריכוז  נמשך    לנחל  שזורםנפח  שהוא  הזמן  ומשך 

       . האקווטית  מערכת האקולוגיתההשפעה על הת  מעוצ קובעים את

 םנלווי םניחוליית 4.2.3

  נתפסה הגמבוזיה    .אמנון מצויו  גמבוזיה  -שני מינים של דגי גרם  בנחל  וכחי  הנ  רבסה"כ נצפו בניטו

לכיש")   בנחל  תחנותבשלוש   " "חוות  אור  "פארק הצפרות,  הלך   .(ט"ו"גשר  שנתפסו    מספר הפרטים 

פרטים היו  ה   רוב.  בלבד  לפרטים בודדים גימה  דפרטים ב  70-כמ"גשר אורט"  עד    "חוות לכיש" וירד מ 

וכצפוי לתקופת הקיץ    יציבה  בנחל  הגמבוזיות  כלוסייתאו.  מספר נקבות גדולותנתפסו גם  צעירים אך  

בעיצ הרבייה.  ו נמצאת  תקופת  של  שמה    הגמבוזיהאוכלוסיית    של  הטריפה  לחץזו  בתקופה  ידוע 

 .  גבוהבנחל  החוליות  חסרי  עלשהולכת וגדלה 
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  ות". ר "פארק הצפש" ובתחנת "חוות לכיאמנון מצוי    שלם  פרטיחוץ מהגמבוזיה, נמצאו בדיגום גם  

לא   עצמו  בורינ בדיגום  קיפון  של  פרטים  האצות    אולם  ,תפסו  פריחת  שהתרחש  בנחל  באירוע 

הניטור)  2021אפריל  -ץמרחודשים  ב לפני  חודשים  הע"י    דווח(  כשלושה  האכיפה  סביבתית  צוות 

    .בנחל מתים בכל הקטע הרטוברטים פ 100-כ ספונאש

נצפנלכדשולייתנים  ח  .3טבלה   או  הסקר   וו  הדיגוםבתחנ  במהלך  לכיש  ות  נים והטקס  .בנחל 
 .  והעברידעי מופיעים בשמם המ

שמתקיים בגופי  עוף    –מצויה    ה פרטים של סופיתתה בשלושחוות לכיש" הייתחנת " ב  נוספת  תצפית

    .גדותהומח שעל צהסבך  בבמהלך מרבית שעות היום  מסתתר ומים 

 מצב בריאות הנחל  סיכום  4.2.4

יה  ה  2021באמצע יולי  רך הנחל  בארבעת התחנות לאוהאקווטיים  חוליות  ה   חסרי  של  עושר הטקסונים

הניתוח שנעשה  מעם זאת,    .(5איור  )מים  קוד  ם יייולוג ב-ו רהידה ניטורים  כלל האה לשוובה  למדי  נמוך

מהותי    עולה.  .2.24בסעיף   הבדל  בין  שישנו  ובאביב  בסקרים  בממצאים  בחורף  עד  )שנערכים  ינואר 

ובסתיו  (מאי בקיץ  שנערכים  לסקרים  נובמבר  יולי)   בהשוואה  מחזקות  הנוכחי    סקרהתוצאות  .  (עד 

 .  מסקנה זו

הנכ הסקר  ממצאי  את  משווים  שנערכו  אשר  קודמים  לסקרים   ובסתיו   )אוגוסט(  בקיץוכחי 

אלרון2015אלרון,  )  ( נובמבר-טובר)אוק ש,  (2018,  ;  הטקמוצאים  בהיה  ונים  סעושר  גבוה  אך  מעט 

  ת חבר  .םממחלקת החרקיטקסונים  כלל בעיקר  הוא  ודומה למדי  יציב והיה  האסופה  הרכב  ו  ,יותר

איכות  התמודד עם  מתקשים ל ש  ,זימים  שמינו   יםרגיש   קסוניםט  של   יעוטבמ   האופיינ   החוליות  חסרי

