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דבר המפקדת ורקע על המיזם
דבר המפקדת

מפקדים יקרים,
שטח הבט"ר נמצא בלב ליבה של שמורת הטבע חולות ניצנים. 

לצד הזכות הגדולה לשרת במקום ייחודי ויפה זה, מוטלת עלינו החובה לשמור ולהגן על החי 
והצומח המצויים בשמורה.מערך זה יאפשר לכם להכיר את הסביבה טוב יותר. השתמשו בו 

והרחיבו את עולמם של החיילים שלכם. 
מאיה אנג'לו אמרה: "אנשים ישכחו מה אמרת, אנשים ישכחו מה עשית, אבל אנשים לעולם 

לא ישכחו כיצד גרמת להם להרגיש".
מפקדים, יש בידכם הזדמנות לחשוף את חייליכם לערך מוסף בעל משמעות גדולה לחיים 

של כולנו. 
זכרו כי יש ביכולתכם את הכוח לצרוב בתודעת החיילים את חשיבות השמירה על הסביבה, 

האהבה לטבע ושאיפה לחיים ירוקים ובריאים. 

בברכה,
שירן אשר, סא"ל

מפקדת בט"ר ניצנים  

המיזם
מיזם "צבא ההגנה לטבע – מפקדים לוקחים אחריות על סביבתם" הוקם מתוך ההבנה כי צבא 
ההגנה לישראל, הפרוש על פני שטח נרחב מהמדינה, מחויב למאמץ הלאומי לשמירה על 
הסביבה ולשיפור המציאות הסביבתית. תכליתו של המיזם היא הובלת פרויקטים סביבתיים 

על ידי מפקדים ומעורבותם של חיילים בפעילויות אלו.

ההתייחסות לטבע ולסביבה בצה"ל נשענת על ערכי מורשת העם היהודי ועל ערכי צה"ל, 
ובהם ערך היסוד – אהבת הארץ ונאמנות למדינה. ערכים אלו מבטאים את החובה המוסרית 
של צה"ל וחייליו להגן על הסביבה, לנהוג בכבוד ובאהבה אל הצומח, החי וההיסטוריה, זאת 
תוך זהירות מרבית בשימוש בעוצמה הצבאית המצויה בידינו, במסגרת הפקודות ומעבר להן.

"צבא ההגנה לטבע" מהווה שותפות ערכית של צה"ל, משרד הביטחון, החברה להגנת הטבע, 
רשות הטבע והגנים וקק"ל, לחיזוק הקשר שבין האדם לארצו ולתבנית נוף מולדתו, המוביל 
מפקדים וחיילים לאחריות ולמעורבות פעילה בשמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת 

שבסביבתם, במרחב האחריות והפעילות של יחידות צה"ל.
חיוויאי. צילום: משה כהן

חזון המיזם:
מפקדי צה"ל יובילו לשיפור במציאות הסביבתית הקיימת בשטחי הפעילות, 
באמצעות שמירה על ערכי טבע, נוף ומורשת. השמירה על ערכים אלו תוטמע 
בפעילות השוטפת בתהליכי התכנון ובתוכנית החינוכית לחיילים ולמפקדים.

את המיזם מוביל הרמטכ"ל ומנהל אותו האלוף איציק תורג'מן, ראש האגף 
הטכנולוגי-לוגיסטי בצה"ל.

מפקדי צה"ל, בידכם היכולת להפוך את חזון המיזם למציאות
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חולות ניצנים על רקע העיר אשדוד. צילום: סהר רוזנפלד

הצומח והחיסקירה גאוגרפית
אחד האתגרים בחולות היא נדידת החול ולכן למינים הנמצאים בסביבה החולית יש התאמות 
ייחודיות. מינים אלו נקראים פסמופיליים )אוהבי חול(. התאמות אלו מגבילות אותם לרוב לבית 
גידול זה ומינים רבים מהם בסכנת הכחדה. לנדידת החול יש מספר השפעות על הצומח, 
היא עלולה לכסות אותו או לחלופין לחשוף את שורשיו. הסעת החול ברוח אף פוגעת פיזית 
בצמח. צומח ייחודי לבית גידול זה הוא ידיד החולות המצוי. צומח נוסף הנפוץ באזור הוא רותם 

המדבר ולענה חד-זרעית.

בדומה לצומח גם בעלי החיים הנמצאים בבית הגידול החולי מותאמים לתנאים הקשים בו. חלק 
מן האתגרים שעימם הם מתמודדים הם היעדר מים זמינים, טמפרטורה קיצונית ותנועה על 
גבי החול. מינים ייחודים לבית גידול זה הם גרביל החולות, מריון חולות, נחש חולות וכוח אפור. 
מינים נפוצים נוספים שאפשר להתקל בהם באזור זה הם צבי ארץ-ישראלי, חוגלה ושועל מצוי.

כוח אפור. צילום: אביעד בר

משמאל: חוגלה. צילום: אייל ברטוברותם המדבר. צילום: יעל לביא אפרת

גיאוגרפיה ואקלים
מיקומה הייחודי של ישראל בין יבשות אפריקה, אסיה ואירופה מביא למגוון גדול של בתי גידול 
בשטח קטן יחסית. חולות מישור החוף, אשר מהווים רצף לחולות חצי האי סיני, מהווים בית 
גידול עשיר מאוד. השילוב של תשתית חולית עם אקלים ים תיכוני מביא לעושר מינים ותתי-

מינים גדול, חלקם ייחודיים לישראל וסביבתה.

