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מפירוק להרכבה- שימוש בפסולת דקלים בשילוב תפטיר פטריה לפיתוח חומרים טבעיים 
לתעשיה מעגלית ומקיימת

אטיאס נעם1

מו"פ מדבר וים המלח. 1

לדקלי התמר תפקיד מרכזי כבית גידול תומך חיים בסביבה מדברית. לאורך ההסטוריה, בני האדם למדו לרתום את 
האורגניזם הקדום הזה ולמצות את השימושים בחלקיו השונים להפקת מזון, חומרי מרפא ולבניית מבנים ארעיים או 
קבועים שמספקים הגנה מהתנאים המאתגרים של המדבר. מסיבה זו לדקל חשיבות מרכזית בדתות ותרבויות רבות 
ועד היום הוא מהווה סמל אייקוני לנווה מדבר. לאורך השנים, עם התפתחות חקלאות הדקלים נוצר מעבר מתצורה של 
נאות מדבר המתקיימים באופן טבעי במערכת האקולוגית המדברית, לשדות דקל המשתרעים על אלפי דונמים. במהלך 
המעבר לחקלאות תעשייתית, נזנחה ההתבוננות של השפעת הגידולים על המערכת האקולוגית ונזנחו שימושים רבים 
נוספים שניתן לעשות עם מה שהיום נחשב חלק מיותר של גידול התמרים ומכונה פסולת. קיימות אפשרויות להתאים 

את חקלאות דקלי התמר לצרכים שישרתו מגוון משתמשים רחב, בדומה לחשיבה על מערכת אקולוגית. 
המחקר מציע פתרון מעגלי ומקיים למגוון בעיות הנובעות מהצטברות פסולת הדקלים בערבה, הנערמת בכמויות של 
אלפי טונות מדי שנה. ערימות הפסולת מפרות איזון סביבתי כגורם לפליטת פחמן דו חמצני לאטמוספירה, מוקד סכנה 
מוגברת להתלקחות שריפות ובית גידול לגורמי מחלות צמחים, חרקים מזיקים וחיות בר. במקביל, בעשור האחרון נעשים 
מאמצים גלובליים רבים לאתר ולפתח חלופות ברות קיימא לחומרים סינתטיים בתעשיה ונחשפות אפשרויות רבות 
הגלומות בשימוש בפסולות אורגניות מענף החקלאות כמקור ליצירת חלופות טבעיות למגוון חומרים מזהמים ממקורות 

שאינם מתחדשים כמו למשל תוצרי נפט או מחצבים. 
המחקר מתמקד בשימוש בפסולת גזם דקלים בשילוב עם תפטיר פטריה. התפטיר מצוי בטבע כרשת תלת ממדית 
המתפרשת מתחת לפני השטח. בגידול של תפטיר עם שבבי גזם, התפטיר מתפתח בין שבבי העץ ונוצר חומר מרוכב 
טבעי עם חללי אויר מיקרוסקופיים המקנים לו תכונות של קלות, חוזק ובידוד בדומה לחומרים מבודדים סינתטיים כמו 

קלקר. מחקרים קודמים מראים כי לתהליך זה מדרך פחמן שלילי ועלות אנרגטית אפסית. 
בשנים האחרונות מתגבשת הבנה כי נדרש מעבר מתעשיה מזהמת המכלה משאבים ממקורות שאינם מתחדשים, 
לתעשיה מעגלית מקיימת המתבססת על אנרגיה ומשאבים ממקורות טבעיים ומתחדשים. בחשיבה המעגלית נלקחים 
בחשבון כל שלבי הייצור של המוצר תוך מיצוי כל פחת כמשאב וצמצום שימוש בתהליכים מזהמים וצורכי אנרגיה בכל 
שלבי הייצור, השינוע, הצריכה והפירוק של החומר. לממצאי המחקר חשיבות כלכלית סביבתית וחברתית ברמה איזורית 
וגלובלית כפתרון יישומי לפסולת גזם הדקלים וכחלופה טבעית, מקיימת ומתחדשת לחומרים בלתי מתכלים ובלתי 

מתחדשים בתעשיה.
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שרידות עצי תמר בהר הנגב בתנאים של עקות יובש וחוסר השקיה על ידי האדם
אשכנזי אלי1

החוג לגיאוגרפיה, מכללת אורנים. 1

בהר הנגב המרכזי מצויים עצי פרי ושרידי בוסתנים חקלאיים, חלקם נטושים מזה עשרות שנים וחלקם פעילים עד היום, 
שניטעו על ידי הבדווים ואף קודם להם. העצים והבוסתנים ניטעו בחלקות קרקע התחומות ע"י מדרגות חקלאיות קדומות, 
שהן חלק ממערכות חקלאיות עתיקות, רובן מהתקופה הביזנטית. בבוסתנים גדלים עצי פרי תרבותיים כגון זית, תאנה, 
גפן, רימון, שקד, תמר, חרוב, אלת הבוטנה, וחושחש. העצים בבוסתנים הנטושים לא הושקו על ידי האדם לפחות עשרות 
שנים.  בבוסתנים מעטים נמצאו עצים שגילם מוערך במאות שנים. על אף הנטישה, העצים ממשיכים לחיות וחלק גדול 

מהם, שורדים היטב ואף מניבים פירות גם היום. 
בהרצאה הנוכחית נדון בשרידות עצי תמר בהר הנגב בתנאים של עקות יובש וחוסר השקיה על ידי האדם ומה ניתן ללמוד 

