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ים המלח. במאמר מדווח על הפרויקט האזורי שאמור לבסס ולקדם  זרים הם המקור העיקרי של פלישות ביולוגיות בחבל  נוי  צמחי 
גננות נוי המונעת פלישות ביולוגיות ותומכת בשימור המגוון הביולוגי. מובאת תמצית הפעולות שבוצעו בשלב הניסיוני המתמשך של 
הפרויקט, שקדם לשלב היישומי הנרחב שהחל כעת. ביסוד הפרויקט גישה מערכתית: התמקדות בסיבה לבעיית צמחי הנוי הפולשים – 
במינים הזרים בעלי תכונות פולשניות הנטועים בגינות האזור; והתמודדות שיטתית עם הסוגיה בשילוב משלים של כלים שונים – סקר 
וניטור, חינוך והסברה, נטיעה וביעור. שתי הדרכים העיקריות לפתרון הכולל בקנה מידה מציאותי של חבל ארץ הן אלה )1( טיפול 
במקור הפלישות בטרם יצא המצב מכלל שליטה ו-)2( מניעת פלישות עתידיות. צוין והודגם באיורים הניסיון הרב-שנתי בגידול הצמחים 
המקומיים בגנים ובגינות. מן הדברים המובאים עולה כי גינון תוך שימוש בצמחיית האזור, כולל המינים הנדירים ביותר, עשוי לתרום 
לשימור המגוון הביולוגי ולפיתוח בר-קיימה, וזאת בזכות יתרונותיו הסביבתיים. מוטעם שביסוס וקידום גננות נוי שומרת טבע הם אתגר 

לא רק בתחום המחקרי והמעשי, אלא גם בתחום החינוכי. 

Ornamental horticulture and prevention of biological invasions: 
a project in the Dead Sea area
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A long term regional project for establishing and promoting of environment-friendly ornamental horticulture 
is briefly reported. The project aims to prevent biological invasions and to support biodiversity conservation 
in the Dead Sea area. Until recent years, landscapers have preferred exotic plants for ornamental gardening 
in the Dead Sea surroundings. Some alien garden plants have escaped from cultivation and became invasive. 
They pose a serious threat to native vegetation in protected areas. The impact of invasive ornamental plants 
can be found not only in natural habitats, they also cause damage as weeds in agricultural plantations, in 
built environment, and in the landscaping zone. The main goals of the regional project are eradication of the 
aggressive invaders planted in the gardens, prevention of planting invasive species and promotion of native 
plants usage in landscaping. After an extended pilot period of accumulating experience and creating precedents, 
the implementation stage of the project has begun. Currently the project is a part of the development and 
rehabilitation program for the Dead Sea region, announced and budgeted by the Israeli government. 
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1. צמחי נוי זרים כמקור של פלישות ביולוגיות באזור

בעיות  עם  בהתמודדות  התנסות  של  דגם  לשמש  יכול  המלח  ים  חבל 
אקולוגיות דוגמת התפשטות מינים זרים )בלכר, 2012(. האזור מוקף 
הפיזיו- התנאים  בזכות  ניכרת  במידה  ומבודד  הפראי,  יהודה  במדבר 
גאוגרפיים והריחוק היחסי מריכוזי ההתיישבות בארץ. מלבד זאת, חבל 
הרכב  מבחינת  ייחודיים  ביו-גאוגרפיים  מאפיינים  בעל  הוא  המלח  ים 
צמחיית הבר הטבעית: נציגות ניכרת של מינים סודניים )דנין, 2006; 
אולם  לגינון.  לשמש  שיכולים  צמחים  הכוללת   ,)1983 ואור,  שמידע 
דב,  )בן  זרים  צמחים  מעדיפה  המלח  ים  באזור  הרווחת  הגינון  גישת 

1983; חופש ורז, 1995; רז ואחרים, 2011(.
אקזוטיים  צמחים  בעיקר  ניטעו  המלח  ים  שלצד  ובגינות  בגנים 
שמוצאם מכל קצוות העולם. הם נשתלו בכל היישובים מקיבוץ קליה 
שבצפון ועד מושב נאות הכיכר שבדרום, וכן באתרי תיירות ובמתחמי 
תעשייה, סביב בתי מלון ובתחנות דלק. למשל בקיבוץ עין גדי נשתלו 
מעל 800 מינים מיובאים )רז ואחרים, 2011(. משאבי המים והקרקע 
נוף  לפיתוח  אינטנסיבי  באופן  מנוצלים  שבאזור  והפגיעים  המוגבלים 
לעיתים  וזאת  יהודה,  ולמדבר  המלח  ים  לסביבת  הזרים  צמחים  של 
קרובות על חשבונו של הצומח הטבעי בנאות המדבר ובמניפות הסחף 
של הנחלים, כולל אוכלוסיות צמחי הבר הילידיים, שקיומם בישראל 

 .)Blecher and Blecher, 2008( נתון בסכנה
המלח  ים  לסביבת  חדשים  ביולוגיים  מינים  של  מסיבית  להכנסה 

ולטיפוחם המועדף על ידי האדם יש השלכות אקולוגיות וכלכליות:
גידול  לבתי  נוי חדרו  לאזור כצמחי  הזרים שהובאו  חלק מהמינים  	·

