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 תודות

שיתוף על מאיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה  ענת רוזן וגד עופרללד"ר תודתנו 

  .המסמךכתיבת בהשגת הנתונים להסיוע הפעולה, הדחיפה, הרעיונות ו
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 תקציר מנהלים

בשנים האחרונות מושקעים מאמצים רבים לשיקום ולאישוש בתי הגידול הלחים בישראל, ובראשם 

יתר, יישור האפיקים והזרמת שפכים וביוב. -נחלי החוף, שנפגעו מאוד במהלך עשרות שנים של ניצול

לים, מבלי במקביל לתהליכי השיקום, המשיך להתבצע עד היום ממשק להדברת היתושים בנח

שנערך תיאום בין מאמצי השיקום לפעולות ההדברה, ובהתעלם מכך שפעולות ההדברה פוגעות 

 כלל בתפקודו של הנחל כמערכת אקולוגית ומנציחות את מצבו המדורדר.   -בדרך

העבודה . קיימה לפעולות הדברת יתושים-המלצות לפיתוח ממשק בר דו"חהופק  0515 בתחילת

יסיון ליישם את ההמלצות הללו במרחב העבודה של איגוד ערים לאיכות המובאת כאן מהווה נ

העבודה נועדה לבחון את המנגנון המיושם כיום לטיפול סביבה אשדוד חבל יבנה באגן נחל שורק. 

 במטרדי יתושים בתחום זה ולבדוק כיצד ניתן לקדם ממשק הדברה ידידותי יותר.    

 העבודה נחלקה לשני שלבים מרכזיים:  

המתואמות עם הערכיות האקולוגית של  ממשק יתושים לקטגוריותאגן נחל שורק מיפוי  -

 . (0-ו 1)נספחים  מקטעי הנחל השונים

בקטעי הנחל לפעולות ניטור, הדברה ותחזוקה  הכנת טיוטא לתכנית עבודה אופרטיבית -

 .  עליהם האיגוד אחראי בהתאם לערכיותם האקולוגית

ניהול צמחיית תורת הדברת היתושים ו –תחומים מרכזיים  בשניתוכנית העבודה המוצעת עוסקת 

הנחלים. בשני התחומים הללו נסקרו שיטות העבודה המיושמות כיום והוצעו דרכים לניהול ידידותי 

דרולוגי של הנחל והשפעתו על התפתחות מפגעי ייותר. תחום נוסף שנסקר הוא מצבו הפיזי והה

 ם. עיקרי ההמלצות בשלושת התחומים הללו הן:יתושי

 :של מפגעי יתושים תורת ההדברה .1

 . MLO-ב מיקוד ההדברה סביב מוקדי דגירת יתושים. כיום מרוססים מקטעי נחל ארוכים -

את כדי למקד  המזוהה ע"י המנטר מורד הדגירההוצע לדייק את תחום הריסוס לאזור 

סלולארית נתמכת באפליקציה ניתן להסתייע  .מ'<( 055) למקטעים קצרים יותרהמדביר 

GIS ככלי עזר המדייק את השפה בין המנטר למדביר . 

התאמה הדוקה יותר בין חומר ההדברה לדרגת המפגע בכל מוקד. כיום נמצאים בשימוש  -

שאינו סלקטיבי  MLOשהוא חומר ידידותי וסלקטיבי ליתושים,  Btiשני חומרים עיקריים )

חומר בשימוש לרוב (. מטעמים טכניים נעשה כיום מאכלסי מיםופוגע בטווח רחב של 

ביום בשניהם  לחייב את המדביר להשתמשהדברה אחד בלבד בכל יום הדברה. מוצע 

 ע"פ דרגת המפגע בכל מוקד. ההדברה 

נמצאים והמקומי בחינה של חומרי הדברה חדשניים וסלקטיביים יותר. בשוק העולמי  -

מוצע לבחון את השימוש ויותר,  ת ממשק הדברה ידידותיחומרים שיכולים לסייע בהטמע

 .(AMFאקואטיין גרנולרי,  Bti)לדוגמה,  בהם
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 ממשק הצמחייה הנלווה להדברה: .0

כיום מבוצע עיקור כימי מלא של צמחיית גדה אחת לאורך מרבית מקטעי הנחלים בתחום  -

 גדות ולסחיפת קרקע.האיגוד. העיקור גורם לדלדול המצאי הביולוגי לאורך הנחל, לקריסת 

מוצע לחדול לגמרי משימוש  לתופעה זו השלכות שליליות על ניהול הנגר במורד האגן.

 צמחייה ולעבור לכיסוח מכני במכסחת זרוע. לעיקור בחומרי הדברה 

מוצע להמנע ככל הניתן מכיסוח של מקטעי נחל שלמים ולעבור ל"כיסוח מדלג" ששמשאיר  -

 .וך הותרת "חלונות" לצורך ניטור וטיפולת את מרבית הצמחייה בשלמותה

מוצע לתזמן את הכיסוח בהתאמה לעונות שבהן הפגיעה האקולוגית היא הקטנה ביותר  -

 ולאחריה(.הקינון )קרי לפני עונת 

 :שורק של נחלוההידרולוגי  הפיזימצבו  .5

-בדרךנחל שורק הוא בעיקרו נחל אכזב שיטפוני. מפגעי היתושים המתפתחים בו קשורים   -

כלל להזרמות של מים באיכות נמוכה ממטש"ים או מניקוז חקלאי ועירוני. בשנה הקרובה 

אמור להכנס לפעולה מט"ש נשג"ב החדש, דבר שאמור לשפר באופן מכריע את איכות 

 וכמות המים לאורך נחל שורק )מהמפגש עם נחל תמנה והלאה לכיוון המורד(.

מומלץ לבחון מחדש גם את שיטות ההדברה של  לאחר כניסת מט"ש נשג"ב החדש לפעולה  -

 היתושים ומידת האגרסיביות הנדרשת לטיפול.

לאורך נחל שורק פזורים מתקני בטון ישנים שגורמים להתחתרות הערוץ ולהיווצרות   -

בריכות עמוקות שבהם דגירות יתושים. מומלץ ליישר את קרקעית הערוץ ולהוציא את 

 המתקנים המיותרים הללו.

ומלץ לטפל באופן ממוקד בנקזים עירוניים וחקלאיים כדי למנוע התפתחות של דגירות מ  -

 יתושים בהם.

 

תוכנית העבודה המצורפת במסמך מהווה טיוטא ראשונית לדיון. בהמשך לכתיבת מסמך זה ייערך 

לכיש ובהשתתפות בעלי עניין לאורך הנחל, -"שולחן עגול" בהובלת רשות ניקוז שורקמפגש 

נחל חלק ממקטעי הפיילוט ממשי בניסוי הטמיע את ההמלצות ולקדם ביצוע של במטרה ל

שבאחריות איגוד הערים אשדוד חבל יבנה, שייאפשר בהמשך הטמעה לכל אורך נחל שורק ובאגני 

 ניקוז סמוכים.
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 רקע 1

נחלי ישראל השתנו לבלי הכר במהלך יובל השנים האחרונות. שפיעת הנחלים ירדה כתוצאה 

כצעד  , אפיקי הנחלים עברו יישור והעמקה )"הסדרה"(תפיסת מעיינות וקידוחים להפקת מי תהוםמ

, ומקטעי נחל רבים זוהמו בשפכים ביתיים ותעשייתיים. להכשרת שטחים חקלאיים ומניעת הצפות

דבר זה נכון במיוחד לנחלי מישור החוף בקטעים האלוביאליים שלהם, לקראת מוצאיהם לים 

צב של מערכת אקולוגית פגועה, השתלטו על בתי הגידול הלחים מינים של צמחים ובעלי התיכון. במ

חיים העמידים לזיהום כרוני ולהפרה תכופה של מבנה הגדות, חלקם מינים פולשים ומתפרצים 

 אגרסיביים. 

בשנים האחרונות מושקעים מאמצים רבים לשיקום ואישוש בתי גידול לחים בישראל, ובראשם נחלי 

ונחלים רבים "קמו לתחייה"  ,ף. ההשקעה הכספית הניכרת בשיקום נחלים החלה לשאת פריהחו

לאחר שנים של הזנחה ופגיעה קשה. מאידך גיסא, הפעולות להדברת יתושים הנערכות בנחלים 

 יםפוגעהם פעמים רבות ווהטיפול הנלווה לפעולות אלה אינם עולים בקנה אחד עם המאמצים הנ"ל, 

 .  איום חמור על המערכת האקולוגית יםמהווו בתהליך השיקום

יתושים הם מפגע סביבתי ותברואי לאדם, לא רק בשל עקיצותיהם והתגובה האלרגית שהן 

של המשרד  לבקרת חומרי הדברה ומזיקיםמעוררות, אלא בעיקר בשל החשש להפצת מחלות. האגף 

הארצי במפגעי יתושים. על פי  ובקרה על הטיפול יבה הוא האחראי למתן הנחיות, מעקבבלהגנת הס

יישומן של ההנחיות מוטל על הגופים המוגדרים ( 00-41סעיפים ) 1045חוק פקודת בריאות העם, 

. ונחלים רשויות מקומיות או רשויות ניקוז ,כדוגמת איגודי ערים לאיכות סביבהכ"מחזיקים בשטח" 

הטיפול במפגעי יתושים כולל, בין השאר, חיסול שלבי הזחל והגולם במקווי המים, פעילות להסדרת 

 הגישה של המדבירים, טיפול בצומח בתוך המים וניקוי צמחיית גדות. 

