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 תקציר 

נ  .1 לכיש  אסטואר  גשר  חל  בין  נפח  ק"מ.    3.5-כ ואורכו  למפגש עם הים התיכון    ברית  בנימשתרע 

ב בסטואר  אהמים  מבנהו  קו"ב  80,000-מוערך  או.  ללגונה  למחצה  דומה  סגור  מים  ומק  ע.  גוף 

של קרקעית הנחל    העליונה  השכבה ו  מ'  2.5-2.0ן  י בנע  מרבית האסטואר  בהמרבי  עמודת המים  

  גאות ה   ממהלכי  מושפעשפך נחל לכיש  ב  מה יהזר   משטר  .(מ"ס   20-10)   חולית  היאבמרבית שטחו  

מגיעים  ואילו    ,והשפל חורפייםמהמעלה  בסיסבלבד    שיטפונות  זרימות  מים  .  ללא  חשוב  מקור 

מאופק שעון של  לנחל  מים מתוקים  חדירה של  מגיע מ   ,לאורך השנהמאד    המשתנ  ונפח ש  ,אחר

 .מי תהום

בה  סבית הים לאיכואיגוד ער   ביוזמתלכיש  נחל  שפך  של    רודמסו  שיטתיר  טוניהחל    2004בשנת   .2

יבנהחאשדוד   פיזיקובתמקד  הש  ,בל  פרמטרים  פי  מייצגות  תחנות  מספר  ב  כימיים-מדידת  על 

שתכנית   כנית  ולת  שנתיים-נהלש   תחא וסף  תו ה  2007בשנת  החל    .מראש  שהוגדרהנתית  דיגום 

במהלך  ,  . כמו כןנחלה   בשפך  המערכת האקולוגית האקווטית  לבחינת מצבביולוגי  -ידרוהה ר  טוינ

 .  נחלה קרקעית משקעי איכותשל  בדיקותהשנים בוצעו פעמיים 

לסכם  גדלא  היא  העבודה מטרת   .3 הממצאים  ולבחון  ,  שנאספוהביולוגים  את  חסרי    הרבים  על 

דגים    חוליותה ך  פש ב  ביולוגי-ההידרו   הניטורסגרת  במאחרים  טיים  וואקוחולייתנים  הגדולים, 

לראות את  אפשר  ממצאים מ. סיכום ה2019-2007השנים  רובו בין  בשנערך  (  האסטואר)  כישנחל ל

מגוון של  ידול לכבית ג החשוב    תפקידושמבהירה את  רחבה יותר  נקודת מבט  אזור שפך הנחל מ

    .בעלי חיים אקווטיים

ליות  של חסרי חום  טקסוני  51-כואר  אסטלאורך התחנות הדיגום  בלאורך השנים    נמצאוסה"כ   .4

  ; דמויי מדוזות  ;יפיותזתולעים דל    ;רוטיפרים  :ממגוון של קבוצות טקסונומיות(  חח"גגדולים )

  זיפרגליים צידפונאים,  ,  שטרגליים,  סרטנים מסנניםניהם  קבוצות שונות של סרטנים בי  ;חלזונות

עיל סד  ;ייםא וסרטנים  ממספר  מים  זבובאים    ,בריומאים  –רות  חרקי  פשפשאים,  שפיראים, 

סונים לרמה  ק ט לא בכל דיגום זוהו השמאחר    ,יותרבוה  גחסרי החוליות    מספרבפועל    וחיפושיות.

 .  ומית הגבוהה ביותר האפשריתהטקסונ

  ו שאותר  רביות  הגדול  הנציגים  מספרעם  הדומיננטית  הקבוצה הטקסונומית  בין חסרי החוליות  מ .5

הב ל  םיניטור מסגרת  נחל  הכ מ  63%-כ)  החרקים  קתמחל  היא  כישבשפך    ןמבי   .(םוניטקס לל 

מספר  ע  הר דסההיא    הזבובאים   ,החרקיםסדרות   ביותר  הטקסוניםם    ם נציגיה  מרבית  .הגבוה 

זו     מליחות   או/ו  ניאורג  וםהלזי בעלי עמידות גבוהה  מוכרים כלכיש  נחל    ךבשפ  שאותרומסדרה 

   גבוהה. 

יחות המים נחשבת כמאפיין סביבתי דומיננטי בעל השפעה שלילית על הרכב מאכלסי המים  מל .6

ח על  החרקיםובמיוחד    ים מ ה  במליחות  העלייה   עם  המינים  בעושר  ירידה  של   זו  תופעה  .ברת 

מסוימות של  סדרות  ע"י    נחל לכישאסטואר  ס  אכלו  ת,זא  למרות .  מישראל  וגם  מהעולם  מוכרת

 . (בראשם זבובאים וחיפושיות) משמעותי הואהנ"ל  נאיםתשעמידות ל חרקים

שנמצאו   .7 החרקים  שאינם  נמצאו    באסטוארבין  יחסית  נדירים  נציגים  יתים  לע   מדווחיםגם 

מיובוקר בגופי  פנימיים.  ת  של    ןולצי   יםראוי ם  מינים  שני  הראשוןהם   Bidessus חיפושיות. 
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nasutus   השחיינית למשפחת  נוסף.  ייםמשתייך  למשפחת    משתייך  Ochthebius viridis  מין 

Hydraenidae  . 

מערכת .8 בגוהיא  הסרטנאים    תת  מבחינתהשנייה  השנים   ושאותרהנציגים  מספר    דלה    במהלך 

מחמש מחלקות    נציגים  שכוללת   מאדזוהי קבוצה מגוונת    .(םוניטקסלל ה כמ  25%-כ)  נחלשפך הב

מוצאם  הללו  חלק ממיני הסרטנים  .  עילאייםהסרטנים  ההיא של    שבהןגדולה  , שהותטקסונומי 

   .  וחזרה  אל שפך הנחלנעים מהים התיכון  ימי והם 

השנה   .9 במהלך  היחידה  הדיגוםבאסופצאו  משנ  ותיהחול סרי  חרוב  בה  התקופה  היו   ת    לא 

החממחלק החור  ,יםאהסרטנ   מערכת  תתמ אלא  רקים  ת  בדיגום    .2014בינואר  שנערך  פי  היא 

  .ממיני הסרטנים  חלק   של   היעדרותםהופעתם או    על  משמעותית  השפעה  ישנה   לעונתיותמכאן ש

הסיבה המרכזית  .  בניטורים שלא נערכו בחורףוחו  דו טון שלא  זואופלנקמיני  באותו דיגום נמצאו  

באסטואר    ליחות המיםנראה לירידה הגדולה במ פי הכ קשורה    להופעה של מיני סרטנים ירודים

 . ת המיםולשינוי בטמפרטור  ורףבח

היום    .10 צדפות  נמצאו  לא  עד  לשנערכו    םבניטורימיני  נחל  חלזונות,  כיש.בשפך  על  לגבי    דווח 

בלבדלוש מינים  הנחלים  -  שה  חדה,  מגדלית  אמריקאיתו  בוענית  הם    .ביצנית  האחרונים  שני 

.  בשפך הנחל  הניטוריםט בכל  כמע  דווחוטווח של תנאים  מין עמיד להוא  הבוענית  .  זריםמינים  

והביצנית  לעומתו   והמגדלית  בלבד  פעם אחת  שדווחו  אוכלוסיות  נראה  ביססו  באופן  .  בנחללא 

אכלסו בעבר את  יתכן ונציגים מקבוצה זו ש  מפתיע לרעה. נחל  ה הרכיכות בשפך  מיני  מספר  כללי,  

 רגישים. עו במינים השפגואירועי זיהום  נעלמו עקב איכות המים הירודה  מורד הנחל

החולייתנים,    .11 הגדול    המחלקהמבין  הנציגים  מספר  היא  עם  כוללת  ש  גיםד השל  כצפוי  ביותר 

,  גמבוזיה  ,מצויאמנון  ,  צלופח אירופיקיפון טובר,  ,  (קיפון בורי)  קיפון גדול ראש  –  מינים  שמונה 

וק  שפמנון מצוי מצוי  שרד(  רפיון  שלא  נ  .)כנראה  לעיתיםתפסבנוסף,    דגיגי של    דיגה  בעת  ים 

  ידוע ,  כמו כן.  מפגש עם היםסמוך לבנחל  שוחים  ים של לברק חלק שפרטים בודד  ,בשפך  הקיפון 

  מפגש עם הים ל  ודהצמ אזור  ל  ממקור ימינוספים    דגיםבאופן אקראי  מדי פעם    םויוצאי  שנכנסים

 . ויוצאים חזרה

הדג    .12 הוא  ראש  גדול  הגד   באסטוארשנמצא  הקיפון  ביותר.  במספרים  הזיהעמאירוולים  ום  י 

ביועול  בשפך הנחלשהתרחשו   ירל  תרה שזהו הדג הרגיש  או  ידה בריכוזי החמצן  זיהום אורגני, 

האמוניה בריכוז  עקה  ם ההקיפון    לשפרטים    . עליה  סימני  להראות  ומהווים    הראשונים 

 . ים בנחלאינדיקטור להרעה בתנאי איכות המ 

  2004בשנת  ע"י איגוד הערים  לנחל    הוכנסש,  ועמיד לטווח של תנאים  דג הגמבוזיה הוא מין פולש  .13

האוכלוסייה  ש ע  מרג  .ודההייתה ירבנחל  ים  על מנת לטפל במפגעי היתושים בשנים שאיכות המ 

זלהיפתר  מאד    שה ק,  בנחל  התבססה  של    .הממין  במיוחד  ה  אוכלוסייהשפיעות    במהלך גבוהה 

 .  עד לסתיוחודשי האביב והקיץ נמשכת לאורך  הארוכה ש  רבייהה  תתקופ

חול  .14 מרחבשני  את  שמאכלסים  נוספים  ביצה.    ייתנים  וצב  נחלים  צפרדע  הם  שניהם  הנחל 

בזק"ב  מתקיימים כל השנה  "נקז  מים מתוקים  אינסטואהאאילו  ו  , המכיל  עצמו  גידול    ו ר  בית 

 מועדף עליהם.  
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הניטור  .15 טקסונשבענמצאו  ים  במהלך  ח ה  של  חוליותים  ימי  סרי  מינ  ממקור  דגים  ושני  של  ים 

נודדים לנחליםש נ, ולאחר שהגיעו  מתרבים בים,  לצורכי רבייה    ודדים חזרה ליםלבגרות מינית 

אירופאי קיפון    –  ָקָטדרומיים מיני  ) וצלופח  ראש  עדות    .(גדול  הם  אורגניזמים  של  זו  קבוצה 

  ם שבית גידולבעלי חיים  עושים  שימוש שלו  תיכון לים ה  חל שפך הנ  ןבי ידרולוגי  ה הקשר  לחשובה  

הוא ישיר  מעברפתיחת    .הנחליםבשפכי  בים    המרכזי  לים    שפךבין    מים  חודשי  הנחל  במהלך 

חלו   רףהחו ולהיפךמה   נדודלורגניזמים  לא  תיוהזדמנו   ןמשמש  הנחל  אל  הנראה    וזו  ,ים  כפי 

   . גופי מים אלה  בין שניוהמעבר נדידה ה ך תהלי מתרחשבשנה בה  התקופה העיקרית 

שכיח  שהוא    (sPalaemon elegan)  מצוי  קפצןכגון:  סרטנים  הם    האורחים מהים התיכוןעיקר   .16

ממצאים  שני    .(sp. Atyaephyra)  קפצניתו  (sp. Carcinusייט )ש,  הים התיכון לאורך חוףמאוד  

הכרית אב   מתקיימים  לרוב ש  סרטניםכוללים  לציון    ראויים  הראשחוליים  בחופים  זור  הו.  א  ון 

המוכר   או  סרטן  החוף  פרעוש  משפחת  ,  sp. Talitrusהסוג  הנראה    יכפ )  החוף  תרןנבשם 

Talitridae)  .  הוא ממצא  .  (Eurydice affinis כנראה)  sp.urydice E  הסוגמימי  איזופוד  השני 

י  י חיים דמוי בעללמערכה בה כלולים  משתייך  שן  מי זהו    –  ליידיהמסרקנית  מעניין נוסף הוא של  

 . מדוזות

הצביע  מהדוח    .17 הפוטנציאל  בשפעל  הקיים  למגוון  רב  גידול  ובית  חיות  כמקום  לכיש  נחל  של  ך 

אקווטיים חיים  הטקסונים    .בעלי  המספר  חסרי  באסטואר חוליות  של  השנים   שזוהו    לאורך 

ישון,  קחרים דוגמת  שפכי נחלים אחסרי חוליות בעל  מהידוע    תיםחופם  אינוהגיוון הטקסונומי  

  . לשפך הנחל  ונודדים  שמקורם בים התיכון  מיניםמספר    והם כוללים,  והירקון  רנד סכאלנינים,  ת

מיני סרטנים  מספר  )  אחרים בארץ  משפכי נחליםדווחו    טרםבלכיש  שנמצאו  חלק מהטקסונים  

חברת הדגים    .וטנציאל הביולוגי של אכלוס האסטוארהפחשוב על  מידע תורמיםוהם  וחיפושיות(

ומינים    דרומייםקטמינים  מינים מקומיים,  כוללת  בנחל   לנחל  ,  םמזדמניימיים  שנודדים מהים 

)קיפון בורי(  קיפון גדול ראש  ה ית  . מרשימה במיוחד אוכלוסי טיפוסי  נחל חוףשפך  מאפיינת  והיא  

הנחל שפך  את  שנים  ,  שמאכלסת  מזה  חורף  בתחילומושכת  כל  את    לשפךדייגים  ת  לתפוס  כדי 

 שעולים מהים.   דגיגי הקיפון 

במורכבות המבנית של  ות משתנות  מפגיע   האחרונות  השניםעשרות  בסובל במהלך  נחל לכיש  שפך    .18

של ביוב,    ותקלותאקראיות  מתוכננות,  באיכות המים עקב הזרמות  ויות  עקב פעולות הנדסהגדות  

נגר  קולחי במרבית שפכי  מאז קום המדינה  התרחשה  באיכות מים  דומה  פגיעה  .  עירונייםם ומי 

חברת  ו   המערכת האקולוגית האקווטיתמצב  על  מידע  קיים מחסור ב  הנחלים האחרים בישראל.

