
בלוד  תימע 
םינגהו עבטה  תושר  ןופצ , זוחמ 

אטופק  רורד 
תירבדמ ע"ש היגולוקאל  הקלחמה 

, בגנב ןוירוג  - ןב תטיסרבינוא  ינרטימ ,
רקוב הדש 

ןומלט  ןדיע 
תירבדמ ע"ש היגולוקאל  הקלחמה 

, בגנב ןוירוג  - ןב תטיסרבינוא  ינרטימ ,
רקוב הדש 

ןמכייר  ןולא 
םינגהו עבטה  תושר  ןופצ , זוחמ 

הדוהי  הדוהי 
"ל, גימ ןופצ  "פ  ומ םייח , ילעב  םוחת 

הנומש תיירק 

ןייטשדלוג  הווח 
םינגהו עבטה  תושר  ןופצ , זוחמ 

גניק  ינור 
םינגהו עבטה  תושר  עדמ , תביטח 

ץלז  דיוד 
תירבדמ ע"ש היגולוקאל  הקלחמה 

בגנב ןוירוג  - ןב תטיסרבינוא  ינרטימ ,

םיתימע טופיש  רבע  הז  רמאמ 

ץלמומ טוטיצ 

.םירחאו ןומלט ע  אטופק ד , בלוד ע ,
לש רתי  תויסולכוא  קשממ  . 2016

.תואיצמל הירואֵתמ  םינת – 
.144–137 הביבסו 7(2 :) היגולוקא 

רקחמה תמייקמתיזח  הנוזת  ךרכ 7(2 / ) ץיק 2016 /  2016ןויליג  יאמב ,  17

דקש ודיע  םוליצ :  | 2013 אלמג , .הפשאמ  ןוזינה  יוצמ  לעוש 

הירוֵאתמ םינת –  לש  רתי  תויסולכוא  קשממ 
תואיצמל

גלזמה הצק  לע 

םוצמצל םימרוג  הלאו  םיבאזו ,) םינת   ) םיפרוטה תייסולכוא  תלדגהל  האיבה  ןלוגה  תמרב  םדאה  תוליעפ 
.ןלוגב רקבה  ירדעל  םיקזנלו  םיאבצה  תייסולכוא 

קשממ אוצמל  שי  קפסמ , וניא  םינתה  תייסולכוא  לולידל  הטישכ  דבלב  יריב  שומיש  יכ  חכוה  רבכש  רחאמ 
.הפירטה יקזנ  תא  תיחפהל  ידכ  רתוי  ליעי 

לדוג לע  םינימזה , ןוזמה  תורוקמ  תתחפה  בולישב  ירי  תועצמאב  לולידל  שיש  העפשהה  תא  ןחב  רקחמה 
תויסולכוא לע  םינתה  תעפשה  לעו  םהלש  תיבחרמה  הקימנידה  לע  ןלוגה , תמרב  םינתה  תייסולכוא 

.םיפרטנה
תייסולכוא םוצמצב  תקפסמ  אלכ  רצקה , ןמזה  חווטב  תוחפל  האצמנ , םינימזה  ןוזמה  תורוקמ  תתחפה 

.לופיטה תעפשה  תא  םיבכעמה  םייבחרמו ) םייתרבח  לשמל   ) םימרוג שי  םא  ןוחבל  שי  .םינתה 
.הז רקחמ  תואצות  לע  ראשה , ןיב  רב , תויח  לש  תופירט  יקזנ  תעינמל  קשממה  ססבתמ  םויכ 

תכרעמה

https://magazine.isees.org.il/?p=16143

https://magazine.isees.org.il/?section=%d7%97%d7%96%d7%99%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8
https://www.magazine.isees.org.il/wp-content/uploads/2021/06/Summer2016-141.jpg
https://magazine.isees.org.il/wp-content/uploads/2021/06/Summer2016-????_?????-_?????_????_?????3.jpg
https://magazine.isees.org.il/wp-content/uploads/2021/06/Summer2016-???_???_??????_?????_?????_????3.jpg
https://www.magazine.isees.org.il/wp-content/uploads/2021/06/image-1.jpeg
https://www.magazine.isees.org.il/wp-content/uploads/2021/06/Summer2016-142.jpg


ריצקת

תלחמ תצפה  לע  תולֵקמו  תואלקחל , םיקזנ  תומרוג  תיעבטה , תכרעמה  תוביצי  לע  תומייאמ  םינת  לש  רתי  תויסולכוא 
לוליד .םיאבצה  תויסולכוא  לדוגב  הדח  הדירי  דצל  ןלוגב , ןאצו  רקב  לש  תופירטב  רכינ  לודיג  לח  תונשב ה-90  .תבלכה 

תעפשה הנחבנ  םכינפלש  רקחמב  .םיאבצה  תוששואתהלו  הפירטה  יפקיהב  הדיריל  ליבוה  אל  ןלוגב  םינת  לש  בחרנ 
.םינתה תויסולכוא  לע  ןוזמה  תורוקמ  קשממ 

םינשב .הערמהמ  רקב  ירגפ  קוליסו  םינת  לוליד  דצל  םינת , לש 68  רודשִמו  תובוכר  תוריפס  הללכ  הדשה  תדובע 
רחאל .םינתה  תופיפצב  יוניש  רכינ  אלו  הנשל , םינת  לש 800–1,200  דבלב  לוליד  עצוב  , 2010–2005 תונושארה ,

הדירי הרכינ  אל  .ב  . 40%- כב םינתה  לוליד  ףקיהב  הדירי  הלח  .א  האורבת :) תולועפ   ) ןוזמ תתחפה  קשממ  תפסוה 
םיחותפ םיחטשל  סחיב  דואמ  ןטק  היה  םייאלקח  םיבושיי  תברקב  םינת  לש  היחמה  ימוחת  לדוג  .ג  .םינתה  תופיפצב 

