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: םוליצ יתנש |  - בר רקחמ  לש  דקומב  תואצמנ  הדוהי  רבדמו  חלמה  םי  בחרמב  יבונה  לעיה  לש  העונתהו  תוגהנתהה  היפרגומדה ,
CC BY NC-ND 2.0 רקילפ  , Orientalizing

םיכילהתה לש  תועפשהה  .םדאה  תוליעפב  םרוקמש  ריהמ  בצקב  םייפונ  - םייתביבס םייוניש  תונורחאה  םינשב  רבוע  חלמה  םי  ןגא 
יאנת לש  בולישה  .תקפסמ  בל  תמושתל  וכז  םרט  הז  ידוחיי  ץרא  לבח  ינפב  םידמועה  םייגולוקאה  םירגתאהו  חמוצהו  יחה  לע  וללה 

ידוחייו רישע  יגולויב  ןווגמב  םיכמותה  םידחוימ , לודיג  יתב  רצוי  חולמה , םגאהו  רבדמה  תואנ  יקוצמה , ףונה  םיינוציקה , ריוואה  גזמ 
, תונוש תוינגופורתנא  תועפשהו  חלמה  םי  סלפמ  תדירי  בקע  םישחרתמה  לודיג , יתבב  ריהמ  בצקב  םייונישל  .חלמה  םי  ןגאל 

ףסונ יתועמשמ  ךילהת  .הלא  תועפשהו  םיכילהת  תנבהל  הבר  תובישח  שי  ןכ  לעו  חמוצהו , יחה  לע  תינסרה  העפשה  תויהל  הלוכי 
תשילפ לש  הלא  תועפותל  .םדא  תוליעפ  תובקעב  םתופיפצב  היילע  וא  םינימ  לש  הצופתה  תובחרתה  אוה  חלמה  םי  תביבסב 

לעו יונ  תוניג  לע  תואלקחה , לע  םג  אלא  ימוקמה , חמוצהו  יחה  לע  קר  אל  תוקיזמ  תועפשה  תויסולכוא , תוצרפתהו  םירז  םינימ 
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עדיה לש  הקמעה  תבייחמ  תירוזא  המרב  וללה  תועפותה  םע  הליעי  תודדומתה  .תודבכ  תוילכלכ  תוכלשה  ןהל  תוולתמש  תויתשת ,
השוחנ הדובעו  םייתועמשמ  םיביצקת  תיתכרעמ , תוסייגתהו  הלועפ  יפותיש  ךוניחו , תועדומ  רוטינו , םירקס  םירקחמ , תועצמאב 

.ןמז ךרואל 

רקחמלו יתביבס  לופיטל  םיביצקת  הביבסה  תנגהל  דרשמה  הצקה  חלמה  םי  ןגא  םוקישלו  חותיפל  תיתלשממ  תינכת  תרגסמב 
ילעב םיירקיעה  םימרוגה  ופומ  רוטינהו  רקחמה  ימזימ  ןונכת  תרגסמב  .םינגהו  עבטה  תושר  לש  הלוהינב  יגולוקא  רוטינלו 

.םייתביבס םייונישל  םיבוט  םינמס  שמשל  תולוכיש  תוימונוסקט  תוצובק  ורחבנ  ןכו  רוזאב , חמוצהו  יחה  לע  העפשהה  לאיצנטופ 
תובקעב םייגולורדיה  םייוניש  םיאבה : םימרוגה  תעפשהב  דקמתהל  ונרחב  חמוצו  יחה  לע  םיילאיצנטופה  העפשהה  ימרוג  ןיבמ 

קקוב לחנב  םימה  תוכיא  רופיש  ןוגכ   ) לודיג יתב  םוקיש  קשממו  םירקבמ  תויתשת , םיבושיי , רמתה , יעטמ  תואלקח  סלפמה , תדירי 
(. הז ןויליגב  ואר  םיקוצ –  תוניע  תרומשב  םימ  יפוג  םוקישו 

םצמוצמ רוזאב  הילע  עדיהש  םינימב , הרישע  תימונוסקט  הצובק  םיילגר , יקורפ  לע  שגד  ונמש  רוטינהו  רקחמה  ימזימ  תרגסמב 
יכ תוארמ  חלמה  םי  ןגאב  םיילגר  יקורפ  רוטינמ  תוינושארה  תואצותה  .לארשיב  ץופנ  אל  רוטינ  יכרוצל  הב  שומישהו  תיסחי ,

תופוע תוצובקלו  חמוצ  תורבחל  רוטינ  ךרעמ  םקוה  ןכ , ומכ  .לודיג  יתבב  םייונישל  בוט  ןמס  שמשל  לאיצנטופ  שי  וז  הצובקל 
Passer  ) ןדריה רורדו  ( Capra nubiana  ) יבונה לעיה  תמגודכ  רוזאל , םיבושח  םינימב  קימעמ  רקחמב  דקמתהל  ונרחב  .םיפלטעו 

בושח רקחמ  .תויסולכוא  שושיאו  םוקיש  קשממ , תורטמל  תרקחנ  תיחכונהו  תירוטסיהה  רבדמה  תואנ  תייחמצ  (. moabiticus
. םינעלוב  שדח : לודיג  תיב  ךותב  םיימימה  תוילוחה  ירסח  תרבחב  קסוע 

