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ףרוצ  ךונח 
"ל קק רהה , רוזא 

םסא  ליגי 
להנִמ עבט , יבאשמל  הקלחמה 
ינקלוו זכרמ  יאלקחה –  רקחמה 

םיתימע טופיש  רבע  הז  רמאמ 

ץלמומ טוטיצ 

.י 2017. םסאו  ףרוצ ח  תרופ י ,
לוהינל ינונכת  ילככ  רעיל  בא  תינכת 

םישודקה רעי  הרטמ –  ןווכומ  רעי 
–50 הביבסו 8(2 :) היגולוקא  .לדומכ 

.56

רקחמה ךרכ 8(2)תיזח  ץיק 2017 /  2017ןויליג  ינויב ,  1

, םויכ .האושה  תונברוק  תחצנהל  תונש ה-50  תליחתב  "ל  קק ידי  - לע ועטינ  םיצע  ןוילימ  השיש  .םישודקה  רעיב  ןולסיכ  לת  תחולש  רבעל  תינופצה  ףונה  ךרדמ  טבמ 
רעי  ) ובש חמוצה  תורוצת  תניחבמ  ןווגמ  חותפ  חטש  אוה  רעיה  תופרש ,) תמגודכ   ) תונוש תוערפהו  םייעבט  םיכילהת  "ל , קק לש  ןווכמ  לוהינ  תובקעב  הנש , רחאל כ-60 

תרופ להי  םוליצ : ההובג |  תיפונ  תובכרומ  לעבו  דועו ) קוצמ  יווק  תויחיש , םינתסובו , םיעטמ  יעבט , שרוח  ינטחמ ,

ןווכומ רעי  לוהינל  ינונכת  ילככ  רעיל  בא  תינכת 
לדומכ םישודקה  רעי  הרטמ – 

גלזמה הצק  לע 

, ינטחמ רעי  ףונ  סוסיבב  דקמתה  לארשי , ץראב  ינויצה  ןוזחה  שומימ  םע  ותישארש  "ל , קק לש  רועייה  לעפמ 
.השדח תיפונ  תואיצמ  בציעו 

.םבוציעבו תורעיה  לוהינ  ןפואב  םייונישב  ךרוצב  "ל  קק הריכה  אשונב , עדי  תורבטצה  םע  תונורחאה , םינשב 
אמייק - רבו הרטמ  ןוּוכמ  לוהינל  בייחמ  יעוצקמ  סיסב  ביצהל  תדעוימה  רעיה ,' לוהינ  תרות   ' תא השביג  איה 

.לארשי תורעי  לש 
רעיב ץולחה  םזימב  יוטיב  ידיל  םיאב  םהש  יפכ  רעיה , לוהינ  תרות  שומימ  יכילהת  תא  ףשוח  רמאמה 

.םישודק
בוקעל ונממ , דומלל  םזימה , רחא  בוקעל  שי  "ל , קק לש  רועייה  תסיפתב  תיתבישח  הכפהמ  העצובש  רחאל 

.םירחאה תורעיב  לוהינה  ןפוא  לע  טילחהל  ןהל  םאתהבו  ויתואצות , רחא 
תכרעמה
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ריצקת

תוינויחהו תושדחתהה  רשוכ  תונרציה , יגולויבה , ןווגמה  תא  חפטמו  רמשמש  ןפואב  רעיה  לוהינ  אוה  אמייק  - רב רעי  לוהינ 
םיבושחה תונורקעהמ  דחא  .םייתרבחו  םיילכלכ  םייגולוקא , םידיקפת  ןווגמ  אלמל  ולש  לאיצנטופה  תא  ןכו  רעיה , לש 

, רמולכ .רעיה  תרטמ  ןווכומ  לוהינל  רעיה  בצמ  ןווכומ  לוהינמ  יתסיפת : יונישב  ךרוצה  אוה  לארשיב  אמייק  - רב רעי  לוהינל 
חמוצה תרוצת  ומכ  םימרוג  ידי  - לע רקיעב  םיבתכומ  רעיב  םילופיטה  היפלש  בחרמב , תיסחי  הדיחא  לוהינ  תסיפתמ  רבעמ 

ידועיי לכ ל" םדוק  םיגווסמ  רעיה  יחטש  היפל  תילאיצנרפיד , הסיפתל  ובש , םיצעה  תואירבו  ותופיפצ  וליג , רעיה , לש 
, לארשיב רעיה  לוהינ  תרות  יפ  לע  .ךכל  םאתהב  םילהונמו  דועו ) עבט  יכרע  שאל , ץיח  ירוזא  תולייטו , שפונ  ןוגכ : " ) חטש

