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 תקציר

הלוטרה בישראל נמצאת בסכנת הכחדה חמורה ובשנים האחרונות נראה שפיזור האוכלוסיה 

אוכלוסיה הימצאות עדיין מראה על  2018-בסקר הלוטרות הצטמצם עוד יותר. כבשנים קודמות, 

 2018ת שנבמצפון. עם זאת,  לכינרתסביב הכינרת והנחלים הנשפכים , עמק החולהבנחלי יציבה 

עשויים להעיד על הימצאות לוטרות דרומית לאתרים שתועדו בשנים התגלו מספר ממצאים ה

בנהר בשפך נחל תבור, עיינות חסידה )מול חמדיה(, קרוב לגשר )בשיט שנערך באפריל   :קודמות

מצאים אלה עשויים להעיד בסמוך לגשר דבוריה. מ ( ואף תועדה דריסה אחת מערבה בנחל תבורהירדן

חשיבותה של מערכת  תמודגש בזהירות רבה על תחילתה של התפשטות דרומה לאורך הירדן הדרומי.

 . דרומה ומערבה הירדן הדרומי כנתיב מעבר והתפשטות מרכזי של הלוטרות

 

  רקע

על במארג המזון של בית הגידול הלח בישראל. נוכחותה במערכת -היא טורף  (Lutra lutra)הלוטרה 

ביבשות המוצא שלה אירופה אקולוגית מהווה סמן חשוב לבריאות המערכת ולמגוון הביולוגי בה. 

 (. IUCN 2017בעולם ) Near threatened-עתידה בסכנה-היא מוגדרת כואסיה 

)שלמון, אצל דולב  Critically Endangered – ורהבסכנת הכחדה חמנמצאת בישראל הלוטרה       

עקב הרעה דרמטית במצבן של אוכלוסיות הלוטרה ובתפוצתן בארץ בעשורים  (2002ופרבולוצקי, 

היו  לוטרותעד ראשית המאה העשרים . 1955בחוק להגנת חיות הבר משנת , והיא מוגנת האחרונים

, מגבול הלבנון ועד נחל שורק, וכן לאורך אגן הירדן ממקורותיו בצפון ועד לים נפוצות בכל נחלי החוף

חרוד ועמק יזרעאל, שימשו  -הירדן הדרומי, עמק בית שאןהמלח, כולל אגם החולה והכינרת. 

כמסדרון אקולוגי חיוני של בתי גידול לחים, המקשר בין אוכלוסיית אגן הירדן לאוכלוסיית מישור 

 החוף. 

צב המין ותהליכי האכלוס וההכחדה בזמן אמת, מציאת גורמים המשפיעים על התנודות ניטור מ

באוכלוסייה בבתי הגידול השונים, ומציאת דרכים לאישוש האוכלוסייה, עשויים להוות מנוף לטיפול 

 מושכל בבית הגידול הלח ובמגוון הביולוגי בו.

, כחלק 2000בסקרים שנעשו החל משנת  תואר, כפי שמיףרומחום הניכר באוכלוסייה הולך הצמצ

מניטור ארוך טווח רציף של מין זה שמבצעים מרכז יונקים של החברה להגנת הטבע ורשות הטבע 

, באזורי תפוצת הלוטרות 2018מרץ -והגנים. סקר הלוטרות השנתי נערך במהלך חודשים פברואר

 מן האזורים. בסיכום זה מרוכזות תוצאות הסקר הנוכחי לגבי כל אחד בישראל. 
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 שיטות עבודה

תפוצת המין נבדקת לאורך השנים באמצעות שיטה סטנדרטית של נוכח/לא  -סקרי תפוצה  .1

נוכח המבוססת על בדיקת הימצאות גללים )המהווים סימוני טריטוריה( באזורי פעילותם 

(Reuther et al., 2000).  הכינרת שולי ערוצים זורמים, אתרים בבמהלך הסקר נסרקים

 , בנחליםבחיפוש אחר סימנים המעידים על הימצאות לוטרות. מים -ם ומאגריבריכות דגיו

עיקר החיפוש הוא מתחת לגשרים בכביש בהם המים עוברים במקום צר יחסית, ונמצא כי 

נמצא סימן וודאי, לוטרות נוטות לסמן טריטוריה עם גללים באזורים הבולטים האלה. אם 

שיעור האתרים החיוביים בכל  לא נמצא, מוגדר האתר כשלילי.מוגדר האתר כחיובי. במידה ו

אזור מבטא את סך התחנות שנמצאו חיוביות ביחס לכלל התחנות שנבדקו באותו אזור. 

