
יתג  שילזיימ  בניע 
 – יאלקחה רקחמה  להנִמ  םיֵנגה , קנב 

ינקלוו זכרמ 

ןלוג  ןויס 
 – יאלקחה רקחמה  להנִמ  םיֵנגה , קנב 

ינקלוו זכרמ 

ץישפיל  הלקד 
 – יאלקחה רקחמה  להנִמ  םיֵנגה , קנב 

ינקלוו זכרמ 

רגניז  ןולא 
 – יאלקחה רקחמה  להנִמ  םיֵנגה , קנב 

ינקלוו זכרמ 

רב  הנד 
 – יאלקחה רקחמה  להנִמ  םיֵנגה , קנב 

ינקלוו זכרמ 

 ' גראפ רמות 
 – יאלקחה רקחמה  להנִמ  םיֵנגה , קנב 

ינקלוו זכרמ 

םימחר  זרא 
 – יאלקחה רקחמה  להנִמ  םיֵנגה , קנב 

ינקלוו זכרמ 

ילמרכ  הנפד 
 – יאלקחה רקחמה  להנִמ  םיֵנגה , קנב 

ינקלוו זכרמ 

ץלמומ טוטיצ 

ץישפיל ד ןלוג ס , שילזיימ ע ,
 – תיסננה הטישה  .םירחאו 2016 .
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יבלט יעור  םוליצ :  | 14.12.2004 הנורבע , תרומש  .עקרקה  לש  רומח  םוהיז  םע  דדומתהל  ץלאנש  רתויב  ריעצ  הטיש  ץע 

הלידגה תלוכיב  העיגפל  ששח  תיסננה –  הטישה 
תרומשב טפנב  תומהוזמה  תועקרקב  הטיש  יצע  לש 

הנורבע

.הנורבע עבטה  תרומשל  וקלחב  עיגה  טפנהו  ןולקשא ,) – תליא וק   ) "א אצק רוניצמ  ימלוג  טפנ  בוק  ופלד כ-5,000  רבמצדב 2014 
תכרעמב חתפמה ' ינימ   ' .השיגרה תירבדמה  תיגולוקאה  תכרעמה  לש  תוששואתהה  תלוכיל  סחיב  בר  ששח  הררוע  הפילדה 

Acacia  ) תִיָנְככֹוס הטישו  ( Acacia raddiana  ) תינלילסה הטישה  יצע  םה  טרפב  הנורבע  תרומשבו  ללכב  הברעב  תיגולוקאה 
ידכ םירחא , חמוצ  ינימ  םג  ומכ  הטישה , יצע  לש  םישדח  םיטרפ  לש  הטיבנה  תלוכי  תא  ןוחבל  ףוחדה  ךרוצה  הלע  ךכיפל , (. tortilis

.ןמז ךרואל  הרומשה  תושדחתהל  שורד  המ  ררבל 

ינושארה ששחה  ףא  לע  יכ  אצמנ  םינגהו , עבטה  תושר  לש  הלבוהבו  זוכירב  הטישה , יצע  רוטינ  תרגסמב  םוקָמב  וכרענש  תויפצתב 
ךות הרומשב  חמוצה  לש  תושדחתהה  תלוכי  תניחבב  הז  יוסינב  ץמאמה  זכרתה  ךכש , תויה  .הכ  דע  ועגפנ  םירגוב  םיצע  טעמ  קר 

יוסיכ רציו  תנשב 1975 , ןכל , םדוק  הנש  הרומשב 40  שחרתה  המוד  הפילד  עוריא  .םיטבנ  תודירש  לעו  הטיבנ  לע  שגד  תמיש 
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.םויה דע  הלפוט  אלו  הדמלנ  אל  תמדוקה  הפילדה  .הרומשה  יצורעב  טפנ  תמירז  לש  המוד 

הרומשה לש  םוקישה  ץמאמ  תושרל  דימעמ  קנבה  .הרומשה  םוקישל  ימואלה  ץמאמל  ףרטצה  ינקלוו  זכרמב  םיֵנגה  קנב 
.הביבסה תנגהל  דרשמהו  םינגהו  עבטה  תושר  םע  הלועפ  ףותיש  ךות  םינשה , םע  ולצא  רבטצהש  יעוצקמה  עדיה  תא  התביבסו 

ףסואה .לארשיב  רבה  יחמצמ  תונורחאה  םינשב  ףסאנ  לודגה  ןקלח  .תואמגוד  יפלא  תורשע  ליכמה  םיערז  ףסוא  שי  םיֵנגה  קנבב 
םינימכ םינשה  ךרואל  ורדגוהש  םינימ , לש  יוביר  תמגודכ  םייגולוקא , םישומישו  םירקחמ  םע  דחי  םייאלקח  םירקחמל  שמשמ 

.עבטה לא  םתבשהו  םתעפוהב , םירידנ  םהש  וא  הדחכה  תנכסב 

יחמצב םהלש  יגולופרומה  עפומהו  םיטבנה  תודירש  תלוכי  הטיבנה , תלוכי  ונחבנ  "א , אצק תרבח  ןומימב  ךרענש  ףקיה  בחר  יוסינב 
- דח םינימ  ויה  ורחבנש  רבה  ינימ  ןיב  תנשבו 2014 . תנשב 1975  ומהוזש  תועקרק  לע  הרומשל , םיינייפוא  רב  יחמצבו  תוברת 

