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לחש םתר  םוליצ : ןפחרה |  ףועממ  םילאצ  לחנ  תפינמ 

םייקתהל םגו  םייקל  םירחוב 

.הביבסה לע  עיפשמה  םרוג  איה  היישעתה  המויק , םצעמ  .יתביבסה  סרטניאה  ןיבו  היישעתה  ןיב  הנבומ  חתמ  םייק  תודוהל : שי 
םע תודדומתה  ךות  חלמה , םי  יממ  םיינויח  םילרנימ  תקפהל  היישעת  תמקהב  חלמה  םי  ליכב  וניצמאמ  ודקמתה  רבעב  םא  לבא 
הבוחה תלטומ  ונילעו  םימצעתמו , םיכלוה  םייתביבסה  םירגתאה  יכ  םידמלמ  םינורחאה  םירושעה  םודס , בחרמ  ונל  ןמיזש  םיישקה 

.יוניש עצבלו  יתביבסה  סרטניאה  תא  םינפהל 

תויגוסל תועדומה  תיילע  םע  םינשה  ךלהמב  הדדחתה  ההובג  תיגולוקאו  תיתביבס  תושיגר  לעב  רוזאב  םילעופ  ונא  יכ  הרכהה 
הביבסה לע  הרימש  לש  תיביטקא  - ורפ תוינידמ  םשיילו  ץמאל  חלמה  םי  ליכ  הטילחה  רושעל  בורק  ינפל  .תויתביבס 

. הב תלעופ  איהש 

הנשב םימ  דראילימ מ"ק  כ-1.5  תודבועל : רשאב  חוכיו  ןיא  .חלמה  םי  סלפמ  תדירי  לש  תיתוהמה  היגוסה  תעה  לכ  תבצינ  עקרב 
ןופצב ומקוהש  םימה  ילעפמ  .תענמנ  םיל  םתמירזו  תואלקחלו ) הייתשל   ) הלעמב תובר  םינש  הזמ  םילצונמ  םיל , רבעב  ומרזש 
תמרוג חלמה  םי  ליכ  תוליעפ  םג  .םיה  סלפמ  תדיריל  םיירקיעה  םימרותה  םה  םילקאה , יוניש  עקר  לע  ןדריה , תורוקמ  תריכסו 

.ינשמ םירחאה  םימרוגל  סחיב  הקלח  םלוא  הלש , תויתיישעתה  תוכרבב  עצובמ  םימ  יודיא  ןכש  סלפמה , תדיריל 

תדירי חכונלו  וז  תוליעפ  רדעיהב  םיכ –  ומויק  ךשמה  תא  תרשפאמ  ימורדה  ןגאה  לא  חלמה  םי  לש  ינופצה  ןגאהמ  םימ  תמרזה 
.יודיאה ךילהת  תא  יעבט , ןפואב  עודיכ , הריבגמ  םיה  ינפ  חטש  תלדגה  .םמושו  ברח  חטשל  ךפוה  ימורדה  ןגאה  היה  םיה  סלפמ 

.תויתיישעתה יודיאה  תוכרב  ףוחל  תורייתה  גושגש  תא  החיטבמ  ןמזב  - ובו היישעתה , םויק  תא  תרשפאמ  וז  תענמנ  יתלב  האצות 
הצק לע  והז , .םיה  סלפמ  תדיריל  םילעפמה  לש  המורת  ימורדה  ןגאה  חטשב  תיתיישעתה  תוליעפבו  םימה  תמרזהב  םיאורה  שי 

.טקילפנוקה לש  וִבל  גלזמה ,

גלשאהש תוסימת  המגודל , .םורדה  רוזאב  םיבר  םילעפמל  הנזה " רוניצ   " תשמשמ תויתיישעתה  תוכרבל  חלמה  םי  ימ  תמרזה 
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ףאו בבוח , תואנב  םורב  תובוכרת  רוצייל  רבעומ  םורבה  םודסב ; םורבה  לעפמב  םורב  תקפהל  םלג  רמוח  תושמשמ  ןהמ , הצומ 
םי ימ  תוסימת  םויזנגמה ; לעפמב  רולכו  יתכתמ  םויזנגמ  רוצייל  םלג  רמוח  םיקפסמ  גלשאה  ילעפמ  םלועה ; יבחרב  קוושמ 