היו  במידה מסוימת  דופן    י יוצא.  זי חמצן מומסירידה בריכוו  אורגניבעומס  נמוכה המתאפיינת    מים

תחנות  ארבעת  שנמצאו בכל    של שפרירית  וככל הנראה מין נוסףה  חיצית הדור   השפריריתזחלים של  

עם זאת,  .  שזוהו בדיגוםואה ליתר חסרי החוליות  בהשו   גבוהה יותר אמורה להיות    םגישותרו  , הדיגום

  ובלר   (Coenagrionidae)  ִחיִתִייםָרמ  ה  חתלמשפ  ךמשתייש(  Ischnura) צית  יחהסוג  יש לסייג ולציין ש 

  רגיש   נחשב  וא וה  ,נושמי זימים אחריםטקסונים  בהשוואה ל  ציוני רגישות גבוהים בספרות    מקבל   ו אינ

         . (tolerantoderately m)לזיהום  למחצה

י משקלל את  הסופ. הציון  וגילביו-רוהידום הבתחנות הדיגהאקולוגים    םמדדיה תוצאות  .  4טבלה  
 10גבוהה,  עמידות    –  1)  ציין רגישות המינים  ונים הכללי, עושר הטקסונים הרגישים,הטקס  עושר

  -  1)   ותחמש קטגורי  בן  לםלסו  מחולקחוות דעת מומחה. הציון  ו  חברההרכב ה ,  (גבוהה רגישות    –
   .מרבית(הערכה  - 5עד   מזעריתהערכה 

 תחנה
ם סוניעושר טק

 לי כל
טקסונים  שרעו 

 נושמי זימים 
ות גישציין ר

 ים הטקסונ
הרכב  ב גיוון 

 יקוד סופי נ החברה

 2 2 2.7 1 3 חוות לכיש 
 3 3 3.3 1 6 ק הצפרותפאר
 2.5 2.5 2.9 1 3 שר אורטג

 3 2.5 3.4 1 4 שפך ה

 פך ש אורט גשר צפרות ה פארק חוות לכיש שם עברי  ם מדעי ש

Mugil cephalus קיפון בורי     

Tilapia  zilli 2 2 אמנון מצוי   

Gambusia affinis  1 1 1 גמבוזיה  
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ממספר  כ  כללו  בנחל  םכלסיהמא חרקים  רק  ה:  סדר)  ִחיִתִייםָרמ    –טקסונומיות    משפחותמעט 

( נחלים  רצי  )חותרנ ,  (פשפשאים:  הסדרשפיראים(,  ),  (פשפשאים:  הסדריים  מים  :  הסדררצי 

)  (,פשפשאים )(זבובאים  ה:סדרימשושיים  שחייניתיים    אלו   חרקים.  (2טבלה  )  (חיפושיות  ה:סדר, 

למחצה    עמידים  נחשבים עמידים  כי  )  גבוהה  למליחות  גם  כלל  ובדרך  ניאורג  הוםלזי או  ישנם  אם 

שונ משפחות  בין  ברגישות    לכיש   נחל  מורדתחנות  ב  סוניםהטק  רגישות  ציין  ערך.  (ות הבדלים 

 (.  3.4-ל 2.7בין ) ועהגר תבריאול  נמוכה בריאותן נעה בי המערכת  בריאות כי מצביעה

, בנוסף  נחל לכישבאסטואר של  יים  הטבע  המשתנים תנאי המליחות    שבשל  להדגישחשוב    ,ךמאיד

הזיהוםל השניםשהתרחשו    אירועי    לזה   יחסית  נמוך  באסטואר  הצפוי  המינים  עושר  ,לאורך 

 . לתנאים סביבתיים משתנים  עמידים יהיו    בו  ושימצא  המינים רוב  ו  מתוקים  נחל  בקטעי  המתקיים

זו   הנחל    מידה ה  קנה מסיבה  בריאות  עם    מחמיר (  3.3יף  סע)ם  הטקסוני  רגישות  בסיסעל  להערכת 