ופסאנש םיערז  .ערזה  רבוע  ךותל  טפנה  תורידח  תלוכי  לע  עיפשמה  רבד  הנוש , ערז  תפילק  בכרה  ילעב  םייתנש  - ברו םייתנש 
הרומשה חמוצ  תלוכי  תניחב  התייה  התרטמש  רקחמ , תדובעל  ושמיש  טפנה , תפילד  ינפל  התביבסמו  הנרובע  תרומש  יחטשמ 

.םקתשהל

הניא םידבכו , םיינוניב  םיביכר  םע  דחי  םילק  םיפידנ  טפנ  יביכרמ  הליכמה  השדחה , טפנה  תפילד  יכ  רוריבב  הלע  יוסינהמ 
, םירחא םינימל  תיסחי  םיהובג  םיזוחאב  וטבנ  תינלילסה  הטישה  יערז  תאז , םע  .וקדבנש  םינימה  בורל  רקיעו  ללכ  הטיבנ  תרשפאמ 

הטישה יטבנ  ןכ , יפ  לע  ףא  .ערזה  רבועל  טפנ  יביכר  תרידח  הארנה , לככ  הענמש , םהלש , הבעה  ערזה  תפילקל  תודות  תאזו 
היה םהלש  עפומה  דועו , תאז  .םיטבנהמ  קר 4%  ודרש  םיישדוחכ , רחאל  יוסינה , לש  ופוסבו  ןמז , ךרואל  ודרש  אל  םיחתפתמה 

ריבס ןכלו  ןמז , ךרואל  תיתועמשמו  תיתוכיא  הזתניסוטופ  עצבל  לגוסמ  וניא  הזכ  חמצ  רויא 1 .)  ) דדוב םילע  רפסמ  לעבו  יסננ 
.בר ןמז  דורשל  לכוי  אלש  חינהל 
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רויא 1
ב-  ) טפנב ומהוזש  םיצורע  תועקרקב  העירז  רחאל  םיישדוח  תינלילס  הטיש  יטבנ 

תרוקיבה תועקרקבו  ( 2014- בו  1975

הטיבנה זוחא  אסיג , דחמ  .הנש  יפל 40  ומהוזש  תועקרקב  םיטבנה  תודירשו  הטיבנה  תניחבב  הלבקתה  רתוי  ףא  הגיאדמ  העפות 
תרוקיבה תוקלחב  לומ 60%  לא  תומהוזמה  תוקלחב  הטיבנ   20%  ) תרוקיבב לבקתהש  הזמ  ךומנ  ותויה  ףא  לע  לבקתהש , ינושארה 
יצורע תועקרקב  ורתונש  טפנה  יביכר  םע  דדומתהל  םיערזה  לש  תמיוסמ  תלוכי  לע  דיעה  הטיבנל ) םינושארה  םימיה  תשולשב 
תוקלחב תמועל כ-80%   ) הטיבנ  70%- כל עיגה  ךא  תנשב 1975 , ומהוזש  תועקרקב  רתוי  יטִא  היה  הטיבנה  בצק  .םינשיה  המירזה 

לש הסירק  הלחה  הטיבנה  רחאל  םימי  רפסמ  תאז , םע  .העירזהמ  םוי  רחאל 20  לש 2014 ) םוהיזה  תוקלחב  תרוקיבה ו-30% 
תועקרקב וחתפתהש  םיטבנל  האוושהב  םילע  לש  טעומ  רפסמו  יסננ  הארמ  ילעב  ויה  םירתונה  .ודרש  םהמ  קרו 40%  םיטבנה ,

.ןמז ךרואל  ודרשי  אלו  תיתוכיא  הזתניסוטופ  עצבל  וחילצי  אלש  ריבס  ןכ  לעו  רויא 1 )  ) תרוקיבה

ךרואל םידרוש  םניא  טובנל , םיחילצמש  הלאו  טובנל , םיערזה  לש  עירכמה  בורל  תרשפאמ  הניא  השדחה  הפילדה  יכ  רורב  ןכ , םא 
תא תנתונ  ןיידע  תועקרקהמ , םלועמ  וקלוס  אל  הידירשש  הנש , ינפל 40  העריאש  הפילדה  םג  תאז , םע  .םימהוזמה  םיצורעב  ןמז 

תוחתפתהה תלוכי  תאו  תודרשיהה  רשוכ  תא  הטיבנה , בצק  תא  םיערזה , לש  הטיבנה  תלוכי  תא  תיתועמשמ  הדירומו  היתותוא 
.םימהוזמה םיצורעב  םילדגש  םיחמצה  לש 
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םינש ךרואל  הלוכ  תיגולוקאה  הביבסה  לע  עיפשת  הפילדה , עוריאמ  םיעפשומה  םירחאה  חמוצה  ינימ  םע  דחי  םיטישב , העיגפ 
רשפאמ וניא  םינש  תורשע  לש  חווט  םגש  רחאמ  לופיט , אלל  בצמה  תא  ריאשהל  רשפא  יאש  רורב  הלא  תואצות  חכונל  .תובר 

חוקיפב הרומשב  ושחרתיש  תומקשמ  תודובע  רחאל  .הרומשב  חמוצה  םוקיש  רשפאתמ  אל  ןכ  לעו  טפנה , ידירש  לש  יעבט  קוריפ 
.הרומשה לש  םוקישה  תוחלצה  תנבהב  רוזעיו  הלא , ןוגכ  הטיבנ  ינחבמ  עצבל  םיֵנגה  קנב  ךישמי  םינגהו , עבטה  תושר 

יבלט יעור  םוליצ :  | 14.12.2004 הנורבע , תרומש  .טפנב  םיגופס  םיטיש  ילימרת 
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