א שאכלסה  החוליות  שפך  חסרי  ואירועי שהחללפני    ,הרחוקבעבר  לכיש  נחל  ת  השינויים    ו 

השנים  כיום    .הזיהום לאורך  רבים  משאבים  משקיעה  אשדוד  מצבו  האחרונות  עיריית  בשיפור 

והגדלת המורכבות  באיכות המים  מתמיד  שיפור    נחל לכיש והנגשתו לציבור.  שפךהאקולוגי של  

ל יכולים  גם    מהתרום תרו המבנית  מערכת האקולוגית הרגישה  לשיפור מצבה של המשמעותית 

   בשפך נחל לכיש. 
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 ערק 1

   )שפך הנחל( טוארסא  1.1

( הינו גוף מים, לרוב סגור בחלקו, המצוי באזור המפגש של נהרות  estuary)או לשון הים  נחל  ה  שפך

הים עם  ביניהם  ונחלים  )א.  ומקשר  נחלים  ב לרו  םינ מתאפיי  סטוארים(שפכי  מים  אפיק  ב  רחב, 

יחסית,מע )כגו  וקים  בזמן  גם  ולעתים  במרחב,  בתכונותיהם  קיצוניים  מליחות,  בשינויים  ון 

 ח מצומצם יחסית.  יש בהם מגוון רב של בתי גידול בשט   ןכלו ,(מומס טמפרטורה וריכוז חמצן

  במי   עוד  מתערבבים  םאינ  הים  מי  שבה  הנחל  במעלה  לנקודה  עד  הים  מחוף  כשטח  מוגדר  האסטואר

  ים  ימ מ,  אופקי  ריכוזים   מפל:  חדים  מליחות  במפלי  מתאפיין  והוא  (Fleming, 2013)  המתוקים  הנחל

  ומפל,  הנחל  במעלה  PSU  0.2-כ  של   במליחות  למים,  לים  השפך  באזור  1UPS  40-ל  קרוב  של   במליחות

  םוצפופי  מלוחים  למים  המים  עמודת  של  יון העל   בחלקה  מתוקים  ממים,  אנכי  (בכושי)  ריכוזים

  ארים אסטו  בין  ִמשתנות   למלוחים  מתוקים  מים   בין  הערבוב  תד יומ  המפלים  צורת.  התחתון  בחלקה

  ידי –על  נקבע  האסטואר  של  הפיזיקלי  המבנה.  האסטואר  אותו   בתוך    גם  מאוד  דינמיות   והן,  ניםוש

,  הים  מכיוון   וגלים  גאויות ,  זרמים,  הנחל  ממעלה  מים   אספקת   הםב ו,  גורמים  של  שילוב 

  ולחץ  משקעים,  רוחות  כמו,  אטמוספריים  ם ימלגור  גם.  הטופוגרפיה  עם   שלהם   יהוהאינטראקצ

 ;Eyre and Balls, 1999; Van Damme et al., 2005)  זו  קהדינמי  על  ההשפע  יש,  ברומטרי

Fleming, 2013 .) 

  חודרים   הים  מי.  1:  בשפך הנחל )אסטואר(   ההידראולי  במחזור  עיקרייםה  םאלמנטי סכמה המתארת את ה
 םיה  לכוון   העליונים  המים  לפני  קרוב  זורמים  המתוקים  הנחל  מי  . 2;  למזרח  ב ממער  לקרקעית  סמוך  מהפני

  . (2020רז, )מקור:  והמלוחים המתוקים המים של ערבול מתחולל המים עמודת באמצע. 3; למערב ממזרח

,  יותנמדי   אקולוגיות  מערכות  הם  שפכי נחלים  ,יבשתית  לסביבה  יתימ  מסביבה  מעבר  אזור  םבהיות

נחל.  תיותסביב   להשפעות  מאוד  תורגיש ו  ,יצרניות,  מגוונות   של   וון למג  גידול  בית  הוא  בריא  שפך 

אזור  הוא  .  חוליות  וחסרי   דגים  בהם,  חיים  ובעלי  צמחים בפני    עם מהווה  )הגנה  מיטביים  תנאים 

מרוחות,   בשפע,  מזון  והתפתחות    מסתור(,  קומות גלים,  להטלה  מקום  משמש  דגיגובכך  ים  של 

  ם ינימאופילרוב  הנחל  מאכלסי המים של שפך    .(Beck et al., 2001צעירים עבור מיני דגים ימיים )

מו  מספר  מיניע"י  של  דומיננטייםעט  רחה  ם  ומגוון  לעקות  שלעמידים  אקולוגיםתנא  ב  ביניהם    ים 

 
1 PSU לליטר גרם 1-לכ השווה  ,נדרטיותסט ות יחמל  דת יחי היא . 
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עות  בשפילרוב  , מופיעים  ומחזור חיים קצר)ביומסה נמוכה(    ןבעלי גודל קטלרוב  הם  ,  שינויי מליחות

בסביבה ועמידים  ל   גדולה  באזורים  .  (et al., 2012 Borja)  םאורגני  יםמס ועהנתונה  כי    אלהידוע 

   . עם אורגניזמים שמקורם בגופי מים יבשתיים יחדימי   רים שמקורםקיימים יצומת

 נחל לכיש   שפך  1.2

נ   של  וחילת ת בניגשל  נקז מטפיק מתחת  נמצא במורדחל לכיש  אסטואר  עד    ברית  ר שדרות  ואורכו 

דומה ללגונה  . מבנהו  קו"ב  80,000-מוערך ב סטואר  אהמים בנפח  ק"מ.    3.5-כ   יכוןהת  הים  גש עםפלמ

ה  גוף מים סגור למחצה שלו משטר זרימה, הסעת מים וערבוב ספציפיים, המשפיעים במידה רב  או

  העליונה   השכבה.  מ'  2.5-2.0ן  יב מרבית האסטואר  בנע  המרבי  ומק עמודת המים  עעל איכות המים.  

מורכבת    היאנמצא ששם    צלהרלמעט באזור גשר    (מ"ס   20-10)  חולית ברובה    היא של קרקעית הנחל  

)קרס,    ס"מ  10-כ   בעובי של  שחורה  בוצה  של  שכבהישנה בדרך כלל    כבה החוליתשל  מתחת.  2זיפזיף מ

2013).   

  תוך   אלהמלוחים    המים  את  מסיעה  הים  גאות.  התיכון  מהים  מושפעשפך נחל לכיש  ב  מהיהזר  משטר

המפלס  האסטואר את  הבו  ,ומעלה  חסום  הנחל  שפך  שבחודשים  .  מתהפךהתהליך    שפל עת  לים 

חוליב ש,  שרטון  המיםנראה  והאסטואר    חילוף  הפתוח  הים    . קרקעי-תת  ובעיקר  ואוה  גבלומ בין 

נהנה ם אזור השפך ליים בהלי חוף אחרלנח  בהשוואה   יעים מהמעלה, לאורךג מהפת מים  ול תחמ  ם 

ארו זמן  השנה,  ה במ  כיםפרקי  ל  שפךלך  מקבל  כינחל  חורפייםש  שיטפונות  ללא  בלבד    מהמעלה 

. תחלופה  אינו גבוה  בשפךקצב תחלופת המים  ש  להניח  יש  הנ"ל  מאפייניםשני הלאור  .  זרימות בסיס

ועים  עם איר   דיתה את יכולתה להתמודאיטית של המים מעלה את רגישות המערכת לזיהומים, מפח

   .(2013)אלרון וינאי,  להן ההתאוששות ש זמ מגדילה את רך זמן ווא ליים תקופת

ך לנחל  מוהס  השטחשל מי תהום שעונים.    מחדירה   מגיע   לצייןשחשוב  אחר בשפך הנחל  מקור מים  

  היוצרת אופק שעון של מי תהום  ,על גבי שכבה חרסיתית  מכוסה ברובו בקרקעות חוליות מורבדות

מבנה הקרקע  באזור,    משקעיםהגשם וכמות    יבין אירועקשר הדוק    עלנתונים אלה מרמזים  .  רדודים

  ה של פתקו .מאופק שעון של מי תהוםוחדירה של המים לנחל הגשמים,   ימ יר של מה ל חלחוהמאפשר  

ההשפעה  מתוקים    םוכשאין תוספת של מימי התהום,  , מפחיתה מאד את החדירה של  עצירת גשמים

ין  בשממדידות שנעשו לאורך השנים עולה  .  (2014אלרון וינאי,  )  של מי הים על מליחות הנחל גוברת 

אוקטובר דצמבר,י חתל  סוף  המשקעים,  לאחר    לת  עונת  בקצב  סטואר  אה   מליחות  יורדתתחילת 

הו  ,מהיר החשמלית    (ינואר)חורף  בשיא  המוליכות    1-מלעיתים  נמוכים  שנמדדים  ערכי 

  עד   מרץ  החודשים  במהלך  האסטואר  מי  במליחות  הרציפ ישנה עליה  בסיום החורף    מ.ס"/מיליסימנס 

  . יותר  מתונה  העלייה  מכן  ולאחר  לאפריל  מרץ  בין  וברל  מתרחשת  בערכים  הגדולה  כשהקפיצה,  מאי

תנודתיות גדולה    ישנהשמסתבר  ,(ספטמבר)יוני עד  שיא ב נמצאתיחות להמ  שבמהלכה קיץתקופת הב

  ( ועד 2010אוגוסט  )  יליסימנס/ס"ממ  10ממינימום של    הנעש  מוליכות החשמליתערכי ה ב  השנים  בין

שלל ש  (.2012  יוני)  מיליסימנס/ס"מ  35.7  מקסימום  הגדולים    ההסיב נראה  במליחות  להפרשים 

שינויים  מאידך  ו  ,מחדפל  דלים בהשפעת תהליכי גאות וששל הב  וצאהת  ם הם  השניבין  באמצע הקיץ  

 . (2019רון, אל) בתרומת מי התהום המתוקים לנחל

 
 .  של קונכיות וצדפיםרסק בעשיר ים גס חול זיף הוא שם גנרי לפזי 2
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רבות  פעמים  נבנה  באזורים בהם שינויי המפלס בים כתוצאה מגאות ושפל נמוכים,    בחופים חוליים

מורד  בבאופן דומה, . הנחל ליםן בי את קצב תחלופת המים  ביל המג ,לים  האסטוארבשפך  שרטון חול 

חודשים  מספר    זולת  ,השנה  חלק גדול מחודשיבמהלך  שרטון חולי  בלים חסום  הנחל  שפך  נחל לכיש  

למורד הנחל, פורצים    מיםזורההיקוות  אגן  ממעלה  נפחי מים גדולים  כאשר    הגשמים  ת במהלך תקופ

  חילוף קצב  יכול לגרום לעליה ב זה  קשר    קשר מימי ישיר בין הנחל לים.ומאפשרים    לוח המחסום  את  

לים   הנחל  בין  הביולוגיתשבעקבותהמים  והאסופה  המים  איכות  של  מהיר  שינוי  חל  כלל  בדרך    יו 

(et al., 2016 Katav-Avnaim; 2006Smith,  and Hastie; et al., 2006Gale ).  מיםאופן חילוף ה  

ל  ןבי ביר להניח שבעת  י. סקרקע-תתשפך חסום לא נבדק והוא כנראה  כאשר הלכיש  ל  חנשפך  הים 

    (.2008הרשקוביץ, ו גזית ל )שפ גאות בים יש יותר חדירה תת קרקעית של מי ים אל הנחל ולהפך בעת

   נחלהשפך ר ניטו 1.3

ער   ביוזמתלכיש  נחל  שפך  של    רודמסו  שיטתיר  טוני החל    2004בשנת   לאיכואיגוד  ה ים  בה  סבית 

את מצבו.    הדינמיקה של הנחל ולאפייןת  להכיר א,  רחב  מידע ייצר בסיס  במטרה ל   ,בל יבנהחאשדוד  

נתית  דיגום שעל פי תכנית  מייצגות  תחנות  מספר  ב  כימיים-מדידת פרמטרים פיזיקוב התמקד    הניטור

תוצאה  כ  התאמותו  שינוייםעם    ת והחודשיתעיברמה השבו  בצעממשיך להתוהוא    ,מראש  שהוגדרה

  יותתהתקופ   ותד למדיה נוספו  לפני כשנ.  השנים ומגבלות תקציביות  לאורך  ורצבנשוהניסיון  ע  ידהמ

את    באופן רציף  לבחוןמאפשרים  ו  ,ע"י עיריית אשדוד  בנחלתחנות קבועות  שתי  בבו  וצשהנים  חייש

חסור בחמצן  מוהתפתחות תנאים של    על חריגות מת  בזמן א  ותרא ת התת ול  ,מומסהחמצן  ריכוזי ה 

 נחל. ב

לבחינת מצבו  ביולוגי  -ידרוהה ר  טוינ  םהדיגוכנית  ולת  שנתיים-נהלש  תחא וסף  תו ה  2007בשנת  החל  

של   הטווח  הניטור  .  נחלה מורד  האקולוגי  הממצאיםארוך  את  להשוות  השנים  מאפשר  .  לאורך 

  הנחל   של   ומצבו ואופיעל  רב  ע  ידשמכילים מ   חות וד לאורך השנים בפורסמו    הנ"ל   הניטורים  מצאימ

;  2015  ; אלרון,2014,  אין וינאלרו  ;2013י,  אלרון וינא;  2010  ו,תי ועמי  גזית  ;2008והרשקוביץ,    גזית)

   .(2018אלרון,  ;2016אלרון,  

  משקעי   איכותשל    בדיקותתי  שגוד הערים  אי, יזם  הנחלשפך  מצב  הבחינה של  במסגרת  ציין שחשוב ל

  גשר בין  ואגמים    ע"י המכון לחקר ימים. הבדיקות בוצעו  2012אוגוסט  ו  2003  באפרילנחל  ה  קרקעית

ם שונים  נבדק הרכב הקרקעית ונוכחות מזהמי  ן ובמסגרת  לבין הים   (תבני בריגשר  )   לאשדוד  הכניסה

 .(2013קרס,  ; 2003, )קרס

  מועטה  וציבורית   מחקרית  לב   תשומת,  ושיקומם  בישראל  נחלים  ניהול   של   הנושא  חשיבות   אף  על

  סוארי,)  זו   ייחודית  הסביב   של   גיתולוקהא  החשיבות   למרות  וזאת ,  האסטואר  לאזורי  ניתנת   יחסית 

בנחל אלכסנדר  , בעיקר  אסטוארדינמיקה של העל ה  רבמידע  בישראל    נאסףהאחרונות    ניםשב(.  2017

ועמיתיו,    ;Suari et al., 2019)  הירקון ונחל   עוסק    זה מידע    (.2019,  ועמיתיו  נשרי ;  2020שדה 

פיםי הידרולוג  יכיםתהלב על    יסיקליים,  המשפיעים  ע  מיד האת,  זמת  לעו  .מיםאיכות  וכימיים 

זהו    שפך הנחל  . לרוב מועט יחסית  סים את שפכי הנחלים כלהמינים שמא  על עושר והרכב ביולוגי  ה

הנחל    מקטע ה במילאורך  ביותר  הרב  המחסור  קיים  זהדע  לגביו  נאס  .מסוג  נתונים  בישראל    ל עפו 