תינכתו בא  תינכת  תנכהב  ליחתמה  חווט , ךורא  ןונכת  לש  הנבומ  ךילהת  שרדנ  הרטמ  ןווכומ  אמייק  - רב רעי  לוהינ  םשל 
ןונכת תווצ  םקוהו  םילשורי , ירהבש  םישודקה  רעי  רחבנ  הלא  תוינכתל  הוותמ  חותיפ  םשל  .רעיל  תיתנש  - בר קשממ 

לש לוהינה  תורטמ  תא  הרידגה  םישודקה  רעי  לש  באה  תינכת  .ףונ  לכירדאמו  רעי  רקוחמ  רעי , לוהינ  ישנאמ  בכרומה 
ךכל םאתהב  .הדיחי  לכב  היוצרה  חמוצה  תרוצת  תא  העבקו  רדגומ , חטש  דועיי  תולעב  תודיחיל  רעיה  תא  הקליח  רעיה ,

תורטמ יפ  לע  וב  לופיטהו  רעיה  הנבמ  לש  חווט  ךורא  ןונכת  רשפאמ  חתופש  הוותמה  .תיתנש  - בר קשממ  תינכת  העבקנ 
וז השיג  .חטשה  דועייב  תולתכ  הנוש  לופיט  לבקל  םייושע  םימוד  חמוצ  ינייפאמ  ילעב  רעי  יחטש  ךכיפל , .תורדגומ 

דעי הז  יתסיפת  יונישב  האור  "ל  קק .לארשיב  םויכ  תמייקה  רעיה  לוהינ  תסיפתב  רתויב  יתועמשמ  יוניש  תאטבמ 
םהל הנכוהש  תורעיב  .םיפסונ  תורעי  רובע  תויתנש  - בר קשממ  תוינכתו  בא  תוינכת  תנכהל  םויכ  תלעופו  בושח , יגטרטסא 

.השדחה הסיפתה  םושיי  לש  םינושאר  םינצינב  ןיחבהל  רשפא  רבכ  בא  תינכת 

הרטמ ןווכומ  רעי  לוהינ 

תורעי לש  אמייק  - רב לוהינל  בייחמ  יעוצקמ  סיסב  החינמ  "ל , קק ידי  - לע הנורחאל  הצמואש  ( 2014  ) לארשיב רעיה  לוהינ  תרות 
דחא .לארשיב  הרבחה  תחוורל  תיגולוקא  תכרעמ  יתוריש  ןווגמ  תקפסא  איה  לארשיב  רעיה  לש  לעה  - תרטמש תעבוקו  לארשי ,

עבקנש לוהינל  רעיה , בצמל  םאתהב  עבקנש  לוהינמ  יתסיפת : יונישב  ךרוצה  אוה  הז , ךמסמב  ורדגוהש  םייזכרמה  תונורקעה 
תרוצת  ) רעיה בצמ  רקיעב  היפלש  בחרמב , הדיחא  לוהינ  תסיפתמ  רבעַמ  רמולכ , .רעיה  תא  םידעיימ  ונא  המשלש  הרטמל  םאתהב 

לוהינ תורטמ  יפל  רעיה  יחטש  גוויס  לש  תילאיצנרפיד  הסיפתל  וב , םילופיטה  תא  ביתכמ  םיצעה ) תואירב  תופיפצ , ליג , חמוצ ,
: המגודל ןהל , םאתהב  לוהינו  םיינרעי )" חטש  ידועיי   )" תונוש

(. תוברת יתוריש   ) עבטה קיחב  יאנפו  שפונ  תוליעפל  ודעונש  רעי  יחטש  תולייטו : שפונ 
(. תוסיו יתוריש   ) תופרש לש  תוטשפתה  תעינמב  עייסל  םתרטמש  םיחטש  שאל : ץיח  ירוזא 

תובישח ילעב  ףונ  יכרעו  תשרומ  יכרע  לש  חופיטלו  הרימשל  ודעונש  םיחטש  תוידוחיי : ףונ  תורוצתו  תשרומ  רומיש 
(. תוברת יתוריש   ) תיתוברת