צמחייה( העיקור של כיסוח או  )כולל הטיפולים הנלווים אליהיתושים בנחלים ההדברת בהכללה, 

הטבעי אנושות בצומח  ת, פוגעוגדהמאכלסי מים מגוון  ת שלביסלקטי-לא השמדהגורמת ל

. יםפקמסהשירותים האקולוגיים שהם את מאוד את מצבם ו תמדרדרבכך ו הנחלים אורךשל

לדוגמה, בעקבות חלק מפעולות להדברת יתושים, נפגע תפקודו של הצומח הטבעי בהחזקת הקרקע 

סחף בנחלים, המהווים אתגר לרשויות הניקוז , ונגרמת התמוטטות גדות והצטברות בגדות הנחל

האמונות על צמצום נזקי שטפונות. רשויות אלה נדרשות להשקיע משאבים כספיים כדי להתמודד 

של הנחל כמשאב טבע לציבור הרחב נפגע בעקבות חלק מהפעולות הלא  גם תפקודו עם אתגר זה.

 ופש ופנאי( פוחת.מבוקרות להדברת יתושים, וערכו הציבורי )והכלכלי כמשאב נ

רשות הטבע ת הסביבה, הסתיימה עבודה משותפת של המשרד להגנ 0515בחלקה הראשון של שנת 

קיימה לפעולות הדברת -והחברה להגנת הטבע, והופק מסמך המלצות לפיתוח ממשק בר והגנים

ופן על ידי יישום מדיניות טיפול במפגעי יתושים בא מעגל הקסמים הנ"ליתושים, שמטרתו הפסקת 

שימור לשיטות הטיפול המוצעות אמורות לסייע (. 0515)הרשקוביץ וחובריו, ידידותי לסביבה 

שיקום מקווי המים תוך שימת דגש על המגוון הביולוגי המתקיים בהם, הכולל נוכחות של לו

במסמך מוצע להתאים בין רמת התחזוקה של טורפים טבעיים המווסתים את כמות היתושים. 

כדי לקבוע מהו סוג בגדות הנחלים ובין ערכיות בית הגידול, ולהסתמך על מפת רגישות אקולוגית 

 התחזוקה הנדרש בכל אחד ממקטעי הנחל. 
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מיפוי לפרויקט לאפיון ו תוצרילכיש ולרשות הטבע והגנים -הוגשו לרשות ניקוז שורק 0515בספטמבר 

. אחת ממסקנות הסקר הייתה שהטיפול (0515)מירוז ואלרון,  אקולוגית באגן נחל שורקהערכיות ה

צמחיית הגדות  -החיץ  לאזורי רבהנוכחי במפגעי יתושים המתבצע ע"י איגודי הערים גורם נזק 

יבנה( עוברת חישוף ועיקור, נחל גמליאל ונחל לאורך קטעים ארוכים של נחל שורק ויובליו )דוגמת 

ביא לסחיפת הגדות ולפגיעה דרמטית ביכולת הנחל לתפקד כמערכת אקולוגית חיה באופן שמ

 (. 0514רוזנפלד, ותוצריה הוגשו לאחרונה )נחל לכיש אגן עבודה דומה נערכה במקביל גם בונושמת. 

 מסמך זה הינו תוצר של עבודה משותפת שנעשתה עם איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה

במטרה לבחון את המנגנון המיושם שמימנה את הפרויקט החברה להגנת הטבע ו )להלן "האיגוד"(

ד ניתן ולבדוק כיצ( 1איור ) 1כיום לטיפול במטרדי יתושים בתחום אגן ניקוז השורק עליו הוא אחראי

 לקדם ממשק  הדברה ידידותי יותר המאפשר הגנה משופרת על המגוון הביולוגי.    

תחום אגני ניקוז השורק והלכיש אליהם אחראי איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה לפעולות . 0איור 
)באדיבות איגוד ערים לאיכות ניטור והדברת יתושים. הרשויות המוניציפאליות השונות מצוינות במפה ובמקרא 

   .בל יבנה( הסביבה אשדוד ח

 העבודה נחלקה לשני שלבים מרכזיים:  

בהתבסס על הסיווג המוצע במסמך  ממשק יתושים לקטגוריותשורק  אגן נחל שלמיפוי  .1

 . (0-ו 1)נספחים  להדברת יתושים קיימה-המדיניות לפיתוח ממשק בר

בקטעי הנחל עליהם תכנית עבודה אופרטיבית מוסכמת לפעולות ניטור, תחזוקה והדברה הכנת  .0

 .  2האיגוד אחראי בהתאם לערכיותם האקולוגית

 
                                                 

 תחום האיגוד הינו שטח שיפוטן של הרשויות המקומיות המאוגדות בו.  1
2

תוצאותיו, קבלת אישור מהגורם המפקח תכנית זו אינה נחשבת למחייבת כל עוד לא התבצע פיילוט בשטח, בקרה על  
 והסכמה של איגוד הערים.
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  :כוללסמך המ

 (1 המדיניות )ראה נספחהסיווג המוצע במסמך סמך על  שורק של אגן נחלמיפוי  -

מקטעים ב המנגנון המיושם כיום לטיפול במטרדי יתושים באגן ניקוז השורקשל  סקירה -

 עליהם אחראי האיגוד 

 קווים לתכנית עבודה אופרטיבית -

אינם בהכרח   נחל שורקים באגן יוגם והאקוליהמורפולוגיים, ההידרולוגימאפיינים שהחשוב לציין 

למרות נחלי חוף אחרים, לא כל שכן לנחלים באזורים אחרים בישראל. על כן, אילו של דומים ל

העוסקים בתחום, בכל מקטע  מרביתמוכר ל לטיפול במפגעי יתושיםשהיצע הפעולות הפוטנציאליות 

  .  המשתנים לתנאים המקומיים ממשק ההדברהנדרש להתאים את אחר גוף מים כל  ואנחל 

 איגוד התורת ההדברה המיושמת בנחל שורק על ידי  2

 של נחל שורקהמים ומשטר הזרימה ות מקור 2.1

טיב המים, כמות המים ומשטר הזרימה )בעיקר משך התקופה הרטובה של הנחל(, הם גורמים 

זה מתאר את המשפיעים באופן מכריע על פוטנציאל ההתפתחות של אוכלוסיות יתושים. פרק 

השינויים שהתחוללו לאורך השנים במשטר הזרימה בנחל, ואת אלה העתידים להתרחש בשנים 

  הקרובות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (. קטעים לחים של מים שפירים מודגשים בכחול.4104: מצב המים בנחל שורק )מתוך: סקוטלסקי ופרלמוטר, 4איור 
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כיום. ישנם אזורים  שטרההיסטורי בחלקו המישורי של נחל שורק היה שונה מהממשטר הזרימה 

נגר עילי ונגר תחתי מאופק הנחל ניקז , כשבמקביל שאופיינו בעבר בנביעות של מי תהום גבוהים

המופיעה בספר "המלריה בישראל" מאת שפירא וסליטרניק,  1055. במפה משנת (0איור ) החלוקים

סומנו שלושה אזורים נרחבים של שטחי ביצה ובתי גידול לחים בחלקו המישורי של הנחל: הראשון 

והשלישי באזור נבי רובין. באזור עמק צרעה היו מספר באזור עמק צרעה; השני מזרחית לגדרה; 

קטע רטוב שזורם  ותעד היום נביעות מליחות המזינ ןמוך למושב יסודות ישנמעיינות מליחים. ס

הקטע בעבר, (. 0510מלמ"ק בשנה )סקוטלסקי ופרלמוטר,  5.00-כל השנה וספיקתם מוערכת בבד"כ 

עיינות ובית חנן בחלקו התחתון של השורק ועד המושבים היחיד שתיפקד כנחל איתן היה מאזור 

   לשפך הנחל.

שמוצאם במט"ש ירושלים המערבי רות המים העיקריים של נחל שורק כוללים מי קולחים מקוכיום, 

מי עם מי עיינות יסודות ומתערבבים המים  5כביש מס' עמק צרעה. במורד ם נתפסים במאגרי חלקו

זרמים לנחל קולחים מותמנה, החלוקים. בהמשך הנחל, במפגש עם נחל  מאופקהנובעים נגר תחתי 

בחודשים הקרובים צפויה הבנייה של מט"ש נשגב החדש (. 1נשגב )נספח באיכות ירודה ממט"ש 

 הקולחים תעלה ומשטר הזרמת המים לנחל שורק תשתנה. מי להסתיים ובעקבותיו איכות 

 מתייבש השורק ,ועד המפגש עם נחל תמנה, דרך מעבר הערוץ בשטח "זרעים גדרה" 6במורד כביש 

והתלונות על  בקטע זה טובה יחסית (. איכות המים0תמונה ; 1 תמונה) 3יולי-יוניחודשים החל ב

במורד השטח הלכה למעשה פעילות ההדברה של האיגוד מתחילה משום כך . מפגעי יתושים זניחות

ות מתבצעלא שספר שנים כבר מ ,ק"מ( 5-)לאורך כ יסודות במקטע ,ואילו במעלה ,של "זרעים גדרה"

 . הדברהפעולות כל 

 

 (10.17.02) 2במורד כביש . נחל שורק 0תמונה 

                                                 
 . 6מעבר כביש ערוץ השורק יבש מספר מאות מטרים במורד היה  51/51/14-בסיור שנערך בנחל שורק ב 3
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 (10.17.02נחל שורק באזור זרעים גדרה ). 4תמונה 

מקטע זה איכות המים ירודה.  ,415ועד כביש  45דרך מעבר כביש  ,במורד המפגש עם נחל תמנה

, למעט נקודות יוני(-)בד"כ מאילאחר הפסקת הזרמת הקולחים מהמט"ש מתייבש בתחילת הקיץ 

 (. עיקר3ה תמונעקב התחפרויות קרקע )עד לסוף הקיץ  ות בריכות של מים עומדיםנותר ןבהספורות 

 (.1)נספח  45כביש לתמנה עד -מפגש הנחלים שורקמ ,מושב קדרוןבקטע  הנקודות הללו נמצאות

מתייבשים גם  עקרוןמורד נחל ומורד נחל תמנה, נחל אלתקה  –שבאחריות האיגוד ערוצים אחרים 

 (4)תמונה  של ישובים ושטחי חקלאות , למעט הזרמות מקריות מנקזיםהם כבר בתחילת הקיץ

 עיקר פעילות ממשק ההדברה של האיגוד.    תזה מתבצע באזור

 

נחל שורק בין המפגש עם נחל תמנה למפגש עם נחל גמליאל. דוגמה . 3ה תמונ
 (10.17.02)למקטע בו נותרים מים עקב התחפרויות קרקע בערוץ 
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. (10.17.02צינור ניקוז שתחילתו במושב יד בנימין וסופו בנחל תמנה ) .2תמונה 
שנוצרים כתוצאה מהזרמות עירוניות יכולים כמו בתמונה או גדולים יותר גופי מים 

 לגרום למפגעי יתושים. 
 