מכך על היכולת לתמוך בעצי תמר בתנאי עקה על מנת לשפר את מצבם. 
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שימוש בגזם כפות תמרים כסופח זול ויעיל של מתכות רעילות משפכים תעשייתיים
בנט גבי1

מו"פ מדבר וים המלח. 1

גידול התמרים בערבה הדרומית מהווה מקור הכנסה מרכזי לתושבי האזור, שהיקפו נע בין 30%-25% מכלל ההכנסות. 
עם זאת, גידול זה מלווה ביצירתה של פסולת חקלאית רבה, כ- 3,500 טון חומר יבש בשנה, המורכבת ברובה מגזם כפות 
תמרים. מתוך אותה כמות, רק בשליש נעשה שימוש )כתחליף לקש בהזנת בקר( והשאר נערם כפסולת חסרת שימוש, 
המהווה נזק סביבתי פוטנציאלי. שימוש אפשרי בביומסה צמחית זו, לאחר עיבוד כימי/פיזיקלי מתאים, הינו בתור חומר 
לספיחת מתכות רעילות משפכים תעשייתיים. מתכות רעילות, בגלל היותן בלתי פריקות, רעילות גם בריכוזים נמוכים 
והצטברותן במערכת האקולוגית ובמארג המזון, נחשבות לבעיה סביבתית ובריאותית בכל העולם. לשימוש זה בגזם 
כפות תמרים שני יתרונות- א. יצירת אמצעי זול, יעיל וסביבתי לספיחת מתכות רעילות מתוך שפכים תעשייתיים. ב. 
יצירת שימוש בעל ערך כלכלי בפסולת שכרגע אין לה שימוש והיא מהווה מטרד סביבתי. מטרת פרויקט זה הינה אם 
כך למצוא דרך טיפול כימית/פיזיקאלית פשוטה בגזם כפות תמרים, על מנת להופכו לסופח יעיל של מתכות רעילות. 
לצורך כך נעשה שימוש בשלושה טיפולים: א. כפות תמרים טחונות ומנופות לגדלים שונים, ב. יצירת שני סוגי ביוצ'אר 
מכפות תמרים טחונות על ידי פירוליזה. ג. טיפול בביוצ'אר בתמיסת KOH 1M למשך שעה ב 1210C. ספיחת המתכות 
  3.1mM  בריכוז של Co/Cu/Zn 0.2  של חומר משלושת הטיפולים לתוך 80 מ"ל של תמיסותg נבחנה על ידי הוספת
וערבוב בטמפ' החדר. דגימות נלקחו בזמנים 0, 30, 60, 120 ו- 180 דקות. הדגימות עברו סינון מיקרוני וריכוז הנחושת 
בהן נקבע באמצעות ICP, מול תמיסות סטנדרט. נמצא כי: א. יעילות ספיחת הנחושת על ידי גזם טחון ומנופה נמוכה, 
אך גבוהה משמעותית מזו של הביוצ'ר המיוצר ממנו. ב. לאחר הטיפול ב- KOH, יעילות ספיחת הנחושת עולה באופן 
משמעותי, גם בהשוואה לסופחים הנחשבים ליעילים. ג. יעילות ספיחת המתכות על ידי גזם טחון שעבר פירוליזה וטיפול 
ב- KOH הינה: Co>Zn>Cu. התוצאות מצביעות על יכולת ספיחה משמעותית של שלושת המתכות ידי גזם תמרים שעבר 

התמרות פיזיקליות וכימיות, אולם יש להעלות יעילות זו על ידי אמצעים נוספים.
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הברית ההיסטורית: תולדות יחסי האדם והתמר במדבר, מבט מהזווית הארכיאובוטנית 
וסקירת מחקרי העשורים האחרונים ומבט להמשך

בר-עוז גיא1, גלילי רועי2, רבקי אופיר3

אוניברסיטת חיפה. 1
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. 2
מו"פ מדבר וים המלח. 3

התמר מהווה מין מרכזי בכלכלה החקלאית של ארץ ישראל באלפי השנים האחרונות. ממצאים ארכאולוגים מעידים על 
תפוצה נרחבת של גלעיני תמרים במספר רב של אתרים מקראיים מהאלף הראשון לפנה"ס. חשיבות התמר מגיעה לשיא 
בתקופה הרומית והביזנטית, באלף הראשון לספירה, במידה רבה בזכות מטעי התמרים באזור יריחו וים המלח שזכו 
לתהילה בינלאומית ונחשבו למשובחים ביותר. ענף גידול התמר דעך בימי הביניים, במאות השנים שלאחר התקופה 

הביזנטית, אז מרבית המטעים ננטשו ושימור הידע ומסורות הגידול הקדומות אבד. 
שרידים חיים לכלכלת התמר העתיקה כוללים שבעה פרטים שהונבטו מגלעינים מן התקופה הרומית שהתגלו במצדה 
ובמערות מדבר יהודה. מחקרים גנטיים שנערכו על עצים אלו מצביעים שמגוון מיני התמרים שגדל באזור מכיל הרכב 
גנטי ייחודי. השונות הגנטית מעידה על הכלאות בין זני תמר ממוצא צפון אפריקאי עם זנים מן המפרץ הפרסי. מידת 
השונות ובעיקר נוכחותם של קטעי גנום ייחודיים מעלה את האפשרות שאוכלוסייה זו היא שריד של מרכז ביות נוסף של 
התמר. עובדה זו נשענת בין השאר על עבודות מקבילות שנערכו בשנים האחרונות על אוכלוסיות שרידיות של תמרים 
בערב ומצרים המעידות על טיפוח של זנים מקומיים המתאימים לתנאי הגידול הייחודיים לכל אזור. ייחודיותו של ענף 
גידול התמרים בצפון הערבה מוכרת גם ממחקרים ביו-ארכאולוגים המבוססים על ניתוח מורפולוגי של חרצני תמרים 

