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: םוליצ ולגתהש |  םירגפ  לוצינב  ןורתי  הווהמ  הז  ןימ  לש  תויתרבחה  .היבימנ  השוטא , תרומשב  הרבז  לש  רֶגּפמ  םינוזינ  ( Gyps africanus  ) םייאקירפא םירשנ  תצובק 
לגיפש רוא 

םירגפהו תוינזע  םירשנ , לע  םויק ? - וד וא  תורחת 
םהיניבש

רּוצ יֵלֲע  ׁשָחָנ  ְךֶרֶּד  ִםיַמָּׁשַּב  רֶׁשֶּנַה  ְךֶרֶּד  םיִּתְעְַדי : אֹל  ָעָּבְרַאו  ִיּנֶּמִמ  ּואְלְִפנ  הָּמֵה  הָׁשֹלְׁש  "
( טי – חי ילשמ ל ' " ) הָמְלַעְּב רֶבֶּג  ְךֶרְֶדו  םָי  - בֶלְב הִָּינֳא  - ְךֶרֶּד

םיאצמתמ םה  דציכ  המתו  טרפב , םירופיצ  לשו  ללכב  םייחה  ילעב  לש  םייחה  תוחרואב  האילפב  םדאה  ןנובתה  דימתמו  זאמ 
דחא איה  ןוזמ  תאיצמ  תמאבו , םנוזמ ? תא  םייח  ילעב  םיאצומ  דציכ  הלאשה : םוחתב  םירקוחה  תא  הקיסעמ  םויכ  םג  .בחרמב 
רשאכו ןמזב , וא  בחרמב  יופצ  ונניא  ןוזמה  םוקימ  רשאכ  דחוימב  יתועמשמ  רגתאה  .םייח  ילעב  ינפב  םידמועה  םילודגה  םירגתאה 

תללוכה הצובק  , Aegypiinae  ) םייירשנ רובע  ןכל , .םירגפב  רבודמ  רשאכ  לשמל  ותאיצמב , עייסל  םילוכיה  םייתביבס  םינממס  ןיא 
שגדומ ןוזמה  תאיצמ  רגתא  םיינתסרפ ,) רקיעב   ) םילודג - םיינוניב םירגפמ  ידעלב  ןפואב  םינוזינה  םיסרפו ) םימחר , תוינזע , םירשנ ,

, םדאה ינב  ונרובע  םג  הבר  תובישח  הלא  םינימ  לש  ןוזמה  רוחיש  תוליעיל  ומצע , טרפה  תודרשיה  לע  העפשהל  רבעמ  .דחוימב 
.הבר תיתואירבו  תילכלכ  תלעות  וב  שיש  האורבת –  תיגולוקאה –   תכרעמה  לש  ינויח  תוריש  םיקפסמ  םיירשנהש  רחאמ 

קורסל םהל  תורשפאמה  המישרמ , הייאד  תלוכיו  הדח  הייאר  הלא  םינימ  וחתיפ  ןוזמה , תאיצמבש  רגתאל  תומאתההמ  קלחכ 
עדימה ףותיש  .ולגתהש  םירגפ  לש  םמוקימל  רשאב  עדימ  םיפתשמ  םה  ןכ , ומכ  הטעומ  . היגרנא  תאצוה  ךות  םימוצע  םיחטש 
ףא הצובקב  הליכאו  דבל , לכאיהל  ידכמ  םילודג  אליממ  םירגפה  בורש  םושמ  ןוזמה , לע  תורחתמ  עבונה  ןורסיחה  תורמל  יאדכ 
ךרוצה תא  רתופ  ונניא  ךא  הלגתה , רבכש  ןוזמ  באשמ  לוצינב  עייסמ  עדימה  ףותיש  תאז , םע  .םייעקרק  םיפרוט  ינפמ  הנגה  הנקמ 