ןיב םילגע  תפירט  יפקיהב  תונוש  הרכינ  .ה  .םייאלקחה  םיבושייה  תברִק  לא  וטסוה  תוליעפה  ידקומ  .ד  .בושיימ  םיקחורמ 
.ןלוגב םיאבצה  תוריפסב  לודיג  תמגמ  הלחה  .ו  .םינש  ןיבו  םיקשמ 

, לוליד לש  המילשמ  תוליעפ  דצל  םינתה  תויסולכוא  קשממל  ינויח  ילכ  ןה  האורבת  תולועפ  יכ  הלוע  רקחמה  תואצותמ 
.רתיה תויסולכוא  תנטקהב  הכומנ  תוליעיל  םורגל  לולע  םיפסונ  ןוזמ  תורוקמ  םוצמצב  םילשמ  לופיט  רדעיה  םלוא 

םינגהו עבטה  תושרלו  רפכה  חותיפו  תואלקחה  דרשמל  שגוהש  םכסמ  רקחמ  "ח  וד לע  ססבתמ  הז  רמאמ 

אובמ

רכינ לודיג  לח  תונש ה-90  ךלהמב  םלוא  םיטעומ , לארשי  ןופצב  םילגע  תפירט  יקזנ  ובשחנ  האמה ה-20  לש  תונש ה-80  עצמא  דע 
ב-42,000 םיקשמ ) לעמ 20   ) ןלוגב הפירטה  יקזנ  ודמאנ  .ןלוגה ב-1993  תמר  בחרמב  וזכרתה  םיקזנה  תיברמו  הפירטה , יפקיהב 

תופירט רקב ) . םהמ  לעמ 80%   ) ןאצו רקב  לש  םיטרפ  לע כ-300-100  ןלוגב  תופירטה  ףקיה  דמע  םינשב 2010-1998  רלוד  .
יקזנ המאתהב . שילשו  םישילש  ינש  לש  םיסחיב  ( Canis aureus  ) בוהזה ןתלו  ( Canis lupus  ) רופאה באזל  רקיעב  וסחוי  הלא 
תחא אל  וליבוה  הפירטה  יפקיה  רצק  . ןמזב  םילגע  תורשע  לש  הפירטל  ומרגו  םצמוצמ , בחרמב  בורל  ודקמתה  הפירטה 

.םיפרוטה תא  ליערהל  וסינש  םיאלקח , לש  קחד  תולועפל 

: תואבה תודוקנה  תולוע  הפירטה   יקזנ  תתחפהל  םיכרד  לע  ץילמהלו  ןלוגב  םיבאזה  תייסולכוא  לדוג  תא  דומאל  דעונש  רקחממ 

ההובג וז  תופיפצ  .ר  " מק תוחפ מ-1,000  לש  חטשב  םיטרפ  לע כ-100-80  דמוע  ןלוגב  םיבאזה  תייסולכוא  לדוג 
; םלועב  רכומל  תיסחי 

ןופצב "ר , מק  240-80 הפוריא : םורדב  "ר  , מק לארשיב כ-46   ) הפוריאב רכומהמ  תיצחממ  ןטק  םתייחמ  םוחת 
. "ר ) מק  500–414 הפוריא :

םיאבצה תויסולכוא  לדוגב  הדיריה  תא  ןחבש  רקחמ  .חווט  תוכורא  תועונתב  ךרוצה  תא  ןיטקמש  בר , ןוזמ  עציה  לע  דמלמ  רבדה 
.םינת לש  רתי  תויסולכוא  לש  ןמויק  אוה  ןלוגב  םיאבצה  לש  תוששואתה  רדעיהל  םייתועמשמה  םימרוגה  דחאש  הארה  ןלוגב  ,

לע תוססבתמשו  חטשה , לש  יעבטה  האישנה  רשוכמ  תולודגש  תויסולכוא  רמולכ  םיצרפתמ , םינימ  תונוכמ  הלא  תויסולכוא 
.תישונא תוליעפמ  עיגמש  ןימז  ןוזמ  תורוקמ 

תינכתל םאתהב  םיבאזל  לוליד  ירתיה  תתל  תונש ה-2000  תישארב  םינגהו  עבטה  תושר  לש  הטלחהל  וליבוה  הלא  תונבות 
הטלמה תוקלח  ומקוהו  תוילמשח , תורדגו  הנגה  יבלכ  שומישל  וסנכוה  דבב , דב  .םינתה  תויסולכוא  לש  בחרנ  לוליד  םדקלו  קשממ ,

תנש 2010, ףוסב  בלושמה  קשממה  תישארל  דע  תופירטה  ףקיהב  תיתועמשמ  התחפה  הרכינ  אל  תאז , תורמל  רקבל  . תונגוממ 
.קפסמ הנעמ  הלא  םיעצמאב  ןיאש  ךכ  לע  דיעמה  רבד 

ןוזמ ףדועל  םייתועמשמה  םימרוגה  דחא  איה  חטשב  רקב  ירגפ  תראשה  יכ  הרעשהה  התלע  םימדוק   םירקחמ  לע  ססבתהב 
לש כ-5% רועישב  תיעבט  התומתש  ריבס  ןכלו  שאר , לע כ-26,000  הערמב  רקבה  לודיג  ףקיה  דמוע  ןלוגה  בחרמב  .םיפרוטל  ןימז 

תויסולכוא לש  רתי  לודיג  רשפאמו  חטשה , לש  האישנה  רשוכ  תא  הלעמ  רבדה  .רכינ  ןוזמ  באשמ  םיפרוטה  תויסולכואל  קפסת 
םה םינתש  תויה  ךכ , לע  ףסונ  רתויו  . הרשע  יפ  לש  ההובג  תופיפצב  רתי  תויסולכוא  תורצוויהל  םרות  הז  בצמ  .םיפרוטה 