טבעיים בשטחים המוגנים, בעיקר בנאות המדבר, והם משנים את 
מראה הנוף הטבעי ואת תפקודו )בלכר ובלכר, 2005(. קיימת סכנה 
שהצמחים הפולשים ישתלטו על גומחות אקולוגיות אחדות וידחקו 

את הצמחים הילידיים הנדירים.
הצמחים הפולשניים משתזרעים וגדלים פרא לא רק בנוף טבעי, אלא  	·

גם בנוף מעשה-אדם – בתחום גננות הנוי עצמה, בשטחי חקלאות, 
דנין,   ;2010 ובלכר,  )בלכר  הבנויה  ובסביבה  התשתיות  בתחום 
2006(. כל אלו גורמים הפסדים כלכליים עקב ההוצאות הנדרשות 

להדברה או לביעור. 

של  העיקרי  שהמקור  הראו  רב-שנתי  וניטור  מוקדמים  סקרים 
אקזוטיים  בצמחים  הוא  המלח  ים  באזור  הזרה  הצמחייה  פלישת 
פולשניים הנטועים בגינות הנוי )בלכר, 1994א; בלכר ובלכר, 1998, 
בנושא  המדעית  הספרות  ולימוד  מהשטח  הנתונים   .)2010  ,2005
הובילו להערכה שפלישת צמחי נוי זרים בחבל ים המלח נמצאת עדיין 
נוי  וגינות  הוא שגנים  לכך  2012(. אחד ההסברים  )בלכר,  בתחילתה 
לצד ים המלח הם תופעה חדשה יחסית: ענף הגינון התפתח באזור רק 
החלה  זרים  צמחים  של  נרחבת  ונטיעה  האחרונות,  השנים  בחמישים 
 ;1983 דב,  )בן  המדינה  קום  לאחר  וחצי  כעשור  רק  ים המלח  בחופי 
רז ואחרים, 2011(. מחקרים שנערכו במקומות שונים בעולם מעידים 
שתהליך הפלישה כולל לעיתים קרובות זמן השהיה )lag time(, שהוא 
זמן העיכוב במעבר בין השלבים השונים: הכנסה – התבססות – פלישה. 
זמן ההשהיה נמדד לפעמים בעשרות שנים ואף יותר )ראו דוגמאות אצל 
 .)Drew et al., 2010; Mack, 2005; Reichard and White, 2001

זר  נוי  צמח  של  ההתבססות  שבהם  מקרים  תועדו  המדעית  בספרות 
ללא עזרת אדם מחוץ למקום הנטיעה )שלב "צמח גר"( או התפשטותו 
באזור החדש )שלב "צמח פולש"(, החלו אחרי יותר ממאה שנים מזמן 
ההכנסה )השתילה(. מעטים מצמחי הגינון בעלי הפוטנציאל הפולשני 
אך  בנות-קיימה,  אוכלוסיות  המלח  ים  בחבל  לייסד  עתה  עד  הספיקו 
כמה צמחי נוי זרים הצליחו בכל זאת לבסס אוכלוסיות ניכרות וגם החלו 

להתפשט באתרים שונים של האזור )בלכר ובלכר, 2005, 2010(.
מתפשטת   )Acacia salicina( האוסטרלית  עלי-ערבה  שיטת 
וביישובים  חקלאות  בשטחי  אכזב,  בנחלי   ,)1 )איור  סדום  במליחת 
שיח   ,)Lantana camara( ססגונית  לנטנה  המלח.  ים  שלצד 
הנפוצים  הצמחים  אחד  הוא  אמריקה,  מרכז  של  הטרופיים  מהאזורים 
 Washingtonia( הוושינגטוניה  דקל  גדי.  עין  בנווה  התמרים  במטעי 
.sp(, שהובא לארץ ישראל מארצות הברית, גדל פרא בגינות, במטעים 
הטבעיים  הגידול  בתי  של  הצומח  בנוף  בולט  וגם  הבנויים,  ובשטחים 
בנאות המדבר: בעינות הכיכר )איור 2(, בעין גדי ובעין בוקק. פרטים 
בוואדיות  צמחו   )Prosopis sp.( מאמריקה  שהובא  ינבוט  של  רבים 
ובצדי דרכים בצפון ים המלח ובדרומו, בסמוך לשמורות הטבע )איור 
 )Ficus benghalensis( 3( ובתחומן. העצים מהודו – פיקוס בנגלי 
)Ficus religiosa( הם המינים הזרים המשתלטים על  ופיקוס קדוש 

בתי גידול חשובים בנחלי האיתן דוד, ערוגות ובוקק.

עצי שיטת עלי-ערבה במליחת סדום )צילום: ג'ורג'י נורקין(  איור 1:  

דקלי וושינגטוניה במליחת סדום )צילום: ג'ורג'י נורקין(  איור 2: 
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עץ ינבוט בצפון ים המלח, בגבול שמורת טבע עינות קנה וסמר  איור 3: 
)צילום: מיכאל בלכר(   

כבר בסקרים הראשונים התברר שבגינות הנוי שבסביבות שמורת 
עין גדי נטועים פחות מעשרים פרטים של פיקוס קדוש )בלכר, 1994א(. 
בתחום  ולצמוח  להתבסס  שהצליחו  זה  מין  של  הפרטים  מספר  אולם 
השמורה רב פי כמה )בלכר ובלכר, 2005(. עם הזמן גדלו חלקם והיו 
לעצים שגובהם מעל עשרה מטרים )איור 4(. נוסף על כך בנחלי נווה 
בתחילת  הנמצאים  קדוש  פיקוס  של  נבטים  מאות  מבצבצים  גדי  עין 
התפתחותם. המצב דומה גם לגבי הפיקוס הבנגלי )איור 5(, והוא מופיע 

בשמורה בכמויות גדולות עוד יותר )בלכר, 2005, 2012(. 