םידבוע יפלא  הקיסעמ  םורדה , תלכלכ  תא  תססבמה  וז , היישעת  .היזנגמ  רוצייל  םתור  רושימב  סאלקירפ '  ' לעפמל םג  תומרזומ 
.םיפסונ הקוסעת  ילגעמב  םיפלא  תורשעו  רישי  ןפואב 

רוצייה ילעפמ  לש  תיתיישעתה  תוליעפהמ  םירזגנה  םייגולוקאהו  םייתביבסה  םייונישב  ונקלח  תדימב  ריכהל  ונדמל  ןמזה  םע 
הנכהל ןהו  םוחתב  םילעופה  םיברה  הרדסאה  ימרוג  םע  הלועפה  ףותישו  תופיקשה  תרבגהל  ןה  האיבה  וז  הרכה  .םודסב  ונלש 

 – ונתוליעפ לש  יתביבסה ) ָךְרדִמה  רמולכ  " ) תיתביבסה לגרה  תעיבט   " םוצמצלו רבעה  יקזנ  ןוקיתל  תונוש  תוינכת  לש  םושיילו 
.דיתעבו   הווהב 

לחש םתר  םוליצ : םילאצ |  תפינמ  לש  הייצחו  הנופצ  הנזהה  תלעת  לש  הכראה  תבייחמ  ינופצה  ןגאה  סלפמ  תדירי 
תומכב םילחנה ) תופינמב  תרבטצמה  ףחס  תמדא  ' ) ידאו רמוח  שמתשהל ב' ונילע  ונתוליעפ , יחטשב  תוללוס  ססבלו  םיקהל  ידכ 
, חלמה םי  לש  יברעמה  ופוח  ךרואלש  אלא  .יתוכיא  ידאו ' רמוח   ' תיירכל ןימז  רוקמ  םה  םילחנ  יצורעו  ףחס  תופינמ  .תרכינ 

.רישע יגולויב  ןווגמו  םיידוחיי  לודיג  יתב  םימייקתמ  ונלש , ןויכיזה  יחטשב  םיאצמנ  ונממ  םיקלחש 

ענמיהל הרטמב  תושדח  םיכרד  רתאל  תונורחאה  םינשב  ונלעפ  תיגולוקאה  העיגפה  תא  רעזמלו  לודיג  יתב  םתוא  תא  רמשל  ידכ 
הלאכ םימזימל  תואמגוד  .היירכה  ידכ  ךות  יתביבס  םוקישו  םירפומ  םירוזאל  היירכה  תלבגה  תופסונ –  םילחנ  תופינמב  היירכמ 

.רמֵח לחנ  ךפשל  באה  תינכתו  ידג  ןיע  לש  םירמתה  עטמ  טקיורפ  ןה 

ליכ .םינוש  םיעגפמ  ןהירחא  וריתוה  םיחותפה  םיחטשב  ידאו ' רמוח   ' לש היירכ  תונש  תורשע  ןכש  רבעה , יקזנ  םוקישל  םילעופ  ונא 
תושרו הביבסה  תנגהל  דרשמה  ףותישב  םילאצל , ןיצ  לחנ  ןיב  םימקוממה  םיחטש  לש  הרדסהו  םוקיש  טקיורפ  העציב  חלמה  םי 

הרואתה הלטוב  ןבא , ימורעמ  ורדסוה  רפע , יכרד  ושטשוט  חטשהמ , תלוספ  התנופ  ועצובש  תודובעה  תרגסמב  .םינגהו  עבטה 
.דועו רוא , םוהיז  הרציש  םימה  תביאש  ינקתמ  ביבס  תילילה 

הביבסה רוטינ  ףוקש : םיאור  קוחר  םיאור 

רוטינ לש  הפנע  תוליעפ  תונורחאה  םינשב  םימייקמ  ונא  הביבסה , לע  ונתוליעפ  תעפשה  תא  רעזמלו  רקבל  דומאל , הרטמב 
: גלזמה הצק  לע  תודחא , תואמגוד  ןלהל  .יתביבס 
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.םילשאבו טול " תשא   " רוזאב רכיכה , תואנב  תומקוממה  רוטינ , תונחת  שולש  תועצמאב  תרטונמ  םודס  בחרמב  ריוואה  תוכיא 
חכונל הביבסה , תנגהל  דרשמה  תשירדל  םאתהב  , 17025ISO ןקתל תונחתה  תכמסה  ךילהת  לש  ומוציעב  םייוצמ  ונא  הלא  םימיב 

.דרשמה לש  טנרטניאה  רתא  תועצמאב  בחרה  רוביצל  ןווקמו  ףיצר  ןפואב  םירדושמ  רוטינה  ינותנ  יכ  הדבועה 

