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הקיפֹוניים מאז
בחקלאות המים הישראלית מגדלים דגים ממשפחת ִ
שנות ה־ 50של המאה הקודמת .עיקר הגידול הוא של קיפון בורי
( ,)Mugil cephalusבהיקפים של  2,280—2,050טונות בשנה בעשור
האחרון [ .]4חקלאות הקיפונים בישראל מבוססת על תפיסה מהבר
( - )capture based aquacultureלכידת הדגיגים בטבע וגידולם
בשבי עד לגודל מסחרי .חקלאות מסוג זה התפתחה בעולם עקב
ביקוש הולך ועולה למינים בעלי ערך מסחרי גבוה ,שמחזור החיים
שלהם בשבי עדיין לא הושלם בקנה מידה מסחרי ,והיקפה מגיע
כיום לכ־ 20%מכלל הגידול המסחרי בחקלאות המים .חקלאות
המבוססת על תפיסה מהבר אינה בת־קיימא מכמה סיבות :א.
היא אינה מאפשרת השבחה חקלאית ושיפור בין־דורי .ב .אספקת
הדגיגים עונתית ובלתי סדירה .ג .אספקת הדגיגים מהבר מוגבלת,
והלכידה עלולה לפגוע באוכלוסיות הבר של המין הנאסף [.]6
החסם העיקרי שמגביל את היקפי הגידול המסחרי של מינים
אלה הוא אספקת הדגיגים .חסם זה יכול להיפתר רק על–ידי ריבוי
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בקצרה

וגידול מסחרי של דגיגים במכוני רבייה .גידול הדגיגים במכוני רבייה
יאפשר ביצוע השבחה חקלאית קלָ סית לאורך הדורות ,שתחזק
תכונות החשובות לחקלאי .נוסף על כך ,תתאפשר אספקת דגיגים
שלא בעונה הטבעית ,כך שהמגדל יקבל דגיגים כאשר טמפרטורת
הבריכות עולה ומעלה את קצבי הגידול [.]1
בישראל נאספים מדי שנה בחודשי החורף כ־ 10—8מיליון
דגיגי קיפון בשפכי הנחלים לחופי הים התיכון .הדגיגים שבקעו
בים נודדים אל שפכי הנחלים השקטים במהלך סערות החורף
הראשונות [ .]3הדגיגים נלכדים ,ומועברים בעיקר לגידול במדגה.
בשנים האחרונות חל צמצום הדרגתי במתן היתרים לדיג דגיגים אלה
בנחלים הנמצאים בשטחם של שמורות טבע וגנים לאומיים ,והחל
בחורף  2017—2016חל איסור גורף על איסוף דגיגים בנחלים אלה.
האיסוף מהטבע מספק כיום כ־ 85%מהביקוש לדגיגי קיפון
עבור חקלאות המים הישראלית ואכלוס הכינרת .יבוא דגיגים
שנאספו מהטבע במדינות אחרות מספק כ־ 8%נוספים מהביקוש,
אך טומן בחובו סכנות של הכנסת מחלות אקווטיות אל הסביבה
החקלאית והטבעית בישראל והפצה שלהן .מקור נוסף הוא ריבוי
וגידול של דגיגים במכוני רבייה ,המספק כיום רק כ־ 7%מהביקוש [.]3
בתנאי שבי סובלים הקיפונים מאי־תפקוד רבייתי ,ואינם מגיעים
באופן ספונטני לכדי הטלות פוריות [ .]7ההתקדמות במחקר בעשור
הקודם [ ]5הובילה בשנת  2015לריבוי ולגידול של כ־ 900אלף דגיגים
במכוני הרבייה שבישראל ,אך תדירות ההצלחות עדיין אינה מספקת.
