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

םינגהו עבטה  תושר  ןויכרא  תובידאב   , Take Air םוליצ : םיקוצ |  תוניע  תרומש  לומ  ףוחה  וקב  הריהמה  הגיסנה  בקע  חלמה  םי  ףוחב  םיקומע  םיצורע  תורתחתה 

תויגולוקא תוכרעמו  םיחל  לודיג  יתב  לש  הריצי 
עבט יכרע  רומישל  ילככ  םיקוצ  תוניע  תרומשב 

גלזמה הצק  לע 

יפוחלש םיימימה  לודיגה  יתבב  םייתוהמ  םייגולופרומו  םייגולורדיה  םייונישל  תמרוג  חלמה  םי  סלפמ  תדירי 
.םהב תומייקתמה  תורידנ  תויגולוקא  תוכרעמל  תידימ  הנכס  הביצמו  חלמה , םי 

לש בלושמ  ךלהמ  עצוב  'ה ) חשפ ןיע   ) םיקוצ תוניע  תרומשבש  תויגולוקאה  תוכרעמה  תא  רמשל  ידכ 
.הרומשבש םיגדה  תרבחב  לופיטו  םימ ) תוכרב   ) םייתוכאלמ לודיג  יתב  תמקה 

םיגדה תרבח  רומישל  ורדגוהש  םייגולויבה  םידעיה  תיברמב  החלצה  לע  םידיעמ  םירקוחה  יאצממ 
.הרומשה לש  תידוחייה 

ללגב הטקננ  וז  הגירח  הלועפ  .ןיאמ  שי  לודיג  תיב  תמקה  ןפוד –  תואצוי  ןה  םיקוצ  תוניעב  רומישה  תולועפ 
.חלמה םי  סלפמב  תיטמרדה  הדיריהמ  האצותכ  ורצונש  םיגירחה  םיאנתה 

.

תכרעמה

ריצקת

ירוזאל םיידוחיי  יחו  חמוצ  לש  הרבחב  ךמותש  רבדמ  הוונ  איה  חלמה , םי  לש  יברעמ  - ןופצה ופוחלש  םיקוצ , תוניע  תרומש 
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; חלמה םי  תיוואנו  הלוחכ  תיוואנ  ןדריה , ןונמא  יוצמ , ןונמא  םינימה  תא  תללוכו  תידוחיי , הרומשב  םיגדה  תרבח  .החלמ 
לש תפסונ  תוידוחיי  .הרומח  הדחכה  תנכסב  ןימכ  לארשיב  םינתיילוחה  לש  םודאה  רפסב  תרדגומ  חלמה  םי  תיוואנ 

תומייקש תויסולכוא  ןיבל  הרומשבש , ןונמאה  תויסולכוא  ןיב  םייטנג  םינמסב  תאטבתמש  תונושב  איה  םיגדה  תרבח 
תכרעמה תוביצי  לע  םימייאמש  םיכילהת  הרומשב  םילח  חלמה  םי  תגיסנמ  האצותכ  .ןדריה  תכרעמב  םירחא  לודיג  יתבב 

לופיטו םישדח , םימ  יפוג  לש  הריצי  תועצמאב  לודיגה  תיבב  לופיט  הללכ  םינגהו  עבטה  תושר  תוליעפ  .תיגולוקאה 
רדגוה םזימה  .ןדריה  ןונמא  גדל  הייבר  ןיערג  לש  המקהו  םישדחה  םימה  יפוגל  םיגדה  תרבעה  תועצמאב  םיגדה  תרבחב 

םינגהו עבטה  תושר  הגיצהש  ןונכתה  תויחנה  תיברמ  תא  םיללוכ  םישדחה  םימה  יפוגש  רחאמ  תיסדנה , החלצהכ 
שחרתה םישדחה  םימה  יפוגב  .הרומשה  יגד  רומישל  ורדגוהש  םייגולויבה  םידעיה  תיברמב  םג  דמע  םזימה  .ןנכתמל 

ורבעוהש תוכרבה  לכב  וססבתה  יוצמ  ןונמאו  ןדריה  ןונמא  .תויוואנה  ינימ  ינש  ךותמ  דחא  ןימ  תוחפל  לש  יעבט  סולכא 
לע ףסונ  .תושדחה  תוכרבב  םיגדה  תרבח  ירחא  בקעמב  ךישמת  םינגהו  עבטה  תושר  .הייברה  ןיערגמו  הרומשהמ  ןהילא 

, חמוצ תורבח  לש  םילשמ  רוטינ  תועצמאב  הרומשה  לש  יגולויבה  ןווגמה  רומישל  תוכרבה  לש  המורתה  תדימ  עבקית  ךכ ,
.םיפלטעו םייתשבי  םיילגר  יקורפ  םיימימ , תוילוח  ירסח 