  בנחלהמבוצע כיום  יתושיםההדברת  ממשק 2.2

התקופה המרכזית במהלך השנה שבה נדרש האיגוד לפעילות נמרצת בקטעי הנחל עליהם הוא   .א

כלל ירידה -יוני, בעוד שמחודש יולי ואילך יש בדרך-אפרילאחראי מתרחשת בין החודשים 

שיא  –יוני הם החודשים הרגישים ביותר מבחינה אקולוגית -)יצויין שאפרילבמטרדי היתושים 

 רבים(. מיניםה של עונת הקינון והרביי

 54.0 -, מהם כק"מ 44-האיגוד מבצע הדברת יתושים ועשבייה בנחלים ותעלות באורך כולל של כ  .ב

את הערוצים  תהמחלק ת קוד. העבודה מול המדביר מתבצעת על בסיס מפק"מ באגן השורק

אורך המקטעים (. 3איור הצדדים )"שפה משותפת" בין שני ל תלמקטעים ממוספרים ומשמש

הניטור וההדברה מבוצעים . מ'( 1,016)ממוצע:  מ' 5,855 – 555משתנה ונע בין בשורק ויובליו 

בעיקר במקטעים  ,המבונה אופן סדיר בנחלים ובתעלות הראשיות שמחוץ לשטח היישובב

עים "בעייתיים". כמו כן, מבצע האיגוד כל העת סיורים ייזומים לאיתור שהוגדרו מראש כמקט

    מקורות דגירה בכל שטחי האיגוד במהלך חודשי הקיץ.

קטעי מבכל יום ראשון מתבצע ניטור מקדים ע"י האיגוד. הניטור כולל נסיעה לאורך מרבית  .ג

נקודות נבחרות. כמו נחל עליהם אחראי האיגוד, במהלכה מתבצעת בדיקה של מוקדי דגירה בה

מ'( ובגדות  8עד  0-בקרה על מצב הצמחייה בקרקעית הערוץ )"תחתית", רוחב ככן כולל הניטור 

מ'( שיכולה לשמש מקור דגירה ליתושים ולמנוע גישה נוחה של המדביר  6עד  4-)"דופן", כ

 (. 4איור במהלך עבודתו, בהתאמה )

 יום, שני בימי מתבצעת ההדברהעל סמך תוצאות הניטור מועברת למדביר תוכנית עבודה, ו   .ד

 רבים שבועות איןכך ש ,במהלך הניטור במרבית השבועות מאותרים מוקדי דגירה. הניטור לאחר

 לא/  ההצליח) ההדברה על ביקורת .פעולות הדברהכל לא נדרש לבצע בהם ש העונה במהלך
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בין האיגוד לבין נוצרים יחסי אמון  במקרים רבים, אולם שלישיבימי  תתבצעמ ( ההצליח

 המדביר, כך שלא מתבצע דיגום מוודא, והביקור הבא בשטח מתקיים ביום ראשון שאחרי.

מערבי -למקטעים ממוספרים בתחום האחריות של האיגוד. בחלקה הדרוםאגן נחל שורק חלוקת ערוצי . 3איור 
 .)באדיבות איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה(של המפה מקטעים בנחל לכיש 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

השירות . שרטוט הסבר למדביר המדגים את מיקום דרך 2איור 
ותחתית הערוץ )קרקעית הנחל(. החקלאית, דופן הערוץ )גדות( 

 )באדיבות איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה(
 

אותו ב הדברה חומרי שני, ולכן כדי לעבוד עם  מיכל ריסוס קבוע אחדמותקן על רכב המדביר  .ה

מי נוחות וחיסכון ישנה טעמ ,לרוב .הוא נדרש להשתמש גם במרססי גב ,(MLO -ו Bti) יום

 ההדברה בלבד, כדי להימנע מהליכה של עובדיעל הרכב העדפה לשימוש במיכל הריסוס הקבוע 

חומר הדברה עם יום מקובל לעבוד בכל מסיבות אלה, עם מרססי גב לאורך מקטעים ארוכים. 

ם קטעילאורך כל ה המרוססגלמים( /זחלים - בנחל הנגיעותמצב  )בהסתמך עלבלבד ד אח

בחומר ירוסס המקטע כולו  ,במקטע מסויםאו גלמים  יתושים זחלי זיהההמנטר  אם. שסומנו

מזוהים מוקדי דגירה  כלל כאשר-יצוין, כי בדרך. המתאים להדברת זחלים או גלמים, בהתאמה

שמדובר יותר . נדיר לאורך מקטע שלם זחלים או גלמים –למדי התמונה היא אחידה  ,בנחל
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בעקרון, מטרת האיגוד היא  שונה.מנותקים, שדרגת הזחלים בכל אחד מהם היא דגירה  יבמוקד

 היווצרות של דרגות גולם. באופן מוחלטלמנוע  

( ולא רק לנתון /גלמיםזחליםה ישנה התייחסות מסוימת לעוצמת המפגע )כמותבמהלך הניטור   .ו

המקום  ,דים בלבדדגימה זחלים בודהבמידה ומזוהים בכף נוכחות ודרגות הזחל. -/איותנוכח

זחלים ומעלה נחשב לדגירה  15של  י. זיהושיש לבצע בה הדברה מוגדר כנקודת דגירה אינו

 משמעותית שמצריכה טיפול. 

בית גידול רטוב ללא ממצאים  – 5המנטר מסמן את מצב המקטע על בסיס סולם בן חמש רמות:   .ז

זחלים  - 5ם אך בכמות רבה יותר, זחלים קטני – 0בית גידול רטוב עם דגירות מעטות,  – 1כלל, 

נגיעות גבוהה כולל  – 0נגיעות גבוהה ללא גלמים,  – 4גדולים ו/או רבים המצריכים ריסוס, 

יפורט בעמודה שליד מצב הנגיעות שם חומר ההדברה שאיתו יש  - 5גלמים. החל ממצב מס' 

  (. 10מצב קיים )עמ'  ניתוח –להדביר. לנושא זה הייתה התייחסות גם במסמך המדיניות חלק א' 

הם קטנים, ולכן ההחלטה באיזה משני החומרים לעשות MLO  -ל Btiעלויות בין ההבדלי  .ח

איגוד היא השל הראשונה  ההעדפהשימוש תלויה בהחלטה של המנטר לאור תוצאות הניטור. 

בנחל  מזוהים כאשרהוא ידידותי יותר לסביבה בהשוואה לתכשירים אחרים. ש Bti עם לעבוד

אותם מקטעי נחל או אם במאידך, . בלבד Bti עםפעולת ההדברה למחרת תתבצע , בלבד זחלים

גבוה, ישנה עכירות גבוהה במים, בתחתית הערוץ מבצבצים גושים של אורגני העומס בחלקם ה

עשויה  Bti-צמחייה עשבונית או בעת תקלות ביוב, יכול המנטר להחליט שיעילות ההדברה של ה

 . MLOהגדיר למדביר לעבוד עם וללהיות מוגבלת 

)כיום  "אגן מכתשיםחברת " י"ע מיוצרו "בקטוש" בשוק הישראלי נקראשקיים Bti -המוצר  .ט

טרם הגיעו לישראל פורמולציות אחרות של נכון לכתיבת המסמך (. "אדמה פתרונות לחקלאות"

בתחתית החומר המאפשרות שחרור איטי המתאים יותר לאזורים בנחל בהם קיימת צמחייה 

במקרים מסויימים דורש   אבל ,לדונם ליטר 1-בשיש להשתמש  רשוםשל המוצר  בתווית. הערוץ

הזחלים  של משך הזמן עד תמותה. לדונם ליטר 1.0 –האיגוד לפזר את החומר במינון גבוה יותר 

 .   אינו אפקטיבי בשלב הגולםדקות עד מספר שעות. אחד מחסרונותיו הוא שבסדר גודל של  אוה

 -ב שהריסוס אושל הזחלים  פספוס היה הקודם בניטורש מכיוון)בד"כ  גלמים בנחל זוהו אם   .י

Bti עם לעבוד עוברים ,יעיל( היה לאהקודם  בשבוע MLO שטח לא סלקטיבי,-חומר פעיל שהוא 

יתבצע גם אם זוהו MLO -השימוש ב .משמש פתרון מיטבי להדברת גלמיםBti  -לשבניגוד 

 MLO ליטר 15 של בכמות צינור באמצעות נעשה הריסוס אחד בלבד.גלמים בנחל במקטע 

ופוגע, בין מכיל תרכובות רעילות MLO -ה. 0554/0 -ב MLO-ב להשתמש התחיל האיגוד. לדונם

שמנגנון הנשימה וההתנהגות שלהם תלויים בהיאחזותם  נוספיםבמאכלסי מים השאר, גם 

 בקרום מתח הפנים בפני המים.  