, תדחוימ תובישח  לעב  ינטרפ  עבט  ךרע  לש  חופיטו  רומיש  םדועייש  םיחטש  םיידוחיי : לודיג  יתבו  עבט  יכרע  רומיש 
(. יגולויבה ןווגמה  רומישו  תוברת  יתוריש   ) ןימ וא  הרבח  יפיצפס , לודיג  תיב  ןוגכ 

תא יוטיב  ידיל  איבהל  יגולויבה , ןווגמהו  םיחותפה  םיחטשה  ףצר  לע  רומשל  ודעונש  רעי  יחטש  יתילכת : - בר רעי 
.הקפסאהו תוסיווה  םוחתמ  םיפסונ  תיגולוקא  תכרעמ  יתוריש  ןווגמ  קפסלו  תוברת ) יתוריש   ) ילארשיה יפונה  ןווגמה 
לע תיברֵמ  תונעשיה  ךות  יביסנטסקא , היהי  םהלש  לוהינהו  יתילכת , - בר רעי  םה  לארשיב  תורעיה  יחטש  בור 
יתבכש - ברו יליג  - בר הנבמב  ןייפאתי  יתילכת  - ברה רעיה  .תולגתסהו  היסצקוס  תיעבט , תושדחתה  לש  םיכילהת 

.חמוצ תורוצת  ןווגמ  ליכיו  ימתכ ,

רעיה ןונכת  ךילהת  תונורקע 

לע טלחוה  ךכ  םשל  .חווט  ךורא  ןונכת  לש  הנבומ  ךילהת  שרדנ  הרטמ , ןווכומ  לוהינ  לש  ןורקיעה  רואל  רעיה , לש  אמייק  - רב לוהינל 
: תוינכת יגוס  השימח  תנכה 

תוירקיעה תורטמה  תורדגומ  בא  תינכתב  "א 22 . מתב םתרדגה  יפ  לע  רתוי  וא  דחא  רעי  םוחתב  תקסוע  בא : תינכת 
לכלו הנשמ , תודיחיל  חטשה  תא  תקלחמ  תינכתה  .לארשיב  רעיה  לוהינ  לש  תורטמה  תמישר  ךותמ  חטשה  ללכ  לש 

.םינש תינכתה ל-25  ףקות  דעי .)" רעי   )" היוצר חמוצ  תרוצתו  יוצר  חטש  דועיי  םירדגומ  ןהמ  תחא 
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: ןוגכ תויאשונ , תוינכת  תנכה  לע  טלחוה  באה  תינכתב  יוצמל  רבעמ  םימיוסמ  םיאשונ  טוריפ  םשל  תויאשונ : תוינכת 
.דועו םיידוחיי  לודיג  יתבו  עבט  יכרע  חופיטלו  רומישל  תינכת  תולייטלו , שפונל  תינכת 

םשל עוציבל  תופידעה  ירדס  תאו  ןהיפקיה  תא  תויוצרה , קשממה  תולועפ  תא  הרידגמ  תיתנש : - בר קשממ  תינכת 
.םינש רשעל  הפקת  תינכתה  .תויאשונה  תוינכתהו  באה  תינכת  לש  תורטמה  תגשה 

קרו ךא  תקסוע  תינכתה  .הנממ  רתוי  תטרופמ  ךא  תיתנש , - ברה תינכתה  לע  תססבתמ  תיתנש : קשממ  תינכת 
.תרדגומה הדובעה  תנשב  לופיטל  םידעוימה  םיחטשב 

תינכתל םאתהב  לופיטל , דעוימה  חטש  לכב  קשממה  ילכ  לש  םתלעפה  ןפוא  תא  תטרפמ  תטרופמ : הלעפה  תינכת 
.תיתנשה

ירקיעה יונישה  ןומט  ןהבש  ןוויכמ  תיתנש , - ברה קשממה  תינכתו  באה  תינכת  תנכהל  תוטישבו  ךילהתב  זכרתנ  רמאמב 
םיאשונו חמוצה  תורוצת  לש   ) םייק בצמ  תרדגה  םיבלש : העבראל  קלחתמ  עצומה  ןונכתה  ךילהת  לארשיב . רעיה  לוהינב 

קשממה ילכ  תרדגהו  םיפסונ ) םיאשונו  חמוצה  תורוצת  לש   ) יוצרה בצמה  תעיבק  לוהינה ,) תורטמ   ) חטש ידועיי  תעיבק  םיפסונ ,)
(. רויא 1  ) לופיטה תויופידעו  םייוצרה 