בדוחות    צגומגי על שפך נחל הקישון  ביולומידע  בשפכי הנחלים במספר נחלי חוף.  חסרי חוליות ודגים  

קישוןשהזמינה  רבים   נחל  האחרוניםהעש  בשני  רשות  את  ורים  האקולוגית    מצב  שבחנו  המערכת 

נחל   במורד  והרשקוביץ,  )לדוגמה,    קישוןהאקווטית    הרשקוביץ ;  2016ועמיתיו,  אלרון  ;  2008גזית 
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  עיינותן  יבקטע שב  ,נחל תניניםמקיים גם    חסרי חוליות ודגים על    משמעותי. מידע  (2019ואשכולי,  

גולני    ; 2005; גורן ועמיתיו,  2005דוד,  -; בן1990וינקלמן,    ;1996מיניס ואורטל,    ,לדוגמה)ים  ל   תמסח

 . (2018הרשקוביץ, הירקון )שפך נחל גם מפורסם מידע מצומצם יותר . (2012ועמיתיו,  

מטרתו  זה  לסכם  גדלא  דוח  הממצאים  ולבחון  ,  שנאספו הביולוגים  את  חסרי    הרבים    חוליות העל 

דגים   לפשב  ביולוגי-ההידרו   הניטור סגרת  במאחרים  טיים  וואקוחולייתנים  הגדולים,  נחל    כיש ך 

בין  בשנערך   ה.  2019-2007השנים  רובו  שנמצאו    המיםמאכלסי  ברשימת  מתמקד  ממצאים  סיכום 

הטקסונומיות הקבוצות  של  ובהרכב  אותו  בנחל  והוא  שמאכלסות  שפך  אפשר  מ,  אזור  את  לראות 

מ  מבט  הנחל  יותר  נקודת  את  רחבה  גהחשוב    תפקידו שמבהירה  לכבית  חיים  ידול  בעלי  של  מגוון 

    .אקווטיים

 בשפך הנחל   ממצאיםסיכום ה 2

 חנות הדיגוםת  2.1

שכללו    עות קבותחנות דיגום    בארבעלאורך השנים  התבצע  יש  במורד נחל לכביולוגי  -והדיגום ההידר

את    משמשותתחנות אלה  .  (1)איור    נחל" פך ה" ו"שאורט  "גשר  ",ארק הצפרותלכיש", "פ  "חוות  את

ים.  כימי-פיסיקומאפיינים  ם  ם לדיגוגחבל יבנה  -הסביבה אשדודערים לאיכות    ת איכואיגוד ערים ל 

הדיגומי  ,בנוסף גםבמרבית  דיגום  בוצע  יבש    בזק""נקז  בתחנת    ם  היה  לא  שהמקום  ולעיתים 

אלי והתאפש של  ו  רה  המים  בגוף  גם  הצפ  "המעגנה"גישה  פארק  התחנות    .(1  )איורות  רליד  שתי 

לדוח   הוכנסו  ממרחב  מהוות  והן  היות  האחרונות  החלק  האקווי גבתי  ליים  ט דול  פך  שהסמוכים 

 .  הנחל

בתי  את  ל  ל וכ  (D-shape)  פלנקטוןרשת  ת  באמצעו  ת הנחל ורך גדותבצע לאהביולוגי  -הדיגום ההידרו

ענפים  מזדקרת בגדות,    צמחיית מיםעמודת המים,  )  ת הדיגוםוהמאפיינים את תחנהגידול השונים  

  ,הנחלחתך הרוחב של  שולי  בשמצויים  גידול באזור הגדות  לבתי    (.קרקעיתבהשקועים במים ואבנים  

אזור זה מכיל מגוון    .האסטואר  ם באפיקוואה לבתי גידול אחריערך אקולוגי אקווטי גבוה בהשש  י

  לאורך הגדות   המזדקרת  ההצמחיי  עקבלשאר האפיק  סרי חוליות בהשוואה  של ח  יותר  גדול הרבה

  ים מגדיל  ,מ'  1.0-0.5ין  בנע    םשעומקלאורך שתי הגדות  השטחים    .המבנה המורפולוגי המורכב יותרו

התפתחות  ,3הפוטי   האזוראת   וצמחי    מאפשרים  אצות  והטלה  ים  משמשומים  של  מסתור  מקומות 

   לחסרי חוליות ודגים.

כ  לצייןחשוב    דמנג אינו  הנחלשהדיגום  במרכז  יותר  עמוקים  אזורים  על  ,לל  ,  רקעיתהק  בדגש 

המים  שדורשים   עמודת  עומק  והבגלל  המים  מאכלסי  של  בקאיסוף  דיגום  רקעית  .  שונותטכניקות 

  אינםו  טעכמ  הםולכן  ,  וצפופים  מלוחים  והמים  הכומ נ  הרו אתה  תמצוע  ראוט סאה  תיע קרקל  ךומס

לקרקעית    אלה  יםבמ.  השטח  שבפני  המים  עם  מתערבלים   תהליכים   מיםמתקיי  לאסמוך 

ים  התורמ   בהעדר זרמים.  תנאים עניים בחמצןשם  מתפתחים    לא פעםו  ראשוני  ייצור  של  ייםמשמעות

יכ טריים,  במים  והחלפתה  התחתונה  המים  שכבת  גם  לערבול  ולהגיע  עוד  לדעוך  החמצן  ריכוז  ול 

בח חסרים  )לתנאים  לחלוטין  אלה    (. ל"מג  0.5  של  לריכוז  מתחת,  anoxiaמצן  את    ים מגבילתנאים 

    . אורגניזמיםשל  מםקיו

 
 .  ה( עם הנשימ הייצור הראשונישבו שווה ההטמעה בצמחים )הפוטי הוא העומק  האזור  3
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"פארק הצפרות", "גשר אורט"   "חוות לכיש",  ד(:למור  העלהמלשמאל )מ. מימין  ירוקול  ת בעיגוש מסומנילכ  נחללאורך    הדיגוםתחנות  .  1  איור

בזק"   "נקז  תחנת  אחריםו"השפך".  לנקזים  ע  דבוורונת  מומס  בדומה  איגוד  של  סביבה  )תצ"א  לאיכות  יבנה  –רים  חבל  (.אשדוד 
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 גדולים )חח"ג(חוליות חסרי  2.2

 י החוליות חסר חברתוהרכב  עושר 2.2.1

גום  ת הדיבתחנורכו  ם שנעבסקרי  שאותרוחסרי החוליות האקווטיים    להטקסונים ש כל    ה שלמרשי

לכיש    במורד של  טקסוני  51-כ  נמצאו סה"כ  .  2טבלה  ב  מסוכמת   2019-2007שנים  בנחל  ממגוון  ם 

טקסונומיות בהמשך  קבוצות  ומופיעים  .  כמפורט  טקסונים  בטבלה  במידה  או  שני  משפחה  מאותה 

  פרו פעמיים , הם לא נסברמה טקסונומית גבוהה יותר  רוניטשנות הבמהלך    הה זואחד מהם  סדרה ש

   רות שמדובר באותו מין של חסר חוליות.שהאפ עקב

המיןמהטקסונים  חלק   לרמת  המשפחה  הסוג,  זוהו  הסד  ,או  ברמת  מכך  ואחרים  פחות  ואף  רה 

  הניטור   גרתבמסאספו  נשפך הנחל ו ם את  שמאכלסיעושר חסרי החוליות  בפועל  (.  צידפוניות  וגמה,דל)

השמאחר    ,יותרגבוה   זוהו  דיגום  בכל  לרמה הטקסונקטלא  האפשריתסונים  ביותר  הגבוהה  ,  ומית 

  הנמוכה ביותר   זיהוי הת  רמיותר להגיע ל  רבבהן קיים קושי  טקסונומיות  קבוצות    ישנןבנוסף לכך ש

 . (, חלק ממיני הזבובאיםזיפיות-דל תולעיםדפוניות, יצ)

נעש  ימהשר בזק"ב   שנמצאוליות האקווטיים  החו   חסרי  בורע  גםבנפרד    ה תדומה    " גנהעמה" ו  "נקז 

בטבלה   מסוכמת  המים  שני  ב  נמצאו סה"כ    .3והיא  השנים  לוהלגופי  למרות  .  טקסונים  22  לאורך 

החפיפה בין הטקסונים    ",המעגנה"ו  "נקז בזק"ל   תחנות שפך הנחלין  ב  באופי בית הגידול בדלים  הה

הטבלאות מאד  בשתי  כגבוהה  בזק"ב  שזוהוסונים  מהטק  90%-.  מהלך  ב  צאומנ  " במעגנה"ו  "נקז 

משתייך למשפחת  הראשון    –ובאים  בזה  מסדרת  םחרקייוצאי דופן הם שני  .  ות הנחלם גם בתחנהשני

  , הנישאים בזרם המים  חומר אורגני פסיבי של חלקיקי    סינון מ   ניםיזו , שנ(Simuliidae)  ם יהישחורי

. בית גידול מסוג זה יכול  יחסית  מהירה  ת מיםזרימ עם  ים  י אבנבתי גידול  בקיומם ל  מותאמיםהם  ו

רק בניטור שבוצע    נקזבו נמצאו  שפחה זם ממזחליו.  ולא בנחל עצמ  "קבז   נקז"ק באך ורם  קיילהת

  הכולכיתיים משפחת  שמשתייך ל  (Culex perexiguus)  פסית -חדכולכית    השני הוא  המין.  2007  במאי

(Culicidae)משפחה זו    נציגי מעבדה האנטומולוגית של משרד הבריאות.  לנשלחו  ה בדגימות שזוה, ו

דם  ושיםתי  של גדולשבמספר  ,מוצצי  מטרד  מ  יםים  ובריאותיהווים  של  .  תברואתי  כולכית  זחלים 

(Culex)  וזיהוי  .  עצמו  מהניטורים גם בנחל  0%5-ל  במעל  נמצא   ו ממשפחה זיתושים    זחלי של  יתכן 

, היה  ות נוספות למעבדה האנטומולוגיתליחת דוגמאשבאמצעות    ,מהדיגומים  כל אחדבת המין  ברמ

נמ על  ב  פסית -חדכולכית    וכחות צביע  הסיבות   נחל.השפך  תחנות  גם  שמספר  המרכזיות    אחת 

בזק"בתחנות    נמצאושהטקסונים   השנים  "המעגנה"ו  "נקז  גבוה  לאורך  מים    פיגו ל  ביחס  ,אינו 

הי  ,יםמתוק המים  מאיכות  ביוב    גלישותמאירועי  לתקופה  אחת  נקז  ל   תדרושחרודה  נובעת 

    (. המעגנה של  הראשי המים מקורהוא נקז בזק עירוניים ) ותשטיפים

קודם,   שצוין  הב  נמצאוסה"כ  כפי  נחלבנים  שמהלך  של קבוצות  טקסוני  51-כלכיש    שפך  ם ממגוון 

  ת מערכמ דמויי מדוזות  קבוצה של    ;יפיותזתולעים דל    ;רוטיפרים  תו כוללאלה  ות  וצ קב  .טקסונומיות

בי   ;ביםהצור סרטנים  של  שונות  מסנניםניהם  קבוצות    זיפרגליים צידפונאים,  ,  שטרגליים,  סרטנים 

שפיראים, פשפשאים, זבובאים    ,בריומאים  –רות  חרקי מים ממספר סד  ;חלזונות  ;ייםא וסרטנים עיל

הטקסונ   וחיפושיות. השנים  ביותר    גדולהים  מספר  לאורך  ממחלקת    אוההנחל    ךבשפשנמצא 
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ה  שלושלל  ו כו  נמוךא  כיכות שנמצעושר הרבאופן מפתיע    מערכת הסרטנאים.  אחריו מתת לו  החרקים

       . פהדצאף מין של ללא  ,)חלקם פולשים( בלבד חלזונות   ימינ

)בין עינות תמסח לשפך    ים בשפך נחל תנינתועדו  במהלך השנים  לשפכי נחלים אחרים,  לשם השוואה  

שו  50-ל  קרוב  הנחל( חסריטקסונים  של  החרקים,    21ביניהם  ,  וליותח  נים  שישה  נציגים ממחלקת 

לנ וייחודיים  נדירים  סרטנים  של  ישרמינים  של  החוף  צדפואלחלי  מיני  ארבע  של   16,  ת,  מינים 

מאופיין בפאונה ייחודית של  תנינים    שפך נחל  .(2017וביץ,  הרשק )תולעים טבעתיות    וארבע  חלזונות

באזורישישה   ורק  אך  המתקיימים  מליחים  מים  הסביבתיים   סרטני  התנאים  בהם  נחלים    שפכי 

( זאת  אורגאנימאפשרים  חומר  ריכוז  טמפרטורה,  מליחות,  ה  (.תשתית,  גם  ם  מיניבין  צוינו    הללו 

ארבעת המינים האחרים    אך  ,כישנחל לך  שפב גם    דווחוש   Echinogammarusוי והשטצדצהקפצן המ

מוכרים   מרשים   .(Cyathura carinata  האיזופודו  Corophium orientale  )ביניהם,  לכישמהאינם 

שהתקיימו   שידוע  והצדפות  החלזונות  מספר  הוא  תניניבמיוחד  תחתון.  בנחל  לי  לחילופין,ם  ציין  ש 

פולשים    דרמטית וכללה בעיקר מיני  חתהפ  הרכיכות  אסופת  ,םיניתנ  נחלשנערך בשפך    בסקר אחרוןש

(Mienis and Rittner, 2013.)  ש היא  מעניינת  בתנינים  נקודה  לכיש,  נחל  לשפך  חרקי בניגוד    עושר 

   .סרטניםאו רכיכות  היו, ועיקר הטקסונים יחסית  קטןשנמצא  המים

נחל הקישון   שלוחת שפך  בכולל    דיגוםספר תחנות  ממ  עמידבשני העשורים האחרונים  נאסף  בשפך 

( נעש  אולם  ,(האפנדיקס""הקישון  היום  תה  לא  אחדהממצאים  את    שמסכמתעבודה  עד    . לדוח 

חוליות  תועדו לאורך השנים    דוחות שפורסמו ב ימי  מהם  חלק  , עשרות טקסונים של חסרי  ,  ממוצא 

ייחודיים דוגמת    מיניםלל  ו כ)  ייםרגל ושטצד-רגל, מעשירי-מהסדרות דפנאים, שווי  סרטניםיניהם  ב

Corophium sp.  ו-  Orchestia sp.)  ,חרקי  ו  צדפות,  חלזונות   ,רב זיפיות, תולעים  ל זיפיותד   תולעים

  של   ובדומיננטיות  חרקים  של  במיעוט  ןמאופייבקישון    האסטואר  מקטע,  שפך נחל לכישלבניגוד    .מים

)   ימי  רממקו  ותולעים   סרטנים פולשים  חלקם  זאת,    (. 2019  ואשכול,  ץ הרשקוביאשר  לאורך  עם 

