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יעל נובי )Capra nubiana( נכלל ברשימה האדומה העולמית כמין מאוים, ובספר האדום של החולייתנים בישראל הוא דורג כמין 
שעתידו בסכנה. הערכה תקופתית של גודל אוכלוסיות בעלי החיים היא תנאי סף לממשק מושכל ש ל מינים מאוימים. ניטור גודל 
אוכלוסיית היעלים בנווה עין גדי נעשה בשיטה אחידה במשך 18 שנים בהתאם להרגלי תנועת בעלי החיים. בעונת החום והיובש 
גדי,  עין  יום ממקומות הלינה שלהם במדרונות הטרשיים של שמורת  יורדים היעלים מדי  הנמשכת באזור כחצי שנה לפחות, 
מעל המעיינות של נווה המדבר, אל חלקו התחתון של הנווה. תחום זה נמצא ברובו מחוץ לגבולות השמורה, אך יש בו מקורות 
מזון הזמינים ליעלים גם בתקופות הצחיחות. בהתאם למציאות זו, פותחה שיטת מפקד היעלים היורדים אל נווה המדבר בימים 
של שלהי הקיץ. הדוח מציג את התיאור המפורט של השיטה ומנמק את בסיסה המתודולוגי. על פי תוצאות המפקדים בשנים 
2001–2018, גודל אוכלוסיית היעלים בנווה עין גדי נע בין 161 לבין 239 פרטים )הממוצע: 201.3±23.9(. בחינת התוצאות הרב-
שנתיות באמצעות מפקדי ביקורת חוזרים שבוצעו ב-11 שנים ובעזרת ספירות מדגמיות שנערכו בשתי שנים נפרדות, מאפשרת 
להעריך ששיטת מפקד היעלים בנווה עין גדי אמינה, ומתאימה לניטור ארוך-טווח. מתוצאות הניטור הוסק שהאוכלוסייה שומרת 
עדיין על יציבותה הדינמית. אולם בתנאי הקיום שלה שהיו עמידים יחסית במשך שנים רבות, התרחשו לאחרונה שינויים שליליים. 

כדי להבטיח עתיד יציב ליעלים באזור עין גדי נדרש לנקוט פעילות ייעודית. 

Ibex monitoring in the En Gedi oasis (2001–2018): Establishment of an annual 
census, examination of its results and an assessment of population trends
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Nubian ibex )Capra nubiana( is listed as Vulnerable both in the international Red List of Threatened Species 
and in the Red Book of Israel. Population size assessment, repeated at certain intervals of time, is the basic 
requirement for threatened species management. Ibex population in the En Gedi oasis was monitored annually 
during 18 years. The annual total census has been done in agreement with the movement habit of the animals 
permanently observed over the last decades. During the dry season, the ibex descend every day into the oasis 
from their nocturnal resting sites at the stony desert slopes of the En Gedi Nature Reserve. The lower part of 
the oasis is mostly located outside the reserve, but it contains important forage sources for the animals, both 
in natural habitats and in date palm plantations. The annual census was conducted at the end of the dry season 
by counting the descending ibex individuals. According to the results, the overall population fluctuated in 
2001–2018 from 161 to 239 individuals )201.3±23.9(. Re-count control censuses in 11 selected years and series 
of sample counts in two different years show that the census method is reliable, and examination of the 18 year 
results reinforces the conclusion about its suitability for long-term monitoring. Despite the annual fluctuations 
of the ibex population size in the En Gedi area, presently the population can be regarded as relatively stable. 
However, negative environment changes that occurred recently can affect the ibex population. Therefore, 
targeted actions are proposed to assure the future of ibex in the En Gedi oasis and its surroundings.
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1. מבוא 

יעל נובי )Capra nubiana F. Cuvier, 1825( נכלל ברשימה האדומה 
 Vulnerable, IUCN,( כמין מאוים )Alkon et al., 2010( העולמית
דורג בקטגוריה  הוא  ובספר האדום של החולייתנים בישראל   ,)2012
זהה כמין שעתידו בארץ נתון בסכנה )שלמון, 2002(. הערכה תקופתית 
של גודל אוכלוסיות בעלי החיים היא תנאי סף לממשק מושכל של מינים 
מאוימים )IUCN, 2012(. ניסיון רב במעקב אחר גודל אוכלוסיות חיות 
 Norton-Griffiths,( מאפריקה  בעולם,  שונים  באזורים  נצבר  הבר 
1978( ועד ניו זילנד )Greene, 2012(. באופן מיוחד ראוי לציין את 
אומדני גודל האוכלוסיות של יעל אלפיני )C. ibex( ושל יעל פירנאי 
לניטור  הכרחי  ככלי  אירופה  בארצות  המקובלים   )C. pyrenaica(

.)Largo et al., 2008; Pérez et al., 2002( ארוך-טווח
לגדי  לקשור  נהוג  עתיק-היומין  המדבר שאת שמו  נווה   – גדי  עין 
הגומע ממי המעיין – הוא שם דבר בישראל, המזוהה עם היעלים ועם 
שימורם מאז ההצהרה הראשונית לפני כ-60 שנה על שטח מוגן בתחום 
1960(. הימצאות האוכלוסייה של חיית הבר  האתר המפורסם )אלון, 
ביומנו של החוקר-נוסע  עוד  תועדה  גדי  עין  סביב  בצוקים  המרשימה 
היורדים  היעלים  עדרי  תופעת  אך   ,)Tristram, 1865( טריסטרם 
בקביעות אל נווה המדבר עצמו )גוטרמן, 1959( החלה רק כ-100 שנים 
אחרי סיוריו של אותו זואולוג אנגלי נודע, בעידן חידוש ההתיישבות 
היהודית בעין גדי )בלכר, 2002א(. מאותה עת, מתחילת שנות השישים 
של המאה שעברה, מקובל לייחס את הופעת עדרי היעלים בנווה עין 
לחקיקה  הודות  אוכלוסייתם  לגידול  בארץ,  נוספים  באתרים  וגם  גדי 
לא  ציד  למניעת  לפעילות ההסברה  וגם  ולאכיפתה,  הבר  חיות  להגנת 
הם  אלה  רווחים  הסברים  אולם   .)2002 שלמון,   ;1963 )אלון,  חוקי 
ברור  לא  ולכן  כמותיות,  עובדות  על  מבוססים  ואינם  מיתוס  בבחינת 
או  החיים  בעלי  להתרבות  קשורה  החדשה  התופעה  כמה  עד  תום  עד 
שמא היא תוצאת שינוי בהתנהגות היעלים, שאינם מאוימים עוד בשל 
נוכחות האדם באתרים ובאזורים מסוימים המושכים את בעלי החיים 

בשל מקורות המזון הזמינים.  
התקרבות היעלים לאדם והאפשרות לצפות בהם בקלות גררו לעיתים 
הערכות של מספרם באזור עין גדי רק על סמך רושם כללי מביקור קצר 
באתר. מובאות לכך שתי דוגמאות מהמידע האישי של מחבר המאמר. 
שנשלח  )מ-1.6.1999(  מכתב  שולחני  אל  הגיע  הקודמת  המאה  בסוף 
להנהלת רשות הטבע והגנים, ובו קביעה לגבי היעלים המלּווה בהצעה: 
"כמות היעלים בנווה עין גדי גדולה, וגדולה במידה בלתי סבירה. כמעט 
ודאי שאם לא תצומצם כמות היעלים בדרך אחרת – תבוא מגיפה ותעשה 
זאת ]...[ אני מציע לפנות לאלתר לממשלת ירדן ולהציע שיתוף פעולה 
בראשית  לירדן."  יעלים  העברת  יהיה  תחילתו  הטבע.  בנושא שמירת 
בנושא  נוסף  והגנים מכתב  הנוכחית התקבל ברשות הטבע  המאה 
)מ-26.3.2002(, ובו קביעה והצעה הפוכות לגמרי: "כמנהגי כמעט מדי 
שנה, סיירתי בשמורת עין גדי. במהלך הסיור ראיתי בסך הכול פחות 
מעשרה יעלים, שהוא המספר הקטן ביותר של יעלים שראיתי מעודי 
בעין גדי ]...[ נראה לי כי מן הראוי לטפל בעניין בדחיפות כדי להחזיר 

לשמורה חשובה זו את יפעתה." 

יש לציין שמכתבים אלה, שנכתבו בהפרש של כשלוש שנים בלבד 
שונה  באופן  גדי  בעין  היעלים  אוכלוסיית  מצב  את  ושתיארו  מזה  זה 
כל כך, מבטאים את דעותיהם המנוגדות של אנשים בעלי שם בידיעת 
הטבע בארץ ובשימורו. התגובות מטעם רשות הטבע והגנים למכתבים 
מכך  להתעלם  אי-אפשר  אך  ספירות,  ועל  תצפיות  על  הסתמכו  הללו 
חתך  על  נשענה  לא  שכן  בחסר,  לקתה  ַּבנושא  המקצועית  שהתשתית 
גודל  סוגיית  את  להבהיר  נועד  זה  מאמר  ובדוקים.  רצופים  נתונים 
אוכלוסיית היעלים באזור עין גדי על יסוד נתונים רב-שנתיים עקיבים, 
שנים  לפני  אומנם  שעלו  לקושיות  ומפורט  מבוסס  באופן  ולהתייחס 

רבות במכתבים שהוזכרו, אך הן עדיין תקפות.
ספירות שנתיות של יעל נובי בנגב ובמדבר יהודה, כולל בנווה עין 
1980(. כעבור תשע שנים רצופות  1980 )אילני,  גדי, התחילו בשנת 
של ביצוע ספירות, שהושקעו בהן זמן עבודה ומשאבים רבים נוספים, 
הזמינה רשות שמורות הטבע דאז את ניתוח נתוני הספירות אצל מדענים 
מהמכון לחקר המדבר בשדה בוקר. המומחים הצביעו על כך שחוסר 
דיוק של הספירות פוגם בהערכת צפיפות האוכלוסייה ובבחינת הרכבה, 
 Alkon and( והמליצו לשקול שיטות חלופיות לניטור היעלים בארץ
Kohlmann, 1990(. בעקבות מסקנות אלו התקבלה ברשות החלטה 
 )1998–1988( עשור  ובמשך  הכלליות,  היעלים  ספירות  את  להפסיק 
הן לא התבצעו כלל. לאחר בדיקת הנושא מחדש ברשות הטבע והגנים 
)שקדי, 1999( חודשו הספירות בשנת 1999, אך עדיין צוין בפרסומים 
המקצועיים שקיימות בעיות מתודיות בספירות, גם באלה המחודשות, 
המקשות על אומדן גודל אוכלוסיית היעלים בישראל )שלמון, 2002(. 
באותם פרסומים נאמר מפורשות שאין שיטת ספירה טובה אף לא באחד 
מאזורי תפוצת היעלים בארץ, פרט לעין גדי )פרלברג, 2009; שקדי, 
 – נמוכה  בישראל  האתרים  במרבית  הספירות  שאמינות  וכן   ,)2003
חוזרות  40% בספירות  יכולה להגיע לכדי  השגיאה בסך כל הפרטים 

)פרלברג, 2009(.
שיטת המפקד המיושמת בעין גדי ב-18 השנים האחרונות פותחה על 
סמך ידיעת הרגלי התנועה היומית והעונתית של אוכלוסיית היעלים בנווה 
המדבר ובסביבותיו )ארונסון, 1982; בוסקילה, 1972; בלכר, 2002א; 
1981(. לפני כ-20 שנה נקבעה המשימה – פיתוח שיטה אמינה  חכם, 
ובת-ביצוע לניטור ארוך-טווח של גודל אוכלוסיית היעלים באזור עין 
גדי. לצד קביעת המשימה הוגדרו גם הדרישות לשיטת הִמפקד השנתי: 
התאמה לתנאי האתר ולהתנהגות היעלים בו; אפשרות מעשית לביצוע 
חוזר של המפקד מדי שנה באופן אחיד; אפשרות להערכת מינימום של 
הדמוגרפיים.  המשתנים  בפירוט  עקיבות  והבטחת  האוכלוסייה;  גודל 
האפשרית,  המפקד  שגיאת  של  לאומדן  הדרישה  נקבעה  כך  על  נוסף 
שבה  דיוק  רמת  להשיג  בשאיפה  וזאת  המרבית,  השגיאה  של  ובייחוד 

הטעות האפשרית אינה עולה על 15% מגודל האוכלוסייה המוערך. 
המאמר הנוכחי מציג את הדוח לביצוע המשימה, שאלה מטרותיו:

היעלים  אוכלוסיית  גודל  לניטור  המתודולוגי  הבסיס  את  לנמק  	·

את  ולפרט  ליישום  שנבחרה  הגישה  את  להבהיר  גדי,  עין  בנווה 
שיטת המפקד שפותחה.