אובמ

תנשב הזרכוה  איה  .םנוד  לש 2,700  חטש  לע  תערתשמ  חלמה  םי  לש  יברעמ  - ןופצה ופוחלש  'ה ,) חשפ ןיע   ) םיקוצ תוניע  תרומש 
.החלמ לש  יפוא  לעב  לודיג  תיבל  תוידוחייה  יחהו  חמוצה  תורבח  תאו  תמייקמ , איהש  רבדמה  הוונ  תא  רמשל  הרטמב   1988

, ברעממש םיקתעהה  קוצמ  ןיב  תומקוממש  רטילל ,) דירולכ  עצוממ 2,950–3,750 מ"ג   ) תוחילמ תועיבנ  תואמב  תנזומ  הרומשה 
ברעממ דעו 1 ק"מ  םירטמ  תואממ  תונייעמה  םיעבונ  םש  ינופצ , רוזאל  תיגולופרומ  קלחנ  תועיבנה  רוזא  חרזמב  . םיה  ףוח  ןיבל 

וילא תיברעמ  םירטמ  תורשע  וא  ףוחה  וקל  ךומס  תונייעמה  םיעבונ  םש  המורדו ,) 'ה  חשפ סארמ   ) ימורד רוזאלו  םויכ , םיה  ףוחל 
. הנשב  "ק  מלמ לש כ-70  תללוכ  תומכב  חלמה , םיל  החרזמ  םימרוזש  םיצורעלו  תוכרבל  םיזקנתמ  הרומשב  תונייעמה  . 

Oreochromis  ) ןדריה ןּונמא  םינימה  תא  תללוכש  םיגד  תרבחב  םיכמות  םיקוצ  תוניע  תרומשבש  המירזה  יצורעו  םימה  יפוג 
םי תיוואנ  (. Aphafnius richarsoni  ) חלמה םי  תיוואנו  ( Aphanius mento  ) הלוחכ תיוואנ  , (Tilapia zillii  ) יוצמ ןּונמא  (, aureus

תוניע תרומש  הרומח  . הדחכה  תנכסב  ןימכ  לארשיב  םינתיילוחה  לש  םודאה  רפסב  תרדגומו  חלמה , םי  רוזאל  תימדנא  חלמה 
םי תיוואנו  הלוחכ  תיוואנ  לש  תויסולכוא  וז  דצל  וז  וב  תומייקתמש  לארשיב  דיחיה  לודיגה  תיב  איהש  ךכב  תנייפאתמ  םיקוצ 
יוצמ ןונמא  תויסולכוא  ןיב  םייגולופרומו  םייטנג  םינמסב  תאטבתמש  תונוש  איה  םיגדה  תרבח  לש  תפסונ  תוידוחיי  חלמה  .

תוכרעמש ךכב  תרבסומ  וז  תונוש  ןדריה  . תכרעמב  םירחא  לודיג  יתבב  תומייקש  תויסולכוא  ןיבל  הרומשבש , ןדריה  ןונמאו 
ראשמ תדדובמ  תיגולוקא  הדיחי  איה  הרומשהש  דועב  יאלקח , לודיגב  םרוקמש  םינונמא  לש  הגילזל  תופושח  תורחאה  םימה 

. ןדריה  לש  םימה  תוכרעמ 

, תונייעמה לש  יעבטה  אצומה  רכינ  ןפואב  הנתשמ  הנשב  ) רטמ   1–0.8  ) חלמה םי  סלפמב  הפיצרהו  הריהמה  הדיריהמ  האצותכ 
.םייצוב תיסרח  יחטש  םיפשחנו  ףוחה , תעוצר  תבחרתמ  הרומשה  לש  ינופצה  הקלחב  .םיקוצ  תוניע  תרומשב  ףונה  ויתובקעבו 

, רוחאל םג  םירתחתמ  םיצורעה  .תונייעמה  תמירז  תא  םיזקנמש  םיקומע  םיצורע  תורשע  תוריהמב  םירתחתמ  הלא  םיחטשב 
ןמזב ותואב  .הרומשה  לש  ינופצה  הקלחב  תונייעמ  תושבייתהל  םג  תמרוג  םיה  סלפמ  תדירי  .הרומשבש  תוכרבהו  תועיבנה  ןוויכל 
וב ויה  אלש  הז , רוזא  ךראתמו  . ךלוה  הרומשה  לש  ימורדה  הקלחב  תועיבנה  עטקש  ךכ  המורד , תונייעמה  לש  הדידנ "  " הדעות
, ליעל וראותש  םייונישה  לכ  תורמלש  ןייצל  בושח   . הרומשב  םיעבונש  םימהמ  שילשכ  םויכ  םרות  תונש ה-80 , דע  תועיבנ 

