
םולש  שיא  תימרכ 
חלמה םיו  רבדמ  "פ  ומ

ןמירפ  יתיא 
הברעהו חלמה  םי  עדמ  זכרמ 

רברפ  יפא 
הברעהו חלמה  םי  עדמ  זכרמ 

ץלמומ טוטיצ 

.א רברפו  ןמירפ א  םולש כ , שיא 
םויקב רגתאה  םודס –  רכיכ  . 2017

היגולוקא .החלמ  יחטשב  תואלקח 
(. הביבסו 8(1

חלמההרצקב םי  ךרכ 8(1 / ) ביבא 2017 /  2017ןויליג  ץרמב ,  8

רחש ןב  יריש  םוליצ : יאמ 2014 |  רכיכה , תואנ  .ףצומ  םירמת  עטמ 

החלמ יחטשב  תואלקח  םויקב  רגתאה  םודס –  רכיכ 

הניחבמ םישיגר  םירוזא  יביסנטניא , יאלקח  בחרמ  ןיב  רגתאמ  קשממ  וב  םייקש  ידוחיי  בחרמ  איה  חלמה , םי  םורדב  םודס , רכיכ 
תוליעפה לש  המויק  .עקרקה  ינפ  דע  םידודר  םיקפואב  םיחילמה  םוהתה  ימ  םיאצמנ  הז  בחרמב  .ךומס  יתיישעת  בחרמו  תיגולוקא 

ותרטמש רקחמ , ראותמ  וז  העידיב  .יליעו  יעקרק  - תת זוקינ  ידי  - לע םקוליסו  םוהתה  ימ  תלפשה  לש  תולועפב  הנתומ  תיאלקחה 
אשונה םע  תיבטימ  תודדומתהל  תויביטרפוא  םיכרד  עיצהלו  הז , בחרמב  םינש  ךשמב  תועצבתמה  זוקינה  תולועפ  תא  ןוחבל 

תושר הליבומ  רקחמה  תא  .םודס  תחלמ  חטשב  םיאצמנה  םודס , רכיכ  לש  תואלקחה  יחטשב  עצובמ  רקחמה  .תואבה  םינשל 
.ר " מק לע כ-3,000  ערתשמה  בחרמב  עקרקה  רומיש  לעו  םילחנ  םוקיש  לע  תונופטיש , יקזנ  תעינמ  לע  הנומאה  חלמה , םי  זוקינ 

.םורדמו ברעממ  חלמה  םי  לא  םיזקנתמש  ןופצב , םילשורי  חרזמ  דעו  םורדב  ןומר  הפצממ  םילחנ  הז  בחרמב 

תוימורדה יודיאה  תוכרבב  ןופצמ  תלבוג  איה  .חלמה  םיו  תליא  ץרפמ  ןיב  תומייקה  תוחלמ  תרוש  ןיבמ  תינופצה  איה  םודס  תחלמ 
.םורדמ החלמב  םילבוגש  םיבשומ  רמת , ןיעו  רכיכה  תואנ  םיבשומה  לש  תואלקח  יחטש  םייוצמ  הל  חרזממו  חלמה , םי  ילעפמ  לש 

.עוגפו יקלח  ןפואב  םג  יכ  םא  םויה , דע  הדרשש  רתויב  הרישעהו  הלודגה  איה  םודס  תחלמ 

תופצהמ םיחולמ , תונייעמ  תמירזמ  עפשומה  םישרמ , םינימ  ןווגמל  ידוחיי  לודיג  תיבו  תבכרומ  תיגולוקא  תכרעמ  איה  החלמה 
שבייתמה רוזא  המוחתב  תללוכ  החלמה  .םידודרה  םוהתה  ימ  יסלפמב  םייתנוע  םייונישמו  הברעהו , ןיצ  היצמא , םילחנהמ  תויתנוע 

םייעקרק - תתהו םייליעה  םימה  יפוג  ןווגמו  החלמב  םינוש  םירוזאב  עקרקה  בכרהב  םייוניש  .הנשה  לכ  בוטר  רתונש  רוזאו  ץיקב ,
החלמב חמוצל  תודוה  .הב  חמוצה  ( zonation  ) רוגיח לע  םיעיפשמ  םתוחילמבו , םבכרהב  הזמ  הז  םילדבנש  החלמה , חטשב 

לש בחר  ןווגמל  לודיג  תיבו  םתדידנ  לולסמב  םיבר  תופוע  ינימל  הכישמ  רוקמ  איה  החלמה  הז , ירבדמ  רוזאב  םימ  תוכרב  םויקלו 
התייה החלמב  םילחוזה  תייסולכוא  .הדחכה  תנכסב  םהמ  קלחש  םיבר , םיפרוטו  בשע  ילכוא  םימסרכמ  םיפלטע , ומכ  םיקנוי ,
גדה ןכו  םייח  - ודהמ השולש  .םיגדו  םייח  - וד ינימ  ופצנ  םודס  תחלמב  .הדחכה  תנכסב  םויכ  יוצמ  לודגה  הקלחו  רבעב , הרישע 