עתיקים מחפירות ארכאולוגיות בתחנות דרכים בנאות מדבר בנגב ובערבה.
אוכלוסייה ייחודית נוספת שטרם נחקרה ומספקת נדבך חשוב להכרת ההיסטוריה החקלאית של האזור מתקיימת 
במקבצי עצי התמר בנאות המדבר לאורך ים המלח והערבה. עצים אלו מהווים ממצא ארכאולוגי נדיר, "חי ונושם" ורב 
ערך לתקופות שבהן שימשו נאות המדבר את הנוודים ועוברי האורח בדרכי המסחר שחיברו בין המזרח למערב בעת 
 . )wild( ולא עצי בר )feral( העתיקה. עצים אלו הם 'פליטי תרבות' שנבטו מזרעים שהושלכו ולפיכך הם עצים שהתפראו
עצים אלו מהווים חלק משמעותי מאוצרות הטבע התרבותיים של האזור ויש חשיבות מדעית רבה לחקור אותם ארכאולוגית 

ולקבוע את גילם ואת מוצאם הגאוגרפי ולשמר את תכונות הזנים והמגוון הביולוגי האצור בהם.
בהרצאה זו נציג פרקים מרכזיים בהיסטוריה התרבותית של התמר ונסקור את החידושים האחרונים במחקרים המתמקדים 
באבולוציה והיסטורית הביות של העץ. חקר השונות הגנטית של התמרים בנאות המדבר של ים המלח והערבה נמצא 
גם במוקד תכנית מחקר לה שותפים חוקרים משלוחת הערבה של מו"פ מדבר וים המלח. הנחת העבודה היא שעצים 
בודדים במעיינות מרוחקים מייצגים אוכלוסיות מקומיות שלא חוו השפעה גנטית של זנים מודרניים ולעומתם פרטים 
שגדלו בנאות מדבר מרכזיות על דרכי הסחר הראשיות משקפים שריד של חקלאות העבר )קרי, הכלאות והתערבות אדם 
בתקופות שונות(. נבקש לבחון האם ניתן לזהות בתמרים חתימה גנטית-תרבותית ייחודית למסורת החקלאית שהתבססה 
בערבה בכמה שלבי התיישבות מרכזיים באלפי השנים האחרונות. האם ניתן באמצעות ההיסטוריה הגיאוגרפית של עצי 

התמר בערבה להבחין בין שלבים שונים של טיפוח והשבחה?
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התמר ושברו: השבר הסורי אפריקאי כגיאוגרפית-על 
גונדר לוי יעלה1

הטכניון. 1

השבר הסורי אפריקאי, ׳הבקע הגדול׳,  הינה מערכת שברים גיאולוגית בת כ- 6000 ק״מ, הנפרסת מטורקיה ועד מוזמביק. 
השבר הינו סימן טופוגרפי בנוף החוצה חברות אקולוגיות ותרבויות. ברמה הפוליטית תוואי השבר מהווה לעיתים גבול 
מדיני אך גם ציר תנועה ופלטפורמה לשיתופי פעולה ומידע. בכך הסימן הטופוגרפי מהווה גם סמן תרבותי אשר לאורך 
ההיסטוריה של כדור הארץ נעו בו זרעים, בעלי-חיים, חברות, שפות, וכן ידע טכנולוגי, תרבותי וחברתי. תצורת הנוף של 
השבר מתקיימת כמרחב בתנועה מתמדת המתווכת נדידה של ידע ומחוללת ידע תוך כדי תנועה. אך בעוד שהבקע 
כתופעה גיאולוגית קיים זה עידן ועידנים, הבקע כקטגוריה סימבולית, כקבוצת השתייכות והתייחסות, כקהילה - עדיין 

מבקש להיוולד. 
כיצד ניתן להעניק לתופעה הנופית ממשות? לכונן נקודת התבוננות חדשה על השבר כשלם? כיצד נבנה התייחסות 

לשבר כיחידה אחת, גיאוגרפיית-על, המסייעת לבסס אותו כנתיב העברת מידע.
יותר מכל סחורה אחרת, מידע הוא המאפשר את ההתפתחות והקידמה האנושית. מדינות השבר מתמודדות כולן עם 
בעיות דומות: מידע הנוגע בגידול חקלאי עשוי לסייע בהתמודדות עם מזיק, שיתוף פתרון אקו-הידרולוגי הנדסי יכול 
לסייע בניצול מיטבי של מקורות מים ושימורם. באמצעות מיפוי ניתן לארגן את המידע העצום שקיים אודות הבקע לכדי 
מכלול של משמעות. בעידן אינפלציית המידע, מנגנון המיפוי יהווה מרכיב מרכזי בניסוח ההוויה החברתית, התרבותית 
והפוליטית של הבקע. המיפוי מרחיב את הידע שלנו על יחידת הנוף הבלתי נתפסת של הבקע ומשנה את האופנים שבהם 

אנו קולטים אותו, מדמיינים אותו ומכוננים אותו בשיח, ובמקביל אוסף ומיצר ידע חדש על ה׳משתמשים׳ בו.
בהקשר זה, מטעי התמרים משמשים מקרה בוחן לשיתוף פעולה וידע חוצה גבולות. 'תרבות התמר' צפויה להתפשט 

ככל שהנוף החקלאי של מטעי התמר 'ישוכפל' בבקע לאור המגמות החקלאיות ושינוי האקלים.
אציג כיצד מטעי התמרים יכולים להפוך לנוף רב תיפקודי וכיצד מיפוי התמר במרחב הבקע יכול להוות פעולה של כינון 

קהילת הבקע.
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שיבת התמר
גלזנר ברוך - בוקי1

הדקלאים. 1

אפרים משה ליליאן, בציורי התנ"ך הידועים שלו צייר גם את התמר. 
אוטו וארבורג, ממנהיגי התנועה הציונית אחרי הרצל, שהיה ד"ר לבוטניקה: 'עמק ירדן אזור תמרים אמיתי'.