עציבש תודידמל  תומוד  םינשב 2003–2011  ודדמנש  תוקיפסהו  תונייעמה , ימ  לש  ללוכה  חפנב  תוביצי  םינשה  ךרואל  הרמשנ 
. םינשב 1940–1946  ירוטדנמה  יגולורדיהה  תורישה 

לודיגה יתב  לע  תכמסנש  תיגולוקאה  תכרעמה  תא  םינכסמ  םיקוצ  תוניע  תרומשב  םישחרתמש  םייטמרדה  םייונישה 
תכרעמה רומישב  םיבאשמ  עיקשהל  ןוכנ  םא  הלאשה  התלע  בצמה  חכונל  םיגדה . תרבח  תא  הז  ללכבו  הרומשב , םיחלה 

םימייקתמש םינימב  התכימת  לע  ףסונ  .ההובג  ירוזאהו  ימוקמה  יגולויבה  ןווגמל  התמורת  דחא , דצמ  .םיקוצ  תוניע  לש  תיגולוקאה 
םיימימ םינימל  יגולוקא  ןורדסמ  רכיכה , תואנ  תונייעמ  םעו  קקובו  תוגורע  דוד , םילחנה  םע  דחי  תשמשמ  איה  הרומשב ,

תושבייתהה יכילהתש  תופוצ  תויזחתהו  תיגולורדיהה , תכרעמה  תוביציב  יולת  עבט  רתאכ  הרומשה  דיתע  ינש , דצמ  (. aquatic)
םימה תומכו  ןורדקה , לחנ  תפינמב  רצעיהל  היופצ  המורד  תונייעמה  תדידנ  תויזחת , ןתוא  יפ  לע  תאז , םע  וכשמיי  . הדידנהו 

, תיגולוקאה תכרעמהש  איה  הלא  תויזחת  לש  תועמשמה  תיסחי  . העובק  ראשיהלו  ךישמהל  היופצ  הרומשה  לש  תיללכה 
"פ, עב עדימ  ידקש , עשוהי   ) הנממ קלח  רומישב  תוחפל  וא  הרומישב  תועקשה  הקידצמ  ןכלו  הדובא ,"  " הניא הז , בלשב  תוחפל 

םיימימה םינימל  הנעמ  תתל  דעונו  וז , הנבות  עקר  לע  עצבתה  םיקוצ  תוניע  תרומשב  עצובש  חלה  לודיגה  תיב  םוקיש  (. 2010
.תידימ  הנכסב  םיאצמנש  םירידנה 

תיבב לופיט  .םירושימ  ינשב  הלועפ  לע  טלחוה  הב  םיגדה  תרבח  תאו  םיחלה  לודיגה  יתבב  תיגולוקאה  תכרעמה  תא  רמשל  ידכ 
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םיגדה תרבחב  לופיטו  2 ו-3 ,) תוכרב 1 ,  ) הרומשה לש  ימורדה  הקלחב  םישדח  םימ  יפוג  השולש  לש  המקה  ללכש  לודיג ,
ןיערג לש  ותרטמ  .ןדריה  ןונמא  גדל  הייבר  ןיערג  לש  המקהו  םישדחה  םימה  יפוגל  םיגדהמ  קלח  לש  הרבעה  תועצמאב  הרומשבש 

יטנגה הבכרֶה  רומיש  תועצמאב  יגולויב  ןווגמ  לע  הרימש  איה  רפכה , חותיפו  תואלקחה  דרשמ  לש  ףותישב  םקוהש  הייברה ,
ןדריה ןונמא  לש  ירחסמ  לודיג  הב  שיש  םימה , תואלקח  רובע  הרמשל  איה  תפסונ  הרטמ  .הרומשבש  רבה  תייסולכוא  לש  ידוחייה 

. ולש  םיאולכמו 

תוטיש

םישדחה םימה  יפוג  ןונכת 

וללכיו תיבטימ , הרוצב  ודקפתי  םישדחה  םימה  יפוגש  חיטבהל  איה  םתרטמ  .ןלהל  וטרופיש  םיחנמ  תונורקע  השיש  ונתינ  ןנכתמל 
שומיש עונמל  הרטמב  יעבט : המירז  רטשמ  לע  תוססבתה  .םהייח  יבלש  לכ  לע  הרומשה , יגדל  םישורדה  לודיגה  יתב  יאנת  תא 

םימה תקפסאב  עוגפל  םילולעש  םילשכל , םייופצו  הבר  היגרנא  םישרוד  םיינכמ  םיעצמא  .םימה  לש  המרזהל  םיינכמ  םיעצמאב 
ידכ הרומשה : חטשל  תושדחה  תוכרבה  לש  תוירושיקו  רוביח  לש  הריצי  .תיגולוקאה  תכרעמה  דוקפתב  םג  ןכלו  תוכרבל ,