פיקוס קדוש מתנשא מעל סבך אשלים בערוץ של נחל ערוגות  איור 4:   
)צילום: נעמה עמיעז ודבורה שילה(   

ולעקירתם  גבוהים,  במצוקים  התפתחו  הזרים  הפיקוסים  מרבית 
מיוחדים  ביותר בתנאים  טיפוס מקצועי. מדובר במבצע מסובך  דרוש 
לשמורת עין גדי הקולטת כאלף מבקרים ביום, וגם בדרישות תקציביות 
של מאות אלפי שקלים. כמו כן לא די בעקירת העצים הפולשים, ועל 
עשבים  בקוטלי  להשתמש  הכרחי  מהשורש  התחדשותם  למנוע  מנת 

רבי-עוצמה, פעולה העלולה לפגוע במערכת האקולוגית. נוסף על כך, 
יהיה  ניתן  לא  בגינות,  להתקיים  ממשיכים  הפולשים  העצים  עוד  כל 
)בלכר  חוזרים  ממבצעים  מנוס  יהיה  ולא  חד-פעמי,  בביעור  להסתפק 
ובלכר, 2005(. המאבק בפלישות מהסוג המדובר ללא טיפול במקורן 
הוא בבחינת מאבק בטחנות רוח )בלכר, 2012(. מה שנכתב בהקשר זה 
לפני שני עשורים תקף גם היום: "לא פשוט לוותר על עץ ולא פשוט 
להציע את זה: מישהו שתל אותו, למישהו יש זיכרונות הקשורים בו. 
הוא נותן צל מבורך בקיץ הלוהט שלנו. אבל, עם כל ההבנה, רק כך 

אפשר לפתור את הבעיה" )בלכר, 1994א(. 

פיקוס בנגלי מתרומם מעל הקניון של נחל דוד, ומעליו ענפים  איור 5:   
של פיקוס קדוש )צילום: מיכאל בלכר(    

2. הגישה: התמקדות בשורש הבעיה והצעת חלופה 

היעד של הפרויקט האזורי הוא ביסוס וקידום של גננות נוי ידידותית 
המגוון  בשימור  ותומכת  ביולוגיות  פלישות  המונעת  גננות  לסביבה, 
בסיבה  להתמקדות  מכוונת  מערכתית  גישה  עומדת  ביסודו  הביולוגי. 
לבעיית צמחי נוי פולשים, כלומר במקור שבגינות, בקנה מידה מציאותי 
הסוגיה  עם  שיטתית  להתמודדות  מנתבת  זו  גישה  ארץ.  חבל  של 
והסברה,  חינוך  וניטור,  סקר  כגון  שונים  כלים  של  משלים  בשילוב 
נטיעה וביעור  – כל זאת כדי להשיג פתרון כולל )בלכר, 2012; בלכר 
צמחים  של  שתילתם  את  למנוע  היא  השאיפה   .)2013 וגרינבאום, 

פולשים ולהסיר את המקורות הקיימים שמפיצים מינים זרים באזור. 
הפרויקט האזורי נשען על ידע בתחום הפלישות הביולוגיות שנצבר 
של  העיקרי  הנתיב  היא  נוי  גננות  המקצועית.  בספרות  ונמצא  בעולם 
פלישות צמחים זרים, לא רק בחבל ים המלח אלא באזורים רבים בעולם 
 Dehnen-Schmutz, 2011; Drew et al., 2010; Mack, 2005;(
בארצות  הפולשים  הצמחים  בין   .)Reichard and White, 2001
שונות ובאזורי אקלים שונים, המינים שהובאו למטרות גינון הם החלק 
 Bell et al.,( הגדול ביותר, ולעיתים קרובות מספרם הוא הרב ביותר
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Burt et al., 2007; Groves et al., 2005 ;2003(. ידוע שהתמודדות 
עם מינים זרים פולשים בכלל ועם צמחים בפרט, לאחר שעברו את שלב 
ההתבססות והתפשטו באזור החדש, היא משימה קשה ביותר הדורשת 
הביולוגיות  הפלישות  בתחום  מובילים  מומחים  לכן  ענק.  תקציבי 
מרב  את  להשקיע  ממליצים  הסביבה  להגנת  בינלאומיים  וארגונים 
 McNeely( המאמצים במניעת הפלישה ובטיפול בשלביה המוקדמים
et al., 2001; Simberloff et al., 2013(. בשנים האחרונות אומצו 
עיקרי ההמלצות הללו בשורת מסמכים שפורסמו בארץ )גבאי, 2013; 
 ;2010 ספריאל,   ;2013 ואחרים,  דופור-דרור   ;2010 דופור-דרור, 
למעשה  הלכה  יושמו  שבהן  הדוגמאות  עדיין  מעטות  אולם  ועוד(. 