אמינותה של שיטת המפקד השלם  לבחון בדרכים משלימות את  	·

שמומשה בעין גדי במשך למעלה מ-15 שנים, ולברר את התאמתה 
לניטור ארוך-טווח. 
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היעלים  אוכלוסיית  בגודל  הרב-שנתיות  המגמות  את  להעריך  	·

באזור עין גדי על פי תוצאות המפקדים ובהתייחסות לתנאי קיומה 
בנווה המדבר ובסביבותיו. 

2. שיטות 

2.1 גישה מתודולוגית – מפקד שלם כבחירה 
היסוד המתודולוגי לניטור של גודל ושל צפיפות אוכלוסיות בעלי החיים 
גובשה  זו  מטריצה  בעולם.  המקובלות  השיטות  מיון  במטריצת  רוכז 
 Greene, 2012; Greenwood( כסיכום תמציתי של הספרות בנושא
 and Robinson, 2006; Jachmann, 2001; Plumptre et al.,
Shewry et al., 2002 ;2013(. המטריצה מציגה את שיטות הניטור 
על פי שתי גישות שונות לאיסוף ולעיבוד הנתונים ועל פי שתי דרכי 

פעולה שונות בתיחום שטח העניין )איור 1(.

חלק משטח העניין שטח העניין כולו יחידה מרחבית
גישת ניטור

ספירה מדגמית

sample count

מפקד שלם

total census

ספירה מלאה      

complete count (census)

דיגום בשיטת 
רוחק התצפית

distance sampling

דיגום בשיטת 
סימון-תצפית חוזרת

mark-resight sampling

אומדן סטטיסטי  

(estimation) 
דוגמאות של שיטות דיגום

מטריצת מיון בסיסי לשיטות ניטור של גודל ושל צפיפות אוכלוסיות  איור 1: 
בעלי חיים

המבוססות  בשיטות  בעולם  להשתמש  מרבים  האחרונים  בעשורים 
בעלי  של  אוכלוסיות  גודל  להערכת  סטטיסטי  אומדן  ועל  דיגום  על 
גם  נכון  והדבר   ,)Greene 2012; Shewry et al., 2002( חיים 
 Largo et al., 2008; Pérez et al.,( יעלים  לגבי מינים שונים של 
התחתונה  בשורה  מוצגות  כאלה  דיגום  שיטות  של  דוגמאות   .)2002
ובראש  )איור 1(. אולם כפי שמדגישים אנשי המקצוע  של המטריצה 
 Shewry et al.,( הסטטיסטי  האומדן  לשיטות  המומחים  ובראשונה 
לפני   )complete count( מלאה  ספירה  לשקול  הכרח  יש   ,)2002
ליישם  ניתן  המלאה  הספירה  את  יותר.  מתוחכמת  חלופה  שמאמצים 
במקרים  שגם  פי  על  אף  מוגבלים,  באזורים  גדולים  ליונקים  ביחס 
כאלה יש מקום להטלת ספק בדיוק הספירה הכוללת. הסיבה לכך היא 
שברוב המקרים קיים נְַטאי )bias( שלילי: המספרים האמיתיים גדולים 
למרות   .)Krebs, 2006( בספירה  הנרשמים  מהמספרים  כלל  בדרך 
 )under-counting( זאת, גם במקרה שבו עלולה לקרות ְּפִקידת ֶחֶסר
הערכת  לתת  המלאה  הספירה  שיטת  של  בכוחה  יש  עדיין  מסוימת, 
גודל האוכלוסייה, אך זאת בתנאי שלא צפויה  מינימום שימושית של 
כשגיאה   )double counting, multiple counting( ְּכפּולה  ְּפִקידה 
במשמעותה  מלאה  ספירה   .)Shewry et al., 2002( ההפוך  בכיוון 
את  לתת  אמורה   )Greenwood and Robinson, 2006( המקובלת 
המספר המינימלי של הפרטים הפעילים )known to be alive(. גישה 
שימושית זו יושמה במפקד היעלים בנווה עין גדי בד בבד עם נקיטת 
ולמנוע את  מאמצים לצמצם את פקידת החסר עד למינימום האפשרי 

הפקידה הכפולה.

פרטים  למניית  היא  השאיפה  גדי  בעין  למפקד  המשמשת  בשיטה 
כל  1( של  באיור  )ראו  מלאה  לספירה  מרבית  במידה  מתקרבת  אשר 
מסוים.  ובמועד   )census area ְּפִקידה,  )ָתא  מוגדר  בשטח  היעלים 
במקרה דנן תא הפקידה, אותה יחידה מרחבית המוגדרת לספירה, הוא 
וסביבותיו. לכן מפקד היעלים בעין  גדי  עין  נווה  שטח העניין כולו – 
גדי הוא מפקד ָשֵלם )total census(, להבדיל מספירה מלאה מדגמית 
בחלק משטח העניין )ראו באיור 1(. חשוב להעיר שדרישות הסף של 
ספירה מדגמית )sample count(, וכן תנאיה ומגבלותיה אינן שונות 
מהנדרש במפקד שלם. ההבדל הוא רק בשטח קטן יותר, כאשר בחירת 
יחידת שטח מייצגת לביצוע ספירה מדגמית היא משימה מתודית בפני 
 Greene, 2012; Norton-Griffiths,( כלל  פשוטה  שאינה  עצמה, 
1978(. לכן הבחירה בין מפקד שלם של אוכלוסיית היעד לבין ספירת 
השיטה  בחירת  לא  היא  האוכלוסייה  את  המייצג  בחתך  מלאה  מדגם 
Norton-( הטובה ביותר, אלא שלילת השימוש בשיטה הגרועה ביותר

 .)Griffiths, 1978
בתחום  מדגמית  לספירה  מייצגת  שטח  יחידת  של  מנומקת  בחירה 
נווה עין גדי היא מטלה בלתי יישומית. מצד אחד יש להביא בחשבון 
אי-אחידות פיזית ותפעולית של שטח העניין כולו )נחלים, מניפות סחף, 
צוקים, מטעים, דרכים, חניונים ועוד( וגודלו המצומצם יחסית. מצד שני 
יש להתייחס למבנה העדרי של אוכלוסיית היעלים ולפיזורה המרחבי, 
שאיננו שווה במידותיו והוא אף דינמי בזמן )ארונסון, 1982; בוסקילה, 
ספירה  אלה  ובנסיבות  בתנאים   .)1981 חכם,  2002א;  בלכר,   ;1972
מדגמית להערכת גודל האוכלוסייה בשטח העניין כולו היא אכן שיטת 

הספירה הגרועה ביותר. 
בספרות המקצועית מדגישים שהתנאים לשימוש בשיטה של מפקד 
שלם הם סקירת כל שטח העניין, איתור של כל הקבוצות ומנייה של כל 
 Greene, 2012; Jachmann, 2001; Norton-Griffiths,( הפרטים
1978(. מכאן המגבלות של יישום המפקד השלם – שטח קטן, שאינו 
וגודל אוכלוסייה מצומצם, שלא   )WWF, 2004( 10 קמ"ר עולה על 
נקיטת  לצד   )Plumptre et al., 2013( פרטים  ל-500  מעבר  מגיע 
הפרטים  אותם  של  כפולה  פקידה  למניעת  מתודית  בטיחות  אמצעי 
)Shewry et al., 2002(. יש לציין, שהמספרים השמרניים שהובאו 
קודם מבטאים את הסף המחמיר ביותר שאותר בספרות. להלן מפורטות 
התאמת השיטה המשמשת לספירת היעלים בנווה עין גדי לתנאים של 

מפקד שלם ועמידתה במגבלותיו ובדרישותיו.  

2.2 ארגון המפקד במרחב ובזמן
שיטת המפקד מותאמת להרגל יציב בהתנהגות היעלים, המוכר באזור 
ועד  אפריל  מחודש  לפחות,  שנה  כחצי  במשך  מיובל.  יותר  גדי  עין 
חודש אוקטובר, יורדים העדרים לשיחור מזון ממקומות הלינה שלהם 
במדרונות הטרשיים של שמורת עין גדי, שמעל נווה המדבר, אל התחום 
הנמוך של נווה עין גדי, שרובו נמצא מחוץ לגבולות השמורה )ארונסון, 
1982; בוסקילה, 1972; בלכר, 2002א; חכם, 1981(. היעלים מתרכזים 
בשעות האור בחלקו התחתון של הנווה, בשטח שאינו עולה על כ-0.8 
קמ"ר. המוקדים המושכים את בעלי החיים בשני העשורים האחרונים 
2002א;  )בלכר,  הסודניים  הבר  עצי  וריכוזים של  התמרים  מטעי  הם 
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בלכר ובלכר, 2016(, ולמרבה הצער גם גינות באתרי תיירות ובנקודות 
גם  להימשך  הצפויה  זו,  למציאות  בהתאם  2002ב(.  )בלכר,  יישוב 
ליעלים(,  הגינות  נגישות  תיחסם  שבעתיד  לקוות  )יש  הבאות  בשנים 

פותחה שיטת מפקד בת-ביצוע. 
תקופה  הקיץ,  בסוף  בולטת  לעיל  הנזכרת  היומיומית  ההתנהגות 
חומר  ואפילו  המדבר,  נווה  לגבולות  מחוץ  ליעלים  הזמין  המזון  שבה 
בתקופה  ברוכה.  גשמים  עונת  אחרי  גם  ביותר  מצטמצם  יבש,  צמחי 
בעין  השנתי  היעלים  מפקד  נערך  ספטמבר–אוקטובר,  בחודשים  זו, 
החיים  לבעלי  2009(. במהלך המפקד ממתינים הסופרים  )בלכר,  גדי 
המדרונות  גם  נסרקים  מכן  ולאחר  הנווה,  אל  מהמצוקים  היורדים 
והצוקים בתצפיות ממרחק, על מנת לפקוד את הפרטים שלא ירדו, אם 
התגלו כאלה. הסריקה כוללת גם את הפעלת חוש השמע של הסופרים, 
הנדרשים להיות ערניים כדי לשמוע גם דרדור אבנים שגורמים היעלים 
קטנות,  יעלים  קבוצות  של  הפעילות  שתחום  לציין  יש  בתנועתם. 
להגיע  יכול  כלשהי,  מסיבה  העיקריים  מהעדרים  לעיתים  שנפרדות 
בתקופה המדוברת לשבעה קמ"ר בערך )מ' בלכר, מידע אישי; אומדן 
בכלים של GIS(, שהוא למעשה תא הפקידה, כלומר שטח העניין כולו 

של המפקד השלם. 
מַרכז  מלבד  סופרים,  כ-12  השנתי  במפקד  משתתפים  כלל  בדרך 
המבצע. בשלב הראשון של המפקד, בשעות המוקדמות של הבוקר עוד 
בעמדות  לצמדים,  לרוב  המחולקים  הסופרים,  נמצאים  הזריחה,  טרם 
 )sectors( גזרות  בשש  ק"מ,  כשני  לאורך  ברצף  הפרושות  תצפית 
עיקריות, שמשתרעות מהגדה הצפונית של נחל דוד ועד לנחל ערוגות, 
מסוימות  בגזרות   .)2 )איור  הנווה  של  המעיינות  לקו  שמתחת  בגובה 
מתפצלים שני הסופרים שבצמד לשתי עמדות נפרדות לשם כיסוי מלא 
של תחום הגזרה. בשלב זה מוטלים על הצופים שני תפקידים עיקריים. 
האחד הוא לפקוד את היעלים שירדו בגזרתם, משמע – עברו את קו 
הסופרים ממערב למזרח, וזאת בתיאום עם הצופים בגזרות הסמוכות; 
התפקיד השני הוא למסור בזמן אמת למַרכז הִמפקד מידע על קבוצות 
יעלים הממשיכות בירידה אחרי קו הסופרים, וזאת לצורך מנייה נוספת 
שמשמשת ספירת ביקורת של אותן קבוצות ספציפיות עם פירוט קפדני 
הסופרים(  צמד  )או  הסופר  מלווה  גזרה  בכל  המבצע.  מרכז  שמבצע 
בקשר עין את היעלים מרגע הופעתם בגזרתו כשהם יורדים מהמצוקים, 
ועד יציאתם מהגזרה: הפרטים שירדו נרשמים כספורים, ואילו הפרטים 
הם  גם  אך  אחר,  סופר  של  לליוויו  מועברים  השכנה  לגזרה  שעברו 

נרשמים בטופס המפקד בציון השעה וכיוון התנועה. 
לקו  מעבר  מסוימת  יעלים  קבוצת  ירידת  על  דיווח  קבלת  לאחר 
הסופרים, מתקרב אל הקבוצה מַרכז המפקד )תחילה ברכב ולאחר מכן 
על   )2 באיור  גיבוי  תחום  )ראו  הנווה  של  הנמוכים  בשטחים  רגלית( 
מנת לערוך מקרוב מנייה נוספת של הקבוצה על כל פרטיה. נדיר, אך 
לעיתים קורה שקבוצות יעלים יורדות בו-בזמן בגזרות שונות. במקרים 
דיווח הצופים(  פי  )על  הגדולה  הִמפקד את הקבוצה  מַרכז  בוחר  אלה 
כמי שתעבור מנייה נוספת על ידיו, ואת הקבוצה הקטנה יותר מתבקש 

לספור פעם נוספת אחד הצופים מהגזרה המתאימה. 

