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 תקציר

 נמלת האש הקטנה נחשבת לאחד המינים הפולשים המזיקים בעולם. ▪

 ישובים ושטחים טבעיים. 285-במעל לוכיום ידועה  2005-הנמלה זוהתה בישראל ב ▪

 בקנה מידה ארצי, צפויה הנמלה לאכלס את כל הישובים בישראל.   ומיגורכנית ניהול ולא תל ▪

מיליארד ש"ח מדי שנה, בשל נזקי הנמלה בישובים,  1.2לפי הערכות, מדינת ישראל צפויה להפסיד מעל  ▪

ים עוד מיליוני שקלים רבים יידרשו לשיקום הפגיעה במינים ובבתי גידול טבעי בחקלאות ובתיירות.

 כתוצאה מהתפשטות הנמלה ונזקיה.

 לנמלה השפעות שליליות קשות על המגוון הביולוגי ועל מערכות אקולוגיות. ▪

 מוחלט של הנמלה משטחים נרחבים ומורכבים. במיגורבשנים האחרונות נרשמו בעולם הצלחות  ▪

רי הדברה בקנה מידה ארצי, לצד הסברה לציבור, הכשרת בעלי עניין, הסדרה של חומ מיגורתכנית  ▪

 של הנמלה ברוב הישובים והאתרים הנגועים בארץ. למיגורוטיפול במוקדי הפצה, יובילו 

שיכול לסייע להתמודדות עם התפשטות  ברשות הטבע והגנים הצטבר ידע וניסיון בביעור מינים פולשים ▪

ביבתית שנים, פועל צוות לביעור אמברוסיה מכונסת מתוך היחידה הס 3. מזה כמעט נמלת האש הקטנה

של הרט"ג, במסגרת מיזם משותף לאשכול משאבי טבע במשרד להגה"ס, משרד החקלאות ורשות הטבע 

 והגנים.

 

מסמך זה מציג את נזקי הנמלה בישראל ובעולם, סוקר שיטות הדברה ומערכים שהוקמו להתמודדות עם המזיק 

ות מקצועיים ברשת וראיונות עם ומציע עקרונות ליישום בארץ. המידע בדוח מתבסס על ספרות מדעית, מקור

 .אנשי מקצוע

 

 

  ענב וידן ואיתי רנן המסמך: כותבי

  עופר שטייניץ :עריכה והיגוי

 

 לחקר הלאומי והמרכז שטיינהרדט ש"ע לטבע המוזיאון, יישומית לאקולוגיה האנטומולוגית המעבדהשיוך ארגוני: 

 .יבאב תל אוניברסיטת, לזואולוגיה המחלקה, הביולוגי המגוון

 (alexwild.com: )התמונה מקור   הקטנה האש נמלת תמונת השער:

 רשות, מדע חטיבת . פרסומיסקירת ספרות - הקטנה האש נמלת( 2018) . רנן, אוידן, ע.  ו. :המסמך ציטוט

 והגנים. הטבע

 רשות הטבע והגניםמחקר זה נתמך על ידי 
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 מבוא

משמשות כטורפים,  הןות האקולוגיות היבשתיות. המערכמרבית תיפקוד של ב חשובמהוות מרכיב נמלים 

 Holldoblerלהן מגוון רחב של קשרים עם צמחים וחרקים אחרים )ואוכלי נבלות, מפרקים, צמחונים ואוכלי זרעים 

& Wilson, 1990 לנמלים חשיבות רבה גם כ"מהנדסות סביבה", הן משפיעות על המאפיינים הפיזיקליים .)

 MacMahon et)מות למחזוריות החומרים שבקרקע ולהפצה מחדש של נוטריינטים והכימיים של הקרקע ותור

al., 2000 .) יש בעולם,  כיום מיני החרקים הידועים מספרמכלל  1.5%-רק כ מהווהלמרות שמספר מיני הנמלים

בסביבות  מכלל הפאונה 80%, עד כדי מצב שהן מהוות לביומסה בבתי גידול רביםלהן תרומה משמעותית 

את  ןהנמלים עשוי להשפיע על הרכב הפאונה והפלורה המאפיי במאסף שינוי על כן,(. Wilson, 2000)ופיות טר

 (. Folgarait, 1998למשל, כלל המערכת ) לשבש תהליכים המשפיעים עלהמערכת האקולוגית ואף 

גם מקנים במערכת האקולוגית, אלא  כקבוצה חיוניתמאפיינים אלו ואחרים לא רק מציבים את הנמלים 

מבין המינים הפולשים עם התפוצה הרחבה ביותר ומאלו  הנמלים הן להן את היכולת להסב נזק רב למערכת.

 (.Tsutsui & Suarez, 2003) ורווחת האדם המסבים את הנזקים הקשים ביותר מבחינה כלכלית, אקולוגית

כללה ברשימת  (IUCN-של ה ISSG -ארגון שמירת הטבע הבינלאומי )הקבוצת המומחים למינים פולשים של 

 (Wasmannia auropunctataביותר חמישה מיני נמלים, נמלת האש הקטנה ) המזיקיםהמינים הפולשים  100

  (.Lowe et al., 2000) היא אחת מהם

 

 מין פולש בתפוצה עולמית -נמלת האש הקטנה 

לרוב בעציצים, תעשיית נמלת האש הקטנה מועברת בקלות על ידי האדם באמצעות מעבר של סחורות, 

אזור תפוצתה הטבעי הוא בחלקים נרחבים בדרום אמריקה, אך עם התרחבות העץ ותוצרים חקלאיים אחרים. 

קנדה, , התרחבה תפוצת נמלת האש הקטנה לאזורים שונים בעולם, בין השאר לארה"ב ,הסחר בין מדינות

 53-ידוע כפולש ב המין יוםכ .וסטרליה וישראלאירופה, מערב אפריקה, איים באוקיינוס השקט ובים הקריבי, א

ביותר, המזיקים המינים הפולשים  ידועה כאחד הנמלה (.1; איור Wetterer, 2013) אזורים גאוגרפיים שונים

נחשבת כמזיקה לחקלאות (. כמו כן היא Lowe et al., 2000) ההשפעות הסביבתיות הקשות שלה בעיקר בשל

(Global Invasive Species Database, 2018.)  
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(. בירוק מצוין אזור התפוצה הטבעי 2009מפת התפוצה העולמית של נמלת האש הקטנה )מתוך: וונשק,  :1איור 
אזורים בהם הנמלה נמצאת רק בתוך מבנים. –האזורים אליהם פלשה; ובכחול  –של הנמלה; באדום   

 

 

 ההשלכות של פלישת נמלת האש הקטנה

 היבטים אקולוגיים

רבות  עדויות קיימות. השפעות משמעותיות על המערכת האקולוגיתשל נמלת האש הקטנה יש  לפלישה

 Lubin, 1984; Causton et al., 2005; Fasi et: לדוגמארחבה על המגוון הביולוגי ) שלילית כי יש לה השפעה

al., 2009; Vonshak et al., 2010): 

 ,.Roque Albelo et al)למשל:  חולייתניםוות ירידה דרמטית במגוון המינים ובשפע של חסרי חולי .1

2000; Le Breton et al., 2003; Wetterer & Porter, 2003; Causton et al., 2005; Vonshak et 

al., 2010; Mbenoun Masse et al., 2017 1; ראה הרחבה בתיבה).  

רים של צבי הענק באיי פרטים בוגב פגיעהואף  יםשל זוחלים וציפור הפרעה לקינון וטריפת צעירים .2

 .(Causton et al., 2005למשל, ) פי הטבעתעל ידי עקיצות בעיניים וב גלפאגוס

לעתים קרובות אף למותם  דבר המובילחמד על ידי עקיצתם בעיניים, , משק ומחיות ברל עיוורון גרימת .3

ולנסי, מידע -נדלר ; רונהWetterer, 1997) וחתולים תופעה זו נפוצה מאד בקרב כלבים של בעלי החיים.

 (.שבע"פ
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אך לא  ,(Fasi et al., 2013גורמת להפצת מחלות בצמחים )אף שמזיקי צמחים ויתכן  הנמלה מטפחת .4

 נמצא בספרות עיסוק בהשפעה של הנמלה על הפלורה הטבעית.

תהליכים אקולוגיים חשובים כגון הפצת זרעים ב לפגיעהלגרום לשינוי ואף  עשויותהשפעות הנמלה  .5

 (. Gorb & Gorb, 2003) והאבקה
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 מינים בעקבות פלישת נמלת האש הקטנה: ירידה במגוון ה1תיבה  

את המין השולט, ובמקרים רבים, אף היחיד במאסף הנמלים. חשוב לציין כי תופעה זו  מהווהלרוב באזורים נגועים, נמלת האש הקטנה 

דוגמאות  (.Le Breton et al., 2003; Walker, 2006; Fasi et al., 2009מתרחשת גם בשטחים טבעיים ולא רק באזורים מופרעים )

 ,Torres & Snellingלכך דווחו למשל מפורטו ריקו, בה מספר רב של מיני נמלים נכחדו כתוצאה מפלישתה של נמלת האש הקטנה )

(; בפארק הלאומי לופה Le Breton et al., 2003) מקלדוניה החדשה בה נצפתה ירידה משמעותית במגוון מיני הנמליםכמו גם, (; 1997

(. Walker, 2006מינים למינים בודדים בתוך חמש שנים מאז פלישת הנמלה לשטח ) 79-ר מיני הנמלים צנח משבגבון נמצא כי עוש

בקלדוניה החדשה דווח על ירידה באוכלוסיות של שני מיני לטאות כתוצאה למשל,  פגיעה בשפע המינים תועדה גם בחולייתנים.

 .(Jourdan et al., 2002מתחרות או טריפה על ידי נמלת האש הקטנה )

(. מחקר זה בחן את השפעת נמלת האש הקטנה על שלושה בתי גידול Walker, 2006כדוגמא מובאות תוצאות המחקר שנעשה בגבון )

השווה בין  –טבעיים בפארק הלאומי לופה. המחקר בדק את מידת ההשפעה לאורך זמן של הנמלה על מאסף הנמלים המקומיות 

שנים. הממצאים מראים כי  10ה בחמש השנים האחרונות ושטחים בהם היא נמצאת לפחות שטחים לא נגועים, שטחים בהם פלש

הירידה המשמעותית ביותר במגוון המינים מתרחשת בשנים הראשונות של הפלישה. הירידה מתבטאת לא רק בעושר המינים אלא גם 

 סף הנמלים.שנים נמלת האש הקטנה היתה המין היחיד במא 10בשפע שלהם. ברוב המקרים, לאחר 

 

 

 

ללא נמלת האש  –מספר ממוצע של מיני נמלים בכל טיפול  :'איור א

שנים  10-שנים וחשיפה של למעלה מ 5הקטנה, חשיפה לנמלה של עד 

 (.Walker, 2006; מתוך: N=24)עבור כל טיפול 

העליה במספר המינים עם העליה במספר הפרטים  :'איור ב

(. N=40שנאספו. חלוקה לשלושת בתי הגידול )עבור כל בית גידול 

ע, נגיעות בכל בית גידול ישנה התייחסות לשלושת הטיפולים )לא נגו

 ,Walkerשנים; מתוך:  10-שנים ונגיעות של למעלה מ 5של עד 

2006.) 
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 היבטים של רווחת האדם

עקיצת נמלת האש הקטנה מכאיבה וגורמת להתפתחות נגע מקומי דמוי כוויה, הכאב עשוי להמשך מספר 

ימים ואף שבועות. עקיצה בעין של אדם מלווה בכאבים עזים, אך לא ידוע על מקרה שגרם לנזק קבוע באדם. 

 לרגנית ובמקרים מעטים אף מפונים לבית חולים. נמלת האש חודרת לבתיםישנם אנשים המפתחים תגובה א

 וגורמת לפגיעה קשה באיכות החיים. וגינות

וייסמן איריס, ; Strong, 2016; Lee et al., 2015תלונות מרכזיות על פגיעה באיכות החיים בשל עקיצות הנמלה )

 מידע שבע"פ; ידע אישי(:

 גינות.ובבמדשאות , בחצרותמגבילה אפשרות של שהייה  .1

 , לארונות ולבגדים, ספות, שירותים ומקלחות.חודרת למצעים ולמיטות .2

נכנסת לכלי אוכל, למזון ולכיור המטבח. ישנם דיווחים על כך שהיא מזהמת את המזון ובכך  .3

 (.Spencer, 1941; Strong, 2016גורמת לתחלואה  )

 עוקצת מתרחצים בבריכות שחייה. .4

 פארקים, יערות, שטחים פתוחים ושמורות טבע.ב יהמשהיהימנעות גורמת ל .5

 ירידה בערך של נכסים הנגועים בנמלת האש.גורמת ל .6

 

  ותיירותיים חקלאייםהיבטים 

נחשבים בין גורמי העלות הגבוהים ביותר מבין נזקי  לחקלאות ולתיירותבתחשיבים ומודלים כלכליים נזקים 

למרות הסבירות הגבוהה כי ישנה פגיעה כלכלית כתוצאה  (.Lee et al., 2015 ;2013)צבן וקוטינסקי,  הנמלה

מהחזר של משלוחים נגועים או הפסקת המשלוחים החקלאיים מאזורים נגועים ופגיעה בתיירות כתוצאה מהמטרד 

הנובע מהעקיצה על ידי הנמלה, לא נמצאו עדויות כתובות לכך במסגרת עבודה זו. עם זאת, בתחשיבים ומודלים 

 ;2013שר נעשו עבור נזקי נמלת האש, ישנה התייחסות רבה להיבטים אלו )לדוגמא: צבן וקוטינסקי, כלכליים א

Lee et al., 2015.)  מחקרים מעטים עסקו בהשלכות הכלכליות ורווחת האדם של פלישת נמלת האש הקטנה. עם

 :זאת, נמצא כי היא מסבה נזקים לחקלאות בדרכים שונות

הימנעות להאטה בקצב העבודה ואף עקיצות הנמלה גורמות לבדים. לעו קשה מהווה מטרדהנמלה  .1

על ישנם אף דיווחים  (.Strong, 2016)פעולות מסויימות  מביצועלאזורים מסויימים או  מהגעההעובדים 

 (.Williams & Whelan, 1992הקושי לעבוד בהם ) עקבשטחים חקלאיים נטישת 

ף לעליה בחשיפה של עלול לגרום לירידה ביבול ואר הדבצמחים,  מטפחת אוכלוסיות של מזיקיהנמלה  .2

  (.2ראה הרחבה בתיבה ; Fasi et al., 2009; Fasi et al., 2013הצמחים למחלות )

 כתוצאה מפגיעה קשה בצעירים והתעוורות הבוגרים , כגון תרנגולות,משקחיות גידולי ב פוגעתהנמלה  .3

(Fasi et al., 2009; Strong, 2016 .) 
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 של נמלת האש הקטנה ובאקולוגיה עובדות חשובות בביולוגיהמספר 

 מ"מ. 4.5-מ"מ. המלכה והזכרים מגיעים לגודל של כ 1.5-נמלה קטנה. הפועלות בגודל של כ ▪

 .לרוב מיני הנמלים בתנועתן האיטית יחסית נבדלותים הנמל ▪

-נמשך כ הגולם,, מביצה ועד הגחתה מלחות( 60%-ו co26תהליך התפתחות הפועלות בתנאי מעבדה ) ▪

 (.Ulloa-Chacon & Cherix, 1990ימים ) 35

 אוכלת כל. ▪

  מגוון רחב של בתי גידול.מאכלסת ומנצלת  ▪

ות גבוהות . בטמפרטורהפעילות עולה עם הטמפרטורהעוצמת  העדפה לבתי גידול חמים ולחים. בעלת ▪

 הנמלה מעדיפה לשחר בצל.

