
חלקית בבני אדם עד החתמה של ממש. רק בסוף 2016, לאחר שנת 
הסתגלות )שלא נצפו בה נקבות בהיריון( החל העדר להראות סימני 
שגרה והתנהגות עדרית תקינה. כיום העדר מונה מעל 50 פריטים 
)מהם כ–40 נולדו בעמק!( בחלוקה של 1/3 זכרים ו–2/3 נקבות. אצל 
אוכלי עשב גדולים )כגון צבאים( נצפתה יכולת להתאים את היחס בין 
הזכרים והנקבות הנולדים לתנאים משתנים, וקיימת השערה שאחוז 
נקבות גבוה נגרם ממנגנון להאצת גדילת העדר, מאחר שהגורם 
המגביל ילודה הוא כמות הנקבות ]1[. הפרטים הצעירים מראים 
התנהגות המתקרבת יותר ויותר להתנהגות האופיינית לפרטים 
בטבע, מה שמאפשר לנו להתחיל לתכנן יחד עם רשות הטבע והגנים 
את האפשרות של שחרור והשבה לטבע. הוחלט שגודל העדר יהיה 

מתחת ל–70 צבאים, והמטרה היא לייצב אותו על 50.

ניהול עדר צבאים בתוך עיר וממשק מבקרים בר–קיימא 

לאורך הגדר ההיקפית של הפארק מוקמו שלושה שערים כפולים 
המאפשרים כניסה חופשית )ובחינם( של בני אדם, אולם מונעים 
מבעלי חיים לצאת מהפארק או להיכנס אליו. הפארק עצמו מחולק 

לשלושה אזורים ברמות הגנה שונות:
האזור האינטנסיבי שמחוץ לגדר מכיל מגרש חניה, מתקני א. 

משחק, מבואה ושירותים.
האזור האקסטנסיבי שבני אדם ובעלי חיים יכולים להסתובב ב. 

בו יחד, וכולל גם אזורי תצפית ותשתיות מינימליות.
הליבה הטבעית, ששטחה כ–80 דונם, שמורה לחיות הבר בלבד. ג. 

שטח זה הוא מפלט לבעלי החיים כאשר הפארק עמוס בפעילויות 
ובמבקרים. הליבה השמורה מופרדת משאר הפארק בחבל 
המסמן לבני אדם שלא לחצות אותו )אמצעי פשוט זה הוכח כיעיל 
מאוד ומונע הפרעה לצבאים בשטח הליבה ללא צורך באמצעים 

כגון קנסות וענישה(. כמו כן מכיל שטח זה את מערכת המים.
תכנון הפארק בצורה הזו מאפשר לבני אדם להתקרב אל הטבע 
במרחק הליכה מהבית, ולצפות באופן בלתי אמצעי בצבייה 
מיניקה עופר — לא מבעד לגדר או באמצעות משקפת. מצד שני, 
התכנון מאפשר ניהול של עדר עם מינימום הפרעה, והעדר לומד 
להימנע מבני אדם כאשר הוא חש סכנה. תיווך הממשק למבקרים 
מתבצע באמצעות הדרכה, שילוט, פעילויות ומשחקים המאפשרים 
חינוך לשמירת טבע של קהל רחב ורב–מגזרי. פעילים בו גם בני 
נוער במסגרת תוכניות המחויבות האישית, וגם אזרחים ותיקים 
המסייעים בהתנדבות לצוות הפארק בפעילויות ההדרכה והחינוך 
לקהל הרחב. בתוך שטח הפארק אין פחי אשפה כלל, והמבקרים 
אחראים להשליך את הפסולת בפח המחזור בכניסה לפארק בתום 
הביקור. המדיניות הזו גובשה במטרה לחנך את ציבור המבקרים 
ליטול אחריות על הפסולת שלהם, בפארק ובכל אתר טבע אחר. 
פעולה פשוטה זו, הכללים המועברים למבקרים במבואת הכניסה 
ובמהלך הביקור על–ידי המדריכים בשטח, הפעילות המהנה של 
הכרת הטבע יחד עם הנגישות והזמינות המיידית של הפארק, 
יוצרים מפגש בלתי אמצעי בין תושבי העיר לטבע, מקרבים אותם 
לנושא שמירת הטבע ומחנכים אותם לשאת באחריות עליו. זוהי 

קיימות עירונית במיטבה.