ההמלצות הכלליות לצמצום תופעת צמחים פולשים. 
תכלית הפרויקט בחבל ים המלח היא להפוך את גינון הנוי לידידותי 
הפלישות  של  במקור  לטפל  כלומר   ,)2012 )בלכר,  לסביבה  יותר 
המתרחשות בטרם יצא המצב מכלל שליטה ולמנוע פלישות עתידיות 
לפני שהחלו וגם לפני שהשפיעו וגרמו נזק כלשהו. בשל כך ההתייחסות 
המחקרית, ההסברתית והמעשית בפרויקט הנידון היא לנושאים האלה:

שנשתלו  הפולשים  המינים  חדרו  שאליהם  טבעיים  גידול  בתי  	·

באזור כצמחי נוי, אך בד בבד גם שטחי הגנים והגינות, שהם מקור 
התפשטות הצמחים האקזוטיים. 

מינים שפלשו כבר מֶחלקות הנוי לטבע, וכן פולשים פוטנציאליים  	·

הנוי  בשטחי  בעיקר  משתזרעים  עדיין  אשר  הגינון  צמחי  שבין 
.)escaped( והחקלאות, או שרק החלו להופיע כפליטי תרבות

סוגיית  וכן  מוגנים,  בשטחים  הפולשים  הצמחים  שגורמים  בעיות  	·

תכנון הצמחייה בשטחי הנוי ובעיית הצמחים השוטים בגנים ובגינות 
)בלכר, 2012; בלכר וגרינבאום, 2013(.

לעיתים  מעלה  פולשניים  זרים  נוי  צמחי  עם  ממוקדת  התמודדות 
קרובות גם שאלות טקסונומיות. שתי ההערות הבאות אינן דיון טקסונומי 
לשמו, אלא מיועדות לתת הסבר תמציתי להתייחסות המעשית לסוגיות 
הינבוט  מסוג  לעצים  בנוגע  למשל  היישומי.  הפרויקט  במסגרת  הללו 
שמקורם באמריקה, אומצה בפרויקט התפיסה שרואה בהם קבוצת עצים 
זרים פולשניים המזוהים ברמת הסוג. תפיסה זו מקובלת, באוסטרליה 
למשל )Groves et al., 2005(, הן בקרב אנשי מקצוע והן בחקיקה. 
מיני הינבוט שהובאו מאזורים שונים של אמריקה ונשתלו זה לצד זה 
בישראל,  כולל  בעולם,  שונות  בארצות  בגינות  או  אקלום  בחלקות 
זמינים לתהליכי הכלאה, ובני-כלאיים בסוג המדובר הם תופעה ידועה. 
מלבד זאת לא ניתן לזהות ברמת המין את הפרטים הצעירים של הינבוט, 
הקיימים  בעזרת המגדירים  לא את הפרטים שנמצאים במשתלות,  גם 
Pasiecznik et al., 2004(. תפיסה דומה מיושמת גם בנוגע  )למשל 
שני  של  מחודשת  טקסונומית  לבחינה  מחכה  הסוג  וושינגטוניה.  לסוג 
מינים קרובים ביותר )Henderson et al., 1995(. זיהוי ברמת המין 
של פרטי דקל זה, הגדלים מחוץ לתחום התפוצה הטבעית, הוא בעייתי 
בכלל ובייחוד כאשר עוסקים בפרטים צעירים ובנבטים, כולל שתילים. 
דהיינו בשני המקרים שלעיל מדובר בגישה בת-יישום על ידי הסוקרים, 

המתכננים והגננים.  
ביסוד  גם  עומדת  האזורי  הפרויקט  במסגרת  המעשית  הגישה 
ההמלצות העקרוניות לגבי מדיניות מניעת פלישות ביולוגיות בחבל ים 

המלח שמקורן בצמחי נוי: 

לתת עדיפות בגינון הנוי למינים הילידיים של האזור ולצמחי ארץ   .1
ישראל המסורתיים. 

לצמצם במידה ניכרת מאוד את הכנסת מיני הצמחים הזרים לגינות   .2
ולגנים של האזור. 

מהות ההמלצות הללו היא לא להסתפק ב"רשימה שחורה" של צמחים 
עדכונים שוטפים  – רשימה שתדרוש  בגינון  לא-רצויים  פולשים  זרים 
וצפויה לכלול מאות רבות של מינים מכל העולם, אלא לנסות ולענות גם 
על השאלה: מה כן? ההמלצה הראשונה היא המלצה קונקרטית: רשימת 
ישראליים  צמחים  בתוספת  לגינון,  המתאימים  הילידיים  האזור  צמחי 
מסורתיים. ההמלצה השניה היא הצעת כיוון בציון המגמה המתבקשת: 
ממאות   – המלח  ים  בחבל  הזרים  הנוי  צמחי  של  מספרם  את  לצמצם 
צמחים, הכוללים מינים רבים פולשים ובעלי פוטנציאל פולשני, לעשרות 
מינים בלבד של צמחים בדוקים. הערכה ראשונית זו בדבר סדרי הגודל 
של מספר המינים מבוססת על מקרי בוחן הקיימים בספרות )ראו למשל 
Dehnen-Schmutz, 2011(. מדובר בבחירה קפדנית ביותר של צמחי 
הנוי המיובאים וזאת על בסיס הידע המדעי הקיים, ובבדיקה דקדקנית 
הוא  הצפוי  התוצר  רב-שנתי.  ניסיון  על  המבוססת  ומין  מין  כל  של 