מפה סכמתית של ארגון הִמפקד – הצבת קו הסופרים, חלוקת השטח  איור 2: 
לגזרות, נתיבי הליכה של הסופרים ותחום הגיבוי של מַרכז הִמפקד, 

שבו נערכת מנייה נוספת של הקבוצות היורדות 

בשלב השני של המפקד, בשעות המאוחרות של הבוקר, ולאחר שמרכז 
שני  או  צופים  שני  נכנסים  המצב,  של  ביניים  הערכת  מבצע  המפקד 
בנחל  צפית  שביל  הוא  האחד  המסלול  מסלולים.  לשני  צופים  צמדי 
המסלול  ואילו  מערב,  בכיוון  ק"מ  כשני  היבש,  הגדול  המפל  עד  דוד 
השני הוא שביל הנמתח לאורך נחל ערוגות ועובר גם בשמורה הסגורה 
כארבעה ק"מ בכיוון מערב )איור 2(. שאר הצופים ממוקמים בעמדות 
התצפית בקו המעיינות או תחתיו, והם ממשיכים בתפקידיהם. בשלב 
המפקד  למרכז  דיווח  על  גם  להקפיד  בעמדות  הצופים  מתבקשים  זה 
במדרונות  שעוברות  היעלים  קבוצות  על  הסמוכות  בגזרות  ולצופים 
קבוצות  על  או  צפונה,  ערוגות  נחל  ומתחום  דרומה  דוד  נחל  מתחום 
שעולות במדרונות. זאת כדי למנוע פקידה כפולה של הפרטים שכבר 
נפקדו. המפקד נמשך עד לשעות אחר הצוהריים. אחרי סיום הפעולה 
בשטח, בוחן מַרכז הִמפקד את הנתונים בכל גזרה בישיבה במשרד עם 
כל סופר )או צמד סופרים( בנפרד, וזאת על מנת לבצע בדיקה, תיאום 

ושילוב של כל המידע הנרשם במהלך המבצע.   

2.3 הכשרת הסופרים לזיהוי פרטי היעלים
 )Norton-Griffiths, 1978( עוד לפני ארבעה עשורים צוין בספרות
של  אופייני  ליקוי  הוא  סופרים  הכשרת  על  מתודי  במידע  שמחסור 
הפרסומים העוסקים בשיטות ספירת בעלי חיים. מידע מסוג זה חסר גם 
 Sutherland, בספרות העכשווית, כולל ספרים מתודיים שלמים )למשל
2006(, אף שחשיבות העניין מוזכרת בהם פעמים רבות. באופן כללי, 
עם  אימון  תקופת  נדרשת  תצפיתנים  שלהכשרת  מדגישים  המומחים 
סבירה  לרמה  הסופרים  את  להביא  ניתן  לא  ושבלעדיה  שדה,  תרגולי 

.)Greene, 2012( ואחידה שתבטיח את איכות הנתונים הנאספים
של  העובדים  צוות  בידי  נערך  זה  במאמר  המדווח  היעלים  מפקד 
שמורת עין גדי, בעיקר בידי הפקחים. בשמורה שבה רוב הצוות מתחלף 
במפקד  קודם  ניסיון  חסרי  הניכר  בחלקם  הסופרים  שנה,  מדי  כמעט 
היעלים, ולכן בכל מבצע נדרשת לקראת המפקד השנתי השקעה חוזרת 
הצוות  חברי  של  הידע  בריענון  וגם  הפקחים,  בהכשרת  מבוטלת  ולא 
במפקד  להשתתף  שהוכשרו  הסופרים  של  השמות  רשימת  הוותיקים. 
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השמורה  עובדי   123 כוללת  שנים   18 במשך  גדי  עין  באזור  היעלים 
ייתכן  מסוימת.  הכשרה  עברו  הם  שגם  מתנדבים-עוזרים,  כמה  ועוד 
שלתחלופה הגבוהה בצוות הסופרים משנה לשנה יש גם יתרון מסוים – 
בספרות מציינים שיש הבדלים ניכרים ביכולתם של תצפיתנים שונים 
באותם  בשימוש  זהירות  מומלצת  לכן  גדולים,  יונקים  אפילו  לראות 

.)Krebs, 2006( צופים בעת עריכת מפקדים
אקולוג  שהוא  הִמפקד,  מַרכז  ערך  למפקד  הקודמים  בשבועיים 
השמורה, תרגול אישי מעשי לכל פקח ופקחית בזיהוי פרטי היעלים 
נרדפת( שנולדו בשנת  כמילה  )גדיים  צעירים  פי שלוש קבוצות:  על 
השוררים  התנאים  וזכרים.  נרדפת(  כמילה  )יעלות  נקבות  המפקד, 
זה  באתר  שכן  יעילה,  בדרך  זאת  לעשות  מאפשרים  גדי  עין  בנווה 
זיהוי הפרטים בהן, ואף  ניתן להתקרב לקבוצות היעלים, לתרגל את 
לחזור על כך פעמים רבות. שימת לב מיוחדת בלימוד היא על נקודות 
ספציפיות, כגון סימני זיהוי ממרחק ומזוויות שונות על מנת להבדיל 
בוודאות בין זכר בן חצי שנה לבין נקבה בת שנה וחצי או בין נקבה 
באופן  ומתורגלים  מוסברים  דהיינו  וחצי.  שנה  בן  זכר  לבין  בוגרת 
ממוקד המצבים שבהם גודל הגוף וגובה הקרניים של היעלים קרובים 
הם  אלה  שונות.  וגיל  זוויג  לקבוצות  השייכים  פרטים  בקרב  למדי 

מקרים מסובכים למדי שכן טמון בהם חשש לשגיאת זיהוי )איור 3(, 
ובתצפיות  גדולות  קבוצות  בספירת  מהירה,  פרטים  בתנועת  בייחוד 
זוויג ראשוניים, העוזרים  מרחוק. בתרגול שמים דגש מיוחד בסימני 

בזיהוי הנכון של הפרטים. 
התרגול האישי מסתיים כשהפקח מזהה ללא שגיאות את הפרטים 
מצליח  הפקח  כלומר  השמורה,  אקולוג  מצביע  שעליהם  השונים 
רמה  נקבעת  כך  הקבוצות.  משלוש  לאחת  נכונה  הפרטים  את  לשייך 
לשלוש  במפקד  היעלים  חלוקת  למפקד.  הסופרים  בהכנת  אחידה 
זוויג וגיל – צעירים שנולדו בשנת המפקד, נקבות וזכרים –  קבוצות 
מאפשרת לקבל תמונה אמינה ובת-השוואה בנוגע להרכב הבסיסי של 
בלבד  קבוצות  לשלוש  היעלים  בחלוקת  השונות.  בשנים  האוכלוסייה 
לאחת  השתייכותם  כלומר  הפרטים,  בזיהוי  שהשגיאות  לוודאי  קרוב 
המרובה  ההשקעה  למרות  למינימום.  מצטמצמות  הקבוצות,  משלוש 
קורה  עצמו  המפקד  במהלך  שנה,  בכל  המבצע  משתתפי  של  בלימוד 
לזהות פרט  נדירות – שהסופרים אינם מצליחים  – אף שרק לעיתים 
כלשהו בוודאות. הפקחים מונחים לרשום את הפרט הזה כבלתי מזוהה 
)ב"מ(, מכאן שהם מונחים לשייך את הפרטים לקבוצות זוויג וגיל על 

פי תצפיות ודאיות בלבד.

א

ג

ב

ד

מקרים שבהם גודל הגוף וגובה הקרניים קרובים בקרב פרטים השייכים לקבוצות זוויג וגיל שונות: נקבה בת שנה וחצי )א'( וזכר בן חצי שנה )ב'(; נקבה  איור 3: 
בוגרת )ג'( וזכר בן שנה וחצי )ד'(. צילום: מיכאל בלכר    
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2.4 מפקד חוזר וספירה מדגמית מקדימה
 re-count,( למען המינוח המדויק ראוי להדגיש את ההבדל בין ִמְפקד חֹוזֵר
אותם  כפולה של  )מנייה(  פקידה  לבין  double census( ככלי מתודי 
פרטים )double counting( כשגיאה במהלך המפקד. ִמְפקדי ביקורת 
יותר של  ולהערכה מדויקת  חוזרים מתקיימים לשם בדיקת התוצאות 
 Krebs, 2006; Largo et( גודל האוכלוסייה, ולפיכך מומלץ לקיימם
al., 2008(. לעומת זאת, פקידה כפולה היא מקרה של טעות בספירה, 

ומקרים כאלה יש למנוע ככל האפשר. 
נערכו  18 השנים האחרונות בחודשים ספטמבר–אוקטובר  במהלך 
נפרדות  שנים  ב-11  אחידה.  בשיטה  גדי  עין  בנווה  היעלים  מפקדי 
)2001–2007, 2009, 2010, 2013, 2017( נערכו בכל אחת מהשנים 
מפקד  של  המועד  מתכונת.  ובאותה  עונה  באותה  חוזרים  מפקדים  גם 
הביקורת )המפקד החוזר( נקבע בכל אחת מאותן שנים מתוך שאיפה 
לצמצם ככל הניתן את מספר הימים המפרידים בין שני המפקדים. אולם 
תקופה,  באותה  החג  מימות  בעיקר  שנבעו  לוגיסטיים  אילוצים  בשל 
התארך פרק הזמן בין שני המפקדים לעיתים עד לשבועיים, ובשנה אחת 
)2017( אף ליותר משלושה שבועות. הנחת העבודה הייתה שהשינויים 
החלים באוכלוסייה בפרק זמן שאינו עולה על שבועות – תמותה והגירה 
היישומי  הדמוגרפי  מההיבט  לפיכך  מזעריים.  הם   – ושלילית  חיובית 
אפשר לראותה כאוכלוסייה סגורה )closed population(, ומשתמע 
המפקדים  מטרת  בני-השוואה.  הם  שנה  באותה  המפקדים  ששני  מכך 
בשנה  האוכלוסייה  גודל  של  נוספת  הערכה  לבצע  הייתה  החוזרים 
הספציפית ולהכין חתך נתונים של תוצאות המפקדים במועדים א' ו-ב' 
לבחינת האמינות של שיטת המפקד מנקודת מבט רב-שנתית השוואתית. 
בשנת 2007 ובשנת 2017 בחודשים יולי–אוגוסט נערכו בנווה עין 
מדגמיות,  ספירות  של  סדרות  השנתיים  היעלים  מפקדי  לקראת  גדי 
נוספת.  בדרך  אמינותו  את  לבחון  כדי  השנתי,  המפקד  את  המקדימות 
עשרות  המונים  גדולים,  לעדרים  הייתה  ההתייחסות  הללו  בספירות 
פרטים וכוללים נקבות, גדיים וגם זכרים עד גיל חמש–שש בערך. יש 
קדם- תקופת  שהיא  המדוברת,  העונתית  זה שבתקופה  בהקשר  לציין 
)דומיננטיים(  השולטניים  הבוגרים  הזכרים   ,)1982 )ארונסון,  חיזור 
שוהים בעדרים נפרדים. בספירות המדגמיות ניתנה התייחסות מיוחדת 
שנולדו  פרטים  אותם  הגדיים,  של  היה,  שניתן  ככל  מדויקת,  למנייה 

בשנת המפקד. 
בימים מסוימים נכללו בספירה המדגמית כמה עדרים במקטעי שטח 
מבחינה  מזה  זה  הנפרדים  עדרים  של  ספירות  אלה  במקרים  שונים. 
מספיקים  אינם  היעלים  שבהם  קצרים,  זמן  במרווחי  נעשו  מרחבית 
לעבור ממקטע למקטע, וזאת על מנת למנוע פקידה כפולה של הפרטים 
שנספרו לפני כן. הספירות נערכו על ידי מחבר המאמר בסיוע עוזרים 
שהוכשרו למשימה זו. ברוב המקרים נעשתה הספירה המדגמית במטעי 
התמרים, שבהם שורות הדקלים תוחמות את השטח לרצועות )איור 4(, 

והדבר מסייע מאוד במהלך הספירה. בחלק מהמקרים פעולת המנייה 
מסדרון  שהן  שטח  ביחידות  העדרים,  של  המעבר  בנקודות  נעשתה 
את  לספור  היה  נוח  שבהם  אחרים  במקטעים  שנעשתה  או  מסוים, 

היעלים בדיוק מרבי. 
   