על דיגום של תחנות סימון קבועות בכל אחד מאזורי בישראל, מבוססים סקרי השדה 

פיעה בנספח. בכדי התפוצה של הלוטרה. רשימה מלאה של אתרי הדיגום המעודכנים מו

בין שנים, מרוכזים הסקרים לרוב בסוף החורף וראשית  להשוואתולנסות ולקבל מידע שניתן 

תחנות הדיגום של סקרי התפוצה חולקו לששה אזורים שונים  מרץ(.-האביב )פברואר

המייצגים אזורים גיאוגרפיים או אגני ניקוז הנבדלים זה מזה ביכולת הקישור והמעבר 

ן בטיב בית הגידול שאותו הם מייצגים. אזורי פעילות הלוטרה ותחנות הדיגום ביניהם, וכ

עמק החולה ומערכת הירדן הצפונית, רמת הגולן, כנרת ועמק הירדן הדרומי, עמק  שנבדקו:

בנוסף, עמק זבולון ונחל הנעמן, ומישור החוף המרכזי.  חרוד ועמק בית שאן, עמק יזרעאל,

בסקר  כז פעילות משמעותי ללוטרות בעמק החולה, נסקרואשר מהווה מר, בשמורת החולה

פיזור פעילות ( על מנת לקבוע את 2004)גוטר אתרי סימון היסטוריים  21מפורט יותר 

 .בשמורהואתרי הסימון הלוטרות 

ע"י אקולוג גליל תחתון רועי פדרמן, אשר דגם  2018בוצע ביוני  -סקר מצלמות בירדן הדרומי .2

 .על גדת נהר הירדן פעילות אפשריים של לוטרות איזורי

נערך שיט חד פעמי לאורך הירדן הדרומי בצד  2.4.2018בתאריך  -שיט בירדן הדרומיסקר ב .3

 ק"מ בין נהריים לגשר הישנה. 2.5-הירדני, במקטע של כ

מידע על תצפיות בפרטים חיים ומתים מתקבל מדי שנה, מגורמי השטח של רשות  –תצפיות  .4

הגנים, החברה להגנת הטבע, וכן מהציבור הרחב. כל המידע מרוכז במאגר מידע של הטבע ו

דגימת מרכז יונקים. במהלך השנים האחרונות התמסד נוהל בו מכל הפרטים דרוסים נלקחת 

 , והפרטים עצמם מועברים לגן הזואולוגי באוניברסיטת ת"א. DNAרקמה לצורך אנליזת 
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 הסקר: תוצאות

בכל  אזורי החיות הפוטנציאלים,  יםאתר 124כ נדגמו סה" בדומה לשנים קודמות,, 2018בשנת 

כפי . דומות לתוצאות הסקר בשנה הקודמתהתוצאות  בשמורת החולה בלבד.סימון  אתרי 20, ובנוסף

ת באופן יציב וקבוע אזור מצומצם יחסי לוטרות מאכלסות .(1,2,3מפה )איורים גרף ובשניתן לראות ב

סביב וכן  צפון הכינרת, איזור הבטיחה ב(רת החולהמקורות הירדן, הירדן הצפוני, שמו)בעמק החולה 

נוכחות על חדשות עם זאת, השנה נאגרו מספר עדויות  רת )איזור טבריה במערב ועין גב במזרח(.הכינ

ועדות נוספת , מערבית, לאתר המערבי ביותר המוכר מסקרי  לאורך הירדן הדרומי לוטרות  של

 : השנים האחרונות 

 (.4 )איור 1.3.2018נמצאה לוטרה דרוסה ב, לצומת דבוריהסמוך  –נחל תבור ב .1

בין ק"מ  2.5-ל כנערך שיט לאורך הירדן הדרומי בצד הירדני, במקטע ש 2.4.2018בתאריך  .2

מטר צפונית  500סימוני לוטרות בחוף בצד הישראלי כזה התגלו בשיט . גשר הישנהלנהריים 

 לגשר הישנה.

 מן, דרעל ידי אקולוג המרחב של רט"ג, רועי פ נעשה סקר מצלמות –לאורך הירדן הדרומי  .3

מוקדים, רובם סביב בריכות נווה אור )היכן  6ונמצאו סימונים ותמונות של לוטרות ב

)איור  ינות חסידהיעמעאל והדרומי ביותר בבתל יש ימונים בסקר(, ועוד שנייםסשנמצאו גם 

5) . 

עדויות אלו עשויות לרמז על תחילת התפשטות חוזרת לאיזורים מרוחקים יותר דרך הירדן 

הדרומי המשוקם, אף דרומית מבריכות נווה אור, אשר היוו את האתר המאוכלס הדרומי 

ייתכן ומדובר . עם זאת, צפונה מבית שאן( ק"מ בקו אוירי 12-ביותר בשנים האחרונות )כ

 בפערי מידע שהשימוש במצלמות חשף. 

 ביקור של לוטרה בבניין המועצה בקצרין, דרום הגולן. -כמו כן, בשנה זו התגלתה הפתעה נוספת

בשנים האחרונות. האזורים האחרונים שהיתה בהם נוכחות יציבה מאוכלסים אינם שאר בתי הגידול 

 .2012, ועמק חרוד עד 2014ן עד שנעלמה הם מאגר בנטל בצפון הגול
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 בשנים כל הסקריםשל לממוצע בהשוואה , (2018אתרים החיוביים שנמצאו בסקר הנוכחי )ה: אחוז 1איור 

הכינרת רמת הגולן, עמק החולה והירדן הצפוני, תפוצה )משמאל לימין(: אזורי ה שתבכל אחד מש ,2002-2017

חוף המישור . נחל נעמן -מישור חוף צפוניו ,יזרעאל ועמק זבולון ועמק הירדן, עמק חרוד ועמק בית שאן, עמק

 בגרף זהיש לציין ש (.n) 2018-ב. מעל כל אזור כתובים מספר האתרים שנבדקו באותו אזור אינו מופיע מרכזיה

 מתועדים רק האתרים הקבועים הנכללים בסקר הרב שנתי ולא תצפיות אקראיות או הסקר בירדן הדרומי.