בדוחות   דווח  מלפחות  טקסונים    20-כעל  שפורסמו  השנים  חרקים  ומסדרת  של  הזבובאים  סדרת 

באס  החיפושיות דיגום  זהבתחנות  לידי    תולעיםהו  סרטניםה  דומיננטיות שלהש  ,מכאן.  טואר  באה 

 .  צפיפות ליחידת שטחבאו   ע הפרטיםפבש בעיקר ביטוי 

עם זאת,  .  מוספור  טרםעל חסרי החוליות  אלכסנדר  נחל  שפך  בבשנים האחרונות  שנאספו  הנתונים  

.  בע"פ(מידע    –)שריג גפני    רי חוליות מינים של חס  35-ואר למעלה מבאסט  תועדו מהממצאים עולה ש

נוכחות בולטת של  ישנה  ביניהם    אך חודרים לאסטואר,  שמעט מינים ימיים  נמצאו  דגימות  בכמו כן,  

 .  קפצנייםהו םישטצדי המשפחות  מסרטנים 

 מחלקת החרקים   2.2.2

החוליות  מ חסרי  הטקסונומית  בין    ו שאותר   רביות  הגדול   הנציגים  מספרעם  הדומיננטית  הקבוצה 

ה ב ל  ם יניטורמסגרת  נחל  לל  כמ  63%-כ  כוללתוהיא    (Insecta)  החרקים  קתמחל  היא   כישבשפך 

טבלה  וניםטקס  32-כ)  םוניטקסה לנציגי חו  וושדהחרקים  (.  1;  סדרות  מתחלקים  מחמש  ם 

  13)  , זבובאים(נציגים  5)  , פשפשאיםנציגים(  4)  שפיראים  ,)נציג אחד(  בריומאים  –שונות  טקסונומיות  

ים ואף אחד  נימיים אחרגופי מים פבמקורם  הטקסונים מקבוצה זו  כל    .(נציגים   9)  תוחיפושיו  (נציגים

   . ימי קורממ אינו םמה
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החרקים   הדומיננטיתלרוב    איהמחלקת  מים    הקבוצה  בשפכי    ,מאידך.  טבעיים  פנימייםבמקווי 

  תהמליחו  םע  דיח  המים  במפלס  םהתכופי  םהשינויי ו,  החדים  הגדה  ישיפוע  ,עמוק  ץהערו  ךחתנחלים  

להתבסס במקטע    םמתוקי  מים  של  חוליות  חסרי   של  יכולתם  תא  משמעותי  ןבאופ  םביליגמ,  הגבוהה

)ז השפעה  מל  (.2019ואשכולי,    הרשקוביץה  בעל  דומיננטי  סביבתי  כמאפיין  נחשבת  המים  יחות 

  עם   המינים  בעושר  ירידה   של  זו   תופעה   .ברת החרקיםשלילית על הרכב מאכלסי המים ובמיוחד על ח 

  ת, זא  למרות.  (2018; הרשקוביץ,  2005בן דוד,  )  מישראל  וגם  מהעולם  מוכרת  יםמה  במליחות  העלייה

ובראשם  ,  הנ"ל גבוהה  נאיםתשעמידות ל  חרקיםמסוימות של  סדרות  ע"י    נחל לכישאסטואר  ס  אכלו

בשל העובדה   ,, בין השארמאכלסים ראשונים גופי מיםם החרקי  .משמעותי הוא ,זבובאים וחיפושיות

ע"י מעבר מהיר ממקווה מים אחד  אכלוס  יכולת  ולכן  מעופפים וניידים,  רים  גבו  םשלמרביתם שלבי

  מבחינה   יציבים  בלתי  אתרים  מחדש  ולאכלס  לנטוש  םיחרק מאפשר ל  ההגבוה   ידותינה   ולתכ ילאחר.  

יותר, והיא תלויה  הרבה  עומתם, לשאר חסרי החוליות יכולת מעבר אקטיבי מוגבלת  ל  .הידרולוגית

והנייד התנועה  השוניםו ביכולת  המינים  של  על    ת  חלזונות  מיני  של  זחילה  )לדוגמה,  המימי  בתווך 

המ קר הרדוקעית  ולעי ים  גםדים(,  רחוקות  כנשבאמצעות    תים  יונקים,  עופות  דוגמתאים    דגים , 

אחרים קיימא  ,ואורגניזמים  ביצי  גופם  על  להעביר  לאחר  שיכולים  אחד  מים  זמן  .  מגוף  בהתאם 

חוליות   חסרי  של  יותר.  ינםאשרבים  התגובה  ארוך  לרוב  הגידול  בית  בתנאי  לשינויים  עם    חרקים 

מזאת,   לציחשוב  חלק    התיכון  לים  ישלכל  נח  ךפש  ביןלוגי  דרוההיהקשר  ת  בזכוש  ןיאד  במהלך 

ימיהשנהחודשי  מ ממוצא  אורגניזמים  ל  ,  החודרים  יחסית   נחלמעלה  מהירה  אקטיבית    בנדידה 

 . (ושטצדאים ןט ב קצרי, רגליים מעשיריבעיקר מיני סרטנים )

ניטורים  בשנמצאו  הגבוה ביותר    הטקסוניםם מספר  ע  הרדסההיא    הזבובאים  ,החרקיםסדרות    ןמבי

לכי  באסטואר זו    םנציגיה  מרבית .שנחל  כלכיש  נחל    ךבשפ  שאותרומסדרה  עמידות  מוכרים  בעלי 

מספר  עבור    ות לזיהום אורגנירגישה  ןציו  מוצג  1טבלה  בגבוהה.    מליחות  או/ו  ניאורג   וםה לזיגבוהה  

שנע בין עמידות  יון  צ  ולםכלשניתן לראות    .הלכיש  באסטוארסוגים ומשפחות של זבובאים שנמצאו  

גגבוהה   נמוכיםולזיה למחצה  הה  וב לעמידות  וריכוזי חמצן  היא שאזור    .ם אורגני  לכך  שפך  הסיבה 

אך    , וטמפרטורה  מליחותח רחב של  טווביניהם    ים אקולוגיםתנא  ב שלמגוון רחב  ן מאופייש  ילכנחל  

בעקות אדם  סביבתיות  גם  פעילות  וקולחים    ,עקב  ביוב  של  כניסות  לתקופה    שגורמות כגון  אחת 

  בריכוזי קיצוניות  תנודות  ,  צותפריחת א,  הִפיַקְציָ יְטרו א  תהליכי  ,  הזנהה  ומרי ח בעודף  ,  אורגני  עומסל

      ועוד.   החמצן

זבובאים   ם שלוסוגי  משפחותמספר    עבור(  BMWP index)  ות לזיהום אורגניציוני רגיש.  1  להבט
 זיהום מאד לרגיש    –  10לרנטי מאד לזיהום אורגני,  טו  –  0:  סקלה)  לכיש  שנמצאו באסטואר נחל

  למדד אמה  תה  ,(Chesters, 1980)   קורי מבריטניהמה  המדדי  "עפ  ההציונים נקבע  ת סקאל.  (אורגני
בנ(Alba-Tercedor and Sánchez Ortega, 1988)  (IBMWP index)בספרד   שילוב  לוסף  , 

 (. 2019  ,בנתורמקור: ) לאקולוגיה אקווטיתהלאומי מספר התאמות שנעשו בישראל במרכז 
  BMWP ציון  שם עברי  ג ו ס / / תת משפחה חהמשפ

sp. .en Syrphidae 1 ִיים נִ חפָ ר 

Chironomus sp. 2 כירונומוסוש שימ 

Ephydridae Gen. sp. 2 ם חוִפִיי -ְזבּוב 

Culex sp. 2 כולכית 

Gen. sp. Psychodidae 2 ם ָעִׁשִיי-ַיּתּוׁש 

Chironomidae Gen. sp.  3 יְמׁשּוִׁשִיים 

Chironominae Gen. sp.  4 יְמׁשּוִׁשִיים 

Orthocladiinae Gen. sp. 4 ִיים ּוִׁש יְמׁש 

Ceratopogonidae Gen. sp.  4 ַיְבחּוִׁשִיים 
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  BMWP ציון  שם עברי  ג ו ס / / תת משפחה חהמשפ
Muscidae Gen. sp.    ְ4 בּוִבִייםז 

Tipula sp. 5 פולה יט 
 

במרבית הניטורים  שנמצא בנחל    ,נחל לכישאר  באסטות הזבובאים  מסדרשכיח    לנציג  מייצגת דוגמה  

  ב יך למשפחת זבּותימששזה    גו ס.  (4)תמונה    sp. raEphyd  זבוב חוף מהסוגהוא  ,  0720-ב   הניטורמאז  

רים והן  החיים ברובם בבתי גידול לחים, הן כבוג  מתאפיינת בזבובים קטניםה  (Ephydridae)  חוִפִיים

מינים רבים  , ולתנאים סביבתיים קשים  םחברי משפחה זו ידועים היטב בעמידותבדרגות הצעירות.  

,Wirth )   םכוזי חמצן נמוכיירו  יםוהבג  מליחות ה וטמפרטורהמאופיינים בי גידול  לחיות בבתהסתגלו  

פני המים עליהם הם נעים באזור הבוצי  מתקיימים הבוגרים    .(1197 בזריזות.    הסמוך למים או על 

טורפ וחלקם  ניזונים מאצות  חיים  הזח  .יםחלקם  נרקב  במים  לים  אורגני  וחומר  בוץ  אצות,  גבי  על 

 .תוחפמים בים הם מתקייאך אינ ,(אסטוארים)מינים נפוצים בשפכי נחלים מה חלק .(דטריטוס)

ת  ובו יתים קרלע  מדווחיםגם נציגים נדירים יחסית שאינם  נמצאו    באסטוארמבין החרקים שנמצאו  

משתייך   Bidessus nasutus חיפושיות. הראשוןהם שני מינים של    ןולצי  יםראוים פנימיים.  בגופי מי

השחיינית ולמשפחת    ה ו מהו  אביב תל  סיטתבאוניבר  םהחרקי  באוספי  הפריטים  מיעוט   פי  על יים 

מין  (.  2016רון,  , אל2014אלרון,  )  2016  ואפריל  2014. חיפושית זו נמצאה בנחל באוקטובר  נדיר  ממצא

בנובמבר    Hydraenidaeלמשפחת    משתייךOchthebius viridis נוסף   בנחל  גזית  )  2007ונמצא 

ואינו   זה  מין  םג.  (2008והרשקוביץ,   ובנחל  יםי טאקוובסקרים    מוזכר   כמעט  יבשתים  ם  יי גופי מים 

 .  אחרים

 סרטנאים  תת מערכת ה 2.2.3

החרקים הסרטנאים  ק,  לאחר  בגוהיא  (  Crustacea)בוצת  מבחינת השנייה  הנציגים  מספר    דלה 

;  וניםטקס   13-כ)   םוניטקסלל הכ מ  25%-כ  כוללתו  ז קבוצה  .  נחלשפך הב  יםניטור מסגרת הב  ושאותר

  מסננים סרטנים      -ות  מחמש מחלקות טקסונומי  נציגים  שכוללת  מאדזוהי קבוצה מגוונת  (.  1טבלה  

(Branchiopodaש )גלרט(,  )ונדפ צ  (,aCopepodיים  )(Ostracodaאים  רגלסתיים   ,aMaxillopod) 

היא של  הקבוצה הגדולה ביותר  בנחל,    ושנמצא  םטניהסרמבין  .  (Malacostraca)  סרטנים עילאייםו

שנציגיכוללת  ש  עילאייםהסרטנים   משפחות  ביניהם  םמספר  באסטואר  נמצאו  קפצניים    :שלהן 

(Palaemonidae( קפיצוניים   )idaeyAt) ש )ייט,    שטצדיים ,  (Talitridae)   טליטריד  ,(nidaeuPortים 

(Gammaridae  )רגל מסדרת  נים  סרט ו ל  (Isopoda)  יםאשווה  .  Cirolanidae  המשפח שמשתייכים 

והם  הללו  חלק ממיני הסרטנים   ימי  פיר   וחזרה  אל שפך הנחלנעים מהים התיכון  מוצאם  וט  )ראה 

 .  (2.5בסעיף 

ת  ממחלק  לא היו  ת הדיגוםבאסופצאו  משנ  ות י החולסרי  חרוב  בה  התקופה היחידה במהלך השנה  

  לעונתיותמכאן ש.  2014בינואר  שנערך  פי  היא בדיגום החור  ,יםא הסרטנ  מערכת   תת מאלא  רקים  הח

או    על   משמעותית  השפעה  ישנה נמצאו    .ממיני הסרטנים  חלק  של  היעדרותםהופעתן  דיגום  באותו 

, ביניהם  בניטורים שלא נערכו בחורף בשעה שמליחות האסטואר נמוכהוחו דוטון שלא זואופלנקמיני 

( ר(   acrocopamMoinaמוינה  )ודפניה  הדפנאים (   Daphnia magnaבה  לסדרת    שמשתייכים 
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(Cladocera),  ( ) sp.Cyclopsציקלופס  אדמדם  ושטרגל   )similis Arctodiaptomus  שמשתייכים  )

  הצידפוניות מחלקת מ יםג נציעל   גם  ניטוריםמספר ב דווחבנוסף, . (Copepoda) השטרגליים  למחלקת

(Ostracoda).   