ןמז  ) םימ תפולחת  .ןמז  ךרואל  םינימה  תודירש  תא  חיטבהלו  םישדחה , םימה  יפוגב  םייח  ילעבו  חמוצ  לש  יעבט  סולכא  רשפאל 
לש תוחתפתה  תמצמצמ  המירזהש  רחאמ  םימה , יפוג  לש  ןיקת  דוקפת  לע  הרימשל  תינויח  הפולחתה  תועש :) רצק מ-12  הייהש 

םורגת וז  החירפ  .םימב  תוצא  לש  תבחרנ  החירפל  םורגל  לולע  םיהובג  הנירקו  הרוטרפמט  םע  בולישבש  יחמצ , ןוטקנלפ 
הבר העפשה  וז  היחנהל  .םייח  ילעבו  םיגד  לש  התומתל  ךכמ  האצותכו  רקוב , תונפלו  הלילה  תועשב  ןצמחה  זוכיר  תולדלדתהל 

יתב לש  בחר  ןווגמ  םייקל  ידכ  םנוד :) תוחפל 3   ) םילודג םימ  יפוג  תמקה  .םימה  תורוקמל  סחיב  הכרבה  םוקימ  לע  ןונכתה  בלשב 
םייונישל הכרבה  תושיגר  תא  םצמצלו  וללה , םינייפאמב  ךומתלו  הירטמיתב )  ) התיעקרקב תנווגמ  היפרגופוטו  הכרבה  ךותב  לודיג 

לש קמועב  תודודר  תוחולש  ןכו  םינונמא  , רובע  יזכרמ  לודיג  תיבכ  שומישל  דע 250 ס"מ : לש 40  םיקמוע  חווט  .תוערפהלו 
הנתשמו לודג מ-1:6 )  ) ןותמ תודג  עופיש  םינונמאל  . םיירקיע  הייבר  ירוזאו  תויוואנל  היחמ  םוקמ  ושמשיש  20–60 ס"מ 

ושמשיש תוצאו , הנק  ףוס , תמגוד  הייחמצ  חתפתהל  היופצ  הלא  םירוזאב  .לודיג  יתב  לש  לודג  ןווגמ  קפסל  ידכ  הכרבה : ילושב 
.םיגיגדל רותסמ  תומוקמ 

תוכרבה תריפחל  חטש  רותיא 

השק היה  .הרומשה  לש  ימורדה  הקלחב  םישדחה  םימה  יפוגל  חטשה  רותיא  דקמתה  ןמז  ךרואל  תוכרבה  םויק  תא  חיטבהל  ידכ 
לש תושיח )"  )" תופופצ תוצובק  רקיעב  הכובס , הייחמצב  םינייפאתמ  םה  ןכש  רוזאב , םוהתה  ימ  רטשמ  תאו  חטשה  ינפ  תא  רוקחל 

תורישה ידי  - לע וקפוס   ) םינשה ךרואל  העיפש  ינותנ  וללכש  םיעצמא , רפסמב  שומיש  השענ  וז  הביסמ  .תיצוב  עקרקבו  לשאו , הנק 
םיהבג לדומו  ירוזא , םוהת  ימ  סלפמ  לע  ודיעהש  תיפצת ) יחודיק   ) םירטמוזאיפ ההובג , תוכיאב  ינכדע  ריווא  םולצת  יגולורדיהה ,)

הפופצ הייחמצב  םג  ואטבתהש  םימ , יעפוש  םירוזאו  םייעבט  םיעקש  לש  רותיא  רשפִא  לדומה  . LIDAR תקינכטב רצונש  ילטיגיד ,
.תחתופמו

םימ תוכיא 

ורבעוה תומיגדה  רבוטקואב 2013 . לדגמה )" תכרב   )" הקיתו הכרבמו  תושדחה  תוכרבהמ  ופסאנ  םימה  תוכיא  לש  הקידבל  תומיגד 
הקנח הינומא , להדלק ,  ) ןקנחה תורוצתו  "ב ) חצ  ) תימיכויבה ןצמחה  תכירצ  םימה , תוריכע  תא  עובקל  הרטמב  םכוטקב  תדבעמל 

(. תיקנחו

םרוטינו םיגדה  תרבחב  לופיט 

תנחתו אתלוח ) ןועדג  פורפ '  ) ינקלוו זכרמ  יאלקחה –  רקחה  להנִמ  ףותישב  םקוה  ןדריה  ןונמא  גדל  הייברה  ןיערג  הייברה –  ןיערג 
זכרמל ורבעוה  םהמ  .םיגד 50  הרומשהמ 200  ופסאנ  ילויב 2011  גרבלרפ .) טנב  הנייע  ד"ר   ) תואלקחה דרשמבש  רוד , רקחמ 