במהלך  שימושיות  לרצועות  השטח  את  תוחמות  התמרים  שורות  איור 4: 
הספירות המדגמיות. צילום: מיכאל בלכר

כלי  הן  גדי  בעין  היעלים  באוכלוסיית  מדגמיות  ספירות  של  הסדרות 
עזר לבחינת האמינות של תוצאות המפקד השלם בשנים מסוימות, אך 
רק בהיבט השוואתי של הרכב האוכלוסייה, ולא נועדו להערכת גודל 
מוגדר  או בחלק  וסביבותיו(  גדי  עין  )נווה  העניין  האוכלוסייה בשטח 
לגודל  שבוצעו  המדגמיות  בספירות  חשיבות  ניתנה  לא  לפיכך  ממנו. 
)ראו לעיל תת- נספרו היעלים  השטח של היחידות המרחביות שבהן 

פרק 2.1(. 

3. תוצאות  

3.1 גודל האוכלוסייה והרכבה
היעלים  אוכלוסיית  גודל   2018–2001 בשנים  המפקדים  נתוני  פי  על 
פרטים,   )2010(  239 לבין   )2004(  161 בין  נע  גדי  עין  נווה  באזור 
 .)1 זו הוא כ-201 פרטים )טבלה  כאשר הממוצע הרב-שנתי בתקופה 
מספר הצעירים שנפקדו בשנים הללו נע מ-21 )2017( עד 75 )2015( 
פרטים )הממוצע כ-51(, המספר המזערי של הנקבות שנמנו במפקדים 
119 )הממוצע  68 )2004(, ומספרן המרבי המתועד )2011( היה  היה 
כ-98(, ואילו מספרם של הזכרים שנרשמו בתוצאות המפקדים בתקופה 
האמורה נע בין 29 )2018( לבין 86 )2001( פרטים )הממוצע כ-51(. 
ברוב שנות המפקד זוהו כל הפרטים. מספר היעלים שלא זוהו במהלך 
וזוויגם הגיע לעשרה פרטים בשנה אחת בלבד,  המנייה מבחינת גילם 

ובשש שנות מנייה לא עלה נתון זה על חמישה פרטים )טבלה 1(. 
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1(. על  בכל אחת משנות המפקד נרשמו רוב היעלים כנקבות )טבלה 
פי החישוב שמקורו במפקדים בשנים 2001–2018, חלקן של היעלות 
בהרכב היחסי של אוכלוסיית היעלים בעין גדי היה קרוב למחצית מסך 
כל הפרטים – 48.7% בממוצע, אם כי בשנת 2001 היה מספר הנקבות 
שנפקדו גדול ממספר הזכרים בפרט אחד בלבד, ושיעורן באותה השנה 
)38.8%( עלה על שיעור הזכרים בעשיריות אחוז בלבד. בשנים 2002–

 61.9% עד   )2004( מ-42.2%  נע  באוכלוסייה  הנקבות  שיעור   2018
ממוצע   .)5 )איור  שנפקדו  הפרטים  בין  ברור  רוב  היו  והן   )2017(
הצעירים בהרכב האוכלוסייה לכל שנות המפקד )25.2%( נמצא שווה 
כמעט לממוצע הזכרים בהרכבה )25.3%(. שיעור הצעירים המינימלי 
ושיעורם   ,2017 היעלים שנפקדה תועד בשנת  )11.9%( באוכלוסיית 
המרבי )37.9%( היה בשנת 2015. כמוצג באיור 5, שנת 2015 הייתה 
השנה שבה נמצא השיעור הנמוך ביותר של זכרים )15.7%( בכל שנות 

המפקד.

גדי,  עין בנווה יעלים    2019ניטור
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צעירים נקבות   זכרים מזוהים בלתי

הרכב יחסי של אוכלוסיית היעלים בנווה עין גדי על פי המפקדים בשנים  איור 5: 
 2018–2001

טבלה 1:  התוצאות הסופיות של מפקדי היעלים בנווה עין גדי בשנים 2001–2018 

מועד 
המפקד*

צעירים

)j( 
נקבות

)f( 

זכרים

)m( 

ב"מ 

)n.d.(
סה"כ 

)sum(

4787864224א'2001

5599601215ב'2002

3192513177א'2003

4768451161ב'2004

5479500183א'2005

40803910169א'2006

5379500182א'2007

6899530220מפקד אחד2008

74105590238א'2009

52117700239ב'2010

56119580233מפקד אחד2011

49112525218מפקד אחד2012

40114570211א'2013

46107472202מפקד אחד2014

7592310198מפקד אחד2015

55104380197מפקד אחד2016

21109460176א'2017
52100290181מפקד אחד2018

50.8±13.197.9±14.351.2±13.1201.3±23.9ממוצע
751198610239מקסימום
2168290161מינימום

* לשנים שבהן בוצע מפקד חוזר, תוצאות מפקד המקסימום בסך כל הפרטים נקבעו כתוצאות הסופיות.
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3.2 מפקדים חוזרים ככלי השוואתי
גדי, בוצע  ניטור היעלים בנווה עין  כאמור, ב-11 שנים מ-18 שנות 
מפקד ביקורת חוזר )ראו תת-פרק 2.4(. תוצאות שני המפקדים במקביל 
הקשר   )correlation, R( הִמתאם  מַקדם  פי  על   .2 בטבלה  מוצגות 
בין התוצאות של סדרות מפקדים במועד א' ובמועד ב', ב-11 השנים 
2(, הוא קשר ליניארי חיובי חזק  שבהן בוצע מפקד ביקורת )טבלה 
מאוד. כלומר, מבחינה סטטיסטית אלה למעשה אותם משתנים. בנוגע 

מקדם  פי  על  )סה"כ(  הכולל  הפרטים  ולמספר  לצעירים  לנקבות, 
המתאם, הקשר בין סדרות הנתונים )טבלה 2( קרוב למושלם. המבחן 
המתודית  באמינות  תומך  הרב-שנתיים  הנתונים  בחתך  הסטטיסטי 
של מפקדי היעלים באזור עין גדי. עם זאת יש להתייחס גם להבדלי 
התוצאות שבין שני המפקדים באותה שנה. ההפרש המספרי שביניהם 
נתוני  לצד  האוכלוסייה  משתנה  ולכל  שנה  לכל   )2 )טבלה  מופיע 

המפקדים. 

טבלה 2:  תוצאות השוואתיות של מפקדי היעלים בנווה עין גדי בשנים שבהן בוצע מפקד חוזר* 

סה"כב"מזכריםנקבותצעירים

מועד
המפקד

ב'א'

ש
פר

ה

ב'א'

ש
פר

ה

ב'א'

ש
פר

ה

ב'א'ב'א'

ש
פר

ה

20014739887843867974022420222

20025255310699752608012102155

2003312839283951510361771689

2004404776768145450011521619

200554495797905036140018316419

2006404118077339291010131691609

2007534947983450419001821739

200974773105110559509002382371

201051521114117367703402362393

201340346114114057603002112083

201721221109111246379031761733

מקדם המתאם

)R(

0.95

p = 0.0002

0.97

p < 0.0001

0.89

p < 0.0001

0.95

p = 0.0007

הפרש ממוצע 
מספרי

3.83.46.58.4

# הפרש מרבי 
יחסי )%(

20.510.838.911.6

   * תוצאות המפקד שנקבע כסופי לשנה הספציפית )מפקד המקסימום לגבי סך כל הפרטים( מופיעות בטבלה בגופן מודגש.
   # השיעור חושב ביחס לערך הנמוך של המשתנה שנרשם באחד משני המפקדים )גם אם לא נקבע כמפקד הסופי(. 

 )2 )טבלה  שנה  באותה  המפקדים  שני  תוצאות  בין  ההפרש  נתוני 
מאפשרים לאמוד באורח ראשוני את דיוק שיטת המפקד. ניתן לראות 
שההבדלים בין שני המפקדים לגבי הצעירים )מ-1 עד 8, ממוצע 3.8( 
אשר  חד-ספרתי.  מספר  של  בטווח  הם   )3.4 ממוצע   ,9–0( והנקבות 
 ,)8.4 6.5( ולסך כל הפרטים )1–22, ממוצע  לזכרים )0–14, ממוצע 
בנוגע לרוב משתני האוכלוסייה  יותר.  גדול  בין שני המפקדים  הפער 
ההפרש הממוצע המספרי בין שני המפקדים של אותה שנה )טבלה 2( 
תוצאות  של  הרב-שנתי  לממוצע  ביחס  בלבד  ספורים  אחוזים  מהווה 
המפקדים הסופיות )טבלה 1(: 7.5% בצעירים, 3.5% בנקבות ו-4.2% 

בסך כל הפרטים, ורק בנוגע לזכרים מגיעים בחישוב כזה ל-12.7%. 
עם זאת מוצגת בדוח הנוכחי גם גישה קשיחה יותר להערכת דיוק 
המפקדים  שני  בין  יחסי  מרבי  הפרש  על  מבוססת  והיא  המפקדים, 
השנים  ב-11  שתועדו  הנתונים   .)2 )טבלה  שנה  באותה  שנערכו 
ל-20.5%  להגיע  יכולה  המפקד  תוצאות  להעריך ששגיאת  מאפשרים 
כל  בסך  ול-11.6%  בזכרים  ל-38.9%  בנקבות,  ל-10.8%  בצעירים, 

הפרטים )טבלה 2(. יש להדגיש, שזו הערכת הדיוק המחמירה ביותר על 
פי חתך הנתונים הקיים – באומדן שמתבסס על מקרה קצה חד-פעמי. 
כפי שהודגש בתיאור שיטת המפקד )ראו תת-פרק 2.2(, נעשים במהלכו 
מאמצים רבים כדי למנוע פקידה כפולה, ולכן סביר להניח שהשגיאה 
המדוברת היא פקידת חסר מקסימלית אפשרית על פי הנתונים של 11 

השנים, או בניסוח אחר – נטאי שלילי מרבי אפשרי. 
שיעור טעות המקסימום של המפקד במניית סך הפרטים של היעלים 
)11.6%( נמצא במסגרת הדיוק שנקבעה כיעד – שגיאה שאינה עולה 
במשתנים   .)1 בפרק  )ראו  המוערך  האוכלוסייה  מגודל   15% על 
העיקריים  בהיבטים  האוכלוסייה  הרכב  את  המבטאים  הדמוגרפיים 
של רבייה נוכחית ועתידית, הטעות המרבית האפשרית נמצאה מתחת 
לסף של 15% )נקבות(, או שהיא עולה עליו בכ-5% בלבד )צעירים(. 
זהו דיוק סביר ביחס ליעד הכללי המוגדר. אולם המשתנה של מספר 
המתקרב  גבוה  בשיעור  אפשרית  מקסימום  שגיאת  מראה  הזכרים 

ל-40%, שלגביו ניתן פירוש בדיון )ראו תת-פרק 4.4(. 
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המוצגים  ההשוואתיים  לנתונים  בנוגע  הערה  כאן  להעיר  מתבקש 
בטבלה 2. למרות המאמץ לשמור על אחידות מתודית במפקד היעלים 
כשני  במשך  שנצבר  המעשי  הניסיון   ,)2.2 פרק  )ראו  השנים  לאורך 
עשורים תרם – במודע או שלא במודע – לשיפור ארגון המפקד ודיוקו. 
הגבוהים  לכך שהפערים  חלקי,  הסבר  לפחות  או  ההסבר,  שזה  ייתכן 
ביותר בין שני מפקדים באותה השנה נרשמו לפני עשור ויותר. כלומר 
אפשרי ששגיאת פקידת חסר בשנים האחרונות היא בפועל נמוכה יותר 

מזו שנובעת מחתך הנתונים הרב-שנתי כולו )טבלה 2(. 