רויא 1
רעיה לוהינ  תרות  יפ  לע  ןונכתה  ךילהת 

םישודקה רעיל  תיתנש  - בר קשממ  תינכתו  בא  תינכת 

- בר קשממ  תינכתו  בא  תינכת  לש  ןתנכה  לע  טלחוה  "ל , קקב לארשיב  רעיה  לוהינ  תרות  ךמסמ  לש  ורושיא  ךילהתל  ליבקמב 
ינפ כ- לע  ערתשמ  םילשוריל ,) ברעממ   ) הדוהי ירהב  םקוממ  רעיה  .וז  הרטמל  לדומ " רעי  רחבנ כ" םישודקה  רעי  .המגודל  תיתנש 

רוזא להנמ  תא  ללכ  ןונכתה  תווצ  .תיגולוקאהו  תיתוברתה  תיפונה , ותובכרומ  לשב  יקשממו  ינונכת  רגתא  וב  שיו  םנוד ,  25,000
תינכת .ףונ  לכירדאו  ינקלוו  זכרמ  יאלקחה –  רקחמה  להנממ  רעי  רקוח  "ל , קק םעטמ  רעיהו  הליהקה  זכרו  ישוגה  ןרעיה  רהה ,
לחוהו ליעל , ורכזוהש  רעיל  תוינכתה  יגוס  תשמח  ונכוה  םייתנש  ךשמב  ( . ArcMap 10  ) "ג ממ לש  המרופטלפ  לע  החנוה  באה 
םישודקה רעיב  תוינכתה  תנכה  הוותמ  .םיירקיעה  םירצותהו  םינושה  הדובעה  יכילהת  תא  טרפנ  םיאבה  םיקרפב  .חטשב  ןמושייב 

.לארשי תורעי  ללכל  תויתנש  - ברה קשממה  תוינכתו  באה  תוינכת  תנכהל  סיסב  םויכ  שמשמ 

םייקה בצמה  תרדגה 

(. רויא 2  ) םייקה בצמה  תא  לוכ  םדוק  רידגהל  שי  חטש  תדיחי  לכב  יוצרה  בצמהו  דועייה  תא  רידגהל  ידכ  רעיה , לוהינ  תרות  יפל 
תא תוהזל  בושח  ךכ , לע  ףסונ  .חמוצה  לש  תוחתפתהה  תומגמ  תא  ןיבהלו  חטשב  תמייקה  חמוצה  תרוצת  תא  רידגהל  שי  רמולכ ,

תומגמה תא  ןיבהלו  דיתעבו  הווהב  תישונאה  תוליעפה  תא  תופמל  םגו  חטש , תדיחי  לכב  םימייקתמה  םיבושחה  םיכרעה 
: םימוחת ןווגמב  תוסחייתהה )" םוחת   )" םישודקה רעי  ביבס  בחרנ  חטש  םוחתב  עדימ  ףסאנ  ןושארה , בלשב  ןכל , .תורייטצמה 
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תונורדסמ םירידנו , םיבושח  םינימ  לודיג , יתב  חמוצ ,  ) םייגולוקא םיטביה  זוקינ ,) ינגא  היפרגופוט , עלסמ ,  ) םייזיפ םימרוג 
(. דועו םיכרד  םינוינח ,  ) תומייק תויתשתו  תשרומ ) יכרע  תיפונ , תויכרע   ) םייתוברתו םייפונ  םיטביה  םייגולוקא ,)

רעי חטשמ   50%- כבש הלע  הז  חותינמ  רויא 2 .)  ) רעיה חטשב  תומייקה  חמוצה  תורוצת  לש  יופימ  ללכ  הז  בלשב  יזכרמ  קלח 
ינטחמ  ) ברועמ רעי  ימתכ  רעיהמ ,) כ-15%   ) יעבט שרוח  ימתכ  םנשי  ןכו  הובג , תורמצ  יוסיכב  ינטחמ  רעי  םויכ  חמוצ  םישודקה 

כ-  ) ינובשע חמוצו  התב  יחטשו  רעיהמ ,) כ-5%   ) םיעטמו םינתסוב  רעיהמ ,) כ-10%   ) הייחיש יחטש  חטשהמ ,) כ-10%  םילע , בחרו 
חטש תדיחי  לכב  הרדגוה  ויפלש  טושפ , לדומ  חתופ  הנפמ ) עלסמ , םיעקשמ ,  ) לודיגה תיב  יאנתו  חמוצה  בצמ  סיסב  לע  דבלב .)  2%

