
Negev, Dead Sea and Arava Studies 10 (1), 8–15 (2018) 15 –8 ,(1) 10 מחקרי הנגב, ים המלח והערבה

Negev, Dead Sea and Arava Studies מחקרי הנגב, ים המלח והערבה

Research articleמאמר מחקר

 )Gazella dorcas( של צבי הנגב )סיכום ספירה שנתית )2017
והשוואה לעשר ולחמש השנים האחרונות
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ת ק צ י ר

בתי הגידול בנגב נמצאים בסכנה בשל מגוון גורמים אנתרופוגנים. מאז 1964 מבצעת רשות הטבע והגנים ספירות בנגב המרכזי 
הגידול של שטחים  בתי  למצב  סמן  בבחינת  היא  זו  אוכלוסייה   .)Gazella dorcas( הנגב  ְצִבי  אוכלוסיות  לניטור  והערבה 
מישוריים ושל ואדיות רחבים במדבר. שיטת ספירה שהחלה ב-1964 עדיין נוהגת גם היום, אם כי בשטח מצומצם. מטרת דוח 
זה היא לסכם את ספירת הצבאים שנערכה ב-2017 בנגב המרכזי ובערבה, ולבחון את מגמות השינוי שחלו באוכלוסייה בעשר 

ובחמש שנים האחרונות בתחומי מחוז דרום של רשות הטבע והגנים.
גם את שטחי מחוז אילת לשעבר. בספירה  זאת הספירה השנייה הנערכת במחוז דרום במבנה הארגוני החדש שלו, הכולל 
האחרונה נספרו 1,286 צבאים בחתכי הספירה הקבועים; בשנת 2016 לעומת זאת נספרו 1,279 צבאים. שתי התוצאות כוללות 

גם את צבאי הנגב בגדרת צבי השיטים, במערב שמורת יוטבתה. 
בבחינה על פי אתרים לאורך העשור, ניתן לראות שבכל חמשת אזורי הספירה יש עלייה מובהקת במספר הצבאים. הגידול 
בעשור האחרון בכלל הספירה הוא גידול של 7%, והוא ליניארי, חיובי ומובהק. שנת 2009 היא השנה שלאחריה חל שינוי 
מובהק במגמת גידול האוכלוסייה – מירידה לעלייה. סיבה אפשרית לשינוי היא רצף השנים הגשומות בנגב המרכזי-דרומי שהיו 

משנת 2009. למרות השינוי המובהק בשנת 2009 המודל המסביר ביותר היה מודל ליניארי רציף ללא שינויים בזמן. 
ספירות אלו מאפשרות הבנה טובה של מגמות כלליות בגודל אוכלוסיות ְצִבי הנגב בשטחים הפתוחים של הנגב המרכזי והדרומי. 
על מנת לצמצם שונות בספירה חשוב להקפיד לספור במסלולים ובכמות הצוותים שהוגדרו, וכן נדרש שבכל כלי רכב יהיו 

אנשים מיומנים. 

1. רקע

הנגב המרכזי והערבה נתונים ללחץ אנתרופוגני מתגבר. הגורם הראשון 
במעלה הוא הרס בתי גידול כתוצאה מפיתוח: כרייה וחציבה, תשתיות 
אורכיות הפוגעות בנגר העילי וחממות חקלאיות. נוסף על כך יש לחץ 
גובר והולך מרכבי פנאי, ממטיילים ומאימוני צבא. על כך נוספים ציד 
בלתי חוקי, רעיית גמלים וכריתה בלתי חוקית של עצי שיטה, המספקים 
מקור מזון חשוב לצִבי הנגב )Gazella dorcas(. כאשר נלווים לכל 
וכתוצאה מכך מיעוט במקורות מזון, מסתמן  אלה רצף שנים שחונות 

שסכנה מרחפת על עתיד בתי הגידול ובתוכם אוכלוסיות חיות הבר.
של  הגידול  בית  הם  ובערבה  בנגב  הנרחבים  הפתוחים  השטחים 
צבי הנגב, המתקיים בשטחי מדבר צחיח וצחיח-קיצון. הצבי, בהיותו 

