שקנאים באגם החולה .בין 30
שקנאים פוקדים את
ל 45-אלף
הארץ במסעם דרומה בכל סתיו
צילום :ירון
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פירושו שבמהלך פרק זמן

ירדו למים ושטו כמו אוניות לב ־

צפונה מכאן – במזרח אירופה.
הטיסה המאומצת חולפת בטור ־

קצרצר זה נאכלו  90טונות דגים.
אם הם שוהים שבוע זינק המספר

נות באור אחרון .מדי פעם הניף
אחד מהם את מקורו הענק ובלע

קיה ובסוריה ,ולכאן הם מגיעים

לכ 300-טון דגים .רוב

הדגים

תשושים ורעבים .שאול גולדש ־
טיין ,מנכ"ל רשות הטבע והגנים,

האלה נשלו מבריכות הדגים,
ששייכות למגדלים ,רובם קיבו ־

נחזור למלחמה :כיוון שימי
השקנאי רבים ,מאות אלפים בח ־

בשיחתנו "תיירים
כינה אותם
שחשוב לארח באופן הנכון" .קל

צים .אין פלא שהם לא מרוצים.
חלקם אפילו עצבניים מאוד.

שהשקנאים
שבון מהיר ,וכיוון
מגיעים לכאן תשושים ורעבים

ומאבקים למען

לשער שממרומי מעופם של השק ־

השקנאי הוא עוף מוגן על פי

השאלה הגדולה עמה מנסים לה ־

צדק .יש במלחמה היצרית הזאת
גם היבטים ביטחוניים ,צבאיים ,עם

עשרות שנים של ייבוש מאגרי מים

נאים נראות בריכות הדגים בעמק
הירדן הצפוני ,בעמק בית שאן

חוק ועל פי אמנות בינלאומיות.
הוא אמנם אינו בסכנת הכחדה

תמודד היא איך להיטיב עם השק ־
נאים ,אבל לגרום להם להמשיך

נחיתות מטוסים מסמרות שיער,
בין להקות של עופות גדולים,

בישראל ובמדינות השכנות לה

ולאורך שפלת החוף ,כשורת מס ־
עדות לאורך הטיילת .דגים חיים

אבל הוא ערך טבע שאסור לפגוע
בו .השקנאים בולטים יותר מעו ־

בדרכם דרומה במהירות האפש ־
רית" .תודה שבאתם .תאכלו
ולהתראות .דרך צלחה".

מ

סע הנדודים החולף ,היפה
והרומנטי של

השקנאים

נהפך עכשיו למלחמת עו ־
לם .יש בה הכול – יצרים ,רגשות
עזים ,המון כסף – עשרות מיליוני
שקלים ,אהבה לטבע ,תחושות קי ־
פוח,

ערמומיות

שחובטים בכנפיים.

גרמו למצוקת מזון עבור השקנאים

אלפי

דג.

לדליקטס .המקור גדול,

פות אחרים ,הם גדולים ,כל פרט

משהו

לכאורה הכל שליו וצחור עם
גוון ורדרד .השקנאים ,עופות ענ ־

החולפים פה בסתיו ,בדרכם

הבטן ריקה והתאווה לדגים אינה
יודעת שובע.

שוקל כשמונה קילוגרם ,מוטת
הכנפיים שלהם אדירה – שלושה

קיצור משך השהות שלהם ביש ־
ראל הוא האינטרס המשותף לר ־

קיים שאוהבים לגרגר דגים ,כמעט
קילו ביום ,מגיעים בימים אלה לי ־

לאפריקה .מי אמור לשלם על דגי

אותה
הגדולה
השאלה
שואלים כל מי שיש לו נגיעה

מטרים – המקור צהוב וארוך והם
יפהפיים .פשוט מרהיבים .במאגר

שות הטבע והגנים ,המתמודדת
העיקרית עם הבעיה לצד גורמים
מגדלי הדגים וחיל

שראל .בין  30ל 45-אלף שקנאים
פוקדים את הארץ בכל סתיו ,במ ־
סע הנדידה העונתי שמוביל אותם
לאפריקה .הם עפים בלהקות גדו ־
לות ,שמונות מאות ואפילו אלפי
חברים .היציאה למסע המפרך בן

הבריכות שזוללים העופות הרעבים?
מי מבקש לפתור את הבעיה בעזרת
ירי? ולאן נעלם משרד החקלאות?