.הייברה םרט  תויבו  םולקא  ורבע  םש  רוד , רקחמ  תנחתל  ראשהו  ינקלוו 

הרומשב םירחא  םימ  יפוגמ  ורבעוהש  יוצמ , ןונמאו  ןדריה  ןונמא  יגדב  הכרב 1  לש  סולכא  לחה  ךלהמב 2013  תוכרבה –  סולכא 
רבמצדב .רוד  תנחתב  הייברה  ןיערג  לש  הייברה  ירצותב  םרוקמש  דבלב , ןדריה  ןונמא  יגד  לש  סולכא  עצוב  הכרבב 2  רויא 1 .) )

הכרבב 3 .םיפסונ  םיגיגד  םעפ כ-200  לכב  וסלכוא  2015 ו-2016  ביבאב 2014 , ןכמ  רחאל  .םיגיגד  הרומשל כ-50  ובשוה   2013
התמורת תדימ  המו  יעבט , סולכא  הב  םייק  םא  ררבתי  רשא  דע  הייברה , ןיערגב  וא  הרומשב  םרוקמש  םיגד  לש  הרבעה  היופצ  אל 
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.הרומשה לש  םיימימה  תוילוחה  ירסח  ןווגמ  רומישל 

רויא 1
הרומשב םירחא  םימ  יפוגמ  ורבעוהש  יוצמ  ןונמאו  ןדריה  ןונמא  יגדב  הכרב 1  סולכא 

ןזח דדלא  םוליצ :

הז דעומב  תומייק  ויהש  תוכרבב  רבמצדב 2014  ןכמ  רחאלו  רבוטקואב 2013 , עצוב  םיגדה  תרבח  רוטינ  םיגדה –  תרבח  רוטינ 
תמרל חטשב  ורדגוה  הפירג , תשר  תועצמאב  םימה  יפוגמ  ופסאנ  םיגדה  רבמבונב 2016 . םימה  יפוג  תשולש  לכבו  תוכרב 1 ו-2 ,) )
זוכיר ודדמנ  רקסה ב-2014  ךלהמב  .םימה  ךותב  לוקרנש  תועצמאב  תויפצת  ועצוב  ךכ , לע  ףסונ  םימל  . ובשוהו  ורפסנ  ןימה ,

. Lutron WA-2017SD) תוכילומ , – ןצמח דמ   ) תילמשח תוכילומו  תוחילמ  םימ  תרוטרפמט  סמומ , ןצמח 

ןיב הלטהה  תנוע  ךלהמב  םיריעצ  םיגיגד  לשו  הלטה  תומוג  לש  יתוזח  יוהיז  תועצמאב  םינונמא  לש  הייבר  רחא  בקע  הרומשה  תווצ 
.טסוגואל ץרמ 

תואצות

םישדחה םימה  יפוג  לש  המקה 

רבכ ופשחנ  םוהת  ימו  חטשה , ןויפאל  ליעי  ילככ  אצמנ  ריוואה  םולצתו  םירטמוזאיפ  , LIDAR העיפשה , ינותנב  בלושמ  שומיש 
תיצובה עקרקב  םידבכ  הדובע  ילכ  לש  העיקש  עונמל  ידכ  תוכרב 1 ו-2 . תריפח  םע  ראוניב 2013 , ולחהש  תודובעה , תישארב 

יגולורדיה - וקאה בוציעהו  תוכרבה  ומלשוה  ןכמ  רחאל  קרו  םימה , יפוג  לש  סוסיבו  םייסדנה  םיטנמלא  לש  בולישב  תודובעה  ולחה 
תמלשה רחאל  .וילע  םתעונת  תא  רשפאישו  םילכל  הכימתו  סיסב  ןתייש  רמוחב  חטשה  יולימ  ראשה , ןיב  וללכ , םיטנמלאה  .ןהלש 

כ-3  ) תוכרב 1 תריפח  רויא 2 .)  ) יברעמה ןדצב  הנזהה  רוזא  רבעל  יחרזמה  דצב  ןאצוממ  רוחאל , תוכרבה  תריפח  הלחה  יולימה 
ילויל 2016. ראוני  ןיב  הרפחנ  םנוד ) כ-7   ) רפסמ 3 הכרב  ילויב 2013 . המייתסה  םנוד ) כ-5   ) ו-2 םנוד )
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רויא 2
התמקה יבלשב  הכרב 1 

ץנימ השמ  םוליצ : תיצובה |  עקרקב  ועקשי  אלש  ידכ  םיינכמ , םילכל  הכימתו  סיסב  שמשמש  רמוחב  האלומ  הכרבה 