 התמודדות עם חיות בר 
בסביבה העירונית

יעל זילברשטיין–ברזידה ]1[* ושמוליק יידוב ]2[**
]1[ מנהלת יחידת סקרי טבע עירוני, החברה להגנת הטבע

]2[ מנהל מרכז היונקים, החברה להגנת הטבע
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בשנים האחרונות עולה שוב ושוב סוגיית חדירת חיות הבר לסביבה 
העירונית, והנושא מקבל התייחסות משמעותית ברמה הממשלתית 
וברמת הרשויות המקומיות. בתל–אביב נפגשים מבקרי פארק הירקון 
והשכונות הסובבות לו עם תנים, במודיעין ובבאר שבע פוגשים 
תושבים צבועים מפוספסים ממש בתחום העיר, ובערים רבות, 
ובהן חיפה, קריית טבעון, זכרון יעקב ועוד, כמות דיווחי המפגשים 
עם חזירי הבר בתוך העיר עולה משמעותית משנה לשנה. לצד 
אזרחים הנהנים ממפגשים בלתי צפויים שכאלה, יש גם מי שחושש 
מהעברת מחלות, כגון כלבת, או מרגיש מאוים בשל גודלם ואופיים 

שלדג גמדי )Alcedo atthis( על החבל הצהוב בפארק הצבאים. השלדג הגמדי 
הוא אחד מלמעלה מ-150 מיני הציפורים שנצפו בפארק מאז הקמתו. החבל 
הצהוב תוחם את השטח המוגן השמור לצבאים ולחיות הבר האחרות, ומציין 
צילום:   | הפרעה  ללא  חייהם  את  לנהל  לצבאים  לאפשר  מהמבקרים  בקשה 

עמיר בלבן
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של מקצת ממיני בעלי החיים הללו. לעיתים לחדירת חיות בר לעיר 
יש גם השלכות על תשתיות עירוניות ופרטיות: פגיעת חזירי בר 
בגינות, לכלוך הנגרם מהפרשות עטלפי פרי וכדומה. כדי לתת את 
המענה הנדרש מעורבים בטיפול בסוגיה גורמים שונים: המשרד 
להגנת הסביבה; משרד החקלאות ופיתוח הכפר; רשות הטבע והגנים, 
שהיא הרשות הסטטוטורית האחראית על חיות הבר על פי החוק 
להגנת חיות הבר )1964(; גורמים עירוניים כמו הווטרינרים העירוניים 
ומחלקות איכות הסביבה העירוניות; ארגונים לזכויות בעלי חיים; 

החברה להגנת הטבע; יד הנדיב; התארגנויות תושבים.
בין כל התופעות שהוזכרו עובר במרבית הפעמים 'חוט מקשר' 
לגינון עירוני מוגבר, וזאת בהשוואה לשטחים הפתוחים הטבעיים, 
והיעדר תברואה )סניטציה( ראויה בתחומי מרבית הערים. חיות בר 
נמשכות לערים פשוט כי יש בהן את כל מה שהן צריכות ובשפע — 
מים, אוכל ומחסה. הגינון העירוני והגינון בשטחים הפרטיים יוצרים 
סביבה עתירת מים זמינים בכל עונות השנה, ובייחוד בקיץ, כאשר 
הסביבה הטבעית יבשה, והאדמה בערים לרוב לחה וקלה לנבירה. 
בערים רבות מערך האשפה אינו חסין לנבירת בעלי חיים, ועל כן 
חיות הבר מגיעות בקלות לזבל שאנו מייצרים, וכך הן נהנות משפע 
מזון זמין. לכך מתווסף הביטחון התזונתי הנובע מתחנות קבועות 
ועתירות מזון המסופק בידי אזרחים מודאגים לבעלי חיים דרי 
רחוב )בעיקר חתולים(. כל אלה הופכים את הערים שלנו למעין 

'נווה מדבר' עבור מקצת ממיני חיות הבר.
סקרי טבע עירוניים רבים נערכו בעשור האחרון עבור הרשויות 

המקומיות על–ידי יחידת סקרי טבע עירוני של החברה להגנת 
הטבע, בשיתוף מרכז היונקים של החברה להגנת הטבע ובמימון 
ובליווי המשרד להגנת הסביבה. בסקרים אנו מציבים מצלמות 
מעקב בשטחים טבעיים בתחומי הערים, והם מעלים תמונת מצב 
ברורה ועגומה, שמוכרת לנו גם מדיווחים של תושבים רבים בערים. 
הסקרים מאששים כי חיות בר נמשכות לשטחים עירוניים, בעיקר 
במקומות שיש בהם אשפה זמינה למאכל והאכלה של חיות רחוב, 
ובמקומות שיש בהם גינון והשקיה אינטנסיביים ושנמצאים בין 
השטח הפתוח לשטח הבנוי. חלק מהערים מגבשות בעקבות 
הסקרים מדיניות עירונית לניהול סוגיות טבע עירוני ומתמודדות עם 
נושא זה בהתאם למדיניות ארצית של המשרד להגנת הסביבה ]1[.
רבים מהמינים הנהנים מהקרבה למשכנות האדם הם מינים 
כוללניים )generalist( היכולים להיזון גם מהחי וגם מהצומח ויש 
להם תכונות סתגלניות. מינים אלה, בצפיפות פרטים גדולה, עלולים 
להשפיע במידה רבה על סביבתם: לחץ טריפה על מינים חלשים 
מהם, דחיקה תחרותית של מינים אחרים, הגברת הסיכון להדבקה 