רנטיר זוע  םוליצ : םילגר |  יקורפ  רקס  ( - Megacephala [Grammognath] euphratica  ) תרפה תידג 
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ןרה ןור  םוליצ : התביבסו |  םיקוצ  תוניע  תרומשב  רקחמ  ( - Passer moabiticus  ) ןדריה רורד 

בוד - ןב רימא  םוליצ : הליל |  יסרוד  רקס  ( - Ptyodactylus guttatus  ) היוצמ תינפינמב  תזחוא  ( Strix butleri  ) רבדמ תיליל 

ןוכית ןתנוהי  םוליצ : העונת |  ןשייח  םע  המלצמב  םלוצש  ( Capra nubiana  ) יבונ לעי 
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יחימע ןרע  םוליצ : םיפלטע |  רוטינ  טקיורפ  ( - Rhinolophus clivosus  ) בגנ ףסרפ 

ןרה ןור  םוליצ : תופוע |  רקס  ( - Upupa epops  ) תפיכוד

רב דעיבא  םוליצ : ידג |  ןיע  בחרמב  ( Tarentola annularis  ) תשלופ תיממש 
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ןוכית ןתנוהי  םוליצ : הרודבלס |  לחנב  ( Hyaena hyaena  ) ספסופמ עובצ 

רנטיר זוע  םוליצ : םילמנ |  רוטינ  טקיורפ  ( - Camponotus kugleri  ) ירלגוק תינופמק 
חלמה םי  בחרמב  םינגהו  עבטה  תושר  לש  רקחמ  ימזימו  םייח  ילעב  ינימ 

, הפיח תטיסרבינוא  םינוש : םיפוגמ  םירקוח  םע  הלועפ  םינגהו  עבטה  תושר  תפתשמ  רוטינהו  רקחמה  ימזימ  ןווגמ  תא  שממל  ידכ 
"א, שד ןוכמ  הברעהו , חלמה  םי  עדמ  זכרמ  בגנב , ןוירוג  - ןב תטיסרבינוא  םילשוריב , תירבעה  הטיסרבינואה  ביבא , - לת תטיסרבינוא 
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תויגולונכטו םילכ  לש  בחר  ןווגמ  שמשמ  םימזימב  .עבטה  תנגהל  הרבחה  לש  לארשיב  םיקנויה  זכרמו  ילארשיה  תורפצה  זכרמ 
ןשייח םע  תומלצמ  םייח , ילעב  רחא  ינייוול  בקעמ  תוכרעמ  חמוצ , רוטינל  םינפחר  לע  םיבכרומה  םינשייח  ומכ  רקחמה , תיזחבש 

רוטינהו רקחמה  יגשיהל  םרותה  ינויח  ביכרמ  . DNA barcoding תרזעב םינימ  גוויסו  םייטנג  םינמס  חותינ  םיפלטע , יאלג  העונת ,
.חטשה   םע  הלועמ  תורכיה  םהלש  רוזאב , םינגהו  עבטה  תושר  לש  םידבועו  םיחקפ  םע  קודהה  הלועפה  ףותיש  אוה 

תוצרפתהו תויגולויבה  תושילפה  םוחתב  םיירוזא  םירגתא  םע  םיימושיי  םילכו  רקחמ  תועצמאב  דדומתהל  הסנמ  תינכתה 
תוטשפתה ידג  , ןיע  בחרמב  תונורחאה  םינשב  הלגתהש  ( Tarentola annularis  ) תיממשה לש  שלופה  ןימה  םהבו : תויסולכוא ,

בנז רצקו  [ Corvus ruficollis  ] ףרוע םוח   ) םיברוע תויסולכוא  תוצרפתהו  ( Wasmannia auropunctata  ) הנטקה שאה  תלמנ 
םודיקבו סוסיבב  קסוע  ידג  ןיע  תרומש  תווצ  תלבוהב  תינכתה  תרגסמב  ךרד  ץרופ  םזימ  .חלמה  םי  בחרמב  [( Corvus rhipidurus]

ןויליגב ואר  ) יגולויבה  ןווגמה  רומישב  ךומתלו  םירז  יונ  יחמצ  לש  תויגולויב  תושילפ  עונמל  ידכ  הביבסל  תיתודידי  יונ  תוננג  לש 
(. הז

סוסיבבו חלמה  םי  ןגאב  חמוצו  יח  לש  חווט  יכורא  רוטינלו  רקחמל  תודוסיה  תחנהב  תרזוע  חלמה  םי  ןגא  םוקישו  חותיפ  תינכת 
ףתושמה םויקה  רופישל  םורתל  הלוכי  תינכתה  תחלצה  .ירוזא  הדימ  הנקב  תויגולויב  תושילפב  יתכרעמ  לופיטל  תימושיי  תינכת 

.םדאה  ביצהש  םיריבכה  םייתביבסה  םירגתאה  חכונ  םלועב  רתויב  דחוימהו  ךומנה  םוקמב  עבטהו  םדאה  לש 

תורוקמ

חלמה םי  בגנה , ירקחמ  .חלמה  םי  לבחב  טקיורפ  תויגולויב : תושילפ  תעינמו  יונ  תוננג  .מ 2016 . רכלב   .1
.55-47 הברעהו 8(2 :)

תושר .הדוהי  רבדמ  חרזמב   Tarentola annularis ןימהמ תיממש  תואצמיה  תריקס  .א 2015 . רב   .2
.םינגהו עבטה 

.םינגהו עבטה  תושר  .תוומה  םיב  םייחל  רוקמכ  םינעלובה  .פ 2016 . ימע  - ןבו גרבשריה א   .3
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