חולות ניצנים משתרעים בין אשדוד לאשקלון ובין כביש 4 וחוף הים, בשטח כולל של כ-30,000 
דונם. שטחה של שמורת טבע חולות ניצנים הוא כשני שלישים משטחי חולות ניצנים, והיא 
שמורת הטבע הגדולה ביותר של נופי החולות במישור החוף, והגדולה ביותר במרכז הארץ. 
חלק משטח השמורה מצוי בתחום האימונים של צה"ל)ראה מפה בעמוד 26(. בחולות ניצנים 
יש כמה תצורות נוף: חולות נודדים, חולות מיוצבים למחצה, חולות מיוצבים ורצועת חוף חולי.

האקלים בחולות ניצנים הוא אקלים ים-תיכוני עם כמות משקעים ממוצעת של כ-500 מ"מ 
גשם בשנה. אף כי אין מדובר במדבר, חולות ניצנים מזכירים נוף מדברי. רוב המשקעים 
שיורדים על הקרקע החולית מחלחלים מטה אל אקוויפר החוף, מקור מים חשוב לאוכלוסייה 

המתגוררת במרכז הארץ. 

החול במישור החוף מורכב מגרגירי קוורץ, תוצר בליה מהרי הגרניט של אתיופיה. גרגרי החול 
נסחפים במורד הנילוס עד לים התיכון, ובעזרת זרמי הים, הגלים והרוח הם מגיעים אל החוף. 
בשל הקמת תשתיות לאורך הנילוס וחופי ארצנו, כמו סכרים, מרינות ונמלים, נוצר שינוי במשטר 

הסעת החול. שינוי זה פוגע בהשקעת החול לאורך החופים בארצנו.
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היסטוריה ופעילות האדם
בראשית המאה העשרים השתרעו חולות מישור החוף על פני כ-366,000 דונם אך נכון להיום 
נותרה כמחצית משטח החולות הטבעיים )185,000 דונם(. יתרה מכך, חצי מהשטח הנותר הם 

חולות מופרים, חולות שנעשו בהם פעולות פיתוח.

בני אדם ישבו במישור החוף עוד מימי קדם. ההתיישבות נבעה מהמיקום האסטרטגי לחופי הים 
התיכון, דבר שהביא לפיתוח כלכלי ומסחרי לכל העמים שהתיישבו באזור. כמו כן, למעט שטחי 
החולות, האזור היה נוח לחקלאות, דבר שעודד התיישבות באזור. אחד השרידים שדווקא 
מוצאים באזור החולות ולא במקומות אחרים הן חלקות המוואסי או לחלופין "חקלאות מי 
התהום", חלקות הקשורות למסורת חקלאית קדומה שהתקיימה עד 1948. חלקות המוואסי 
הן ערוגות חפורות ששימשו לגידול ירקות ועצי פרי, וההשקיה שלהן התבססה על מי תהום 

גבוהים. שרידים ממסורת חקלאית זו הם עצי פיקוס השקמה.

צבאות רבים עברו באזור במסעותיהם, כגון המצרים, היוונים ורומי, ומלחמות לכיבוש האזור 
נוהלו על ידי הפרסים וגם החשמונאים. בתוכנית החלוקה הציעו הבריטים כי שטחי רצועת עזה 
עד אשדוד )חולות ניצנים בתווך( יישארו בידי הערבים. במלחמת העצמאות במסגרת מבצע 
יואב, אחד המבצעים המקיפים ביותר במלחמת העצמאות, נכבשו אזורי אשקלון, אשדוד, 

ניצנים ויד מרדכי.

עץ השקמה. צילום: סהר רוזנפלד

חולות ניצנים ושמירת טבע
חולות ניצנים הם סביבת חיים ייחודית שאין דומה לה בישראל, סביבה הנחשבת "ים החולות 
האחרון" שנותר בישראל. באזור מתקיים מפגש של צומח וחי ים-תיכוני עם צומח וחי מדברי, 
מפגש היוצר הרכב עשיר ומגוון של סוגים ומינים. נוסף על מגוון המינים, החולות עשירים במיני 
צומח וחי אנדמיים )מינים שתחום תפוצתם העולמי מוגבל לאזור גיאוגרפי קטן(. בחולות ניתן 

למצוא 40% מכלל מיני הצמחים האנדמיים בישראל.

האיזון האקולוגי בחולות מישור החוף הוא מאוד שברירי, וכל שינוי קטן יכול להוציא את המערכת 
האקולוגית החולית משיווי משקל. בין האיומים על בית גידול זה נמנים: פיתוח תשתיות, קיטוע בתי 
גידול, גניבת חול והתפשטות של מינים פולשים כגון טיוונית החולות ושיטה כחלחלה הגורמים 
להתייצבות החולות. נוסף על אלה, חלק משטח שמורת החולות מצוי בתחום האימונים של צה"ל.

חולות ניצנים הם משטחי החולות החשובים ביותר שנותרו כמייצגים של בית הגידול החולי, על 
מאפייניו. כמו כן החולות תורמים למשק המים של ישראל באמצעות מילוי המאגר התת קרקעי, 
מה שנקרא "אקוויפר החוף". המרקם של החול מאפשר למשקעים לחלחל בקלות לאקוויפר.

70% מהחולות שהיו קיימים בשנות ה-40 של המאה הקודמת נכחדו, ועל 30% מהנותרים 
מאיימת סכנת הפיתוח. 