 באיגוד:תדיר הקיימים בשוק אך אינם נמצאים בשימוש  חומרים נוספים  .יא
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  אקואטייןAMF (Aquatain) – סיליקוני )החומר שטח ע"ב פולימר -תכשיר נוזלי פעיל

( שפותח באוסטרליה ומשווק בארץ ע"י חברת לוקסמבורג. Polydimethylsiloxaneהפעיל: 

קה ע"פ המים שמאפשרת החומר מאושר לשימוש בקולחים. על פי היצרן הוא יוצר שיכבה ד

אורגניזמים שאינם נושמים במים חמצן לחמצן מהאטמוספרה, ואינו רעיל לדגים ו חדירה של

יום מהיישום ותוצריו כנראה פחות רעילים מאלה של   55-מתפרק לאחר כהוא אטמוספרי. 

MLO .בארה"ב הוא מורשה ע"י ה- NSF International .בהשוואה  לשימוש במי שתייה

ליטר  5מכאן שמרסס גב של  ,ליטר לדונם 0 - נדרש מינון נמוך יותר לשימוש, MLO -ל

 .דונם 5-יכול להספיק ל

ואף קיבל תוצאות טובות בהדברת  AMFהאיגוד ביצע ניסיון לעבור לעבוד עם אקואטיין 

החומר בתנאי השטח. מכיוון  םישוטכני ביקושי עולה שקיים זחלי היתושים, אולם 

כדי להשיג  ליטר לדונם בלבד( 1)דרש לרסס נפח חומר קטן יותר לדונם נ MLO-שבהשוואה ל

בשל הפסדים ההדברה לקבלן להיגרם  עשויים יותר, הועלות החומר לליטר יקר תוצאות זהות

 לכן נדרשת הבנה של טכניקת היישום "הנכונה" של החומר בשטח.  יישום חומר עודף.

 חומרי הדברה ממשפחת ה-IGR (מעכבי )עד היום לא עבדו איתם באיגוד.  - גדילת חרקים

גם אך Bti -יותר מזיקים מתכשיר ה נחשביםהשפעתם על החי והצומח הם  מבחינת

משך הזמן בגלל האיגוד מעדיף לא להשתמש בחומרים הללו . MLO-ידידותיים יותר מ

 . בזחליםהארוך הנדרש מרגע היישום ועד הפגיעה 

 צמחים.בפוגע בחולייתנים ו והתכשיר: סלקטיבי יותר בפגיעתו בחרקים, אינ יתרונות

עומס אורגני ועכירות, אינו אפקטיבי בשלב הגולם, מצבים של : יעילות פחותה בחסרונות

עלול לפגוע במיני חרקים שאינם יעד ההדברה )בעיקר זבובאים(, בשל זמן הפעולה הארוך 

 הקשורות לפיקוח על תוצאות ההדברה. )מספר ימים( נוצרות בעיות מנהליות

שמש כשלב ביניים בין שיכול ליעיל אמצעי  בשלב זה תכשירי מג"ח אינםלאחר בדיקה נראה ש

 . MLO-לBti -השימוש ב

 פירתרואידים (pyrethroid) -  קבוצת חומרים אגרסיבים ורעילים שהפסיקו לעבוד איתה

רסם לביצוע הדברת עשבייה ויתושים האחרון שפו, למרות שבמכרז 0554בשנת כבר באיגוד 

, כמענה למצב הדורש טיפול ביתושים מעופפים סיפרמטריןעדיין מוזכר השימוש ב 0510בשנת 

   .זהבקרבת הנחל, אולם עד כה לא נדרש האיגוד למקרה 

 המבוצע כיום על ידי האיגוד ת הנחליםצמחיי ניהול ממשק 2.2

התבסס איגוד  בעברניהול צמחיית הנחל עבר שינויים ניכרים במרוצת שני העשורים האחרונים. 

הערים על ממשק ניהול הצמחיה של רשות הניקוז, וביצע פעולות הדברת עשבייה משלימות בלבד 

היה נהוג מידי שנה בחודש אפריל, לפרוץ דרך עפר בתחתית  בעיקר בתחתית הנחלים(. בנחל לכיש)

נחל לשירות מערכת ההדברה )ניטור והדברה(. פעולות אלו נעשו ע"י כלים כבדים של רשות דופן ה

הניקוז בשיתוף האיגוד לשם השגת מטרת היעד של חיסול מפגעי היתושים )במימון משותף עם 
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המשרד להגנה"ס(. במהלך השנים, הופסקו בהדרגה פעולות ממשק הצמחייה המבוצעות על ידי 

 .הן מבוצעות כמעט אך ורק על ידי האיגוד רשות הניקוז, וכיום

ת הדברת מתבצע )למעט מקטעי עיינות יסודות( מקטעי הנחל הנמצאים בתחום האיגוד במרבית

 8עד  0בתמונות  .שנתית לאורך דרכים, גדות ותחתיות הערוצים והתעלות-שנתית ורב-עשבייה חד

)בדרך כלל גדה  בנחל שורק גדותיתן להבחין בתוצאות ארוכות הטווח של חישוף ועיקור צמחיית נ

ולפגיעה בתפקוד  שיבוש משטר הסחף בנחל,, לסחיפת הגדותאחת, לעיתים שתיהן(, באופן שמביא 

 כגוןרשות הניקוז לנקוט בפתרונות הנדסיים בגלל תופעות אלה, נאלצת  .האקולוגי של רצועת הנחל

שלהן מעבר לפגיעה הסביבתית שפעולות  דומה,וכהוצאת סחף הגדות,  או דיפון קשיח של בטוןפוי חי

 . משמעותיות גם עלויות כלכליות ןיש לה

 
תוצאות טיפול בקוטלי עשבים. משמאל למעלה: התחתרות ובלייה בגדת נחל גמליאל; מימין למעלה: קריסת גדה מעוקרת בנחל . 8 - 5תמונות 

(; מימין למטה: קריסת גדה מעוקרת וצינורות 4103יבנה; משמאל למטה: קריסת גדה מעוקרת בנחל שורק מזרחית ליבנה )מתוך: מירוז ואלרון, 
 .  21ש השקיה בנחל שורק במורד כבי

 

 רובים באמצעות או חומר פס הממטיר דיזהמיכל ריסוס ו עם רכב באמצעות נעשה הריסוסים ביצוע

במידה ותוצאות הריסוס במקטע מסוים אינן לשביעות רצונו של המנטר מטעם האיגוד  .ידניים

 )עשבייה בקרקעית הנחל, צמחיית גדות גבוהה מדי וכיו"ב(, המדביר מבצע ריסוס מחודש.
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, (ינואר – אוקטובר נרשםהאיגוד  במכרז) דצמבר – נובמבר החודשים במהלך ,החורף תלקרא

 מכרזהוראות הב אך אטרזין או סימזין) הצצה מונע בחומרהגדות  ריסוס כוללתש הדברהמבוצעת 

 צמחיהמניעת הצצה של המרכזית לריסוס במועד זה היא  הסיבה(. נוספים לחומרים אפשרות יש

 . (אפריל -)סוף מרץ  ברה בתחילת האביבוההד הניטור תלעבוד שתפריעשנתית חורפית -חד

 להדברת( אוקטובר – אפריל נרשםהאיגוד  במכרז) ריסוסים של סבבים שני מתבצעים הקיץ במהלך

, (ועוד ינבוט, צובא ארם דורת ,קיקיון, פטל, קנה) שנתית-רבוצמחייה  ציתיקי שנתית-חד עשבייה

הערוצים הרטובים והלחים להבטחת ניקיון מוחלט. ההדברה  בתחתית טבולה צמחייהכמו גם 

 עשבים קוטלי, שהם (ביניהם שילוב או) וגול (ודומיו ראונדאפ) גלייפוסט החומרים עםמבוצעת 

 (. בררנישהחומר הינו  רשום הגול תווית שעל למרות) יםבררני לא םייסיסטמ

 תפקיד הריסוסים הקיציים הוא כדלהלן:  

  גבוהה ועשבייה הנחל בתחתית צמחייה ריסוס – קיץה תחילתריסוס  .1

 חורף לריסוס הכנה – הקיץ סוףריסוס  .2

. דרדריםבו בגדילנים לפגועלעקור את הצמחייה באמצעות תיחוח ו השרשרתתפקיד  – זיזים שרשרת

כמו כן השרשור פוגע בשכבת הקרקע . ת ופוגעת גם בצמחייה אקווטיתלקטיביהשרשרת אינה ס

את יציבות הקרקע. ניתן להפחית לטבעית והמערכת הקיום ל( שהיא בעלת חשיבות topsoilהעליונה )

מדיניות רשות הטבע והגנים היא שיש להימנע ככל הניתן  את הפגיעה. לצמצםכדי  הזיזיםגודל 

  (.0515)אוזן,  משימוש בשרשרת זיזים לצורך כיסוח צמחייה

שימוש בשרשרת זיזים לכיסוח צמחיית הגדות בעבר נעשה בתחום איגוד ערים אשדוד חבל יבנה 

 גבוהה צמחייה ץכדי לקצתבצע על ידי רשות ניקוז שורק לכיש . הכיסוח החורףתחילת הבבד"כ 

)החל קלנדרי על פי לוח  בוצעהכיסוח . ל, שמירת הנחל כנתיב מונע הצפות()למשומטרתו ניקוזית 

 את פרק הזמן שבו נדרש כיסוח עבור ממשק םתוא ושאינמחודש מאי ובמשך כל חודשי הקיץ( 

  . ניקוזה רשותשיתוף פעולה בין האיגוד ולמחלוקת ולהיעדר היתושים, וזו אחת הסיבות 

 המלצות לשינויים –לאיגוד כנית עבודה אופרטיבית וקווים לת 2

 מקור המים ומשטר הזרימה  2.1

זרימה בתחום האחריות של משטר הבול שינוי משמעותי במקורות המים וחי 0510במהלך שנת 

האיגוד. בעוד כמה חודשים תסתיים הבנייה של מט"ש נשגב החדש והקולחים יטופלו ברמה 

ה חקלאית ללא מגבלות. בעקבות זאת אחוז גבוה בהרבה מהקולחים ילהשקי השלישונית המתאימ

קטן יופנה להשקיית גידולים חקלאים, נפח המים שיוזרם לנחל שורק יפחת, תקופת ההזרמה ת

יתייבש כל שנה  והלאה, מהמפגש עם נחל תמנה ,צפוי שערוץ השורקואיכות המים תשתפר. 