 

 

 
. אתרים חיוביים בירוק ושליליים בורוד. פעילות לוטרות נראית באגן הרב שנתי : מפת אתרי הסקר2איור 

 .וכן בחמת גדר הירדן ממקורותיו דרך עמק החולה והכנרת ופעילות מועטה בעמק הירדן מדרום לכינרת
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 אזור התפוצה
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 אדום.אתרים חיוביים בירוק ושליליים בשמורת החולה. של סקר אתרי ה 20מפת : 3איור 

 

 
 (.2018מפה שמתארת את מציאת הלוטרה הדרוסה בסמוך לגשר דבוריה מעל נחל תבור )מרץ   :4איור 

 :מקרא
 

 איתור חיובי   
 איתור שלילי
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 אתרים שצולמו בהן לוטרות. -(. בירוק 2018מפת סקר מצלמות ירדן דרומי )יוני  :5איור 
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 . וסיכום סקרים ותצפיות נוספותמפה כוללנית לאתרי הסקר : 6איור 

 .שליליות-, באדוםלוטרותלנוכחות  חיובייםאתרים  -בירוק  

 

 להלן פירוט הפעילות עבור כל אחד מן האזורים בנפרד:

 

 מרכז הפעילות – עמק החולה והירדן ההררי 

ה נצפהשנה . (1)טבלה  , וכן אחוז גבוה של נוכחותרציפות בפעילות הלוטרות בושומר על אזור זה 

אתרים חיוביים לנוכחות לוטרות מסך כל האתרים הנסקרים(. שיעור  -27/46) 59%של  שיעור נוכחות

ירדן וה דן ובניאס(-מורות שניר, תלשיקר הסימונים הוא ביובלי הירדן )ע. דומה לשנים האחרונותזה 

לפעילות . לא נצפו סימונים השנה בתעלת הירדן המרכזי, ועולה השאלה האם הדבר קשור הרריה

 של פעילות ימית(.ורועש מוגברת באזור )הוקם בקרבת גשר החמישה מרכז חדש 

לוטרות )כנראה אמא  3צולם סרטון בבריכות צומת הגומא המתעד  2018ביולי   :אקראיות תצפיות

עם צעירים(. בריכות אלו ידועות כבר כמה שנים כאתר פעיל מאד של לוטרות, המתאכלס מחדש 

 באופן תקופתי.

 918בכביש , של נקבה דריסה בעמק החולהה מקר תועד 2018 לאפריל  8ב: מקרי תמותה מתועדים

 .מדרום לגונן 2018ספטמבר  3ב מקרה נוסף תועד ליד קיבוץ להבות הבשן. 
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 היסטוריה של שיעור האתרים החיוביים בסקרים בעמק החולה והירדן ההררי – 1טבלה 

 

 השמורות בעמק החולה:

 

  :שמורת החולה

מסך כל האתרים  65% חיוביים, המהוויםנמצאו  13אתרים, מתוכם  20בשמורה נבדקו השנה 

שמורת החולה ממשיכה לתפקד כמרכז הגבוהות מעידות כי  . התוצאות(3)איור  הקבועים הנסקרים

וצולמו לוטרות בשמורה נצפו  2017בשנת פעילות גבוה ומשמעותי ביותר ללוטרות בעמק החולה. 

 מספר פעמים )מידע מיורם מלכה פקח השמורה(.

ר אל ומהשמורה לשאחופשי וחשוב מעבר ישנו ומכאן ש, בגללי לוטרות הכניסה לנחל עינן מסומנת

 המין באזור. ם יציב ופעיל חשובה להמשך קיו כמרכז פעילות העמק. שמירת אי זה

 

 : בניאסשמורת ה

זור השמורה של הבניאס מנוטר באופן קבוע ע"י מנהל השמורה והפקחים, לאחר האחרונות אבשנים 

 . אזור הגשר התלוינמצאו סימונים בשנים  7-שלפני כ

החל  -לאורך הבניאסאשר הונחו מצלמות קבועות  4 -לוטרות ב ותועד 2017בחודשים נובמבר ודצמבר 

רוב צילומי . וכמעט עד בריכת הקצינים , המעלה המפלדרך איזור החבל התלוימהבניאס התחתון 

הלוטרות היו בבניאס התחתון, מעט פעמים תועדו פרטים מעל המפל, ופעם אחת אפילו תועדה לוטרה 

לראשונה נמצאו ע"י צוות השמורה סימונים שעברה שנה בגם  . במעלה הנחל בסמוך לבריכת הקצינים

, ייתכן שאלה אותם תועדו פרט אחד או שניים עושים את המסלול הלוך ושוב. וכן במעלה המפל

 פרטים.