ישנם פערי ידע נרחבים בכל הנוגע לכמות דגיגי הקיפון שנכנסת
לנחלים בזמן סערות ולשיעור הישרדותם הטבעי .בנחל נקי ,שהמערכת
האקולוגית בו בריאה ומתפקדת ,איסוף הדגיגים מהנחל מצמצם
בהכרח את מצאי הדגיגים ועלול להוביל לצמצום אוכלוסיית הדגים
שישרדו ויגיעו לבגרות מינית .נוסף על כך ,במצב הנוכחי של נחלי
החוף בישראל ,אירועים חוזרים של הזרמות קולחים וגלישות ביוב
גולמי ממט"שים מובילים לא פעם לתמותות נרחבות של דגים בשפכי
הנחלים [ .]2על כן ברור כי פעולת האיסוף מצמצמת את המצאי
ההתחלתי ,אך לא ניתן לדעת אם הדגים שנאספו מנחלים שאירעו בהם
זיהומים ,היו שורדים בנחל ומצליחים לחזור לים להתרבות כבוגרים.
כדי לדון בהשלכות פעולת איסוף הדגיגים על המערכת
הטבעית ,לבחון כיצד ניתן להתגבר על החסמים המונעים את
התבססות חקלאות המים של דגי קיפון על אספקת דגיגים ממכוני
רבייה ולצמצם את האיסוף מן הבר ,כינסה האגודה הישראלית
לאקולוגיה ולמדעי הסביבה ועדת מומחים .בוועדה השתתפו נציגים
ממשרדי ממשלה האמונים על ממשק הדיג ושמירת הטבע ,חוקרים
מתחומי האקולוגיה האקווטית ,החקלאות הימית והדיג ,נציגים
ממכוני רבייה מסחריים ונציגים מארגוני סביבה.
בוועדה נוצרה הסכמה שיש להגיע למצב שהמדגה מסתמך על
גידול סדיר של דגיגים במכוני רבייה .עם זאת ,רצוי שלא להפסיק את
האיסוף מהטבע באופן מיידי ,אחרת הוא יוחלף בעיקר ביבוא דגיגים

13

איסוף דגיגי קיפון בורי משפכי נחלים .הדגיגים נאספים באמצעות רשתות
ומוכנסים למכל הובלה המועשר בחמצן להגדלת השרידות | צילום :גיא
רובינשטיין ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שנאספו גם הם מהטבע במדינות אחרות לחופי הים התיכון ,תוך
גלגול הפגיעה בטבע אליהן באופן שאינו בר־קיימא .זאת ועוד ,יבוא
דגיגים שנאספו מהטבע בחו"ל עלול ליצור איום אקולוגי ובריאותי
על המדגה ועל הטבע .על בסיס הסכמות אלה המליצה הוועדה
על הצעדים הבאים [:]3
 .איש להגדיר תקופת מעבר של חמש שנים מהתבססות על
איסוף מהטבע לריבוי ולגידול הדגיגים במכוני רבייה .במהלך
תקופה זו יש לבצע מחקר שיגשר על פערי הידע המונעים כיום
גידול דגיגים בהיקפים גדולים במכוני הרבייה ,תוך שימת דגש
על :רציפות ואחידות הגידול המסחרי ,התקדמות בין־דורית
בתהליך הביות של הדגים ,השבחה גנטית שתביא לשיפור
באיכות הגידול החקלאי ,מציאת הנוגדן לווירוס ה־ VNNאצל
קיפון בורי ופיתוח חיסון יעיל כנגדו.
 .בבתקופת המעבר יתבצע האיסוף מהטבע תוך תיאום עם
הגורמים האמונים על שמירת הטבע ובהדרכתם ,ולאחר קבלת
היתר ממשרד החקלאות.
 .גהשפעות האיסוף על הנחלים ועל אוכלוסיות הקיפונים
שבהם ייבחנו בכל נחל בנפרד ,בהתאם לעקות המתרחשות
בו ולתדירותן.
 .דיש לנצל את תקופת המעבר לסגירת פערי ידע באשר למצאי
הכללי ולמחזור החיים של קיפון בורי בים התיכון ובנחלי החוף.