"רשימה ירוקה" של צמחי נוי זרים המוערכים כאפשריים לאזור.
לתרום  עשוי  המקומית  בצמחייה  שגינון  להדגיש  חשוב  זאת  עם 
בזכות  המלח  ים  באזור  בר-קיימה  ולפיתוח  הביולוגי  המגוון  לשימור 
 ,)Blecher and Blecher, 2008 ;2012 ,יתרונותיו הסביבתיים )בלכר

ותרומתו עשויה להיות בהיבטים רבים:
שילוב הצמחייה האותנטית של חבל ים המלח בנופי הפיתוח המודרני  	·

באזור. 
של  שימורו  למטרת  לנוי  המיועדים  והמים  הקרקע  משאבי  ניצול  	·

המגוון הביולוגי.
חיסכון ניכר במי השקיה בהשוואה לגידול צמחים ממינים מיובאים  	·

רבים.
ערכו  והעלאת  באזור  סביבתית  למדיניות  חיובי  סממן  הוספת  	·

לתיירות אקולוגית. 
תגבור המקורות להפצת זרעים של מיני בר נדירים או בעלי תפקידים  	·

אקולוגיים חשובים.
יצירת מפלטי גיבוי למיני צמחים שהוכרזו כנמצאים על סף הכחדה  	·

או באיום בישראל.
מהאזור  או  מהארץ  לצמחים שנכחדו  נוספים  רבייה  גרעיני  הקמת  	·

כשלב בהשבתם לטבע.

3. שלב ניסיוני: איסוף מידע, צבירת ידע והדגמה בשטח 

המלח  ים  באזור  הפולשים  הנוי  צמחי  בעיית  עם  שיטתית  התמודדות 
החלה לפני כשני עשורים בשילוב משלים של כלים שונים: )1( סקר, 
פעולה  ו-)3(  והסברה;  חינוך  ציבור,  יחסי   )2( יישומי;  ומחקר  ניטור 
מעשית, תכליתית ובונה. מטרות השלב הניסיוני המתמשך כללו צבירת 
מידע וידע, הכנת הדגמות בשטח, יצירת תקדימים פעילים וגיבוש גישה 
כוללת. דוגמאות לפעילות מקצועית-מחקרית, למאמץ חינוכי-הסברתי 
הדברים  בתמצית  מדובר  להלן.  מובאות  מעשית-תכליתית  ולעבודה 

הנבחרים, ולא בסקירה מקיפה. 
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 )naturalized( במעקב רב-שנתי תועדו בחבל ים המלח מינים גרים
הזרים,  הנוי  בצמחי  שמקורם   )neophyte( הארץ  לצמחיית  חדשים 
כגון פיקוס בנגלי, פיקוס השדרות )Ficus microcarpa( ועוד )בלכר 
ובלכר, 1998, 2005, 2010(. בסקרים נאספו נתונים מפורטים בנוגע 
לשבעה מינים או סוגים של צמחי נוי פולשניים מעוצים, ששמותיהם 
מופיעים לעיל )ראו גם בפרק 1(. בין הנושאים שנלמדו: הפצה למרחקים 
שונים על ידי בעלי חיים המאפשרת את התנעת תהליך הפלישה; ממדי 
הנביטה בנחלי איתן – במקרה הפיקוסים הזרים נמצא שמספר נבטיהם 
הוא באותו סדר גודל כמו נביטת הצמחים המעוצים הילידיים הנפוצים 
התנחלות  של  הגידול  בתי  ושיח-אברהם;  אשל  שהם  בנחלים,  ביותר 
המינים הפולשים באזור; ושרידותם הגבוהה של הצמחים הפולשים גם 

בתנאי קיצון )בלכר, 2005; בלכר ובלכר, 2005(. 
הנחת העבודה שצמחי גינון זרים פולשניים הם שורש הבעיה בחבל 
ים המלח, נבחנה מזוויות שונות. למשל נמצא במחקר מפורט שמטעי 
אלא  ביולוגיות,  פלישות  של  המקור  אינם  המלח  ים  באזור  התמרים 
בגנים  הנטועים  הזרים  הנוי  צמחי  מפלישת  סובלים  – המטעים  להפך 
מומלצים  שאינם  נוי  צמחי  רשימת   .)2010 ובלכר,  )בלכר  ובגינות 
לנטיעה בחבל ים המלח הוגשה למקבלי החלטות, לגננים ולכל תושבי 
האזור לפני שני עשורים )בלכר 1994א, 1994ב, 1995; בלכר ובלכר, 
1998(, ובגרסתה המעודכנת והמפורטת הופצה לאנשי מקצוע ולציבור 
ברשימת  נכללה  זו  רשימה   .)2005 ובלכר,  )בלכר  עשור  לפני  בארץ 
)דופור- לאחרונה  ופורסמה  שגובשה  בארץ,  הלא-רצויים  הנוי  צמחי 