תלוספ  תויראשו  םיעטמב  תורֵּפ  קשמ , תויחל  ןוזמ  ומכ  ןוזמ , תורוקמ  ןווגממ  ןוזיהל  תולוכי  םהיתויסולכוא  לוכ , ילכוא 
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ןלוגה  תמרב  הנשב  םיטרפ  דע כ-250  לש  ףקיהב  רקבה  ירדעל  הפירטה  יקזנב  לודיגל  תומרות  הלא  תופופצ  רתי  תויסולכוא  . 
. היקשה  תורוניצב  העיגפלו  תבלכ   לש  הובג  הצפה  רועישל  םיאבצה  , תויסולכואב  העיגפל  , 

רקב םיפרטנה –  תויסולכוא  לעו  םינתה  תויסולכוא  לע  ןוזמ  תורוקמ  תונימזב  התחפה  לש  העפשהה  תא  ןוחבל  דעונ  הז  רקחמ 
םהיתויסולכוא תא  םצמצל  האישנה , רשוכ  תא  ןיטקהל  היופצ  םיפרוטל  ןוזמ  תונימזב  התחפהש  הרעשהה , לע  ססבתהב  םיאבצו ,

.הפירטה יפקיה  תתחפהל  םורתלו  ךוראה   חווטב 

תוטיש

תמר ןתנוי ,  ) םייאלקח םיבושיי  השימח  ללוכה  םנוד , לש כ-100,000  חטשב  המורדבו  ןלוגה  תמר  זכרמב  עצבתה  רקחמה 
ןוזמ תורוקמ  רפסמ  םימייק  רקחמה  רוזאב  .רקב  ישאר  םע כ-2,000  הערמ  יחטשו  רויא 2ב ) ןתיא –  ינבאו  בונ  רוטנ , םימישגמ ,

: םינת תויסולכוא  םיכשומה  חפסנ 1 ) טוריפ ב םדא , תוליעפב  םייולתה   ) םיינגופורתנא

; רקחמה חטש  לכב  אצמיהל  םילוכיש  הערמב  רקב  ירגפ 
ןוזמ תויתפוכ  ללוכ  םהב  ןימזה  ןוזמה  .ןוזמ  יזכרמו  תומטפמ  םיריד , תותפר , םילול , תללוכה  םייח , ילעב  תואלקח 

; לבז תוֵמרעו  ץימחת  תורפ , לש  תוילש  םירגפ , םייח , ילעבל 
(. ץיקב רקיעב   ) םימרכבו םיעטמב  תורֵּפ 

רויא 2
Telmon  יפל קשממב , תולתכ  םינת  לש  תיבחרמ  הקימניד 

בלושמה קשממה  לש  הפוקתה  ךלהמב  רתויב  בורקה  בושייהמ  קחרמב  תולתכ  םינתה  לש  היחמה  םוחת  לדוג  .א 
(. 2014–2011)

ירתא תא  םינייצמ  לוחכב  םילוגיעה  (. n=14  ) רקחמה רוזאב  םינתה  תייסולכוא  לש  בלושמה  יבחרמ  שומיש  םוחת  .ב 
הווש וק  אוה  ןוגילופ  לכ  לש  ינועבצה  םוחיתה  .רתא  ותואב  ודכלנש  םיטרפה  רפסמ  תא  אטבמ  לוגיע  לכ  לדוג  .הדיכלה 

.ןוגילופ ותואב  תויהל  םהלש  תורבתסהה  תא  אטבמ  אוהו  םינתה , לש  םימוקימה  תופיפצמ  בשוחמה  תופיפצ ,
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.ג .רתוי  ההובג  וב  םימוקימה  תופיפצש  רוזאה  לע  עיבצמ  רבדה  רתוי ,) ההכ  םודא   ) רתוי ךומנ  ךרעב  םוחיתהש  לככ 
םינשב ( pre  ) האורבתה קשממ  ינפל  (, 90%  ) היחמה םוחתל  ( 50%  ) היחמה םוחת  תביל  ןיב  סחי  קשממ -  תעפשה 

 . םינשב 2011–2014 ( post  ) בלושמה קשממה  לש  הפוקתה  תמועל   2010–2005

קשממ ילופיט 

ירגפ קוליס  הללכש  ןוזמ  תתחפה  לומ  ירי  ידי  - לע לוליד  םינת : תויסולכוא  תוסיוול  תוירשפא  קשממ  תוטיש  יתש  ונחבנ  הז  רקחמב 
ססבתה םינת  תויסולכוא  לש  הז  יפרגומד  לדומ  .יטמתמ  לדומ  תרזעב  האוושהה  העצוב  םידקמה  בלשב  האורבת .) תולועפ   ) רקב

2010-  ) הז רקחמ  תישארבו  לילגב   םדוק  רקחמב  ודמאנש  קשממ  תולועפ  אלל  תודירשו , סויג  הייבר , יבצק  תואצות  לע 
תרגסמה תא  םיבזוע  םירוגהש  הפוקתכ  רדגומ  םינת  לצא  הייסולכואל  סויג  .ךשמהב  תוטרופמ  ןדמואל  תוטישה  (. 2005

.םדלוויה רחאל  ןושארה  ףרוחה  תישארב  בורל  שחרתמש  רבד  תיתחפשמה  ,

לוליד יפקיה  תחת  הייסולכוא  לש  הקימנידה  תא  תוראתמה  קשממה  תוטיש  יתש  ןיב  האוושה  העצוב  יפרגומדה  לדומה  תרזעב 
לדומב םירטמרפה  .קשממה  תוטיש  יתש  לש  היופצה  תויביטקפאה  תא  דומאל  ידכ  תונוש , תומרב  ןוזמ  תתחפה  תחת  וא  םינוש 