השיפור באיכות המים מוקדי דגירת היתושים יפחתו. כפועל  ביחד עםמאי( ו -מוקדם יותר )אפריל 

 ממשק הדברת היתושים והצמחייה. את האינטנסיביות של יוצא ניתן יהיה להפחית 

שמש לצרכי -ביתמט"ש ירושלים המערבי ובתפיסת קולחי אפשריים בעתיד הרחוק יותר, שינויים 

תחום לכל אורך שורק נחל ישפיעו על משטר הזרימה ב ,חקלאות והפנייתם לאזור חבל לכיש
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שינוי זה צפוי מעבר למחלוקת על הצורך בהקמת מאגרי שמשון בעמק צרעה, האיגוד. האחריות של 

וברמת המטרד  במוקדי הרבייה של אוכלוסיות היתושיםבמורד נחל שורק נוי דרמטי להביא גם לשי

 שהן מהוות.

  בנחל והדברת יתושים ריסוס ממשק 2.2

באופן כללי, פעולות הדברת היתושים שמבצע האיגוד הולמות את דרכי ההתמודדות המוצעות 

י ההדברה תואם את  ההדברה מתבצעת על בסיס ניטור מקדים והשימוש באמצע במסמך המדיניות.

 .ועוצמת המפגע דרגות הזחל

אין ) מומלץ לבצע הדברה ספציפית ומדויקת לכל אחד ממוקדי ההדברה על פי הממצאיםאולם 

( ולא לרסס מקטעים שלמים בחומר פעיל שטח אם אין צורך בכך  וכו' גולמים/זחלים/ממצאים

יכולה לחסוך לאיגוד משאבים וידידותית הרבה יותר פעולה זו  .)מהמעלה ועד למורד המקטע(

 כספיים בשנת בעבודה. 

 : לנושא ממשק הריסוס וההדברה להלן מספר שינויים מוצעים

 המדיניותמסמך בהקטגוריות "פ עערוצי השורק להתאים את ממשק ההדברה לסיווג  מומלץ .1

יים בסיוע של אקולוג המכיר את אגן הנחל. יש ליצור סיווג דינמי שישתנה כפועל יוצא משינו

  בשטח )לדוגמה, שיפור באיכות הקולחים(.  

)או כל חומר  MLO -ו Bti  :יש לחייב את המדביר לעבוד ביום ההדברה עם שני חומרים במקביל .0

תחליפי אחר(, לפחות אחד מהם במיכל ריסוס קבוע על הרכב והאחר במיכל ריסוס קבוע נוסף או 

מקטע בהתאם לממצאי הניטור. מוקדי דגירה -במרססי גב. הריסוס יתבצע בכל מקטע או תת

. משמע זיהוי גלמים בנקודה אחת MLO -עם גלמים בומוקדים Bti -בהם זוהו זחלים ירוססו ב

 -שתיים לאורך מקטע לא תהיה עילה לריסוס מקטע שלם )מהמעלה ועד למורד המקטע( ב או

MLO .מידע  –)גד עופר  השינוי כבר נוסה בעבר בהצלחה ע"י האיגוד ויתוקן בהתאם במכרז הבא

 .  אישי(

 MLO -הדיוק סביב מוקדי הנגיעות וצמצום שטח המקטעים המודברים במומלץ להגדיל את   .5

יותר שאינן עולים  משותפת ממוקדת יותר שתאפשר הדברה של מקטעים קצריםה ע"י יצירת שפ

  .מ'<( 055על כמה מאות מטרים )

ככלי עזר המדייק את השפה בין המנטר  GISסלולארית נתמכת באפליקציה ניתן להסתייע  .4

(. 0תמונה ואת הממצאים בכל נקודה ) הדגירהאת מיקום מוקד  במדויקפשרת לסמן אמו למדביר

תשמש כלי עבודה משותף בעבודתם של המנטר והמדביר וניתן יהיה להוריד את  האפליקציה

 הנתונים ביעילות לקבצי ניהול נתונים במשרד. 
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 לדיווח וקבלת מידע על הסביבה GIS. דוגמה למסך טלפון סלולארי עם אפליקציה נתמכת 9תמונה 

. MLO-כחומר פעיל שטח חלופי ל AMFאקואטיין תכשיר במומלץ לבחון את המעבר לשימוש   .0

החומר אינו סלקטיבי בפגיעה בבע"ח  MLO-לאור המידע על החומר נראה שגם אם בדומה ל

טים הנושמים חמצן אטמוספרי, בגלל הרכבו פגיעתו בבע"ח וצמחים מצומצמת יותר אאקוו

במי ותוצרי פירוקו אינם רעילים באותה המידה. עצם העובדה שבארה"ב הוא מורשה לשימוש 

שתייה מחזקת את היותו חומר ידידותי יותר לסביבה. גם אם נפח השימוש הקטן יותר הנדרש 

לריסוס לדונם מקשה על המדבירים ויכול לגרום להם לעלויות תפעול גדולות יותר, אין זו סיבה 

משמעותית שיש בה כדי למנוע מהאיגוד להשתמש בחומר. זוהי בעיה שניתנת לפתרון מקצועי. 

 מומלץ להכניסו למכרז הבא של האיגוד.שהחומר פשוט לשימוש וכלכלי יוכח ובמידה 

יגיעו לישראל מומלץ לבחון את  (או אבקתי חומר מגורעןבשחרור איטי ) Btiבמידה ותכשירי    .6

. תכשירים אלה יכולים לתת מענה הולם למקטעי כחלק אינטגרלי ממשק ההדברה השימוש בהם

ערוץ או עומס אורגני ועכירות גבוהים ולמנוע שימוש מיותר נחל שבהם ישנה עשבייה בתחתית ה

 . MLO -ב

לכיש ליישור -יש להגיע להסכמות עם רשות ניקוז ונחלים שורקבטווח הזמן הקצר    .1

מעבר בין ההתחתרויות בקרקעית ערוץ נחל שורק בקטע שבין מפגש השורק עם נחל תימנה ל

בערוצים ת בריכות מים ארוכות ועמוקות היווצרוהיא מניעה של פעולה זו מטרת . 45כביש 

 לדגירת יתושים. פורה שמחזיקות מים עד סוף הקיץ ויוצרות בית גידול 

 רבות שנים לפני בנחל הניקוז רשות שהציבה הבטון מתקני הם אלה להתחתרויות הסיבה

 הם, השנים במהלך נפגעו הללו ההסדרה ממתקני רבים. השיטפונות אנרגית את להפחית במטרה

 הארוך בטווח(. 11-ו 15 תמונות) אותו וסותמים הערוץ את מצרים, ההתחתרות את מאיצים

 .    מהנחל אותם ותוציא במתקנים הטיפול את תסדיר הניקוז שרשות מומלץ
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 במורד המפגש עם נחל תימנה בערוץ נחל שורקמוזנחים רה הסדמתקני  .00 - 01תמונות 

  צמחייה והדברת ריסוס ממשק 2.2

בעוד ששיטות הדברת היתושים בישראל התקדמו ועברו לחומרים סלקטיביים וטבעיים יותר, לא 

 מקבילה בשיטות סילוק הצמחייה. חלה התקדמות 

נובמבר,  -חורף -המדיניות, סילוק הצמחייה באיגוד מבוצע קלנדרית )קדם סמךמבניגוד להמלצות 

תוכנית עבודה מוגדרת מראש וללא ניטור  ספטמבר( ע"פ-יוני, סוף קיץ אוגוסט-תחילת קיץ מאי

מקדים. עיקור הצמחייה מבוצע באופן גורף באמצעות תכשירים כימיים, על פני מקטעי נחל שלמים, 

כאשר המתודה השלטת היא עיקור מלא של גדה אחת, מדרך השירות וכתף הנחל, הגדה, תחתית 

שה שימוש אינם סלקטיביים, הם בהם נעתכשירים (. ה4)איור  הערוץ ושני מטרים בגדה הנגדית

 . ומעקרים את הקרקע צמחייהאת מרבית ה םקוטלי

אחרת בתכנית האופרטיבית של האיגוד שאינה כוללת עיקור  במתודולוגיהלבחון שימוש מומלץ 

כימי אלא עושה שימוש בכיסוח מכאני של הצמחייה. יחד עם המעבר לכיסוח מכאני נדרש גם 

  (.0טבלה לשנות את תזמון כיסוח הצמחייה וממשק הכיסוח )

 . אפשרויות שונות לממשק צומח בנחל 0טבלה 

תעדוף 

 לוגיאקו

 מגבלות היבטים אקולוגיים המלצה יישום כיום בנחל ממשק צומח

שתי גדות לא  0

 מכוסחות

מיושם במקטע 

יסודות ובמעלה נחל 

 גמליאל

ליישם גם במקטע 

ממורד זרעים גדרה 

 עד מפגש נחל תמנע.