 ר מנהל השמורה(. ע)מידע מעופר שנ תועדה גם מס' פעמים במצלמה נקבה שנראית בהריוןכמו כן, 

 

 אגן הכנרת ועמק הירדן  

(, 6/25) 24% עומד על לנוכחות לוטרות שיעור התחנות החיוביותתחנות באזור זה,  25ו נדגמ  2018-ב

מרבית התחנות השנים הקודמות. ממוצע נמוך באופן משמעותי מעדיין דומה לשנה הקודמת אך 

הנחלים שנשפכים לכינרת מצפון מזרח )משושים,  -נמצאות באזור הבטיחה באיזור זה עדיין החיוביות

עם זאת, חשוב לציין שהשנה, בניגוד לשנה  ת המג'רסה(, ובמזרח הכינרת בנמל עין גב.יהודיה ושמור

הקודמת, נמצאו שתי תחנות חיוביות במערב הכינרת באיזור טבריה, מה שמעיד על כך שהכינרת 

מוגבלת בגלל היא  ההיכולת לאתר סימונים סביבשעל אף ללוטרות,  טבעי ויציבמהווה בית גידול 

 (. עשרות קילומטריםנגישים לבדיקה ואורך חופים גדול ) זמינות אתרים

לוטרות , עדות לכך שסימונים במעבר היבש החדש מתחת לגשר מנחמיה , אותרו השנהכןכמו 

הימצאות הסימונים על גבי המעבר מהווה עדות  מאכלסות/עוברות גם בחלק זה של הירדן הדרומי.

2002-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

72.6% 68% 70% 72.5% 63% 62.5% 57.8% 49% 59% 
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אחר בנייתו, ובכך מגן על לוטרות ובע"ח נוספים כבר זמן קצר ל המעבר נמצא בשימושחשובה לכך ש

  זה.  באזור 2016. יש לזכור כי לוטרה נדרסה בשנת 90מחציית כביש 

לצד גדר המערכת )צפונה לבית שאן( נמצאו סימונים בבריכות הדגים של נווה לאורך הירדן הדרומי 

 -ת גם דרומה מנווה אורנמצאו תצפיות על לוטרו 2018כאמור, מסקר המצלמות שנערך ביוני  .אור

סיקור מפורט של תוצאות הסקר ייכתב ע"י רועי פדרמן . בתל ישמעאל ודרומית משם בעיינות חסידה

 אקולוג מרחב גליל תחתון.

 . גשר הישנהמ' צפונית ל 500-כן נמצאה נקודה במהלך הסקר בשיט ככמו 

הולכת וגדלה עדות  תמהוו ,)הרחבה בהמשך( , ביחד עם הדריסה שתועדה בנחל תבורנוכחות זו

אשר עובר תהליך  לכיוון עמק חרוד ובית שאן, דרך מסדרון הירדןאף ליכולת התפשטות לכיוון דרום ו

 . של שיקום אקולוגי בשנים האחרונות

באזור  זה תיעודהשנה תועדה דריסה מפתיעה במיוחד על גשר דבוריה שמעל לנחל תבור. : דריסות

נראה  .ימי גשם כאשר הנחל היה מוצףרצף במהלך  דריסה זו קרתה .שלא תועדו בו לוטרות עד כה

  ניסיון הגירה מעמק הירדן לאורך נחל תבור מערבה, שזרם באותה עת.מהווה עדות לשהיא 

תוך הפרט הדרוס, כדי לוודא לאיזו אוכלוסייה גנטית הוא שייך )ממומלץ לערוך בדיקה גנטית של 

אפשרות הסבירה יותר(, או מאוכלוסייה )ה הכינרתהאם מאוכלוסיית  -(2012, מחקרה של טלי מגורי

 צפונית יותר של עמק החולה.

 

 שיט בירדן הדרומי

נחשף לעינינו מאפייניו של נהר הירדן הדרומי במקטע שבין מלבד אתר הסימון שנמצא במהלך השיט, 

וכמעט רדוד , סבוך מאד רם של נחל זובית גידול  כוללרוב מקטע הנהר שנסקר  נהריים לגשר הישנה:

קיון המים, וכמעט ולא צפינו בדגים. על אף כל זאת, שטחי היבשה י. עלה ספק לגבי טיב ונובלתי עביר

נראים טובים ומספקים לרבייה של הלוטרות, ונראה כי יתרון נוסף הוא הבידוד של בית גידול זה 

תיעדו פעילות לוטרות )ומינים  לראיה, תוצאות מצלמות הלכידה שהונחו באזור,מנוכחות אדם. 

 נוספים(. התיעוד היה בעיקר אל מול שפכי נחלים ובריכות דגים.

 

2002-

2010 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

51.8% 42% 53% 53% 35% 50% 29.2% 25% 24% 

 .באגן הכנרת ועמק הירדןהיסטוריה של שיעור האתרים החיוביים בסקרים  – 3טבלה 
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  רמת הגולן 

כמו בשנתיים שקדמו לו, לא נמצאו אתרים חיוביים בצפון הגולן ובדרום הגולן. עם זאת,  2018בסקר 

בקצרין, דרום הגולן. ש האזורית גולן תועד ביקור של לוטרה בשירותי בניין המועצה 2017בדצמבר 

נערכו חיפושים מהיכן הלוטרה צולמה אך ברחה משם ולא נמצאו עקבותיה לאחר מכן. בסקר האחרון 

יכלה להגיע לתוך העיר, ונראה כי האופציות הן דרך נחל זויתן עליון, נחל קצרין המהווה יובל של 