 (flagship species( דגל  כמין  גם  משמש  בישראל,  תרבותי  סמל 
הנגב מותאם לחיים בשטחים  להגברת המודעות לשמירת הטבע. צבי 
פתוחים ונרחבים, ולכן המין יכול לשמש גם ְכמה שמכונה מין מטריה 
(umbrella species( לשטחים מישוריים ולוואדיות רחבים במדבר. 
לשינויים   )indicator species( סמן  מעין  גם  הוא משמש  זו  מסיבה 
שחלים בבית הגידול, כלומר ירידה בגודל אוכלוסיית הצבאים יכולה 

להעיד על הידרדרות האיכות וכושר הנשיאה של השטח. 
גודל  את  לאמוד  דאז  הטבע  שמורות  רשות  החלה   1964 בשנת 
עת  באותה  והדרומי.  המרכזי  ובנגב  בערבה  הנגב  צבי  אוכלוסיית 
נמנו כ-300 צבאים בכל שטח הנגב. יום-טוב ואילני )1987(, שניתחו 
ספירות אלו משנת 1964 ועד 1985, הראו שבאוכלוסיית הצבאים חל 
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גידול בקצב של כ-7% בשנה, ומספרם הגיע בשנת 1985 עד לכ-1,100 
כי  אם  ב-1964,  שהחלה  הספירה  שיטת  את  נוקטים  עדיין  צבאים. 
בשטח מצומצם. מטרת דוח זה היא לסכם את ספירות הצבאים שנערכו 
המרכזי- בנגב  עשור  לאורך  האוכלוסייה  מגמת  את  ולאמוד  ב-2017, 

דרומי ובערבה.

2. שיטות

שיטות ספירה  2.1
הספירה התבצעה בימים 24–26 באוקטובר 2017 )טבלה 1(. הצבאים 
נספרו בסריקת שטח, ברובו ואדיות רחבים, שסרקו רכבי שטח הנעים 
אחר  ובשעות  הזריחה,  עם  בבוקר  התבצעה  הספירה  חזיתית.  בשורה 
נעשתה  צרים  בנחלים  לשקיעה.  ועד  לערך  שתיים  מהשעה  הצהריים 
נסרקו בכלי רכב הנוסעים  נחלים רחבים  ואילו  בודד,  הספירה ברכב 
השטח.  לתנאי  בהתאם  מזה  זה  מטרים   200–50 במרחק  קו  ביישור 
עבר  אם  או  לאחור,  כלי הרכב  קו  את  חלף  אם  רק  כנספר  סומן  צבי 
הצידה מעבר לכלי הרכב הקיצוניים. התיאום בין כלי הרכב הסופרים 
בנחלים  כפולות.  ספירות  למנוע  מנת  על  קשר  מכשירי  בסיוע  נעשה 
את  שספר  תצפיתן,  גם  הוצב  הרכב  לכלי  נוסף  וחיון  פארן  הגדולים 
הצבאים הבורחים מעבר לקו הראייה של המכוניות. לביצוע הספירה 
היה צורך שבכל כלי רכב ישבו לא פחות משני אנשים, ושאחד מהם או 
שניהם השתתפו בעבר בשתי ספירות צבאים, עם עדיפות לאדם שלישי 
ביותר  המיומן  הסופר  ישב  ברכב  הנוהג  ליד  התצפיות.  את  שירשום 

בצוות פרט לנהג. 

לכל  שנדרשו  הרכב  כלי  וכמות  מקטעים  לפי  ספירה  ימי  טבלה 1: 
מקטע   

שם אזור
מספר כלי 

הרכב
הערותשעת יוםתאריךיום

ערבה 
דרומית-
עברונה

בוקר24.10.2017ג12

ערבה 
דרומית-חי בר

אחה"צ24.10.2017ג11

לילה24.10.2017גלינה
באר 
אשלים

בוקר25.10.2017ד16נחלים גדולים

בין כביש 40 
לבין כביש 90

כולל עשושאחה"צ25.10.2017ד15

לילה25.10.2017דלינה
באר 
אשלים

מערבית 
לכביש 40

בוקר26.10.2017ה09

שיזף + מטווח 
90 דרום

אחה"צ26.10.2017ה16

את הספירות ניתחנו לפי חמישה אזורים מרכזיים )מפה 1(: ערבה 
דרומית )עברונה וחי-בר, לאזור זה נוספו גם נתוני הספירה של צבאי 
נחלים   ;)2017 באוגוסט  שנערכה  השיטים  צבי  בגדרת  בספירה  הנגב 

גדולים )נחלי קצב-חיון, צניפים, ציחור(; מערבית לכביש 40 )כרכום, 
פראן מערב, ציה-טרשים(; בין כביש 40 לבין כביש 90 )פראן תחתון, 
ברק-יחם, עשוש, מישר-חדב(; ומטווח 90 ושמורת שיזף )דוחן, נמיה, 
הספירה  אזורי  שיזף(.  שם,  ללא  שחק,  רחש,  נקרות-צבירה-אנמר, 

נבחרו בהנחה שבתקופת הספירה האוכלוסיות סגורות. 