: םייריפמא תמא  ינותנ  לע  וססבתה  קשממה  תוטיש  לש 

; דבלב  ןוזמ  קוליס  יוסינ  עצבתה  םש  לילגב , םינת  תייסולכואמ 
.דבלב םינת  לוליד  עצוב  םש  םינשב 2005–2010 ,) הז  רקחמ   ) ןלוגב םינת  תויסולכואמ 

תויריפמא תואצות  לש  האוושהה  ןכ , לעו  םינתה , קשממל  יעצמאכ  ןוזמה  תתחפה  קשממ  תא  דדובל  היה  ןתינ  אל  ןלוגב  הז  רקחמב 
: הפירט יקזנ  תתחפה  לע  םתעפשה  תניחבל  סיסבכ  קשממ  ילופיט  ינש  תרזעב  העצוב  לדומל 

ללכו םידייצו , םירקוב  םינגהו , עבטה  תושר  יחקפ  ידי  - לע םינשב 2014–2015  עצוב  ןלוגה –  םורדב  םינת  לוליד 
(culling rate  ) יתנשה לולידה  רועיש  .םהיתויסולכוא  תא  םצמצל  ןויסינב  הנשה  תונוע  לכ  ךלהמב  םינתב  ירי  ץמאמ 

.ןלוגה םורדב  בשוחמה  הייסולכואה  לדוגל  וללודש  םינתה  תומכ  ןיב  סחיכ  בשוח 
חקפ תרזעב  ןלוגה  תמר  בחרמ  לכב  עצוב  תישארמ 2011  הערמ –  יחטשמ  האורבת ) תולועפ   ) רקב ירגפ  קוליס 
םירגפה תיברמ  היגולוקאויב .) תרבח   ) תואלקחה דרשמ  לש  עבט  יקזנ  ןרק  םעטמ  יוליכ  ןלבקו  םינגהו  עבטה  תושר 

רקחמה רוזאב  תופוע  לודיג  תווחב  ךכ , לע  ףסונ  .םירשנל  הלכאה  תונחתל  ורבעוה  םהמ  קלחו  יוליכ , ןקתמל  ורבעוה 
.רב תויחל  םישיגנ  םניאש  םינומט , םיחפב  םירגפה  יחפ  ופלחוה 
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( לאמש  ) דרא יעורו  ןימי )  ) ילילג רורד  םוליצ : ןלוגב |  ילארשי  יבצ  רדעו  םינת  תחפשמ 

םינתה תויסולכוא  רחא  בקעמ   

לש כ-10 ק"מ עצוממ  ךרואב  םיעובק  םיביתנב  רוקרז  יראומ  םיבוכר  םיכתח  השימח  לע  הססבתה  תופיפצה  תכרעה   .1
.הלילה תליחתב  תורזח ) הנוע 3–6  לכב   ) ביבאבו ויתסב  המורדבו , ןלוגה  תמר  זכרמב  ועצבתה  םיכתחה  .דחא  לכ 

. Distance sampling  תטישב עצוב  חותינה 
עצוב היחמ  ימוחת  בושיח  . GPS ירלוקו  VHF ירלוק םע  רודשִמ  לע  ססבתה  םינתה  לש  תיבחרמה  העונתה  דומיל   .2

היחמ ימוחת  ןדמואל   R תפשב  AdehabitatHR  תליבח תועצמאב   Kernel Density Estimation  תטישב
.

תביל ןיב  סחיה  לע  ססובמ  אוה  .היחמה  םוחתב  שומישה  ףקיה  רואיתל  שמשמ  היחמ  םוחתב  שומישה  תודיחא  דדמ   .3
. isopleth 90%)  ) היחמה םוחת  לכל  ( isopleth 50%  ) היחמה םוחת 

MARK  תנכות תרזעב  עצוב  תודירשה  חותינ  .םירלוקב  התומת  ןשייח  לע  הססבתה  םינתה  תודירש  תכרעה   .4
תרזעב העצוב  רתויב  הבוטה  הרוצב  עדימה  תא  םיריבסמה  םילדומה  תניחב  . known fates תלודומב שומישו 

.וקדבנש םילדומה  תא  םיגרדמה   AIC ינוירטירק

םיפרטנה תויסולכוא  רחא  בקעמ 

.ןלוגה תמרב  םיגציימ  םיקשמ  לש  םגדממ  עדימ  יסיסב  לע  ססבתה  םילגעה  לש  הפירטה  יפקיה  בושיח   .1
תושר תעצבמש  תיתנש  םיאבצ  תריפס  לע  ססבתה  רקחמה  בחרמב  םיאבצה  תויסולכוא  לדוג  לש  הקימנידה  חותינ   .2

. םינגהו  עבטה 

רקחמה הנבמ 

ןיבל (, 2010–2005  ) דבלב לוליד  קשממ  הללכש  הפוקתה  ןיב  העפשהה  הנחבנו  רקחמה , חטש  לכ  תא  וללכ  לופיטה  יקשממ 
(. 2014–2011  ) האורבת תולועפו  לוליד  לש  בלושמ  קשממ  הב  ועצובש  הפוקתה 
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ילופיטב תולתכ  םינתה  תויסולכוא  לדוג  לש  האוושה  לדומ 
קשממ

, לדומה .ןוזמ  תתחפה  .ב  ירי ; ידי  לע  לוליד  .א  םינת : תויסולכוא  תוסיוול  קשממ  תוטיש  יתש  ונחבנ  רויא 1 )  ) םידקמה לדומב 
התייה סיסבה  תחנה  .קשממה  תוטיש  יתש  לש  תויביטקפאה  תדימאל  סיסב  שמיש  םייפרגומד  , תמא  ינותנ  לע  ססובמה 