דימוי התמר כחלק מהתרבות הציונית. 
שני אלו ואחרים קדמו לבנציון ישראלי שנחת באביב 1906 ביפו. בנציון ראה תמרים: "אם כאלו כאן - לא אפסה התקווה". 

מסעות בנציון לעיראק, פרס ומצרים.
שיבת ציון, מהי שיבה? שיבת התמר. מה השיבו ומה היה כאן לפני השיבה. מיריחו עיר התמרים ועד לימינו.

מי עוד? יוסף וייץ, יאני אבידוב, ישעיהו קובץ ואחרים.
שיבת התמר )מג'הול( למרוקו. חלקה של טכנולוגיית תרבית הרקמה להתפשטות המג'הול. מסעות התמר בעולם, הבאת 

המג'הול לארה"ב ומשם לכול העולם
מה יהיה, הערכה זהירה.
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נאות עין רדיאן )יטבתה( – יחסי הגומלין בין האדם למעיין
גרינברג אבישי1

אוניברסיטת חיפה. 1

נאת עין רדיאן הנמצאת כקילומטר דרומית לקיבוץ יטבתה היתה מעיין שופע ברוב חודשי השנה. נאת מדבר זו, על צילה, 
מימיה וצמחייתה, הפכה כבר בתקופות הקדומות לצומת דרכים, המנקז אליו שבעה נתיבים המקשרים את הערבה עם 

בקעת עובדה, ובהמשך עם חופו הדרומי של הים התיכון, ובסביבתה ישנם שרידים החל מתקופת הברונזה הקדומה.
האזור נזכר במפת פויטינגר מהמאה הרביעי לספירה, המתעדת את אתרי התקופה הרומית.  השם ע'צ'יאן נזכר לראשונה 
במאה ה-13 בחיבורו של הגיאוגרף המוסלמי יאקות אל-חמאווי. תיאורי הנוסעים והחוקרים שפקדו את הנווה במאות 

האחרונות מתייחסים ברובם לנוף הנווה ולמעיין עצמו.
בשנת 1883 קרן המחקר הבריטית )PEF(, פקדה גם את עין רדיאן, החוקר הצ'כי אלואיס מוסיל ביקר בנווה פעמיים: 
באפריל 1898 ובספטמבר 1902. בשנת 1914 ביקר בו לורנס איש ערב וב-1932  הוקמה תחנת משטרה בריטית כ-300 

מ' מערבית לנווה.
הסקר המפורט הראשון בעין רדיאן ובערבה כולה המצטיין בדייקנותו ובדיווחיו המפורטים נערך בידי הגרמני פריץ פרנק, 
שביקר בנווה המדבר בתחילת שנות השלושים. כשלושה חודשים לאחר מכן, בתחילת 1934, ביקר בעין רדיאן הארכאולוג 

נלסון גליק, והמקום מתואר גם בספר "חבל ים המלח" אשר פרסמו בשנת 1941 יהודה אלמוג ובן ציון אשל.
בולטים ומרשימים בנוכחותם בנוף הם הדקלים הפזורים בנאת עין רדיאן. הראשון אשר מזכיר אותם בתיאוריו הוא מוסיל 
המציין כי "... מזרחה משם )מהמעיין(, בין עצי האשל, גדלים בר כמה עצי תמר". יהודה אלמוג ובן ציון אשל מציינים 
לראשונה כי את המעיין מקיפים דקלים, ניר דור-סיני שהיה מפקד היחידה של גולני שחנתה בנווה כמה שבועות לאחר 
סיום מבצע עובדה, ציין כי מספרם הוא כמה עשרות ועל פי עובדיה שמש, המומחה מעירק, בתחילת שנות החמישים 

היו בו 300 דקלים.
ב-1950 בוצע קידוח כקילומטר צפונית למעיין לצורך הזרמת מים לאילת, ובסמוך לו הוקמה היאחזות נחל שלימים הפכה 

לקיבוץ יטבתה. בעקבות קידוח זה וקידוחים נוספים יורד מפלס מי התהום בכ-20 ס"מ בשנה בממוצע.
הדקלים שבסביבת המעיין צורתם הייתה כשיחים טופלו בידי הבדואים ואשר היו נטועים בבורות, היו מקום מרכזי בחיי 
התרבות של הקיבוץ הצעיר שנוסד זה מכבר. חגים נחגגו בקרבת המעיין, חתונות רבות נערכו בצל הדקלים ומקום זה 

שזור עמוק בפולקלור המקומי.
בתחילת 2019 נצפו הדקלים כי הם סובלים מעקה, והחלה להירקם תוכנית להציל אותם מהתייבשות.