נחשבים

הקילומטרים

מתרחשת

בלבד

לסיפור השקנאים היא כמה ימים

משמר השרון ,שם הקימה לאחרו ־

נוספים כמו

שוהים העופות בישראל .המונח
המקובל והשנוי במחלוקת הוא

נה קק"ל מצפור גדול התגודדו
בשבוע שעבר בשעת ערב כמא ־

האוויר שסובל בעונת הנדידה
מסיכונים גדולים למטוסים.

"ימי שקנאי" .התרגיל החשבוני
פשוט :אם חולפים בארץ  45אלף

תיים שקנאים .המראה היה נהדר.
הם ישבו תחילה על גדת המאגר

אוהד הצופה ,אקולוג העופות

עופות בעונה ,ושוהים כאן יומיים

השקיעה,

ואחר כך ,קצת

אחרי

המשך בעמ' 2

טייס בחיל האוויר:
"את הצרות הגדולות
ביותר עוטים לנו

המשך ran' 1

של רשות הטבע והגנים ,ניצב כבר
כמה שנים בקו החזית של מלחמת
השקנאים .הוא מסביר בסבלנות
שישראל נעשתה בית גידל מאוים
כיוון שהביצות יובשו ,מקווי מים
אחרים נעלמו ועלינו מוטלת אח
ריות גדולה ,כי ישראל היא הכתם
הירוק האחרון בדרכם של השק
נאים לאפריקה .הצופה מדגיש

י

&£

שקנאים טמוזווסטים
ומחפטים אוכל באזור
עמק יזרעאל .חיל
האוויר חווה לפני כמה

"

שנים תאונה קבוה בין
בוקנאי למטוס"

שהבעיה החמירה בשנים האחרו
נות כיוון שבמדינות שמצפון לנו
 בטורקיה ובסוריה יובשו מאגרימים רבים בהם יכלו השקנאים
לנוח ולאכול .בטורקיה יובשו לד
בריו עשרת אלפים קמ״ר של מק

נזקים בהיקף של כמאה מיליוני
שקלים ,שלטענת מגדלי הדגים
נגרמו להם בין השנים ,2015-2013

ווי מים ב 50-השנים האחרונות
)כחצי משטח ישראל( .אלה היו
תחנות עצירה לאורך המסע והן
נעלמו" .אגם החולה נעלם ,הכנרת
היא אסון אקולוגי ובריכת שחייה
ואין לכן פלא שהקונפליקט בע

עקב טריפת דגים בידי שקנאים
בעונות הנדידה.
נציגת התובעים ,עורכת הדין
גילי שפר ממשרד בן ארי ,פיש