3.3 ספירות מדגמיות כמבחן למפקדים 
לסדרת ספירות מדגמיות באוכלוסיית היעלים בנווה עין גדי )ראו תת-
פרק 2.4( שבוצעה בחודשים יולי–אוגוסט בשנת 2007 )טבלה 3( היו 
שלוש מטרות: )1( הערכה ראשונית לקראת המפקד השנתי השלם לגבי 
חתך  יצירת   )2( היעלים;  בעדרי  הצעירים  הפרטים  של  היחסי  חלקם 
נתונים, נוסף על נתוני המפקד השנתי, על מנת להשתמש בו בעתיד לפי 
הצורך להערכה השוואתית של שיעור הצעירים בשנה אחרת בעזרת 
סדרת ספירות מדגמיות בת-השוואה; )3( הכנת בסיס נתונים המאפשר 
בחינה משלימה של תוצאות מפקד היעלים בנווה עין גדי בשנים שבהן 

מזוהים סימני מצב חריג באוכלוסייה. 
על פי התוצאות של 14 ספירות מדגמיות בנווה עין גדי )טבלה 3(, 
נמצא שבקיץ 2007 היה שיעור הפרטים הצעירים בעדרים המעורבים 
של היעלים )נקבות, גדיים וזכרים עד גיל 5–6( בטווח שבין 15.8% 
של  הממוצע  השיעור   .)25.8% הוא  הממוצע  )כאשר   33.3% לבין 
בתוצאות  הצעירים  לשיעור  קרוב  היה  המדגמיות  בספירות  הצעירים 
וגם   ,29.1%  –  )1 )טבלה   2007 בשנת  השלם  המפקד  של  הסופיות 
לשיעור שעלה מתוצאות מפקד הביקורת החוזר באותה שנה )טבלה 2( 
במפקד  המדגמיות,  מהספירות  שבשונה  להזכיר  יש  אולם   .28.3% –
השלם נמנים כל הפרטים, כולל הזכרים הבוגרים השולטניים, ומכאן 

המגבלה בהשוואת נתוני שתי השיטות לרמה של אומדן בלבד. 

טבלה 3:  ספירות מדגמיות של יעלים בנווה עין גדי בשנת 2007

תחום הספירהתאריך
גודל 
העדר

 מספר 
הצעירים

שיעור )%(
הצעירים 

511121.6מטע תמרים תל גורן02/07
561323.2מטע תמרים תל גורן03/07

951515.8מטע תמרים נחל ערוגות03/07

461021.7מטע תמרים תל גורן06/07

992525.3מטעים ערוגות ותל גורן06/07

431432.6מטע תמרים בית הכנסת06/07

571322.8מטע תמרים תל גורן17/07

441329.5מטע תמרים בית הכנסת17/07

601621.3מטע תמרים נחל ערוגות21/07

1414028.4המטעים, חניון ערוגות, בי"ס שדה24/07

531426.4מטע תמרים תל גורן01/08

602033.3מטע תמרים תל גורן05/08

742229.7מטע תמרים נחל דוד08/08

521528.8חניון נחל ערוגות14/08

66.517.225.8±4.8ממוצע
1414033.3מקסימום
431015.8מינימום

בשנת  שבוצעו  מדגמיות  ספירות  סדרת  של  נוסף  ערך  לציין  ראוי 
2007, אף על פי שהוא אינו תוצאת תכנון מראש אלא תולדת צירוף 
מקרים: מספר הגדיים שנמנו בשני המפקדים השלמים בשנה המדוברת 
של  הרב-שנתי  לממוצע  ביותר  קרוב  היה   – ו-53   49  –  )2 )טבלה 
המשתנה )טבלה 1( – 50.8±13.1. מעובדה זו עולה כוחן ההשוואתי של 
2007 לזיהוי מצב חריג )רחוק מהממוצע(  הספירות המדגמיות בשנת 

בשנה אחרת. 
אצל  עוררו   2017 קיץ  בתחילת  גדי  בעין  היעלים  בעדרי  תצפיות 
מחבר המאמר חשד שמספר הגדיים בשנה המדוברת קטן באופן חריג 
לעומת המצב המוכר לו בשני העשורים האחרונים. בשל כך הוחלט על 
ביצוע סדרת ספירות מדגמיות, שישמשו למבחן השוואתי של שיעור 
דרך  למימוש  הזדמנות  גם  נקרתה  בכך   .2007 שנת  לעומת  הצעירים 
נוספת לבחינת האמינות של מפקדי היעלים באותן השנים המרוחקות 
זו מזו בעשור. על פי התוצאות של 15 ספירות מדגמיות בנווה עין גדי 
בעדרים  הצעירים  הפרטים  שיעור  נע   2017 נמצא שבקיץ   )4 )טבלה 
בין  השולטניים(  הבוגרים  הזכרים  כולל  )לא  היעלים  של  המעורבים 
הצעירים  של  הממוצע  שיעור  )הממוצע 9.2%(.   13.8% לבין   4.1%
הסופיות  בתוצאות  הצעירים  לשיעור  קרוב  היה  המדגמיות  בספירות 
לשיעורם  וגם   ,11.9% –  )1 )טבלה   2017 בשנת  השלם  המפקד  של 

בתוצאות מפקד הביקורת החוזר באותה השנה )טבלה 2( – 12.7%. 

טבלה 4:  ספירות מדגמיות של יעלים בנווה עין גדי בשנת 2017

תחום הספירהתאריך
גודל 
העדר

מספר 
הצעירים

שיעור )%( 
הצעירים 

9177.7מטע תמרים בית הכנסת04/07
991111.1מטע בית הכנסת, בי"ס שדה 06/07
5559.1מטע תמרים בית הכנסת10/07
1191411.8שפך נחל דוד12/07
1191210.1מטע תל גורן, בי"ס שדה13/07
63711.1מטע תמרים בית הכנסת16/07
9488.5מטע תמרים נחל דוד18/07
4249.5שפך נחל דוד24/07
142139.2מטעי התמרים ובי"ס שדה01/08
131129.2מטעים ערוגות ותל גורן, בי"ס שדה05/08
58813.8מטע תמרים בית הכנסת08/08
8267.3מטע תמרים כביש 90 ישן09/08
129129.3מטעי תמרים ובי"ס שדה09/08
6446.3מטע תמרים בית הכנסת14/08
7334.1מטע תמרים בית הכנסת20/08

90.78.49.2±2.3ממוצע
1421413.8מקסימום
4234.1מינימום

המדגמיות  הספירות  פי  על  היעלים  בעדרי  הצעירים  בשיעור  ההבדל 
 – השנתיים  בממוצעים  רק  לא  לעין  בולט  ו-2017   2007 השנים  של 
25.8% ו-9.2% בהתאם, אלא בכל סדרות הנתונים ללא יוצא מן הכלל, 
כולל שיעור המינימום לסדרה )טבלאות 3, 4(. אולם תוצאות המבחן 
שהיה   )one-way ANOVA( חד-כיווני  שונות  ניתוח   – הסטטיסטי 
 F = 135.51, p < .00001,( מתוכנן מראש – מובאות כאן בכל זאת
significant at p < .05( לא כהוכחה, אלא כהשלמת הגישה המתודית 
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שנקבעה מלכתחילה. שיעור הגדיים בנווה עין גדי בעדרים המעורבים 
בחודשים יולי–אוגוסט היה בשנת 2007 גבוה פי 2.8 משיעורם שנמדד 
בנות-השוואה  מדגמיות  ספירות  של  בסדרות  וזאת   ,2017 בשנת 
הסופיות  התוצאות  פי  על  הצעירים  הפרטים  שיעור   .)4  ,3 )טבלאות 
1( היה בשנת  של מפקד היעלים השנתי השלם בנווה עין גדי )טבלה 
2007 גבוה פי 2.4 משיעורם בשנת 2017, ובחישוב על סמך התוצאות 
הצעירים  שיעור   ,)2 )טבלה  השנים  באותן  חוזר  ביקורת  מפקד  של 
 .2017 2.2 מזה שנמצא בשנת  2007 היה גבוה פי  באוכלוסייה בשנת 
הנתונים הללו תומכים באמינות התוצאות של מפקדי היעלים בנווה עין 
גדי, והם גם מעידים על מצב חריג בשנת 2017 בנוגע למספר הצעירים, 

כפי שיידון בהמשך )ראו תת-פרק 4.3(. 

4. דיון 

4.1 הערכת המגמות בגודל ובצפיפות האוכלוסייה 
ספירת בעלי חיים שמתקיימת בתנאים דומים ובשיטות דומות לאורך 
השנים מאפשרת לזהות מגמות בגודל האוכלוסייה )פרבולוצקי, 2003(. 
ירידה חדה בתוצאות הספירה אמורה להפעיל פעמוני אזהרה, ותדרוש 
לאתר את הסיבות לה. גם עלייה חדה היא בבחינת סימן מעורר דאגה, 
או  האקולוגית  מהמערכת  שנגבה  כלשהו  במחיר  כרוכה  שהיא  כיוון 
האוכלוסייה  בגודל  מתמשכת  יציבות  של  בתנאים  רק  האדם.  מֶמשק 
יכולים האחראים על ניהול השטח להרפות מהדאגה, אך על פי רוב לא 
לעולם חוסן )פרבולוצקי, 2003(. ההערכה שגודל אוכלוסיית היעלים 
כעשר  של  תוצאות  על  בעבר  התבססה  יחסית,  יציבה  גדי  עין  באזור 
שנות מפקד שנתי )בלכר, 2009(. תוצאות המפקד המוצגות במאמר זה 
מגדילות את בסיס הנתונים לתשע שנים נוספות )טבלה 1(, ומאפשרות 
ביקורת  מפקדי  של  בנתונים  שימוש  ידי  על  גם  בחינתו  את  להרחיב 

חוזרים )טבלה 2(. 
בדוח הנוכחי ההפרש המרבי היחסי בין התוצאות של שני המפקדים 
בשנים שבהן בוצע מפקד ביקורת )טבלה 2(, משמש אמת מידה להערכת 
1(. רק  )טבלה  או העלייה במשתני האוכלוסייה משנה לשנה  הירידה 
ב-3 שנים מכלל 18 שנות המפקד נרשם שינוי שנתי בגודל האוכלוסייה 
שהוא מעבר לשיעור של הפער המקסימלי בין שני המפקדים המקבילים 
של שנה אחת )11.6%(, כלומר מעבר לנטאי אפשרי מרבי שחּושב על 
בסיס מפקדים חוזרים ב-11 שנים )טבלה 2(. בפרט מדובר בירידה של 
בעלייה   ,2002 שנת  לעומת   2003 בשנת  האוכלוסייה  בגודל   17.7%
 20.9% של  ובעלייה   2004 שנת  לעומת   2005 בשנת   13.1% של 
בשנת 2008 לעומת שנת 2007. למרות התנודות הללו, שייתכן שניתן 
תוצאות  פי  על  גדי  בעין  היעלים  אוכלוסיית  גודל  כחדות,  להגדירן 
שהייתה  לרמה  פרטים(   220(  2008 בשנת  חזר  )טבלה 1(  המפקד 
בשנת 2002 )215 פרטים(, ואף המשיך בקו העלייה בשנתיים הבאות 
)2009–2010(. לכן ניתן להעריך שהאוכלוסייה מבחינת גודלה שמרה 
האלפיים,  שנות  של  הראשון  בעשור  היחסית  הדינמית  יציבותה  על 

למרות התמורות השנתיות. 
בעשור האחרון )2009–2018( לא נרשמה במפקדים )טבלה 1( אף 
לא תפנית שנתית אחת שחרגה משיעור השגיאה האפשרית המקסימלית 
השינוי  )טבלה 2(:   11.6%  – החוזרים  המפקדים  בעזרת  שנמצאה 
השנתי הגבוה ביותר – ירידה ב-10.7% – תועד בשנת 2017 לעומת 

בגודל  חד  שינוי  נמצא  לא  האחרונה  שבתקופה  מכאן   .2016 שנת 
אפשרי  מנטאי  גבוה  שהוא  שנתי  הבדל   – לשנה  משנה  האוכלוסייה 
 )2018( האחרונה  המפקד  שבשנת  לציין  אפשר  כך,  על  נוסף  מרבי. 
הרב- הסטטיסטית  במסגרת  פרטים(   181( האוכלוסייה  גודל  נשאר 
ב-20  גבוה  היה  והוא   ,)201.3±23.9( המפקד  שנות   18 של  שנתית 
פרטים מגודל האוכלוסייה המזערי )161 פרטים( שנרשם )2004( בכל 

שנות המפקד )טבלה 1(. 
 )R2=0.89( טובה  התאמה  משמש   )6 )איור  רב-איברי  מגמה  קו 
נתוני  על  לאחור  במבט  האוכלוסייה.  גודל  של  הרב-שנתיים  לנתונים 
להעריך  שניתן  ייתכן   ,)6 )איור  הקודמות  השנים  ב-17  המפקד 
עדיין   ,2018 בשנת  המצב  פי  על  גדי  עין  בנווה  היעלים  שאוכלוסיית 
שומרת על יציבותה מבחינת מספר פרטיה. בעבר תועדה עלייה בגודל 
האוכלוסייה, מהמצב שבו מספר הפרטים בה היה נמוך אף יותר מזה 
הפרטים,  כל  בסך  הירידה  מגמת  זאת  עם  האחרונה.  בשנה  שתועד 