כנס תמרי המעיינות                                                                                                                                    ערבה תיכונה 2022

9

ענף התמר בערבה
גרינברג אמנון1

יו"ר שולחן התמר, מועצת הצמחים. 1

ענף התמר משתרע לאורך גבולה המזרחי של מדינת ישראל מאילות שלחופי ים סוף  ועד סובב כנרת שבצפון.
נטועים בארץ קרוב למיליון עצי תמר כ-    80 אחוז מכלל הזנים הם  מהזן מג'הול . 

בכיכר סדום נטועים קרוב ל40.000 עצי תמר
בערבה תיכונה נטועים כ – 116.000 עצי תמר

בערבה הדרומית נטועים כ- 109.000 עצי תמר. 
לפני עשר שנים היו נטועים בערבה:
בכיכר סדום-  כ-  19.000 עצי תמר

בערבה תיכונה כ- 42.300  עצי תמר
בערבה הדרומית -  כ-  80.000 עצי תמר. 

לפני עשר שנים היו בארץ כ  560.000 עצי תמר. 
הכפלת היקף הענף בעשור דרמתית ובעלת השפעה על  השיווק ושמירת המחיר.

נטיעות נרחבות של הזן מג'הול התבצעו בשנים האחרונות ברשות הפלשתינית, בירדן, במצרים , במרוקו , נמיביה וארה"ב. 
שיווק התמרים בארץ מרוכז ברובו ע"י מספר מועט של חברות, אולם קיימות עוד 30 חברות שיווק שמתחרות זאת בזאת 

ומביאות לפעמים לירידה במחיר. 
בשל מאמצי שיווק וקד"מ של שולחן תמר ושל המשווקים גדל יצוא המג'הול מ26.000 טון בשנת  2019  , ל28.000 טון 

בשנת 2020  ול32.000 טון בשנת 2021 . 
מגפת הקורונה, המשבר הכלכלי העולמי ושחיקת שער הדולר והיורו  לעומת השקל גרמו לשחיקת נכרת ברווחיות ואף 

להפסדים של מגדלי תמרים . 
הצגת המשבר בענף למשרד החקלאות לא זכתה לאוזן קשבת . 

מתקיימת פעילות נמרצת של שולחן תמר בנושאי קד"מ  ופתוח שווקים חדשים ,בתקווה שפעילות זו תישא פרי ותוציא 
את ענף התמר מהמשבר בו הוא מצוי.
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עיר, עמק, מעיינות וכפר- הילכו יחד?

יבין עובד, לשעבר מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי

מי אנחנו?
רשות ניקוז היא תאגיד סטטוטורי האמון על ניהול הנגר העילי, הסדרת תשתיות ניקוז, מניעת שיטפונות, שימור קרקע 
ושיקום וטיפוח נחלים.  רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי מובילה ניהול אגני משותף של השטחים הפתוחים והנחלים בהיקף 
של כ- 662 אלף דונם ב- 15 רשויות מקומיות באגן ההיקוות של הירדן הדרומי, הכולל את אגני הנחלים תבור, יששכר, 

חרוד, בזק והירדן הדרומי. 
מהי הגישה האגנית?

הגישה האגנית היא בהגדרה הוליסטית. היא רואה במרחב מכלול אחד, שבו צרכים מרובים לגורמים הרבים המתקיימים 
בו. במובן זה, תפקיד רשויות הניקוז אינו רק לנהל את העבודה על הפרויקטים במרחב עליו היא אמונה, אלא ליצור 
סינרגיה ועבודה משולבת בין הגופים השונים. ניהול המרחב בראייה אגנית יתבצע מתוך ההבנה שהקרקע והמרחב הם 

נכס רגיש ובעל רבדים רבים )סביבתיים, פוליטיים, קהילתיים, מוניציפליים(. 
תמונת ההצלחה בראייה אגנית אינה מתבטאת רק בשיקום מוצלח של נחל, החזרת מים לטבע או פרויקט אחר מורכב 
ככל שיהיה. תמונת ההצלחה של ניהול אגני מתבטאת ביצירת מרחב בו קהילות וגופים מנהלים בשותפות את השטחים 

הפתוחים תוך קיום שיח משתף והתחשבות בצרכים ובאינטרסים של הגורמים השונים בטווח הקצר והארוך. 
על מה נדבר?

בהרצאה נעסוק במתן דוגמאות קונקרטיות לניהול אגני באגן החרוד-  מרחב בית שאן ועמק המעיינות ובאגן התבור 
מרחב הכולל רשויות יהודיות, ערביות בכפרים מושבים וקיבוצים, שמורת טבע, חקלאות, תשתיות ועוד.
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הייחוד הפיסיולוגי של התמר והשפעתו על שימור התמרים בנאות המדבר
כהן יובל1

המחלקה למדעי עצי פרי, מכון וולקני. 1

משפחת הדקלים הינה משפחה ענפה של מיני צמחים חד פסיגים ורב שנתיים המאפיינים במיוחד אזורים טרופיים. 
 P. ,מונה כ-14 מינים, מרביתם טרופיים. חלק מהמינים משמש באופן נרחב לגינון אולם רק דקל התמר  Phoenix הסוג
dactylifera, בוית לפני אלפי שנים ומשמש למאכל. כאחד העצים העיקריים בנאות המדבר יש לתמר חשיבות עליונה 
ביצירת צל בנאה, המאפשרת התפתחות מגוון ביולוגי רחב של צמחים ובעלי חיים. גם בחקלאות המסורתית והקדומה, 
צל עצי התמר אפשר גידולים אחרים בנאה. התמר )כמו דקלי וושינגטוניה במקסיקו, ודקל הדום בארץ ובמזרח אפריקה( 
מאפיין צומח של מעיינות ומלחות. הוא דורש תנאי לחות לנביטה והתבססות. הוא עמיד למים מליחים ולטווח קצר גם 