דרור ואחרים, 2013(. 
למינים  הולם  תחליף  ויצירת  מיובאים  נוי  לצמחי  חלופה  הצעת 
אקזוטיים פולשים הן הצד העקרוני ביוזמת הפרויקט. היבט זה מרחיב 
אותו באופן ערכי ובונה – ממניעת הפלישות הביולוגיות בלבד לשימור 
בוטני  סקר  סמך  על  יותר.  כולל  סביבתי  במובן  הביולוגי  המגוון 
שיכולים  ילידיים  בר  מיני  משלושים  יותר  של  רשימה  גובשה  אזורי 
להתאים לגינון נוי )בלכר, 1995; בלכר ובלכר, 2001(. נבדקו שיטות 
לריבוי צמחי הבר האמורים, ופותחו דרכים לגידול שתיליהם בחממה 
)בלכר ובלכר, 1998, 2001( ובמשתלה פתוחה )בלכר, 2012(. ריבוי 
וגידול של מינים רבים הושג לראשונה, לפחות בארץ )שמידע ופולק, 
זו  במסגרת  המטופל  שני  מין  וכל   ,)2011 ואחרים,  שמידע   ;2007
אפריקני  אחי-חרגל  למשל:  הלאומי,  האדום  בספר  שנכלל  צמח  הוא 
)Cordia sinensis(, מורינגה  גופנן המדבר   ,)Oxystelma alpini(
 Leptadenia( מעלה-עשן מדברי ,)Moringa peregrina( רותמית
 ,)Maerua crassifolia( עבת-עלים  מרואה   ,)pyrotechnica
 Capparis( רותמי  וצלף   )Indigofera articulata( מכסיף  ניל 
בהצלת  דרך  פורץ  בפרויקט  שמדובר  הוערך  כך  משום   .)decidua
צמחי בר שבסכנת הכחדה בישראל – כולל השבת מינים שנכחדו בארץ 
רינת,   ;2006 )פרגמן-ספיר,  טבע  שומרת  הנוי  לגננות  ובהכנסתם   –

 .)2008
של  הבר  צמחי  התאמת  של  שנה(   20 )עד  ארוכת-הטווח  הבדיקה 
היא  בהן  לעמוד  אמורים  הנוי  ולדרישות שצמחי  הגינון  לתנאי  האזור 
האזור  גנני  של  ההיסוס  למרות  שנערכו.  בניסויים  ביותר  החשובה 
צמחים  יש  ניסיוני  לגידול  שהומלצו  הבר  צמחי  שבין  הוכח  המנוסים 
וצבע  פריחות  שמוסיפים  ויש   )12  ,6 )איורים  וצל  ירק  שמספקים 

הגידול  בתנאי  היטב  עומדים  שהם  הוכח  כן  וכמו   ,)9  ,8  ,7 )איורים 
נתוני המעקב, רוב הצמחים המקומיים  פי  2012(. על  בגינות )בלכר, 
אינם משתזרעים בחלקות הניסוי. גם אם קיים שזרוע עצמי בגינות של 
בסגנון  יפה  משתלבים  זאת  בכל  אלה  צמחים  אחדים,  ילידיים  מינים 

הגינון המדמה את נוף הצומח הטבעי של האזור.  

עץ שיטה סלילנית )Acacia raddiana( שבע שנים לאחר נטיעת שתיל קטן  איור 6: 
)צילום: מיכאל בלכר(   

צלף רותמי – פריחה בגינה )צילום: מיכאל בלכר(  איור 7: 

איור 8: מורינגה רותמית – פריחה בעץ נטוע )צילום: מיכאל בלכר(
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איור 9: גופנן המדבר – עץ שתול בגן נושא פרי )צילום: מיכאל בלכר(

יותר מעשרים חלקות ניסוי שהוקמו באתרים שונים באזור ים המלח 
בשטח של עשרות דונמים, הוגדרו גם כחלקות הדגמה לגינון בצמחייה 
עם  בסיורים  מוחשי  עזר  כלי  משמשות  בשטח  התוצאות  המקומית. 
שכנוע  אמצעי  גם  מכך  פחות  ולא  החלטות,  ומקבלי  מתכננים  גננים, 
שאכן אפשר לטפח גינות לא רק בצמחים זרים. בסיורים הללו מודגש 
שהעצים והשיחים המפותחים ביותר הקיימים היום בחלקות ההדגמה 
ידי תלמידי בית הספר האזורי. במשך  גודלו על  הם אלה ששתיליהם 
כשבע שנים )מ-1994( למדו תלמידי חטיבת הביניים ריבוי מעשי של 
של  והנוער  הלימודית,  בחממה  פרונטליים  בשיעורים  האזור  צמחי 
שבהם  וקבוצתיים,  כיתתיים  בפרויקטים  השתתף  העליונה  החטיבה 
המינים  של  הניסיוני  הגידול  דרך  צמחים  באקולוגיית  היבטים  נלמדו 
הילידיים )בלכר ובלכר, 1998, 2001(. מלבד זאת, שלוש עבודות גמר 
של תלמידי בית הספר האזורי בנושא ריבוי וגידול של צמחים שמצויים 
בארץ בסכנת הכחדה, קיבלו ציונים גבוהים של בוחני משרד החינוך 