נחש חולות. איור: בר פביאן
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ראשי פרקים להדרכה
במערך זה נכיר את בית הגידול החולי, האיזון האקולוגי השורר בו ואת האיומים על בית 
גידול זה. נוסף על כך, נפעל אקטיבית בתחנה המיועדת לשמירת טבע על ידי עקירת טיונית 
החולות, צמח שהוא מין פולש המשתלט על החולות, הורס את בית הגידול הטבעי והייחודי 

הנמצא כאן ופוגע במאזן האקולוגי. 

הערות למדריך
המערך בנוי כך שאפשר להעביר כל תחנה כבודדת בכל אזור חולות ניצנים ושטחי האש של 

בט"ר ניצנים או כחלק מסיור שלם בשמורת חולות ניצנים.

עזריםתוכן בנקודותהמטרותמשךתחנה

מבוא וחזון 
המיזם

 5
דקות

• היכרות מערכתית של 
הגופים הפועלים במיזם

אין• תיאור המיזם

הממשק 
שבין ערכי 

הטבע 
לשטחי 

האש

 10
דקות

• היכרות עם האזור 
הגיאוגרפי

• הבנת הקשר שבין צה"ל 
לשמורות הטבע, והצורך 

לנטילת אחריות על ידי חיילי 
צה"ל בנוגע לשמירת טבע

מיקום חולות   •
ניצנים במרחב

המשמעות   •
האקולוגית של 

נוכחות צה"ל בשטח

מפת שכבות

בית הגידול 
החולי

 10
דקות

• היכרות עם בית הגידול 
החולי

מאפייני בית   •
הגידול

חקר עצמי של בית   •
הגידול

חידוד ראשי   •
התיבות עד כא"ן

כללי עד כא"ן

עזריםתוכן בנקודותהמטרותמשךתחנה

הצומח 
בחולות

 10
דקות

היכרות עם הצומח בחולות  •

היכרות עם המינים   •
הפולשים המאיימים על 

החולות

היכרות עם   •
מאפייני בית הגידול 

החולי והצומח בו

חידוד ראשי   •
התיבות עד כא"ן

תמונות של 
לענה חד-

זרעית, רותם 
המדבר, ידיד 

החולות וכללי 
עד כא"ן.

בעלי חיים 
בחולות

 10
דקות

היכרות עם בעלי חיים   •
בולטים באזור

התבוננות וחשיפה   •
של המצאי שבו 

נתקלנו ושיוכו לבע"ח

בעיות עם פסולת   •
בשטח

תמונות של צבי, 
כוח אפור, גרביל 

וכלב סלוקי

פעילות 
לשמירת 
החולות 
הנודדים

 15
דקות

לקיחת חלק פעיל למען   •
שמירת החולות

חידוד הגישה "מפקדים  •

לוקחים אחריות על סביבתם"

חידוד ראשי התיבות עד  •

כא"ן

עקירת צמחי   •
טיונית החולות

חידוד ראשי   •
התיבות עד כא"ן

כללי עד כא"ן
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מבוא וחזון 
המיזם

תחנה

1
מטרות: 

היכרות מערכתית של הגופים הפועלים במיזם.  •

פתיחה:
בוקר טוב לכולם. כפי שניכר בשטח, באחריותו של צה"ל נמצאים שטחים נרחבים ברחבי כל 
הארץ. לרוב אלו הם שטחים פתוחים ובשל כך הם בעלי חשיבות אקולוגית גבוהה. מטרת היום 

הזה היא לעמוד על המשמעויות וההשלכות הנובעות מהקשר ההדוק שבין הצבא לטבע.

 גוף:
המפקד שואל: האם לדעתכם חשוב לשמור על הטבע ועל סביבת הבסיס? לאחר סבב תשובות 
המפקד מסביר: לאור ההכרה בחשיבות הקשר שבין הצבא לטבע, קם המיזם "צבא ההגנה לטבע 
– מפקדים לוקחים אחריות על סביבתם", שאותו מוביל הרמטכ"ל רב אלוף אביב כוכבי. המיזם 
מנוהל ברמת המטה הכללי על ידי ראש אט"ל, בשותפות עם משרד הביטחון, החברה להגנת הטבע, 
רשות הטבע והגנים וקק"ל. חזון המיזם הוא שמפקדי צה"ל יובילו לשיפור במציאות הסביבתית 

הקיימת בשטחי הפעילות של היחידות השונות, באמצעות שמירה על ערכי טבע, נוף ומורשת.

סיכום:
היום נכיר סוגיות אקולוגיות שונות באזורנו שבכולן אנחנו לוקחים חלק ואת כולן "צבא ההגנה 
לטבע" מנסה לצמצם. אני מזמין אתכם להיכנס בסוף היום לדף הפייסבוק של המיזם 
או לאתר צה"ל ולקרוא בעצמכם על הפרויקטים שהכי מעניינים אתכם! מלבד חשיפה 
לסוגיות אלו נכיר גם את שמורת הטבע הקרובה לבסיס שלנו, ונלמד מדוע באחריותנו 

לשמור עליה וכיצד נעשה זאת בהמשך.

עד כא"ן
לוקחים אחריות על הסביבה

הממשק שבין 
ערכי הטבע 
ושטחי האש

תחנה

2

מטרות: 
היכרות עם האזור הגיאוגרפי.  •

הבנת הקשר שבין צה"ל לשמורות הטבע, והצורך לנטילת אחריות על ידי חיילי צה"ל בנוגע   •
לשמירת טבע 

פתיחה:
המפקד שואל: היכן אנו נמצאים? האם אתם מזהים מה יש מסביבנו? לאחר סבב תשובות המפקד 

מסביר על ייחודיות האזור ומאפייניו )אפשר להיעזר בסקירה הגאוגרפית(. 