 טיפוח של חרקים מזיקים על ידי נמלת האש הקטנה: 2תיבה 

ופשפשים, הניזונים  כנימותקבוצות חרקים, כמו דבש ולכן היא מטפחת אוכלוסיות של -מטל, בין השאר, נמלת האש הקטנה ניזונה

כתוצאה מכך, נפגע האיזון הטבעי בין , וטבעיים שלהםמפני הטורפים ה המזיקים על הנמלה מגנה ממוהל צמחים וגורמים להם נזק.

לגרום  ועשויהת המזיקים גורמת לירידה ביבול של הצמחים ואוכלוסיעליה בטורף ונטרף וישנה עלייה ניכרת באוכלוסיית המזיקים. 

  (.Fasi et al., 2009; Fasi et al., 2013צמחים )ב ית התחלואהלעלי

ה באיי שלמה, אשר בחן את נוכחותם של חרקים מזיקים המנהלים קשרים הדדיים עם נמלת כדוגמא מובאות תוצאות מחקר שנעש

(. על ארבעה סוגי גידולים נמצאו שישה מיני מזיקים המקיימים קשר הדדי עם נמלת האש הקטנה. Fasi et al., 2013האש הקטנה )

יעדר, נמלת האש הקטנה, נמצא כי כמות הטורפים כאשר נבחנו היחסים בין אחד המזיקים לטורף הטבעי שלו בנוכחות, לעומת ה

 . P = (54)(t ,7.1 > (0.05אך אוכלוסיית המזיק גדלה משמעותית  (P−1.61,  = (54)t = 0.11נשארה זהה )

 

    השפע הממוצע פר צמחא': איור 

 ציקדהשגיאת התקן( של מין של )± 

( ושל .Tarophagus sp) המזיק

 Cyrtohinus) ההטורף הטבעי של

fulvus הצבע האפור בהיר מייצג .)

אוכלוסיות על צמחים נגועים והאפור 

כהה אוכלוסיות על צמחים לא נגועים 

מתוך: ; N=54בנמלת האש הקטנה )

Fasi et al., 2013.) 
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היעדר אגרסיביות , קיים )המאפיינות לרוב את האוכלוסיות באזורי הפלישה( באוכלוסיות זהות גנטית ▪

 קיצונית., המאפשרת צפיפות קנים מינית-תוך

 בעקיצה משפר את יכולת ההתקפה וההגנה שלה. הארס מינית גבוהה.-אגרסיביות ביןמציגה  ▪

 ה ביום ובלילה.פעיל ▪

 נים.יק התפצלותמתפשטת במרחב בעיקר על ידי  ▪

דבר המגביר משמעותית את בו מספר מלכות ) מתקיימותלהכיל מלכה אחת בלבד אך לרוב  עשויהקן  ▪

 קצב הרבייה של המושבה(.

שטחיים, נמצאים סביב שורשי עצים, מתחת לרוב על עצים. בקרקע, הקנים או על הקרקע  נה את הקןבו ▪

 לאבנים, קליפות עצים, בולי עץ וכדומה.

 על.-קנים מחוברים ביניהם ויוצרים מושבותבמקרים רבים ה ▪

 להעתיק במהירות את הקן למקום אחר. מסוגלתבמקרה של הפרעה,  ▪

 (.Souza et al., 2008פועלות למ"ר ) 20,000-לגיע האוכלוסיה יכולה לה צפיפות ▪

 (.Walker, 2006) במהירותאוכלוסיות הנמצאות בקרבת מים זורמים מתפשטות  ▪

 

 רחבי העולםמ דוגמאות –פלישה ודרכי התמודדות 

אך, באופן לא מכוון. על ידי האדם נעשתה בעולם למרבית המקומות נמלת האש הקטנה הפלישה של 

איי שלמה בצורה ויש הטוענים שגם להובאה לגבון, קמרון  הנמלהלישה והנזק הרב שהיא מסבה, למרות יכולת הפ

בכל (. ;Wetterer, 1997; ISSG 2006; Fasi et al., 2009לצורך הדברה ביולוגית של מזיקים במטעים ) ,מכוונת

מסבה נזקים ו לאדםהיא מהווה מטרד ולא טופלה בצורה משמעותית המקומות אליהם פלשה נמלת האש 

אוסטרליה במנמלת האש הקטנה  גרםיהצפוי להללא מתן טיפול נאות, הנזק הכלכלי  לסביבה, לחקלאות ולכלכלה.

 6.5-; ובהוואי העלות המצטברת של אי טיפול מוערכת בלמעלה מ(Antony, 2006מליון דולר לשנה ) 79-ב הוערך

 ;Lee et al., 2015 מליון דולר בשנה; 190-ע של כהשנים הקרובות )כלומר, ערך ממוצ 35במהלך מיליארד דולר 

 (. 3ראה תיבה 
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 מודל להערכת הנזקים הכלכליים הנגרמים בהוואי כתוצאה מפלישת נמלת האש הקטנה: 3תיבה 

(. Lee et al., 2015)מחקר שנערך בהוואי בחן את ההשלכות הכלכליות ארוכות הטווח של פלישת נמלת האש הקטנה לאי הוואי 

הדמיית התפשטות נמלת האש, התגובה האנושית, הנזקים הכלכליים וההשפעות על רווחת האדם. המודל בחן במסגרתו פיתחו מודל ל

מאמצי הטיפול הניתנים כיום, הפחתת מאמצי הטיפול, ניהול של עלות נמוכה ותועלת גבוהה.  –שלושה תרחישים של טיפול בנמלה 

השנים הקרובות. ההיבטים העיקריים שנבחנו  35האש במשך  עבור כל תרחיש, המודל העריך את העלות הצפויה מנזקי נמלת

 ספר ומגורים.-במסגרת המודל היו: חקלאות, משתלות, אתרי לינה, פארקים, בתי

תוצאות המחקר מראות כי הניהול הקיים מאט את התפשטות הנמלה אך הוא אינו יעיל במניעת התפשטותה המהירה באי. הפחתת 

רידה בעלויות הטיפול אך בטווח הארוך יגרמו לעליה בתדירות הפגיעה באנשים, לעלויות גבוהות יותר המאמצים יביאו בטווח הקצר לי

ונזקים רבים יותר. לעומת זאת, הגברת מאמצי הטיפול יביאו לתמורות הגבוהות ביותר מבחינה כלכלית ולרווחת האדם. הרווחיות 

מיליון  140-שנים )כלומר, בכל שנה יחסכו בממוצע למעלה מ 35הלך מיליארד דולר במ 5הכלכלית של ניהול כזה תביא לחסכון של 

 דולר(.

 

 

תוצאות מודל ההדמייה של סך כל העלות לאורך זמן  איור א':

הטיפול בנמלת האש הקטנה והנזקים שלה. המודל בחן 

ונים: עלות מינימלית ותועלת מקסימלית שלושה תסריטים ש

)בתכלת(, על פי מאמצי הטיפול הנוכחיים )בכתום( והפחתת 

מאמצי הטיפול )באדום(. התוצאות מראות את ההוצאות 

(; השינוי במחיר הכלכלי aהצפויות בשלוש השנים הראשונות )

(; וסך העלות הכלכלית bשנים ) 35הצפוי לחברה לאורך 

 Lee( בכל אחד מהתסריטים )מתוך: cבמהלך כל התקופה )

et al., 2015). 
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ובעשורים האחרונים היא  20-של המאה ה 30-גוס בסביבות שנות האנמלת האש הקטנה פלשה לאיי גלפ

 הסביבתיים התפשטה במהירות לארכיפלגים נוספים באוקינוס השקט )ואף לאוסטרליה( ונחשבת לאחד מהאיומים

בשל האיום הרב שנמלת האש הקטנה מהווה לאיי  (.Wetterer, 1997; Fasi et al., 2013ם על אזור זה )העיקריי

 בהוואי המתבצעת המקיפהולעבודה  הנרחבהאוקינוס השקט, וביניהם הארכיפלג של הוואי, והודות לתיעוד 

 .פלישת נמלת האש לאיי הוואיב פרק זה יתמקד, )ששטחה דומה לשטח מדינת ישראל(

 

 נמלת האש הקטנה באיי הוואי

מיני הנמלים  47( וכל Wilson,1967אינה כוללת נמלים ) הוואישל הפאונה הטבעית של הארכיפלג 

 Krushelnycky etשתועדו בו הם מינים בעלי תפוצה קוסמופוליטית רחבה שהגיעו לאיי הוואי באמצעות האדם )

al., 2005.) להוו , ככל הנראה,נמלת האש הקטנה הגיעה( אי מפלורידהFoucaud et al., 2010 ונמצאה )

 ,Conant & Hurayamaבאי הוואי שהוא האי הגדול ביותר בארכיפלג של מדינת הוואי ) 1999-לראשונה ב

בין ממעבר של סחורה חקלאית  , בעיקר,עם השנים הנמלה פלשה לאיים נוספים בארכיפלג כתוצאה (.2000

 ,ישנן אוכלוסיות קטנות בשלושה איים אחרים ,המדינהגוע ביותר מבין איי האי הוואי ידוע כאי הנ ,כיוםהאיים. 

מתבצע טיפול במטרה למגר את הנמלה. ההשפעות הכלכליות והאקולוגיות של נמלת האש הקטנה בהוואי ם ובכול

 הן אדירות.

 התמודדות: דרכי

( פרסם HDOAי )עם האיתור הראשון של נמלת האש הקטנה בהוואי, משרד החקלאות של מדינת הווא

 ה על קיומו של המזיק ומינה אנטמולוג להובלת מאמצי הטיפול בנמלה. פעולות הטיפול כללו:עהתר

 איתור הנמלה. .1

 פעולות ניסיוניות במיגור אוכלוסיות מקומיות. .2

 בין האיים. לסחורה במעבר אתרי הסגרהקמת  .3

 :הגורמים הבאיםמ נבעו בעיקרהקשיים בהם נתקלו 

 .עימקצו חוסר בכח אדם ▪

 היעדר מודעות ציבורית ומסחרית. ▪

 קושי בגישה לרישומי מכירה של משתלות. ▪

 קושי באיתור הנמלה. ▪

 .מים לטיפול בשטחים חקלאייםיהיעדר חומרים המתא ▪

 קטו פעולות נוספות בשלושה תחומים עיקריים:נבהמשך נ

ת נמלת האש סקרים למציא ערך HDOA-ה - איתור מוקדם וטיפול באוכלוסיות לפני ההתבססות שלהן .1

 (.Krushelnycky et al., 2005גבוה ) נגיעותהקטנה באזורים בעלי סיכון 
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את מעבר הצמחים והחומר הצמחי בין הסדיר  HDOA-ה - מניעת הפצה של נמלת האש הקטנה בין האיים .2

-דרישה לאישור של ה . נעשה על ידימסחר בין משתלותהראשון הוא  הדבר נעשה בשני היבטים: האיים.

HODA מערכת רגולציה ופיקוח ההיבט השני הוא . עבור כל ייבוא למשתלות ובדיקה של כל משלוח בין האיים

 .מעבר של סחורה חקלאית על

על מנת לשפר את הפעולות בשני התחומים הקודמים ולהרחיב אותם  –משרדית -ועדת תגובה ביןהקמת  .3

נים כגון: הועדה למינים פולשים של מאווי, מגופים שו נציגיםהקים ועדה הכוללת  HDOA-ה לתחומים נוספים,

, יחידת הלימוד של הקואופרטיב אוניברסיטת הוואי, משרד החקלאות של ארה"ב, המכון הגאולוגי של ארה"ב

ועוד. ועדה זו פיתחה תוכנית תגובה הכוללת פעולות מפורטות לסקר לתיחום השטחים הנגועים,  הפסיפי

ור ההדבקה, העלאת המודעות הציבורית ותוכנית פעולה למיגור פיקוח על מעבר של חומרים, זיהוי מק

 הנמלה.

 

ה מבחןהאי מאווי כמקר: 4תיבה   

זוהתה נמלת  2009מערכתי בהוואי. בסוף שנת -הטיפול נגד פלישת נמלת האש הקטנה באי מאווי יכול להוות דוגמא לאופן הטיפול הרב

 האש הקטנה במאווי. אלו הפעולות אשר התבצעו בעקבות הזיהוי והביאו למיגור מלא של הנמלה:

 למספר משתלות וחנויות גינון באי אואהו. HDOA-ולוגים של המעקב אחר החומר שהגיע לאי. פעולה זו הובילה את האנטמ ▪

 איתור המשתלות בהן יש חומר נגוע, טיפול בהן ומעקב חוזר מתמשך כדי לוודא שהן נקיות. ▪

 הכנסה להסגר והשמדה של כל החומר הנגוע. ▪

לאחר איתור הנמלה, וכלל סקרים נמצא אזור נגוע אחר בתוך ישוב באי מאווי. הטיפול הראשוני החל תוך מספר ימים  2014במרץ 

עם מספר גופים  HDOA-להגדרת השטח הנגוע ובדיקות חוזרות ונשנות במשתלות באזור. פעולות אלו התבצעו בשיתוף פעולה בין ה

הועדה למינים פולשים של אואהו, שירותי הדייג והבר של ארה"ב, אוניברסיטת הוואי, המשרד למשאבי טבע וקרקע והמשמר  -אחרים 

יחד עם מומחה לנמלת האש הקטנה העריכו את השטח הנגוע כדי  HDOA-אומי של הוואי. שלושה שבועות לאחר הזיהוי הראשוני ההל

 לבנות את תוכנית הטיפול היעילה ביותר.

 במקביל למאמצי הטיפול והמניעה המיידים, הוקמו שני גופים לפעולות ארוכות טווח:

להעלאת מודעות הציבור לבעיית נמלת האש הקטנה ועל מנת ללמד את הציבור לאתר  לשיתוף הציבור במטרה ארגוני-צוות בין .1

https://us7.campaign- -את הנמלה )מתוך האתר של המועצה למינים פולשים של הוואי 

2eda30317f9dbc89fb881b9&id=c74cfc4643archive.com/?u=9a 2018; נצפה במרץ.) 

