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הרבדהו התירכ  ועצוב  תוטשפתהה  דגנכ  קבאממ  קלחכ  .ץראב  םיבר  םירוזאב  םימדקתמ  השילפ  יבלשב  אצמנה  ןימל  המגוד  םה  הלא  םיצע  .הלחלחכ  הטיש  יצע  םזג 
ןהכ דדוע  םוליצ : ןליא | ) הוונ  רעי   ) איגה רעשב  הטישה  יצע  לש  תוינויסינ 

םינימב לופיטל  תושדח  תויבחרמ  תוסיפת  םושיי 
"ל קק תורעיב  םישלופ 

יתוריש לעו  תוימוקמה   תויגולוקאה  תוכרעמה  לש  ןייפוא  רומיש  לע  תמייאמ  םיחותפה  םיחטשב  םישלופ  םינימ  תוססבתה 
ץמאמ .הלוהינבש  םיחטשב  תוססבתהה  תעפות  םוצמצב  בר  ץמאמ  "ל  קק העיקשמ  תונורחאה  םינשב  תוקפסמ  . ןהש  תכרעמה 

םהלש ליעי  רוטינל  םילכ  חותיפ  םהל ,) ץוחמו  "ל  קק תורעיב   ) םיחותפה םיחטשב  םישלופה  םיחמצה  לש  יופימו  הריקס  ללוכ  הז 
השילפ יבלשב  םיאצמנ  רבכש  םינימה  לש  םתוטשפתה  לש  המילבלו  םוצמצל  יתנש  - בר קשממ  חותיפו  םימדקומ , השילפ  יבלשב 

Acacia  ) הירוטקיו תטיש  (, Acacia saligna  ) הלחלחכה הטישה  םיעודי  רתויב  םיצופנה  םישלופה  םינימה  ןיב  .םימדקתמ 
Parkinsonia  ) תיָנּכיש הינוסניקרפו  ( Ailanthus altissima  ) תיטולב הָּתַנליַא  ( , Acacia salicina) הברע - ילע תטיש  (, Victoria

, םיידוחיי עבט  יכרעכ  םירדגומ  ףא  םהמ  קלחש  םיימוקמ  יחו  חמוצ  ינימ  תקחוד  רעיב  וללה  םינימה  לש  םתוחכונ  (. aculeate
לש ותרידחל  םג  םידע  ונא  תונורחאה  םינשב  .תולייטו  שפונ  יתוריש  תקפסא  תניחבמ  רעיה  דוקפתב  תעגופ  םימיוסמ  םירקמבו 

.רעיב םיכרד  ילושב  רקיעב  (, Ambrosia confertiflora  ) תסנוכמ היסֹורבמא  שלופה  ינובשעה  חמצה 

ןונכת דצל  תיסחי , םישדח  םישלופ  םינימ  לש  םתרידח  תעינמל  תולועפב  דקמתהל  שי  היפלש  השיגה  תקזחתמו  תכלוה  םויכ 
תלעות - תולע ילוקישל  םאתהב  םימדקתמ , השילפ  יבלשב  םיאצמנש  םישלופ  םינימ  לש  תוטשפתה  תמילבל  יגטרטסא 

תוססבתה תעינמל  ליעי  רוטינ  ילכ  חותיפל  םזימה  ןה  "ל  קקב תאז  הסיפת  םושייל  תוטלוב  תואמגוד  יתש  .םייביצקתו  םייגולוקא 
.איגה רעש  תורעיב  הלחלחכה  הטישה  תוטשפתה  םוצמצל  םזימהו  תרניכה , – הלוחה זוקינה  ןגאב  תסנוכמה  היסורבמאה 

זוקינה ןגאב  תסנוכמ  היסורבמא  רוטינל  םילכ  חותיפ 
העינמ יכרוצל  תרניכה  – הלוחה
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. םהל הצוחמ  יתביבס  דרטמו  םייאלקחה , םיחטשב  ונממ  רטפיהל  השקש  הטוש  בשע  בשחנ  תסנוכמ  היסורבמא  שלופה  ןימה 
ליאוה .ץראה  לש  הנופצב  עבטה  תרימשבו  תואלקחב  העיגפל  איבת  תרניכה  – הלוחה לש  זוקינה  ןגאב  ותוססבתהש  אוה  ששחה 

יכרוצל יבחרמ  רוטינל  תופידע  רדס  עובקל  בושח  ןלוגהו ,) ןוילעה  לילגה  יחרזמה , לילגה   ) םידממ בחר  יפרגואג  רוזאב  רבודמו 
תומייק תויפצתב  רזענש  ( niche model " ) השינ לדומ   " סיסב לע  השילפה  לאיצנטופ  לש  הכרעה  העצוב  ךכ  םשל  .הריהמ  הבוגת 