  ג'נרליסטים   םינחשב(  , גלגליותאים, צידפונשטרגלייםדפנאים,  )  באסטואר  ושזוה   ן לנקטופ זואוה  מיני 

בגופושכיחי מיםם  וקבועים  י  למ.  עונתיים  קרובים  וצאניתן  מינים  או  הקבוצות    אותם  מאותן 

במישור    נחליםו  ריכות חורףב  גםמאכלסים  . כמו כן הם  ל נחלים אחרים בים התיכוןשבאסטוארים  

וגפני,  2009,  ועמיתיופרלברג    ,לדוגמה)החוף   אלרון  ובשלב    הם.  (2011;  מורכב  חיים  מחזור  בעלי 

שוחי )פלגיים(.  הבוגר  במים  חופשי  באופן  ירודים ם  סרטנים  מיני  של  להופעה  המרכזית   4הסיבה 

ה כקשורה   במפי  הגדולה  לירידה  המיםנראה  בח   ליחות  בטמפרטור  ורףבאסטואר  המיםולשינוי  .  ת 

המליחות   מים   גופי ים  ס מאכל  יתם מרבמנם  וא להיות    בהם  שנמדדיכולה  מזו  בחורף  גבוהה  ת 

נמצ  אולם,  באסטואר והקיץשנעשו  בניטורים    בשפך הנחלאו  רובם לא  וככל הידוע    ,במהלך האביב 

א מליחות  הם  בתנאי  מתקיימים  מעל  גבוהה  ינם  את  מיקרוסימנס/ס"מ  20,000)לרוב  המאפיינים   )

   .קטובר(וא -אפריל)  ית ה הקיצבתקופ ך הנחלשפ

מאסטרטגיי הסביבתייםכחלק  לתנאים  וההתאמה  הרבייה  נוחים  ת  ב)  לא  או    טמפרטורהשינויים 

במזוןמליחותב מחסור  בחמצן,  מחסור  קיימא    ביצימטילים  רבים    ירודיםסרטנים  יני  מ,  (וכו'  , 

 ,.Holm et al)  תוחבים הפו  בשפכי נחליםום אלא גם  לא רק בגופי מים עונתיי  שוקעות לקרקעית ה

אלה  .  (2018 עבה  לביצים  קוטיקולרי  מפני  המעטה  העובר  על  קיצונייםמגן  יכולות    והם  ,תנאים 

)עד עשרות    ארוך הרבה יותר מסולם הזמן של השינויים העונתיים  ך זמן שהואמשמנט  שרוד בסדיל

גידובמחזור החיים של סרטנים אלה    .שנים( וידאסטואר  הל דוגמת  בתי  י  בגופ   וע. לרובפחות מוכר 

  ים תדירות הייצור של ביצי קיימא נמוכה יותר בהשוואה לבתי גידול זמניים. גורם מרכזי קבוע   םמי

עם    השינויים העונתיים בהרכב המזון שלהם.המשפיע על הגדילה והרבייה של יצורים אלו בטבע הוא  

ביותר   השכיח  הגורם  קיימא  (Copepoda)  שטרגלייםבמיני  זאת,  ביצי  לבקיע  להטלת  היא  או  תן 

  (.Berasategui et al., 2013טורה )פרמטה

 רכיכות  מערכת ה 2.2.4

  הצדפות מחלקת    ןשפך הנחל והאזור  ליות  כזיות שרלוונטשתי מחלקות מרכוללת  מערכת הרכיכות  

(aBivalvi  )החלזונותמחלקת  ו  (aGastropod).    היום צדפות  נמצאו  לא  עד  שנערכו    םבניטורימיני 

ביצנית  ו  בוענית חדה ,  מגדלית הנחלים  -  שה מינים בלבדלוש  דווח על  לגבי חלזונות,  כיש.בשפך נחל ל

הבוענית    .ופלשו לשפך הנחל  ביבשת אמריקהזרים שמקורם  . שני האחרונים הם מינים  אמריקאית

הנחל   בשפך  ביותר  השכיח  המין  בכל  כמע  דווחוהוא  עמיד  ט  מין  זהו    של   רחב  לטווחהניטורים. 

קולחים באיכות  שמוזרמים אליהם  והמים  ידול מז גבבתי    יכול להתקיים גםש   הרטורוטמפ  תמליחו

  נחל שפך התחנות  רק פעם אחת בכל אחד  ת דווחו  יקאיאמר   ביצניתהנחלים ומגדלית  המינים    .ירודה

      .ולא נכחדום הם מקיימים אוכלוסיות יציבות  אספק יש ולכן  , או בתי גידול סמוכים

 
ירודי  4 הקדומיםמאפייני  על    שמרוש סרטנים  הם  ם  סרטנים  אבותיהם  של  הגוף  )בניגוד    קטן   גוף גודל    לרובם ו  מבנה 

/ תת מחלקהלמחלק  דוגמה.  (םהעילאיילסרטנים     ( aBranchiopod)  סננים מהסרטנים  ה  הםזו  לקבוצה  ת  ו שמשתייכ  ה 
 .  , בהתאמה( Copepodaטרגליים ) שוה
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לכיש מפתיע לרעה.   נחל  בי  נחלי  יידוע שבשפכמספר הרכיכות בשפך    שראל מתקיימים חוף אחרים 

וחלזונות צדפות  של  ימי  חלקם,  מינים  קטנה,  ,  סופית-ים  בוצית)לדוגמה,    ממקור  מלחית  בוצית 

ש(.  חופית זו  מקבוצה  ונציגים  את  יתכן  בעבר  הנחלאכלסו  הירודה   מורד  המים  איכות  עקב    נעלמו 

גם בנחלי חוף  ני רכיכות מדווחים  יתהליכים של היעלמות מ רגישים.  עו במינים השפג ואירועי זיהום  

דיגום  הקדיש זמן ללורים הבאים  מהניט באחד  מומלץ    (.Mienis and Rittner, 2013)  בארץ  אחרים

ביותר  שהיא התחנה הקרובה    ,חתך הנחל באזור תחנת "השפך"קרקעית  ספציפי של קבוצה זו לאורך  

 (.  1)איור למפגש עם הים 

  ניםחוליית 2.3

בסקרים  שנמצאו  למחצה    םוהאקווטייהאקווטיים    החולייתנים ל  שהטקסונים  כל    של   שימהר

הדיגום  שנערכו   לכיש  חנ   במורדבתחנות  בזק  ל  .  5-ו   4אות  טבלב  מסוכמת  2019-2007ים  נשב ובנקז 

 .  חיים וזוחלים-דו דגים, – סונומיותטק מחלקות  מינים משלוש 10 נמצאוסה"כ 

קיפון גדול    –  מינים  שמונהכוללת  ש  גיםדהשל  כצפוי  ביותר היא  עם מספר הנציגים הגדול    המחלקה

רפיון  מצוי וק  , שפמנוןגמבוזיה  ,(2תמונה  )  מצויאמנון  ,  (1)תמונה    צלופח אירופיקיפון טובר,  ,  ראש

נ  .מצוי לעיתיםתפסבנוסף,  בודד בשפך    הקיפון  דגיגישל    דיגה  בעת  ים  חלק  פרטים  לברק  של  ים 

מדי    םויוצאי  שנכנסים  ידוע  ,כמו כן  (.בע"פע  ידמ   –גל הירשלנד  מפגש עם הים ) סמוך לבנחל  שוחים  ש

עד היום  .  ויוצאים חזרה  מפגש עם היםל  ודהצמ אזור  ל  ממקור ימי נוספים    דגיםבאופן אקראי  פעם  

אחד   ייעודי  דגים  סקר  רק  לכל  נערך  נגררה  אשר  גרירה  רשת  ב  בחרובאמצעות  הנחל  טרם  אפיק 

אל הגדה וגולני,    נסגרה  הת  .(2002)הרפז  בפרטים  בהיו  דגים  ב   פיותצשאר  דיגום  מסגרת השנתפסו 

   ונסחפו לגדות.  ים נפגעוואלפי דג גדולים בנחל  זיהום  יאירוע התרחשו ש  בעתאו  ולוגיי ב-ההידרו

,  ראש  גדול  קיפון   דווח על   5קישון ה ל נחל  שרכו באסטואר  שנעייעודיים    דגים  יבסקר,  השוואהלשם  

,  אמנון מצוי, אמנון מכלוא שהוא מהגר מים סוף,    קריני  קיפון,  זהוב  יפוןק,  כילון  קיפון,  טובר  קיפון

את    יםשמאכלס  המינים העיקריים.  דקה  טריתו  דוסמר מצוי וגממית פסים,  לברק חלק,  מצוי  שפמנון

הקיפוניים.  הם  האסטואר     משתייכים  התחתון  בקישון  תפסונש  הדגים  מכלל  99%-כממשפחת 

וזו  למשפחה הם    .טובר  קיפון  הוא  שנתפס  העיקרי   המין,  שנתפסו  מהמינים  חלק  ם  דגיבנוסף, 

נחל תנינים    אסטוארבמספר פעמים  שנערך  ייעודי  סקר דגים  ב.  (2016)קרוטמן,    שמקורם בים התיכון

לים    300-כ  2012-2011בשנים   מזרחית  על  מ'  הבאים:  דווח  ראש,  פוי קהמינים  גדול  מצ ן  וי,  אמנון 

כמו כן, דווח על  .  Poecilia veliferaמהמין  דג מולי  ו  פיון מצוי, גמבוזיהקר ,  אמנון גליל,  אמנון ירדן

שנתפסו    מהדגיםשלושה  (.  2012גולני ועמיתיו,  )  המסכם  וצא ימי שלא נכללו בדוחארבעה מינים ממ

הם )  בתנינים  פולשים  והמולימינים  גמבוזיה  שמתקיימים  אסטואר  ב  .(קרפיון,  ידוע  אלכסנדר  נחל 

דגים מיני  רא  :מספר  גדול  כלל  יההשש  קיפון  מצוי,  בנחל  ותימבדג  דומיננטיה  דגה   בדרך  אמנון   ,

מופיעים    אירופאי  צלופח ,  מצוין  שפמנו  צעירים  נר   בדגימות  אקראית )פרטים  גדולים  או  ופרטים 

 Carassius) דג זהב, (עקרמהזרמת  ה ל באופן בולט יותר כאשר הייתה תמותת דגים נרחבת עקב הרע

auratus)    זיהום אירוע  לאחר  גפני    הגמבוזיושנראה  לאלכסנדר    .בע"פ(מידע    –)שריג    גםבדומה 

( שפך נחל לכיש  רת הדגים בחבך הכול המינים בס  (.גמבוזיה, דג זהבבתנינים נתפסו מינים פולשים 

 
התבצע    5 המלוח  בקישון  באורך  הסקר  אמבטן  רשת    הקפה   כדי  תוך  מסירה  הורדהש'  מ  4של    ובגובה   ' מ  200בעזרת 

 (.2016קרוטמן, ) גלמע וסגירת 
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לכיש  השפך  הדגים בחברת  ין  מיון בדהאה שבאופן יחסי נר בארץ.  מצויים גם בשפכי נחלים אחרים  

  גדול ביותר. אלכסנדר הוא הוה

ראש  -  יםמהדגארבעה  על  לכיש  נחל  בשפך    דווח(  2019-2013)  שנים האחרונותב גדול  )קיפון    קיפון 

במספרים    באסטוארשנמצא  הקיפון גדול ראש הוא הדג  , צלופח אירופי, אמנון מצוי וגמבוזיה.  בורי(

ביותר.  הגד הזיהעמאירו ולים  שהתרחשו  י  הנחלום  ביועול   בשפך  הרגיש  הדג  שזהו  זיהום  ל  תרה 

הראשונים להראות    םההקיפון    ל שפרטים    .או עליה בריכוז האמוניה ידה בריכוזי החמצן  אורגני, יר

  קיפון   של  המונית  תמותה  יאירוע .  ים בנחלומהווים אינדיקטור להרעה בתנאי איכות המ  סימני עקה

על .  בעולם  אחרים  יםלנח  משפכי  גם  דווחו  בורי ו  חייומחזור    פירוט  הקיפון  האירופאי  הצלופשל  ח 

    (. 2.4סעיף א ימי )ממוצעוסק באורגניזמים נמצא בסעיף ה

  ברבים  פשט  ומהן, בבריכות גידול לשם השלושים  בשנות לארץדג זר שהובא  זהו מצוי הפיון  רקה  בילג

הוא    הזן.  בארץ  המים  ממקווי בנחל  דל  המ  יותר   הרבה בטבע    נפוץ  ואה ו  הקשקשים  רב שנמצא  זן 

( ראיהקשקשים  ועמיתיו,  )  חופשי  ןבאופ  ומתרבה(  קרפיון  הדגים  דוג   (.1999גורן  בדיגום  שנתפסו  ל 

לאסטואר נחל  ון הגיע  רפיהק  .(2002)הרפז וגולני,    שהם פרטים צעירים  העיד   2002ספטמבר  שנערך ב

לא נצפה בנחל כבר שנים רבות  הוא    .תיומלאכבאופן  לוס  לאחר שברח מבריכות גידול או שאוכ  לכיש

הנראה  ו שרדה.  לוסיהאוככפי  לא  המצוי  השפיה  באפריקהמנון  הוא  מוצאו    המים   שבדגי  הגדול, 

זה  אוכלוסיותו,  ישראלב  יםתוק המ דג  בשפכי    החוף  ובנחלי  הירדן  תבמערכ  ות מיימתק   של  כולל 

עדיין גם באסטואר    יםנמצא  ניםו ששפמנסביר    (.נעמןקישון,  ירקון, חדרה, אלכסנדר,  )  לים ליםהנח

    . םאות ודלכקשה ל  םאך בגלל התנהגות ,הלכיש

פולש מין  הוא  הגמבוזיה  לשינויים  ,  דג  המי למ  המוחדר  ,סביבתייםעמיד  בשל  ערכות  הטבעיות  ם 

טורף   אלא  יעיל  היותו  יתושים,  זחלי  שהוא  ששל  מחסרי    ףטורידוע  הבחנה  ללא  הניזון  אגרסיבי 

  2004בשנת  ע"י איגוד הערים  הגמבוזיה הוכנסה לנחל  .  דגיגים קטניםו  דגים  יצ מביו  חוליות מגוונים

ע שהגמבוזיה  מרג  . עם זאת,ודההייתה יר בנחל  ים  על מנת לטפל במפגעי היתושים בשנים שאיכות המ

זיהום    . מסתבר שגם לאחר אירועילהיפתר ממנהמאד    שהקהאוכלוסייה התבססה,  ו לנחל    הוכנסה

יחה אוכלוסיית הגמבוזיה להתאושש  הצל,  ביוב בכמויות גדולות  הזרמת   בשל   באסטואר   יושהגדולים  

טבעי   עדבאופן  כשנה  על    ,שנתיים  לאחר  שומרת  הממצאים    (.2017אלרון,  )  יציבותוהיא  פי  על 

  ת תקופ  במהלךגבוהה במיוחד  אוכלוסיית הגמבוזיה  השפיעות של    ,לכישנחל  בניטורים שנעשו בשפך  

והן  גבוה  של הנקבות  רבייה  הכושר  .  עד לסתיוחודשי האביב והקיץ  נמשכת לאורך  הארוכה ש   רבייהה

על  של הגמבוזיה  לחץ הטריפה  בתקופה זו    .( 1999גורן ועמיתיו,  השרצה )דגיגים בכל    60-50משריצות  

החוליות   העל  השלילית  וההשפעה    וםעצבנחל    הצעירים  דגיגיםוהחסרי  והשפיעות  עושר  מינים 

    בהתאם.

  מתקיימיםשניהם  הנחל הם צפרדע נחלים וצב ביצה.    ייתנים נוספים שמאכלסים את מרחבשני חול

 בית גידול מועדף עליהם.  ו ר עצמו אינסטואהאאילו ו  ,המכיל מים מתוקים כל השנה  "נקז בזק"ב

 ימי   אצומאורגניזמים מ 2.4

ים של דגים  ושני מינ  ממקור ימי  סרי חוליותים של חה טקסונשבעלפחות  נמצאו  ים  במהלך הניטור 

ב בים  גם  שימוש  חייהםשעושים  מחזור  עדות  מהלך  הם  אורגניזמים  של  זו  קבוצה  קשר  לחשובה  . 