מפה 1: אזורי הספירה והמסלולים השונים 

ניתוח נתונים  2.2
2.2.1. ניתוח מגמת שינוי בגודל האוכלוסייה לאורך השנים

ניתוח  באמצעות  נערך  השנים  לאורך  הצבאים  בספירות  מגמה  ניתוח 
 TRIM תוכנת בעזרת   ,)time series analysis( עיתיות  סדרות 
 (ter Braak et al., 1994; Pannekoek & Van Strien, 2001)
של   )Bogaart et al., 2016)  rtrim כלים  בתיבת  ובשימוש 
סטטיסטיקאים  צוות  בידי  פותחה  זו  תוכנה   .)3.4.3 )גרסה   R תוכנת
הולנדים, ומטרתה להשלים ספירות ולנתח מגמות תוך שימוש בגישה 
הסטטיסטית של Log-Linear Poisson Regression. הנחת הבסיס 
בהשוואה  זמן  לאורך  שינוי  מגמות  לראות  שניתן  היא  השיטה  של 
לנקודת הזמן הראשונה. כדי להתגבר על הבעיה של ערכים )תצפיות( 
המנסים  במודלים  משתמשת  התוכנה   ,)missing values( חסרים 
ולזהות  לחזות את הערכים החסרים מתוך הערכים הקיימים הנצפים, 
שנבנה  במודל  להשתמש  ניתן  לפיכך  באוכלוסייה.  השינוי  מגמות  את 
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על פי התצפיות כדי לאמוד מהו המסביר הטוב ביותר למגמה הנצפית. 
שונה  משפיע  גורם  שיש  הניח  מהם  אחד  שכל  מודלים,  כמה  הורצו 
של  בדרך  נעשתה  הטוב  המסביר  המודל  בחירת  הנצפית.  המגמה  על 
 AIC-הנמוך ביותר. המודל בעל ציון ה AIC-השוואה ובחירת ציון ה
הנמוך ביותר הוא המודל המסביר הטוב ביותר את המגמה הנצפית, על 
פי הנתונים הקיימים, כמובן. ניתוח הנתונים בוצע על הנתונים של עשר 

השנים האחרונות ושל חמש השנים האחרונות. 

2.2.2. ניתוח השינויים הגיאוגרפיים של שיפוע גידול האוכלוסייה 
מניתוח המגמות(  )תוצר  זמן  הגידול לאורך  נערכה בחינה של שיפוע 
בכל אזור בעשר ובחמש השנים האחרונות כדי לבחון אילו שינויים חלו 

במגמות הגידול לאורך הציר הגיאוגרפי מדרום לצפון.

2.2.3. ניתוח תלות מגמות הגידול במשקעים
נערך מבחן רגרסיה )regression( בין ממוצע המשקעים )חמש שנתי( 
בעשור האחרון לבין תוצאות ספירת הצבאים. נתוני המשקעים נלקחו 
משני מקורות: מקור אחד הוא מדי גשם של רשות ניקוז ערבה )מידע 
רציף מ-2011 ואילך(, והמקור האחר הוא תחנות ניטור של רשות המים 
)מידע רציף מ-2003 עד 2011(. כיוון שכל מקור סיפק מידע על תקופת 
זמן אחרת, ושיטת האיסוף הייתה שונה )כמות מדי הגשם גדולה בהרבה 
מכמות התחנות באזורי הדיגום(, הערך המרבי של כל שנה עבור כל 
אזור ספירה הוא זה שנלקח כנתון הגשם של אותה שנה. בבחינה של 
ִמְתאם גבוה בין הערך  ממוצע הגשם השנתי עבור אזור ספירה נמצא 
המרבי  הערך   .)pearson correlation 0.82( הממוצע  לבין  המרבי 
של כל שנה שימש כנתון לחישוב ממוצע המשקעים החמש שנתי. בוצע 
מבחן רגרסיה בין ממוצע המשקעים החמש שנתי לבין מספר הצבאים 
ממוצע  למול  נבדק  מסוימת  בשנה  שנספרו  הצבאים  מספר  שנספרו. 