מאד של גופים פרטיים וציבוריים בעלי ענין, ובראשם משרד החקלאות והמשרד למשאבי טבע וקרקע של הוואי,  קואליציה רחבה .2

, הכלכלה והבריאות ( במטרה להגן על החקלאות, הסביבהbiosecurity, תוכנית לאבטחה ביולוגית )2017אשר פירסמה בינואר 

( למניעת כניסה של מינים פולשים למדינת 2027של הוואי. מסמך זה מספק תוכנית עבודה מפורטת למשך עשר שנים )עד 

https://hdoa.hawaii.gov/wp-הוואי, איתור הפרטים שנכנסו וטיפול באוכלוסיות שכבר התבססו )לתוכנית המלאה: 

Plan.pdf-Biosecurity-Interagency-content/uploads/2016/09/Hawaii :לתקציר של התוכנית ;

Summary_FINAL.pdf-Executive-Plan-Draft-content/uploads/2016/09/Biosecurity-https://governor.hawaii.gov/wp.) 

 

 

https://us7.campaign-archive.com/?u=9a2eda30317f9dbc89fb881b9&id=c74cfc4643
https://us7.campaign-archive.com/?u=9a2eda30317f9dbc89fb881b9&id=c74cfc4643
https://hdoa.hawaii.gov/wp-content/uploads/2016/09/Hawaii-Interagency-Biosecurity-Plan.pdf
https://hdoa.hawaii.gov/wp-content/uploads/2016/09/Hawaii-Interagency-Biosecurity-Plan.pdf
https://governor.hawaii.gov/wp-content/uploads/2016/09/Biosecurity-Draft-Plan-Executive-Summary_FINAL.pdf
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 מסקנות מההתמודדות נגד נמלת האש הקטנה בהוואי

כדי לטפל בנמלה, בכי מבין כל השיטות בהן השתמשו  נמצא ,בהוואיומהנסיון שנצבר מתוצאות מחקרים 

סיכוי  קיים וכך, לכל תושבי הקן ניתן להגיע שיטה זו באמצעות .פתיונות מהווים את שיטת הטיפול היעילה ביותר

 Vanderwoude etואף למנוע את היכולת ליצור צאצאים חדשים ) לצמצם ובאופן זהגבוה להגיע אל המלכות, 

al., 2010.)  

 , מכיוון שהקנים על העציםגבוהה ליישום באזור עם צמחייה יעיליםנמצא כי פתיונות גרגריים לא כמו כן, 

 מכךיתכן וזה נובע מכך שלנמלים קשה לסחוב את הפתיון לקן או  כמעט ולא הושפעו מהטיפול. םוהשיחים הגבוהי

גם  נהפעולות טיפול בבתי גידול מורכבים בהם ישלכן,  לשחר על הקרקע.מהעצים כמעט ולא יורדות  שהנמלים

על  שמקורן בקניםנמלים כיוון שהקרקע המטופלת אוכלסה במהרה מחדש על ידי  ,לא הצליחו, צמחייה גבוהה

 (. Souza et al., 2008העצים )

 במיגור נמלת האש הקטנה כללה שני היבטים חשובים: ביותרדרך הטיפול שנמצאה כיעילה 

 צמחייה.בעל הקרקע ו –שילוב שיטות שונות על מנת לטפל בקנים הנמצאים בכל המרחב הנגוע  .1

 נמלים בשטח. אותרוביצוע טיפולים חוזרים גם אחרי שלא  .2

כאמצעי לזיהוי קנים שלא , רבה לפעולות הניטור, כאמצעי לאיתור מוקדם של נמלת האשקביל ישנה חשיבות במ

 . וכבסיס לבניית תוכנית עבודה לטיפול יעיל מוגרו על מנת לשוב ולטפל בהם

 

בעל נגיעות גבוהה ומורכבות שטח רבה )שדות חקלאיים  ,דונם 20-בניסוי מוצלח שהתבצע בשטח של כ

 (:Vanderwoude et al., 2010מטעים, בתים וכדומה(, נעשה טיפול בשלושה סוגים שונים של פתיונות ) שונים,

; חומר המשמש כמווסת גדילה; למידע נוסף על Esteem (0.5% pyriproxyfen-בשדות השתמשו ב ▪

 .(2-ו 1ראה טבלאות  החומרים

; חומר המשמש Probait (0.74% hydramethylnon-במדשאות ובאזורים של צמחי נוי השתמשו ב ▪

 .(כמעכב אנזימתי

)חומר המשמש  indoxacarbשל  0.18%מטר השתמשו בפתיונות שהכילו  1.8בצמחייה שגובהה מעל  ▪

 כמעכב אנזימתי(.

הטיפול ניתן מדי חודש במשך שנה שלמה. לאחר חמישה חודשים לא אותרו נמלים בשטח והוא נותר נקי בהמשך 

(Vanderwoude et al., 2010 .) 

החל שיתוף  2011-שיטה דומה הוכחה גם בסקלות מרחביות ועתיות גדולות יותר. למשל, בשטח באי קאווי. ב

( במטרה לפתח HAL( ומעבדת הנמלים של הוואי )KISC, הועדה למינים פולשים של קאווי )HODA-פעולה בין ה

וב של שיטות פתיון עבור נמלים תוכנית ברת ביצוע למיגור נמלת האש הקטנה בקאווי. תוכנית זו כללה שיל

, הטיפול בנמלה מציב אתגר גדול ולכן . בשל מורכבות השטחהמקננות על הקרקע ואלו המקננות על עצים

 חולקה לשני שלבים:התוכנית 

 דונם(. 32-טיפול בשטח פתוח בעל צמחייה צפופה )גודל השטח כ – 'שלב א ▪

 אזור מצוקי והמהווה בית גידול בעל רגישות טיפול בשטח הנמצא לאורך חוף הים, הכולל – 'שלב ב ▪

 דונם(. 8-גבוהה )כ אקולוגית
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פתיונות ג'ל שפותחו פתיונות גרגריים לטיפול בקנים קרקעיים ונעשה באמצעות  'הטיפול בשטח הנמצא בשלב א

 או ב: HALמפורט על פתיונות ג'ל של  מידע 1נספח בכדי לטפל באזור של צמחייה ) HAL-על ידי ה

http://www.littlefireants.com/08%20LFA%20Fact%20Sheet.pdf.)  כל שישה שבועות ניתן טיפול כזה

 Tango (0.25%חודשים. במחצית הראשונה של השנה החומר הפעיל בפתיון הג'לי היה  12במשך 

methopreneמדובר בחומר שמווסת גדילה ;.)  

 (. ; החומר הוא מעכב אנזימתי0.18% indoxacarb) Provauntבמחצית השניה של השנה החומר הפעיל היה 

. Provauntעם  HALאו בפתיונות ג'ל של  ,TalStar, השתמשו בנוזל 'ב-ל 'בין שלב א למנוע מעבר של נמליםכדי 

  במהלך חצי שנה.פעמים  5הטיפול נעשה 

עם  HALל של או בפתיונות ג' Probait-ב בשנית טופלו תום הטיפולבהם זוהו נמלים לאחר  'בשלב א אתרים

Provaunt ,כדי לודא שאין התפשטות מהשטח הנגוע, ניתן טיפול ב. בנוסף- TalStar רדיוס של בבשטח הנמצא

 שבועות אחד מהשני. 6מטר מהמקום הנגוע. טיפול כזה ניתן שלוש פעמים במרווח של  20

ם. זאת בשל תלילות אך ללא הפתיונות הגרגיריי ',היה זהה לזה של שלב א 'הטיפול בשטח הנמצא בשלב ב

 השטח, צפיפות הצמחייה ומורכבות ההגעה לשטח.

 נותרההנמלה מוגרה כליל ממרבית השטח. המקומות המועטים בהם נמצא כי  ,תוכנית הטיפולבתום 

בהתאם  טופלו שובהנמלה כנראה מכילים מאפיינים היוצרים מקלט לנמלה, כגון  צמרות דקלים. מקומות אלו 

, השטח נקי מנמלת האש 2016(. נכון לסוף Montgomery & Vanderwoude, 2015לפרוטוקול )

(Vanderwoude et al., 2016.) 

 

התבססה על השימוש בחום. מחקר  ,בעיקר כדי לתת מענה לטיפול בזמן הסגר ,שיטה נוספת שנבחנה

 כל, ולעיתיםב, רו ,דקות 11( למשך co45.6כי כאשר מכניסים עציץ נגוע לתוך מים חמים ) הראהבתנאי מעבדה 

הנמלים מתות. עם זאת נמצא כי מידת היעילות של טיפול זה מושפעת ממבנה השורשים של הצמח המטופל 

(Hara et al., 2011.)    
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 מקומות אחרים בעולםמ דוגמאות -התמודדותנוספות לשיטות 

מטעים, כאשר הנמלים הנמלה מהווה מטרד קשה לחקלאיים. הקושי הרב ביותר הוא ב ,באיי שלמה ▪

לפני הקטיף או  מהמטעיםנופלות מהעצים על העובדים ועוקצות אותם, בין השאר בעיניים. לכן, בחלק 

ולאפשר  לנמלים ליפול ממנוגורם ה דבר, באמצעות אשאת העצים  לעשן נהוגהטיפול השוטף בעצים, 

 (.Stronge, 2016) לפועלים לגשת אל העץ מבלי להיפגע

 AMDRO (Roque הפתיון הגרגרי הואת האש הקטנה בנמל המומלץ לטיפול החומר ,באיי גלפאגוס ▪

Albelo et al., 2000).  שבוצעה  חומרי ההדברה היעילים למיגור נמליםגם בסקירת ומלץ החומר זה

 (.Stanley, 2004עבור משרד החקלאות והיערות של ניו זילנד )

ניות להפחתת השפעת נמלים פולשות על המגוון מסמך מדי הוציאהמשרד לסביבה ומורשת  ,באוסטרליה ▪

נמלת האש  –מיני נמלים המסמך מתמקד בשני  .(Commonwealth of Australia, 2006) הביולוגי

התוכנית אמורה להיות מוערכת מחדש כל חמש  (.Solenopsis invictaהקטנה ונמלת האש האדומה )

 שש מטרות עיקריות: ומוגדרות בה לכל היותר, שנים

 הנגישות למידע הקיים.שיפור מדע ו-מבוססידע מקת הע .1

 האבטחה הביולוגית במעברי הגבול. שיפור .2

 .המהווה תשתית למוכנות לתגובה מהירה בעת פלישה ביצוע הערכת סיכונים .3

 על ידי שיפור שיעור הדיווח והתגובה ופיתוח כלים לתגובה ומעקב. למתן תגובת חירום הגברת היכולת .4

 ר.העלאת מודעות הציבו .5

 גופים מקומיים.ובניית שיתופי פעולה בין משרדי הממשלה  .6

 Hawai`i Ant Lab (HAL)  -י   של הווא םמעבדת הנמלי: 5תיבה 

מקצועיים והציבור הרחב בהוואי. המעבדה הוקמה  המעבדה מהווה בסיס מחקר, ניטור ומרכז מידע בנושא נמלת האש עבור גופים

ידי משרד החקלאות, מחלקת החקלאות של ארה"ב -באוניברסיטת הוואי, על ידי משרד החקלאות של הוואי, וממומנת על 2008בשנת 

(USDA,משרד התיירות וגופים נוספים. האתר האינטרנטי של המעבדה מספק מידע נגיש לציבור הרחב בצורת בלוגים ,)  ,סרטונים

 ומערך לשאלות הקהל הרחב. במסגרת פעילויות המעבדה, פותח תכשיר ג'ל המשמש להדברה יעילה של הנמלה בהוואי.

  מטרות המעבדה:

  ביצוע מחקרים וניסויים בשיטות ניטור והדברה. •

  הסברה וייעוץ לגופים מקצועיים בתחום ניטור, ממשק והדברת הנמלים. •

 מסחריות. הסברה לציבור הרחב ולחברות •

  ניטור וביעור אזורים נגועים. •

 מניעת מעבר בין איים של נמלים שכבר פלשו להוואי. •

 http://www.littlefireants.com/index.htmlאתר המעבדה: 

 

http://www.littlefireants.com/index.html
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הממשל בקווינסלנד, המחוז באוסטרליה הסובל מפלישת נמלת האש הקטנה, ממליץ על השימוש 

בפתיונות העשויים מחתיכות גרעיני תירס קטנות הטבולות בשמן סויה המעורבב באחד משני החומרים 

 methoprene (Queenslandאו מווסת גדילה בחרקים   hydramethylnonמעכב אנזימתי –הבאים 

Government, 2016.)  

נמלת האש  .המינים הפולשים, ככלל, והנמלים הפולשות בפרטמודעות גבוהה לבעיית  קיימתזילנד -בניו ▪

, למרות הימצאותה באוקינוס השקט. במסגרת המלחמה במינים הפולשים ,זילנד-הקטנה טרם פלשה לניו

במטרה למנוע את הכניסה שלהם  הסיכון הגבוה ביותר ינמלים בעלהיכונים עבור מיני הערכת ס בוצעה

. הערכות אלו מורכבות מסיכויי ההגעה, טיפול מהיר ויעיל במקרה של פלישהל והכנת תוכניתלמדינה 

 Harris & Barker, 2007; Ward et) סיכויי ההתבססות והשלכות אפשריות של התפשטות של כל מין

al., 2009.)  

 פרויקט הערכת הסיכונים חולק לחמישה חלקים: 

 איסוף מידע על מיני הנמלים המקומיים והזרים בניו זילנד. .1

 הערכת סיכון ראשונית. .2

 הכנת דף מידע עבור כל מין הנמצא בקטגוריות הסיכון הגבוהה והבינונית. .3

 .כבעייתיים ביותרהכנת הערכת סיכון מפורטת עבור שמונת המינים המדורגים  .4

 ., בהתאם להערכת הסיכונים המפורטתדירוג מחדש של שמונת המינים הללו .5

צוות על מנת להגדיל את מבחר הפתיונות הקיימים ולזהות את התכשירים המוצלחים ביותר, בנוסף, 

את יעילותם כנגד המינים  ובחןחומרי ההדברה הקיימים בעולם להדברת הנמלים  סקר אתמחקר 

תהליך זה יאפשר, במידת הצורך, להגיב באופן הסיכון הגבוהה ביותר. המדורגים בקבוצה עם הערכת 

 מהיר ויעיל. 

הפלישה  חשוב לשים דגש על המנגנונים הבאים כאשר מתמודדים עםמהנסיון שנצבר בעולם ניתן להסיק כי 

 של נמלת האש הקטנה:

לתוך מדינה  פוטנציאליתקיימת או  זהו כלי ניהולי חיוני ביותר כאשר עוסקים בפלישה –הערכת סיכונים  .1

 או אזור.