בים    המרכזי הוא  םשבית גידולבעלי חיים  עושים  שימוש שלו  תיכוןלים ה  חלשפך הנ   ןביידרולוגי  הה

ישיר   מעברפתיחת  .  הנחליםבשפכי   לים    שפך בין    מים  החוהנחל  חודשי  חלו  רףבמהלך    ן משמש 
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בשנה בה  התקופה העיקרית  כפי הנראה    וזו  ,ים אל הנחל ולהיפךמה  נדודל ורגניזמים  לא   תיוהזדמנו 

   . גופי מים אלה  בין שניוהמעבר נדידה ה ך תהלי מתרחש

החוליותרוב   הסרטנאים משתייכים    חסרי  מערכת  פרוקי    הקבוצהשהיא    ,לתת  של  ביותר  הגדולה 

הממצאיימיים.    (aArthropod)   לייםרג שלעיקר  הם  בטן  קצ  ,רגלייםמעשירי  סרטנים    ם  רי 

ייט  ש,  הים התיכון לאורך חוףמאוד  שכיח  שהוא    (sPalaemon elegan)  מצוי   קפצן   : כגון  שטצדאיםו

(sp. Carcinus)  קפצניתו   (sp. Atyaephyra) .    לרוב ש  סרטניםכוללים  לציון    ראויים ממצאים  שני  

הכרית אב  מתקיימים הראשחוליים  בחופים  6זור  הו .  או  א  ון  החוף  פרעוש  בשם  המוכר    תרן נסרטן 

.  (sp. Talitrusהסוג  הנראה    יכפ )  2019באביב    בתחנת "השפך"שנמצא    (Talitridaeמשפחת  )  החוף 

לניתור  הבטן שלו  רגלי ובחלקן  נפוץ  משמשות בחלקן לשחייה  קבור בחול    .והוא  הוא  במהלך היום 

 יאיזופוד ימ השני הוא  .  ות נרקבותאצמ  לאכול  שפלבזמן המגיח בלילה    ך א  ,ס"מ  10-30בעומק של  

  תיכון ה  בים  נפוץו   בחול  נוברמין זה  .  (Eurydice affinis כנראה)  sp.urydice E  הסוגמ  (םשווה רגליי)

  שבחלק   משום.  (Jones and Naylor, 1967; Dexter, 1986/7)  האטלנטי  האוקיאנוס  מזרח-ובצפון 

שניהםים  החי  ממחזור  אם   אלא  זה  במדיום  םתאו  למצוא  קשה  ,החול   בתוך  מיםמתקייהם    , של 

  נחלים  בשפכי  שראליב לכן  קודם  ו דווח לא  הידוע ככל. שניהם אותה מסננים  או  הקרקע  את  מרחיפים

הניטור  תחנות  כמעט בכל  כמה פעמים  בעבר  סרטן נוסף שדווח  .  וףהח  לקו  הקרובים  נחל  בקטעי  או

ימי זהו    –  ים-לוטב   הואלכיש  נחל  בשפך     צע מרגע התיישבותו לכל ימי חייו. לממוד  ישיב הצ  סרטן 

 . הירקון ואלכסנדר , כדוגמת הקישון חלי חוף אחריםנבלוטים נצפו גם בשפכי  

  במעלה   ההגיע)  שונים   ניטורים   בשניבאסטואר  נמצא  שימי  נוסף ממקור  ן  מיהיא    ליידיהמסרקנית  

לכיש"  האסטואר י חיים  בעלכלולים    בהמערכה  ל  תששייכ  . המסרקנית(3; תמונה  עד תחנת "חוות 

נטל    אמצעות מיככל הנראה ב הים התיכון  הגיעה למזרח  והיא    בחופי אמריקהמקורה  .  מדוזותי  דמוי

(water ballast  לייצוב המשמשים  ההפלגה  תיואונ (  ישראל  .  בעת  חופי  מול  לראשונה  זוהתה  היא 

סביב  2009בשנת   תנאים  של  רחב  לטווח  הסתגלות  יכולת  לה  יש  מזיק.  פולש  כמין    ם תיי ומוגדרת 

בטווח לחיות  מ  ומליחות  ותטמפרטור  ויכולה  שגדול.  עולה  יכדיווחי מדענים  לגרום  המסרקנית  ולה 

נטולת  , אך חשוב לציין שהיא  הבלטי(בדג הבקלה בים    עה )לדוגמה, פגי  קומייםמדגים    במינילפגיעה  

 . לאדם תמסוכנ ואינה   תאים צורבים

מתרבים בים,  דהיינו  .  ָקָטדרומייםי מיני דגים  נש הם    ופאי וצלופח איר)קיפון בורי(  קיפון גדול ראש  

ודדים  לבגרות מינית נל, ולאחר שהגיעו  לצורך גידוים  ח יוחיים במים מתוקים או מל נודדים לנחלים  

לים רבייה  חזרה  הקיפון  .  לצורך  הוא  השניים  מבין  ראש  הבולט  את  גדול  השמאכלס  נחל  שפך 

רונות  האח ים  השנ  20-שהתרחשו בזיהום  אירועי    ראות בעתכפי שניתן היה ל  ,גדולים מאדבמספרים  

למורד  ב אלפי  של  נרחבת  לתמותה  הובילו  ו   כישנחל    ראשי   ביוב   בקו  פיצוץ)לדוגמה,    פרטיםעשרות 

 . (2015ספטמבר ב

)ובשמו העממי בורי  (  Mugil cephalus)קיפון גדול ראש   .  (Mugilidaeמשתייך למשפחת הקיפוניים 

וימים באזורים טרופיים, סובטרופיים וממוזגים.תפוצתם קוסמופוליטית, באוקיינ בים תיכון    וסים 

בישראל  .  עית רכהקרקם במים הרדודים ובשפכי הנחלים, בלהקות על פני  יניתן למצוא את הקיפוני 

הוא   גדול ראש קיפון   וביניהם ,  (2008יתיו, מוע  הייניש ) זו  מינים המשתייכים למשפחת קיימים כשבעה 

 
 .הלך הגאות והקו התחתון בעת השפליון במהאזור בחוף הים שתחום בין קו המים העל וא  הכרית ה  6
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)   .חקלאות המיםבעל העניין הרב ביותר ב יורוהליני  לחיות בטווח רחב    סוגל( המeuryhalineהוא דג 

,  וך לחוף ודים סמבמים רדמתרחש  דגי הקיפון  של  תהליך ההטלה וההפריה  .  מאוד של מליחויות מים

הים.   בזרמי  נישאות  המופרות  לאזור    נודדים  הבקיעה לאחר  והביצים  בלהקות  הצעירים  הדגיגים 

)שוכנות קרקעית(    יותתבנ  אצות-ממיקרו ניזונים    בנחליםגדלים  ש  גי הקיפוןדגי  החוף ולשפכי הנחלים.

אורגני ששוקע חומר  חיים קטנים  , אצותומשאריות  העליו ב  ובעלי  קר שכבה  של  הנחל.נה  הם    קעית 

האקולוגית    רבה  השפעה  בעלינחשבים   במערכת  המועברים  ואנרגיה  חומר  של  כמות  ועל  דפוס  על 

  3-4  ה שלתקופבשפך הנחל    יכולים לבלותהם  .  בה במארג המזוןחשו  חוליהומהווים    ,שבשפך הנחל

בגרות מינית שבים.  עד לבגרותם המינית  שנים   . (2006Saleh ,)  אל הים הפתוח לנדוד    הקיפונים  עם 

  ו ל קצב גידול בשוק והן בש  מאכל מבוקש  דג  ונודעת חשיבות כלכלית הן בשל היות   ן גדול ראשלקיפו

  אוקטובר   בין  בעיקר)  החורף  חודשי  במהלך  החוף  משפכי נחלי  נאספים  ון קיפ  דגיגי  בישראלהמהיר.  

,  הראשונות  החורף  סערות  במהלך  השקטים  הנחלים   שפכי  אל  נודדים  בים  שבקעו  דגיגים. ה(לינואר

  דגיגי   דיג  (.2018לוי ועמיתיה,  )לגידול בשבי עד לגודל מסחרי    עפר  בבריכות  לגידול  ומועברים,  נלכדים

  הכפר   ופיתוח  החקלאות  במשרד  הדיג  פקיד  שמנפיק   ייחודי  דיג  רישיון  סמך  על  מתבצע   הקיפון

מ'    100-ו  החוף  נחלי  של  לאורכם  דגיגים  ףאיסו  מאפשר  זה  רישיון.  מחדש  שנה  בכל,  מוגבלת  לתקופה

  10-8  כ   שנה  מדי  נאספים   בישראל ,  שנתיים-רב  אומדנים   פי   על .  הים  תוך  אל   מהשפך   פנימה   מטר

ועמיתיה,  )  במדגה  גידולם  לטובת   החוף  חלימנ  קיפון  דגיגי  מיליון דגיגי  (.  2018לוי    קיפון לאיסוף 

ועל אוכלוסיות הבר של דגי    בשפך הנחל  קולוגיתשלילית על המערכת האמשפכי נחלים צפויה השפעה  

בתיאום עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר   2010משנת שות הטבע והגנים ר לאור זאת, החלה .  הקיפון

מדורגלאסור   קיפונים    באופן  נחלים  דיג  לאומייםבשפכי  וגנים  טבע  נחל    .שבשמורות  לכיש  שפך 

ב  ,גיגי הקיפוןשל ד  איסוףל  דייגיםעל    ד מהאתרים המועדפיםאחמשמש     רישיון   סמך  על  ו שפועלים 

הנחל גבוה מאד וכולל  נאסף משפך  של הדגיגים ששלל  ה  .שמנפיק משרד החקלאות ופיתוח הכפר  דיג

פר אלפי  ו)טים  מאות  בניגוד    (.2018עמיתיה,  לוי  מתבצעת  זאת  עיריית   לעמדתהפעולה  אשדוד    של 

   . (2016רוזן, ) גוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנהואי

  בנחלים   מצויהוא  מגיע לנחלי החוף מהים.  שי  היחיד צלופח  המין  הוא  (  Anguilla)האירופאי  צלופח  ה

מטיל  הוא    –יוצא דופן    יו מחזור חי .  לנטיהאט  האוקיינוס   י שלמזרחחלקו הול  התיכון  לים   שפכים הנ

ביציו   האת  האוקיינוס  במרכז  סרגסום  הדגיגיםהצפוני  אטלנטיבים  במסע    .  במשך    ארוךנודדים 

תקרבים אל שפכי הנחלים גופם מתכהה  מכל שהם  שלוש שנים חזרה לחופי אירופה והים התיכון. ככ

"צלופחי".    ומראם שהופך  מתוקים  לאחר  במים  מינית  לבגר  ים הצלופח  ויגיעם  שני  20-5ישהה  ות 

הרבייהחזרה    הנדידה  את  ו ויתחיל בתהליך  להשתתף  כדי  סרגסום  בים  הולדתם    באירופה .  למקום 

אי מוגדר  כלכלי מכניס. הצלופח האירופהצלופחים למעדן ודיג הצלופחים וגידולם הוא ענף    נחשבים

ולמית  דה בגודל האוכלוסייה העג יתר גרם לירידה חשכן די   IUCNקריטית ע"י ארגון    הכחדהבסכנת  

פרטים של צלופח אירופאי  .  תיכון  לים  הנשפכים  הנחלים  בכל  מצויים  הצלופחים. בישראל,  1980מאז  

דיגום  נתפסו   בתחנות  רבים  בעבר  קישוקילומטרים  הנחלים  אלרון  )ירקון  ו  ןבמעלה  מידע    –אלדד 

ך  א ,  (1)תמונה    נחל לכישבשפך    וגיביול-בדיגום ההידרוים נתפסים רק לעיתים נדירות  חפצלו   .(אישי

    בעת אירועי זיהום גדולים. בנוסף פרטים מתים זוהו גם  
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 דיון 2.5

  בעשור וחצי האחרונים את הממצאים הביולוגיים שנאספו  מסמך אחד  באחד  הייתה ל  העבודהמטרת  

ע  ידשמכילים מ   ת וחו ד  ומ פורסלאורך השנים    .ביולוגיים-הניטורים ההידרו  במסגרת   שפך נחל לכישב

לא נערך סיכום    דוח זהעד לאולם  ,  האקווטיתהמערכת האקולוגית    מצבו  האסטואר  אופיעל    חשוב

מש  ממוקד מידע  הדוחותלכ מרכז  מאכלסי  ו   סוניםהטק  עושראת  בוחן  ,  ל  של  הטקסונומי  ההרכב 

    משפכי נחלים אחרים.   מידע קייםמשווה אותם לו המים

אקולוגים  ציינים ומדדים  על בסיס    שפך הנחל של  מצבו הבריאותי  מטרת הדוח לא הייתה לנתח את  

ל בחוף  נחלי  שפכי  ביחס  הלהצביע    אלאארץ  אחרים  הפוטנציאל  בשפעל  הקיים  לכיש  רב  נחל  ך 

שזוהו  חוליות  של חסרי המספר הטקסונים    . של בעלי חיים אקווטייםכמקום חיות ובית גידול למגוון  

בעל  מהידוע    תיםחו פם  אינוהגיוון הטקסונומי    לאורך השנים  באסטואר חוליות  נחלים  חסרי  שפכי 

דוגמת  א כוללים,  והירקון  רנדסכאלנינים,  ת ישון,  ק חרים  התיכון   מיניםמספר    והם  בים    שמקורם 

הנחל  ונודדים מהטקסונים    .לשפך  נחליםדווחו    טרםבלכיש  שנמצאו  חלק  בארץ  משפכי    אחרים 

וחיפושיות(מספר  ) סרטנים  על    מידע  תורמיםוהם    מיני  אכלוס  הפ חשוב  של  הביולוגי  וטנציאל 

בנחל    .האסטואר הדגים  מקומיים,  כוללת  חברת  לנחל    דרומייםקטמינים  מינים  מהים  שנודדים 

קיפון  ה ית  . מרשימה במיוחד אוכלוסי טיפוסי  נחל חוףשפך  מאפיינת  והיא  ,  םמזדמניימיים  ומינים  

  לשפך דייגים  ת כל חורף  בתחילומושכת מזה שנים  ,  שמאכלסת את שפך הנחל)קיפון בורי(  גדול ראש  

         שעולים מהים.   כדי לתפוס את דגיגי הקיפון

זאת,   להדגיש עם  לכיש  שפך  ש  חשוב  במהלך  נחל  משתנות  מפגיע  האחרונות  השנים   50-40סובל  ות 

הגדות   של  המבנית  הנדסבמורכבות  פעולות  הזרמות  ויות  עקב  עקב  המים  מתוכננות,  באיכות 

מאז קום  התרחשה  באיכות מים  דומה  פגיעה  .  עירונייםם ומי נגר  של ביוב, קולחי  ותקלותאקראיות  

המערכת האקולוגית  מצב  על  מידע  קיים מחסור בבמרבית שפכי הנחלים האחרים בישראל.  המדינה  

ו השינויים  שהחללפני    ,הרחוקבעבר  לכיש  נחל  ת שפך  חברת חסרי החוליות שאכלסה או   האקווטית

שמרמזות על החיבור  נדט הבריטי ולפני כן  מפות היסטוריות מתקופת המ ,  מאידך.  הזיהום  ואירועי

המורפולוגי   המבנה  ועל  למעלה  האסטואר  של  מוצפים  חשט   /  ביצותשל  ההידרולוגי  רדודים    / ים 

)גדות  חלק מ שאפיין את  מלחות רדודות   לפי  כ. אלה  (2איור  האסטואר  בתי הגידול  הנראה הוסיפו 

מורכבות  ב גדולהאסטואר  שלבדומה    ,מבנית  )   לאזור  הקישון  שפך  ר  שנות  ,("האפנדיקס"שלוחת 

שחלו בו  הגדולים  השינויים    לפני  קישוןנחל  אסטואר  שאפיין את  כשריד היסטורי המאפיין את הנוף  

 .  בתקופת המנדט הבריטי
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. (Wadi Sukreirכיש ) לשל אזור שפך נחל    ( 1:20,000קנ"מ  )  1946משנת    פה מנדטורית . מ2איור  
מקווקוו   אדום  עלחץ  מעל  בשפך  אזור    מצביע  צדדיו  שמסומן  לקילומטר  שאורכו    כמלחה משני 

  רדודה. 