הניטור שיבוצע יסייע לגיבוש המלצות לדיג בר־קיימא ויאפשר
לדייגים ,למגדלים ולקובעי המדיניות לפעול באופן המיטבי.
 .הכדי למנוע פגיעה בהיקפי הגידול המסחרי של המדגה ,במקרי
קיצון שתתרחש בהם פגיעה בכושר הגידול במכוני הרבייה,
יש לשמר את היכולת המקצועית והטכנית של צוותי דייגי
טוּבר
הדגיגים .המשך איסוף מצומצם ,בעיקר של דגיגי קיפון ָ
( )Liza ramadaמהבר לטובת אכלוסם בכינרת ,יכול לשמש
תעודת ביטוח לפעילות המכונים בעתיד.
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נזק לכוורות בעקבות ריסוסים בחקלאות הוא תופעה מוכרת [.]6 ,4 ,1
בשנים  2013—2012נצפו בצפון הנגב ,באזור שבין תל־שבע ועומר
מצד מזרח ועד לאופקים במערב ,נזקים כבדים לכוורות (איור .)1
מאות כוורות התחסלו לאחר הפגיעה ,ושטחים בעלי פוטנציאל צוף
ניכר ,המתאימים למרעה דבורים ,ננטשו .תמותת הדבורים במקרים
אלה הייתה בעלת מאפיינים של נזק מריסוסים חקלאיים ,אולם
בשל ההיקף הנרחב של השטח שנפגע ומשך הפגיעה הארוך ,שהחל
באפריל ונמשך עד ספטמבר במספר גלים ,לא ניתן להצביע על
ריסוס של גידול מסוים שעשוי להסביר את התופעה .הועלו מספר
השערות באשר למקור הפגיעה ,ואחת מהן הייתה שהנזק נגרם בגלל
ריסוסים כנגד יתושים .ישנם דיווחים על פגיעה בכוורות ממקומות
בעולם ששטחים נרחבים בהם מרוססים כנגד יתושים בוגרים [,]3 ,2
אולם בארץ השיטה המקובלת להתמודדות עם מפגעי יתושים היא
ריסוס נקודתי של מקווי מים ,המשמשים אתרי דגירה והתפתחות
לזחלי היתושים .בחודשי האביב והקיץ דבורי דבש ()Apis mellifera
שותות מאותם מקווי מים מרוססים ,ועלולות להיפגע מהחומרים
שרוססו בהם [ .]2במטרה לנסות ולהעריך את מידת הסיכון לדבורים
עקב הדברת זחלי יתושים העמדנו ניסוי ראשוני בתנאים מבוקרים
במו"פ לכיש הסמוך לקריית גת .חשוב להדגיש שמדובר בניסוי
ראשוני בלבד עם מספר מוגבל של חזרות ,שמטרתו הייתה לקבל
הערכה כללית של מידת הסיכון לדבורים ,מאחר שהמידע הקיים
בנושא זה בספרות מוגבל מאוד.
במסגרת הניסוי הכנסנו  16נחילים (שני סבבים של שמונה
נחילים) שלכל אחד מהם ארבע-חמש חלות מאוכלסות ,לבתי
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רשת סגורים בתקופת הקיץ .כל נחיל (כ־ 5,000דבורים) הוכנס
לארגז נחיל בתוך בית רשת נפרד .בתוך בית הרשת הוצב דלי מים
ששימש מקור מים לדבורים .נוסף על כך ,תחת הפתח של כל ארגז
נחיל הוצב מגש לאיסוף הדבורים המתות בפתח הכוורת .לאחר
שהדבורים החלו להגיע לדלי ,הוסף למים תכשיר הדברה .בהמשך
היום בדקנו אם הדבורים ממשיכות להגיע לשתות מהדלי ,ואם
ניכרת עלייה בתמותה בפתח הכוורת .בדיקה אחרונה של השפעת
התכשיר התבצעה אחרי  24שעות מהוספת חומר ההדברה למים.
נבדקו שישה תכשירים שונים ,המורשים להדברת זחלי יתושים