תגזמתמ תוכרבה  לש  תיברעמה  הדגה  ראשה , ןיב  רויא 3 .)  ) תוכרבב בטיה  םיבלתשמו  םירכינ  ןנכתמל  וגצוהש  ןונכתה  תונורקע 
אצומב .היונב  יתלבו  הבחר  תיזח  ינפ  לעו  םייסדנה , םיעצמא  תנווכה  אלל  הכרבה  לא  םירדוח  םימש  ךכ  םייעבטה , עקרקה  ינפ  םע 

םקוה הללוסה  ינפ  לע  .הילע  םינעשנ  הכרבל  ומרזוהו  ופשחנש  םוהתה  ימש  השילג , ףס  םע  הללוס  החנוה  יחרזמה , ןדצב  תוכרבה ,
.םימה זוקינל  ןבא  יקולח  יושע  ( overflow spillway  ) השילג ַץְרבִמ 

רויא 3
התמלשה רחאל  יצחו  הנשכ  הכרב 1 ,

בקעי ןב  ןריש  םוליצ :

תוכרבב םימה  תוכיא 

יכרעבו הכומנ , תוריכעב  תאטבתמש  דואמ , ההובג  תוכיא  לע  םידיעמ  תוכרבמו 1 ו-2  לדגמה  תכרבמ  ופסאנש  םימה  תוכיא  ידדמ 
(. הלבט 1  ) הדידמה ףסמ  םיכומנ  להדלק  ןקנחו  "ב ) חצ  ) תימיכויב ןצמח  תכירצ  הינומא , תיקנח ,

תרוטרפמט םיגדה  . תרבחל  םימיאתמ  לודיגה  תיב  יאנתש  םידיעמ  םיגדה  רקס  ךלהמב  ודדמנש  םיימיכ  - םיילקיזיפה םידדמה 
זוכירו "ר , מסל סנמיסורקימ  תילמשחה 4.6 ו-4.9  תוכילומה  סויזלצ , תולעמ  התייה 26.6 ו-25.8  םיירהצה  תועשב  םימה  ינפ 
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. המאתהב  תוכרבב 1 ו-2 , רטילל , ןצמחה 7.2 ו-10 מ"ג 

םיגדה תויסולכוא  תוססבתה 

לשו םיטרפ  ,) וספתנ 104   ) הכרבב 1 הלוחכ  תיוואנ  יגד  לש  ינטנופס  סולכא  שחרתה  תוכרבה  תמלשה  דעומל  דואמ  ךומס 
סולכאהש אצמנ  תנשב 2014  םינונמא  . ינימ  תוכרבב  ואצמנ  אל  הז  דעומב  םיטרפ  .) יפלא  ומגדנ   ) הכרבב 2 חלמה  םי  תיוואנ 

הכרבב 1, ךכ , לע  ףסונ  .תיוואנה  ינימ  ינש  לש  תויסולכוא  תוכרבהמ  תחא  לכב  ודעות  וז  הנשבו  ךשמנ , תיוואנה  יגד  לש  ינטנופסה 
הסלכואש הכרבב 2 , .ןדריה  ןונמאו  יוצמ  ןונמא  לש  םיטרפ  תורשע  ודעות  הרומשב , םירחא  םימ  יפוגמ  ןונמא  ינימ  הילא  ורבעוהש 

סולכאהש אצמנ  עצובש ב-2016  רקסב  דדוב  . טרפ  עצובש ב-2014  רקסה  ךלהמב  ספתנ  הייברה , ןיערגמ  ןדריה  ןונמא  יגדב 
אל חלמה , םי  תיוואנ  לש  םיטרפ  יפלא  ונמש  תוכרבב 1 ו-2 , תאז , תמועל  הכרבב 3 . םג  שחרתה  תויוואנה  ינימ  ינש  לש  יעבטה 

םיטרפ תואמ  לש  תוקהל  תוכרבב 1 ו-2  ואצמנ  הז  דעומב  .םידדוב  םיטרפ  קר  וספתנש  וא  הלוחכ  תיוואנ  לש  םיטרפ  ללכ  וספתנ 
(. 2016 ישיא , עדימ  ןמטורק , ןורי   ) יוצמ ןונמא  לש  םג  תומוד  תוקהל  הכרבבו 1  ןדריה , ןונמא  לש 

לש תוקהל  םג  ןכמ  רחאלו  הלטה , תומוג  הכרבב 1  ופצנ  הייברה  תנוע  ךלהמב  םינשב 2015 ו-2016  ועצובש  םייתוזח  םירקסב 
.יתוזח רוטינ  לע  השקמש  תוריכע  םימב  החתפתה  הכרבב 2  .םיריעצ  ןדריה  ןונמאו  יוצמ  ןונמא  יגיגד 