 גוף:
המפקד מסביר: שטח הבסיס, המטווחים וכל שטחי האימונים שלו נמצאים בשמורת טבע חולות 
ניצנים, שמורת נופי החולות הגדולה ביותר בישראל. חשוב להגן על הנוף הזה ועל בית הגידול 

הייחודי שאנו כחיילים ומפקדים נושאים באחריות להכיר אותו ולשמר בו את הקיים. 

המפקד מציג על גבי מפת השכבות את השכבה הראשונה – מפה של ארץ ישראל, ומגדיר את 
מיקומה של שמורת חולות ניצנים תוך כדי הצגתה על המפה. 

לאחר הצגת מפת ארץ ישראל – המפקד מציג את השכבה של מפת שטחי האש.

המפקד שואל: האם מישהו יכול לנחש כמה אחוזים משטחי המדינה הם שטחי אש? התשובה: 
כ-60%. שטחי אש אלו יוצרים לא מעט דילמות בנושא שמירת הטבע. אנחנו נראה חלק מההשפעה 

פתרון אתגר מצאי
מודעות, תכנון והקפדה על 

נהלים
שטחי הצבא הרבים מול 

שמורות הטבע והשמירה 
על הטבע

ארץ ישראל הקטנה

 עד כא"ן הם ראשי התיבות של כללי הפרויקט שלנו,
נבין ביחד מה הם וכיצד לאכוף אותם.

המפקד מציג את כללי עד כא"ן ומסביר על כל כלל.

עזרים: כללי עד כא"ן.
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ומההשלכות של שטחי האש על הטבע ונדבר על הדילמות הללו בהמשך.

כעת מציג המפקד המתרגל את השכבה של מפת שמורות הטבע.

המפקד שואל: כמה אחוזים משטחי שמורת הטבע נמצאים בחפיפה עם שטחי אש? התשובה: 
כ-50% משטחי האש ושטחי שמורות הטבע חופפים אלו את אלו! החפיפה הזו יוצרת לא מעט 

דילמות והתנגשויות, אך עם זאת יש בה גם יתרונות שנדבר עליהם בהמשך.

המפקד שואל: איפה אנחנו עכשיו? אנחנו נמצאים בחולות ניצנים. כל שטח האש בחולות ניצנים 
הוא שמורת טבע.

המפקד שואל: מדוע חשוב שהצבא ייקח חלק בשמירה על השטחים הפתוחים שבו הוא פועל?

המפקד מסביר: מתוקף תפקידו והיקף המשרתים בו, לצה"ל יש השפעות סביבתיות ניכרות. צה"ל 
שולט על משאבי קרקע גדולים ומבצע פעילויות תמרון עם כלים כבדים, תוך כדי הפעלת אמצעים 
בעלי חתימה ניכרת על השטח. לאור הנתון הזה לצה"ל אחריות גדולה על השטחים הפתוחים 
שבהם הוא פועל או נמצא בצמוד אליהם. כמו כן, ערכי היסוד של צה"ל, אהבת המולדת ונאמנות 
למדינה, מבטאים חובה מוסרית של צה"ל וחייליו להגן על הסביבה, לנהוג בכבוד ובאהבה אל 

הצומח והחי ובתי גידולם, ולהיות זהירים בשימוש בעוצמה הצבאית המצויה בידינו.

סיכום:
הבנו שישנו קשר הדוק בין שמורות הטבע לשטחי האש ובאופן כללי לפעילות צה"ל, לא 
רק בחולות ניצנים, אלא בכל חלקי הארץ. מאחר שהשטחים צמודים וחופפים, יש כאן 
מורכבות שמחייבת את הגופים המעורבים לקחת חלק פעיל במטרה לשמור על דו-קיום 
מוצלח. חשוב שנכיר את השמורה החופפת לבסיס ולשטחי האש שבהם אנו מתאמנים. 

שמורה זו מכונה גם "ים החולות" הגדול האחרון שנותר במישור החוף.

חיילים מנקים את שמורת חולות ניצנים. צילום: גיא סלעי

מטרות: 
היכרות עם בית הגידול החולי.  •

פתיחה:
המפקד שואל: מישהו יודע מה זה חול? חול הוא חלקיק סלע שגודלו בין 2 מילימטר ועד ל-0.062 
מילימטר. חלקיק גדול יותר נקרא חצץ ואילו חלקיקים קטנים יותר נקראים טין וחרסית. החול 
לאורך מישור החוף הדרומי ועד חיפה מורכב בעיקר מהמינרל קוורץ. חול קוורץ הוא חומר גלם 
בתעשיית הזכוכית, ובגבישי קוורץ נעשה שימוש נרחב בתעשיות כגון אלקטרוניקה ותכשיטים.

גוף:
המפקד שואל: מישהו יודע מהיכן מגיע החול? החול מגיע מאזור הסהרה ומהרי הגרניט של 
אתיופיה. גרגרי החול נסחפים במורד הנילוס עד לים התיכון, ובעזרת זרמי הים, הגלים והרוח 
מגיעים אל החוף. בשל הקמת תשתיות לאורך הנילוס וחופי ארצנו, כמו סכרים, מרינות ונמלים, 
נוצר שינוי במשטר הסעת החול. שינוי זה פוגע בהשקעת החול לאורך החופים בארצנו. חולות 
מישור החוף מהווים רצף למדבר חולות חצי האי סיני וסהרה. זה האזור הצפוני ביותר שבו אפשר 
למצוא מיני צומח וחי שמקורם במדבר הגדול, ביניהם הזוחלים שנונית חולות, נחש חולות וכוח 

אפור )הלטאה הגדולה בישראל(, המוגדרים מינים פסמופיליים )אוהבי חול(.