ליובש, אך דורש כמות מים רבה יחסית להתבססותו ולהתפתחותו.
דקלים הינם עצים חד פסיגיים. ככאלה, המורפולוגיה שלהם דומה יותר לזו של צמחים גאופיטים בעלי בצל מאשר לעצים 
)דו פסיגיים( רגילים. למבנה התמר השפעות רבות על שרידותו הטבעית ועל הדרכים לשימורו בנאות המדבר. גזע התמר 
בנוי מצרורות הובלה מבודדים בתוך רקמת תאי פרנכימה. אלו מביאים לגזע גמיש מאוד העמיד לסופות חזקות. בלב 
התמר ממוקמת המריסטמה הקודקודית, האחראית ליצירת כל העלים והתפרחות. היא אומנם מוגנת מאוד בראש הגזע 
מתחת לכותרת העץ, אך פגיעה בה מביאה למות העץ כולו. כל עוד המריסטמה  הקודקודית חיה, העץ יכול להתאושש. 
התפתחות פקעים בבסיס העץ מאפשר התחדשות של העצים מחוטרים ליצירת קבוצות העצים הצפופות והדקליות 
הטיפוסיות. שורשי התמר העמוקים, היכולים להגיע גם לעומק ומרחק של כ-10 מטר מבסיס הגזע, מאפשרים לו להגיע 

למים זמינים בעומק הקרקע בנאות המדבר. השורשים הינם אדוונטיביים, ויכולים להתחדש מבסיס הגזע.
תהליך הנביטה וההתבססות של תמרים הוא ארוך. בשנים הראשונות יתפתח רק איבר דמוי בצל בגובה הקרקע. לוקח 

מספר שנים עד שזריעי התמר יתפתחו ליצירת מבנה של עץ עם גזע שצומח לגובה. 
הצלת דקליות הערבה חשובה מבחינות רבות. להצלחתה יש להתחשב בפיסיולוגיה ובמורפולוגיה של עצי התמר, אם 

כדי להציל ביעילות את העצים ששרדו בנאות ואם כדי לאפשר קליטה והתבססות של עצים חדשים.
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"מקומי בטבע"- שיתוף תלמידים וקהילה בתהליך השיקום של עינות יהב 
קינן עודד1

מו"פ מדבר וים המלח. 1

"חינוך מבוסס מקום" הוא תפיסה חינוכית הטוענת כי הזיקה למקום פיזי מעניקה משמעות ייחודית לזהותו של הפרט. 
מתפיסה זו נגזרת פדגוגיה ייחודית הכוללת הנחלת ידע, מיומנויות והרגלים השואבים מהמקום הספציפי את הרצון 
והמוטיבציה להשפיע עליו ולהוביל לעשייה פעילה למענו. מתוך העקרונות האלו פיתחנו תכנית לימוד עבור תלמידי 

שכבה ח' מתיכון שיטים-דרכא הנקראת "מקומי בטבע".
תכנית מקומי בטבע הציבה שתי מטרות מרכזיות: האחת, חיזוק תחושת השייכות למקום  והשנייה, פיתוח יכולת ההתבוננות 

של התלמיד בטבע ובסביבה, בצד טיפוח סקרנות, עידוד תהליכי חקר ויכולת למידה עצמית. 
בתחילת כל יום למידה התחלקו התלמידים לשש קבוצות וכל קבוצה ביקרה במרחב אחר בערבה ולקחה בו חלק פעיל. 
התלמידים נפגשו עם אנשי רשות העתיקות ולקחו חלק בחפירות ארכיאולוגיות ב"עין מרזב" - וילה ביזנטית הסמוכה 
לשטחים החקלאיים בעין יהב, התלוו לפקחי רשות הטבע והגנים בשמורת שיזף, עסקו בעבודה חקלאית ונפגשו עם חקלאי 
האזור בחוות "בין השיטין", הציבו ניסויים מדעיים יחד עם חוקרי מו"פ מדבר וים המלח, הפכו פסולת חקלאית לרהיטים 
בבית הספר למיחדוש והחלו לשקם ולהחיות את המעיין העתיק בעינות יהב בסיוע אנשי מקצוע ותושבים מהקהילה. 
התלמידים נפגשו בשטח עם דמויות ובעלי עניין מהערבה ועם חוקרי מו"פ מדבר וים המלח, שמעו מהם על חשיבות הצלת 
תמרי המעיינות וסביבתם וקראו את מכתביהם של ראש המועצה האזורית, ותיקי הערבה, מדענים וחוקרים, כמו גם נפגשו 
עם דור המייסדים של עין יהב. הסיור והמפגש חיברו את התלמידים למרחב, סייעו להם לדמיין כיצד נראה המרחב 
בעבר ויצרו את המוטיבציה לעבודת השיקום. בתום המפגש נרתמו התלמידים לעבודת השיקום ולסיוע במחקר אודות 
עצי התמר העתיקים במעיין. הם ניקו, סידרו ופרשו מערכת השקיה בסיוע חיילים ומפקדים מהבסיס הסמוך. מה שהיה 
אתר פסולת מוזנח הפך לאחר מספר חודשים למרחב משוקם, וחשוב מכך, פרק חשוב מסיפורה של הערבה שכמעט 