המשקעים החמש שנתי של השנה שקדמה לספירה. 

3. תוצאות

בספירה האחרונה שהתקיימה בשנת 2017, נספרו 1,165 צבאים בחתכי 
הספירה הקבועים, כמפורט בטבלה 2, יחד עם 121 צבאי נגב בגדרת 
צבי השיטים שנספרו ב-2.8.2017. סך צבאי הנגב שנספרו הוא 1,286. 
אזורים  פי  על  האחרונות  השנים  בעשר  הגידול  מגמות  של  בבחינה 
ניכרת עלייה חיובית חזקה בכל האזורים חוץ מאשר בערבה הדרומית 
)חי-בר ועברונה(. רק באזור זה נצפתה עלייה מתונה )טבלה 3, איור 
1(. בכל האזורים המודל המסביר ביותר היה מודל ליניארי לא רציף עם 

 .p < שינויים בזמן )stepwise(, ברמת מובהקות 0.01
3( מגלות דפוס  מגמות הגידול של חמש השנים האחרונות )טבלה 
ניכרות מגמות שינוי  90-שמורת שיזף לא  ובמטווח  מעורב. בעברונה 
לאורך זמן בחמש השנים האחרונות, לעומת שלושת האזורים האחרים, 

שבהם מגמת הגידול מתחזקת עוד יותר. 

סיכום ספירות צבי הנגב בנגב המרכזי ובערבה לפי אזורי  טבלה 2: 
ספירה בשנים 2008–2017   

סה"כ מטווח 
90-שיזף

בין כביש 40 
לכביש 90

מערבית 
לכביש 40

נחלים 
גדולים

דרום 
הערבה

שנה

751 27 73 64 215 372 2008

652 44 72 72 161 303 2009

737 39 69 33 239 357 2010

756 70 55 34 133 464 2011

839 49 95 53 150 492 2012

1,052 88 98 85 344 437 2013

897 73 95 63 207 459 2014

1,006 62 148 65 325 406 2015

1,279 69 193 118 503 396 2016

1,286 72 192 142 461 419 2017

האיורים  אזורים.  פי  על  האחרונות,  השנים  בעשר  הספירות  תוצאות  איור 1: 
מציגים את תוצאות הספירות לפי חמשת אזורי הספירה בעשר שנים 
האחרונות )2008–2017( עם רווח בר סמך )קווים אפורים( וקו מגמה 

)קו אדום( כפי שנמצא בניתוח בעזרת מודל התפלגות פואסונית
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ניתן לראות   ,)2 3, איור  בבחינה כוללת של כלל האתרים )טבלה 
מגמה חיובית ומובהקת המעידה על גידול שנתי של כ-7% שנתי במהלך 
 .)4 AIC, טבלה  = 404.92( ליניארית רציפה  העשור האחרון בצורה 
חשובה  תרומה  יש  האחרונות  השנים  של  בספירה  הגדולה  לעלייה 
נמשכת.  הזו  ויש לבחון לאורך השנים הבאות אם המגמה  זו,  במגמה 
ולומר  להסתייג  צריך  מובהקת,  חיובית  מגמה  שנצפתה  העובדה  חרף 
 goodness of( שהמידע לא עמד בהנחות הבסיס של התאמת המודל

fit(, ולכן יש לבחון את מובהקות התוצאה בזהירות. 

הימני  האיור   .)2017–2008( האחרון  בעשור  הספירות  כלל  תוצאות  איור 2: 
סמך  בר  רווח  עם  העשור  לאורך  הספירות  כלל  תוצאות  את  מציג 
)קווים אפורים( וקו מגמה )קו אדום( כפי שנמצא בניתוח בעזרת מודל 
יחסי  באופן  הספירה  את  מציג  השמאלי  האיור  פואסונית.  התפלגות 
לשנת 2008 )נקודת הייחוס( עם רווח בר סמך. קו שחור מקווקו מציין 

חוסר שינוי במגמת האוכלוסייה.