ייצוב גדות ומניעת סחף, 

 אפשור קינון ומסתור לבע"ח

ניתן ליישום רק במקטעים 

הניטור הנדרשת שבהם רמת 

 פחותה

 -"כיסוח מדלג"  4

גדה מכאני בכיסוח 

 אחת לסירוגין

)פתיחת "חלון" כל 

 מטר( 100

 לא מיושם

 

ניתן ליישום 

באמצעות מכסחת 

זרוע במרבית מקטעי 

הנחל שבהם מבוצע 

ממשק הדברה )טעון 

בדיקה במסגרת 

 פיילוט(.

צמצום ההפרעה למערכת 

האקולוגית, ייצוב גדות 

אפשור קינון  ומניעת סחף,

 ומסתור לבע"ח

המכסחת אינה מסוגלת לכסח 

צמחיה בקרקעית של ערוצים 

עמוקים ולכן נדרשת השלמה 

 ע"י ריסוס כימי. 
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יות ממשק הצומח אל מול הצורך של האיגוד לשמור על ממשק הדברה יעיל ולאחר בחינה של אפשר

מבחינה אקולוגית היא כיסוח גדה המונע פגיעה בבריאות תושבי האזור, עולה שהאופציה המועדפת 

ספטמבר(, -מרץ ואוגוסטתחילת -אחת לסירוגין )"כיסוח מדלג"( לפני או אחרי עונת הקינון )בפברואר

 . יולי-ים אפרילכשהתקופה החשובה ביותר לקינון ציפורים בסבך הגדות הוא בחודש

 15של  מ' וברוחב 155 ( במרחקים קבועים של11כיסוח מדלג יתבצע באמצעות מכסחת זרוע )תמונה 

. מכיוון שלמנטר יש קושי מסוים לבדוק את מצב הדגירות היתושים 4מ' בכל מפתח )"חלון"( 05עד 

בתחתית הנחל בין המפתחים בגלל גובה צמחיית הגדות, יש למנוע את ההשתלטות של עשבייה בתוך 

תף הנחל או המפתח. הערוץ כדי למזער את הסיכוי למפגעים נקודתיים שלא ניתן להבחין בהם מכ

לכן ניתן לבצע עיקור משלים בתחתית הנחל בהליכה עם מרססי גב בתוך הערוץ לפני תחילת החורף 

 דצמבר(, וריסוס ספציפי של  מוקדי עשבייה בעייתיים עם חומרים כימיים.   -)נובמבר 

. ישנם דגמים משרשת זיזים אופציה אחרת ידידותית יותרהינה  מכסחת זרוע לטרקטורבאופן כללי, 

מרץ( זו  -בחורף שהנחל זורם והקרקע רטובה )פברואר  .עם אורכי זרוע שוניםשונים של מכסחות 

מגבלה חשובה נוספת שיכולה למנוע כיסוח אלה תקופה לא נוחה לבצוע כיסוח עם מכסחת זרוע. 

של שימוש ההיבט הכלכלי . שמונעים מהזרוע להגיע לתחתית ולגדה הנגדיתעלות עמוקות ערוצים ות

עם מכסחת זרוע כחלופה לריסוס או לעבודה עם שרשרת זיזים טרם נבחן. יש לציין שמקובל 

   . תעלהנחל או פי קילומטר לשהתשלום מחושב 

לכל ₪  0,055בהסתמך על מידע מרשות ניקוז אחרת, התשלום לכיסוח עם מכסחת זרוע הוא 

ק"מ של  54.0-י גדות. מכאן שעבור כ, בין אם מדובר בגדה אחת או שתחקילומטר של נחל מכוס

נחלים וערוצים באגן השורק בתחום האחריות של האיגוד בהם מתבצע ממשק הצמחיה, העלות 

בגדה אחת לסירוגין כיסוח ביצוע של ₪.  065,555 -השנתית של שלוש חזרות על הכיסוח מסתכמת ב

בקטעים יתכן ו דה ניכרת.במיאת העלויות הנ"ל הוזיל בהתאם להמלצות צפוי ל "(מדלג)"כיסוח 

מומלץ . שיכולה לייקר את הביצועמכסחת עם זרוע ארוכה יותר ב יהיה צורךשורק נחל העמוקים של 

מתכנית לבחון את העלויות הכלכליות בעבודה ניפרדת המיועדת רק לנושא או לכלול אותו כחלק 

 בשורק.הרצה )פרויקט פיילוט( של האיגוד 

                                                 
  ורחב ואינו מתאים לעבודה עם מכסחת זרוע יהיה צורך לחשוב על פתרון אחר לכיסוח. קבמידה והערוץ עמו 4

מלא מכאני כיסוח  3

 גדה אחתב

בעבר יושם 

באמצעות שרשרת 

זיזים, כיום לא 

 מיושם.

זרוע רצוי במכסחת 

 ולא בשרשרת זיזים

שורשי הצמחים מייצבים 

 נעים סחףאת הגדה ומו

יש לבצע את הכיסוח לפני או 

יולי(  –אחרי עונת הקינון )מרץ 

 ולא במהלכה

עיקור צמחיה ע"י  2

  ריסוס

עיקור כימי של גדה 

מיושם כיום אחת 

  במרבית המקטעים

יש להימנע לחלוטין 

חומרים משימוש ב

סיסטמיים או מונעי 

 הצצה

הוספת רעלים למערכת 

הטבעית. עיקור הגדה חושף 

לבלייה ולחדירת אותה 

 מינים פולשים

הגדה המעוקרת אינה זמינה 

לעופות במשך כל השנה ולכן 

אין משמעות רבה לעיתוי 

 הריסוס עצמו.
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 עם מכסחת זרוע המותקנת על גבי טרקטור. דוגמה לעבודה 00תמונה 

שיתוף הפעולה בכיסוח הצמחייה בין האיגוד חידוש אותו הוא ולקדם היבט חשוב נוסף שיש לפתור 

התבסס איגוד הערים על ממשק ניהול  כפי שצויין קודם לכן בעבר לכיש.-לרשות ניקוז ונחלים שורק

בעיקר בתחתית הנחלים(. משלימות בלבד ) הצמחיה של רשות הניקוז, וביצע פעולות הדברת עשבייה

פעולות אלו נעשו ע"י רשות הניקוז בשיתוף האיגוד לשם השגת מטרת היעד של חיסול מפגעי 

היתושים )במימון משותף עם המשרד להגנה"ס(. במהלך השנים, הופסקו בהדרגה פעולות ממשק 

 .אך ורק על ידי האיגודהצמחייה המבוצעות על ידי רשות הניקוז, וכיום הן מבוצעות כמעט 

 סיכום  4

 הכוללת את הפתרונות המוצעים כאןהערים אשדוד חבל יבנה, הובלה של תכנית אופרטיבית באיגוד 

 הבניילמחייבת השקעה תקציבית ראשונית  ,(סיכום ההמלצות לתכנית העבודה – 0 טבלהראה )

לפרויקט הפיילוט מספר מטרות . מייצגגיאוגרפי מצומצם ווהוצאה לפועל של פרויקט פיילוט במרחב 

 מרכזיות:

  בשטח;החדשים ישימות הפתרונות יעילות ובחינה של 

  ;ביצוע ניטור ביולוגי לבחינה של השפעת הממשק החדש על התפקוד האקולוגי במרחב הנחל 

 מגבש המלצות ומאפיין חסמים הפקת חומר מקצועי המסכם את תוצאות הפיילוטתיעוד, ליווי ו ,

  ;ממתודולוגית הדברה קיימת לזו החדשהבמעבר 

  המנהליות ביישום תכנית עבודה חדשהוהמשמעויות הכלכליות,  העלויותחידוד;  

  בשטח. קבלני ההדברה והכיסוח הטמעת הפתרונות החדשים עד רמת 
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ועד  ממורד השטח של "זרעים גדרה"מוצע שהפיילוט יתבצע במרחב מוגדר בנחל שורק שייבחר 

עם  מקטע זה צפוי גם להתרחש בעתיד הקרוב שינוי באיכות המיםחלק מב .21לכביש למעבר מתחת 

  , כך שזהו תזמון טוב לבחון שינוי של ממשק ההדברה.הפעלתו של מט"ש נשגב

, לבחון את העלויות הכלכליות בהמלצותשנית לאחר ביצוע הפיילוט והסקת מסקנות, ניתן יהיה לדון 

לביצוע תכנית עבודה מפורטת מוסכמת שתאושר להתקדם לעבר ו, הנדרשות לשינוי ממשק ההדברה

 ע"י האיגוד.   

ישנה חשיבות משמעותית. עלויות היבט הכלכלי בכל האמור לממשק הטיפול בצמחייה נראה של

תפעול גבוהות של אמצעי ידידותי יותר דוגמת מכסחת זרוע יכולות להשפיע על התקציב השנתי של 

בחינה הגוף האחראי ולמנוע את המעבר לאמצעי החדש. לכן במהלך הפיילוט הנ"ל נדרש לבצע 

ינוי ממשק כיסוח הצמחיה אנו סבורים כי לש. התפעול של כל אמצעי כלכלית של ההבדלים בעלויות

 יש חשיבות רבה, ויותר מכל שינוי אחר הוא צפוי לשפר את מצבו האקולוגי של הנחל.