המפקד מבצע חקר התנסותי משותף עם החיילים: יש לאפשר לחיילים ללכת על החול ולתת 
להם לשקוע בתוכו. המפקד שואל: כשאתם הולכים על החול כיצד זה מרגיש? האם זה קל או 
קשה? איך זה משפיע על צמחים ובעלי חיים? לתת לחיילים לחוש עם היד את הטמפרטורה על 
פני החול ולהכניס את כף היד כמה ס"מ לתוך החול, האם אתם מרגישים הבדל בטמפרטורה? 
מה המשמעות עבור שוכני בית גידול זה? אילו סוגי צמחים רואים )עצים, שיחים, קוצים, עשבים, 
פטריות(? האם רואים מקור מים בסביבה? לתת לחיילים להחזיק חופן חול ביד ולשפוך מעט 
מים מעל. האם המים נספגים בחול או מחלחלים ישר? כיצד זה משפיע על סביבת חיים זו? איך 

אפשר לחיות בסביבה כזו? 

בית הגידול 
החולי

תחנה
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עזרים: מפת שכבות.
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שנונית חולות. צילום: אביעד בר

לאחר שהחיילים מתנסים ועונים המפקד מסביר שמדובר בסביבת חיים קשה ביותר עבור צמחים 
ובעלי חיים. 

סיכום:
בית הגידול החולי הוא מורכב ומציב אתגרים רבים. בעלי החיים והצמחים בבית גידול 
זה מותאמים לאתגרים אלו. השילוב של התשתית החולית עם מזג אוויר ים-תיכוני מביא 

לעושר מינים גבוה וישנם הרבה מינים אנדמיים )ייחודיים( בבית גידול זה.

לנו כחיילים וכבני אדם יש אחריות ותפקיד בשמירה על על בית גידול זה ואנחנו יכולים 
לתרום לא מעט לחיזוק ושימור בית גידול זה.

מהם הכללים שעל פיהם עלינו לנהוג? המפקד מציג את התמונה של כללי עד כא"ן.

 

תחנה

הצומח 4
בחולות

 מטרות: 

היכרות עם הצומח בחולות.  •

היכרות עם המינים הפולשים המאיימים על החולות.  •

פתיחה:
המפקד מסביר: בית הגידול החולי הוא בית גידול ייחודי לחי ולצומח. בחולות ניצנים יש כמה בתי 
גידול עיקריים: חולות נודדים, חולות מיוצבים, חולות מיוצבים למחצה וחוף חולי. הצומח בבתי 

גידול אלה מושפע רבות מנדידת החול. כיצד לדעתכם נדידת החול משפיעה על הצומח?

 גוף:
לאחר סבב תשובות המפקד אומר:  לנדידת החול יש מספר השפעות על הצומח, היא עלולה 
לכסות אותו או לחלופין לחשוף את שורשיו. הסעת החול ברוח אף פוגעת פיזית בצמח. המפקד 

שואל: האם יצא למישהו ממכם להיות בחוף הים כאשר יש רוח חזקה? כיצד זה הרגיש? 

המפקד שואל: כיצד לדעתכם הצמחים מותאמים לסביבה זו? לאחר סבב תשובות המפקד אומר: 
חלק מן הצמחים הם בשרניים ובעלי שכבה חיצונית שעוונית, חלק מן הצמחים נמוכים ומשתרעים 

וכך נמנעים מהרוח. צומח ייחודי לבית גידול זה הוא ידיד חולות המצוי. 

פתרון אתגר מצאי
לא לרדת מדרכים מסומנות; 
מודעות, תכנון והקפדה על 

נהלים; 

צומח בסכנה בשל קטיפה, 
דריסה ורמיסה; מינים פולשים 
 הדוחקים מינים מקומיים;

אובדן בית גידול; שריפות

צמחים

עזרים: כללי עד כא"ן.
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ידיד חולות מצוי - דגן רב-שנתי המותאם לבית גידול של חולות 
נודדים. הוא עמיד לחשיפת שורשיו ולכיסוי אבריו. למעשה ניתן 

למצוא אותו בעיקר בבית גידול זה.

צומח נוסף הנפוץ באזור הוא רותם המדבר ולענה חד-זרעית.

רותם המדבר – שיח ממוצא מדברי, פורח באביב בפריחה   •
לבנה וריחנית. בעל מערכת שורשים מסועפת.

לענה חד-זרעית – בעלת עלים בשרניים ושעוונים הפורחת  • 
בסתיו. השורשים מכוסי שכבת שעם ועמידים הן לחשיפה 

והן להתכסות חול.

המפקד מסביר: יש מספר גורמים המאיימים על הצומח בבית 
הגידול החולי: גורמים אנושיים כגון פסולת, זיהום, בנייה, וקיטוע 
בתי גידול, וגורם חיצוני המאיים על האיזון בבית הגידול החולי והוא 
כניסת מינים פולשים. מינים פולשים הם בעלי חיים או צמחים אשר 
הופצו בעקבות פעילות האדם לאזור שמחוץ לתחום תפוצתם 
הטבעית, והצליחו לייסד במקום זה אוכלוסייה. בחולות ניצנים 
ישנם שני מינים פולשים בולטים: שיטה כחלחלה וטיונית החולות. 
מינים אלה עלולים לגרום לנזקים שונים, ובהם הגברת התחרות על 
משאבי הטבע )קרקע, מים, אור וכדומה(, דחיקת מינים מקומיים 
עד כדי הכחדתם ואף הרס של בית הגידול החולות הנודדים. 
מינים אלו מצליחים להתבסס במהירות וביעילות וגורמים לייצוב 

החולות, דבר העלול לגרום לדחיקה של מינים אוהבי חולות כגון גרביל החוף וכוח אפור. חשוב 
להבין ששינוי בצמחייה משפיע על צמחים אחרים וגם על בעלי חיים הנמצאים בבית גידול זה.