חמוצב תוטלובה  תומגמה  .תיתועמשמ  הערפה  וא  םדא  תוברעתה  אלב  המידק , םינש  רשעכ  לש  חווטל  היוזחה  חמוצה  תרוצת 
ינטחמה רעיה  - תתב שרוח  לש  תיעבט  תושדחתהמ  האצותכ  םילע , יבחרו  טחמ  יצע  לש  ברועמ  רעי  לש  ותוחתפתה  ןה  יוזחה 

םינרוא רעי  תוחתפתה  ףאו  ךר ) עלסמ  יבג  לע  רקיעב   ) םיקיתו םינרוא  תורעי  לש  תיעבט  תושדחתה  םיינופצ ,) םינפמב  רקיעב  )
.םימייקה תורעיל  םיכומסש  הייחישו  התב  יחטשב 

רויא 2
םישודקה רעיב  תומייק  תוינרעי  חמוצ  תורוצת  תפמ 

רעיב חטש  ידועיי  תרדגה 

םיידיתעה םיכרצה  תאו  הווהב  םייקה  בצמה  תא  ןובשחב  םיאיבמש  םילוקיש  ןווגמ  יפ  לעו  םידקמה  חטשה  דומילל  ךשמהב 
שפונ תוליעפלו  להק  תטילקל  ודעוי  רעיה  חטשמ  דבלב  .םישודקה 2%  רעיב  חטשה  דועיי  תודיחי  ועבקנ  םינוש , םימוחתב 

םיכרד םישיבכ , ךרואל  שאמ  הנגה  ךרוצל  ץיח  יווק  לש  קשממל  ודעוי  רעיה  חטשמ   5% םינוינח .) רקיעב   ) רעיב תיביסנטניא 
תוידוחיי ףונ  תורוצתו  תשרומ  חופיטלו  רומישל  ודעוי  רעיה  חטשמ  .רעיב 9%  םילבוגה  תורחא  תויתשתו  םיבושיי  רעיב , תוישאר 
חתופמ םינרוא  רעי  םע  תוטלוב  תופיכ  "ח , שת יטלשמ  םע  תורייש  תחולש  וילעש , םינתסובהו  תוסרטה  םע  ןולסיכ  לת  לשמל , )

לע הרימשל  ודעוי  רעיה  חטשמ   17% םימישרמ .) תוברוח  ירתאל  ביבס  םינתסובו  תיפצת  תודוקנו  תוטלוב , ןויצ  תודוקנ  תושמשמה 
לחנ ןגא  רויא 3 ,)  ) ולש םימישרמה  םיקוצמה  םע  ןולסיכ  לחנ  לש  המירזה  ץורע  ךרואל  רקיעב   ) םיידוחיי לודיג  יתבו  עבט  יכרע 

םיטיפואג לש  םייתועמשמ  החירפ  יצבקמו  התב  ימתכ  [, Arbutus andrachne  ] יוצמ בלטק  םע  חתופמ  שרוח  רֵמשמה  הלימרכ 
ןה ולהוני  הלא  םיחטש  .יתילכת  - בר רעי  ושמשי  רעיה  חטשמ   66% רעיה .) חטשב  םירוזפה  תונייעמ  םגו  דועו ] םינועבצ  םיבלחס , ]

תיערמו ץע  תקפסא  תוסיו ,) יתוריש   ) ןמחפ עוביק  עקרקל , םשג  ימ  תרדחה  ןוגכ : תיגולוקא , תכרעמ  יתוריש  ןווגמ  תקפסא  תבוטל 
רומיש םשל  ןהו  תוברת ,) יתוריש   ) תנווגמו הפנע  תולייטב  תכמותה  רוזאה  לש  ההובגה  תיפונה  תויכרעה  רומישו  הקפסא ) יתוריש  )

יגולוקא רקחמל  הצקוה  רעיה  חטשמ  ןטק  קלח  .םייח  ילעבל  רבעמ  יביתנו  לודיגה  יתב  ןווגמ  רומיש  ידי  - לע יללכה  יגולויבה  ןווגמה 
(. רויא 4  ) תינטרפ רקחמ  תינכת  יפ  לע  להונמו  רעיה , קשממב  ךומתל  דעונש  חווט , ךורא  ינרעי 
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רויא 3
םיידוחיי לודיג  יתבו  עבט  יכרע  רומיש  ודועייש  רעי  ןולסיכ : לחנב  טימולודה  קוצמ  וק 