. לא נמצאו סימונים ביובלים אלו, אולם או נחל משושים שממערב לעיר הזויתן ועובר בתוך העיר

  (. 2018הסקר )סוף פברואר זרימת המים היתה מאד מועטה בזמן הסקר בשני ערוצים אלה בעת ביצוע 

נוסף, נמצאו סימונים עשירים מאד באתרים לאורך הירדן בסמוך לבריכות הדגים של חמת גדר. ב

אתר זה לא נבדק באופן תדיר כל שנה, אך בכל פעם שנבדק, הוא שומר על יציבותו ומהווה עדות 

 . עבור אוכלוסיית הלוטרותנוספת לחשיבות בריכות הדגים 

. גם בנחלים היורדים לכינרת 2014אינו מאוכלס מאז  ,ווה מקור יציב לאכלוס לוטרותישהמאגר בנטל 

סימונים. השנה ובמאגרי דרום הגולן )דליות, בני ישראל, רוויה, בריכת חספין, מאגר נוב( לא נמצאו 

מאגרי הגולן מהווים בית גידול מתאים ואיכותי עבור הלוטרות, אך הגעתן נדירה ותלויה כנראה 

 מסע ארוך ותלול מהעמק דרך הנחלים בזמן הגשמים, והיא נדירה וספוראדית. ב

 , אז תועדה דריסה בצומת וואסט.2011מאז פברואר בגולן לא התקבלו עדויות על דריסות 

 

2002-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

28% 4% 4% 30% 8.3% 8.3% 0% 0% 

 האתרים החיוביים בסקרים ברמת הגולן.היסטוריה של שיעור  – 2טבלה 
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)צילום:  2018, יוני בסקר עמק הירדן מורד נחל תבורב ת שבילמצלמבתמונות שצולמו : רצף 7איור 

אחת מהלוטרות כנראה קרב כלשהו בין תן ללוטרה, ונראה אפילו ש עד. מתורועי פדרמן ואלון רייכמן(

 .)או שזו פציעה ישנה( יוצאת פצועה בגבה מהקרב

 

 

 

 



14 

 

 עמק חרוד ועמק בית שאן  

עלמות האוכלוסייה באזור ינראה שה. ובית שאן בכל עמק חרודאין עדות לנוכחות לוטרות  2011מאז 

סביר להניח . שלוותה בתהליך ירידה הדרגתי יה קטנהיוע הכחדה מקומי של אוכלוסלאירזה קשורה 

 ,בעמק חרוד ובית שאן בלבדואירועי תמותה דריסות  17 - 2001-2011שבין שאירועי הדריסות בעשור 

על -יתי. עם זאת, יש לזכור שבאוכלוסבשנים האחרונות האוכלוסיהעלמות יהיוו גורם מכריע בה

בריאה, לאחר הכחדה מקומית קיימת הסתברות גבוהה לאכלוס מחדש, זאת בתנאי שישנה קישוריות 

תכנית השיקום האקולוגית של הירדן המשך נראה שם. מתאימה מבתי הגידול האחרים היציבי

 לתרום לשיקום אוכלוסיית לוטרות בכל בתי הגידול שמדרום לכינרתוכל י, 2012-בהדרומי שהתחילה 

עם זאת, שיקום זה אינו מספק כל עוד קיימת בעיה של נתקים הפוגמים בקישוריות, כדוגמת סכר 

 דגניה.

 .2007דריסות באזור מאז אוקטובר  לא התקבלו דיווחים עלבאזור זה 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-2018 

75 61% 72% 67% 67% 79% 78% 61% 60% 48% 0 

 היסטוריה של שיעור האתרים החיוביים עמק חרוד ועמק בית שאן. – 4טבלה 

 

  ,ונחל נעמן עמק זבולוןעמק יזרעאל 

המצויות ( 15לא נמצאו סימני פעילות ללוטרות בכל התחנות בעמק יזרעאל ובעמק זבולון ) השנהגם 

להמצאות לוטרות באזורים אלו יחידות התחנות לאורך נחל הנעמן. עדויות  3-באגן הקישון וכן לא ב

באירועי איכלוס אקראיים ובודדים,  מדובר. 2006-2010בשנים שבין ו ( היודריסות תצפיות, )סקרים

בדומה לגולן, ולאחריהן אירועי הכחדה. העובדה שבאותה שנה נעלמו הסימונים מהנעמן והקישון, 

 מחזקת את ההשערה שאותם פרטים שהיו באזור, עשו שימוש בשני הנחלים כחלק מתחום פעילותם. 