הנמשכת כעשור )איור 6(, משאירה סימן שאלה ביחס לעתיד. 
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רב- - - מגמה )  6סדר  (איברי-קו

גודל אוכלוסיית היעלים )סך כל הפרטים( בנווה עין גדי על פי המפקדים  איור 6: 
בשנים 2001–2018

על אף המאמץ לבצע באזור עין גדי מפקד יעלים איכותי להערכת המגמות 
בגודל האוכלוסייה, אין די בנתוני המפקדים בלבד לצורך ניתוח מפורט 
מאפשרות  השנתיים  המפקדים  תוצאות  באוכלוסייה.  התמורות  של 
בכוחן  אין  אך  האוכלוסייה,  בגודל  רב-שנתי  או  שנתי  הבדל  לחשב 
 )]Nt=N0+]B–D]+]I–E]( לפרט את המשוואה הדמוגרפית הבסיסית
הכוללת גם תמותה לצד ילודה וגם הגירה חיובית לצד הגירה שלילית, 
שאינן נמדדות במפקד. המפקד יכול לספק בעקיפין מידע מסוים לגבי 
הפרטים  של  לאוכלוסייה  הצטרפותם  על  תמונה  לקבל  ניתן  הילודה: 
תמותת  על  מידע  זאת  לעומת  שנה.  חצי  גיל  עד  ששרדו  הצעירים 
היעלים לא מתקבל בו לכאורה כלל. אולם המסקנה על יציבות בגודל 
לאמיתו  מעידה  ודינמית,  יחסית  ביציבות  מדובר  אם  גם  האוכלוסייה, 
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שווה  אחת  בשנה  הצעירים  הפרטים  שתוספת  עקיפה  בדרך  דבר  של 
בערכה לתמותה השנתית. זאת בהנחת עבודה שאין סיבה לשוני עקרוני 
בין הגירה חיובית לבין הגירה שלילית באוכלוסייה הספציפית. כלומר 
)טבלה 1(,  שנפקדו  הצעירים  מספר  של  הרב-שנתי  לממוצע  בהתאם 
גס.  באומדן  בשנה  פרטים  כ-50  להיות  אמורה  באוכלוסייה  התמותה 
או  טריפה  כגון  טבעיות,  מסיבות  תיתכן  שהתמותה  להוסיף  אפשר 
ציד  או  בכביש  דריסה  כגון  אדם,  בידי  שנגרמות  מסיבות  או  מחלות, 
בלתי חוקי. יש לציין, שמקרי תמותת היעלים באזור עין גדי מתועדים 

בתצפיות באופן חלקי מאוד ביחס להערכה שהובאה לעיל. 
ערכו  מלבד  לשמש,  יכול  במפקד  הנמנה  הכללי  הפרטים  מספר   
ההשוואתי הרב-שנתי, להערכת צפיפות אוכלוסיית היעלים בנווה עין 
גדי. כפי שצוין לעיל, בעונת החום והיובש )אפריל–אוקטובר( מתרכזת 
של  התחתון  בחלקו  בעיקר  האור  שעות  ברוב  היעלים  עדרי  פעילות 
נווה המדבר, בשטח המשתרע על פני כ-800 דונם )אומדן בכלים של 
GIS(. בגודל שטח זה ובגודל האוכלוסייה המרבי המתועד במפקדים, 
דונם  כ-3.3  יעל  של  פרט  לכל  יש   ,)1 )טבלה  פרטים  ל-239  שמגיע 
ריכוזי  שהן  העיקריות,  המרעה  בחלקות  ואילו  הנווה,  בשטחי  בלבד 
העצים הסודניים ומטעי התמרים, עולה הצפיפות היעילה של היעלים 
לפרט אחד לדונם מרעה. זוהי צפיפות מכריעה של האוכלוסייה בתקופה 
של  כולו  המחיה  תחום  אומדן  את  סותרת  אינה  זו  הערכה  הקריטית. 
העדרים – כ-7,000 דונם שנכללים בהם אתרי לינה, מקומות שיחור 
לעיתים  הנפרדות  קטנות  קבוצות  של  הפעילות  אזורי  מזדמנים,  מזון 
מהעדרים וכן הלאה – כרחב בהרבה מהשטח התחתון של נווה המדבר 

)ראו תת-פרק 2.2(. 
)נובמבר–מרץ(,  והגשמים  הקרירּות  עונת  במהלך  משתנה  המצב 
בעיקר בשנים שבהן די בכמות המשקעים להתפתחות הצומח העונתי 
יובשניים. בשנים כאלו מתפתח מרעה ליעלים במדרונות  גידול  בבתי 
תחום  כך  ובשל  המדבר,  ברמת  ההעתקים  מצוק  ובקרבת  הטרשיים 
ניכר.  באופן  לעיתים  מתרחב  העדרים  רוב  של  היומיומית  הפעילות 
תנועת היעלים בתקופה זו של קרירות וגשמים אינה תחומה רק לעלייה 
להר בכיוון מערב, אלא היא מתרחבת גם אל המצוקים לכיוון צפון או 
מידע  בלכר,  )מ'  מזון  שיחור  של  בפעילות  קצובים  זמן  לפרקי  דרום 
בתקופות  גדי  עין  באזור  היעלים  אוכלוסיית  צפיפות  אולם  אישי(. 
הקצרות והחולפות של שפע המזון היא לא המכריעה לממשק מקורות 
המזון של היעלים, לעומת צפיפותה בתחום הנווה בעונת החום והיובש 

הקריטית, שהיא בבחינת צוואר בקבוק המכריע. 

4.2 מספר הנקבות כמדד לניטור ארוך-טווח 
ואילך  וחצי  שנה  מגיל  היעלות  כל  פיה  שעל  לגישה  ברור  יתרון  יש 
משתייכות במפקד לקבוצה אחת. כך מושג רצף השוואתי, עקיב ואמין 
אולם   .)2.3 תת-פרק  )ראו  לרעותה  אחת  משנה  המפקד  תוצאות  של 
אין להתעלם מהמגבלות שבפירוט הדמוגרפי המזערי במדד הזה. בראש 
זו אינה מאפשרת מנייה ישירה של מספר האימהות  גישה  ובראשונה 
מהנקבות  חלק  כי  המפקד,  בשנת  שנמנו  הגדיים  של  הפוטנציאליות 
דיין להמליט  ובעונה אחת עם הגדיים, לא היו בוגרות  הנפקדות בעת 

באביב שקדם למפקד.  

בדרך כלל מגיעות נקבות היעל הנובי לבגרות מינית בגיל שנה וחצי 
)Mendelssohn and Yom-Tov, 1999(, זהו גיל הבגרות המינית של 
 Fedosenko( Capra – הנקבות גם בקרב מינים אחרים של סוג יעל
and Blank, 2001; Parrini et al., 2009(. בתנאי שבי תועדה יעלה 
ידועה  לא  תופעה  זו  אך  שנה,  חצי  בגיל  שהתעברה   )C. nubiana(
 .)Mendelssohn and Yom-Tov, 1999( בטבע  המין  באוכלוסיות 
גם בעין גדי, במשך חצי יובל של המעקב )מ' בלכר, מידע אישי(, לא 
נצפה אירוע כזה, ואף לא היה חשד לקיומו. מכאן שהיעלות בנות שנה 
וחצי הנמנות במהלך המפקד השנתי בתוך המספר הכולל של הנקבות, 
הן לא האימהות של הגדיים הנפקדים באותה השנה. יתר על כן, נראה 
שגם התעברות של נקבה בת שנה וחצי היא אירוע נדיר בטבע. במחקר 
נקבות  נמצאו  לא   )Rughetti et al., 2015( אלפיני  יעל  על  מעמיק 
מעוברות בין היעלות בנות השנתיים. המלטות של נקבות בגיל פחּות 
חדשות  אלפיני  יעל  אוכלוסיות  בקרב  בעיקר  תועדו  שנים  משלוש 
כלומר   ,)Parrini et al., 2009( נמוכה  צפיפות  ובעלות  )מושבות( 

בתנאים שונים מאשר בעין גדי. 
זיהוי גיל הנקבות על פי תצפיות שדה זריזות במהלך המפקד הוא 
תצפיתן  גם  המידע.  אמינות  הבטחת  מבחינת  מאוד  מאתגרת  משימה 
בין  בוודאות  להבדיל  לעיתים  יתקשה  היעלים  בתחום  ניסיון  בעל 
נקבה בת שנה וחצי לבין נקבה בת שנתיים וחצי, בייחוד בעת ספירת 
בין  גדולות שנמצאות בתנועה מהירה. הבחנה בתנאים כאלה  קבוצות 
מטלה  היא  הרביעית  בשנה  יעלה  לבין  לחייה  השלישית  בשנה  יעלה 
בלתי ישימה לחלוטין, גם לאיש מקצוע מנוסה. מאליו מובן שהכשרת 
שאינו  דבר  הוא  כאלו  משימות  לביצוע  שנה  מדי  החדשים  הסופרים 
מציאותי. בנסיבות אלה נשאלת אפוא השאלה: מהי בכל זאת המהות 
הביולוגית של מדד מספר הנקבות ללא פירוט גיליהן במפקד היעלים 

בנווה עין גדי? 
הבוגרות  היעלות  כלומר  ויותר,  וחצי  שנה  בנות  היעלות  מספר 
מבחינה מינית, הנמצאות בתחום נווה המדבר ובסביבותיו בעת החיזור 
או לקראתו, משקף במידה מסוימת את פוטנציאל הילודה המרבית הצפוי 
באוכלוסייה באביב הקרוב. מכאן נגזרת הנחת העבודה שלצורך הערכת 
הנקבות  מספר  לבין  מסוימת  בשנה  שנפקדו  הגדיים  מספר  בין  היחס 
שהן אימהותיהם הפוטנציאליות, ראוי להתייחס למספר הנקבות שנמנו 
של  כזו  שהסטה  להניח  סביר   .)1 )טבלה  הקודמת  השנה  של  במפקד 
נתוני המפקדים להערכת היחס בין הצעירים לבין הנקבות יכולה להוסיף 
של  בכוחה  אין  זאת,  עם  המדובר.  הנתונים  לחתך  ביולוגית  משמעות 
הסטה זו בשנות המפקד להפוך את בסיס הנתונים הנידון לכלי מתאים 
לחישוב מדד הילודה או מדד שרידות הצעירים, כי גורמים ומשתנים 

רבים מדי פעילים באוכלוסייה במשך השנה. 
חשוב לציין, שהדברים אמורים באוכלוסיית היעלים הספציפית של 
אזור עין גדי, לפחות במה שקשור לנקבות )ואיתן גם לזכרים עד גיל 
2.5 בערך(. תצפיות רבות ביעלות המסומנות בתגי אוזן צבעוניים או 
בנקבות המזוהות לפי סימני גוף ייחודיים )איור 7( תועדו בשנות השבעים 
של המאה הקודמת ובשנות האלפיים )ארונסון, 1982; מ' בלכר, מידע 
שטרם פורסם(. על פי המעקב אחרי כ-30 פרטים שונים, היעלות בנווה 
עין גדי שמרניות מאוד מבחינת תחום מחייתן בעונת ביצוע המפקד, והן 
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נעות בטווח של קילומטרים ספורים בלבד. גם אם במקרים מסוימים 
בכל  הן  המדבר,  מנווה  מתרחקות  הנקבות  והגשמים  הקרירות  בעונת 
זאת חוזרות לאזור עין גדי ומתמידות בנוכחותן בנווה המדבר ובקרבתו 
הנקבות  שמספר  לכך  הדעת  את  לתת  חשוב  והיובש.  החום  בחודשי 
מבטא לא רק את פוטנציאל הצטרפות הפרטים הצעירים בטווח הקרוב 
של  כוחה  את  גם  כלשהי  במידה  משקף  הוא  אלא  הקרובה(,  )בשנה 
האוכלוסייה לשמור על עמידותה בשנים הבאות. הסיבה לכך היא שגיל 
הפוריות של הנקבות באזור עין גדי מגיע עד עשר שנים לפחות, על פי 
מעקב אחר יעלות מסומנות או מזוהות )מ' בלכר, מידע שטרם פורסם(, 

אך מובן שנתון זה מותנה בשרידות היעלות במשך השנים. 

זיהוין  את  שאפשרו  בולטים  גוף  סימני  בעלות  נקבות  של  דוגמאות  איור 7: 
הוודאי: יעלה "קרן-שמאל-קטנה" )א'( ויעלה "אוזן-ימין-קרועה" )ב'(. 