חשוב לציין שגם אם ייעשה בסופו של התהליך מעבר לממשק כיסוח צמחייה חדש, סביר ששיקום 

שנים של אזורי החיץ והשינויים האקולוגים הנלווים ייקחו פרק זמן ארוך של מספר שנים. לאחר 

עיקור הקרקע ופגיעה בצומח המקומי הטבעי, עושר צמחיית הגדות שתשתלט על המרחב בשנים 

הראשונות יהיה נמוך והרכבה מופר ומוטה למספר מינים דומיננטיים ועמידים.  כדי להגיע להרכב 

 הגידול ההיסטוריים יתכן ויהיה צורך בממשק אקטיבי דוגמת הפיילוט ימאוזן המייצג את בת

 סמוך לשפך נחל שורקלכיש -ורשות ניקוז שורקוצע בשנה האחרונה ע"י רשות הטבע והגנים שב

 .(0514)מורן, 
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כל אחד מהתחומים אשדוד חבל יבנה בשלושה תחומים מרכזיים. לאיכות הסביבה ערים איגוד מצב קיים והמלצות להטמעה בתכנית העבודה של  -. טבלה מסכמת 4טבלה 
 מסומן בצבע שונה. בטבלה 

 בעיות/הערות חומר/שיטה שיטה כללית

 מומלץהמצב ה מצב כיוםה המלצה כיום המלצה כיום

עיקור מלא גדה  -

אחת )כולל תחתית 

הערוץ וחלק תחתון 

 של גדה נגדית(

 תזמון הריסוסים: -

  'קדם חורף )נוב-

 דצמ'(

   תחילת קיץ 

   סוף קיץ 

היכן שניתן: להותיר  -

ללא טיפול )מתבצע 

במעלה, יתכן שניתן גם 

 במקטעים נוספים(

 היכן שנדרשת הדברה: -

כיסוח מדלג של לבצע 

של כיסוח  גדה אחת.

"חלונות" לפני תחילת 

מרץ( -עונת הרבייה )פב'

 אוג'(-ומיד לאחריה )יולי

 חומרי הדברה -

 מונעי הצצה 

 קוטלי עשבים  -

מחצה/לא בררניים ל

 בררניים

 כיסוח מכני )מכסחת זרוע(  -

במידת הצורך: עיקור צמחיית  -

קרקעית הנחל בריסוס כימי 

רצוי לפני גב(, -)עם מרססי

-הרטבת הערוצים )אוקטובר

 נובמבר(

: פגיעה בשטחי מחיה של אקולוגית

צמחים ובע"ח, אפשור חדירה של מינים 

 צים.מתפר

 : סחיפת קרקע, קריסת גדות.ניקוזית

 : הרס המופע הטבעי של הנחל.נופית

: צמצום הפגיעה אקולוגית

למקטעים המכוסחים בלבד 

 ולא בעונת הרבייה של בע"ח.

: ייצוב הגדות ע"י ניקוזית

 צמחייה.

: ניתן ליצור מופע נחל נופית

 הטרוגני

: יתכן שינוי בעלויות כלכלית

תוספת ו יבגלל הכיסוח המכאנ

 עבודה לניטור ולהדברה 

עבודה עם חומר 

( Bti/MLOאחד )

בכל יום הדברה, 

בגלל מגבלת מיכל 

 נייח אחד על הרכב. 

לעבוד עם שני  -

החומרים במקביל, 

כשהבחירה ביניהם 

תהיה בהתאם לדרגת 

 המפגע )ע"פ הניטור(

- Bti  לטיפול בדרגת

 (4 – 5הזחל )רמה 

- MLO  לטיפול

בדרגת הגולם או 

 Btiבתנאים שבהם 

 אינו יעיל 

 MLOלהפחית שימוש ב  -

למקטעים מצומצמים ככל 

הניתן סביב מוקדי הנגיעות ולא 

 ע"פ מקטעים שלמים

 -מקטעים ארוכים מרוססים לעיתים ב

MLO בררני, למרות -שהוא חומר לא

 שיתכן שהמפגע נמצא רק בחלק מהמקטע

 

שטח הגדלת הדיוק וצמצום ה -

 MLO -המודבר ב

עבודת הניטור 

וההדברה מבוצעות 

ברזולוציה של 

מקטעים גדולים 

 0מ' עד  055)לרוב 

להקטין את השטח  -

המודבר לאזור המפגע 

עצמו ומקטעים קטנים 

 .מ'<( 055) סביבו

מפת חלוקת  -

המקטעים של 

האיגוד משמשת 

בסיס לקבלת 

החלטות הדברה 

מומלץ ליצור שפה משותפת  -

ממוקדת יותר, כדי לאפשר 

 הדברה של מקטעים קצרים.

ניתן לביצוע בסיוע אפליקציה  -

 (GPSסלולארית )בסיוע 

השיטה כיום בזבזנית יותר מבחינת נפח 

החומרים שבשימוש, ומביאה לפגיעה 

 אקולוגית ע"פ מקטעים ארוכים.

בשיטה המומלצת נדרשת  -

ר תוספת של עבודת ניטו

והדברה כדי לקיים מצב 

 סלקטיבי יותר.
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ברזולוציה של  ק"מ(

 מקטעים שלמים

חומרים כיום 

 בשימוש:

MLO ,Bti 

להישתמש בחומרים 

 נוספים בשוק:

 AMFאקואטיין  -

- Bti  גרנולרי בשחרור

איטי )טרם משווק 

 בישראל(

תוצרי הפירוק של אקואטיין  - 

הם פחות רעילים ולכן ההשפעה 

שלו על המערכת האקולוגית 

 פחותה.

 שימוש בצורות אחרות של  -

Bti   יכול לאפשר שימוש בו גם

במקרים של עכירות מים וסבך 

 צומח

 

האקואטיין הוא חומר חדש  - 

יחסית והשימוש בו דורש 

 כלים מסוימים ומיומנות

- Bti  בשחרור איטי טרם הגיע

 לארץ

עד סוף הקיץ נדרשת 

הדברה של מוקדי 

דגירת יתושים 

קטע שבין בריכות בב

שורק עם נחל מפגש 

ועד נחל תימנה 

 . 45כביש ל

 

צר: יישור הקזמן בטווח 

של התחתרויות 

בקרקעית הערוץ 

שגורמות להיווצרות 

 הבריכות. 

הארוך: זמן בטווח 

טיפול הסדרה של ה

 במתקנים 

פעמים רבות נדרשת 

הבריכות הדברה של 

 MLOעם 

ע"י רשות הגעה להסדר עם 

 לכיש-שורקניקוז ונחלים 

 בבעייה לטיפול

 

בריכות מים ארוכות ועמוקות  היווצרות

שמחזיקות מים עד סוף הקיץ ויוצרות 

. הסיבה בית גידול פורה לדגירת יתושים

מתקני בטון  להתחתרויות בקרקע אלה 

כדי להפחית את אנרגית  בעבר שהוקמו

 השיטפונות

הסדרה של המפגעים תמנע 

היווצרות של בריכות ותפחית 

 מוקדי דגירת היתושיםאת 
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 מקורות ספרות 5

 : מדיניות רשות הטבע והגנים.נחלים ובתי הגידול הלחים בישראלה ושימורשיקום (. 0515אוזן, א. )
 פרסומי חטיבת מדע, רשות הטבע והגנים. 

קיימה לפעולות להדברת -(. פיתוח ממשק בר0515הרשקוביץ, י., שנידור, י., שפירא, ע., האן, א. )
יתושים ולהגנה על המגוון הביולוגי במקווי מים בישראל. המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע 

 והגנים והחברה להגנת הטבע.  

הוגש לרשות ניקוז שורק ויובליו. (. מיפוי ערכיות אקולוגית של נחל 0515) א. אלרון,, א., מירוז
 . DHV MEDלכיש ורשות הטבע והגנים. -ונחלים שורק

(. פיילוט לשיקום אקו הידרולוגי בשפך נחל שורק. מוגש לרשות הטבע והגנים ורשות 0514מורן, א.  )
 לכיש. מורן ייעוץ ופיתוח. -נחל וניקוז שורק

הנחלים ובתי הגידול הלחים בישראל: מצב ( געגועים לנחל. 0510סקוטלסקי, א., פרלמוטר, מ. )
 קיים, ומתווה לשיקום הידרולוגי ואקולוגי. החברה להגנת הטבע. 