לדומה תואצות  רדגומ  . רוזאב  השילפל  תושיגרה  תא  עובקל  ידכ  םלועב , םירחא  םירוזאבו  יעבטה  ותצופת  םוחתב  ןימה  לע 
לעייל ידכ  םיפסונ  םילכב  שמתשהל  ךרוצ  היהש  ןאכמו  תרניכה , – הלוחה רוזא  לש  זוקינה  ןגא  לכב  הובג  השילפ  לאיצנטופ  וארה 

, ןורשה רוזאבו  רהה  בג  רוזאב  תסנוכמ  היסורבמא  לש  העגהה  יכרדו  הצפהה  ימרוג  דומילל  רקס  השענ  ךכש , תויה  .רוטינה  תא 
םיחטש ילושבו  םישיבכ  ידצב  קלד , תונחתב  רוטינה  דוקימב  ךרוצה  לע  ועיבצה  תואצותה  .בחרנ  ןפואב  רבכ  םהב  טשפתה  ןימהש 

.םידבועמ

איגה רעש  רוזאב  הלחלחכה  הטישה  תוטשפתה  תמילב 

תכרענ םיחותפה , םיחטשה  לע  הרימשל  ןרקהו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  םינגהו , עבטה  תושר  "ל , קק לש  ףתושמ  םזימ  תרגסמב 
.הדוהי ירה  ימואלה  ןגה  םוחתבש  םישודקהו , ןליא  הוונ  תורעיב  הלחלחכה  הטישה  תוטשפתה  תמילבל  תיגטרטסא  תינכת  םויכ 

יפ לע  לופיטל  תופידע  תגרד  העבקנ  רוזא  לכל  .ירוזא  תופידע  רדס  לע  תססובמ  תינכתה  תיביצקתה  תרגסמה  תולבגמ  חכונל 
םורה שלופה , ץעה  תופיפצ  תא  וללכ  םינוירטירקה  םוחתב . םילבוקמ  םינוירטירקו  תוטיש  לע  ססובמה  "ג  ממ ינותנ  דוביע 

ךרואל םיטירבה  תפוקתמ  תועיטנ  חטש   ) רעושמה הצפהה  רוקממ  קחרמה  םיכרדלו , םיצורעל  הברִקה  ןורדמה , עופיש  יפרגופוטה ,
, םיכרדלו םיצורעל  םיכומסה  הובג , יפרגופוט  םורב  הכומנ , םהב  םיצעה  תופיפצש  םירוזא  .תיפונהו  תיגולוקאה  תושיגרהו  שיבכ 1 )

השענ ךכ , לע  ףסונ  .לופיטל  רתויב  ההובגה  תובישחה  תא  ולביק  ההובג , תיפונ  - תיגולוקאה םתויכרעשו  הצפהה  רוקממ  םיקוחר 
תופיפצו ךרדהמ  קחרמ  עופיש ,  ) לופיטל תונוש  ישוק  תוגרדב  םיצע  לש  הרבדההו  התירכה  תודובע  קפסֶה  תניחבל  ץולח  רקחמ 

םאתהב םושייל  תנתינש  הלועפ  תינכת  העבקנ  ירוזאה , תופידעה  רדס  תינכת  םע  בולישבו  הדובעה  קפסֶה  סיסב  לע  םיצע .)
.הנתשמה תיביצקתה  תונימזל 

דיתעל טבמ 

(, םימיוסמ רעי  יחטש  תושבייתהו  םיגלש  יקזנ  תופרש , ןוגכ   ) ינוציק ריווא  גזמ  יעוריאב  תויולתש  תוערפהל  הלדגה  תורבתסהה 
תוטשפתהה תבחרהל  ןוכיסה  תא  םילידגמ  בכרבו  לגרב  םילייטמל  םיחותפה  םיחטשהו  תורעיה  תשגנהו  תויתשתה  חותיפ  ךשמה 

יוהיזלו םישלופ  םינימ  לש  םתצופת  יופימל  תומדקתמ  רוטינ  תוטיש  לש  חותיפ  ךשמהל  תכרענ  "ל  קק םישלופ . םיחמצ  לש 
תאז לכ  םירחבנה –  םידקומב  חווט  ךורא  לופיטלו  םיירוזא  תופידע  ירדס  תעיבקב  שומישה  תבחרהל  םישדח , השילפ  ידקומ 

.םיחותפה םיחטשבו  תורעיב  םישלופ  םינימ  לש  תוטשפתהה  תמילבל  תללוכ  היגטרטסאמ  קלחכ 

תודות

, היסורבמאה טקיורפב  יעוצקמה  עויסה  לע  ןמרדפ  יעורל  םינושה , םיטקיורפב  "ג  ממה ידוביע  לע  רלפוק  ןדיעלו  רזלג  הנפדל 
.םילשורי ירה  לש  תיגולוקא  - תיפונה תויכרעה  יופימב  שומישה  לע  "א  שד ןוכמלו 
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