המפקד ישאל שאלה, האם לדעתכם מינים פולשים יכולים להשפיע גם על האדם? אם כן, כיצד?

סיכום:
בית הגידול החולי הוא אזור מיוחד המכיל מגוון רב של מיני צומח וחי שחלקם אף ייחודיים 
לבית גידול זה. ישנם איומים רבים על בית הגידול החולי ועל המאזן האקולוגי בו, לנו כחיילים 
וכבני אדם יש אחריות ותפקיד במיגור ומניעת איומים אלו. אין להסתפק רק בדיבורים, 
אנחנו יכולים לתרום לא מעט לחיזוק ושימור המאזן האקולוגי בבית הגידול החולי, ובכלל. 

 מהם הכללים שעל פיהם עלינו לנהוג?
המפקד מציג את התמונה של כללי עד כא"ן

תחנה

בעלי חיים 5
בחולות

מטרה: 
היכרות עם בעלי חיים בולטים באזור.

פתיחה:
המפקד שואל: האם יש כאן סימני חיים? אילו עדויות בשטח משאירים אחריהם בע"ח? 

המפקד מבקש מכל זוג לצאת לסיור עצמאי ובטווח-עין, ולמצוא דוגמא אחת של עקבות / גללים 
בשטח ולזהות מי בעל החיים האחראי לכך. זמן החיפוש עד 3 דקות.

גוף:
המפקד מקבץ את החיילים סביב המצאי, שאריות צואה או עקבות ושואל: האם מישהו מזהה מה 

זה? איזו חיה השאירה אחריה את חותמה?

המפקד מסביר: באזור זה אפשר למצוא מגוון רחב של בעלי חיים, חלקם אנדמיים )יחודיים( לאזור 
זה כמו מריון חולות וגרביל חוף )אנדמיים לישראל וסיני(. בנוסף ניתן למצוא פה מינים נוספים 

הנפוצים בארץ כגון: צבי ארץ ישראלי ושועל מצוי.

ידיד חולות מצוי. איור: בר פביאן

פתרון אתגר מצאי
לא להשאיר זבל בשטח; דווח 
מידי על ציידים ופגיעה בחי 
ובצומח; לא לרדת מדרכים 
מסומנות; מודעות, תכנון 

והקפדה על נהלים

זבל שנשאר בשטח ונאכל 
על ידי החיות; ציד; דריסה; 
מינים פולשים הדוחקים מינים 

מקומיים ואובדן בית גידול

בעלי חיים

עד כא"ן
לוקחים אחריות על הסביבה

עזרים: תמונות של לענה חד-זרעית, רותם המדבר, ידיד החולות וכללי עד כא"ן.
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צבי ארץ ישראלי

הצבי הארץ ישראלי ניזון ממגוון רחב של צמחים ופירות. פרוותו חומה ולראשו זוג קרניים קצרות, 
קרני הזכר גבוהות ומעובות לעומת קרני הנקבה. הצבאים פעילים בשעות הבוקר המוקדמות 
או בשעות בין הערביים. הנקבות חיות בעדרים קטנים והזכרים לרוב יחיו כבודדים בטריטוריה 
או בעדרי "רווקים" משוטטים. בעבר הצבאים היו נפוצים בכל החבל הים תיכוני אך אוכלוסייתם 
נכחדה במדינות השכנות. אמנם בישראל אוכלוסיית הצבאים לא נכחדה, תודות לאכיפה יעילה 
של חוקי שמירת הטבע, אך האוכלוסייה מוגדרת כמין בסכנת הכחדה. בין האיומים על אוכלוסיית 
הצבאים נמנים ציד לא חוקי, אובדן בתי גידול עקב פיתוח אורבני והתרבות יתר של טורפים, 

ביניהם גם להקות של כלבי בר. 

כוח אפור

הלטאה הגדולה בישראל. 
הכוח הוא יחידאי, טריטוריאלי 
ופעיל יום. תזונתו מורכבת 
ממכרסמים, חלזונות, חרקים, 
ציפורים וזוחלים אחרים. נפוץ 
בבתי גידול חוליים במערב 
הנגב ודרום מישור החוף. 
אוכלייסתו נמצאת בסכנת 
הכחדה עקב אובדן וקיטוע 

בתי גידול.

גרביל החוף

גרביל החוף הוא מכרסם קטן 
פעיל לילה המצוי באזורים 
החוליים של מישור החוף. 
פרוותו צהובה-חומה ובטנו 
בהירה. אוזניו מכוסות פרווה 
עדינה, זנבו ארוך ובקצהו 
מברשת פרווה לבנה. תזונתו 
מגוונת ומורכבת מחרקים, צמחים, וזרעים אשר הוא אוסף ואוגר במחילתו לעת הצורך. הוא בעל 
חוש ריח מפותח ועיניים גדולות המאפשרות לו להתמצא בחשיכה. הגרביל חי במחילות באזורים 
חוליים מיוצבים למחצה. פיתוח אורבני מואץ, שימוש מוגבר בחופים והתייצבות החולות דוחקים 

את גרביל החוף ומאיימים על תפוצתו. 