לשמל םהב  ודחכנ , החלמב –  רבעב  ויהש  םינימהמ  קלח  .הדחכה  תנכסב  םייוצמ  ( Aphanius dispar  ) תוחלמה תיוואנ  ימדנאה 
(. Garra ghorensis  ) םודס תסלוגע  ימדנאה  גדה 
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ושענ ןכ  לעו  תובשייתהו , היישעת  תואלקח , וב  םיליבגמ  םימה  יבאשמש  רוזא  אוה  טרפב , םודס  תחלמ  רוזאו  ללכב  חלמה  םי  רוזא 
החלמה רוזאב  םילחנה  םילשא .)  ) םתריכסו הברעו ) ןיצ   ) םילחנ לש  היטה  ןוגכ  וב , םינושה  םימה  יפוגב  םיבר  םייתוכאלמ  םייוניש 

ימ תכרעמ  תמייק  תיליעה  םימה  תכרעמ  לע  ףסונ  .הדוקפת  לעו  הלש  הנבמה  לע  םיעיפשמ  הברעהו , םילשא  היצמא , ןיצ , רמת , – 
ןכו םינוש  םימ  תורוקממ  תעפשומ  וז  תכרעמ  .החלמה  לש  יגולויבה  ןווגמבו  תונושב  יטננימוד  םרוג  איהש  םידודר , םוהת 

רוזאל םיעיגמה  תונופטישה  תמצוע  וא  חלמה  םי  לש  זוקינה  סיסב  תדירי  ךשמה  לשמל ,  ) םיירוזא םינתשמ  םיבר : םינתשממ 
םימה סלפמ  הלעמב , תוביאשה  תרבגה  ןוגכ   ) תישונא תוליעפב  םרוקמש  םינתשמ  היקשה ;) ומכ   ) םיימוקמ םינתשמ  םתומכו ;)

(. הפנע תיאלקח  תוליעפו  תוכומסה  יודיאה  תוכרבב 

תואנ םיבשומה  לש  תואלקחה  יחטש  רבע  לא  הנממ , החרזמ  םג  תכשמנ  החלמה , חטשב  תמייקה  םידודרה  םוהתה  ימ  תכרעמ 
בייחמו הז , רוזאב  אמייק  - תב תואלקח  םויק  לע  הֵשקמ  דואמ , תימנידו  החילמ  הדודר , םימ  תכרעמ  לש  המויק  .רמת  ןיעו  רכיכה 
יחטש חותיפבו  םימייקה  תואלקחה  יחטשב  זוקינה  תויעבב  לופיטב  חלמה  םי  זוקינ  תושר  לש  תימוי  - םויו תיתריצי  תודדומתה 

בקע ןה  הטמלמ )" הפצה   )" חטשה ינפל  דע  םוהתה  ימ  תיילע  בקע  ןה  םימרגנ  תואלקחה  יחטשב  הפצה  יעוריא  .םישדח  תואלקח 
השק העיגפ  ההז : האצות  שי  תילכתב  תונושה  תועפותה  יתשל  הלעמלמ .)" הפצה   )" היקשהה ימ  לש  יוקלה  לוחלחה  רשוכ 

.םהלש סרה  ףאו  םינושה  םילודיגב 

, יאלקח ותוא  ידי  - לע דבועמו  םנוד  לע כ-20  ערתשמש  הדש , ותואבש  ךכל  תמרוג  םודס  רכיכ  רוזאב  עקרקה  בכרהב  תוינגורטהה 
רחא קלחבו  בטיה , םילודיגה  וחתפתי  דחא  קלחב  .עקרק  תוחילמ  וא  לוחלח  רשוכ  ןוגכ  םהיתונוכתב , םילדבנש  םירוזא  אוצמל  ןתינ 

.הקוצמ יאנתב  וחתפתי  םה 

ןחבש ץולח  רקחמ  ךרענ  םייאלקחה , םירוזאב  יוורהו  יוור  - אלה ךוותה  לע  םיעיפשמה  םייזכרמה  םימרוגה  תא  תוהזל  הרטמב 
לעו ףיצר  רוטינל  םינשייח  לש  םתנקתה  לע  טלחוה  םיאצממה  תובקעב  טולייפ .)"  )" םצמוצמ חטש  עקרק ) רקס   ) תיגולודפ

ימל תמאתומ  הנקתוהש , תמדקתמה  םינשייחה  תכרעמ  .םתוחילמבו  םוהתה  ימ  סלפמב  םייונישה  תא  ונחביש  ידכ  םמוקימ ,
.םכח ןופלט  רישכמ  לכמ  םג  תופצל  ןתינ  ףיצר  ןפואב  תרדשמ  איהש  םינותנבו  הז , רוזאב  םיחולמה  םוהתה 