סיכום של מגמות הגידול לפי אזורים בעשר ובחמש השנים  טבלה 3: 
האחרונות   

מודל מסביר אזור ספירה
10 שנים

אחוז 
שינוי

מודל מסביר מובהקות
5 שנים 

אחוז 
שינוי

מובהקות

כלל 
האזורים

מודל ליניארי 
רציף

07%p<0.01 מודל ליניארי
רציף

07%p<0.01

מטווח 90 
– שמורת 

שיזף

מודל ליניארי 
לא רציף עם 
שינויים בזמן 
)stepwise(

09.5%p<0.01 מודל ללא
שינוי בזמן

ללא 
שינוי

NS

בין כביש 40 
לכביש 90

מודל ליניארי 
לא רציף עם 
שינויים בזמן 
)stepwise(

13.6%p<0.01 מודל ליניארי
לא רציף עם 
שינויים בזמן 
)stepwise(

22.8%p<0.01

מערבית 
לכביש 40

מודל ליניארי 
לא רציף עם 
שינויים בזמן 
)stepwise(

10.4%p<0.01 מודל ליניארי
לא רציף עם 
שינויים בזמן 
)stepwise(

18%p<0.01

נחלים 
גדולים

מודל ליניארי 
לא רציף עם 
שינויים בזמן 
)stepwise(

11.8%p<0.01 מודל ליניארי
לא רציף עם 
שינויים בזמן 

15.8%p<0.05

ערבה 
דרומית

מודל ליניארי 
לא רציף עם 
שינויים בזמן 
)stepwise(

02.1%p<0.01 מודל ללא
שינוי בזמן

ללא 
שינוי

NS

לבחינת   ,TRIM בתוכנת  השונים  המודלים  הרצת  תוצאות  טבלה 4: 
מגמת השינוי בכלל הספירות בעשור האחרון. ניתן לראות 
שהמודל הבוחן שינוי ליניארי רציף מסביר בצורה הטובה 
ביותר את המגמה הנצפית בעשר שנים האחרונות. בחמש 
השנים האחרונות המודל המסביר בצורה הטובה ביותר את 
 )stepwise( ליניארי לא רציף  המגמה הנצפית הוא מודל 
עם נקודת שינוי ב-2014. המודלים לא עמדו בהנחות של 
זאת  להביא  יש  לכן   ,)goodness of fit( המודל  התאמת 
בחשבון כאשר בוחנים את המגמה הכללית. Trend מייצג 
את הגידול הכללי באוכלוסייה ביחס לשנת 2008 במודל של 

עשר שנים, ושנת 2013 במודל של חמש שנים 

חמש שניםעשר שניםמודל

AICTrendWald-TestAICTrendWald-Test

ללא שינוי 
לאורך זמן

596.161242.01

שינוי ליניארי 
רציף

404.92 1.0745p=0.000178.471.0786p=0.0152

שינוי ליניארי 
לא רציף

452.63 1.0745NS142.181.0786NS

שינוי ליניארי 
לא רציף 

)stepwise(

440.46 1.0745 2009

p=0.0105 

128.881.0786 2014

p=0.0104 

שנת  שרק  נראה  השונות  השנים  של   stepwise בשיטת  בבחינה 
שנה  באותה  הגידול.  במגמת   מובהק  שינוי  נקודת  על  מעידה   2009
אולם  גידול.  מגמת  יש  ואילך  ומ-2010  בשפל,  הייתה  האוכלוסייה 
מודל זה נמצא בעל חשיבות משנית בלבד כמסביר את מגמות השינוי 

באוכלוסייה. 
כאשר בוחנים את מגמות השינוי של חמש השנים האחרונות רואים 
p( של כ-8% עם נקודת שינוי מובהקת  < עלייה מתונה מובהקת )0.05
כאן  עלייה.  מגמת  מתחילה  שממנה  שפל  נקודת  זוהי   .2014 בשנת 
נקודות שינוי  המודל המסביר ביותר הוא מודל ליניארי לא רציף עם 
AIC( )טבלה 4(. חשוב לציין, שגם כאן  = 128.88) (stepwise( בזמן

המודל לא עמד בהנחות, ויש לבחון את מובהקות התוצאה בזהירות.
הגיאוגרפי  בהיבט  השונים  באזורים  הגידול  בשיפוע  בהתבוננות 
)איור 3( בעשר שנים האחרונות לא ניכרת מגמה ברורה, אולם מסתמן 
האזורים. במבט  ביחס לשאר  נמוך  הגידול בערבה הדרומית  ששיפוע 
הדרומית  בערבה  מרחבית:  מגמה  ניכרת  האחרונות  השנים  חמש  על 
ואילו  שלילי,  השיפוע  שיזף(  90-שמורת  )מטווח  הצפונית  ובערבה 
ובין כביש   40 גדולים, מערבית לכביש  )נחלים  והנגב  במרכז הערבה 
90 לכביש 40( יש שיפוע חיובי, שהולך וגדל ככל שמתקדמים מדרום 