)בלכר ובלכר, 2001(. 
ביישובים  החלטות  קבלת  על  ההשפעה  בעלי  שבין  להניח  סביר 
המלח  ים  חבל  מתושבי  אלה  גם  היום  נמצאים  האזור  של  ובאתרים 
חשוב  המקומית.  בצמחייה  הגינון  לנושא  כתלמידים  בעברם  שנחשפו 
לציין שהנושא מוכר גם לדור המבוגר יותר של קהילת האזור בזכות 
השיח הציבורי שהתקיים על דפי העיתון המקומי במשך שנים מספר, 
ובו הוצגו עמדות ודעות שונות )אורן, 1998; בלכר, 1994א, 1994ב, 
1995; בלכר ובלכר, 1998; חופש ורז, 1995 ועוד(. פעולה בתחום יחסי 
הציבור ובתחום החינוך למען קידום גננות נוי שומרת טבע בחבל ים 
המלח נמשכה בערוצים מגוונים ובצורות שונות: במאמרים ובמכתבים, 

בהרצאות ובשיחות, בחוברות, במצגות, בצילומים ובציורים.
יש לציין בין התוצאות המעשיות של הפעילות שנמשכת כבר שני 
עשורים, את אלפי הפרטים של צמחי הבר שגודלו בחממה או במשתלה 
הנידון  הפרויקט  של  שבהקשר  להדגיש  חשוב  אולם  בשטח.  וניטעו 
שתילת  הביולוגיות.  הפלישות  במקור  טיפול  היא  האמיתית  התוצאה 
צמחים ילידיים, חשובים ככל שיהיו, לצד צמחים זרים פולשים שהם 
מקור לבעיה אקולוגית מתמשכת, היא מבחינה ערכית וחינוכית לא יותר 
מאשר עלה תאנה המסווה נזק סביבתי מתמשך. על כן נרשמות כהצלחות 

במסגרת הפרויקט אותן גינות שראשית לכול הן נקיות מצמחים פולשים, 
וטוב עוד יותר אם מגדלים בהן את הצמחים המקומיים. תקדימים כאלה 
עדיין אינם רבים, אך הם הוכיחו את עצמם היטב במשך זמן ממושך. 
אחד מהם, המובא כאן כדוגמה, נוצר לפני כעשור וחצי במאבק ציבורי 
לא קל )אורן, 1998; בלכר ובלכר, 1998(. בטיילת החוף בנווה עין גדי 
נעקרו כל העצים הזרים הפולשניים שנשתלו )איור 10(. במקומם נטעו 
אנשי רשות הטבע והגנים 56 שתילי עצים מהמינים הילידיים של האזור 
הנוסעים  לעיני  התוצאות  בלטו  ספורות  שנים  לאחר  כבר   .)11 )איור 

בכביש 90 )איור 12(. 

 1999 גדי,  עין  בנווה  החוף  בטיילת  שנשתל  פולשני  אמריקני  ינבוט  עקירת  איור 10: 
)צילום: מיכאל בלכר(

נטיעת מרואה עבת-עלים )מין בסכנת הכחדה בארץ( במקום  איור 11:   
הינבוט הפולשני, 1999 )צילום: מיכאל בלכר(    
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מרואה עבת-עלים )ראשונה( ושיטה סלילנית בקטע הצפוני של הטיילת בנווה  איור 12: 
עין גדי, 2006 )צילום: מיכאל בלכר( 

לגופים  הוגשו  המלח  ים  בחבל  הגינון  מדיניות  לשינוי  הצעות 
העוסקים בתכנון ופיתוח באזור, בהקמת גינות הנוי ובאחזקתן. הסכם 
)נווה  והגנים  הטבע  רשות  לבין  גדי  עין  קיבוץ  בין  הפעולה  לשיתוף 
עין גדי, 2007( הוא דוגמה למסמך רשמי, שבו אומצה גישת הפרויקט 
בשימור  ותומכת  ביולוגיות  פלישות  מונעת  נוי  גננות  לקידום  האזורי 
13ג(:  )סעיף  גדי  עין  לנווה  בנוגע  הוצהר  בהסכם  הביולוגי.  המגוון 
אקזוטיים  צמחים  נגד  מקיפה  בפעילות  חשיבות  רואים  "הצדדים 
פולשניים בשטחי הנוי והחקלאות, ויתנו עדיפות ותמיכה לגינון בצמחי 
בר מקומיים בשטחים ציבוריים בנווה". השלב היישומי של הפרויקט 
האזורי שהחל כעת, אמור לצמצם הפערים שבין הצהרת הכוונות לבין 

הפעולה המעשית.

4. שלב יישומי: מיצירת תקדימים לפרויקט אזורי רוחבי

המעבר מהשלב הניסיוני המתמשך לשלב של עבודה רחבה באזור כולו 
ים  אגן  ושיקום  פיתוח  על  ישראל  ממשלת  החלטת  בזכות  התאפשר 
המלח )תכנית לשיקום ופיתוח אזור ים המלח, 2012(. במסגרת התכנית 
הממשלתית יזמה רשות הטבע והגנים את הפרויקט האקולוגי היישומי, 
כאשר צוות שמורת עין גדי פועל כמַרכזו המקצועי והניהולי, ותשתיות 
השמורה משרתות כבסיסו הלוגיסטי והתפעולי. להלן מטרות הפרויקט 

בשלבו הנוכחי )בלכר וגרינבאום, 2013(: 
בצמחי  שמקורן  באזור  המתרחשות  הביולוגיות  בפלישות  טיפול  	·

המערכות  על  האיום  והסרת  הסביבתית  הבעיה  מיגור   – הנוי 
האקולוגיות באגן ים המלח. 

