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םודס תחלמב  עבטה  תרימש  לע  חותיפה  תועפשה 

.םידחוימ םייתביבס  םיאנת  םימייקתמ  עקבה  ךרואל  .םלועב  תומישרמה  עבטה  תועפותמ  םה  חלמה , םי  ובלבו  לודגה , עקבה 
החלמ תידוחיי –  תיעבט  תכרעמ  םירתא  רפסמב  רצי  דחוימ , טילבתו  עקרקה  ינפל  םיבורק  םוהת  ימ  תוחולמ , תומדא  לש  בולישה 

, תנווגמ תכרעמ  וז  . (Suaeda monoica  ) יתיב - דח םכואו  ( Tamarix sp  ). לשא ינימ  לש  הטילשב  ףופצ  חמוצ  ךבסב  תנייפואמה 
חמוצה ינימ  ןווגמ  .הלש  חמוצה  תרבח  בכרה  לע  םג  ןאכמו  הב , עקרקה  תוחילמ  לע  םיעיפשמ  הכותב  םינטק  םיהבג  ילדבהש 

(, A. litoralis  ) העורש לותח  - ףכ (, Aeluropus lagopoides  ) תלחוז לותח  - ףכ םהבו  םימודא ,' םינימ   ' המכב ךרובמו  דחוימ , החלמב 
םייח ילעב  וילא  ךשומ  רבדמ  בלב  קוריהו  ףופצה  ךבסה  (. Ruppia maritima  ) םיה תייפורו  ( Indigofera atriculata  ) ףיסכמ לינ 

לקרק (, Sus scrofa  ) רב ריזח  ןוגכ  םויה , תועשב  ףופצה  ךבסב  הסחמ  םיאצומש  םינוש , םיקנוי  ןויצל  םייואר  .םינושו  םיבר 
ינימ החלמה כ-20  לעמ  םידצ  הלילה  תועשב  (. Hyaena hyaena  ) עובצו ( Felis silvestris  ) רב לותח  (, Caracal caracal)

תיוואנ םיגדלו –  םינוש  םייח  - ודל (, Nesocia indica  ) היקוסנ םסרכמל  םיאתמ  לודיג  תיב  םיקפסמ  םיחלה  לודיגה  יתב  .םיפלטע 
תכרעמב החמתמש  דחא  ןימ  טלוב  תופועה  ןיבמ  (. Garra ghoerensis  ) םודס תסלוגע  ףא  ילואו  ( Aphanius discar  ) תוחלמה

לצב ןל  אוה  םויה  ךשמב  .ףועמב  םישעמ  רקיעב  ןוזינה  ןטק  הליל  ףוע  (, Caprimulgus nubicus  ) יבונה סמחתה  תאזה –  תיעבטה 
ךרואל אצמנ  ( tamaricis  ) ימדנא ןימ  - תת ךא  הקירפא , חרזמב  תבחרנ  הצופת  ןימל  .ונִק  תא  הנוב  םג  אוה  םשו  החלמה , יחיש 

.ברע יאה  יצח  יפוח  ךרואלו  ןדריבו  לארשיב  עקבה 

ימ סלפמש  םירוזאו  עקבה , ךרואל  תואלקחה  דואמ  החתפתה  הנידמה , םוק  זאמ  .הדחכה  תנכסב  תואצמנ  לארשיב  תוחלמה 
םידירש ןהמ  וראשנש  וא  לילכ  ומלענ  עקבה  ךרואל  תוחלמה  לכ  טעמכ  ךכ , לשב  .יאלקח  חותיפל  ופדעוה  הובג , םהב  םוהתה 

.ירמגל ומלענ  תליאו  הבצח  תוחלמ  המגודל , .דבלב 

םי ילעפמ  לש  תוימורדה  יודיאה  תוכרב  תמקה  לשב  ירוקמה , החטשמ   90%- כב המצמטצה  חלמה , םיל  םורדמ  םודס , תחלמ 
םייגולורדיה םייונישל  םרג  םג  חותיפה  .רמת  ןיעו  רכיכה  תואנ  םודס –  רכיכב  םייאלקח  םיבושיי  ינש  תמקה  תובקעב  ןכו  חלמה ,

ןויליגב םג  ואר   ) תונופטיש תטסה  לשב  תויעבט  תופצהב  םוצמצו  תונייעמה  תעיפשב  הדירי  וללכש  םודס , תחלמב  םייתועמשמ 
לש הייסולכוא  וב  תמייקתמש  לארשיב  ידיחיה  םוקמה  איה  לארשיב , הלודגה  איה  תוביס –  המכמ  תדחוימ  םודס  תחלמ  הז .)