(. סקר אקולוגי למיפוי ערכיות אקולוגית בנחל לכיש ויובליו. הוגש לרשות ניקוז 0514) א. רוזנפלד,
 לכיש ורשות הטבע והגנים. נ.ע.רוזנפלד פרויקטים. -ונחלים שורק
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 נספחים 6

 (. הסיווג4103)הרשקוביץ וחובריו, קיימא לפעולות להדברת יתושים -ברלקטגוריות ע"פ מסמך ממשק  ויובליו שורקנחל  ערוצי סיווגמפה מנחה הכוללת . 0נספח 
 . בלבד יבנה חבל אשדוד הסביבה לאיכות ערים מתייחס לערוצים בתחום אחריות איגוד במפה זו

 מים - טבעיים מים מקווי - (צהוב) 0קטגוריה  ;גבוהה אקולוגית ערכיות / אדם בהשפעת – טבעיים מים מקווי -( ירוק) 5קטגוריה  :להלן פירוש לציונים המופיעים במפה

הזרמה אקראית של מים  –)אדום(  1קטגוריה  ;נמוכה אקולוגית ערכיות / מזוהמים מים - מלאכותיים מים מקווי - (כתום) 6קטגוריה ; נמוכה אקולוגית ערכיות / מזוהמים
 (.0ישנם מספר מקטעים שקטגוריית ממשק היתושים אינה מאפינת אותם במדויק ולכן ניתן להם ציון נוסף )ראה נספח . באיכות נמוכה למקווה מים בעל עריכות גבוהה
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המיפוי מתבסס על מידע שנאסף בדו"ח אפיון . יבנה חבל אשדוד הסביבה לאיכות ערים בתחום אחריות איגוד ויובליו שורק בנחל הערוציםמיפוי וסיווג : 4 נספח
באיגוד ערים  רכז פסולת, סביבה חקלאית ולחימה במזיקים(, עבודה משותפת עם גד עופר, 4103ק )מירוז ואלרון, ומיפוי הערכיות האקולוגית באגן נחל שור

ומיפוי הערכיות האקולוגית חלוקת המקטעים תואמת את החלוקה בדו"ח אפיון וסיורי השלמה בשטח. הסביבה אשדוד חבל יבנה, שיחות עם פקחים לאיכות 
 הטבלה מסכמת ומסווגת את הערוצים על פי המדרג האקולוגי המוצע במסמך המדיניות.  ק. באגן נחל שור

' מס

 מקטע

  

 שם המקטע
משך קיום המים 

 מים  ואיכות 

קטגוריית 

ממשק 

 יתושים

 הצעות לשיפור ממשק קיים הערות
 שם הנחל

 אורך

 מקטע

 )מטרים(

7 B 1,015 נחל שורק 
מדרום  –יסודות 

 3לכביש 

: משך קיום המים

בשנים גשומות לא 

 מתייבש

: קולחים איכות המים

ממט"ש ירושלים ועמק 

 + מי מעיינותצרעה 

3   

 מתקיימת
 מערכת

 אקולוגית

מקטע ערכי, צמחיית גדות 

מפותחת, ללא תלונות על 

 יתושים.

ניטור או כל לא מתבצע במקטע 

 ממשק

 אין

7 A 732 נחל שורק 

  עיינות יסודות

)שייך למקטע תל 

 נוף(

: משך קיום המים

הנביעה מתייבשת 

 בשנים שחונות.

אין מים  6במורד כביש 

 יולי-בנחל החל ביוני

: קולחים איכות המים

ממט"ש ירושלים ועמק 

 צרעה + מי מעיינות

3 (5) 

 מתקיימת
 מערכת

 אקולוגית

מקטע ערכי, צמחיית גדות 

מפותחת, ללא תלונות על 

 יתושים.

 ואניטור כל לא מתבצע במקטע 

 ממשק

 אין
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' מס

 מקטע

  

 שם המקטע
משך קיום המים 

 מים  ואיכות 

קטגוריית 

ממשק 

 יתושים

 הצעות לשיפור ממשק קיים הערות
 שם הנחל

 אורך

 מקטע

 )מטרים(

 תל נוף 4,771 נחל שורק 2

: בקיץ משך קיום המים

 יולי( -מתייבש )יוני

: קולחים איכות המים

ממט"ש ירושלים ועמק 

 צרעה + מי מעיינות

3 (5) 

 מתקיימת
 מערכת

 אקולוגית

כבר מספר שנים שאין 

תקלות והזרמות מתחנת 

 סניקה תל נוף.

החלק התחתון של המקטע 

)מזרעים גדרה( מטופל 

ומרוסס נגד עשבייה 

 מעלויתושים, החלק העליון 

לא עובר מפעל זרעים גדרה ל

. בתוך שטח ניטור והדברה

המפעל לא ברור מי מטפל 

    בהדברה.

מתבצע ממשק ניטור, ריסוס 

צמחיית גדות )גדה שמאלית( 

 והדברה )במידת הצורך(.

ממוקם לפני כניסת  קטע זה

קולחי מט"ש נשגב לכן בעיית 

להיות קלה  אמורההיתושים 

יותר. מומלץ לבחון שינוי 

ממשק ריסוס הצמחייה 

 המונהג כיום

 2,717 נחל שורק 5

)נחל  מושב קדרון

תימנה עד כביש 

21) 

: משך קיום המים

בחורף ובתחילת האביב 

זורם ברובו. מתייבש 

-בתחילת הקיץ )מאי

איכות יוני בד"כ(. 

: המים מזוהמים המים

בגלל מט"ש כיום 

 נשג"ב.

5 

מט"ש נשגב החדש אמור 

פעול בחודשים ללהתחיל 

איכות כתוצאה הקרובים, 

הקולחים תשתפר וההזרמה 

תצטמצם לשורק 

  משמעותית. 

מתבצע ממשק ריסוס צמחיית 

גדות )גדה ימנית( והדברה 

 אגרסיביים.

לאחר הפעלת המט"ש מומלץ 

בחון מחדש את מצב הנחל ל

שנות את ממשק ריסוס ול

 וההדברה בהתאםהצמחייה 
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' מס

 מקטע

  

 שם המקטע
משך קיום המים 

 מים  ואיכות 

קטגוריית 

ממשק 

 יתושים

 הצעות לשיפור ממשק קיים הערות
 שם הנחל

 אורך

 מקטע

 )מטרים(

 7,159 נחל שורק 2

 נחל גמליאלמוצא 

עד  )ליד קדרון(

  201כביש 

: משך קיום המים

בחורף ובתחילת האביב 

זורם ברובו )תלוי 

בכמות המים שמוטים 

גמליאל(. מתייבש לנחל 

-בתחילת הקיץ )מאי

 יוני בד"כ(. 

5 

לעיתים זורמים בקטע זה 

מים שפירים מקו לחץ של 

מקורות שיוצרים שלוליות. 

המקטע מושפע מהזרמות 

 מט"ש נשגב. 

מתבצע ממשק ניטור, ריסוס 

בהתחלה בגדה צמחיית גדות )

ימנית ולאחר חציית המעבר בין 

גדה בניה לבית גמליאל ב

לית( והדברה שמאה

 אגרסיביים.

לאחר הפסקת הזרמת קולחים 

ממט"ש נשג"ב מומלץ לבצע 

הערכה מחודשת לשיטות 

 הכיסוח וההדברה הנדרשות

 נחל עקרון תחתון 1,508 נחל עקרון 93

: חורף משך קיום המים

 ותחילת האביב

: מים איכות המים

עומדים, כנראה מנגר 

עילי ושיטפונות, 

אפשרות לתקלות 

 מתחנות מקומיות 

3 
מגוון חח"ג גדול יחסית 

 בבריכות של מים עומדים

מתבצע ממשק ניטור, ריסוס 

צמחיית גדות והדברה 

בליית הגדות  אגרסיביים.

 ניכרת מאוד.

 הצמחייה  עיקורשינוי ממשק 

87 A 4,047 נחל תמנה 
נחל   –איחוז רבדים 

 שורק

ערוץ לח ללא מים 

)למעט שיטפונות 

חורף(. זרימת ביוב 

ממט"ש נשגב )מאגר 

 נתיבה( בחלק התחתון 

3/7 

מט"ש חדש בבנייה )נשג"ב( 

אמור לפתור את בעיית 

גלישת הקולחין. בגלל דליפת 

מים מניקוז יד בנימין יש 

 .לעיתים דגירות יתושים

מתבצע ממשק ניטור, ריסוס 

ימנית(  צמחיית גדות )גדה

והדברה אגרסיביים עד לצינור 

הניקוז מיד בנימין. במקטע 

במעלה עד איחוז רבדים כנראה 

 שלא נעשה ממשק הדברה

  )המקטע מוצע לשימור(.

 הצמחייה עיקורשינוי ממשק 
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' מס

 מקטע

  

 שם המקטע
משך קיום המים 

 מים  ואיכות 

קטגוריית 

ממשק 

 יתושים

 הצעות לשיפור ממשק קיים הערות
 שם הנחל

 אורך

 מקטע

 )מטרים(

94 
נחל 

 אלתקה
 נחל אלתקה כולו 5,586

מי מעיינות/נגר? זרימה 

חלשה בקטע העליון עד 

 6מערבית לכביש 

3 
בקיץ יבש כמעט תמיד אלא 

 אם יש תקלות. 

  אין ממשק ריסוסים

89 
נחל 

 גמליאל
 נחל גמליאל כולו 13,006

קטע קצר עם בריכות 

מנותקות, כנראה 

 שרידי שיטפונות

3/8 

 

שורק -באזור המפגש גמליאל

מספר בריכות עם איכות מים 

 טובה ומגוון חח"ג

מתבצע ממשק ניטור, ריסוס 

שמאלית( צמחיית גדות )גדה 

 והדברה אגרסיביים.

לאור הזרימות המעטות של 

 45מים בנחל גמליאל בין כביש 

 , מומלץ לשנות את415לכביש 

הנהוג  הצמחייה עיקורממשק 

 .כיום

 9,441 נחל יבנה 91
מעלה נחל יבנה עד 

 נווה מבטח

מוביל מי שיטפונות 

 ונגר השקיה בקולחים
5  

מתבצע ממשק ניטור, ריסוס 

והדברה צמחיית גדות 

 אגרסיביים.

 הצמחייה עיקורשינוי ממשק 

)יאפשר גם שיקום קטעים 

 מבוטנים(

 2,147 נחל יבנה 90
מובל בטון בתוך 

 העיר

מוביל מי שיטפונות 

 ונגר השקיה בקולחים
2  

  אין
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 אודות המסמך 7
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