ניין השקנאים קשה .הם רעבים
וחייבים לתדלק בישראל כדי לה
משיך בנדידה".
השאלה עמה מתמודדים הצו
פה והאחרים היא איך להתמודד
עם רעבונם של העופות .הפתרון
שבו מאמין הצופה בלהט גדול
הוא אספקה יזומה של מזון לשק־
נאים במהלך שהותם בארץ" .אם
נספק להם דגים בזמן ובמקומות
הנכונים נשבור את הרעב שלהם
והם ימשיכו לנדוד במהירות .בעז
רת ההאכלה נרחיק אותם מברי
כות הדגים ומהתעופה הצבאית"
בשנתיים האחרונות סיפקו דגים
בשתי נקודות הקצה  -באגם החו
לה שבצפון ובמאגר משמר השרון
שבחלק הדרומי של מסלול הנדי
דה .הדגים הובאו מבריכות הדגים
והוענקו לשקנאים .הכוונה היא
לספק דגים בנקודות מרוחקות כדי
שהשקנאים לא יעצרו לבלום
משהו בעמק בית שאן ובעמק יזר
עאל ,בהם מרוכזים שלושה רבעים
מבריכות הדגים של ישראל .הד
גים שמספקים לשקנאים הם דגי
הטלת פרא ,שהמגדלים אינם מו
כרים ,דגים קטנים שלא מתאימים
לשיווק וכדומה.
הצופה סבור שהפעילות הזאת
הצליחה לצמצם את "הקונפלי
קט" .גם הוא יודע שאין במלחמה
הזאת מנצחים ברורים וחד־משט־
עיים .הבעיה העיקרית של הצופה,
והוא מודה בה כבר בתחילת השי
חה ,נעוצה בכך שבקרב מגדלי
הדגים ,שמשתפים איתו פעולה,
יש רבים שמאמינים לב שלם שה
פתרון שמובילה רשות הטבע והג
נים מחמיר את הבעיה ולא פותר
אותה .רבים מן המגדלים מאמינים
בפשטות שאם נאכיל חיית בר
כשקנאי היא תלמד ,תהנה ותי
שאר כאן זמן רב יותר ,אולי חלי
לה אפילו כל החורף.
"אנחנו לא סתם מאכילים שק
נאים" ,מסביר הצופה" .אנחנו מס
פקים להם אלטרנטיבה למזון
שימצאו בבריכות הדגים וכך אנח
נו מרחיקים אותם משם ,מעודדים
אותם לאכול ,לשבוע ,להתחזק
ולהמשיך במסע .הם בכל מקרה
יאכלו כאן ומוטב שזה יקרה מחוץ
לבריכות".
הצופה מודה שיש להקות
ששוהות בישראל שבועות ואפילו

שקנאים בלואיזיאנה ,ארה״ב .רס״ן טל מחיל האוויר" :הם דומים למטוס תובלה .אם תיתן להם דלק הם ימשיכו"
חודשים .אלה הם לדבריו החלשים.
החזקים פשוט ממשיכים בדרכם
במהירות" .כשמספקים את הדגים
בכמות ובעיקר בזמן הנכון ,סמוך
להגעת הלהקה הרעבה ,רואים
בבירור שהם שוהים בישראל פחות
זמן" ,מסכם הצופה בלהט.
התקציב שדרוש לפרויקט
השקנאים שמובילה רשות הטבע
הוא  700אלף שקל בעונה .הרשות

נתיבי השקנאים

עמק הוטלה
•
בית שאן

•מעגן מיגאל

משמר השרון

מספקת כמחצית מן התקציב .את
חלקיו האחרים סיפק עד לעונה
זאת משרד החקלאות ,שהשנה
הפסיק את ההקצבה .במשרד הח
קלאות בחרו שלא להגיב לפניות
"הארץ" בעניין.
הכסף משמש להובלת הדגים
מהבריכות ולאחסונם עד הגעת
העופות .להצופה אין בכלל ספק
שזאת דרך הפעולה הנכונה" .אני
פועל בנושא הזה מתוך אמונה
עמוקה ומעורבות גדולה .זה מבוסס
על מחקרים ועל ניסיון מקצועי
ברור שקשה לשכנע שאנחנו לטו
בת הדייגים אבל השיתוף שלנו עם
ארגון מגדלי הדגים הוא מעולה".
עמיחי גלר מקיבוץ ניר דוד
הוא אחד מראשי ארגון מגדלי
הדגים .לדבריו ,קשה לתת תשובה
חד משמעית לוויכוח האם האכלת
השקנאים תוריד או תעלה את
מספר הימים שהשקנאים מבלים
בארץ .לכל צד יש לדבריו את הט
ענות שלו .הניסוי נמשך כבר שנ
תיים והוסכם על שיימשך שלוש
אבל סיכום הביניים ,לדברי גלר,
אינו ברור" .זה עוזר כדי למנוע חי
כוך בטווח הקצר ,אבל גם גורם
לחלק מהשקנאים להישאר פרק
זמן ארוך יותר" .בהמשך השיחה
מספק גלר פתרון משלו לבעיה:
"צריך לתת לטבע לעשות את שלו
בלי שאנחנו נתערב .אין תשובה
ברורה לוויכוח ביננו לבין רשות
הטבע .הפתרון האידיאלי לדעתי
היה לבצע ירי מבוקר כדי להרתיע
את הלהקות .אני יודע כמובן
שזאת חיה מוגנת ושאסור לירות
בה ,אבל לפעמים הכי חשוב למ
נוע חיכוך".
הוויכוח הגדול ביותר נסב