תכנית פעולה, אנשי מקצוע וחומרים יכולות תגובה ועם  הערכות מוקדמת –תהליכי תגובה מהירה  .2

 .עם זיהוי חדירת הנמלההמתאימים למתן תגובה מהירה 

 ור ארוך טווח לאחר מתן טיפול.טניטור מקיף לזיהוי מקומות נגועים וני –ניטור  .3

ונים, מידע ופעולות, מעקב יעילות טיפול, בחינת פרוטוקולים לטיפול והתאמתם תיעוד נת -מידע וידע  .4

 למצב יעילות מרבית. 



  
 

16 
 

כדי למזער את הפצת בניהול קרנטינה והכנסה להסגר של חומרים המגיעים מאזורים נגועים  –הסגר  .5

ומרים בתוך הנמלה. מנגנון זה צריך להיות גם ברמה של גבולות המדינה וגם ברמה האזורית של מעבר ח

 המדינה.

עוסקים בהיבטים השונים של ליווי מקצועי ומדעי שיספק תמיכה מקצועית לגופים ה –מחקר יישומי  .6

 ואף יתרום להסברה ולחינוך הציבור וסקטורים בעלי ענין.פלישת הנמלה 

 

 פלישה ודרכי התמודדות בישראל

, ככל הגיעה לישראלהנמלה  .בעמק הירדן 2005לראשונה בסוף בישראל נמלת האש הקטנה התגלתה 

אפיקים קיבוץ למברזיל  שהובאבמשלוח של בולי עץ כנוסעת סמויה  20-של המאה ה 90-בסוף שנות ההנראה, 

(Vonshak et al., 2010 .),רנן וחובריו,  אתרים אליהם פלשה נמלת האש הקטנה 285 בישראל ידועים כיום(

לא נעשתה עבודת  מאז שהתגלתה נמלת האש הקטנה בארץשזו כנראה הערכת חסר מכיוון  , אך(2; איור 2018

 . על מידע שנאסף מהציבור ת, אלא בעיקר הסתמכוהניטור רחבה על מנת להעריך את היקף הפלישה של

אקלים הדומה המתאפיינים בטרופים וסובטרופיים,  מתבססת בסביבות עם תנאים נמלת האש הקטנה

ה לישראל מהווה את התיעוד הראשון של נמלת האש הקטנה לזה שבאזור התפוצה הטבעי של המין. פלישת

להבדיל מיתר תחום התפוצה  .(2018; רנן וחובריו, Vonshak et al., 2010תיכוני ואף מדברי )-באזור שהוא ים

ם יאו מקור מים טבעי עשוישל הנמלה, האקלים הישראלי מאופיין במשרעת טמפרטורה רחבה ובקיץ יבש. השקיה 

 ,.Vonshak et al) המאפשר את התבססותה של נמלת האש הקטנה בישראל דמוי טרופילים אק-מיקרולצור 

2010; Federman et al., 2013) .לנמלה לפלוש אף לאזורים מדבריים  תנאי השקיה מלאכותיים מאפשרים

מהידע הקיים, תפוצתה של נמלת האש הקטנה בישראל היא כמעט קיצוניים כגון ים המלח, הערבה ואילת. 

בשטחים חקלאיים, בשטחים פתוחים ובבתי גידול בלעדית לבתי גידול מושקים. מרביתם בתוך ישובים, אך גם 

 .טבעיים הסמוכים לאזורים מושקים או למקורות מים טבעיים

מבוסס המרחבי בסיס הנתונים  .הערכת קצב התפשטות נמלת האש הקטנה בישראל היא מורכבת

שדווחו בעקבות תלונות על עקיצות וכנראה שבפועל  ם באיכות וברזולוציה שונה(נגיעות )דיווחי בעיקרו על תצפיות

בנוסף, בשל דרכי ההפצה של נמלת האש הקטנה, המתבססות בעיקר על  .ישנם אתרים רבים שלא דווח עליהם

ארוך יכולות לגרום להתפשטות לא לינארית, במיוחד בשל תנאי הסביבה -העברת שתילים, אירועי הפצה לטווח

, 2005בסוף שנת ניתן להתרשם בצורה גסה מההתפשטות המהירה בקנה מידה ארצי: ההטרוגניים בישראל. 

(. 2009כשנמלת האש התגלתה לראשונה בארץ, היו ידועים שלושה אתרים נגועים, כולם בעמק הירדן )וונשק, 

ן ללמוד על קצב ההתפשטות (. נית2018אתרים נגועים בכל רחבי הארץ )רנן וחובריו,  285נרשמו  2018בתחילת 

מניטור שהתבצע לאורך חוף ים המלח. במצפה שלם נמצא בקנה מידה מקומי של אוכלוסיית נמלת האש הקטנה 

חודשים  14תוך  10כי האזור הנגוע הכפיל את עצמו תוך פחות משנה. בקיבוץ עין גדי האזור הנגוע התרחב פי 

  (.2מופיע בנספח הדוח המלא מאזור ים המלח ; 2018)רנן ובריגה, 
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 (.2018)מתוך: רנן וחובריו,  2018מפת התפשטות נמלת האש בישראל, פברואר  :2איור 

 

( העריכו כי 2013העלויות של הנזקים הנגרמים מפלישת נמלת האש לישראל הן גבוהות. צבן וקוטינסקי )

צפויה מהנזקים שיגרמו נאמדת בנמלה, העלות הכלכלית השנתית ה משמעותיות במידה ולא ינקטו פעולות טיפול

יתכן והסכום במציאות הוא אף גבוה יותר. זאת משום שהמודל לוקח . שנהבמיליארד שקל  1.2-בלמעלה מ

 א ההערכה כי הנמלה לא תפלוש דרומית לקרית גתיהן שביניה תהבולטכשבחשבון כמה הערכות לא מדויקות, 

 ., בערבה ובאילת()כיום הנמלה מבוססת גם בישובים במדבר יהודה, בנגב

 :בישראל כוללים מוגבר וממשק במאמץ בירוא הרווחים הצפויים

הגנה על המרחב הציבורי והפרטי מפני נזקי הנמלה הפולשת,  – שיפור איכות החיים של תושבי ישראל ▪

 .במיוחד ביישובי הפריפריה

 צמצום שימוש ברעלים בבתים וגינות, ובמרחב הציבורי. ▪

 הכנסות כתוצאה מפגיעה ביבול, ביעילות העבודה ומגבלות ייצוא.בדן והגנה על חקלאים מא ▪
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ואתרי בילוי  מעיינות ים המלחאזור החולה, , הגנה על אתרי תיירות מפגיעה כלכלית, בדגש לחופי הכנרת ▪

 נוספים בקרבת מים.

 הגנה על מערכות אקולוגיות מפני פגיעה קיצונית. ▪

 ארץ ולמדינות שכנות.צמצום סיכויי התפשטות הנמלה לאתרים נוספים ב ▪

 ההתמודדות מול מינים פולשים אחרים.וחיזוק יכולת התגובה  ▪

 

 

 

 

 גיעה במגוון המינים בישראל על ידי נמלת האש הקטנהעדויות לפ :6 תיבה

המחקר שבמסגרתו אותרה לראשונה נמלת האש הקטנה בישראל, בחן, בין השאר,  את השפעת הנמלה על מאספי פרוקי רגליים 

האש הקטנה  (. וונשק וחובריה מצאו כי מידת צפיפות האוכלוסייה של נמלתVonshak et al., 2010שונים ובפרט על מאסף הנמלים )

משפיעה באופן מובהק על עושר ושפע מיני הנמלים ועל הרכב החברה. בצפיפות נמוכה, נמלת האש הקטנה אינה משפיעה על עושר 

ושפע המינים. אך בצפיפות גבוהה, ישנה ירידה דרמטית הן בעושר והן בשפע המינים ומתרחש שינוי משמעותי בהרכב חברת הנמלים. 

 ה על הרכב החברה מתרחשת גם כשנמלת האש הקטנה נמצאת בצפיפות נמוכה. כמו כן, נמצא כי ההשפע

בנוסף, נמצאה השפעה שלילית של הנמלה על שפע ועושר המינים במאסף העכבישים ועל הרכב החברה שלהם. המשפחה שבה 

אד בשטחים חקלאיים . מינים ממשפחה זו נפוצים מ(Linyphiidaeנצפתה הפגיעה המשמעותית ביותר היתה משפחת הערסלניים )

 . (Symondson et al. 2002והם בעלי חשיבות לחקלאות מכיוון שהם מפחיתים את אוכלוסיית המזיקים )

 נמצאה ירידה בעושר ושפע מיני החיפושיות. –השפעה שלילית של נמלת האש הקטנה נמצאה גם על מאסף החיפושיות 

 

ההשפעה של  :א' איור

צפיפות אוכלוסיית נמלת 

ועושר האש הקטנה על שפע 

. הנמלים שאר מיני מאסף

הגרף מייצג את המספר 

הממוצע של הנמלים בכל 

שגיאת התקן(. נתוני ±)חלקה 

נמלת האש הוצאו מהאנליזה 

ומוצגים בסוגריים ליד כל 

קטגוריה. הצבע האפור בהיר 

מייצג את השפע והאפור כהה 

 את עושר המינים )מתוך:

Vonshak et al., 2010.) 



  
 

19 
 

 עם הנמלה בישראל דרכי התמודדות

מניעה, הסגר ותגובה  –דרכי ההתנהלות היעילות ביותר במניעת התבססות של נמלים פולשות הן 

במקביל לפעילויות הסגר  ול מהיריםמהירה. מידת ההצלחה תלויה בניטור אקטיבי, זיהוי מוקדם ותהליכי טיפ

(Krushelnycky et al., 2005 .) ערך בשנים  בעלותהמשרד להגנת הסביבה נקט בשתי פעולות בהיבטים אלו

 הראשונות לאחר גילוי הנמלה:

הקמת ועדה בין משרדית בשיתוף עם משרד החקלאות, משרד הבריאות ורשות הטבע והגנים. הועדה  ▪

 מלת האש הקטנה.שמה לה למטרה למגר את נ

 מינוי פרויקטור שבדק את הנגיעות במשתלות על מנת להביא לידיעת הציבור אלו משתלות נגועות. ▪

 מימון הפעילויות הופסק וכיום אין תקציב ייעודי המוקצה לטיפול בנמלת האש הקטנה., קצרהלאחר תקופה  אולם,

תהליך המיגור נועד לכשלון מוכיח כי  ,ללהנסיון הרב בעולם בטיפול בנמלת האש הקטנה ובמינים פולשים בכ

 (.Causton et al., 2005)למשל, הטיפול במין הפולש  אורךמימון הולם לכל כאשר אין 

ישנם שישה  הוציא הנחיות לטיפול בנמלת האש הקטנה. לפיהן, המשרד להגנת הסביבהבנוסף,  

 :(2018)נכון למרץ  ן גרגריתיופ. חמישה מתוכם הם תכשירים המאושרים לשימוש נגד נמלת האש הקטנה

 fipronil 0.05% הוא: החומר הפעיל - גרנולר ▪

 .hydramethylnon 0.73% - סייג' פרו ▪

 indoxacarb 0.045% - אדוויון ▪

▪ C900 )הימנופטר( - hydramethylnon 0.73%. 

 .hydramethylnon 0.365%, methoprene 0.25% - בזלת ▪

 ן ג'ל:פתיוהוא  תכשיר אחד 

 fipronil 0.01% - פרו ג'ל ▪

שמרבית התכשירים הללו לא מותאמים לנמלת האש הקטנה, בעיקר בשל גודל גרגר גדול  קיימת סבירות גבוהה

מתוך חמשת התכשירים הגרגריים, רק  על עצים.קנים הכאשר  ביחודלאסוף אותו לקן,  הנמלה מדי המקשה על

כי שימוש בפתיון ורעלים  לקחת בחשבוןשוב ככלל, ח. לאיסוף יעיל גרנולר הוא בעל גודל גרגר מספיק קטן

ת ההדברה ויקטין משמעותית את ההשפעה של הרעלים על ומתאימים ישפר את מידת ההשפעה של פעול

 הפאונה הטבעית.

להדברת נמלת האש הקטנה  "הימנופטר"תכשיר ניסוי מעבדתי שבחן את מידת ההשפעה של שימוש ב

הנמלה, אך להשגת תוצאות טובות יש להקטין את גודל הגרגר )חפץ ובן מצא כי זהו חומר יעיל להדברת  ,בישראל

 :(2011מרדכי, 

 שלושה ימיםותוך  משמעותית יותר בפועלותמ"מ הביאו לפגיעה  0.25*0.25שימוש בגרגרים בגודל של  ▪

 .פעילות השיחור הופסקה כמעט כליל
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 .הטלת הביצים הופסקה מיד עם מתן הטיפול ▪

 בגלמי הפועלות והן הגיחו. לא היתה פגיעה משמעותית ▪

שבועות. הטיפול הביא לתמותה  3-4תמותת המלכות החלה מספר ימים לאחר הטיפול ונמשכה במשך  ▪

 מהמלכות בקן. תמותת המלכות נבעה מהחשיפה לרעל כמו גם מהיעדר פועלות שיטפלו בהן. 70%-של כ

מחרקים )תיקנים צעירים מיובשים ן רסק פתיול הוסיפון בעיניי הפועלות גדלה כאשר פתיואטרקטיביות ה ▪

. (7)פירוט התוצאות בתיבה  ומרוסקים(. אך בניסוי המעבדה זה לא הביא לתוצאות הדברה טובות יותר

 חשוב לבחון זאת בשטח.