תא ןיטקמ  לוליד  קשממ  .דבלב  ןיפיקעב  הילע  עיפשמ  ןוזמה  קוליס  הייסולכואה , לדוג  לע  תורישי  עיפשמ  יריב  לולידש  דועבש 
סויגה תנוע  תרדגומ  םינת  לצא  .ןוזמה  יבאשמ  לע  תורחתה  תתחפה  בקע  סויגהו  תודירשה  ירועיש  תא  לידגמ  ךא  הייסולכואה ,

תישארב תבקועה –  הייברה  תנועב  בורל  שחרתמ  רבדה  תיתחפשמה  . תרגסמה  תא  םיבזוע  םירוגהש  הפוקתכ  הייסולכואל 
ןכתייו תירֵאניל , הנניא  לולידה  תעפשה  .יקלח  וא  אלמ  ןפואב  לולידה  לע  הייסולכואה  הצפמ  ךכב  .םדלוויה  רחאל  ןושארה  ףרוחה 

םרוג ןוזמה  תתחפה  קשממ  תאז , תמועל  .יביטקפא  היהי  אל  קשממהו  לולידה , לע  הצפי  סויגה  בצק  ךומנ , ןונימב  עצובתשכש 
רפסמ לע  התובצייתהל  דע  לודיגה , יבצקב  תינמז  הדירי  בקע  הייסולכואה  לדוגב  הדיריל  ליבוהל  יופצ  ןכלו  תורחתב , היילעל 

ןטקת דבלב , יריב  לוליד  לש  קשממב  רויא 1 ,)  ) לדומה תיזחת  יפל  .השדחה  ןוזמה  תומכ  תא  םאותה  רתוי , ךומנ  םיטרפ 
תיסחי הובגה  יובירה  רועיש  ללגב  םרגיהל  יופצ  רבדה  .תיתועמשמ  לדגות  לולידה  תייצרופורפ  רשאכ  םג  טעמב  קר  הייסולכואה 

רחאל קר  לדומה , יפל  .תבקועה  הייברה  תנועב  רכינ  סויג  ידי  - לע הייסולכואה  תנטקה  לע  וצפיש  רגשב  ) םירוג   8–4  ) םינת לש 
ףא הלולע  וז  הדח  הדירי  .הייסולכואה  לדוגב  תיתועמשמ  הדירי  תויהל  היופצ  לש כ-70% , ףס  ךרע  רובעת  לולידה  תייצרופורפש 

תייסולכוא היופצ  רויא 1 )  ) דבלב ןימז  ןוזמ  תנטקה  לש  קשממב  לדומה , יפל  .הדיריה  בצקב  טולשל  ישוק  בקע  התדחכהל  ליבוהל 
.םייפרגומד םינייפאמב  תולת  אלל  תקלוסמה , ןוזמה  תומכל  ינויצרופורפו  ירֵאניל  ןפואב  ןוטקל  םינתה 

רויא 1
ןמ דחא  לכב  לופיטה  ףקיהב  תולתכ  םינתה  תייסולכוא  לדוגב  יונישה  תמוקע 

.םיקשממה
 - םודא .וללודש  םינתה  רועישב  תולתכ  תיללכה  םינתה  תייסולכוא  לדוגב  יונישה  תא  אטבמש  לוליד  קשממ  לוחכ - 

.חטשהמ אצוהש  ןימזה  ןוזמה  רועישב  תולתכ  םינתה  תייסולכוא  לדוגב  יונישה  תא  אטבמש  ןימז  ןוזמ  תתחפה  קשממ 
. Kapota 2014  יפל
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קשממ ילופיט 

םינת לוליד 

, םיחקפ  ) םיברועמה לכ  לש  לולידה  ץמאמש  איה  סיסבה  תחנה  .םיחותפה  םיחטשב  עצבתה  ןלוגה  םורדב  םינתה  לוליד  קשממ 
,1,213  ) הנשב םינת  לע 1,049.5±53.5  לולידה  ףקיה  דמע  םינשב 2012-2007  .םינשה  ךלהמב  המוד  היה  םידייצו ) םיאלקח 

רועיש .תבקוע  הנשב  לולידה  ףקיהב  הדירי  התארנ  אל  בחרנה  לולידה  תורמל  המאתהב .) 1,045 ו-1,013  , 808 , 1,040 , 1,178
תיעיברו תישילש  םינש  ויהש  םינשב 2013–2014 , .המאתהב  0.66 ו-0.59  היה 0.35 , םינשב 2006–2008  בשוחמה  לולידה 

יוניש היהש  ילבמ  המאתהב ,) 674 ו-554   ) לולידה יפקיהב  לש 36-47%  הדירי  התארנ  בלושמה , קשממה  תלחתהל  המאתהב 
לש םינש  רפסמ  רחאל  םיחותפה  םיחטשב  לולידל  םינת  לש  רתוי  הכומנ  תונימז  לע  דמלל  יושע  רבדה  .לולידל  םירתיהה  תוינידמב 

.בלושמ קשממ 

הערמ יחטשמ  האורבת ) תולועפ   ) םירגפ קוליס 

לע דמע  םינשב 2011–2014  הלוכ  ןלוגה  תמר  יבחרב  ונופש  םירגפה  ףקיה  תנש 2011 . עצמאמ  אלמ  ףקיהב  עצבתה  הז  קשממ 
הרפל ו-50 ק"ג לש 500 ק"ג  ךרע  לע  ססבתה  ונופש  ללוכה  םירגפה  לקשמ  לש  ןדמוא  .המאתהב  1,130 ו-1,428  , 1,304 , 975
וז תוליעפש  הארנ  .םינשה  םע  לודיג  תמגמ  תרכינו  עצוממב , הנשל  םירגפ  תונוט  לש 303±27.8  ףקיה  לע  דמלמ  ןדמואה  .לגעל 

.םירדסומה םירדעב  םינימזה  םירגפהמ  לעמ ל-80%  לש  קוליסל  המרת 

 