כהאכלה כזאת גדול מדי כי השק
נאים ילמדו שיש חלוקת אוכל
קרוב לבריכות ולא ימשיכו
בדרכם.
דן אלון ,מנהל מרכז הצפרות
בחברה להגנת הטבע ,מגדיר זאת
כך :״הדייגים אומרים  -לא הש
תכנענו אבל ניתן להם לאכול ונ
ראה מה יקרה .דעתם היתה
ונשארה  -כשאתם נותנים להם
לאכול אתם גורמים שיישארו .הם
בעצם אומרים לשקנאים יאללה
תאכלו כבר משהו ותעופו לנו מה
עיניים .אבל זה לא עובד ככה".
האמוציות החזקות מנחות לדעתו
רבים מן המשתתפים בוויכוח המ
תמשך ולא תמיד הם מצליחים
לראות מעבר לכך.
אלון מצביע על הוויכוח הגדול
לגבי ההאכלה באזור התענ״ך
כמוקד הבעיה העכשווית .מעולם,
לדבריו ,לא הצליחו ליצור מצב טוב
באמת שבו השקנאים מגיעים ויש
להם שטח שמתאים למנוחה ולוד
זונה .חייבים לדבריו לדאוג לכך
שיהיה מזון בכל רגע נתון .אם יהיה

צילום :משה גלעד

דן אלון)בצילום(:
"הדיינים בעצם
אומבים לבוקנאים:
יאללה ,תאכלו כבב
מבוהו ותעופו לנו
מהעיניים .אבל זה
לא עובד ככה"
עכשיו על דרישת רשות הטבע
להוסיף נקודת האכלה שלישית,
באמצע הדרך וקרוב הרבה יותר
לבריכות הדגים ,באזור ישובי
התענ״ך ,מדרום לעפולה .גלד ומ
גדלי הדגים בטוחים שהסיכון

מזון השקנאים יעזבו במהירות.
מנקודת מבטו ,זה אחד מאותם
ויכוחים בהם כולם צודקים -
הדייגים פועלים במרווחי רווח
נמוכים וקשה להם מאוד .רשות
הטבע מתמודדת לדברי אלון בג
בורה וכמעט ביחידות במלחמה
הזאת ,כדי להגן על ערכי טבע
חשובים .התוצאה היא ניסוי שמ
לא בפשרות וקשה להסיק ממנו
מסקנות ברורות.

צילום :בלומברג

לנו שקנאים שמשוטטים ומחפשים
אוכל באזור עמק יזרעאל .חיל
האוויר חווה לפני כמה שנים
תאונה קשה בין שקנאי למטוס.
נגרם אז נזק גדול למטוס והטייס
הצליח להנחית אותו .המטוסים
שנוחתים בבסיס רמת דוד רגישים
במיוחד לבעיה הזאת .אלה מטוסים
מהירים ,עם מנוע אחד ורמת הסי
כון גבוהה .כל מפגש כזה עלול
להיות קטסטרופה .כדי למנוע
תאונות אנחנו מנהלים את הטיסות
בהתאם למידע על נדידת השק
נאים .במקרים קיצוניים ננחית
מטוסים בבסיסים אחרים כדי
למנוע סיכון".
חיל האוויר שותף לרשות
הטבע בפרויקט השקנאים .חלק
מתקציב ההאכלה ,כפי שנמסר
בהודעה שפורסמה השבוע ,יגיע
השנה מתקציב משרד הביטחון.
ההנחה הבסיסית ,כפי שמסביר
רס״ן טל היא שאם יהיו דגים בנ
קודות ההאכלה השקנאים ישהו על
הקרקע ולא ירחפו ויסכנו מטוסים.
המטרה הסופית היא כמובן לגרום
להם להמשיך במסע.
"הם דומים למטוס תובלה .אם
תיתן להם דלק הם ימשיכו .אם לא
תאפשר תדלוק המטוס מקורקע".
גם רס״ן טל מודה שהפרויקט כולו
מבוסס על ניסוי ותעייה" .אלה
חיות בר ואנחנו לא מבינים אותן
עד הסוף ,אבל אנחנו מעריכים על
סמך מחקרים שזה יכול לעבוד.
אנחנו לא מצפים שהתהליך יצליח
לחלוטין אלא שנפחית את היקף