ריכוז החומר הפעיל כנראה גבוה מדי וגורם לתמותה מהירה מדי של הפועלות. ההשפעה של הרעל  ▪

פשר הבאת הפתיון לקן ופגיעה לא רק בפועלות אלא בכל צריכה להיות איטית יחסית, כדי שתתא

 אוכלוסיית הקן ובעיקר במלכות.
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: תוצאות בחינת החומר "הימנופטר" כאמצעי להדברת נמלת האש הקטנה7תיבה   

מידת ההשפעה של התכשיר "הימנופטר" על נמלת האש  נבחנה, שעות אור ביממה 14-ו Co29-24במחקר שנעשה בתנאי מעבדה של 

התכשיר כפי שהוא משווק, התכשיר מרוסק כך שגודל הגרגר הוקטן לגודל של  –טיפולים שונים  3(. נבחנו 2011)חפץ ובן מרדכי,  הקטנה

בנוסף, השתמשו בתכשיר דומה לזה  .)תיקנים צעירים מיובשים ומרוסקים(מ"מ, תכשיר מרוסק עם תוספת של רסק חרקים  0.25*0.25-כ

המשווק אך ללא הרעל. התוצאות מראות כי לגודל הגרגר יש חשיבות רבה למידת יעילות חומר ההדברה. הוספת רסק החרקים תרמה 

לאטרקטיביות של הפתיון אך לא השפיעה על עוצמת ההשפעה של החומר הפעיל על אוכלוסיית הנמלים. הרעל השפיע על הפועלות תוך 

מהאוכלוסיה המקורית. הוספת רסק  2-5%-שעות ותוך שבוע אוכלוסיית הפועלות הצטמצמה לכ 2.5-התמותה החלה תוך כ –מן קצר ז

החרקים תרמה לקצב מהיר יותר של תמותה בשעות הראשונות אך בתום שבוע תוצאות הדברת הפועלות היו זהות בשני הטיפולים עם 

הלא מרוסק, קצב התמותה היה איטי ושיעור התמותה בתום הניסוי היה נמוך משמעותית. הגרגרים המרוסקים. בטיפול עם התכשיר 

מכלל  70%שבועות. בתום הניסוי שיעור התמותה של המלכות עמד על  3-4סימנים לפגיעה במלכות הופיעו לאחר שלושה ימים ונמשכו 

ת פתיון לקן, התמותה היתה בעיקר של פועלות שניזונו המלכות. בתכשיר הלא מרוסק לא היתה פגיעה במלכות. כמעט ולא נצפתה לקיח

מהפתיון במקום. תוך זמן קצר מאד הנמלים הראו העדפה ברורה לפתיון ללא הרעל. 

 

תאם ( בה2( ומלכות )1שרידות פועלות ) שיעוראיור א': 

לטיפולים השונים. שיעור השרידות מבוטא כאחוז מתוך 

מספר הפועלות/המלכות החיות שהיה בתחילת הניסוי 

 (.2011)מתוך: חפץ ובן מרדכי, 

2.  

1.  
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ג'ל, הוא יעיל ונותן פרו  –שימוש בפתיון ג'ל יכול להוות פתרון לגודל הגרגר. תכשיר הג'ל המורשה בארץ 

שבחן את ראשוני ניסוי (. ציםבעציאו  תוצאות טובות, אך הוא מותאם רק להדברה נקודתית )כגון, בתוך בתים

, מצא כי indoxacarb, המכיל (Avaunt) השימוש בתרסיס ג'ל שהוכן על בסיס חומר ההדברה אוואנט

(. 2014)נמצוב וגנדלר,  האוכלוסיה התאוששה תוך מספר חודשיםאך  ,ההשפעה המיידית היא דרמטית

של המשרד  מלת האש הקטנההתכשירים המורשים לשימוש נגד נ תאינו נמצא ברשימחומר ש הואאוואנט 

. (2018)גדות אגרו,  . הוא משמש בעיקר להדברת זחלי עשים בגפן, רימון, ירקות וגידולי שדהלהגנת הסביבה

השימוש תאפשר הבנה מעמיקה יותר של מידת יעילות  מקיף יותר ניסוי נוסףמדובר בניסוי ראשוני, עריכת 

מבוסס על החומר אשר , ”סביבתי מגן“ על ידי חברת פתרון נוסף יכול להיות התרסיס שפותח זה.בחומר 

ליישום התכשיר נוזלי ומפוזר ממרססת גב. התרסיס ניתן בתוספת מרכיב אינרטי נוסף.  ,bifenthrinהפעיל 

התכשיר נוסה במספר אתרים והציג תוצאות מהירות וארוכות  .על שטחים נרחבים, כולל עצים וכן בתוך מבנים

באופן משמעותי  , בעקבות טיפול אחד צומצם המטרדעברון ובית העמק ציםקיבובטווח בשטחים נרחבים. 

. יש להניח שטיפולים חוזרים היו מביאים להדברה עלמות הנמלהיהביא להאף  ,ידי ובאזורים מסוימיםיומ

 מלאה של הנמלה )טל ויינברג, מידע בע"פ(.

נצפו שיירות בנוסף, . התכשיריעילות ירידה ב נצפתהעם אותו החומר  הדברהלאחר מספר מחזורי  ,לעתים

התופעה  של נמלים עוקפות חומר שעבד ביעילות מספר חודשים קודם לכן באותו האתר )טל ויינברג, מידע בע"פ(.

תהליך למידה של  שקייםיתכן  הסיבה לכך לא ידועה.(. 7אף זוהתה בניסויי מעבדה באופן מובהק )תיבה 

שונים בעלי מנגנוני הדברה  פעילים לשלב במהלך תקופת הטיפול בין חומריםמקורות שונים ממליצים . הייהאוכלוס

להגדיל את היקף האוכלוסייה המושפעת ולמזער מצב של הסתגלות הנמלים לחומר כלשהו  נועד זהשילוב  .שונים

(. בכל התכשירים הללו "בזלת" – תכשיר אחדלמעט ) ילים חומר פעיל אחדתכשירים בארץ מכהמההדברה. 

איתן  שבאחומרים אלו משפיעים ישירות על הפועלות ועל מי טוקסין. -וא מעכב אנזימתי או נוירור הפעיל ההחומ

תוך  ,משפיע מיידית על האוכלוסייה, כך שישנה ירידה משמעותית בפרטים הנצפים לרוב מסוג זה. טיפול במגע

 ,.Oi et al) קצר טווח הוא הטיפול ולכן האפקט של אינו נפגע אחוז גבוה מהמלכות בקן לעתיםמספר ימים. אך 

2000). 

מכיל חומר גם ומשלב בין שני סוגים של חומרים פעילים,  אשרהוא היחיד מתוך הרשימה  "בזלת"התכשיר 

מעקר את האוכלוסייה על ידי פגיעה במערכת הרבייה של  (IGRמווסת גדילה ) .מווסת גדילהפעיל שהוא 

זהו חומר בעל אפקט יעיל ארוך וכמה שבועות לאחר מתן הטיפול,  המלכות. השפעת החומר מראה את אותותיה

לא מראה תוצאות טובות בשטח )טל  הבזלתמדווחים כי  בארץ מדביריםזאת, למרות  (.Oi et al., 2000מועד )

כדי בגדול מדי עבור נמלת האש הקטנה. ההגרגר גודל הסיבה לכך היא  . יתכן כימידע שבע"פ( שדה ויינברג ויואש

חפץ ובן מרדכי  עם ה"הימנופטר" ניסוי דומה לזה שערכו מומלץ לבצע ,ון את יעילותו של החומר עצמולבח

(2010.) 

בחצי השנה הראשונה השתמשו בג'ל  –בו שילבו בין שני חומרים פעילים  נסיון מיגור מוצלח בוצע בהוואי

במידה  (.indoxacarbב אנזימתי )( ובחצי השני של השנה במעכmethopreneמווסת גדילה )ההמכיל חומר פעיל 

, אחד מהם )אוואנט ואדוויון( indoxacarbמכילים השני תכשירים  במסמך זה, הוזכרו ושיטה זו תאומץ בישראל
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יש צורך לבחון אם בזלת מתאים לשמש  בנוסף, (.2014אף נוסה כחומר הפעיל בג'ל )אוואנט; נמצוב וגנדלר, 

 מתאים המכיל רק מווסת גדילה. למצוא תכשיר  כמקור למווסת גדילה או

 הן: בארץנמלת האש הקטנה  בהדברת ןמהנסיובעיות נוספות שעולות 

לקרינה ולחות. לכן, יעילות חומר  מתפרקים בקלות בחשיפההתכשירים המותרים לשימוש בארץ  ▪

אותו ההדברה היא רק לזמן קצר. יתכן והחומר מאבד מיעילותו עוד לפני שהנמלים אוספות אותו ומביאות 

( או זה המוצע על ידי 2014שהוכן על ידי נמצוב וגנדלר ) כגון זהשימוש בג'ל, יתכן כי המעבר ל לקן.

  פחית את הבעיה.יפתרון או  יהווה(, HALמעבדת הנמלים של הוואי )

גרם לדונם. הפיזור בארץ נעשה ברובו על ידי מפזרת.  200כמות החומר המותרת לפיזור בשטח הינה  ▪

על פי הוראות  , להדברה יעילה נדרשת כמות חומר גדולה מהמותרתפיזור לא מדוייקת ולכןזוהי שיטת 

  )טל ויינברג, מידע שבע"פ(. גם במקרה זה, יתכן ושימוש בג'ל יפתור את הבעיה. היצרן

 

 

 

                       

  

 : מניעה וניטור באתרים8תיבה 

יאלי לנמלת האש הקטנה יכולת מעבר בין אתרים, התפשטות והתבססות מהירה ונרחבת. דרכי החדירה של הנמלה לכל אתר פוטנצ

מגוונות, ומניעה מוחלטת של חדירת הנמלה, כמעט ואינה אפשרית. על כן, על כל אתר עם פוטנציאל חדירה יש להכין תכניות מניעה 

 .לצמצום סיכויי חדירה של הנמלה, ותכנית ניטור קבועה לזיהוי אוכולסיות שחדרו

  עקרונות מניעה וניטור באתרים

 (2018 - ת מניעה וניטור נמלת האש הקטנהתכני -גדי עין :3 לדוגמה, ראה נספח)

 .ניתוח כל דרכי החדירה האפשריים של הנמלה אל האתר ▪

 .ציון כל אתרי ההתבססות הפוטנציאליים של הנמלה באתר ▪

 .תכנון נקודת "הסגר" בסמוך או בתוך האתר, לבדיקת נגיעות חומרים וציוד לפני כניסתו לשטח ▪

 .לת האש על האתרהסברה בקרב המבקרים באתר בדבר איום נמ ▪

 .תדרוך כל הצוות בנושא ▪

 .הכשרת איש צוות לניטור הנמלה ▪

 הגדרת מסלול ניטור קבוע וקביעת לוח זמנים לניטור. ▪
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  מידע על חומרי ההדברה

 הדברת הנמלה:ישנם שלושה סוגים של חומרים פעילים שמשתמשים בהם ל

 (indoxacarb ,hydramethylnonמעכב אנזימתי )כגון:  .1

 ( IGR ;pyriproxyfen ,methopreneמווסת גדילה ) .2

 (fipronil ,bifenthrinנוירוטוקסין ) .3

שלושה -את כל הפועלות ושאר הנמלים שבאות איתן במגע. כיומיים יםהורגוהנוירוטוקסין המעכב האנזימתי 

ההשפעה היא מהירה מדי כך שהרעל  אך במקרים רביםתה המונית של האוכלוסייה. לאחר הטיפול מתחילה תמו

הרעל לא מגיע למלכות ואחוז גבוה מהן מצליח לשרוד  לא מופץ בצורה יעילה בשאר האוכלוסיה. במצב כזה

 ולהקים דור חדש של פועלות ובכך לאשש את האוכלוסייה. לכן, ההשפעה של חומרים אלו היא לרוב קצרת טווח

(Oi et al., 2000.) 

. השפעת הןבמערכת הרבייה שלישירה במלכות ומעקר את האוכלוסייה על ידי פגיעה  מווסת הגדילה 

אך האוכלוסייה מתקשה להשתקם בגלל הפגיעה כמה שבועות לאחר מתן הטיפול.  מבוטאת בשטח רקהחומר 

 (.Oi et al., 2000חומר זה יעיל כטיפול הדרגתי ארוך מועד )ביכולת הרבייה שלה. לכן, 

, . לעומת זאת ההשפעה על חולייתניםעבור הפאונה האקווטית מרבית החומרים הינם מאד רעילים

 (.1נמוכה )ראה טבלה  היאבמקרים רבים, 

 

 (.NPIC, 2018מידת הרעילות של החומרים הפעילים עבור קבוצות שונות של בעלי חיים ) :1טבלה 

 

 רעילות לדבורים בוגרות רעילות לציפורים "ח אקווטיםח דגים מנגנון פעולה החומר הפעיל

bifenthrin גבוהה מאד נמוכה גבוהה גבוהה מאד נוירוטקסין 

fipronil גבוהה גבוהה גבוהה גבוהה נוירוטקסין 

hydramethylnon נמוכה נמוכה בינונית בינונית עד גבוהה מעכב אנזימתי 

indoxacarb גבוהה בינונית בינונית עד גבוהה מאד מאד בינונית עד גבוהה מעכב אנזימתי 

methoprene נמוכה נמוכה נמוכה עד בינונית נמוכה עד בינונית מווסת גדילה 

pyriproxyfen נמוכה נמוכה בינונית עד גבוהה בינונית עד גבוהה מווסת גדילה 
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 הרכב החומר הפעיל בתכשירים המשמשים להדברת נמלת האש הקטנה  :2טבלה 

 מנגנון פעולה הרכב החומר הפעיל תכשיר

 נוירוטקסין fipronil 0.05% גרנולר

 מעכב אנזימתי hydramethylnon 0.73% פרו-סייג'

 מעכב אנזימתי indoxacarb 0.045% אדוויון

 מעכב אנזימתי 0.73% hydramethylnon (C-900הימנופטור )

 ימתימעכב אנז hydramethylnon, 0.25% methoprene 0.365% בזלת

 נוירוטקסין fipronil 0.01% ג'ל-פרו

 מעכב אנזימתי indoxacarb אוואנט

AMDRO 0.74% hydramethylnon מעכב אנזימתי 

ESTEEM 0.5% pyriproxyfen מווסת גדילה 

PROBAIT 0.74% hydramethylnon מעכב אנזימתי 

TANGO 0.25% methoprene מווסת גדילה 

PROVAUNT 0.18% indoxacarb מעכב אנזימתי 

TALSTAR bifenthrin נוירוטוקסין 

ENGAGE pyriproxyfen מווסת גדילה 

DISTANCE methoprene מווסת גדילה 

 

 

 סיכום והמלצות

ברמה המערכתית מומלץ להרכיב גוף ייעודי, הכולל אנשי מקצוע ממגוון תחומים, שיעסוק בפלישת נמלת האש 

 עבור הנושאים הבאים:הקטנה ויערוך תוכניות ארוכות טווח 

 ביעור אתרים נגועים. ▪

 ניטור אתרים עם פוטנציאל פלישה גבוה. ▪

 ביסוס מערכי טיפול למתן תגובה מהירה ויעילה במקרה של זיהוי אזור נגוע. ▪

 המלצה וקידום אישורים לשימוש וייבוא של תכשירים חדשים לארץ.  ▪
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 ת.הסדרת ניטור ופיקוח על מקורות הפצה מרכזיים בדגש למשתלו ▪

 הסדרת מערך לצמצום סיכויי חדירה נוספת של הנמלה לארץ. ▪

 הסברה והכשרה של סקטורים בעלי עניין והציבור הרחב. ▪

 

 מומלץ לקדם מחקר יישומי אשר יספק ידע מבוסס מדע לשם התמודדות יעילה עם נמלת האש הקטנה בישראל.