.רגפה   לש  תינושארה  האיצמב 
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באשמ ותוא  תא  םילצנמה  םירחא  םינימ  םע  םג  ןימ  לכ  הרחתמ  םמצע ,) ןיבל  םירשנ  ןיב  לשמל ,  ) ןימה ךותב  תורחתה  לע  ףסונ 
ההובג הפיפח  .ותדחכהל  וליפא  וא  םיוסמ  רוזאמ  ןימ  לש  הקיחדל  איבהל  לולע  תורחתב  ןולשיכו  תוינזעו ,) םירשנ  המגודל , )

. םידדצה  ינשל  ליעומה  הלועפ  ףותישל  חתפ  תווהל  היושע  םג  ךא  הלודג , תורחת  רוציל  הלוכי  םינוש  םינימ  לש  ןוזמה  תורוקמב 
לש תינושאר  האיצמב  תוינזעל  שיש  תובישחה  תא  תושיגדמ  ןלהל  ראותיש  רקחמה  תואצות  יתורחתה , טביהה  לע  ףסונ  המגודל ,

הדחכה יכ  רעשל  לק  בצמה , ןכא  והז  םא  .רגפה  רותיא  ךרוצל  תוינזעה  לע  םיכמתסמ  ףא  םירשנש  ןכתייש  ןהמ  הלועו  םירגפה ,
וראשנש םירשנה  לש  ישוקה  תא  הריבגמ  לארשיב ) ונלצא  הרקש  יפכ  הז , רידנ  ןימ  םע  חיכשה  הרקמה   ) תוינזע לש  תימוקמ 

.המויק ךשמהל  הלכאה  תונחתב  התולת  תאו  םירשנה  תייסולכוא  לש  תועיגפה  תא  הריבגמו  ןוזמ , אוצמל 

הטיסרבינואהמ םירקוח  ועציב  תיעבט  הביבסב  תוינזעו  םירשנ  לש  ןוזמה  תאיצמ  תחלצה  לע  םיעיפשמה  םימרוגה  תא  ןוחבל  ידכ 
תורבז לש  םירגפ  םירקוחה  ורזיפ  תישאר  היבימנבש  . השוטא  תרומשב  הדש  רקחמ  הינרופילקב  ילקרב  תטיסרבינואמו  תירבעה 

(Torgos tracheliotus  ) בגנה תוינזעו  ( Gyps africanus  ) םייאקירפא םירשנ  לש  תיסחיה  החלצהה  תא  עובקל  ידכ  הדשב 
םירגפ אוצמל  תונושארה  ויה  םירשנה ,) תבוטל  לש כ-1:10  סחי   ) תיסחי תורידנ  ןתויה  תורמל  תוינזעש , וארה  תואצותה  .םתאיצמב 

רוזאב וצבקתהש  דע  ודיל  תוחנלמ  וענמנ  רגפה  תא  ואצמש  תוינזע  כ55% )  ) לודגה םקלחבש  ףא  ךותמ 26 ,)  18  ) םירקמה בורב 
ןכתיי םיטרפ , תורשע  לש  תוקהלב  ןוזמל  רחשל  םיטונה  םירשנ  תמועל  תוגוזב , ןוזמ  תושפחמ  בורל  תוינזעש  רחאמ  .םירשנ 

הייהשה ןמזב  םיסרודה  תופועה  לש  תּועיגפה  .תויראו  םיעובצ  ןוגכ  םייעקרק , םיפרוט  ינפמ  הנגהב  ךרוצהמ  תעבונ  וז  תוגהנתהש 
ןורתי הנקמו  הלא , םיבצמב  דאמ  םיריהז  תויהל  םתוא  תבייחמ  רגפה ) לש  םייברקה  ךותב  קומע  שארה  םע  םיתעל   ) עקרקה לע 

.קיפסמ הלודג  הצובק  שי  רשאכ  קר  הליכא  תלחתהל 

םירקוחה ודכל  וז  הלאש  לע  תונעל  ידכ  ןוזמ ? תאיצמב  םירשנהמ  רתוי  תובוטל  תוינזעה  תא  ךפוה  המ  הז –  תא  תושוע  ןה  ךיא 
ןוכיא  ) ההובג היצולוזר  ילעב  סא  - יפ ירדשמ ג'י- תועצמאב  םתעונת  ירחא  ובקעו  םירשנ ,) תוינזע ו-12   3  ) ןימ לכמ  םיטרפ  רפסמ 