תונקסמו ןויד 

תוניע תרומש  הלוחה , תרומש  לשמל   ) םיחל לודיג  יתבב  קשממ  לש  תובר  תולועפ  תונורחאה  םינשב  תעצבמ  םינגהו  עבטה  תושר 
, קשממב השדח  ךרד  ןבא  אוה  םיקוצ  תוניעב  עצובש  םזימה  תאז , םע  .בר  ןויסינו  עדי  הרבצ  ךכו  תיפמנ ,) ןיעו  אתיז  תציב  ןותבג ,

אלש םוקמב  תיגולוקא  תכרעמ  לש  הריצי  לע  אלא  לודיגה , תיב  לש  רוזחש  לע  וא  םוקיש  לע  עגפמ , תרסה  לע  רבודמ  אל  ןכש 
יתב הנבמ  תא  רתאב  הנשמש  חלמה , םיב  הפירחה  סלפמה  תדירימ  עבונש  חרכה  אלא  השדח , המגמ  הניא  וז  .םדוק  םש  התייה 
ךורכ היה  עוציבהו  רגתאמ , היה  הרומשב  חלה  לודיגה  תיב  לש  ונונכת  שכרנש , עדיה  תורמל  .תיגולורדיהה  תכרעמה  תאו  לודיגה 

םישדחה לודיגה  יתב  תא  רידגהל  ןתינ  ןונכתה , תויחנה  לומ  לא  רצותה  תא  םינחוב  רשאכ  ןכ , יפ  לע  ףא  .םייביטקייבוא  םיישקב 
חטש הדיבכה , חוכב  שומיש  ךות  יעבט  ןפואב  הנזה  הז  ללכבו  ןונכתה , תויחנה  תיברמ  תא  תומייקמ  תושדחה  תוכרבה  .החלצהכ 

, ךכמ הרתי  .תנווגמ  הירטמיתבו  םירטמ  לש 3  יברמ  קמועל  דע  םיקמוע  חווט  םינווגמו , םינותמ  םיעופיש  רתוי , וא  םנוד  לש 3  םינפ 
רבדהו רויא 4 ,)  ) רתוי דוע  תרפושמ  תישילש  הכרב  תריצי  ורשפאש  תועצקמתהו , הדימל  וולתה  תונושארה  תוכרבה  תמקהל 

.תונושארה םייתשל  האוושהב  רתוי  םיינותלקעו  םייעבט  ראתִמ  יווקב  לשמל , אטבתמ ,

רויא 4
הכרב 3 לש  ריווא  םולצת 

םירכינ הנומתב  הלעמל .)  ) ימורדה הדצב  רתוי  קומע  םימ  ףוג  ןיזמש  הטמל ,)  ) תיסחי דודר  ינופצ  רוזאל  תקלחנ  הכרבה 
עבטה תושר  ןויכרא   , Take Air םוליצ : ןימי | )  ) יברעמה הדצב  הכרבה  לכ  ךרואל  םיארנש  תונייעמהמ , הנזה  יקיפא 

םינגהו
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לכ תוכמות  םויכ  .הרומשה  לש  הרידנה  וא  תידוחייה  םיגדה  תרבח  רומישל  םייגולויבה  םינוירטירקה  תיברמב  םג  ודמע  תוכרבה 
.הלוחכ תיוואנ  לש  הייסולכואב  םג  תכמות  הכרבו 3  הרומח , הדחכה  תנכסב  תרדגומש  חלמה  םי  תיוואנ  לש  הייסולכואב  תוכרבה 
םייח ילעב  לש  הרבח  םג  ןהב  החתפתהש  הדיעמ  תויטוח  , תוצאו  תוילוח  ירסח  לש  הפירטמ  תונוזינש  תויוואנה , לש  ןתוחכונ 
הרומשב םירחא  לודיג  יתבמ  םיגד  תרבעה  תועצמאב  םוזי  ןפואב  םינונמאב  וסלכואש  תוכרבה  .רתוי  תוכומנ  הנזה  תומרב  םיחמצו 

םינוש םילדגבו  יוצמ , ןונמא  וא  ןדריה  ןונמא  לש  םיטרפ  תואמ  תונומש  תוקהלב  תוכמות  הכרב 2 )  ) הייברה ןיערגמ  וא  הכרב 1 ) )
(. הייברל תודע  )

ןתניי דחוימ  שגד  .םתחלצה  תדימ  תא  דומאל  הרטמב  םישדחה  םימה  יפוג  לש  יגולויבה  רוטינה  ךישמהל  יופצ  תובורקה  םינשב 
םימ יפוגבש  םינונמא  לצא  םימייקש  הלאל  האוושהב  םינונמאה  לש  תואירב  ידדמ  רחאו  תוכרבב  םיגדה  תרבח  רחא  בקעמל 