 בחינת חומרים ופרוטוקולים לניטור. ▪

 .הדברהבחינת תכשירים ופרוטוקולים ל ▪

 בדגש לרבייה והפצה. -הרחבת הידע על הביולוגיה של המין בארץ בתנאים שונים ▪

 

 מתוך הסקירה הספרותית עולות ההמלצות הבאות לייעול פעולות ההדברה:

 לפני תחילת טיפול חשוב למפות את כלל השטח הנגוע וגבולותיו. ▪

 שעות הניטור המוצלחות ביותר הן שעות הבוקר המאוחרות. ▪

 טיפול מפורטת עבור כל שטח נגוע בהתאם למאפייניו. תוכניתנות חשוב לב ▪

חשוב להשתמש בתכשיר שנמצא מותאם להדברת נמלת האש הקטנה. שימוש בחומר שאינו יעיל עשוי  ▪

 לגרום באופן עקיף לשגשוג הנמלה. 

 בבחירת חומר ההדברה יש לבחון את הפרמטרים הבאים: ▪

 צמחייה, ואזורי קינון פוטנציאליים(.מורכבות השטח הנגוע )לדוגמה, מאפייני ה ▪

 גודל השטח הנגוע. ▪

 מינון החומר הפעיל )מינון גבוה יביא לתמותה מהירה מדי של הפועלות(. ▪

 מנגנון הפעולה של החומר הפעיל. ▪

 עמידות החומר הפעיל. ▪

 אופי הפתיון והתאמתו לתנאי בית הגידול )למשל, פתיון גרגרי אינו מדביר קנים שעל העצים(. ▪

 של פתיון גרגרי חשוב שהגרגר יהיה בגודל שהנמלה יכולה לשאת לקן. במקרה ▪

 השפעתו על הסביבה )למשל, חומרים רבים עלולים לפגוע בפאונה האקווטית(. ▪

התקופה המומלצת לניטור והדברה היא במהלך האביב, קיץ וסתיו. יש הטוענים כי בסתיו ההדברה היא  ▪

 ששפע המזון בשטח הוא מועט יחסית לשאר העונות.היעילה ביותר כי אז גודל הקן בשיאו בעוד 

 הזמן היעיל ביותר ביממה  להדברה הוא שעות הבוקר המאוחרות ואחר הצהריים. ▪

פיזור חומר ההדברה צריך להתבצע על מצע יבש ובמקומות מוצלים )לחות וקרינה תורמות לפירוק של  ▪

 החומר הפעיל(.

. מספר החזרות ותדירות הטיפולים תלויה בגודל כל טיפול צריך להיות מורכב מסדרה של טיפולים ▪

 ומורכבות השטח הנגוע ובעונות השנה.
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במקרים רבים, מומלץ לבודד את השטח הנגוע המטופל מסביבתו. הבידוד יעשה באמצעות הדברה של  ▪

 רצועת שטח הנמצאת בהיקף של השטח הנגוע.

 יש להחליף את סוג חומר ההדברה מדי חצי שנה. ▪

 ומרים פעילים עם מנגנוני פעולה שונים ולכלול גם חומר עם מווסת גדילה. חשוב לשלב בין ח ▪

חשוב לבצע ניטור ארוך טווח בשטח הנגוע גם לאחר סיום פעולות ההדברה על מנת לאתר קנים ששרדו  ▪

 ולהדבירם. 

 

 במסגרת פעולות המניעה והתגובה המהירה, חשוב לנקוט את הצעדים הבאים:

( יש לערוך תכנית אחרים משתלות, שמורות טבע ואתרים טבעייםעל  )בדגשלכל אתר פלישה פוטנציאלי  ▪

 מניעה וניטור.

הסברה לציבור חיונית בכדי לאפשר זיהוי מהיר של אתרים נגועים ולשם שיתוף פעולה לטיפול יעיל  ▪

 במקרי נגיעות.

עת הפצת למנילפעול באופן מידי  חשוב במקרה של משתלה נגועה. יש להסדיר ניטור קבוע במשתלות ▪

 .הנמלה ולמיגור מוחלט שלה

 

 

 

 תודות

אברהם חפץ, ד"ר ארמין יונסקו, טל ויינברג, יואש שדה, איתי הלחמי, אלי דרור, עופר שטייניץ, דנה  פ'פרו

  ., רונה נדלר ולנסי, אדוה מלר, אחיקם גרא, דפי לביא, שפרה בריגהלשטייןימ
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 2018באפריל  http://www.gadotagro.com/?CategoryID=221&ArticleID=153 . הורד מהאתר(2018)גדות אגרו. 

היבטים ביוגאוגרפיים, אקולוגיים והתנהגותיים. חיבור לקבלת תואר דוקטור  -(. נמלים זרות ופולשות בישראל 2009וונשק מ. )

 ביבלפילוסופיה, המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל א

 .למשרד להגנת הסביבה 3(. חיפוש תכשירי הדברה אלטרנטיביים עבור נמלת האש הקטנה. דוח 2010חפץ א. ובן מרדכי י. )

(. סיכום תוצאות ניסוי בהדברת נמלת האש הקטנה בשטח. מסמך פנימי של חטיבת מדע, רשות 2014נמצוב ס. וגנדלר י. )

 .הטבע והגנים

 .עלות תועלת. משרד להגנת הסביבה. אגף כלכלה ותקינה -מינים פולשים בישראל  (.2013צבן, ש. וקוטינסקי, ט. )

 (. מפת התפשטות נמלת האש הקטנה  בישראל. פרסומי חטיבת מדע, רשות הטבע והגנים.2018רנן, א., לביא, ד. ווידן, ע. )

 

 נספחים

 (.HALשל הוואי ) פרוטוקול ליצירת ג'ל להדברת נמלת האש הקטנה שפורסם על ידי מעבדת הנמלים .1

 דוח מסכם. –נמלת האש במרחב ים המלח  .2

 תוכנית מניעה וניטור נמלת האש הקטנה בשמורת עין גדי. .3
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 (. HALפרוטוקול ליצירת ג'ל להדברת נמלת האש הקטנה שפורסם על ידי מעבדת הנמלים של הוואי ) :1נספח 

 



  
 

32 
 

 



  
 

33 
 

  



  
 

34 
 

 



  
 

35 
 

 

 



  
 

36 
 

 



  
 

37 
 

 



  
 

38 
 

 

 



  
 

39 
 

 



  
 

40 
 

 



  
 

41 
 

 



  
 

42 
 

 

 



  
 

43 
 

 



  
 

44 
 

 



  
 

45 
 

 

 



  
 

46 
 

 דוח מסכם –ים המלח  נמלת האש במרחב: 2נספח 

 

 המלח ים במרחב הקטנה האש נמלת

  דוח מסכם

  בריגה ושפרה רנן איתי

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 פרסומי חטיבת המדע

 רשות הטבע והגנים

 2018ינואר 
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 תקציר

 בעולם. ביותר המינים הפולשים המזיקיםממאה נמלת האש הקטנה נחשבת לאחד  ▪

 .ות כספיות כבדותולהוצא רבהתבססות הנמלה מובילה לנזק אקולוגי  ▪

 הנמלה הודברה , בוקלי"הקיבוץ במרחב ים המלח נמצאו ארבעה אתרים נגועים בנמלה:  ▪

לא טופלה אוכלוסיית הנמלים  , בהםמצפה שלם, עין גדי ומלונות עין בוקק ;והאוכלוסייה הוכחדה

 להתפשט. כראוי וממשיכה

 אוכלוסיותל ןבשל קרבת יתמיידשמורת נחל ערוגות ושמורת נחל בוקק נמצאות בסכנת פלישה  ▪

 של הנמלה הנמצאות בתהליך התפשטות.  מבוססות

 וצפויה פגיעה בתיירות. בלתי הפיךהאקולוגי עשוי להיות הנזק  בשמורות, לאחר התבססות הנמלה ▪

 רום התבססות.טזיהוי והדברת הנמלה בקיבוץ קלי"ה הוכיחו את יעילות הניטור והטיפול המהיר,  ▪

 התמודדות יעילה עם הנמלה.איתור מהיר והסברה ומודעות הציבור חשובים ביותר לשם  ▪

, ערכו ניתוח דרכי חדירה וגיבשו נהלי שגרה ומערך ניטור צוות המעבדהמנהלי השמורות בליווי  ▪

 קבוע לשמורות.

 לטיפול בנמלה, לשם הכנת תכניות טיפול מקצועיות באתריםניתנת המלצה לגיבוש צוות מומחים  ▪

 נגועים.

 

 

 

  בריגה ושפרה רנן איתי המסמך: כותבי

 לחקר הלאומי והמרכז שטיינהרדט ש"ע לטבע המוזיאון, יישומית לאקולוגיה האנטומולוגית המעבדהשיוך ארגוני: 

 .אביב תל אוניברסיטת, לזואולוגיה המחלקה, הביולוגי המגוון

 (alexwild.com: )התמונה מקור   הקטנה האש נמלת תמונת השער:

-2017לשנים  ניטור דוח - המלח ים במרחב הקטנה האש נמלת( 2018רנן, א. ובריגה, ש. ): המסמך ציטוט

 והגנים. הטבע רשות, מדע חטיבת . פרסומי2016

תכנית והמשרד להגנת הסביבה במסגרת  מחקר זה נתמך על ידי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

 .לפיתוח ושיקום אגן ים המלח
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 עירקע מד

מאה המינים הפולשים ההרסניים נחשבת לאחד מWasmannia auropunctata) נמלת האש הקטנה )

עד היום (. מקור הנמלה בדרום אמריקה, אך Lowe et al., 2000) IUCN -ה פי ארגון -בעולם עלביותר 

אל נמלת האש הקטנה זוהתה לראשונה בישר .)Wetterer, 2013( בעולם מדינות 54 -ל פלשהידוע כי 

 , כאשרנמצאה לראשונה במרחב ים המלח 2016ובתחילת ינואר  ,באזור עמק הירדן 2005בסוף שנת 

מספר פרטים נמצאו בצנורות השקייה בשטחי החקלאות של עין תמר )במהלך הסקר לא נמצאו קינים 

באמצעות שבבי עץ לחיפוי, גזרי עץ להסקה, גזם עצים, לרוב בשטחים אלו(. בארץ מתפשטת הנמלה 

(. כמינים פולשים 2006et al., 2009;  Vonshak ,עציצים ואדמה המועברים ממקום למקום )דיין וחפץ

 כגון ,גידול בתי לבסס קן במגוון ובעל יכולתעם העדפה למזון מן החי כל  -אוכלרבים, זהו מין ג'נרליסט, 

( המאפשרות Supercoloniesעל )-טבעיים. מין זה מייצר מושבות ושטחים חקלאיים, מדשאות שדות

אגרסיבית  ת האש היא נמלה. נמליםנרחב יםפני שטח-אוכלוסיות צפופות של הנמלה על התפתחות

, כמו כןרגליים אחרים ואף חולייתנים )מכרסמים, זוחלים ועופות(. -טורפת ודוחקת מיני פרוקיה

 .Clark et alיה )התבססות אוכלוסיות צפופות מהוות מטרד קשה לאדם בשל עקיצות כואבות דמויות כווי

1982, Wetterer & Porter, 2003 )'(. נוכחותה באתרים תיירותים )מלונות, בריכות שחייה, מדשאות וכד

מונעת ממבקרים להגיע למקומות בהם היא מצויה ובכך עלולה לפגוע קשות בענף  יים,טבע םאו בשטחי

, העריכו, כי המשך התנהלות "עסקים (2013)צבן וקוטינסקי (. Motoki et al., 2013התיירות והטיילות )

 .2030כרגיל" בנוגע לנמלת האש בארץ, תוביל לעלות שנתית של למעלה ממליארד שקל, משנת 

במרחב ים המלח תתרחב בשנים הקרובות.  החדירת נמלת האש הקטנה והתבססותללא טיפול יעיל, 

 וסביבתמושקים  אתריםת הנמלה, אף שיובש הוא גורם מגביל לתפוצ-( מציעים כי על2012פדרמן וכרמל )

 גם באזורים צחיחים. על בסיס תחזית התפשטות הנמלה שערכו ,מעיינות מאפשרים את התבססות המין

Federman et al. (2013) :ניתן לצפות להופעתן בשלושה שימושי קרקע עיקריים במרחב ים המלח ,

 חקלאות, גינון ובתי גידול לחים בשטחים טבעיים.

בוקק, כמו גם מלחת סדום, מאויימים בפלישת  ונחלנות צוקים, עין גדי שמורות עיות אלו, בהתאם לתחזי

מספר כן, כמו . קרבת שטחי חקלאות ואתרי גינוןהממוקמים בגידול לחים -בשל היותם בתי . זאתהנמלה

 כנוסעת סמויה בתוך ציוד שלמגדיל את סיכויי הגעת הנמלה ובכך מבקרים גדול פוקד את השמורות, 

אשר מהם האוכלוסייה מתפשטת לשטחים  ,. מין זה מתמחה באכלוס מהיר של אתרים מופריםמבקרים

עד  .(Majer & Delabie, 1999; Armbrecht et al., 2001; Ambrecht & Ulloa-Chac’on, 2003)טבעיים 

, כנרתה ףחובצפון נחל תנינים, אזור הטבחה  זוהו מספר אתרים טבעיים בארץ אליהם פלשה הנמלה:כה, 

 קיבוץ דפנה )יונסקו ופדרמן, מידע בע"פ(.  ומעבר לגבולות , עין איוב )כפר נחום(אזור עין גב

יש חשיבות רבה לאיתור הפלישה בשלב מוקדם. לאחר  ,מנת למנוע התבססות של מינים פולשים-על

 תולעיתים בלתי אפשרי המאוד, יקר תמורכבהדברה מוחלטת של המין התבססות המין בשטח, 
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(Allendorf, 2003  & .(Lundquist  שמונה 2013מהלך ב .מהיר ביותרבין אתרים, קצב התפשטות הנמלה ,

, הגלילישובים שונים בישראל, מ 116 -שנים בלבד לאחר שהתגלתה בארץ, נמצאה נמלת האש הקטנה ב

 -מוערכות כפי(. עלויות הטיפול במין לאחר שהתבסס 2013)צבן וקוטינסקי  הערבהדרך מישור החוף ועד 

צפון הארץ, שם יכולה הנמלה להתפשט מ(. בשונה 2013מעלויות מניעת החדירה )צבן וקוטינסקי  80

כמעט לכל כיוון, אופיו של אזור ים המלח, מרחב יבש בו "איים לחים", מגביל ומאט את התפשטות המין 

 .ומגדיל את הסיכוי להתמודדות יעילה עם הנמלה בכל אתר פלישה בנפרד

 

 

 טרות הסקרמ

 איתור אתרים נגועים בנמלת האש הקטנה במרחב ים המלח. .1

 השטחים הנגועים. זיהוי היקף .2

 .מערך ניטור ארוך טווח בשמורות הלחות לשם איתור מוקדם של חדירת הנמלה יצירת .3

 