לצפון. 
נמצאה  בגשם,  כתלות  הצבאים  באוכלוסיית  השינויים  בבחינת 
4( בין ממוצע  =r2, איור  0.19, p = תלות מובהקת אך נמוכה )0.001
המשקעים לבין כלל האוכלוסייה. בהסתכלות פרטנית בכל אזור נמצאה 
תלות חיובית מובהקת רק באזורי מרכז הערבה והנגב – בין כביש 40 
 ,p < 0.05 ,r2= 0.43, r2= 0.57)  40 ומערבית לכביש   90 לבין כביש 
בהתאמה(, כאשר בנחלים הגדולים נמצאה תלות חיובית אך לא מובהקת 
=r2(. לעומת זאת, באזורים הצפוני והדרומי – מטווח  0.27, p = 0.07)
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האזורים  ובשני  מובהקת,  תלות  נמצאה  לא  דרומית  וערבה  90-שיזף 
p, בהתאמה(.  > 0.05 ,r2= -0.09, r2= מדובר על תלות שלילית )0.1-
ניתן לראות שבהיבט הגיאוגרפי הדפוס דומה )איור 5( לדפוס המתקבל 

בשינויים בשיפוע הגידול )איור 3(. 
שרק  כיוון  צעיר/נקבה,  ביחס  שינוי  מגמות  חושבו  לא  לבסוף, 
בשמונה מתוך חמישים ספירות )חמישה אזורי ספירה  עשר שנים( 
מספר הצבאים הבלתי מזוהים היה 10% ומטה )10% בלתי מזוהים הוא 

הרף העליון לחישוב של יחס צעיר/נקבה(.

שינויים במרחב של שיפוע השינוי בגודל האוכלוסייה לאורך חמש שנים  איור 3: 
ועשר שנים

השינויים באוכלוסיית הצבאים כתלות בגשם בעשור האחרון. לא נמצאה  איור 4: 
מספר  של  שנתי  חמש  ממוצע  או  )אדום(  הצבאים  מספר  בין  תלות 

הצבאים )שחור( לבין ממוצע חמש שנתי של המשקעים )כחול(

שינויים באוכלוסיית הצבאים במרחב כתלות בגשם בעשור האחרון איור 5: 
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פירוט תוצאות הספירות על פי חוליות מחולק לפי ימים וחלקי יום שבו בוצעה הספירה )בוקר ואחר הצוהריים( נספח 1:  

שלישי בוקר

סכוםבלתי מזוההעופרצעירנקבהזכרמספר חוליהאזור ספירהמקוםתאריך

14910014ערבה דרומיתעברונה24/10/2017

2330107ערבה דרומיתעברונה24/10/2017

3000112ערבה דרומיתעברונה24/10/2017

4271332045ערבה דרומיתעברונה24/10/2017

5151630034ערבה דרומיתעברונה24/10/2017

61017233466ערבה דרומיתעברונה24/10/2017

7210003ערבה דרומיתעברונה24/10/2017

81501714ערבה דרומיתעברונה24/10/2017

9702009ערבה דרומיתעברונה24/10/2017

105920016ערבה דרומיתעברונה24/10/2017

1151530023ערבה דרומיתעברונה24/10/2017

124900013ערבה דרומיתעברונה24/10/2017

שלישי אחר הצוהריים

סכוםבלתי מזוההעופרצעירנקבהזכרמספר חוליהאזור ספירהמקוםתאריך

1000000ערבה דרומיתחי בר24/10/2017

2010001ערבה דרומיתחי בר24/10/2017

3110002ערבה דרומיתחי בר24/10/2017

41830214ערבה דרומיתחי בר24/10/2017

5160209ערבה דרומיתחי בר24/10/2017

6120003ערבה דרומיתחי בר24/10/2017

7002002ערבה דרומיתחי בר24/10/2017

8200002ערבה דרומיתחי בר24/10/2017

9200002ערבה דרומיתחי בר24/10/2017

102861019ערבה דרומיתחי בר24/10/2017
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רביעי בוקר