 
 

 

 היסטוריה של שיעור האתרים החיוביים-. עמק יזרעאל וזבולון 5טבלה 

 

 

 

 היסטוריה של שיעור האתרים החיוביים -. נחל נעמן 6טבלה 

 

 מישור החוף המרכזי 

בתחנות הקבועות בשפכי  לוטרות של להימצאותן סימנים נמצאו לא לחיפה מדרום החוף במישור

 דיווח למעט ,2000 שנת מאז התפוצה סקרי כמו בכלנחל אלכסנדר,  נחל תנינים, ונחל עדה,  -הנחלים 

 .מיכאל במעגן בלוטרה שונות תצפיות שתי על 2008 ב

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-2018 

0 0 0 8% 0 18% 35% 29% 44% 0 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011-2018 

0 0 0 0 40% 67% 67% 33% 67% 0 
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 סיכום ומסקנות

 היציבים היחידים כיום עם נוכחות לוטרות. לכן צריך  עמק החולה והכינרת הם האיזורים

 של שימור ושיקום בתי גידול. להשקיע בהם את מירב המאמצים

  ,לאורך יותר דרומיים באתרים לוטרותנוכחות ל 2018ב הגדל הממצאים מספרעם זאת 

וגדלה  הולכתעדות  להוות עשויים, תבור בנחל שתועדה הדריסה עם ביחד, הדרומי הירדן

לכיוון עמק  נמצאת בתהליך התפשטותלאוכלוסיית לוטרות הנוכחת בירדן הדרומי, ואולי 

חרוד ובית שאן, דרך מסדרון הירדן אשר עובר תהליך של שיקום אקולוגי בשנים האחרונות. 

 .שביל במצלמות גם כך לשם ולהשתמשלהרחיב את גבולות הסקר עד לנחל בזק בדרום  מוצע

 ההשערה שאוכלוסיית הלוטרות בארץ מחזקת  2017בדצמבר ן התצפית על הלוטרה בקצרי 

 מבתי הגידול היציבים. כלוסים והכחדות של איים מרוחקיםיא נוטה למגמה של 

  כיום נשארו פחות פני מים פחת בעשורים האחרונים, כאשר  שטח - החולהבעמק חקלאות הדגים

כלכלית  בכדאיות שינויים .70-דונם בשנות ה  18,000מים , לעומת פני דונם של שטח  7000מ

   .רבים נוספים ולמינים ללוטרה  הזמינים המים פני שטח את מאוד לצמצם עלולים מדגה בגידול

 הרחבת בתי גידול יש לשקול מגמת הצמצום של חקלאות הדגים,  לאור – שיקום בתי גידול לחים

,  שימוש במקורות טבעיים הצמודים לנחליםע"י  , כמו בריכות דגים שכבר לא בשימוש,מימיים

באיזור של  -דוגמאלוהזרמת מים לבריכות גדולות שיהוו "איים מקשרים" של בית גידול מיימי. 

 .אליהן המתנקזים ממעיינות רםמקוש במים מלאות שאינן בשימוש, דגים בריכותכפר סאלד ישנן 

 בו נמצאו, שומשמעותי מרשים מאוד לח גידול בית אליו וצמוד בריכתי גידול בית מהווה השטח

להליך שכזה פוטנציאל טוב לספק את התנאים הנחוצים למניעת אובדן חלק   .לוטרה סימוני גם

מהאוכלוסייה הקיימת ואולי , בתכנון נכון, אף  לאכלוס מחודש של בתי גידול שזה מכבר לא 

 נצפות בהן אוכלוסיות של לוטרות.

 : קישוריות

 נזירים י"ע שמנותקיםהמהוות בתי גידול,  תעלות בעמק החולה יש - החולה נתקים בעמק. 

כי תנועתם מוגבלת עקב הניתוק. מומלץ לאתר את המקומות  דגים הוא המוגבל המשאב

 מהווים פוטנציאל לניתוק המעבר ללוטרות ולדאוג למעברים חופשיים יותר עבורן ה

   מקשר שהעיקרי  נתיב המעבר, המהווה את הירדן הדרומישיקום במקביל יש להמשיך את

עמק הירדן )כפי שראינו בשנה הנוכחית(, בין האוכלוסיות הצפוניות )החולה והכינרת( אל 

שיקום  מערבה לקישון ונעמן.בהמשך אף והאוכלוסייה הדרומית של עמק בית שאן וחרוד, 

עשוי  ינן בשימושעפ"י אותו רעיון של חידוש בריכות דגים שא מסדרוןהבתי גידול לאורך 

 ( שיעזרו בהתפשטות לוטרות לאזורים מהם  נעלמו.stepping stonesלהוות "אבני קפיצה" )

 מהווה עדות  החדש מעל הירדן במנחמיה הימצאות הסימונים על גבי המעבר דריסות:מצום צ

 חשובה לכך שהמעבר נמצא בשימוש כבר זמן קצר לאחר בנייתו, ובכך מגן על לוטרות ובע"ח

מעל לגשר זה.   2016. יש לזכור כי לוטרה נדרסה בשנת ומדריסה 90נוספים מחציית כביש 

תוצאות אלה מצטרפות למעבר בעמק החולה מעל פלג טל, שמהווה מעבר יבש ובטוח 



16 

 

 מעברים יבשיםיצירת  כנונית הכוללתייסות תגנושא זה מקבל הת .2012ללוטרות כבר מאז 

ישנה  ל כן,ע (.2013)אורון חדשות של גשרים ת בנייה ומעברים בתכני פתהוסו, בגשרים ישנים

חשיבות רבה למעקב רציף ומציאת פתרונות במקומות שבהם עדיין מוצאים עדויות לדריסה 

. עקב הדריסות האחרונות ליד כפר סאלד של לוטרות שכנראה או סיכון מוגבר לדריסה

סיור במקום. בעקבותיו  2017ך באפריל חוצות מבריכות הדגים הסמוכות לנחל קליל, נער

,   הדגים לבריכות הסמוך באזור' מ 300 - כ לאורך המזרחי הכביש בשולי גדר הקמתעל  הוצע

 בדומה למפרט שנעשה במעברים, כדי לנתב את בעה"ח למעבר היבש.