 

 שיטות

חיפוש ידי -על(. כל אתר נסרק 1אתרים במרחב ים המלח )טבלה  36נסרקו  2016במהלך קיץ וסתיו 

פתיונות )חמאת בוטנים מרוחה על מקל(. אתר שנמצא נגוע, נסרק ברדיוסים מתרחבים  ומיקוםיבי אקט

 (. 1)איור  ידי דגלונים אדומים-מנקודת הנגיעות שאותרה ותחום תפוצת הנמלה סומן בשטח על
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 .2016: אתרים שנסרקו במהלך סקר נמלת האש הקטנה במרחב ים המלח, קיץ וסתיו 1טבלה 

 שימושי

 רקעק
 דרום מרכז צפון

 חקלאות

 מטעי מצפה שלם

 ה "מטעי קלי

 מטעי אלמוג

 מטעי אבנת

 מטעי עין גדי

 מטעי כיכר ים המלח

 חממות כיכר ים המלח

 גינון

 צומת אלמוג

 צומת הלידו

 קידרון

קומראן ומחוז יו"ש 

 רט"ג

 ה"קלי

 אלמוג

 מצפה שלם

 אבנת

 כפר הנופש מצוקי דרגות

 מצדה גן לאומי

 צדהבית הארחה מ

 בוטאני ומשתלת עין גדיהגן ה

 חוף מינרל

 חמי עין גדי

 בית ספר שדה עין גדי

 אכסניית נוער עין גדי 

מדשאות וגינון מלונות עין 

 בוקק

 נאות הכיכר

 עין תמר

 נווה זוהר

 מועצה אזורית תמר

 טבעי

 שפך קידרון

 ינות קנה וסמרע 

 צוקים ינותע

 נחל ערוגות

 נחל דויד

 נחל בוקק

 םמעיינות סדו

 

 

 

 תוצאות

ה, קיבוץ מצפה שלם, "(: קיבוץ קלי2במהלך הסקר זוהו ארבעה אתרים נגועים במרחב ים המלח )טבלה 

 קיבוץ עין גדי ושטחי גינון של מרחב מלונות עין בוקק. בשמורות הטבע שנסקרו לא נמצאה הנמלה.
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סימון כחול או כוכב  אתרים.: סימון הפתיונות שפוזרו באתרים הנגועים והשטח הנגוע בארבעת ה1איור 

 מסמל נקודה שנוטרה בשטח. פוליגון אדום מסמן את תחום השטח הנגוע.
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 : אתרים שאותרו כנגועים בנמלת האש הקטנה במהלך הסקר.2טבלה 

אפיון האתר 

 הנגוע

נ.צ מרכז 

 נגיעות

הערכת גודל 

השטח הנגוע 

 במ"ר

תאריך זיהוי 

 נגיעות
 אתר

 גינה פרטית
31.748278 

35.466557 
 קלי"הקיבוץ  31/8/2016 300

 מדשאה וגינות
31.568786 

35.401574 
4000 8/9/2016 

מצפה קיבוץ 

 שלם

 גינה פרטית
31.452632 

35.381920 
 קיבוץ עין גדי 14/9/2016 800

גינון ציבורי 

 ומדשאות

31.194871 

35.361520 
5000 16/8/2016 

מלונות עין 

 בוקק

 

נספח ) אתר והיקף הנגיעות לרט"ג ולמשרד להגנת הסביבה.מיקום העל  דיווחלח עם כל זיהוי אתר נגוע נש

 . איתי רנן ושפרה בריגה(2017, פברואר פעילות נמלת האש הקטנה במרחב ים המלח –חוות דעת : 1

 

 בהם:שבוצע להלן פירוט האתרים הנגועים והטיפול 

 

 קלי"ה

רום התבססות. טרמת הנגיעות היתה נמוכה, בשלב (. 2השטח הנגוע התרכז סביב גינה פרטית אחת )איור 

מעציצים שהוצבו בגינה. ערן חקלאי, מרכז לחימה במזיקים מטעם המשרד  ככל הנראה מקור הנמלה

להדברה מוחלטת של בשיתוף עם רכז הנוי,  ,להגנת הסביבה, הגיע לאתר זמן קצר לאחר הזיהוי ודאג

. בשני ניטורים חוזרים שערכה המעבדה האנטומולוגית (2016דוח סיור בקלי"ה, דצמבר : 2נספח השטח )

 , לא נמצאה נגיעות בשטח שהודבר.2017בינואר 

 

 מצפה שלם

מרות סיורים במשך כשנה, ל(. 2)איור  תפרש בין מדשאות לגינון ציבורי וטרסות אבןמהשטח הנגוע 

 המשיך להתרחבוהתראות חוזרות של ערן חקלאי, לא נעשה טיפול משמעותי בנמלה והשטח הנגוע 

ידי צוות -בניטור שנערך ביישוב על (. 2017נובמבר   ;2017דוחות סיור במצפה שלם, מאי : 4-ו 3נספחים )

(. אולם, נראה כי 3, נמצא כי השטח הנגוע התרחב באופן משמעותי )איור 2018בינואר  10 -המעבדה ב

מלה. במהלך ניטור זה נמצא כי רכז התחזוקה ביישוב שינה את גישתו לנושא והחל לפעול להדברת הנ
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מספר עצים המיועדים לכריתה ולהוצאה מהשטח )במסגרת תכנית החלפת עצי נוי בקיבוץ ובהובלת רט"ג( 

נמצאים בשטח הנגוע, ובסבירות גבוהה נגועים בעצמם. הנושא דווח וברט"ג וביישוב נמצאים בתהליך 

 איתור פתרונות לנושא.

 

 מלונות עין בוקק

(. כבישים ומדרכות מפרידים בין כמה 2וטרסות נוי )איור  עצי דקלתפרש במדשאות, מ השטח הנגוע

מטרים בלבד משמורת נחל   550 -מהנקודות הנגועות. השטח הנגוע הצפוני ביותר נמצא במרחק של כ

במהלך  משיך להתרחבה(. בסיורים חוזרים שבוצעו בשטח, ניכר כי השטח הנגוע 2018 לינוארבוקק )נכון 

 שערך צוות המעבדה. בסיור המקומיתהחל טיפול של מדביר המועצה  2017. בסוף קיץ (3)איור  2017

, נמצאה נגיעות 17.1.2018 -בניטור נוסף שנערך ב ניכר שהשטח עדיין נגוע באופן חמור. 29.11.2017 -ב

עשה ביום . הניטור נ1נמוכה ולא זוהתה התרחבות נוספת של השטח הנגוע. לכך ייתכנו שני הסברים: 

. הדברה יעילה. האופי המקוטע של שטחי הגינון, בכבישים 2קריר יחסית ופעילות הנמלים היתה מוגבלת. 

ומגרשי חנייה עשוי לאפשר טיפול בכל חלקה נגועה בנפרד ולהגדיל את סיכויי ההדברה המלאה. נקודת 

 וכבת.  חולשה הם עצי הדקל הבוגרים הנגועים במדשאות, אשר הדברת הקינים בהם מר

 

 קיבוץ עין גדי

. (4)איור  למדשאות ושטחי גינון ציבוריים , משם התפשט(2)איור  גינה פרטיתבהשטח הנגוע מקור 

הקיבוץ. בסיורים חוזרים נמצא שהאוכלוסייה  רכז הנוי של נעם זהר, הנגיעות מטופלת מאז האיתור על ידי

(. לאחר כשנה מאז גילוי 2017גדי, אפריל דוח סיור בעין : 5נספח בעקבות הטיפול ) הצטמצמההכללית 

 נמצא  20.12.2017 -ב שערך צוות המעבדהבסיור ה. חומרי ההדבר החלה במימוןהשטח הנגוע, המועצה 

החלק הצפוני  .(4החודשים מאז שאותרה הגינה הנגועה )איור  14במהלך  10 -התרחב פי נגועהשהשטח 

יש להניח מטר בלבד מערוץ נחל ערוגות.  200 -כ במרחק מצוק,בראש ה ביותר של השטח הנגוע נמצא

שהטיפול שבוצע בשטח פגע באוכלוסיית הנמלה למשך זמן מה אך כיוון שהדביר גם נמלים ממינים 

מתחרים, התאוששות והתפשטות נמלת האש היתה מהירה במיוחד. יש להדגיש שהתנאים בקיבוץ 

( שטחי צל נרחבים 2017ה )במיוחד בחורף אידיאלים להתפשטות מהירה של הנמלה, אזור חם רוב השנ

 וקרקע רוויה במים. 

 

 (.4-3בשלושת האתרים הנגועים, שבילים רחבים וכבישים היוו מכשול מעכב להתפשטות הנמלה )איורים 
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 .במרחב ים המלח : אתרים נגועים בנמלת האש הקטנה2איור 
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 ניטור.: שטח התפשטות הנמלה במצפה שלם בשני תאריכי 3איור 

 

 

 



  
 

56 
 

 

 

 ניטור.ה מועדי ת: שטח התפשטות הנמלה בקיבוץ עין גדי בשלוש4איור 

 

 

 דיון

של עין תמר.  החקלאותצוע הסקר נבעה מאיתור הנמלה בטפטפות בשטחי יציה הראשונית לבבהמוטי

סקירה קפדנית של השטח ממנו הגיעה הנמלה, לא העלתה ממצאים. יש להניח שהקן, או הקינים שהגיעו 

אתרים פוטנציאליים להתבססות הנמלה, מתוכם נמצאו ארבעה  36טח, לא שרדו. במהלך הסקר נוטרו לש

אתרים נגועים. יש להדגיש שאין ביטחון מלא כי אתרים בהם לא נמצאה נגיעות של הנמלה אכן "נקיים" 

ין קיום כי אבסבירות גבוהה הנמלה אינה נמצאת באתר והממצאים מעידים כי  אולם, לחלוטין מהנמלה.
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שוררות במרחב ים המלח הבשל הטמפרטורות הגבוהות (. 2016של אוכלוסייה מבוססת באתר )נכון לקיץ 

במרחב ייתפשטו במהירות גבוהה ביחס  נמלת האשובשל החורף החם באופן יחסי, יש לצפות שאוכלוסיות 

 אזורים שלא טופלולאזורים אחרים בארץ. במהלך תקופת הסקר זוהתה התפשטות מהירה של אוכלוסיות ב

 . (2017חוזר באתרים הנגועים, מאי   סיכום סיור: 6נספח )

שיתוף לנציגי המשרד הגנת הסביבה, ו הנמלה הודברה כליל הודות לתגובה המהירה והיעילה של - ה"בקלי

בקיבוץ מעידה על החשיבות הרבה באיתור מוקדם וטיפול  הדברהה תהצלח .עם הישוב המוצלח פעולהה

 מהיר.

למרות סיורים והתראות חוזרות של נציגי המשרד להגנת הסביבה, הטיפול של המועצה  - צפה שלםבמ

יש לקוות שהתגייסות הקיבוץ לתהליך . והתפשטות הנמלה ניכרת והישוב התעכב במשך למעלה משנה

 הטיפול, יגביל את התפשטות הנמלה או אף ידבירה לחלוטין.

ילו לירידה זמנית ברמת הנגיעות, אולם ייתכן שההדברה החלקית, בוצעו הדברות חוזרות שהוב - בעין גדי

יחד עם התנאים האידיאליים בקיבוץ, אפשרה התפשטות מהירה של הנמלה. התפשטות הנמלה למצוק 

 באופן מיידי.ה שמורהמעל נחל ערוגות מאיימת על 

, האזורית המועצה הובלתלאחר כשנה מגילוי הנגיעות החל טיפול ב - בשטחי הגינון של מלונות עין בוקק

בקיץ נמצאו אוכלוסיות מבוססות מאוד בכמה שטחים מקוטעים. המשך הדברה יעילה וניטור קפדני עשויים 

 להכחיד את הנמלה.

 

 : שמורות טבע

נמלת האש הקטנה טרם זוהתה בשטחי שמורות טבע במרחב ים המלח, אך ללא מערך ניטור מסודר, 

ת הטבע הלחות היא עניין של זמן בלבד. נוכחות אוכלוסיות גדולות הנמלה לשמורו ה והתבססות שלחדיר

 צפויים להובילוצפופות בסמוך לשמורת נחל בוקק ואוכלוסייה מבוססת בצמוד ומעל לשמורת נחל ערוגות 

 באחת מהדרכים הבאות: להתרחש, עשויהלחדירה של המין לשמורות. החדירה 

: בשעה שקיני הנמלה מגיעים לרמת איכלוס מטייליםידי -העברת מלכה עם פועלות מהשטח הנגוע על

מסויימת, מלכה או מספר מלכות נוטשות את הקן ומחפשות אתר קינון סמוך. במקרה כזה המלכה 

מגרשי חנייה עם גינון והפועלות עשויות להיכנס לתרמילים, כלי אוכל וכדומה ולעבור אל תוך השמורות. 

ה של מלכות ופועלות מרכב חונה המתחמם בשמש, והתבססות צמוד מהווים אתרי חדירה אפשריים )יציא

 בשטח מגונן סמוך(.

 70 -ל דעע קצב ההתפשטות של קינים על פני הקרקע עשוי להגיוולש ועמיתיו מצאו כי : התפשטות קינים

 התפשטות שטח הקינים נצפתה בשלושת האתרים הנגועים. . (Walsh et al., 2004מטר בשנה )

נמצאו כמה עשרות מלכות מכונפות  ,2017ניטור חוזר בשטח הנגוע במצפה שלם במאי : במלכות מעופפות

מכונפות מלכות ת במרחב ים המלח. ככל הנראה, ו(. זוהי התצפית הראשונה של מלכות מכונפ5)איור 
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)ההתנהגות הרבייתית של הנמלה משתנה באזורים שונים בעולם,  באתר חדש ולבסס קיניםמסוגלות לעוף 

מהירות ההפצה של המין במרחב גדל משמעותית מקצב  ,. במקרה כזהע מספק על הנושא בארץ(ואין יד

התפשטות של הקינים על הקרקע. מכאן, שאם יתפתחו מלכות מכונפות באוכלוסיות בוקק ועין גדי, הגעת 

 .מאודהנמלים עשויה להתרחש בזמן קצר 

 ,הצפה של במקרה. מוצאה הטרופי(: נמלת האש הקטנה מותאמת לסביבה שטפונית )בשל שיטפונות

ד באתרים חדשים. אפשרות זו רלוונטית בייחו ולהתבססעל פני המים  ולהסחף עשויים לצוףקינים שלמים 

לאוכלוסיית עין גדי: באירוע גשם קיצוני, קינים בקרבת המצוק בקיבוץ עין גדי צפויים להשטף אל ערוץ נחל 

גשם, עשויה לאפשר התבססות של קינים הת שלאחר ערוגות. לחות גבוהה שתשרור בקרקע בשבועו

 .השנסחפו לשמור

 

 

 

 

 : נמלת האש הקטנה, מלכות מכונפות במצפה שלם. )צילום: שפרה בריגה(5איור 

 

  

 :)בתהליך( פעילות ברט"ג למניעת חדירת הנמלה לשמורות

 

 ניתוח דרכי חדירה אפשריות של הנמלה לכל שמורה.