תויסולכוא לע  קשממה  ילופיט  לש  העפשהה  תניחב 
םינתה 

קשממ תחת  ו-54  (, 2008–2007  ) דבלב לוליד  קשממ  תחת  .רדשמ 14  םהל  דמצוהשו  ודכלנש  םינת  רחא 68  בקעמ  עצוב 
.סא - יפ םע ג'י- רלוק  דמצוה  םינת  ל-15  בלושמה , קשממב  (. 2014–2010  ) בלושמ

םינתה תופיפצ 

קשממ תליחתמ  הדירי  תמגמ  אלל  חפסנ 2 ,)  ) "ר מקל םינת  תדמאנ ב-1–5  ןלוגה  םורדב  םינתה  תופיפצש  הארה  יתנש  - בר חותינ 
ויתסה ןיב  הבר  תיתנוע  תונוש  הרכינ  .םיבחרנה  לולידה  יפקיה  תורמל  תאזו  תנש 2011 ,)  ) בלושמה קשממהו  תנש 2005 )  ) לולידה

חפסנ 2)  ) סויגה רועישב  ףקתשמ  לדבהה  .וירחאו  סויגה  ינפל  םינתה  רפסמב  לדבההמ  תעבונש  ךרעל ,) םיינש  יפ   ) ביבאל
.ול םדקש  ביבאה  תייסולכוא  יקלח  ויתסה  תייסולכואכ  בשוחמש 

סויגו תודירש 

.םיבחרנה לולידה  יפקיה  תורמל  חפסנ 2 )  ) םינשה ךרואל  יוניש  תמגמ  אללו  ההובג  התייה  איהש  הארה  םינתה  תודירש  חותינ 
לש יחרזמה  קלחב  ראורבפ 2011 ) רבמצד 2010–  ) בלושמה קשממה  תליחתב  הדעות  םינתה  תודירשב  הדיריל  הדיחיה  תודעה 

בושייל ךומסה  םימישגמ ,) תמר  הערמ   ) רקחמה רוזא  לש  יברעמה  קלחב  .םיבושיימ  קחורמש  המח ) אובמ  הערמ   ) רקחמה רוזא 
חפסנ  ) םינתה תודירש  ןיב  רשקה  תניחב  .םדוקמכ  ההובג  םינתה  תודירש  הרתונ  לודיג , ינקתמב  ןוזמ  קוליס  קשממ  וב  עצוב  אלש 

מ-0.35 ל- םיינש , יפ  טעמכ  הלע  לולידה  רועיש  רשאכ  םג  יוניש  אללו  ההובג  הראשנ  תודירשהש  התארה  לולידה  רועישל  ( 2
.0.66

יוציפ תבוגת  תרכינש  הארמ  לולידה  רועישל  חפסנ 2 )  ) סויגה רועיש  ןיב  רשקה  תניחב  תודירשב , יונישה  רדעיה  תורמל 
.סויג ידי  - לע תיתועמשמ 

.העובק טעמכו  ההובג  הרתונ  םירגובה  תודירשש  דועב  תופיפצב , יולת  םינתה  תייסולכוא  לש  סויגה  בצקש  רבדה , תועמשמ 
לע העיבצמ  וז  הדבוע  .םירתונה  םירגובה  תודירשב  היילעמ  אלו  ויתסה , סויגב  היילעמ  אופא , עיגמ , הייסולכואה  לוליד  לע  יוציפה 

ןכתיי לבא  םינשה , םע  ויתסה  תייסולכוא  לדוגב  תיתועמשמ  הדירי  ןיאש  רבדה  שוריפ  .הייסולכואה  לע  יריה  לש  העפשהה  ךרד 
.תופירטה רועיש  תא  ןיטקהלו  רצקה  חווטב  םלתשהל  יושע  סויגל , סויג  ןיב  הנש , ךלהמב  לולידל  ץמאמש 
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תיבחרמ הקימניד 

, תירֵאניל היסרגר   ) קהבומ יבויח  רשק  אצמנ  (. n=22  ) "ר מק היה 11±2.3  םינת  לש  עצוממה  ( isopleth 90%  ) היחמה םוחת  לדוג 
רתוי בורק  ןתה  לש  היחמה  םוחת  זכרמש  לככש  ועמשמש  רויא 2א ,)  ) בורקה בושייל  קחרמל  היחמה  םוחת  לדוג  ןיב  ( p=0.031

, וכותב וא  בושייל  בורק  היה  םתייחמ  םוחת  זכרמש  םינת  .ךפהלו  "ר ,) מק תוחפ מ-1   ) רתוי ןטק  ולש  היחמה  םוחת  חטש  בושייל ,
םייאלקחה םיבושייהש  שיגדמ  רויא 2ב )  ) רקחמה רוזאב  םינת  תייסולכוא  לש  יבחרמה  שומישה  סופד  .ונממ  וקחרתה  אל  בורל 

ינפל םינת  לש  היחמה  םוחת  לדוג  ןיב  לדבהה  תניחב  .םינתה  לש  יתועמשמ  תוליעפ  דקומ  םישמשמ  םייחה  ילעב  לודיג  תווחו 
היחמ םוחתב  שומישה  תודיחא  דדמ  לש  חותינ  (. 4W=110, p=0.73  ) קהבומ לדבה  התארה  אל  בלושמה  קשממה  תליחת  ירחאו 

רויא  ) בלושמה קשממה  תליחת  ירחאו  ינפל  [( isopleth 90%  ] היחמה םוחת  לכל  ( isopleth 50%  ) היחמה םוחת  תביל  ןיב  סחיה  )
קשממה רחאל  וכרעל  האוושהב  הלעמלב מ-20%  הובג  היה  תודיחאה  דדמ  האורבתה  תולועפ  תליחת  ינפל  יכ  הארה  2ג ,)