ונשכח, חזר לתודעה של קהילת הערבה ותלמידי מערכת החינוך.
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חיים בצל התמר - התרבות החומרית של עץ התמר בנאות המדבר 

רז למברגר מיכל

לתמר נוכחות משמעותית בנוף המדברי הצחיח. כאשר הוא הופך לגידול חקלאי במדבר, הוא נהיה ספק החומר הצמחי 
העיקרי באזור ולכן יש לו גם נוכחות היסטורית חשובה. במקורות היהודים, המוסלמים וגם הנוצרים יש הרבה התייחסויות 
לתמר, והוא שזור בספרי הקודש, בפתגמים ובסיפורים ולא בכדי. במקומות בהן גדל התמר הוא חדר לחיי היום יום בכל 

בית בצורת סלים ומחצלות ולא רק כפרי למאכל.
בעת העתיקה סלים ומחצלות היו חלק בלתי נפרד מחיי היומיום. סלים שימשו לנשיאה, לאחסון, לעבודה בשדה ולעבודות 
עפר. כך גם המחצלות, בהם השתמשו לישיבה ושינה על גבי רצפות הטין ועל ריצוף בנוי. כפות התמרים שימשו לסכך, 

כמקור חשוב מאוד להצללה במרפסות הבתים ולעיתים גם על הגגות. הגזעים נוצלו אף הם כקורות לבנייה. 
הקליעה היא אחת המלאכות הקדומות ביותר ובאופן יחסי למלאכות אחרות מאוד זמינה. חומר הגלם נאסף מצמחייה 
מקומית, וכמעט שאינו דורש עיבוד. מה שנדרש מבעל המלאכה הוא לצאת לשדה ולאסוף את החומרים, לייבש אותם, 
לאחסן במקום מוגן ולהשרות לפני השימוש )זמן ההשריה של החומר משתנה בהתאם לאופיו(. לכן, בנאות המדבר בהן 

גדל עץ התמר, הוא מהווה חומר גלם מרכזי למלאכת הקליעה.
בעת שהותי באזורים המדבריים במרוקו, התוודעתי לתרבות מסורתית עשירה, שבמרכזה ניצב עץ התמר. נחלים המנקזים 
את הרי האטלס נשפכים לסהרה,  ומזינים את מטעי תמרים המטופלים ע"י התושבים המקומיים בשיטות מסורתיות. 
התמר שם הוא מקור חומרי מרכזי העונה על צרכים רבים בחיי היום יום. פגשתי שם סלים ומחצלות דומים לאלו שהתגלו 
בחפירות במדבר יהודה ובערבה, פגשתי איתם גם אנשי מלאכה פעילים מהם יכולתי ללמוד טכניקות קליעה מסורתיות. 

ואכן, הקדשתי תקופה ממושכת לרכישת מיומנות הקליעה בעלעליו הצעירים של התמר, הלולבים.
אתייחס לשלוש טכניקות קליעה עיקריות:

•  שיטת הצמות:  קליעת צמה ארוכה מתשע יחידות )ולעיתים אף יותר( ותפירתה לצורת סל בעזרת חוט שזור מסיבי 
התמר. חלקי סלים שנקלעו בשיטה זו מהתקופה הרומית התגלו בהמוניהם במדבר יהודה ובערבה. הם נשמרו בשל תנאי 

האקלים הקיצוניים. במצדה אף נמצא סל שלם שקוטרו 40 ס"מ בבסיסו וכ110 ס"מ בהיקפו. 
• ליפוף: שימוש בעלעל המלופף על חומר מילוי ונתפר בעזרת מחט או מרצע. במרוקו חומר המילוי הוא הסיבים של ידה 

ישנה הנפרמים אחד אחד.
• מחצלת: נקלעת מלולבים על חוטי שתי פרושים על נול קרקע. במרוקו מחצלות אלו מונחות על רצפת האדמה בכפרים.
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גאו הידרולוגיה של מעיינות הערבה — שינויים עם הזמן 
שריצר זיו1, גינת חנן2, ברוינס הנדריק1

בס"ש שדה בוקר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. 1
מו"פ מדבר וים המלח. 2

עמק הערבה הצר והארוך משתרע מאזור כיכר סדום שבדרום ים המלח ועד מפרץ עקבה ובשוליו מצויים יותר מ-60 
מעיינות, כמחציתם בשטח ישראל. מעיינות אלו מתאפיינים בצומח רב שנתי שכמותו נקבעת על ידי שפיעת הנביעה, 
סוג המסלע והטופוגרפיה באזור המעיין. בזכות תוואי השטח הנוח ומי המעיינות שלאורכו, עמק הערבה שימש מרחב 
נוח ליצירת רשת דרכים עתיקות לאורכה ולרוחבה וכן לפעילות אנושית ולהתיישבות רצופה לארוך ההיסטוריה. אקלים 
הערבה כיום הוא מדברי צחיח קיצון. רוב הגשמים במרכז ודרום הערבה נגרמים עקב מערכות סינופטיות של אפיק ים 
סוף, בעוד שצפון הערבה נתונה גם להשפעתם של שקעים קפריסאיים.  עם זאת, סלעי המשקע היבשתיים והאגמיים 
מצביעים על תקופות לחות וגשומות יותר שהיו באזור. עדות לכך ניתן לראות במחשופי סלעי הטרוורטין ששקעו באגמי 
מים מתוקים, בביצות נרחבות ובקרבת מעיינות בתקופות גאולוגיות שונות, החל מהמיוקן ועד סוף הפלייסטוקן. בתקופת 