 . הנכנס לשמורותוחומר  הגדרת נהלים לבחינת ציוד

 הכשרת פקחים קבועים בשמורות לניטור הנמלה.
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 העלאת מודעות כלל פקחי האזור לאיום הנמלה והנחייה להעברת חומר חשוד להגדרה.

 ביסוס מסלולי ניטור קבועים בשמורות הרגישות לחדירת הנמלה.

 

מנטרת מטעם המועצה הכשירה  במהלך תקופת הסקר המעבדה האנטומולוגית לאקולוגיה יישומית

יום השתלמות בנושא נמלת האש הקטנה לאקולוגים, פקחים ומדריכי האזורית תמר לניטור הנמלה. נערך 

ם של מקורות נערכו ניתוחי ,בהנחיית האקולוגים המחוזיים ובהובלת מנהלי השמורותרשות הטבע והגנים. 

 י ניטור )בתהליך(.והוגדרו נהלי עבודה ומסלולשל הנמלה לשמורות,  חדירה אפשריים

 

 

 מסקנות והמלצות

 .במרחב ים המלחנמלת האש לשמורות הלחות  ישנה סבירות גבוהה כי בשנים הקרובות תחדור.  1

 של נמלת האש הקטנה. מוקדםניטור קפדני ומקצועי הוא כלי יעיל ומעשי לאיתור  .2

 התבססות הנמלה.ל מומלץ לפתח מערך ניטור ארוך טווח בכל יישוב ואתר פוטנציאלי -

 יכול להדביר לחלוטין את הנמלה.י ההגעה המוקדמים טיפול מהיר ומקצועי באוכלוסיות בשלב .3

ובאתרי  בשמורות הטבערה של זיהוי אתר נגוע, ביישובים, מומלץ להכין תכנית ומנגנון טיפול למק  -

 התיירות.

הטיפול של הנמלה ולהצלחת  לאיתור מוקדםלמודעות התושבים ומקבלי ההחלטות ישנה חשיבות  .4

 באתר נגוע.

הנחיות לניטור נמלת דף : 7נספח )מומלץ לפתח מערך הסברה רחב הכולל העלאת מודעות הציבור  -

 (.האש הקטנה

יש לנקוט באמצעים בכדי לצמצם את , לכןעשויה להתרחש בדרכים שונותחדירת הנמלה לשמורות . 5

 אפשרות החדירה.

 ת של כל חומר וציוד אשר מגיע לתוך השמורה, בדגש לגינון, מתקני עץ וקרקע.מומלץ לבצע בדיקה קפדני -

 בעולם נצבר ידע רב על טיפול בנמלה, גם באתרים טבעיים ומורכבים ובסביבות לחות. .6

מומלץ לבצע סקירת ספרות נרחבת ולהקים צוות מומחים לטיפול בנמלה לשם הכנת תכניות טיפול  -

 מקצועיות באתרים נגועים.
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  תודות

במסגרת ניטורים אקולוגיים במרחב ים  מחקר זה נתמך על ידי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים

 המלח. 

ערן חקלאי, . מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגיד"ר ארמין הירש יונסקו, 

ולצוות  רועי פדרמן, רט"ג,ו. דני מולכו הסביבהלחימה במזיקים המשרד להגנת  ימרכז -, דן איש שלום

 שהיה מעורב בסקר: אחיקם גרא, לילך רייכמן וענב וידן. המעבדה האנטומולוגית לאקולוגיה יישומית
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 פברואר, בריגה ושפרה רנן איתי. המלח ים במרחב הקטנה האש נמלת פעילות – דעת חוות .1

2017. 

 .2016דצמבר  ,ערן חקלאי .סיכום סיור בקלי"ה .2

 . 2017מאי  ,ערן חקלאי .ה שלםסיכום סיור נמלת האש במצפ .3

 .2017נובמבר  ,ערן חקלאי. סיכום סיור נמלת האש במצפה שלם .4

 .2017 אפריל, מולכו דני .גדי בעיןסיכום סיור נמלת האש  .5
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 רנןנגב ומדבר יהודה. שפרה בריגה ואיתי  -דף הנחיות לניטור נמלת האש הקטנה .7
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 תוכנית התגוננות וניטור נמלת האש הקטנה בשמורת עין גדי :3נספח 

 

 

 

 

 תכנית התגוננות וניטור נמלת האש בשמורת עין גדי

 

 רקע

ממאה המינים הפולשים ההרסניים ביותר בעולם,  ד( נחשבת לאחWasmannia auropunctataנמלת האש הקטנה )

( של מאות אלפי super-colonies. הנמלה מפתחת מושבות ענק )IUCN(Lowe et al. 2000)  -פי ארגון  ה-על

במערכות אקולוגיות ובאיכות החיים של בני אדם באזורי הפלישה. נמלת האש דוחקת  קשהפרטים וגורמת לפגיעה 

. זהו מין (Walsh et al. 2004) רגליים אחרים ואף חולייתנים )מכרסמים, זוחלים ועופות(-וטורפת מיני פרוקי

כל ובעל יכולת לבסס קן במגוון בתי גידול, כגון מדשאות, עצים, בתים, שדות חקלאיים ושטחים -רליסט, אוכלג'נ

מטרד קשה לאדם בשל עקיצות כואבות דמויות כווייה ונוכחותה באתרי  הטבעיים. התבססות אוכלוסיות צפופות מהוו

. מקור ((Clark et al. 1982; Wetterer & Porter, 2003 כלכלית באתר הנגוע עשויה להוביללפגיעהתיירות 

. הנמלה זוהתה לראשונה (Chifflet, 2016) מדינות בעולם 42 -הנמלה בדרום אמריקה, אך עד היום ידוע כי פלשה ל

רנן  et al. 2009   ;Vonshak) טבעייםאתרים ו ישובים 280 -וכיום נמצאת בלמעלה מ 2005בישראל בסוף שנת 

אתרי פלישה פוטנציאלים, נועדו למנוע  . צמצום סיכויי חדירת נמלת האש וניטור סדיר של(1( )נספח 2018ושותפיו, 

יהיו , עלויות ונזקי הביעור באתר חדש לאחר התבססות הנמלהיש להדגיש ש. אתרים נוספיםאת התבססות הנמלה ב

 .תהאוכלוסיי טרום ביסוס גבוהים בעשרות מונים מעלות המניעה וטיפול

 

 ת עין גדירקע לאיום בשמור

. נכון (נחל ערוגותעין גדי )במרחב ים המלח אותרו ארבעה אתרים נגועים בנמלה, בהם קיבוץ עין גדי הסמוך לשמורת 

לשטח השמורה מקיבוץ עין גדי. התבססות הנמלה בשמורה,  חדירת הנמלה , קיים איום מיידי של2018לפברואר 

 . (2( )נספח 2018רנן ובריגה, ) תוביל לנזק אקולוגי משמעותי ופגיעה קשה בתיירות
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 ניתוח אפשרויות חדירה של הנמלה לשמורה

מטיילים מגיעים מכל חלקי הארץ בשמורת עין גדי.  2017בשנת  למעלה מחצי מליון מטיילים ביקרומטיילים וצוות: 

אל  בנוסף, : אתרי התבססות פוטנציאליים(.סעיף להתבססות הנמלה )ראההמתאימים  באתרים בשטח השמורה ושוהים

אשר חלקם עובדי החנות בנחל דוד ואנשי תחום החקלאות והמים של קיבוץ עין גדי,  השמורה מגיעים מדי יום

המטיילים ואנשי הצוות עשויה להמצא מלכה  בתרמילי(. וקיבוץ מצפה שלם מתגוררים באתרים נגועים )קיבוץ עין גדי

 לות לצאת ולהתבסס בשטח., אשר עלובמצב חיפוש אתר לביסוס קןעם מספר פועלות 

צמוד לנחל השוכן בבקיבוץ עין גדי אוכלוסייה מבוססת במצב התפשטות מואץ של נמלת האש קיימת אתרים סמוכים: 

ערוץ מטר מ 110 -כ של  במרחק קיימת נגיעות גבוהה של נמלת האשנמצא כי  2018מסקר שנערך בינואר  .ערוגות

 מים על המצוק צפוייםקו. במקרה של גשם מקומי חזק, קינים הממ(2018גה, למועדון ערוגות )רנן ובריצפונית הנחל, 

ות. יתרה מכך, באתרים שונים בארץ נמצאו מספר קינים עם מלכות מכונפות. נחל ערוגאל עבר  לבסיס המצוק להיסחף

טרים בקיבוץ מצפה שלם. מלכה מכונפת עשויה לעזוב את הקן ולעופף כמה מאות מ 2017מקרה כזה זוהה בקיץ 

 ולייסד קן חדש. בקיבוץ עין גדי טרם נצפתה התופעה, אך לא מין הנמנע כי היא תתרחש.

מרי גינון, כמו גם שתילים ועץ מעובד המוכנסים לשמורה עלולים ווח השקיהציוד ציוד וחומר המוכנסים לשמורה: 

 המגיעים למשתלה במבואת נחל דוד. יםדגש לחומרבלהיות נגועים בנמלת האש. 

: אגן הניקוז של נחל ערוגות משתרע על שטח גדול וכולל בתוכו את החלק הדרום מזרחי של גוש עציון נותיטפוש

ים )מעלה עמוס, כפר עציון, אפרת, יוחלקים מנפת חברון. באזורים אלו הנחל מנקז את שטחם של מספר ישובים יהוד

שמעה(. המרחק בין אזורים אלו -ת אמר, ג'ורת אמגדל עוז, אלון שבות, כרמי צור( ופלסטיניים )בני נעים, חלחול, בי

 ק"מ. סיכויי השרידה של קן בשיטפון נמוכים, אך לא בלתי אפשריים במקרה שנסחף גזע 20לשטח השמורה הינו מעל 

, התפשטות הנמלה במורד ערוצים זורמים ידועה מהוואי או גוף אחר עם קן או מספר קינים בתוכו עץ

(Vanderwoude et al. 2016). 

אתרים עם  מית.ולעין שמגדות נחל דוד ונחל ערוגות, מעין עין גדי,  – בתי גידול לחיםאתרי התבססות פוטנציאליים: 

במבואת נחל דוד,  המשתל, של פרויקט שיקום נוף הצומח חניון נחל דויד, חניון נחל ערוגות, טראסות – השקיה קבועה

 סביבות בית הכנסת העתיק. 

 

 ום סיכויי חדירת הנמלה לשמורההמלצות התנהלות לצמצ

צריכים לעבור תקופת "הסגר" ובדיקת נגיעות.  ,מגיעים לשמורהאשר , שתילים וכדומה מעובד תחזוקה, עץוציוד גינון 

חשוב שיוצב באתר יבש וחשוף מצומח )משטח בטון  ,לדוגמה, עץ מעובד שמגיע עבור תיקון גשרים שניזוקו בשטפונות
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בצורה אקטיבית ובעזרת פתיונות לוידוא שאינו נגוע. מיקום ומאפייני שטח "ההסגר"  מוצל לדוגמה(. שם ייבדק

מתוך העץ הנגוע והתבססות בנקודה מוצלת ולחה בסביבה הנמלים חשובים. מיקומו בשמש עלול להוביל ליציאה של 

וח למשרד להגנת הקרובה. במקרה והעץ נמצא נגוע, יש להדביר את הקן לחלוטין, להחזיר את המוצר למקור ולדו

 הסביבה על המקור הנגוע.

. יש להדגיש את הדבר רה של הנמלה בחפציהםיבנוגע לסיכויי החד המודעות בקרב עובדי השמורה להעלות אתיש 

 נגועים.לעובדים המתגוררים באתרים 

 

 המלצות למערך ניטור ארוך טווח בשמורה

יכויי החדירה וההתבססות העיקריים כפי שמוזכר יש לנטר באופן אקטיבי ובעזרת פתיונות את האתרים בעלי ס

. מספר הפתיונות בכל אתר והזמן (3)נספח  "הנחיות ניטור נמלת האש"במסמך ברשימה מעלה. שיטת הניטור מפורטת 

 לאחר סיור בשטח. והדרוש לחיפוש אקטיבי בכל אתר יפורט

פברואר(.  -חודשיים בעונה הקרה )נובמבראוקטובר( ואחת ל-כל אחד מהאתרים ינוטר אחת לחודש בעונה החמה )מרץ

 אחרי כל אירוע גשם מקומי יש לנטר את קטע הערוץ בנחל ערוגות מתחת לקיבוץ עין גדי.

 

 : תכנית מערך ניטור בשמורה.1טבלה 

 

 

: 1איור 

תצא של 

נחל דויד 

ונחל 

ערוגות 

ם ע

סימון 

אתרי 

 .(שכבה זו יש להעלות מדי ניטור את מסלול המנטר ואת סימוני הפתיונותעל גבי ) התבססות פוטנציאלים

 דגשים והערות זמן לחיפוש אקטיבי מספר פתיונות אתר פוטנציאל נגיעות

    נחל דוד ב לחות גדות

    גותנחל ערולחות בגדות 

    נחל ערוגות מתחת לקיבוץ

    מעין עין גדי

    עין שלומית

    חניון נחל דוד

    ערוגותחניון נחל 

    בית הכנסת העתיק

    במדרון עין גדי טראסות

    במבואת נחל דוד המשתל
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 אמיר פלח שם האחראי בשמורה על יישום הנהלים וניטור הנמלה:

 .................. ההסגר":"מיקום אתר 

 

מית, חשודות כנמלת האש הקטנה יש לשלוח לזיהוי למעבדה האנטומולוגית לאקולוגיה יישוהאיתור נמלים  של במקרה

 מוזיאון הטבע ע"ש שטינהרדט, אוניברסיטת תל אביב.

 

 1: איתי רנן ושפרה בריגהוכתב

 2אמיר פלחהוסיף והעיר: 

 מוזיאון הטבע ע"ש שטינהרדט, אוניברסיטת תל אביבהמעבדה האנטומולוגיית לאקולוגיה יישומית,  1

 שמורת עין גדי, רשות הטבע והגנים. 2

 

 

 מקורות

 הטבע רשות, מדע חטיבת . פרסומיבישראל  הקטנה האש נמלת התפשטות מפת(. 2018ידן, ע. )רנן, א., לביא, ד. וו

 והגנים.

, מדע חטיבת . פרסומי2017-2016לשנים  ניטור דוח - המלח ים במרחב הקטנה האש נמלת( 2018רנן, א. ובריגה, ש. )

 והגנים. הטבע רשות
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