בלושמה קשממה  לש  הפוקתב  בחרמב  םינתה  שומישש  תדמלמ  וז  האצות  (. t, t=4.3522, df=26.534, p<0.001 ןחבמ  ) בלושמה
.בחרמב רתוי  רזופמ  היה  הב  שומישהש  דבלב , לולידה  קשממ  לש  הפוקתה  תמועל  םייפיצפס , םירוזאב  רתוי  דקוממ  היה 

תויסולכוא לע  קשממה  ילופיט  לש  העפשהה  תניחב 
םיפרטנה

הערמב םילגע  לש  הפירט  יפקיה 

ופרטנש םילגעה  תומכ  ןיב  סחיה  בשוח  קשמ  לכל  .ןלוגה  תמרב  םינוש  רקב  יקשמ  ףסאנ מ-16  םילגע  לש  הפירט  יפקיה  לע  עדימ 
תוליעפ יזוכירב  תּונוש  םינושה , םיקשמה  ןיב  תברועמ  המגמ  הארה  םילגע  תופירט  ףקיה  .הנש  לכב  ודלונש  םילגעה  תומכל 

תמגמ התארה  אל  קשמל  םילגע  תופירט  עצוממ  תניחב  .תונוש  תופוקתב  םינושה  םיקשמה  תודדומתהב  םילדבה  וא  םיפרוטה 
עצוממ הפירט  רועיש  םע  תוביצי  תמגמ  התארנ  לוליד ) קשממ   ) םינשב 2008–2011 רויא 3א .)  ) בקעמה תפוקתב  תקהבומ  יוניש 

(, לש 2.1% עצוממ  רועיש   ) הפירטה ב-2012–2013 יפקיהב  הדירי  ולח  בלושמ ) קשממ   ) םינשב 2014-2012 לש 3.4% .
.תומדוק םינשל  המודה  הפירט  רועישל  הרזח ב-2014  הירחאלו 

רקחמה בחרמב  םיאבצ  תויסולכוא  לש  הקימניד 

תואצות .םיחותפה  םיחטשב  םיפרטנה  לע  םיפרוטה  תעפשה  תניחבל  ףסונ  יעצמא  תשמשמ  ןלוגה  םורדב  םיאבצה  תריפס 
, ךליאו מ-2012  רויא 3ב .)  ) םינשב 2003–2012 תויסולכואה  לדוגב  תוביצי  לע  תועיבצמ  םינגהו   עבטה  תושר  הכרעש  בקעמה 

.תויסולכואה לדוגב  לודיג  תמגמ  תרכינ  בלושמה , קשממה  תליחת  רחאל  יצחו  הנשכ 

[4]
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רויא 3
םיפרטנ תויסולכוא  לע  האורבת  קשממ  תעפשה 

רפסמ תא  ןייצמ  םגדמה  לדוג  םינשב 2007–2014 . ןקת ) תאיגש  הנשב ±(  רקב  קשמל  םילגע  תופירט  עצוממ  .א 
. Telmon  ךותמ .הנש  לכב  תופירט  ינותנ  םהמ  ופסאנש  םיקשמה 

בלוד ךותמ  .האורבתה  קשממ  תלעפה  תפוקתב  םינשב 2003–2015 ,  ןלוגה  םורדב  םיאבצ  תויסולכוא  לש  הקימניד  .ב 

[ [24

[4]

https://magazine.isees.org.il/?p=16143



. םירחאו 

ןויד

םינתה תויסולכוא  לע  לולידה  קשממ  לש  העפשהה  תניחב 

התחפהל םורגל  ידכ  ןותנ  בחרמב  הייסולכואהמ  בחרנ  ףקיהבו  ליעי  לוליד  שרדנ  םינת   לש  ההובגה  הייברה  תלוכי  ללגב 
.ליעי היהי  אל  לולידה  ךכמ  האצותכו  הצפמ , הייברל  איבי  הייסולכואה  לש  ךומנ  רועישב  לוליד  רויא 1 .)  ) הייסולכואב תיתועמשמ 

שגרות לולידה  תעפשה  ךכש , תויה  .תופיפצ  יולת  סויגהו  םירגוב , לש  ההובגו  העובק  תודירשב  תנייפואמ  םינתה  לש  היפרגומדה 
עוגפל רתוי  השק  ֵלדג , יריה  ץמאמש  לככ  .א  תוביס : המכמ  ירֵאניל  וניא  לולידל  שרדנה  ץמאמה  .ויתסה  תנועב  םלעיתו  ביבאב 
םירוזא םירתונו  םישיגנ , םירוזאב  עצבתמ  לולידה  .ג  .םהב  עוגפל  רתוי  השק  םינת , תוחפ  שיש  לככ  .ב  .םתונדשח  בקע  םינתב 

רועיש דודיעל  םרוג  םלוא  ןותנ , רוזאל  ינמז  ןורתפ  ןתונ  לולידה  ךכמ , רתוי  .יביסנטניא  לוליד  תפוקתב  םהילא  רגהל  םילוכי  םינתהש 
יוניש הפצנ  אל  דבלב , לוליד  קשממ  עצבתהש  הפוקתב  וז , הביסמ  .םירתונה  םיטרפה  לש  תודירשה  לע  עיפשמ  ונניאו  סויגה ,

ץוחנה לולידה  ץמאמ  יכ  הארנ  הרקמ , לכב  .הפירטה  יפקיהבו  םינתה  תופיפצב  הדירי  ויה  אלו  םינתה , תויסולכוא  תופיפצב 
.ימושיי אלל  ותכיפה  ידכ  דע  הובג  שורדה , םוחתב  ףרוטה  תייסולכוא  תא  קיזחהל 

תולועפו לוליד   ) בלושמ קשממ  לש  העפשהה  תניחב 
םינתה תויסולכוא  לע  האורבת )