צילום: מיכאל בלכר

המהותי  המדד  הוא  השנתי  המפקד  בתוצאות  שנקבע  הנקבות  מספר 
ביותר להערכת המגמות בגודל האוכלוסייה כולה בטווח הארוך )טבלה 
1, איור 8(. מספר היעלות בשנת 2018 )100 פרטים( עלה על הממוצע 
הרב-שנתי )כ-98 פרטים(, ורק בשנה אחת מעשר השנים שקדמו לשנה 
זו ירד מספר הנקבות שתועדו במפקדים, אל מתחת לממוצע )92 פרטים 
אוכלוסיית  שגודל  ההערכה  את  מחזקים  אלה  נתונים   .)2015 בשנת 
היעלים באזור עין גדי יציב יחסית לעת עתה, והם מנמיכים את החששות 
זאת   .)4.1 תת-פרק  )ראו  הקרוב  בעתיד  האוכלוסייה  צמצום  מפני 
בעשורים  התקיימו  שהם  כפי  האוכלוסייה,  של  החיים  שתנאי  בהנחה 
 )8 )איור  רב-איברי  מגמה  קו  לרעה.  ישתנו  ולא  ישתמרו  האחרונים, 
מספר  של  הרב-שנתיים  לנתונים   )R2=0.90( טובה  בהתאמה  נמצא 
הנקבות. המסקנה המתבקשת היא שמספר היעלות הבוגרות, שהן הרוב 
הברור באוכלוסייה על פי המפקדים ב-17 השנים האחרונות )טבלה 1(, 
הוא מדד הכרחי להערכת התמורות והמגמות בגודל אוכלוסיית היעלים 

בעין גדי. 
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רב- - - מגמה )  6סדר  (איברי-קו

מספר הנקבות בנות שנה וחצי ויותר על פי מפקדי היעלים בנווה עין גדי  איור 8: 
בשנים 2001–2018 

מבחינת התוצאות הרב-שנתיות של המפקד )ראו תת-פרקים 3.1–3.2( 
עולה גם שמספר הנקבות הוא המדד הדמוגרפי הטוב ביותר מהבחינה 
היישומית, וזאת בהשוואה למשתני אוכלוסייה אחרים הנמדדים במפקד. 
 )2 )טבלה  נבדלות  שנים  ב-11  מקבילים  מפקדים  שני  של  בתוצאות 
נמצאו הממצאים האלה: )1( ההפרש הממוצע במספר הפרטים שנפקדו 
הנקבות  בקרב  ביותר  הקטן  הוא  ב'  במועד  מספרם  לבין  א'  במועד 
)3.4(; )2( הפרש זה הוא כ-3.5% בלבד ממספרן הרב-שנתי הממוצע; 
)3( ההפרש המקסימלי היחסי בין שני המפקדים )נטאי אפשרי מרבי( 

הוא הנמוך ביותר )10.8%( גם כן בקרב הנקבות. 

4.3 מספר הצעירים כמחוון לטווח קצר
המספר  תועד   2017 בשנת  במפקד   ,)3.1 )תת-פרק  לעיל  שצוין  כפי 
הקטן ביותר של גדיים )21 פרטים( ב-18 שנות הניטור העקיב )טבלה 
1(, ונתון זה נתמך הן בתוצאות המפקד החוזר באותה שנה )טבלה 2( 
4( בהשוואה  )טבלה   2017 המדגמיות של שנת  והן בסדרת הספירות 
לסדרת הספירות שבוצעו בשנת 2007 )טבלה 3(. לראשונה בכל שנות 
מהמחצית  פחות   2017 בשנת  שתועד  הצעירים  מספר  היה  המפקד 
)41.3%( של הממוצע הרב-שנתי במדד זה )כ-51 פרטים(. משום כך 
המספר החריג של הצעירים בתוצאות המפקד של שנת 2017 הוא בגדר 
בטווח  האוכלוסייה  ניטור  של  בהיבט  אליו  להתייחס  ונדרש  תקדים, 

הקצר ובטווח הארוך. 
בהקשר זה חשוב לציין את הגישות השונות של הניטור ושל המחקר. 
היה עדיף לו אפשר היה לפי תוצאות הניטור לענות על שאלות מחקריות 
הן  הניטור  מטרות  במישרין.  ניטור  שאלות  אינן  אלה  אך  סיבתיות, 
סבירים  קצה  גבולות  התוויית  ולסטיות,  לחריגות  מידה  אמות  קביעת 
כך  משום  והנטיות.  המגמות  והערכת  הנמדדים  למשתנים  רצויים  או 
בשנת  הגדיים  מספר  של  הנמוך  הנתון  הבוחן,  שבמקרה  להדגיש  יש 
הרב- התוצאות  פי  על  נקבעה  חריגותו  הניטור,  במהלך  נתגלה   2017
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שנתיות, והמפקד האחרון שנערך ב-2018 מצביע על כך שלעת עתה 
ניסיון  יובא  להלן  עצמה.  על  שחזרה  חריגה  ולא  חד-פעמי  מקרה  זהו 
להסביר את המקרה יוצא הדופן של שנת 2017 על בסיס נתוני הניטור 

של אוכלוסיית היעלים ושל משתנה סביבתי רלוונטי. 
של  ובשרידות  בילודה  התנודות  להסבר  המקובלים  הגורמים  אחד 
הצעירים באוכלוסיות היעלים במדבר בכלל ובאזור עין גדי בפרט הוא 
 Hakham and  ;1982 ארונסון,  אצל  למשל  )ראו  המשקעים  כמות 
Ritte, 1993(. על פי נתוני השירות המטאורולוגי, ממוצע כמות הגשם 
העונתי בנווה עין גדי בשנים 2000–2018 הוא 46.4 מ"מ, כאשר הטווח 
של הגורם הסביבתי המדובר הוא מ-20.2 מ"מ עד 105.1 מ"מ לעונה. 
9, לצד מספר  הנתונים העונתיים של כמות המשקעים מוצגים באיור 
הצעירים על פי תוצאות המפקד )טבלה 1(. אם נתייחס לארבע השנים 
האחרונות )משך הזמן של מחקרים אקדמיים בדרך כלל(, אפשר להסיק 
שלפי מַקדם הִמתאם יש קשר ליניארי חזק מאוד בין מספר הצעירים 
במפקד לבין כמות הגשם )R=0.92(, מה שנותן לכאורה הסבר מושלם 
למצב החריג בשנת 2017. אולם בבחינת טווח הנתונים של 18 שנים 
סדרות  שתי  בין  שהקשר  נמצא  במחקרים(,  נפוץ  שאינו  הזמן  )משך 
הנתונים הוא קשר חלש )R=0.48(, כלומר כמות המשקעים העונתית 
מסבירה רק באופן חלקי את השינויים הרב-שנתיים במספר הצעירים 
על פי תוצאות המפקד. אפשר עוד לציין, שהתמונה אינה משתנה כמעט 
חודש  תחילת  עד  שירדו  המשקעים  את  רק  בחשבון  מביאים  כאשר 

אפריל, שהם הגשמים היעילים להתפתחות הצומח. 
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גדי  עין  בנווה  היעלים  מפקדי  פי  על  שנה  כחצי  בני  הצעירים  מספר  איור 9: 
)נתוני השירות  2001–2018 לצד כמות המשקעים באותן שנים  בשנים 

המטאורולוגי(

מלבד ההשוואה הסטטיסטית ארוכת-הטווח, שמצביעה על קשר חלש 
בין מספר הגדיים בנווה עין גדי לבין כמות הגשם באזור, מצביעים על 
כך גם הנתונים של שנים ספציפיות )ראו באיור 9(. הדוגמה הבולטת 
היא בהשוואת נתוני שנת 2015 )מספר הצעירים – 75, כמות הגשם – 
105.1 מ"מ( לעומת הנתונים בשנת 2009 )מספר הצעירים – 74, כמות 
הגשם – 29.0 מ"מ(. יש לציין, שמספר הנקבות שתועד במפקד בשנים 
2014 ו-2008 )שהן השנים הקודמות לשנים שבשתי הדוגמאות שלעיל( 
– המספר ההגיוני להתייחסות בדוגמה המדוברת )ראו תת-פרק 3.3(, 
הוא קרוב מאוד בשנים הללו )107 ו-99 פרטים בהתאם( ואף גדול מעט 

בשנת 2014 לעומת שנת 2008 )טבלה 1(. נראה שהסבר המקרה של 
שנת 2017 אינו פשוט כל כך, מה שממחיש את ההבדל בין ניטור לבין 
מחקר. יש מקום לסברה שבמקרה זה מדובר בשילוב גורמים מורכב, 
שלצורך פירושו דרושים כלים של חקר מעמיק, ואין די במפקד הפרטים 

ובמדידת המשקעים. 
השנתי  היעלים  במפקד  משמש  שנה  כחצי  בני  הצעירים  מספר 
בנווה עין גדי כמדד למספר הגדיים באוכלוסייה ששרדו בשלהי עונת 
היובש והחום ובסוף תקופת ההנקה. זהו מדד שמבטא באופן ישיר את 
ההצטרפות השנתית של הצעירים לאוכלוסייה על פי תיעודם בתקופה 
עונתית מוגדרת. המדד משקף את המצב באוכלוסייה בשנה הספציפית 
ובכל שנה מחדש, אף על פי שהוא מושפע באופן עקיף גם מתהליכים 
המדד  כך  משום  ובגילן.  היעלות  במספר  הדינמיקה  כגון  רב-שנתיים, 
של מספר הצעירים הוגדר כאן כמחוון לטווח קצר, שבאמצעותו ניתן 
לזהות חריגה במצב האוכלוסייה בהיבט של הצטרפות הפרטים החדשים 
בשנה מסוימת על רקע הנתונים הרב-שנתיים. לעומת המצב המצטבר 
של שנים אחדות, כפי שהוא בא לידי ביטוי במשתני המפקד כגון מספר 
הפרטים הכללי או מספר הנקבות, במדד מספר הצעירים אין מה שניתן 

לכנות מצב מצטבר, כי הצעירים הם גדיים חדשים מדי שנה.
במה שקשור למגמות בטווח הארוך, נראה שמספר הצעירים אינו 
המדד המתאים להערכה כזו בגלל טבעו )ראו בפסקה הקודמת(. לפיכך 
התאמה  בעל  הוא   )9 )איור  הרב-איברי  המגמה  שקו  מפתיע  זה  אין 
ניתן  הגדיים.  של  הרב-שנתיים  לנתונים   )R2=0.19( מאוד  נמוכה 
להעריך שמספר הצעירים במפקד השנתי במסגרת הממוצע הרב-שנתי 

)51±13( הוא הסביר והרצוי לאוכלוסיית היעלים בנווה עין גדי. 

4.4 מספר הזכרים במפקד ונדידתם במרחב
לנווה  בעיקר  מוגבל  גדי  עין  באזור  מחייתן  שתחום  היעלות,  לעומת 
זה  ממרחב  מתרחקות  הן  נדירות  לעיתים  ושרק  ולסביבותיו,  המדבר 
תועדה  יהודה  במדבר  היעלים  זכרי  אצל  והגשמים,  הקרירות  בעונת 
נדידה תקופתית או הגירה לאחר ההתבגרות על פני קילומטרים רבים 
לאורך מצוק ההעתקים )ארונסון, 1982; מ' בלכר, מידע שטרם פורסם(. 
פירושו של דבר הוא שתחום המחיה של הזכרים הבוגרים, מגיל 3–4 
יותר מתחום המחיה של הנקבות. שוני כזה בגודל  גדול  שנים בערך, 
 Parrini et al.,( תחום המחיה בין שני הזוויגים מוכר גם ביעל אלפיני
2009( וביעל פירנאי )Escos and Alados, 1992(. בזכרים של המין 
הפירנאי תחום המחיה גדול פי שישה בערך מתחום המחיה של הנקבות. 
בוגרים  זכרים  ארבעה  של  נדידה  תועדה   1977–1976 בשנים 
הפוך( למרחקים  בכיוון  )וגם  ודרומה  צפונה  גדי  עין  מנווה  מסומנים 
אחדים  חודשים  עד  שנמשכו  ולתקופות  ק"מ   25 עד  מ-10  שנעו 
)ארונסון, 1982(. תופעה דומה נרשמה בשנים 2000 ו-2007–2008: 
גדי;  בעין  חודשים  כמה  לאחר  הופיע  באזור מצפה שלם  זכר שסומן 
שנה,  כחצי  עד  במקום  ושהו  גדי  עין  בנווה  שסומנו  זכרים  שלושה 
בנחל  דרגות,  במצוקי   – צפונה  ק"מ  כ-15  ונצפו  האתר  את  עזבו 
חצצון וליד מצפה שלם. אחד מהם שב לאחר מכן לעין גדי )מ' בלכר, 
להעריך שתחום  אפשר  אלה  עובדות  סמך  על  פורסם(.  מידע שטרם 
של  פקידה(  )תא  העניין  משטח  חורג  הבוגרים  הזכרים  של  המחיה 
מפקד היעלים בנווה עין גדי וגם משתנה במשך חייהם. מכאן המסקנה 
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שמספר הזכרים הנמנים במפקד השנתי )טבלה 1, איור 10( מושפע גם 
מהגירתם החיובית והשלילית של הזכרים הבוגרים.