אשדוד  -לכישומאוחר יותר פארק  , הקמת נמל אשדוד  לכיוון הנחל  הקמת העיר אשדוד והתרחבותה

אמצע  שעד  להניח    סבירנוספות.  אדם  עות  פשוה שפך הנחל  ת  ביב הביאו לשינויים הנדסיים בס  (פל"א)

לזיהום, היה גבוה יותר בהשוואה למצב  יותר  רגישים  ה  מיניםהבדגש על    ,המיניםעושר  ,  20-מאה ה

וצדפות)רכיכות  .  הנוכחי פנימיים  (  חלזונות  מים  ומליחיםהמאכלסות  או    ימי  מקורומ  מתוקים 

  לשמש   יםיכול שפכי נחלים    סרטני מים מליחים המתקיימים אך ורק באזוריייחודית של  ה פאונה  ה

נחלים  ותחשובת  וומיטקסונ  ותקבוצלטובה  דוגמה   יותר    ,בשפכי  רבים  נציגים  למצוא  היה  שצפוי 

תחנות הדיגום  בעד היום    ושנמצא  אלה  ותמספר הנציגים מקבוצאך בפועל    ,לכיששפך הבגם    םהשל

 . )בדגש על הרכיכות( נמוך מאדשפך ב

לאורך השנים  י ריע רבים  משקיעה משאבים  של  האחרונות  ית אשדוד  מצבו האקולוגי    שפך בשיפור 

לציבור. והנגשתו  לכיש  פוסקים    נחל  בלתי  ניסיונות  כוללים  ו מאמצים אלה  הזרמות    למנועלצמצם 

ירודה לממקורות שונים באגן ההיקוות   באיכות המים  מתמיד  שיפור  מורד הנחל.  של מים באיכות 

   מערכת האקולוגית הרגישה בשפך נחל לכיש. לשיפור מצבה של המשמעותית גם  מהיתרום תרו
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מבר  נוב-מאי   הנתונים:  קור מ.  2007-2019בין השנים    מורד נחל לכישב  באחת מתחנות הדיגוםבמסגרת הסקרים  שזוהו    טייםאקוו  חוליותחסרי  רשימת    .2טבלה  
אלרון   – 2014 אוקטובר  ;(2014וינאי ) ן רואל  – 2014  ינואר  ; (2013וינאי ) רוןאל –  2013 פרילא(; 2010ומילשטיין )גזית, הרשקוביץ (; 2008והרשקוביץ ) גזית  – 2007

    (. 2019)אלרון  – 2019מאי , (2018)אלרון  – 2017 ברובמונ גוסט, או(ב2016)  אלרון – 2016 אפריל(; א 2016)אלרון  – 2015 נובמבר-אוקטובר (;2014)
 

 /   מחלקה
 חלקה תת מ

 /   סדרה
 ה תת סדר

 / משפחה
 שפחהתת מ

 ברי ע שם ין / סוג מ
-מאי

 נובמבר
2007 

 אוגוסט
2010 

ל  אפרי
2013 

ינואר  
2014 

  אוקטובר
2014 

-אוקטובר
  נובמבר
2015 

 אפריל 
2016 

-אוגוסט
נובמבר  

2017 

 מאי 
2019 

Monogononta  Plioma Brachionidae Brachionus rubens  רוטיפר    +      

Clitellata 
תולעים דל  

 (זיפיות(
Unidentified Unidentified Unidentified sp. זיפית -עת דללתו +         

" 
ולעים דל  ת)

 (זיפיות
 aHaplotaxid Naididae  Tubifex sp.  שלשול הצינורות       +   

Tentaculata  
 +      +   ליידי  יתמסרקנ Lobata Bolinopsidae Mnemiopsis leidyi )בעלי זרועות ציד( 

 opodaBranchi

נים סרט  -
 מסננים 

Cladocera - 
 דפנאים 

Moinidae  Moina macrocopa קופה רו מק ינהמו    +     + 

" " 
Daphniidae - 
 דפניתאים 

Daphnia magna  דפניה מגנה   + +  +    

-a Copepod 
   שטרגליים

Cyclopoida – 
  ציקלופיים 

Cyclopidae – 
      +    ציקלופס      .Cyclops sp  ציקלופידיים 

" 
Calanoida - 
    +  +    םאדמד גלשטר Diaptomidae  Arctodiaptomus similis קלנואידיים 

Ostracoda -   
 צדפונאים

Unidentified Unidentified Unidentified sp. ית ידפונצ + + + + + + +   

Thecostraca –  
 זיפרגליים 

Cirripedia –  
     +   + + בלוט ים .Unidentified Unidentified sp ִזיְפַרגִלִיים

- Malacostraca 
 סרטנים עילאיים 

Decapoda - 
 מעשירי רגל  

Palaemonidae - 
 קפצניים 

Palaemon elegans  קפצן מצוי     +   + + 

" " 
Atyidae – 
       +   פצנית ק Atyaephyra orientalis  קפיצוניים 

" " 
Portunidae –  

       +   שייט  .Carcinus sp שייטים 

" " Unidentified Unidentified sp.  דקפוד +         

" 
Amphipoda - 

 +         טליטריד  .Talitridae Unidentified sp שטצדאים  
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 /   מחלקה
 חלקה תת מ

 /   סדרה
 ה תת סדר

 / משפחה
 ברי ע שם ין / סוג מ שפחהתת מ

-מאי
 נובמבר
2007 

 אוגוסט
2010 

ל  אפרי
2013 

ינואר  
2014 

  אוקטובר
2014 

-אוקטובר
  נובמבר
2015 

 אפריל 
2016 

-אוגוסט
נובמבר  

2017 

 מאי 
2019 

" 
Amphipoda - 

 שטצדאים  
Gammaridae - 

טצדייםש  Unidentified sp. ד צשט +  +       

" " " Echinogammarus foxi      שטצד     +  +   

" 
Isopoda - 

   +       איזופוד  .Cirolanidae Eurydice sp  רגלאים-שווה

- tropodaGas 
 Unclassified חלזונות

Physidae - 
   + + + + +  + בוענית חדה  Haitia acuta בועניתיים 

" " 
Thiaridae - 
 מגדליתיים

Melanoides tuberculata  מגדלית הנחלים  +        

" " 
Lymnaeidae - 

 ביצנית יים 
Pseudosuccinea 

columella 
       +   ביצנית אמריקאית 

Insecta - 
רקיםח  

Ephemeroptera 

 בריומאים  -
Baetidae Cloeon sp.  קלאון     +    + 

" 
Zygoptera –  
 ַׁשְפִר יִרּיות 

Platycnemididae 

ִניִתִּייםנוצָ  -  
Platycnemis dealbata 

-ְׁשטּוַחת נוָצִנית 
לר      + + +     ג 

" " Unidentified Unidentified sp.  שפרירית + +   +     

" " 
Coenagrionidae - 

 +         ֲהדּוָרה  ִחִצית  Ischnura elegans     ָרְמִחיִתִּיים 

" 
Anisoptera –  

 ַׁשִפיִרּיות  
Libellulidae - 
 ִטיָסִניִתִּיים 

Unidentified sp.  שפירית  +   +     

" " 
Aeshnidae - 
 ׁשוְמָרִנִּיים 

Anax imperator  יָסִרי  ן ַסָּיָר  +        + ק 

" 
Hemiptera - 
  פשפשאים

Corixidae – 
        +  חותרנית  .Micronecta sp חותרניים 

" " " Sigara sp.  תלומית + +    + +   

" " 
Pleidae - 

    +      שטגבונית ננסית   .Plea sp שטגבוניתיים 

" " 
Notonectidae –  

  +  +    + + שטגבון  .Anisops sp שטגביים

" " " Anisopa sardeus  שטגבון     +     

" " 
Gerridae – 

מים י  רצ   Gerris sp.  רץ מים  +        

" 
Diptera – 

ובאים זב    
Culicidae -  
 כולכיתיים 

Culex pipiens  כולכית מצויה      + +  + 



26 

 

 /   מחלקה
 חלקה תת מ

 /   סדרה
 ה תת סדר

 / משפחה
 ברי ע שם ין / סוג מ שפחהתת מ

-מאי
 נובמבר
2007 

 אוגוסט
2010 

ל  אפרי
2013 

ינואר  
2014 

  אוקטובר
2014 

-אוקטובר
  נובמבר
2015 

 אפריל 
2016 

-אוגוסט
נובמבר  

2017 

 מאי 
2019 

" " " Unidentified sp.  יים כולכית +  + +      

" " 
Chironomidae- 

 + + + + + +   + נומוס רוכי ימשוש .Chironomus sp ימשושיים 

" " 
Chironominae- 

        +  ימשוש   .Unidentified sp ימשושיים 

" " 
Chironominae- 

שיים ימשו  
Cladopelma sp.   ימשוש       +   

" " 
Tanypodinae -  

ים יְמׁשּוִׁשיִ   
Unidentified sp.   ימשוש   +      + 

" " 
Orthocladiinae -   

ִׁשִיים יְמׁשּו  
Unidentified sp.   ימשוש +        + 

" " 
Ceratopogonidae 

 ַיְבחּוִׁשִיים  -
Unidentified sp. בחוש י +     +   + 

" " " Bezzia sp.  יבחוש       +   

" " 
Ephydridae - 

 ְזבּוב-חוִפִיי ם 
Ephydra sp. ף ווב ח זב + + +    +  + 

" " 
Psychodidae - 
 +      +  + ושעש ית .Psychoda sp ַיּתּוׁש-ָעִׁשִיים 

" " 
Syrphidae - 
 רחָפִנִיים 

Eristalis sp.  בוץ  רקבן +    + +   + 

" " 
Tipulidae - 
 ִטיפּוָלִתִיים 

Unidentified sp.  טיפולה +        + 

" " 
Stratiomyidae - 

ִייםְסְטַרְטיונִ א  Unidentified sp.  ְסְט    +  +   +  רְטיון א 

" " 
Muscidae –  

בּוִבִיים זְ   
Unidentified sp.  ְזבּוב   +       

" 
Coleoptera - 
 חיפושיות 

Hydrophilidae – 
מים-ביחוב  

Unidentified sp. 

(larvae, adult) 
    +    +  חובבת מים 

" " " 
Enochrus ater  

(adult) 
     +    + ובבת מים ח

" " " 
Hydrobius fuscipes 

(adult) 
         +   ובבת מים ח

" " " 
Berosus bispina 

(larvae + adult) 
   +       ובבת מים ח
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 /   מחלקה
 חלקה תת מ

 /   סדרה
 ה תת סדר

 / משפחה
 ברי ע שם ין / סוג מ שפחהתת מ

-מאי
 נובמבר
2007 

 אוגוסט
2010 

ל  אפרי
2013 

ינואר  
2014 

  אוקטובר
2014 

-אוקטובר
  נובמבר
2015 

 אפריל 
2016 

-אוגוסט
נובמבר  

2017 

 מאי 
2019 

" " 
Hydrophilidae – 

םמי-חובבי  
Accophilus hyalinus 

(adult) 
   +       ת מים ובבח

" " 
Dytiscidae - 
 שחיניתיים 

Unidentified sp. (larvae, 

adult) 
 + +  +     + חיינית ש

" " " 
Hydroglyphus geminus 

(adult) 

 חיינית ש
 +         

" " " Bidessus nasutus )adult) ינית שחי     +  +   

" " " Laccophilus sp. (adult) ינית שחי        +  

" " Helophoridae Unidentified sp. (larvae) ולופוריד ה +         

" " Hydraenidae 
Ochthebius viridis 

(adult) 
ידרניד ה  +         
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חוליותרשימת    .3טבלה   הסקרים  שזוהו    טייםאקוו  חסרי  בזק  בבמסגרת  גזית    –  2007נובמבר  -מאי  הנתונים:  רמקו.  2007-2019השנים  בין    והמעגנהנקז 

( ו(;  2008והרשקוביץ  )גזית, הרשקוביץ    (;2014)אלרון    –  2014  אוקטובר  ;(2014וינאי )אלרון    –  2014  ינואר  ;(2013וינאי )אלרון    –  2013  אפריל(;  2010מילשטיין 
    (. 2019)אלרון  – 2019מאי , (2018) ון אלר – 2017 מברונוב גוסט, או(ב2016) אלרון  – 2016  אפריל(; א 2016)אלרון  – 2015 במברנו-אוקטובר

 

 ברי ע שם מין / סוג  חה משפ סדרה מחלקה
-ימא

נובמבר  
2007 

 אוגוסט
2010 

אפריל  
2013 

 ינואר 
2014 

  בראוקטו 
2014 

 אפריל 
2016 

-אוגוסט
נובמבר  

2017 

 מאי 
2019 

Clitellata 
Oligochaeta - 

        + זיפית -דלעת  תול .Unidentified Unidentified sp תולעים דל זיפיות 

" " Naididae  Tubifex sp. נורות שלשול הצי   + +     

Ostracoda -   
 צדפונאים

Unidentified Unidentified Unidentified sp.  צידפונית  +       

 
Amphipoda - 

 שטצדאים  
Gammaridae - 

טצדייםש  Unidentified sp.  שטצד   +      

- Gastropoda 
 Unclassified חלזונות

Physidae - 
  +      + ענית חדה וב Haitia acuta בועניתיים 

Insecta - 
 חרקים

Ephemeroptera - 

 בריומאים 
Baetidae Cloeon sp.  קלאון   +      

" 
Zygoptera –  
    +    + שפרירית  .Unidentified Unidentified sp ַׁשְפִריִרּיות 