תתחופ תודירשה  ההובג : התמצועו  הריהמ , דבלב  האורבת  קשממל  םינתה  תויסולכוא  לש  ןתבוגתש  הארה  לילגב  רקובמ  יוסינ 
תיתועמשמ הדירי  לבקתהל  היופצ  התייה  בלושמה  קשממהמ  האצותכ  רויא 1 ,)  ) יטרואתה לדומה  יפל  הלוע  . הריגההו 

רקחמה רוזאב  חפסנ 2 )  ) םירתאה דחאב  תודירשב  הדירי  העריא  לעופב  .תופירטב  הדירי  םג  ילואו  םתודירשבו , םינתה  תופיפצב 
. ןוזמה  תתחפה  קשממ  לש  העפשהה  תויביטקפא  לע  העיבצהש  רויא 2ב ,) ןתנויל , תיחרזמ  תימורד  כ-4 ק"מ   ) בושיימ קחורמש 

קשממ תעפשהב  בוכיע  שיש  רבדה  תועמשמ  .יוניש  לש  הרורב  המגמ  התארנ  אל  ןמזו  בחרמ  לש  בחרנ  הדימ  הנקב  ןכ , יפ  לע  ףא 
ןוזמ לש  בצמב  תאז , םע  תויסולכוא  . תוסיווב  יזכרמ  םרוג  בשחנ  ןוזמש  רחאמ  עיתפמ , הז  בצמ  .ןוזמה  תתחפה 

, היחמ ימוחתב  הפיפח  המגודל : הייסולכואה , לדוג  תוסיו  לע  םיארחאש  םיפסונ  םימרוג  תויהל  םילולע  דואמ , הלודג  תומכב  ףדוע 
, םילבגומ אל  ןוזמו  בחרמ  יאנתבש  הארה  ( Mus musculus  ) םייוצמ םירבכע  ןחבש  רקחמ  .דועו  תויתרבח  תויצקארטניא 

ביבסמ םילעושה  תייסולכואש  ךכל  תויודע  הארה  לילגב   רחא  רקחמ  תויתרבח  . תויצקארטניא  ידי  - לע תתסוומ  הייסולכואה 
ימוחתב םילעושה  לש  םלקשמ  .ןוזמ  ידי  - לע אלו  היחמה  םוחת  לדוג  ידי  - לע תתסוומ  םילול , םהב  שיש  םייאלקח  םיבושייל 

הריגהה רועישש  דועב  םיחותפה , םיחטשב  םילעושה  לש  הלאמ  רתוי  םיהובג  ויה  םהלש  סויגה  ירועישו  םתודירש  םיבושייה ,
ןוזמ ףדוע  לש  בצמב  םייתרבח , וא  םייבחרמ  םימרוג  ידי  - לע תתסוומ  םינתה  תייסולכוא  םאש  רבדה , תועמשמ  ךומנ  . היה  םהלש 

.הז רקחמב  הארנש  יפכ  ןוזמה , תתחפהל  הבוגתב  בוכיע  תוארהל  היופצ  ןכא  איה  רכינ 

רוזיפ יכ  הארנ  .בחרמבו  ןמזב  תיארקא  הרוצב  בר  ןוזמ  רוזיפל  םרת  האורבתה  תולועפ  ינפל  הערמ  יחטשמ  רקב  ירגפ  לש  יוניפ  - יא
םינת תמועל  האורבתה  תולועפ  תליחת  ינפל  םירדשוממ  םינת  לצא  הובג  היה  היחמה  םוחתב  שומישה  דדמש  ךכל  םרג  הז 

תונימז ללגב  רתוי  בחרנ  ןפואב  םהלש  היחמה  םוחתב  ושמתשה  םינתה  ןכ  ינפלש  רחאמ  רויא 2ג ,)  ) ןתליחת ירחא  םירדשוממ 
(, רויא 2ב  ) םיבושייב םיעובק  ןוזמ  תורוקמ  לע  רתוי  ךמתסהל  ורבע  םינתהש  הארנ  האורבתה , קשממ  תלעפה  רחאל  .בחרמב  ןוזמה 

לע ההובג  תורידתב  קיודמ  עדימ  וקפיסו  סא  - יפ רלוקב ג'י- ורדשומש  םינתב  תויפצתב  ךמתנ  הז  רבסה  .רתוי  ךומנ  דדמה  ןכ  לעו 
.תורפל ןוזמ  יזכרמו  םילול  תותפר , םיבושיי , ןוגכ : ישונא , רוקממ  ןוזמ  לשב  םיעובק  הכישמ  ידקומ  ביבס  תוליעפ 

הז הרקמבש  הארנ  דואמ , יתועמשמ  םרוגכ  ןוזמ  לע  םיעיבצמה  םימדוק   םירקחמ  לע  ךמתסהבו  ליעל , רומאה  רואל 
ןמז חווטב  יונישל  המרת  אל  רכינ  ףקיהב  רקב  ירגפ  קוליס  לש  העפשהה  ןכ  לעו  םיפסונ , ןוזמ  תורוקמ  ןווגמ  בקע  בכרומ  בצמה 

םידקומ לש  רתוי  בחר  ןווגמל  ישונא  רוקממ  ןימז  ןוזמ  תתחפה  ךילהת  לש  הבחרה  ךירצמ  טקילפנוקה  םוצמצ  יכ  הארנ  .רצק 
.תויוצרה תואצותה  תא  גישהל  ידכ  ןוזמ ) יזכרמו  תומטפמ  תולבזמ , םיריד , תותפר , )

תודות

ףוסיאבו הדשה  תדובעב  הרזעהו  הלועפה  ףותיש  לע  ןלוגה  תמר  ירקובלו  בחרמב  םינגהו  עבטה  תושר  יחקפל  תודוהל  וננוצרב 
.הדשה תדובעב  ותרזע  לע  רלדנג  םתוילו  םינותנה ,
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