סיכום:
למינים הנמצאים בסביבה החולית יש התאמות ייחודיות. מינים אלו נקראים פסמופיליים 
)אוהבי חול(. התאמות אלו מגבילות אותם לרוב לבית גידול זה ומינים רבים מהם בסכנת 

הכחדה. 

המפקד שואל: מהם לדעתכם הגורמים המסכנים את בעלי החיים הללו?

פסולת: הפסולת כוללת שרידי אימונים ואשפה הכוללת מוצרי מזון ומוצרים היגייניים   •
כגון נייר טואלט, מוצרים מתכלים ושאינם מתכלים )לדוגמה שרידי סנדוויץ' עטופים 
בניילון(. אין להשאיר פסולת בשטח, לרבות פסולת אורגנית, שהיא פסולת לכל דבר 

הפוגעת לא פחות בסביבתנו.

פיתוח תשתיות, קיטוע בתי גידול, גניבת חול והתפשטות של מינים פולשים כגון טיוונית   •
החולות ושיטה כחלחלה הגורמים להתייצבות החולות.

ציד בלתי חוקי: המפקד מראה תמונה של כלב סלוקי – ציד בלתי חוקי מתבצע בעיקר   •
בשעות הלילה וכולל שימוש בכלבי סלוקי, רכבי שטח וזרקורים. יש לדווח מיד לחמ"ל 
ולמוקד החירום של רשות הטבע והגנים במספר 3639* על כל תנועת רכבי שטח חשודה 

בלילה המלווה בזרקור, בכלבים או בגלאי מתכות. 

צבי ארץ ישראלי. צילום דב גרינבלט
גרביל חוף. איור: בר פביאן

עזרים: תמונות של צבי, כוח אפור, גרביל וכלב סלוקי; 
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בתחנה זו נבצע פעילות שמירת טבע של עקירת מינים פולשים בחולות.

מטרות: 
החייל ייקח חלק פעיל בפעילות למען שמירת החולות.   •

פתיחה:
המפקד עומד לצד צמח טיונית חולות. 

המפקד שואל: האם מישהו מכיר את הצמח הזה? לאיזה סוג איום אפשר לשייך את הצמח? 

המפקד מסביר: הצמח הזה נקרא טיונית החולות והוא נחשב מין פולש.

מין פולש הוא מין שהגיע בעזרת האדם לאזורים מעבר לתחום התפוצה הטבעי שלו ומצליח 
להתבסס בהם ולהתרבות. יש כמה דוגמאות לצמחים כאלו, אחד מהם הוא הצמח טיונית החולות 
והתבססותו ברחבי הארץ, בייחוד באזור החולות. צמח הטיונית יוצר מרבדים צפופים ודוחק מינים 
מקומיים, כגון "טיון דביק". נוסף על כך, צמח הטיונית מייצב את החולות ומאיים על בעלי החיים 

אשר החולות הם בית הגידול שלהם. 

 גוף:
המפקד מסביר: טיונית החולות הובאה לארץ ב-1975 מדרום-מזרח ארצות הברית כדי לייצב את 
חולות מפרץ חיפה, והתפשטה משם לאזורים רבים בארץ. כיצד היא הצליחה להתפשט? היא 
מייצרת כמות זרעים עצומה, אלפים עד עשרות אלפים לפרט, ואלה נישאים ברוח. כאשר הזרע 
נוחת בתנאים נוחים הוא נובט. הטיונית גדלה בחולות, בצידי דרכים במקומות מופרים וכעשב-

רע בשדות. זהו צמח אגרסיבי המתפשט ומסכן את הצמחייה הטבעית של חולות מישור החוף. 
הנזק האקולוגי הנגרם על ידי טיונית החולות הוא עצום וכולל את דחיקת הצומח המקומי עקב 
תחרות על משאבים, ייצוב מואץ של החולות, שינוי תכונות פיזיות של הקרקע ופגיעה כוללת 

במגוון מיני הצומח והחי המקומיים.

המטרה של פעילות העקירה היא לבער ככל האפשר את טיונית החולות מכל האזורים הנתונים 
לפלישה בשטחי האימון, כדי לשמר את נוף החולות ואת מגוון המינים הייחודי לחולות.

תחנה

פעילות לשמירת 5
החולות הנודדים

דגשים חשובים לפעילות העקירה

1.  יש לחפון את בסיס הגבעול בשתי ידיים 
בברכיים כפופות בסמוך לקרקע ולהישען 

לאחור. 

לא נדרש מאמץ פיסי.   .2

מומלץ לעבוד בזוגות או שלשות, כדי   .3
לעקור צמחים גדולים או צמחים הנמצאים 

בסבך. 

בשטח סבוך יש לשים לב ולהזהר מבע"ח   .4
שעלולים להסתתר. 

טיונית החולות מייצרת זרעים כמעט כל 
חודשי השנה ממרץ עד דצמבר. לאחר 
שעוקרים את הצמח יש להניחו הפוך על 

מנת שיתיבש וזרעיו לא יופצו.  
חיילות מבט"ר ניצנים בפעילות עקירה של טיונית החולות. 