ההולוקן אין כמעט השקעה חדשה של טרוורטינים והיא מייצגת את תחילתה של תקופה יבשה הנמשכת עד היום.
הקומפלקס הגאולוגי של הערבה יוצר מציאות תת קרקעית ייחודית הנובעת ממגוון תצורות הסלע, שברי אורך ורוחב 
רבים, הטיות גאולוגיות, נטיות הידרולוגיות וכיסי קרקע אטומים למחצה. כל אלו ביחד יצרו מגוון של אקוויפרים בעומקים 
שונים ובעלי תכונות שונות. בין האקוויפרים השונים קיימים קשרים תת–קרקעיים, בעיקר לאורך שברים גאולוגיים בהם 
המים זורמים לאורך השבר ובין יחידות הסלע השונות. אלו מציבים אתגר גדול בפיענוח מקור מי המעיינות וההיסטוריה 

ההידרולוגית שלהם.
בערבה שישה אקוויפרים ראשיים המצויים ביחידות הסלע השונות. אלו אחראים להזנת המעיינות לאורך הערבה ויחסי 
הגומלין ביניהם מורכבים ולעיתים אף בלתי ניתנים לפענוח. את המעיינות בערבה ניתן לחלק על פי שלושה אזורים 

עיקריים כאשר בכל אזור כשתיים-שלוש קבוצות של מעיינות מסוגים שונים.
מעיינות הערבה הצפונית: א. מעיינות כיכר סדום  ב. מעיינות העתק תמר  -

מעיינות הערבה התיכונה: א. מעיינות חבורת חצבה: ב. מעיינות תצורת מישאש: ג. מעיינות אקוויפר החלוקים  -
מעיינות הערבה הדרומית: א. מעיינות חבורת יהודה  ב. מעיינות יטבתה ועברונה.  -

מחקרים פלאו-אקלימיים, גאולוגיים וההידרולוגיים מאפשרים הבנה טובה יותר של הרקע הטבעי לשפיעת המעיינות בעוד 
חקר הפעילות האנושית שהתקיימה לאורך הבקע שופך אור על קיומם ואיכותם של מעיינות אלו באלפי השנים האחרונות.

ההיסטוריה הגאולוגית מלמדת כי בתקופת הנאוגן הייתה שפיעה נרחבת של מעיינות מים בערבה ובשוליה. עדות לפעילות 
זאת הם סלעי טרוורטין הרבים המעידים על מעיינות שופעים, ביצות ואגמי מים מתוקים. בעקבות המעבר מאקלים לח 
יותר בפליסטוקן לאקלים צחיח קיצון בתקופת ההולוקן, פסקה השקעה של טרוורטין לאורך הבקע, עדות להאטה בספיקת 
המעיינות.  ואולם, גם מהתקופה הנאוליטית ועד קום מדינת ישראל, הספיקה השפיעה במעיינות לקיומה של התיישבות 

ולעתים אף לפעילות חקלאית. שרידים לכך הן מערכות המים הקדומות שנמצאו ברוב המעיינות.
להתייבשות המעיינות והשינויים המשמעותיים בספיקת המים שני גורמים עיקריים:

א. השתנות אקלימית ארוכת שנים שבאה לידי ביטוי בהתיבשות רוחבית ומיעוט משקעים מאז תחילת ההולוקן וכן תקופות 
יובש קצרות יותר המשפיעות על אקוויפרים רדודים בטווח הקצר.

ב. ירידה במפלסי מי התהום באקוויפרים השונים לאורך הערבה.  הגורמים העיקריים לירידה זו הם שאיבת מים אינטנסיבית 
מאקוויפר החלוקים, חצבה ואקוויפר המישאש אך גם ירידה בכמות ועוצמת השיטפונות שמשפיעה בעיקר על קצב המילוי 

החוזר באקוויפר החלוקים הרדוד.
בששת העשורים האחרונים חלו שינויים מהותיים במעיינות הערבה, שינויים שבאו לידי ביטוי בדרדור שפיעת המעיינות, 
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המלחתם, ואף ייבוש מלא של חלקם. במחקרנו ניסינו לענות על השאלה מה גרם לשינוי כה קיצוני בשפיעת ואיכות 
המעיינות מתחילת שנות ה60 של המאה הקודמת. שני שליש מהמעיינות של הערבה, וביניהם הגדולים והחשובים, 
ניזוקו פגיעה ישירה משאיבת אדם, אשר החל לנצל את מי התהום משנות ה50 ועד היום, פגיעה אשר גרמה להפחתת 
שפיעת המעיינות ולהתדרדרות באיכות המים.  תרומה קטנה להתדרדרות חלק ממעיינות אלו הם ההשתנות האקלימית 
מקומית אשר גורמת להתייבשות ולהפחת משקעים ושיטפונות ועקב כך להפחתה במילוי החוזר של האקוויפרים והפחתת 

השפיעה במעיינות.
בשליש מהמעיינות, ברובם המעיינות הקטנים הנמצאים בשולי הערבה, לא נמצא קשר ישיר להשפעה אנתרופוגנית 
והגורם המרכזי להתדרדרותם הוא הגורם האקלימי הטבעי המורכב מסיבות רבות ובא לידי ביטוי בהפחת משקעים, 

ירידה בכמות ובעוצמת השיטפונות ובקצב המילוי החוזר.
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תודות לכל הארגונים, רשויות, ויחידים שעזרו ותרמו להצלחת הכנס!

עריכה: שרית אשכנזי-פוליבודה
תמונת שער: הילה אלבז, סטודיו ערבה

לוגו: משה עמר  