לחה  ) םינתשמ םיקמועב  םידודר  טליס  יקפוא  םימייק  םודס  רכיכ  לש  תואלקחה  יחטשב  יכ  תוארמ  הכ  דע  רקחמה  תואצות 
םניאש טליסה  יקפוא  לע  םינועש  םימכ  םירבטצמ  תואלקחה  יחטש  לש  היקשהה  ימ  םיחטשהמ .) קלחב  לש 60 ס"מ  קמועב 

ינפל תחתמ  רטמ   3–2  ) רתוי הקומע  תירוזאה  הווקאהש  ןייצל  בושח  .דואמ  תודודר  תווקא  - יתת תריציל  םימרוגו  םימל , םירידח 
םישרוש תיב  םיבייחמה  םילודיגל  30–40 ס"מ )  ) דודר םישרוש  תיב  םיכירצמה  םילודיגמ  רוזאה  יאלקח  לש  רבעמה  חטשה .)

.םוהת ימב  ףצומ  ונניאש  םישרוש  תיב  םויקל  יוור  - אל ךוותב  רסוח  לש  היעב  תורצוויהל  הליבוה  100–120 ס"מ ,)  ) רתוי קומע 

תוינושאר תואצות  .םתוחילמו  םימה  סלפמ  ירחא  בקעמ  וב  ךרענש  רבוטקוא 2016 ,) – ינוי  ) םישדוח רפסמ  לש  רוטינ  עצוב  הכ  דע 
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חטשב היקשהה  ףקיהב  תולתכ  רקיעב  רויא 1 ,)  ) הנשה ךלהמב  תורשעב ס"מ  הנתשמ  םוהתה  ימ  סלפמ  יכ  תוארמ  רוטינה  לש 
.הז   חטש  לא  םיזקנתמה  םיחטשבו  וב , םקוממ  ןשייחהש  יאלקחה 

רויא 1
רוטינ תואצותל  המגוד  םישדוח -  העברא  ךרואל  םודס  רכיכב  חודיקב  םימה  סלפמ 

םירמת עטמ  ךותב  חודיקב  םוהתה  ימ  קמוע 
תיפצנ רבמטפס  ףוסמ  .מ  -40 ס" כב רבמטפס 2016  שדוח  עצמא  דעו  ינוי 2016 )  ) רוטינה תליחתמ  ודרי  םוהתה  ימ 
.היתובקעב הלחהש  היקשההו  םיכומסה , םיחטשב  העצובש  הליתשה  תובקעב  הארנה  לככ  םוהתה , ימ  סלפמב  היילע 

לש תימוקמ  היקשהמ  רקיעב  הארנה , לככ  םיעבונש , לש כ-6 ס"מ )  ) םיימוי סלפמ  ייוניש  תוארל  ןתינ  המותכה  תרגסמב 
.ךליאו ילוי  שדוח  עצמאמ  ידכל 2 ס"מ  םינטק  םיימויה  םייונישה  יכ  תוארל  ןתינ  תטעמתמ , הייקשהה  רשאכ  .םירמתה 

לוכיו תוחילמה  תדרוהב  עייסמ  ףא  ילואו  םילודיגל , קיזמ  ונניא  הנשהמ  קלחב  רתוי ) םיקותמו   ) םיהובג םוהת  ימ  סלפמש  ןכתיי 
הברעהו חלמה  םי  עדמ  זכרמ  ירקוח  ידי  - לע הלא  תויגוס  ונחביי  רקחמה  ךשמהב  .יאלקחהמ  שרדנה  היקשהה  ףקיהב  ךוסחל 

חטשב םוהתה  ימ  סלפמ  לש  תיתנועה  המגמה  תונתשה  ירחא  בקעמה  ךשמיי  ןכ , ומכ  .םיאלקחה  םעו  זוקינה  תושר  םע  ףותישב 
ךישמנ ךכ , לע  ףסונ  .םידודרה  םוהתה  ימ  לש  סלפמה  תא  םיביתכמה  םימרוגה  תא  תופמלו  רתאל  הרטמב  ץולחה , רקחמ  לש 

םימה סלפמ  תונתשה  לע  םיאלקחלו  זוקינה  תושרל  תוארתהה  ןתמ  תאו  תואלקחה  יחטשב  הפיצרה  בקעמה  תלוכי  תא  חתפל 
לופיטל חלמה  םי  זוקינ  תושרל  תויביטרפוא  תוצלמה  ןתמל  סיסב  ושמשי  הלא  לכ  .םירטונמה  תואלקחה  יחטש  תחת  םתוכיאו 

.םיידיתעה תואלקחה  יחטש  לש  לכשומ  חותיפלו  םידבועמה  םיחטשב  רתוי  םאתומ 
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