צילום: אילה סניור

טיונית החולות. צילום: אילה סניור

סיכום:
שמורת חולות ניצנים נמצאת בין אשדוד לאשקלון. חולות ניצנים 
היא סביבת חיים ייחודית שאין דומה לה בישראל והיא נחשבת "ים 
החולות האחרון" שנותר בישראל. בעבר דיונות החול היו נפוצות 
לאורך כל מישור החוף, אך כיום נותרו רק 58,000 דונם של חולות 
במצב טבעי. החולות האלו הם בית להרבה מינים של צמחים ובעלי 
חיים, שחלק אף אנדמיים לאזור זה. האיזון האקולוגי במערכת שכזו 
הוא מאוד שברירי ואפילו שינוי קטן יכול להוציא את המערכת משיווי 
משקל. אחד מהגורמים שיכולים להוציא את המערכת משיווי משקל 
הוא כניסה והתפשטות של מינים פולשים, כגון טיונית החולות. היום 
למדנו על חשיבות בית הגידול החולי ולקחנו חלק פעיל בשמירה 

על הטבע באמצעות עקירה של טיונית החולות.

כמשרתים בצה"ל וכאזרחי מדינת ישראל עלינו לשמור על המדינה. 
שמירה לא רק במובן הביטחוני ועל בני האדם המתגוררים בה, אלא 

גם על בעלי החיים, הצמחייה והקרקע. 

כיצד נזכור את הכללים והתובנות שהסקנו היום?

עזרים: תמונה של כללי עד כא"ן.
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אנחנו כאן כי אנחנו מאמינים במה שאנחנו עושים, כי אנחנו רוצים לדאוג לבית שלנו, 
לאנשים שלנו, ולארץ שלנו. דיברנו היום על נושאים שונים שקשורים לשמירת הטבע, 

לפעילות צה"ל ולחינוך. 

כיצד נזכור את הכללים שעל פיהם עלינו לנהוג? המפקד מציג את התמונה של כללי עד כא"ן

ראשי התיבות של הכללים של הפרויקט שלנו. האם מישהו יכול להתאים עיקרון לאות?

ע = עתיקות
אין לפגוע בעתיקות למיניהן. אסור לירות על העתיקות, אסור 

לדרוס או לפרק אותן, ואסור לסמן עליהן

ד = דווחו על תנועה חשודה 
בשטח

יש לדווח מייד לחמ"ל על כל תנועת רכבי שטח בלילה המלווה 
בזרקור ובכלבים או בגלאי מתכות

עד כא"ן
לוקחים אחריות על הסביבה

שמרו על עתיקות

דווחו על תנועה 
חשודה בשטח

כבדו את הקרקע 

סעו על הצירים

שמרו על נהלי אש

שמרו על הניקיון

כ = כבדו את הקרקע
סעו על הצירים 

אסור לסטות מצירים מוגדרים ומאושרים

א = אש
אין להדליק אש מצומח מקומי ויש לשים לב לשריפות באזור

נ = ניקיון
אין להשאיר פסולת בשטח, לרבות פסולת אורגנית
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סיפור דרך 
תיאור מסלול בחולות ניצנים

אפשר לבחור בין שתי אפשרויות מסלול: 

מסלול מעגלי – אורך המסלול 3.5 ק"מ, משך המסלול בין שעה לשעתיים.

מסלול קווי – אורך המסלול 4.5 ק"מ, משך המסלול בין שעתיים לשלוש שעות, מסתיים בחוף ניצנים. 

המסלולים מתחילים בחניון האקליפטוסים, כחצי ק"מ מערבית לבי"ס שדה שקמים. מול הכניסה 
לשמורה, בצד המערבי של החורשה, נמצא צומת שבילים עם סימון שחור-כחול-ירוק. כאן נתחיל 
בסימון הכחול ונלך לכיוון מערב )הים(. נמשיך על הסימון הכחול עד שנגיע לצומת שבילים עם 

סימון כחול-ירוק. באזור זה נראים היטב החולות הנודדים. 

אם בחרנו לעשות את המסלול המעגלי נמשיך בצומת בסימון הירוק מזרחה לאורך דרך עפר, "דרך 
השריון", שבה נערכו בעבר אימוני נהיגה בטנקים. לאחר כקילומטר בסימון הירוק, נגיע לצומת 
עם דרך מסומנת שחור, סמוך לבית הקברות של ניצן. נפנה ימינה ונמשיך עוד כקילומטר בגבול 
החולות, עד החזרה לנקודת ההתחלה. אם בחרנו במסלול הארוך, בצומת השבילים עם סימון 
כחול-ירוק, נמשיך מערבה בסימון הכחול ולאחר דקות אחדות נפגוש דרך רכב החוצה את החולות 
בציר צפון-דרום. דרך זו, המסומנת בשחור, היא "דרך הנקז" ולאורכה יש שורת קידוחי מים של 

חברת "מקורות". נמשיך ישר עם הסימון 
הכחול העובר דרך שקע בין החולות לרכס 
שלפנינו. נטפס במתינות לרכס הכורכר 
ובגב הרכס נפגוש "סימון שקוף" )שני 
פסים לבנים עם רווח ביניהם( המפנה 
אותנו לתצפית היקפית במרחק 50 מ' 

מדרום למסלול המסומן. 

נחזור לשביל הראשי ונרד עמו במתינות 
מערבה. סימון השבילים מסתיים עם 
הגיענו לחוף. מכאן יש להמשיך עוד כק"מ 
אחד דרומה, עד לחוף הרחצה עצמו.

הערה: המסלול חשוף ברובו לשמש. 
יש לאורכו קצת נקודות צל כחורשת 
האקליפטוסים, עצי שקמים, סבך השיטה 

הכחלחלה וחורשת צפצפות הפרת. 
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