הלכיש.   ושוואה  האסטואר  בבין    ערךילה   צריכהיותר  מדויקת  מתאימה  נחל  הממצאים  אסטואר 

 שפכי נחלים אחרים.  ממצאים מלכיש ל

  היות שמכלול התנאים הסביבתיים בשפך הנחל שונה מאד   .נושא זהבהרחבה ל  התייחס(  2016אלרון )

הנחל,   אותו  ממעלה  החוליות המאכלסת  חסרי  לחברה המאכלסת  חברת  זהה  את המקטעים  אינה 

ה של  חודשי    ךבשפ.  עלהמב  נחלהמתוקים  שבמרבית  מכיוון  יותר  קיצוניים  אף  התנאים  לכיש  נחל 

אזור  זרימה ממעל   השנה אין  אל  הניקוז  פרוטוקול אחיד  לא קיים בישראל  כיום    .אסטוארהה אגן 

לניטור   שלומוכר  האקולוגי  טקסונים  כיום  אין  וים(  אסטואר)  נחליםשפכי    מצבם  של  רשימה 

שנים    .מוסכמת  ים אינדיקטור מספר  תללפני  באוניברסיטת  להגנת  -הוקם  המשרד  בשיתוף  אביב 

והגנים ורשות הטבע  גם  בשנים האחרונות  שדוגם    "המרכז הלאומי לאקולוגיה אקווטית"  הסביבה 

ישראלי  המרכז  ה "ע"י המרכז האקדמי רופין  הוקם  כמו כן,  .  (2016החל מסתיו  )  שוןל הקישפך נחאת  

הורחב  מחקר זה    2021ת  בשנ.  שראלבמספר שפכי נחלים בי  שמבצע מחקר מקיף  "אסטואריםלחקר  

לכיש נחל  של התנאים האביוטים באסבבעיקר  הוא מתמקד    אולם  ,גם לאסטואר  . 2ואר טדינמיקה 

ל  שליף להבנת המצב  מהווה תחאינו  אך הוא  ,  המערכת האקולוגיתעל  שמשפיע    ומנושא חשוב כשלעצ

הה האקווטאקולוגימערכת  הנחל.    יתת  שפך  מתקדם בעתיד    לבדוקולהמשיך  מומלץ  של  כיצד 

אלהשני  בהמחקר   ניתן  לבחון  ו ,  גופים  הלשלב  ה  יהי אם  ו את  גשיטות  ממצאים  בניטור  ניתוח  ם 

 .  האקולוגי  פרספקטיבה טובה יותר על מצבולקבל  מנת   עלכיש נחל לאסטואר  בצע שמתב

 

 

 

 

 

 

 
טופז.  לכיש  נחל ב  אסטוארים"לחקר  ישראלי  המרכז  ה "של    ומחקר  2 תום  של  בראשותו  ינואר    מתבצע    2022בתחילת 

הלכיראשוניות  פיות  תצ של  סיכום קצר    פרסם המרכז  לכיש: מבט ראשון")  ש באסטואר  נחל  שנת  "אסטואר  (. בהמשך 
      . סיכום שנתי של הדינמיקה באסטואר דוח יוגש  2022
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 ים ספחנ 6

גָׂ (  a).  1נספח   כללי  הַהְמשָׂ אאוטרופי  מצב  בין  הקשר  ל,  של  אאוטרופיםהקשר  וגורמים   סימפטומים 
בשל  בארה"ב  לאומית  המצב  ההערכת    (b)  .(ופגיעותחנקן  עומס  )  משפיעים ים  אסטואראאוטרופיקציה 

(NEEA)    עבור  עתידית  התחזית  הו  , סימפטומים אאוטרופיםמשפיעיםה  ורמיםגה  את הערכת  מעדכנת
      .(Bricker et al., 2007מקור: ם נחלים וגופי מים חופיים )שפכי 141
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 מסמך אודות ה 7
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