.רכיכה יראווח  םע  קתרמ  שגפמ  הב  םייקתמו  יבונה , סמחתה 
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.לארשיב הרומח  הדחכה  תנכסב  זרכוה  יבונה , סמחתה  תופועה , לש  לגדה  ןימ  .ןהב  יחה  לע  םג  עיפשה  לארשיב  תוחלמה  חותיפ 
היה אל  רבד  .דבלב  םודס  תחלמל  ותייסולכוא  המצמטצה  תונשב ה-90  ךא  ןאש , תיב  קמעל  דעו  תליאמ  תוחלמב  ץופנ  היה  רבעב 

תא דקמל  ילארשיה  תורפצה  זכרמ  לחה  רושעכ  ינפל  .רורב   היה  אל  לארשיב  םירגודה  תוגוזה  רפסמו  ולש , היגולויבה  לע  זא  עודי 
םע ףותישב  החלמב , רקחמב  לחה  זכרמה  .התורידנו  תאזה  תיעבטה  תכרעמה  לש  תובישחה  תנבה  ךות  םודס , תחלמב  ובל  תמושת 

הכרעה קפיסו  יבונה , סמחתה  לש  תויגולוקאה  תושירדה  לש  קימעמ  רקח  ללכש  םינגהו , עבטה  תושרו  בגנב  ןוירוג  - ןב תטיסרבינוא 
הכרעההו החלמה , ןיבל  יבונה  סמחתה  ןיב  קודהה  רשקה  לש  הנבהה  תא  ססיב  רקחמה  .לארשיב  הייסולכואה  לדוגל  רתוי  הבוט 

הליעפמו תירוביצ  תוליעפ  עבטה  תנגהל  הרבחה  תמייקמ  ךכ , לע  ףסונ  .םודס  רכיכב  םויכ  םירגוד  תוגוז   60- כש איה  תינכדעה 
.סמחתה תא  תוארל  ידכ  הפוריאמ  םיריית  םירפצ  תואמ  םודס  רכיכל  םיעיגמ  הנש  ידמ  .םודס  רכיכב  עבט  תוריית 

םודס רכיכל  ראתמ  תינכת  היינבו  ןונכתל  תיזוחמה  הדעווה  הרשיא  הנורחאל  קר  תירוטוטטס . תנגומ  הנניא  ןיידע  םודס  תחלמ 
הרבחה .םודס  רכיכב  םיבושייה  יכרוצ  ןיבל  עבטה  תרימש  יכרוצ  ןיב  ןזאל  הרומא  תינכתה  .רמת  תירוזאה  הצעומה  המדיקש 

לע הזרכהב  ךורכ  לעופב  עוציבה  .הביבסה  תנגהל  דרשמהו  םינגהו  עבטה  תושר  םע  דחי  התכירעב ,  הפתוש  התייה  עבטה  תנגהל 
.תינכתה תולובגב  םיימואל  םינג  לעו  עבט  תורומש 

תבחרה םג  .םיבושייה  תברקב  םייאלקח  םיחטש  לש  יברמ  חותיפל  לודגה  ץחלה  חכונל  םיבר  רוזאב  עבטה  תרימשל  םירגתאה 
םיפתושש םיקוריה  םיפוגה  תא  .םימ  תוסכמו  ןימז  יאלקח  חטש  תניחבמ  םיישקל  ליבוהל  הלולע  רויד  תודיחי  תואמב  םיבושייה 
.תיעבטה ותרוצב  ירשפאה  יברמה  חטשה  לע  הרימש  םודס : תחלמב  עבטה  תרימשל  יסיסבה  ןורקיעה  החנמ  ראתמה , תינכתב 

יבונה סמחתה  לש  תיברמ  הייסולכוא  רמשל  רוזעיש  רבד  החלמב , םינושה  לודיגה  יתב  ןווגמ  לע  הרימש  םג  תעבונ  הז  ןורקיעמ 
יקלח ןיב  תיגולוקאו  תיפונ  תוירושיק  לע  הרימשלו  םודס  תחלמב  היגולורדיהה  םוקישל  הבר  תובישח  הנשי  ךכ , לע  ףסונ  .לארשיב 

.רכיכה יראווח  םעו  םינושה  החלמה 

חטש וא  עבט  תורומש  תרוצב  םודס , תחלממ  רתונש  המל  התואנ  הנגה  קפסת  ןכא  םשויתשכל , ראתמה , תינכת  יכ  הווקמ  ינא 
הוולתש תירוטוטטס  הנגה  קר  חותיפ , ןיבל  רומיש  ןיב  םודס , תחלמב  ךכ  לכ  םיקזחה  םיסרטניאה  ידוגינ  לשב  .רומישל  חותפ 

תיעבטה תכרעמל  תדחוימה . תיעבטה  תכרעמה  לע  אמייק  - תב הרימש  רשפאת  םודס , רכיכ  יבשות  לש  הלועפ  ףותישב 
ורתונו רבעב  ורפוהש  םיחטשב  תוחתופמ  חמוצ  תוכרעמ  לש  ריהמ  םוקישב  האטבתהש  ןפוד , תאצוי  םוקיש  תלוכי  םודס  תחלמב 

בושל ולכוי  תואלקחל , שומיש  םהב  השענ  אלו  ורפוהש  םיחטש  דיתעב , יכ  תווקל  שי  .רפסמ  םינש  ךשמב  םדא  די  עגמ  אלל 
.םייעבט םיחטשכ  דקפתלו 
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