 כיווני ניטור ומחקר נוספים 

, מוצע לבחון את כלולים בסקר המסורתי םשאינובאתרים התצפיות השנה באמצעים  ילאור ריבו

סביבתי (, במספר נחלים ויובלים בגולן ובעמק DNA ) E-DNAהשימוש בכלי ניטור גנטיים כמו 

הירדן )ממצא חיובי יראה נוכחות של לוטרה באותו מקטע או במעלה הזרם(. תוצאות אלו יוכלו 

 או מצלמות.\לשמש כממצא מכוון לסקרים גללים ו

, לאור כך כון של הפרופיל הגנטי העכשווי של אוכלוסיות הלוטרות בישראלמוצע לבצע עד

 .2000-2011. וכלל פגרי לוטרות שנאספו בין השנים 2013שהמחקר הגנטי האחרון בוצע בשנת 

 שינויים מוצעים במתכונת הסקר 

בין נווה מוצע להרחיב את גבולות הסקר לאורכו של נהר הירדן דרומה על ידי בדיקת נקודות נוספות 

 ,בתחום הצבאי ,יומי באתרים הנגישים דו אור ועד שפך הנהר לים המלח. לשם כך יש לבצע סקר

  ולשלב הנחת מצלמות במעברים ונקודות פוטנציאליות לסימון של לוטרות.

 
 
 
 

 : תודות

 הסקר נתמך מתקציב שימור מינים בסכנת הכחדה, חטיבת המדע והשימור, רשות הטבע והגנים

 תודות לפקחים ומנהלי השמורות על כל העזרה. האגף לשמירת טבע, החברה להגנת הטבע.ועל ידי 

 תודה מיוחדת לאייל לנדסמן , צופי ים כינרת, שאפשר את ביצוע השייט על גבי הירדן הדרומי .

 שרו את השייט ודאגו לתיאום אל מול הצד הירדני.ישאתודות למפקדי חטיבת הבקעה והעמקים 
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 רשימת ספרות

 באמצעות ניטור- החולה בעמק כביש חוצה זרימה בערוץ מעבר דרגש על לוטרות (. פעילות2015אורון, ט. )

 מסמך פנימי, רשות הטבע והגנים.שביל.  במצלמות לכידה

  . מסמך פנימי. רשות הטבע והגנים.20/4/2017 ליום  צפון במחוז מדע חטיבת עם מפגש סיכום(. 2017דולב, ע. )

. מסמך 25/4/2017 מיום  לוטרה דריסות ריכוז היה בו סאלד כפר בריכות באזור סיור סיכום(. 2017דולב, ע. )

  פנימי. רשות הטבע והגנים.

דו"ח מצב.  -(. אוכלוסיית הלוטרות בישראל2011שחור, נ., שחל, ר. וגוטר, ע. )-דולב, ע., זלץ, ד., קורנפלד

 .287-291(: 4) 2אקולוגיה וסביבה 

רשות הטבע והגנים, והחברה להגנת ר האדום של החולייתנים בישראל. . הספ2002ולב, ע. ופרבולוצקי, א. ד

 הטבע.
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 2018אתרי הסקר  –נספח 

 חיובי/שלילי X Y אתר
 עמק החולה

  
 

 + 791940 256972 בית הלל-נחל עיון

 - 791970 255989 99כביש -נחל עיון

 - 794354 255463 כפר יובל-נחל עיון

 + 793425 259024 חוצה פלגים,דן

 - 793518 258652 שמורת שניר אגם

 + 792984 258588 שמורת שניר גשר נוחיילה

 + 792864 258281 שמורת שניר, על הנחל

 + 793642 259926 נחל דן, סכר דפנה

 + 794529 260778 דן-שמורת תל

 - 794278 263862 בניאס הגשר התלוי

 - 794765 265128 בניאס שמורה מעיינות

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23225879
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 - 794408 264773 גשר נחל סער