וסבן מסבירה" :גם אנחנו בעד
העובדה שמדינת ישראל מעודדת,
משמרת ומגינה על השקנאים.
הבעיה היא שהתועלת היא לכולם,
אבל הנזק נגרם למגדלי הדגים
ומגיע להם פיצוי .זאת אחריות
ללא אשם .הציבור שנהנה מן
השקנאים צריך להשתתף בנזק
שנגרם למגדלים" .עורכת הדין
שפר מודעת לכך שאין לזה תקדים
אבל רואה בתיק מקרה מבחן במ
שפט הישראלי
שאול גולדשטיין ,מנכ״ל רשות
הטבע והגנים ,אינו משועשע מן
התביעה התקדימית ומכנה אותה
סטארט אפ ישראלי "מקורות
ההאכלה החלופיים הם הפתרון
הכי טוב והכי הגיוני שהוצע עד כה.
זה פרויקט מדהים בעיני ואנחנו
משקיעים בו המון מאמצים וכסף.
אם יתייחסו ברצינות לתביעה
שהוגשה נגדנו אין לדבר סוף .כל
אחד יבוא ויגיד הטבע פוגע בי,
גורם לי נזק ,תשלמו לי .הכול הרי
באחריותנו .זאת תביעה עקרונית
שאבוי לכולנו אם ניפול בה .גם לנו
יש התלבטויות אבל אחרי דיונים
מעמיקים אנחנו משוכנעים באחו
זים סבירים שהפרויקט שלנו מציל
את החקלאות ולא פוגע בה.
"אנחנו פועלים מרצון כן לש
מור על הטבע .הרי הכי קל היה לנו
לעמוד מן הצד כרגולטור ,לא לע
שות מאומה וכאשר מישהו ממגדלי
הדגים יירה בשקנאי להכניס אותו
לכלא .הגדולה של הרשות היא
בכך שאנחנו לא עומדים מן הצד
אלא חוקרים ,מנסים ופועלים כדי
לעזור  -לטבע ולדייגים".
החודשים הקרובים הם עת
המבחן האמיתי כמה שקנאים
יגיעו? כמה זמן יישארו כאן? כמה
אוכל יספקו להם? כמה יבליגו

התופעה".

הדייגים? השקנאים במאגר משמר
השרון לא נראו כממהרים .אם

רב סרן טל ,טייס בחיל האוויר,
משמש כראש מדור צפרות בחיל.

עופות יקרים

במסגרת התפקיד הוא מתמודד
כבר כמה שנים עם הבעיה העונתית
של השקנאים .תחילה הוא מסביר
שהנדידה משפיעה בבירור על

השקנאים בחודש מארם השנה18 .
קיבוצים ואגודות שיתופיות חק
לאיות ,ביניהם בית אלפא ,גן
שמואל ,ניר דוד ,נווה איתן ,כפר
מסריק ,עין הנצי״ב ,לוחמי הג

קראתי נכון את מחשבותיהם הן
אמרו "אז איפה החבאתם את כל
הדגים הטובים?" אחר כך שאלו:
"מה מגישים לארוחת ערב?"

אישור נחיתה

טיסות בצפון הארץ" .אנחנו משת
דלים לא לטוס במקומות שבהם יש
להקות גדולות של עופות נודדים,
בייחוד עופות גדולים כמו שקנאים
שמהווים סיכון ממשי למטוסים.
את הצרות הגדולות ביותר עושים

לשיא חדש הגיעה מלחמת

טאות ואחרים ,הגישו תביעה
תקדימית בסו  20מיליון שקל
לבית המשפט המחוזי בתל אביב,
כנגד מדינת ישראל ורשות הטבע
והגנים .בכתב התביעה פירטו