(, םינימה ינשל  כ-120 ק"מ   ) ימוי ףועמ  יקחרמ  ללכ  ןימ  לכ  לש  העונתה  ינייפאמ  חותינ  םויה .) תועשב  תוקד  לכ 10  קיודמ  םוקימ 
לצא רתוי  ההובג  ב-4%   ) לולסמה תוילותיפ  םירשנ ,) לצא  רתוי  ההובג   15% כ-45 ק"מ ,  ) תיברמה תימויה  תוקחרתהה  תדימ 

תאיצמל ירקיעה  שוחה   ) הייארה תודח  לש  םינדמוא  .דועו  םירשנ ) לצא  רתוי  ההובג  ב-13%  "ש , מק כ-45   ) ףועמה תוריהמ  תוינזע ,)
םימרוגה תא  קמועל  ןיבהל  ורשפא  ( correlated bias random walks  ) בשחמ תוימדה  לש  םילדומ  בולישב  וז ) הצובקב  ןוזמ 

תא וריבגה  ךכו  רתוי  םדקומ  תוקד  הנילה כ-20  ירתא  תא  ובזע  תוינזעש  וארה  תואצותה  .תוינזעה  לש  ןורתיל  םימרותש  םינושה 
ירתא יכ  אצמנ  ךכ , לע  ףסונ  .םירשנה  לש  וזמ  יפ 1.5  הדח  תוינזעה  לש  ןתייארש  ןכו  רגפ , ואצמש  תונושארה  תויהל  ןהייוכיס 

לשב יכ  וארה  תוימדההו  לודג ,) םיטרפ  רפסמ  לש  תויוצבקתה  םיגציימ  םניאש  רחאמ   ) בחרמב רתוי  םירזופמ  תוינזעה  לש  הנילה 
.רתוי לודג  הנילהמ , האיציה  םע  רגפל  רתוי  תובורק  תויהל  ןהלש  יוכיסה  ךכ 

תאיצמב ןורתי  תוינזעל  הנקמ  הנילה  ירתא  רוזיפ  .הניל  רתא  שמשמה  הטיש  ץע  לע  ( Torgos tracheliotus  ) בגנה תוינזע  גוז 
לגיפש רוא  םוליצ : לארשימ |  הדחכנש  בגנה  תיינזעמ  הנוש  היבימנ , השוטאב , ןימה  - תת .םירגפה 

wing  ) ףנכ סמוע  ןהל  תונקמש  תוינזעה , לש  תובחרה  םייפנכה  ידי  - לע תרבסומ  רתוי  םדקומ  הנילה  ירתא  תא  בוזעל  תלוכיה 
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םיגיצמש תויתרבחה  .רתוי  םישלח  ריווא  ימרז  לצנל  ןהל  תורשפאמו  םירשנב ,) תמועל 7.8  "ר  מל 6.4 ק"ג   ) רתוי ךומנ  ( loading
.יתרבחה ןוזמה  רוחיש  לש  םירחא  םיבלשב  ןורתי  ךא  הנילהמ , האיציה  םע  ןוזמה  תאיצמב  ןורסיח  הווהמ  הנילה  ירתאב  םירשנה 

וא שופיחה  קחרמב  םילדבה  ןוגכ  ןוזמ , תאיצמ  תחלצהב  לדבהל  םיירשפא  םירבסהכ  םימדוק  םירקחמב  ולעוהש  םיפסונ  םימרוג 
.וז תכרעמב  םייתועמשמ  אלכ  ולגתה  העונתה  , ביתנ  לש  תוילותיפה  תדימב 