 + 792028 260011 דפנה בית קברות

 + 791520 260044 פלג דפנה

 - 791322 260224 9892נחל חרמון, כביש 

 - 785410 256193 גשר שלמה

 - 789027 254137 גשר כפר בלום )ליד ביה"ס(

 + 787633 257967 גשר שדה נחמיה

 + 787367 260715 נחל קליל צפון

 - 260116.7 785145 נחל רחום

 + 783664 259061 גשר להבות הבשן

 + 782701 260462 בריכות דגים להבות

 - 776729 260240 תינה-הירדן, גשר עין א

 - 773175 259705 עין דרדרה

 - 777321 260466 עין דבשה

 - 779244 260652 עין גונן

 - 771785 259111 הירדן,גשר הפקק

 - 774698 258554 הירדן גשר החמישה

 - 775262.6 258332.5 ירדן מרכזי

 + 785748 253831 צומת הגומא

 + 782066 253684 עין תאו

 + 789364 254450 תעלה מערבית עין השמונה

תעלה מערבית אזור תעשייה ק"ש 
 789208.9 253897.4 משוקם

- 

 + 759747 258461 הירדן, גשר הדודות

 + 756309 257600 גשר אריק 

 + 757184 258626 פארק הירדן

 + 764548 258501 הירדן גשר כפר הנשיא

 + 766324 258737 תחנה הידרואלקטריתהירדן, 

 + 767598 258889 הירדן,מיצד עטרת

 + 779306 256197 אגמון החולה,מצפור עגורים

 - 779069 257963 אגמון החולה,גשר מזרחי

 - 778033 255386 אגמון החולה, גשר

 - 778028 255352 0-אגמון החולה,תעלת ה

 - 778003 257550 0-אגמון החולה, סוף תעלת ה

 - 779558 255128 אגמון החולה, כניסה

 גולן

 - 783178 268242 מאגר עורבים   

 - 782950 273071 מאגר בנטל מערב

 - 782475 273648 מאגר בנטל דרום

 - 767862 264187 נחל משושים

 - 765501 267164 נחל זויתן,קצרין

 - 764661 270548 8-8נחל יהודיה, כביש 

 - 756152 272951 8-8דליות, כביש נחל 

 - 752628 272462 מאגר רוויה נחל סמך

 - 754650 273463 מאגר רוויה

 - 751584 275083 מאגר בני ישראל 
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 - 750237 274177 בריכת חיספין

 - 756307 273089 מאגר דליות

 כינרת ועמק הירדן

 - 743464 251239 טבריה מזח טיילת   

 + 744833 250898 הדגיםטבריה מזח 

 - 741411 251930 טבריה מול חמי טבריה

 - 756675 260423 גשר משושים

 + 756203 261237 גשר יהודיה

 - 755078 262072 גשר דליות

 + 754659 260037 דליות,שמורת מג'רסה

 - 743501 260373 גשר סוסיתא

 + 743497 259866 עין גב נמל

 - 740105.9 259825.8 חוף קנה

 - 748436 261181 גשר סמך

 - 734268 253137 סכר אלומות

 + 732989 253610 זרע-גשר בית

 - 733957.1 253324.5 נפתול צפוני -ירדן דרומי משוקם

 - 729719 253269 גשר מנחמיה

 - 732721.1 253066.0 מורד הירדן משוקם

 - 723547 253690 גשר מעבר קטף,בריכות דגים

 + 722475.9 253394.9 נווה אור,בריכות דגים 

 + 722660 253356 נווה אור,בריכות דגים צפון

 - 721982.6 254300.8 מעבר קטן

 - 717387.6 253591.9 נחל יששכר, גדר המערכת

 - 713512 251777 נחל חרוד, גדר המערכת

 - 715289 252659 נחל דושן, גדר המערכת

 - 713500.2 251763.8 מערכתעינות חסידה, גדר 

 עמק חרוד ועמק בית שאן

 - 712554 249038 נחל חרוד,בית שאן גשר מזרחי   

 - 712679 246838 נחל חרוד, בית שאן גשר מערבי

 - 712821 244907 נחל חרוד, גשר קנטרה

 - 710561 248637 חניון שיטה מלבינה

 - 704846 249500 שדה אליהו, בריכות דגים

 - 707484 248936 עין כפתור, תעלת מים

 - 709144 246178 שלוחות, תעלת מים

 - 710082 245431 רשפים, תעלת מים

 - 710835 244551 מסילות ,תעלת מים

 - 711794 243788 נחל עמל

 - 715110 240737 669נחל חרוד,כביש 

 - 715790 239262 נחל חרוד, כלא שטה

 - 716875 237282 נחל חרוד, תל יוסף

 - 716954 236432 נחל חרוד, גבע בריכות דגים

 - 717972 234589 נחל חרוד, צומת גדעונה

 - 718512 233137 נחל חרוד, צומת נבות

 עמק יזרעאל

 - 731858 211555 נחל הקישון, צומת התשבי   
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 - 733680 209923 נחל קישון,גשר אלרועי

 - 736769 209600 נחל הקישון,צומת ג'לאמה

 - 739881 207028 נחל הקישון, צומת יגור

 - 740959 208783 -7נחל ציפורי, כביש 

 - 743230 209871 כפר מכבי,בריכות דגים

 - 745976 207113 נחל גדורה, גשר צומת אתא

 - 745248 203569 נחל הקישון, מאגר הדיג

 - 745244 204516 22נחל הקישון, כביש 

 - 727565 220899 ברוך, נחל מזרעאגם כפר 

 - 727035 218398 אגם כפר ברוך, מוצא מערבי לקישון

 - 728005 215621 נחל הקישון, כפר ברוך,גשר אירי 

 - 722711 224435 65נחל גלבוע, כביש 

 - 722348 223802 65נחל הקישון, כביש 

 - 723023 223014 נחל קישון, מנחת מגידו

 הדרומימישור החוף 

 - 700054 187971 2נחל אלכסנדר, כביש    

 - 717268 192553 2נחל תנינים,כביש 

 - 717199 192550 2נחל עדה, כביש 

 מישור החוף הצפוני

 - 753186 210266 נחל נעמן,בריכות דגים לוחמי   

 - 757466 208302 נחל נעמן, גשר מערבי

 - 754662 210331 נחל נעמן, כפר מסריק
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