במחלות, וכל זאת עד כדי הכחדה של מינים רבים.
הסביבה העירונית אינה רק סביבה של הזדמנויות, אלא גם 
סביבה של סיכונים, אפילו לסתגלניים שבמיני בעלי החיים: דריסה, 
הידבקות במחלות, התעללות מכוונת, טריפה בידי חיות מחמד וציד 

בשל הפרעה לאדם או גרימת נזק.
לעמדתנו, האחריות לטיפול בסוגיה מוטלת על הרשויות 
המקומיות, כל עירייה בתחומה. היות שהרשויות המקומיות 

Samuel photography :צבועים בשכונת נאות לון בבאר שבע. חיות בר נמשכות לערים כי יש בהן כל מה שהן צריכות ובשפע - מים, אוכל ומחסה | צילום
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אחראיות על הטיפול באשפה, על הגינון ועל הסברה לתושבים, 
בידיהן גם לפתור את הבעיה. ניצנים ראשונים לנשיאה באחריות 
לטיפול מושכל בבעיה עולים בתקופה האחרונה בחיפה, בקריית 

טבעון, בירושלים, בבאר שבע ובערים נוספות בישראל.
בחיפה כינסה לפני מספר חודשים ראש העיר, ד"ר עינת קליש–
רותם, פורום רחב של עובדי עירייה ובעלי עניין לטיפול בתופעת 
החזירים בעיר. הוחלט על הקמת ועדות משנה לטיפול בנושא, על 
הצבת שילוט עירוני מתאים ועל קיבוע פחי אשפה. בקריית טבעון 
העירייה עורכת סקר עם הציבור לבחינת ההיקף והמיקום של 
התופעה. בירושלים העירייה מקדמת תהליך רחב להטמנת פחי 

אשפה, שיוביל, בין היתר, להפחתת כניסת חיות בר לעיר. בבאר 
שבע החלו בהרתעה של צבועים ובמיפוי מעברים של צבועים 
מהטבע אל העיר. שיתוף פעולה של גורמים עירוניים שונים, יחד 
עם בעלי עניין מארגוני שמירת הטבע, רשות הטבע והגנים, ארגוני 
זכויות בעלי החיים ותושבים ובניהול של גורם עירוני בכיר, הוא ללא 

ספק הדרך הנכונה לטפל בסוגיה מורכבת זו.

מקורות
2017. מדיניות ארצית לטבע עירוני.  המשרד להגנת הסביבה.   ]1[ 

www.bit.ly/E_E120

פאנלים סולאריים במאגר הסוללים. פוטנציאל ייצור האנרגיה מפאנלים סולאריים צפים מגיע לכ–2,500 מגה–ואט | צילום: שי קבסה

פאנלים סולאריים במאגרי מים — 
נקודת המבט של עופות המים

דותן רותם*, אוהד הצופה ועופר שטייניץ 
חטיבת המדע, רשות הטבע והגנים

DotanRotem@npa.org.il *

מראשית המאה ה–20 חלות באזורנו תמורות רבות בניצול השטחים 
הפתוחים לצורכי האדם על חשבון המערכות הטבעיות. המערכות 

האקולוגיות שנפגעו מכך יותר מכל הן בתי הגידול הלחים, מונח 
כולל לנחלים, שלוליות, אגמים וביצות ]13[. כל אלה נפגעו מהפיתוח 
האינטנסיבי לטובת התיישבות וחקלאות. מאגרי מים שהוקמו 
בשטחים חקלאיים ובחבל המדברי למטרות איגום והשקיה, נעשו 
במהלך העשורים האחרונים תחליף המקיים אוכלוסיות עופות 
מים יציבים וחולפים בישראל, ומפצה חלקית על מחסור גדול בבתי 

גידול לחים טבעיים שאבדו באזורנו. 
כחלק מהמאבק בשינוי האקלים ולשם הפחתת פליטת מזהמים 
לאוויר חותרת ישראל להסתמכות גדולה יותר על ייצור אנרגיה 
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