תוינזע .ןוזמה  תאיצמ  תוליעיב  םילדבנ  הקירפאב  תיעבט  תכרעמב  ןוזמל  םירחשמה  םירשנו  תוינזע  יכ  אצמנ  רקחמב  םוכיסל ,
- תויתרבחו הייאר ,) םייפנכ ,  ) תויגולופרומ תומאתה  לש  בוליש  תוכזב  ןוזמה , רותיאב  םירשנל  סחיב  רתוי  תוליעיכ  ולגתה 

םיבלשב םינימהמ  דחא  לכ  לש  ידוחייה  דוקפתה  תא  םג  תושיגדמ  רקחמה  תואצות  העונת .) ימגד  הניל , ירתא  תריחב   ) תויתוגהנתה
םיתעל תוצלאנ  ןכלו  באשמה , תא  לצנל  ןתלוכיב  תולבגומ  רגפ  ואצמש  תוינזעה  .ןוזמ  רוקמכ  ולוצינו  רגפ  יוליג  ןיבש  םינושה 

ןוזמה לע  תרבגומ  תורחת  לש  הרורבה  תולעה  תורמל  תאזו  הלודגה , הצובקה  תקפסמש  הנגההמ  תונהיל  ידכ  םירשנל  תוכחל 
תא זרזל  ידכ  תידוחיי ) ףועמ  תרוצתב   ) ליעפ ןפואב  םירשנל  תארוק  ףא  רגפ  תאצומש  הינזעש  ןכתייש  םירעשמ  םירקוחה  .ומצע 

ונתלוכי תא  חיטבהל  ידכ  תיעבטה  םתביבסב  םינימ  ןיב  ןילמוגה  יסחי  תנבהבש  תובישחה  תא  השיגדמ  וז  הקימניד  .רתאל  םתעגה 
.םיקפסמ םהש  תכרעמה  יתוריש  תא  חיטבהלו  אמייק  - רב ןפואב  םתוא  רמשל 

רומישה בצמ  הלא , םינימ  לש  םתובישחו  םייפוי  תורמל  יכ  רבתסמ  ( IUCN  ) עבטה רומישל  ימואל  - ןיבה דוגיאה  ימוסרפ  יפל 
וליאו הדחכה ' תנכסב   ' םויכ תאצמנ  בגנה  תיינזע  ערוה : םבצמ  יכ  ןכדוע  רבוטקואב 2015  קר  .רדרדתהל  ךישממ  םהלש  ימלועה 

הנורחא ב-2001) תיפצת  לארשיב ב-1989 , ןורחא  ןוניק   ) תוינזעה ודחכנ  לארשימ  הרומח .' הדחכה  תנכסב    ' יאקירפאה רשנה 
Neophron  ) םימחרהו ( Gyps fulvus  ) םיחרקה םירשנה  תויסולכוא  םג  (. Gypaetus barbatus  ) םיסרפה םג  ךכו 

תידוחיי הצובק  רמשל  םיפסונ  םיפוגו  םינגהו  עבטה  תושר  דצמ  םיריבכ  םיצמאמ  תורמל  הדירי  תמגמב  תואצמנ  ( percnopterus
ברעב תאצמנ  תוינזע  לש  רתויב  הבורקה  הייסולכואה  .בגנה  תיינזע  לש  ןמדזמ  טרפ  למרכב  הפצנ  ינוי 2015 )  ) הנורחאל .וז 

םירגפה ילכוא  לש  רוברבה  תריש  אלו  ביבאה , תא  תרשבמש  תינונסה  אוה  הז  טרפש  םיווקמ  ונא  .ער  יכב  ןבצמ  םש  םגו  תידועסה ,
.ןוכיתה   חרזמב 

ןור םהיניבמ : םילארשיל  תודוהל  וז  המב  לצנל  שקבמ  בתוכה  .רקחמה  לש  םינוש  םיטביהב  ורזע  םיבר 
היגולוקאל הדבעמה  ירבח  רתיו  ןתנ  ןר  רלימ , לאגי  ורטומ , יזוע  הפוצה , דהוא  והילא ז"ל , - ןב המחנ  תרפא ,

.העונת לש 
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