  

  10איור

20

30

40

50

60

70

80

90

100

רב- - - מגמה )  6סדר  (איברי-קו

מספר הזכרים בני שנה וחצי ויותר על פי מפקדי היעלים בנווה עין גדי  איור 10: 
בשנים 2001–2018 

מצד אחד המידע שצוין לעיל יכול לשמש בסיס להנחת עבודה ראשונית, 
של  שלילית  הגירה  לבין  חיובית  הגירה  בין  מהותי  הבדל  צפוי  שלא 
גדי, כי האתר נמצא באמצע מדבר  הזכרים הבוגרים באוכלוסיית עין 
יהודה שבו חיים היעלים, ותנועת הפרטים שתועדה בתצפיות היא דו-
למרות  יחסית,  מאוזן  במצב  שמדובר  ייתכן  אחרות,  במילים  כיוונית. 
נדידת פרטים ספציפיים. אפשר אף להניח שנדידת הזכרים הדו-כיוונית 
כתופעה באוכלוסייה אינה אמורה להיות שונה במידה עקרונית בשנה 
מסוימת לעומת שנה אחרת, כלומר התופעה אינה צריכה להשפיע על 
הכוח ההשוואתי של תוצאות המפקד בשנים השונות. קו מגמה רב-איברי 
)איור 10( נמצא בהתאמה טובה )R2=0.85( לנתונים הרב-שנתיים של 
מספר הזכרים שנמנו במפקד היעלים בנווה עין גדי, ומבחינה זו התמונה 

דומה למדדים של מספר הנקבות ולסך כל הפרטים. 
מצד שני, תנועת זכרים בוגרים מתחום נווה עין גדי ואליו מצביעה 
על מצב דינמי שיכול לגרום להבדלים בתוצאות מפקד במועדים שונים, 
המפקד.  נערך  התקופה שבה  לקראתו, שהיא  או  החיזור  בעת  בייחוד 
השנים  ב-11  המפקדים  שני  של  התוצאות  בין  היחסי  המרבי  ההפרש 
שבהן בוצע מפקד ביקורת )טבלה 2( הוא הגבוה ביותר במשתנה של 
כמעט.   39% עד  להגיע  ויכול  המדדים,  שאר  לעומת  הזכרים  מספר 
אף על פי שזהו נתון סף חד-פעמי, וההפרש הממוצע המספרי בין שני 
המפקדים )טבלה 2( במדד הזכרים הוא רק 6.5 פרטים )פחות מההפרש 
שתועד  המרבי  השיעור   ,)8.4 הפרטים,  כל  סך  של  במדד  הממוצע 
כשגיאה אפשרית במפקד מצביע על מדד שייתכן ומושפע גם מנדידת 
הזכרים הבוגרים. לפיכך מוטב להעריך שהמדד של מספר הזכרים יכול 
מתבקשת  אך  השוואתי,  יחסי  משתנה  בתור  הניטור  למטרות  לשמש 

זהירות מסוימת במסקנות לגביו.

על  הנקבות  מספר  לבין  הזכרים  מספר  בין  שהיחס  לציין  אפשר 
ראו  הממוצע,  על  מתוך התבססות  בערך,   2:1( תוצאות המפקדים  פי 
טבלה 1( דומה ליחס שנמצא באוכלוסיית היעלים בעין גדי לפני כשלושה 
עשורים באומדנים שנערכו בשנים שונות בסוף הקיץ )ארונסון, 1982; 
Hakham and Ritte, 1993(. תוצאות המפקד מראות שב-17 השנים 
האחרונות היה מספר הזכרים קטן ממספר הנקבות באופן עקיב. סביר 
להניח שנתון זה הוא סימן לתמותת זכרים גבוהה יותר באופן ניכר. כפי 
שהודגש לעיל, מפקד יעלים בתור כלי ניטור אינו מיועד לתת תשובות 
פירוט  סוגיית  לתוצאותיו.  בהקשר  להעלות  שאפשר  השאלות  לכל 

סיבות התמותה באוכלוסייה היא אחת מהן. 

5. סיכום

שיטת מפקד היעלים המיושמת בנווה עין גדי נמצאה במבחנים כאמינה, 
ולפי הנתונים הרב-שנתיים השגיאה האפשרית במפקד אינה עולה על 
15% מגודל האוכלוסייה המוערך. על כן ניתן להסיק שהשיטה מתאימה 
לניטור ארוך-טווח ברמת הדיוק שנקבעה כיעד. המשך ביצוע המפקד 
גם  ולכן  יותר,  נרחב  נתונים  בסיס  בעתיד  לספק  צפוי  הבאות  בשנים 
מהימן יותר, להערכת המגמות בגודל האוכלוסייה בטווח הארוך וייתכן 

שגם לחיזוין. 
בהשערות  תומך  אינו  המפקד  שנות  ב-18  הנצבר  המידע  חתך 
מרחיקות-הלכת שצוטטו במבוא המאמר: לא תועדו בתקופה המדוברת 
גדי. אפשר  בגודל אוכלוסיית היעלים בעין  או עלייה קיצוניות  ירידה 
על  עדיין  שומרת  שהאוכלוסייה  המפקדים  תוצאות  סמך  על  להעריך 
פוטנציאל היציבות שלה, למרות התנודות בגודלה בטווח הארוך ולמרות 
ההשערה  האחרונות.  בשנים  הכללי  הפרטים  במספר  הירידה  מגמת 
נתמכת במספר הנקבות ובחלקן היחסי באוכלוסייה, שנשארים יציבים. 
עם זאת, בתנאי קיום היעלים בנווה עין גדי, שהיו עמידים יחסית במשך 
תופעת  התפתחות  שליליות.  תמורות  באחרונה  התרחשו  רבות,  שנים 
הבולענים בעקבות ירידת מפלס ים המלח גרמה לנטישה של כמחצית 
2016( ולסלילת מעקף  ממטעי התמרים בנווה עין גדי )בלכר ובלכר, 
2016(. בכך צומצמו שטחי  בולענים שחוצה את נווה המדבר )בלכר, 
וגדלה  המזון,  למקורות  בגישתם  רב  שיבוש  חל  היעלים,  של  המרעה 
הצער.  למרבה  התממשה  שכבר  סכנה  בכביש,  שלהם  הדריסה  סכנת 
כדי להבטיח עתיד יציב ליעלים באזור עין גדי דרושה פעולה ייעודית. 

הנחת העבודה בהערכת תנאי הקיום של אוכלוסיית היעלים בנווה 
עין גדי ובנימוק ההמלצות לשימור יציבותה, זהה לזו שביסוד המפקד 
השלם כשיטת ניטור האוכלוסייה לטווח הארוך: בלתי אפשרי להחזיר 
את היעלים אל הצוקים מעל נווה המדבר, כפי שהיה, קרוב לוודאי, לפני  
כ-70 שנה. נווה עין גדי הוא התחום המרכזי בפעילות היומיומית של 
אוכלוסיית העניין ברוב ימות השנה. זאת מציאות שבה התקיימו כבר 
כמה דורות של יעלים, ולא ניתן להשיב את הגלגל לאחור. יתר על כן, 
רצוי לשמר את המצב כמות שהוא לאור הצמצום החזוי בתחום התפוצה 
האקלים  שינוי  של  העתידיות  ההשפעות  בעקבות  הנובי  היעל  של 
זו ובמקביל לניטור  )Soultan et al., 2019(. במסגרת הנחת עבודה 
המקיים  לממשק  המלצות  גובשו  האוכלוסייה,  גודל  של  הרב-שנתי 
גדי  עין  בנווה  הטבע  שמירת  של   )sustainable management(
שבהן אחד ההדגשים הוא על היעלים )בלכר, 2002א; בלכר, 2002ב; 
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בלכר ובלכר, 2011; בלכר, 2012; בלכר, 2016; בלכר ובלכר 2016(. 
הצעות ייעול אלו, שתמציתן מובאת להלן, ושמומשו עד כה רק בחלקן, 
מתייחסות לא רק לתנאי קיום אוכלוסיית היעלים שהשתנו לאחרונה, 

אלא גם לבעיות שהצטברו במשך שנים רבות. 
חקלאות  לבין  הבר  חיות  שימור  בין  הממשק:  מטרות  בין  מיזוג  	·

מסורתית, בין שמירת החי לבין שימור הצמחים, בין שיקום נוף 
הצומח לבין פריסת בעלי החיים הרצויה, בין הבטחת מזון חלופי 
ליעלים במסגרת התכוננות לשינוי האקלים לבין הצורך בהרחקתם 

מהסביבה הבנויה וממוקדי כינוס המטיילים. 
יישוב  לנקודות  הארחה,  לבתי  לאכסניות,  היעלים  כניסת  מניעת  	·
ידי גידור מתאים. זאת על מנת לבלום את  ולשטח בנוי אחר על 
התרגלותם לשהייה בקרבת יתר לאנשים, את הסתגלותם לסביבה 
בנויה ולמזון לא טבעי, את השינויים הבלתי רצויים בהתנהגותם 

ואת גרימת נזקי היעלים לגינות ולרכוש. 
דו-קיום בין גידול תמרים מסורתי לבין מרעה ליעלים. ניצול מטעי  	·
לתועלתה,  אלא  לחקלאות  נזק  ללא  הבר  חיות  ידי  על  התמרים 
משרת את שמירת הטבע. השילוב יעיל גם לדיקלאים כי היעלים 
תורמים להפחתת אוכלוסיות מזיקי התמר )באכילת פירות נושרים( 

ולהדברת העשבים. 
שיקום נוף עצים ושיחים סודניים לייצוב כושר הנשיאה של נווה  	·
המדבר עבור היעלים ולהגדלת ייצור הצומח כדי לספק להם מקור 
הבוגרים  המעוצים  הצמחים  התחדשות.  יכולת  בעל  טבעי  מזון 
להרחבת  אמצעי  ומשמשים  היעלים,  של  האכילה  בלחץ  עמידים 

הפריסה של האוכלוסייה בתחום הנווה. 
הגדלת שמורת עין גדי על ידי צירוף שטחי הנווה שננטשו בשל  	·
תופעת הבולענים. הכרזת השטחים הללו כמוגנים ושיקום שטחים 
אוכלוסיית  הקיום של  ולתנאי  בכלל  הטבע  יתרמו לשמירת  אלה 
היעלים בפרט, משום שעד היום אין בשמורה כל ייצוג לקרקעות 

הפוריות במניפות הסחף של הנחלים.
הבטחת מעברים מוגנים ונגישים ליעלים במעקף הבולענים שנסלל  	·
באמצע הנווה. כדי להגיע למטעי התמרים ולנופי הצומח המעוצה 
הסודני במניפות הסחף, נאלצים היעלים כיום לחצות את המעקף 
שמסכן אותם בדריסה על ידי כלי רכב. הגישה למעבר הבנוי היחיד 

במעקף חסומה בגדרות. 

תודות

אני מבקש להודות לכל אחת ואחד מפקחי שמורת עין גדי שהשתתפו 
במפקדי היעלים בשנים 2001–2018. תודה מיוחדת לעובדים שהתמידו 
במשימה זו והשתתפו במבצע למעלה משלוש שנים )בסוגריים מספר 
השנים(: גבי צנטנר )12(, סלימאן עזאזמה )11(, יעקב קזס )9(, ג'מיל 
אטרש )8(, דודי גרינבאום )7(, רעות בן אדר )6(, נחמה ששון )5(, 
גזית אגסי, דליה אמסטיסלבסקי, אברהים גבוע ואמיר פלח )4(. תודות 
 ;)2007 ניתנות גם לעוזריי בספירות המדגמיות: אירנה בלכר )בשנת 
2017(. אני מוקיר  מתן בוגומולסקי, נעמה עמיעז ואמיר פלח )בשנת 
היעלים,  בסימון  המעולה  פעולתו  על  קינג  רוני  ד"ר  לווטרינר  תודה 
ולעמיתי עמוס סבח על תצפיות בזכרים מסומנים בצפון מדבר יהודה, 
והמלצותיהם,  הערותיהם  על  האנונימיים  השופטים  לשני  גם  ואיתם 

שתרמו רבות לשדרוג המאמר. 
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