סכוםבלתי מזוההעופרצעירנקבהזכרמספר חוליהאזור ספירהמקוםתאריך

195202036נחלים גדוליםקצב-חיון25/10/2017

2061007נחלים גדוליםקצב-חיון25/10/2017

34531013נחלים גדוליםקצב-חיון25/10/2017

4101002נחלים גדוליםקצב-חיון25/10/2017

5100001נחלים גדוליםקצב-חיון25/10/2017

6210003נחלים גדוליםקצב-חיון25/10/2017

7000000נחלים גדוליםקצב-חיון25/10/2017

8000066נחלים גדוליםקצב-חיון25/10/2017

9000000נחלים גדוליםקצב-חיון25/10/2017

10310037נחלים גדוליםקצב-חיון25/10/2017

11301004נחלים גדוליםקצב-חיון25/10/2017

12121004נחלים גדוליםקצב-חיון25/10/2017

13000000נחלים גדוליםקצב-חיון25/10/2017

14185001437נחלים גדוליםקצב-חיון25/10/2017

6100310תצפיתנחלים גדוליםקצב-חיון25/10/2017

1234214044123נחלים גדוליםצניפים - חיון עליון25/10/2017

1745543135208נחלים גדוליםצניפים - עד שער צניפים25/10/2017

16510012בין כביש 40 ל-90חדב25/10/2017

16620721בין כביש 40 ל-90רמת ברק - יחם25/10/2017

121101216בין כביש 40 ל-90עשוש25/10/2017

רביעי אחר הצוהריים

סכוםבלתי מזוההעופרצעירנקבהזכרמספר חוליהאזור ספירהמקוםתאריך

195401634בין כביש 40 ל-90פראן תחתון + ורדית25/10/2017

2000000בין כביש 40 ל-90פראן תחתון25/10/2017

35840017בין כביש 40 ל-90פראן תחתון25/10/2017

46720015בין כביש 40 ל-90פראן תחתון25/10/2017

5521109בין כביש 40 ל-90פראן תחתון25/10/2017

6000000בין כביש 40 ל-90פראן תחתון25/10/2017

7200024בין כביש 40 ל-90פראן תחתון25/10/2017

8200002בין כביש 40 ל-90פראן תחתון25/10/2017

9312006בין כביש 40 ל-90פראן תחתון25/10/2017

104800012בין כביש 40 ל-90פראן תחתון25/10/2017

113611011בין כביש 40 ל-90פראן תחתון וציחור תחתון25/10/2017

12819701145בין כביש 40 ל-90פראן תחתון וציחור תחתון25/10/2017
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חמישי בוקר

סכוםבלתי מזוההעופרצעירנקבהזכרמספר חוליהאזור ספירהמקוםתאריך

1000033מטווח 90 ושיזףדוחן26/10/2017

1010012מטווח 90 ושיזףללא שם 26/10/20171

1010001מטווח 90 ושיזףללא שם 26/10/20172

1333009מטווח 90 ושיזףנמיה26/10/2017

12750014מטווח 90 ושיזףנקרות-צבירה26/10/2017

10716115מטווח 90 ושיזףנקרות-אנמר26/10/2017

1000000מטווח 90 ושיזףרחש26/10/2017

1331029מטווח 90 ושיזףשחק26/10/2017

1000022מטווח 90 ושיזףשיזף - 26/10/20171

1000000מטווח 90 ושיזףשיזף - 26/10/20173

1000000מטווח 90 ושיזףשיזף - דרומי 26/10/20175

1000022מטווח 90 ושיזףשיזף - דרומי 26/10/20176

1000000מטווח 90 ושיזףשיזף - ציר הבארות26/10/2017

1000000מטווח 90 ושיזףשיזף - צפוני 2 חלק מערבי26/10/2017

1000040מטווח 90 ושיזףשיזף 26/10/20174

100001111מטווח 90 ושיזףשיזף מערב26/10/2017

1181830645מערב לכביש 40כרכום26/10/2017

12440414מערב לכביש 40כרכום + ערוד + תצפית26/10/2017

1000000מערב לכביש 40כרכום + ערוד + תצפית26/10/2017

141320524מערב לכביש 40פראן מערב26/10/2017

1108301637מערב לכביש 40פראן מערב26/10/2017

1500005מערב לכביש 40ציה טרשים26/10/2017

1000055מערב לכביש 40ציה טרשים26/10/2017
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