- כב ףיצר  רוטינל  רושכמ  תודחא  םינש  ינפל  ןקתוה  םודסב  רוצייה  ינקתמ  תובוראמ  םימהזמה  תטילפ  לע  הרקבה  תא  ריבגהל  ידכ 
הטילפה ינקתב  םידמוע  ונא  יכ  אדוולו  םיכילהתה  תא  רקבל  ונידיב  עייסמ  רבדה  םודס .) רוזאב  תובוראה  תיברמ  ןהש   ) תובורא  30
.הביבסה תנגהל  דרשמה  לש  טנרטניא  רתאל  ןווקמו  ףיצר  ןפואב  םירדושמ  תובוראהמ  ףיצרה  רוטינה  ינותנ  .םישרדנה  םירימחמה 

םימירזמה םיפסונ  םילעפמ  העברא  ףותישב  חלמה , םי  לש  ינופצה  ןגאה  ימ  רוטינל  תינכת  הנושארל  ונלעפה  ןורחאה  טסוגואב 
םיכפשה תומרזה  תעפשה  תא  דומאל  התרטמו  הביבסה , תנגהל  דרשמה  ידי  - לע הרשוא  תפתושמה  רוטינה  תינכת  .םיל  םיכפש 

(, ץיקבו ףרוחב   ) הנשב םיימעפ  םיה  ימ  תומיגד  תליטנ  עצובת  תיתנש  - ברה רוטינה  תינכתב  .ינופצה  ןגאה  לע  תורזוחה  תוחלמתהו 
.בחרה   רוביצל  ומסרופי  תואצותהו 

בגנה יבצ  תבוטל  יגולוקא  ןורדסמ 

(, Gazella Dorcas  ) בגנה יבצ  ומכ  םירידנ , םייח  ילעב  לש  םתוליעפל  סיסבו  ההובג  תיגולוקא  תושיגר  תלעב  איה  םילאצ  תפינמ 
לש תישארה  הביאשה  תדוקנ  תקתעה  תננכותמ  םיה , סלפמ  תדירי  חכונל  .דבלב  םיטרפ  תורשע  הנומ  םוקמב  ותייסולכואש 

יאוותו לעפמה , לש  הנושארה  יודיאה  תכרב  לא  הנזה  תלעתב  המורד  ומרזי  םימה  .יחכונה  המוקיממ  הנופצ  ( P-88  ) םילעפמה
הדעווה ףותישב  ינדפק , ןונכת  ךילהב  .יגולוקאה  ןורדסמה  תא  עוטקל  לולעו  םילאצ , לחנ  תפינמ  תא  תוצחל  דיתע  הנזהה  תלעת 
םירבעמ ךרעמ  התוא  הצחיש  הרופח  הנזה  תלעת  תמקה  היעבל : ןורתפ  אצמנ  םינגהו , עבטה  תושרו  "ל ) תוה  ) תוימואל תויתשתל 

ףאו תילמינימ , תיפונ  העיגפ  הלעתה , ידצ  ינשמ  םייח  ילעב  לש  הפיצר  העונת  יודיאה , תוכרבל  םימ  תמרזה  ורשפאתי  ךכ  .םייליע 
.הלעתל תיתשתה  תריצי  ךרוצל  ידאו ' רמוח   ' תיירכב ךרוצה  רתייתי 

םייתועמשמהו םיבכרומה  םירגתאה  דחא  אוה  הביבסה  לע  העפשהה  רועזמ  ןיבל  היישעתה  לש  םיילועפתה  םיכרצה  ןיב  ןוזיאה 
.ומע דדומתהל  ימויקה  ךרוצב  םיריכמ  ונאו  תאזה , תעב  ונינפל  םידמועה  רתויב 

ןיינעה ילעב  ןומא  תא  שוכרל  לכונ  ךכ  קרש  הנבה  ךותמ  ראשה  ןיב  שדחמ –  ותוא  אוצמל  ונילע  םוי  לכב  בהזה ? ליבש  רבוע  ןכיה 
ךישמנ דבב  דב  םלוא  ימואלה , קשמל  המורת  םירהלו  בגנה  יבשותל  הסנרפ  קפסל  חלמה , םימ  גלשא  קיפהל  אופא  ךישמנ  .ונלש 

.ונתולהנתה תא  וביתכיש  תומייק , ילוקיש  ץמאנו 
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