" 
Hemiptera - 

  םפשפשאי
Corixidae – 
      +   חותרן  .Corixa sp חותרניים 

" " 
Notonectidae –  

         שטגבון  .Unidentified sp שטגביים

" 
Diptera – 
   זבובאים 

Culicidae -  
 כולכיתיים 

Unidentified sp.  כולכיתיים +  + +     

" " " Culex pipiens  כולכית מצויה       +  

" " " Culex perexiguus  פסית -דחכולכית       +  

 " 
Chironomidae- 

   + + + +  + כירונומוס  שושימ .Chironomus sp יְמׁשּוִׁשִיים 

 " 
Chironomidae - 

ִיים יְמׁשּוִׁש    
Unidentified sp. 1 ימשוש אפור +  +      

 " 
Orthocladiinae - 

יְמׁשּוִׁשִיים    
Unidentified sp. 2 ימשוש אפור   + +     

 " 
Tanypodinae -  

      +   1 ימשוש אפור .Unidentified sp יְמׁשּוִׁשִיים 
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 ברי ע שם מין / סוג  חה משפ סדרה מחלקה
-ימא

נובמבר  
2007 

 אוגוסט
2010 

אפריל  
2013 

 ינואר 
2014 

  בראוקטו 
2014 

 אפריל 
2016 

-אוגוסט
נובמבר  

2017 

 מאי 
2019 

 " 
Psychodidae - 
        + יתושעש  .Psychoda sp ַיּתּוׁש-ָעִׁשִיים 

 " 
Simuliidae -  

  ישחוריים
Unidentified sp. ור ישח +        

 " 
Ephydridae - 

 ְזבּוב-חוִפִיי ם 
Unidentified sp. ף וב ח וזב +      +  

 " 
Syrphidae - 
 רחָפִנִיים 

Eristalis sp.  בוץ  רקבן   +    +  

 " 
Muscidae –  

      +   ְזבּוב  .Unidentified sp ְזבּוִבִיים 

 
Coleoptera - 
 חיפושיות 

Dytiscidae - 
 שחיניתיים 

Unidentified sp. 

(larvae) 
      +   חיינית ש
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וחולייתנים  רשימת    .3טבלה   למחצהאקווטיים  הסקרישזוהו    אקווטיים  הדיגוםמתבאחת  ם  במסגרת  לכישב  חנות  נחל  השנים    מורד   מקור.  2007-2019בין 
)גזית    –  2007נובמבר  -מאי  ;(2002)  גולניו  זהרפ  –  2002ספטמבר    הנתונים: ומי(;  2008והרשקוביץ  )גזית, הרשקוביץ  וינאי    אלרון  –  2013  אפריל;  (2010לשטיין 

  ונובמבר   גוסט, או(ב2016)  אלרון  –  2016  אפריל(;  א2016)לרון  א  –  2015  נובמבר-טובראוק  (;2014)  אלרון  –  2014  אוקטובר  ;(2014וינאי )אלרון    –  2014  ינואר  ;(2013)
    (. 2019)אלרון  – 2019מאי , (2018)אלרון   – 2017

 

 ספטמבר ברי ע שם מין / סוג  חה משפ סדרה מחלקה
2002 

-ימא
נובמבר  

2007 

 אוגוסט
2010 

אפריל  
2013 

 ואר ינ
2014 

אוקטובר  
2014 

  אוקטובר
2016 

-אוגוסט
נובמבר  

2017 

 מאי 
2019 

Actinopterygii 

 פיר מקריני סנ - 
Mugiliformes –  

 קיפונאים 
Mugilidae -  
 Mugil cephalus קיפוניים 

קיפון גדול  
 + + +  + +  + + ראש

Actinopterygii 

 יר קריני סנפמ - 

Cyprinodontiforme 

  גמבוזאים  -
Poeciliidae - 

ה גמבוזי Gambusia affinis גמבוזיים   + +   + +  +  

Actinopterygii 

 קריני סנפיר מ - 
Anguilliformes – 

  צלופחאים

Anguillidae - 
י צלופח אירופ Anguilla anguilla צלופחיים         +   

Actinopterygii 

 ריני סנפיר מק - 
Cichliformes – 
 קרובי האמנוניים

Cichlidae - 
 + +  +    +  צוי אמנון מ Tilapia zilli אמנוניים

Actinopterygii 

 ריני סנפיר מק - 
Cypriniformes –  

  קרפיונאים 
Cyprininae –  
         + קרפיון מצוי  Cyprinus carpio  קרפיוניים

 
 
 

  –  2002מבר  ספט  הנתונים:  מקור.  2007-2019בין השנים    והמעגנהקז בזק  נבבמסגרת הסקרים  שזוהו    צהמח אקווטיים לאקווטיים וחולייתנים  רשימת    .4טבלה  
  אלרון   –  2014  ינואר  ;(2013ינאי ) ואלרון    –  2013  אפריל(;  2010ילשטיין )רשקוביץ ומגזית, ה(;  2008)והרשקוביץ  גזית    –  2007נובמבר  -מאי   ;(2002)  גולניו  זהרפ

מאי  ,  (2018)אלרון    –  2017  ונובמבר  גוסט, או(ב 2016)   אלרון  –  2016  אפריל(;  א2016)אלרון    –  2015  ברנובמ-אוקטובר  (;2014)אלרון    –  2014  בראוקטו  ;(2014וינאי )
    (. 2019)אלרון   – 2019

 

נובמבר  -מאי ברי ע םש מין / סוג  ה חמשפ סדרה מחלקה
2007 

 אוגוסט
2010 

אפריל  
2013 

 ואר ינ
2014 

אוקטובר  
2014 

-סטאוגו 
נובמבר  

2017 

 מאי 
2019 

Actinopterygii 

 מקריני סנפיר  - 

Cyprinodontiforme - 

  גמבוזאים 
Poeciliidae - 

 גמבוזיים 
Gambusia affinis  גמבוזיה + + + + + +  

Actinopterygii 

 ריני סנפיר מק - 
Anguilliformes – 

  צלופחאים

Anguillidae - 
 צלופחיים 

Anguilla anguilla י רופצלופח אי    +     

Actinopterygii 

 ני סנפיר מקרי  - 

Siluriformes - 
 שפמנונאים 

Clariidae - 
פמנוניים ש  

Clarias gariepinus  מצוי  שפמנון    +     
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נובמבר  -מאי ברי ע םש מין / סוג  ה חמשפ סדרה מחלקה
2007 

 אוגוסט
2010 

אפריל  
2013 

 ואר ינ
2014 

אוקטובר  
2014 

-סטאוגו 
נובמבר  

2017 

 מאי 
2019 

Actinopterygii 

 פיר מקריני סנ - 
Cichliformes  

Cichlidae - 
 אמנוני ים

Tilapia zilli  אמנון מצוי  +   + +  

Amphibia -   
 חיים -דו

Anura - 
זנב  חסרי   

Ranidae -  
 צפרדעיים 

Rana bedriagae  צפרדע נחלים    +  +  

– aliRepti 
 זוחלים

Testudines  - 
 צבים 

Geoemydidae –  
 צבי בריכה 

Mauremys caspica צה צב בי   + +   +  
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 . (2013 )אפריל "נקז בזק"בנמצא ( ש Anguillaפאי )פרט צעיר של צלופח האירו. 1תמונה 

 

 (2017נובמבר פרט של אמנון מצוי שנתפס בתחנת "השפך" ). 2 תמונה
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 . (2013אפריל בשפך נחל לכיש )  שנמצא  (Mnemiopsis leidyi)  ליידי קנית מסרפרט של . 3מונה ת

 
של.  4תמונה   מהסוג-זבוב  זחל  התחנות  ב  שנתפס  sp raEphyd.  חוף  ל  בשפךאחת    כיש נחל 

 .(2019 מאי)
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 קורות ספרותמ 3

המרכזי והדרומי,  חוף  תיים( במישור הסקר בריכות חורף )מקווי מים עונ .  (2011)אלרון, א., גפני, ש.  
 מחוז מרכז  –רשות הטבע והגנים ל . מוגש. מעבדות בקטוכם2010יוני  -מרץ

ז.א ינאי,  א.  הידרו.  (2013)   לרון,  במ-ניטור  לכיש, אפריל  ורד  ביולוגי  למו.  2013נחל  עגש  רים  איגוד 
 . DHV MEDחברת . ל יבנהחב -ת הסביבה אשדוד לאיכו

)  ינאי,  לרון, א.,א ניטור הידר2014ז.  ל  .2014ואר  ינ   -  ישביולוגי במורד נחל לכ-ו(.  ערים  יגוד  אמוגש 
 . DHV MEDחברת  .חבל יבנה-לאיכות הסביבה אשדוד 

ד ערים לאיכות  איגווגש למ.  2014אוקטובר    -  ישכנחל לוגי במורד  ביול-(. ניטור הידרו2015)אלרון, א.  
 .DHV MEDחברת   .חבל יבנה-יבה אשדודהסב

סביבה  לאיכות ה  ריםעאיגוד  למוגש  .  2016ריל  אפ  -  לכישרד נחל  במו  ולוגיבי(. ניטור  2016אלרון, א. )
 ון אקולוגיה וסביבה.אלר  .חבל יבנה-אשדוד

רים לאיכות  עאיגוד למוגש . 2017אוגוסט ונובמבר   - לכישרד נחל במו  ולוגיבי(. ניטור 2017אלרון, א. )
 ון אקולוגיה וסביבה. אלר  .חבל יבנה-סביבה אשדודה

ערים לאיכות   איגודלמוגש . 2017ר  ונובמבאוגוסט  -גי במורד נחל לכיש יולו(. ניטור ב 2018) א. אלרון, 
 ה. ביבולוגיה וסאלרון אק  .חבל יבנה-אשדוד סביבהה

  סביבה ערים לאיכות ה  איגודלמוגש  .  2019אביב    -נחל לכיש    גי במורדיולוב   ניטור  (.2019)  א.  אלרון,
 ביבה.ולוגיה וסאלרון אק  .חבל יבנה-אשדוד

  התואר   לקראת  גמר  עבודת.  להמלחה  תחוליו  חסרי  רגישות:  נחלים  שיקום  (.2005).  א  דוד-בן
 .אביב-תל ברסיטתאוני , לזואולוגיה קההמחל", אוניברסיטה מוסמך"

ל.   החיץ  ,(2019)בנתור,  רצועת  של  האקולוגי  חקלאיים  התפקיד  באזורים  חסרי  הצמחי  חברת   :
ת  . המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיט"תואר מוסמך"עבודה לשם קבלת  החוליות בנחל ציפורי כמודל.

 אביב.  -תל

( י.  בז'רנו,  א.,  גבע,  ד.,  אקזוטים  2012גולני,  דגים  סקר  דו"ח    , גיהלאקולו המחלקה.  2011-2012(. 
 מוגש לאגף הדיג במשרד החקלאות.  בירושלים.   העברית האוניברסיטה ,והתנהגות אבולוציה

 לקורס  הדרכה ת חובר.  בישראל ואגמים נחלים לדגי מגדיר (.  1999גורן, מ., ברנס, א., דיאמנט, א. )
 "מבוא לאיכטיולוגיה".   בינאוניברסיטאי 

א. הלוי,  מ.,  דסהגורן,   ,-( נ.  דג2005טויטו,  שימור  למצבה  (.  בוחן  כקבוצת  החוף  נחלי  מערכת  י 
האיכטיופאונה של נחל תנינים כמודל לבחינת הצרכים הסביבתיים של דגי    -מערכת  הסביבתי של ה

שלישי   שנתי  דוח  החוף.  ה  -נחלי  למשרד  מסכם.  מוגש  אביב.  תל  אוניברסיטת  לזואולוגיה,  מחלקה 
 להגנת הסביבה. 

איגוד ערים  ל  מוגש.  2007מבר  נוב-מאיכיש  לנחל  מורד    ולוגיי ניטור ב  (.2008ביץ, י. )שקוהרא.,  ,  יתגז
 .  ל אביבאוניברסיטת ת , ולוגיה לזואהמחלקה   .חבל יבנה-לאיכות הסביבה אשדוד 

( י.  הרשקוביץ,  א.,  ביולוגי  (.2008גזית,  המחלקה  2008אביב    -  ניטור  קישון.  נחל  לרשות  מוגש   .
 לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.  

)מא.,    ,זיתג י.  ד., הרשקוביץ,  )חסר להידרוביו ניטור  (.  2010ילשטיין,  לכיש  חל  נוליות( במורד  י חוגי 
ערים  לגש  מו.  2010  קיץ אשדאיגוד  הסביבה  יבנהח-וד לאיכות  אקולוזיג.  בל  ייעוץ  ייעוץ ת  וירדן    גי 

 )טיוטה(. גי. ו אקול

מאירי  , ג.  ח.  -הייניש  ורוזנפלד  א.  ביול (2008) אשכנזי  ראש,  גדול  קיפון  די.  ומחקר  וגיה,  ומדגה  ג 
 .  1201  -1197 :(1-2) 8200בישראל  ישראלי. דיג ומדגה 
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מוגש    ם.דו"ח בדיקת נוכחות דגים ובעלי חיים אחרים בנחל לכיש המשתק  (.2002), גולני, ד.  , ש.זרפה
ערים  ל אשדאיגוד  הסביבה  יבנהח-ודלאיכות  הבל  למדגה.  המחקמחלקה  מנהל  מכון    ,איהחקלר  , 

 גן.  וולקני, בית ד

)י,  הרשקוביץ גדולים    .(2017.  חוליות  קיים.דוח    –חסרי  א.בתוך:    מידע  שיקום  )עורך(.    מורן, 
  רמת ,  כרמל  ונחלים  ניקוז  לרשות  מוגש  .2016-2015חלק א'    .בנחל תניניםהידרולוגית  -והמערכת האק 

   .מורן ייעוץ ופיתוח. אזורית לקיימות השותפות,  הנדיב

) י,  וביץהרשק הירקון    ניטור   .(2018.  נחל  של  ירקון.  2017אביב    –הידרוביולוגי  נחל  לרשות  מוגש   .
 .  אביב תל  אוניברסיטת, שטיינהרדט ש" ע הטבע מוזיאוןהמרכז הלאומי לאקולוגיה אקווטית, 

), יהרשקוביץ מוגש לרשות  .  2019  סתיו  -  הקישון  לנחשל      הידרוביולוגי  ניטור  (.2019., אשכולי, ט. 
  תל   אוניברסיטת ,  שטיינהרדט  ש"ע  הטבע  מוזיאוןמי לאקולוגיה אקווטית,  . המרכז הלאוקישוןנחל  
 .  אביב
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