פולשניים  נוי  שצמחי  עתידיים  וכלכליים  סביבתיים  נזקים  מניעת  	·

עלולים לגרום בשטחים המוגנים, באתרי התיירות, בשטחי החקלאות 
ובשטחים הבנויים של החבל. 

יצירת תחליף הולם וחלופה אותנטית בת-קיימה לצמחי נוי פולשים  	·

זרים – טיפוח צמחיית הבר המקומית בגינות האזור במקום מינים 
אקזוטיים פולשניים. 

לציין  אפשר  בו  שסומנו  הדרך  אבני  בין  רב-אנפין.  הוא  הפרויקט 
והגנים  הטבע  רשות  באתרי  לסביבה  ידידותי  גינון  יישום  אלה:  את 
והחברה להגנת הטבע למען מתן דוגמה לגופים אחרים; הפקת חומרי 

על  ולאורחיו  לגננים, לתושבי האזור  נוף,  והדרכה לאדריכלי  הסברה 
דרכי יישום של גינון ידידותי לטבע; הסרת המקורות של פלישת צמחי 
נוי זרים על ידי ביעור הצמחים הבעייתיים ביותר הנטועים בגינות, על 
והערכת מצב; שדרוג משתלת צמחי  פי סדר עדיפות מבוסס על סקר 
הבר הניסיונית של שמורת עין גדי למשתלה המספקת שתילי צמחים 
מקומיים לגינון נוי; פיתוח גינות נוי ידידותיות לסביבה במתחמי תיירות, 
ביישובים ובאתרי תעשייה כתקדים של טיפוח סביבתי המשולב בפיתוח 

כלכלי )בלכר וגרינבאום, 2013(. 
התמודדות עם בעיית צמחי נוי פולשים היא אתגר בתחום המחקר 
קל  וההסברתי.  החינוכי  בתחום  נמצא  העיקרי  האתגר  אך  ויישומו, 
חיים  יצורים  בשימור  הצורך  על  הציבור  של  לבו  על  לדבר  יותר 
ובהגנתם, מאשר לשכנעו בצורך לבצע פעולות ביעור צמחים, בייחוד 
הקרקעות  ומודעות בעלי  הציבור  ידי  על  הבעיה  הבנת  נטוע.  עקירת 
או מקבלי ההחלטות הן קריטיות, והן הגשר המחבר בין תוצאות הסקר 
והניטור לבין פעילות מעשית למניעה ולמיגור הפלישות. בנייתו של 
ראשית  רבה.  סבלנות  דורשת  והיא  פשוטה,  משימה  אינה  כזה  גשר 
הוצגה  כאשר  בעיה.  אכן  היא  נוי  צמחי  שפלישת  להראות  הכרחי 
לראשונה פלישת הפיקוסים הזרים לשמורת עין גדי )בלכר, 1994א(, 
הייתה תגובת הגננים: "המעקב אחר חדירת צמחי נוי לשמורת הטבע 
ארוכה  תקופה  פני  על  שיתפרס  מידע  לאסוף  וראוי  מאוד  צעיר  הוא 
הרבה יותר. ]...[ נראה לנו שהפיקוסים, או צמחי נוי אחרים שנבטו 
בשמורה, אינם מגיעים לממדים ]...[ המהווים סכנה או בעיה" )חופש 
ורז, 1995(. כעת המעקב כבר אינו צעיר, והעצים הפולשים התפתחו 
4, 5(. יתרה מזאת, היום  בשמורה לממדים בולטים בהחלט )איורים 
מעוררים העצים הזרים בשמורת הטבע את השאלה מדוע לא טיפלו 

בהם במשך השנים. 
אחת הסיבות לדחיית הטיפול הייתה הצורך להביא הוכחות מוחשיות 
1(. לפיכך  לגבי רצינות הבעיה וחריפותה )זאת נוסף להסבר שבפרק 
הוחלט בזמנו באופן מודע לאפשר לחלק מן הפרטים שנבטו בשמורה 
לממש את יכולת התפתחותם בבתי גידול טבעיים. הקו האדום שסומן 
הם  הופכים  לא  בשמורה  המתפתחים  הזרים  שהעצים  עד  היה  מראש 
עצמם למקור הפצת זרעים. יש לציין שלאחרונה הקו האדום נחצה. על 

הצעדים שננקטו ידווח בדוחות הבאים. 

תודות

תודתי נתונה לאנשי צוות שמורת עין גדי לדורותיו על שיתוף הפעולה 
על  בונה  באופן  שהעיר  פולק  גדי  לד"ר  רבות,  שנים  במשך  המעולה 
הגרסה המוקדמת של הדוח ולשני השופטים האנונימיים על המלצותיהם 

המועילות שתרמו לשיפור המאמר. 
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