תוריכעש הכרבב 2 , רקיעב  הייברה , תמצוע  לש  יתומכ  רוטינל  תופסונ  תוטיש  םויכ  םינחוב  ונא  ךכ , לע  ףסונ  .הרומשב  םירחא 
םג ןחבית  יגולויבה  ןווגמה  רומישל  תוכרבה  לש  המורת  .הלטה  תומוג  לש  תומיכו  יתוזח  בקעמ  תרשפאמ  הניא  הב  הרצונש 

חותיפל תינכתה  תרגסמב  עצוביש  םיפלטעו , םייתשבי  םיילגר  יקורפ  םיימימ , תוילוח  ירסח  חמוצ , תורבח  רוטינ  תועצמאב 
םייגולופרומואגה םיכילהתה  תא  םג  דומלל  ךישמת  םינגהו  עבטה  תושר  הז .) ןויליגב  םג  ואר   ) חלמה םי  ןגא  לש  םוקישלו 

.תיגולוקאה תכרעמה  בצמ  לע  םתעפשה  תא  ןוחבלו  םהלש  הקימנידה  רחא  בוקעל  הרומשב , םישחרתמש  םייגולורדיההו 

תודות

ארויג םיננכתמל  תונושארה , תוכרבה  יתש  לש  המקהבו  ןומימב  הפתתשהש  חלמה  םי  זוקינ  תושרל  תודוהל  םיניינועמ  םיבתוכה 
םחנמ "ר  דל הכרבב 3 . תודובעה  חוקיפ  לע  קדצ  זרלו  ריאמ , לייא  עוציבה  ןלבקל  םימו ,) הביבס  יבאשמ  תסדנה   ) איגש ליגו  םחש 
תווצלו הייברה , ןיערג  לש  לועפתו  המקה  לע  גרבלרפ  טנב  הנייע  "ר  דלו אתלוח  ןועדג  פורפל ' םיגדה , םוחתב  יעוצקמ  ץועיי  לע  ןרוג 

.הרומשה

תורוקמ

הנבמה תריקח  םיקוצ :)  ) החשפ ןיע  תונייעמ  ימ  לוצינ  תניחב  .ע 2006 . ןייבו  לגמ ע  ילאיחי י , גרוב א ,  .1
.GSI/14/2005 סמ. יגולואיג  ןוכמ  "ח  וד .תועיבנה  תכרעמ  לש  יגולואגורדיהה 

(. םיכרוע  ) יקצולברפו א בלוד ע  ךותב : .לארשיב  םימגאו  םילחנ  יגד  םיגדה , תקלחמ  .מ 2002 . ןרוג   .2
עבטה תושר  .םינתיילוח  ןוכיסב , םינימה  תמישר  .לארשיב  הדחכה  תנכסב  םינימ  .םודאה  רפסה 

.עבטה תנגהל  הרבחה  םינגהו ,

לירפא .םינגהו  עבטה  תושרל  שגוה  םיגד 2006 . רקס  םכסמ  "ח  וד .םיקוצ  תוניע  יגד  .מ 2006 . ןרוג   .3
.2006

- לת תטיסרבינוא  ביבא : - לת .לארשיב  םימגאו  םילחנ  יגדל  רידגמ  .א 1999 . טנמאידו  סנרב א  ןרוג מ ,  .4
.ביבא

.2003-2011 "א , עשת "ג- סשת םינשב  םיקוצ  תוניעב  תוירטמורדיה  תודידמ  םוכיס  .א 2011 . ילילג   .5
.תליג , 1/2012 ורדיה : חוד 

רואי ןונמא  תובקנ  ןיב  האלכהב  םייגיווז  דח  אולכמ  יגיגד  רוציי  רופיש  .ב 2010 . ןוויס  - יבבלו אתלוח ג   .6
.1381-1375 לארשיב 2010/1 : הגדמו  גיד  .ןדרי  ןונמא  ירכזו 

.םינגהו עבטה  תושר  ויתס 2013 . םיקוצ , תוניע  תרומשב  םיגד  רקס  .י 2013 . ןמטורק   .7

םי בבוס  תנשל 2014 : רוטינ  .לארשיב  םישלופו  םיימוקמ  םיימינפ , םימ  יגד  רוטינ  .י 2014 . ןמטורק   .8
.םינגהו עבטה  תשר  .זכרמ  זוחמו  "ש  וי חלמה ,

(Tilapiinae  ) ןונמא יגד  תויסולכוא  לע  םדא  תוליעפ  תעפשה  .מ 2007 . ןרוגו  ןושוה ד  גרבנטיש א ,  .9
.1129-1124 לארשיב 2007/3 : הגדמו  גיד  .לארשיב 

[4]
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