תרופ להי  םוליצ :
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רויא 4
םישודקה רעיב  חטשה  דועיי  תודיחי  תפמ 

היוצר חמוצ  תרוצת 

: רעיה לוהינ  תרותב  םירדגומה  םיפסונ  םיבושח  תונורקע  ינש  לע  ךמתסמ  רעיב  יוצרה  חמוצה  ןונכת  בלש 

תונעשיהלו תירעזמ  תוברעתהל  יביסנטניא ) קשממ   ) להונמה חטשה  תיברַמב  רעיה  הנבמב  תיברֵמ  הטילשמ  רבעמ 
םיחטשב יביסנטניאה  קשממה  דוקימ  רמולכ , יביסנטסקא .) קשממ   ) להונמה חטשה  בורב  םייעבט  םיכילהת  לע 

(. שאל ץיח  ירוזאו  םייתליהק  תורעי  תולייטו , שפונ  יחטש  רקיעב   ) חטשה דועייל  םאתהב  םימצמוצמ 
יתבכש - ברו יליג  - בר ינימ , - בר בכרומ , הנבמ  ילעב  תורעיל  יליג , - דחו ינימ  - דח טושפ , הנבמ  ילעב  ץולח  תורעימ  רבעמ 

.ןווגמ יפונ  ספיספ  םירצויו  חמוצ , תורוצת  ןווגמ  םיליכמה  רעיב ,) תונוש  חמוצ  תובכש  )

תרוצת העבקנ  קשממ  תדיחי  לכל  קשממ .) תודיחי   ) ןהב םייקה  חמוצה  בצמל  םאתהב  תודיחי  - תתל וקלוח  חטשה  דועיי  תודיחי 
שפונ ןדועייש  קשממ  תודיחיב  .יוזחהו  םייקה  חמוצה  בצמל  תוסחייתה  ךות  חטשה , דועייל  יבטימ  ןפואב  םיאתתש  היוצר  חמוצ 

הטעומ הייחמצ  םע  ההובג , יוסיכ  תמרב  ינטחמ  רעי  איה  היוצרה  חמוצה  תרוצתש  םירקמה  בורב  עבקנ  רעיה ) חטשמ   2%  ) תולייטו
תרוצת רעיה ) חטשמ   5%  ) שאל ץיח  ירוזאב  .םישפונל  תושיגנו  תוחיטב  העונת , תוחונ  יברמ , לצ  קפסל  ידכ  תאזו  רעיה , - תתב

ירמוח לש  סמועה  רועזמב  ךרוצה  לשב  תאזו  רעיה , - תתב הטעומ  הייחמצ  םע  הכומנ , יוסיכ  תמרב  רעי  בורל  היהת  היוצרה  חמוצה 
דחי כ-26%  ) תוידוחיי ףונ  תרוצתו  תשרומ  לע  וא  םיידוחיי  לודיג  יתבו  עבט  יכרע  לע  הרימש  ןדועייש  קשממה  תודיחיב  .קלד 

, שרוחו תויחיש  תותב , ינובשע , חמוצ  חפטל : וא  רמשל  םישקבמש  ךרעל  םאתהב  תויוצר  חמוצ  תורוצת  ןווגמ  ועבקנ  רעיה ) חטשמ 
תורעיהו םיעטמה  םינתסובה , חופיטו  רומיש  םג  ומכ  דחי ,) םג  םיצעו  םיטיפואג   ) חופיטל יוצרה  ןימה  תשגדה  ךות  םיתעל 

העבקנ רעיה , חטש  בור  ןהש  יתילכת , - בר רעי  ןדועייש  קשממ  תודיחיב  .תוטלובה  תופיכב  קרסמ "  " תרוצתב םיחותפה  םיינטחמה 
.תונוש יוסיכ  תומרב  התבו  הייחיש  דעו  ברועמ  רעי  ךרד  הובג , תורמצ  יוסיכב  ינטחמ  רעימ  תויוצר , חמוצ  תורוצת  לש  הבחר  תערשמ 

תיעבט תושדחתהו  התומת  םיללוכה  חטשב , םישחרתמה  םייעבטה  םיכילהתה  רקיעב  ובצעי  הלא  םיחטשב  חמוצה  תורוצת  תא 
תא קיודמב  תוזחל  ישוקהמ  תעבונ  תויוצר  חמוצ  תורוצת  תערשמ  לש  הרדגהה  .טחמ  יצעו  שרוח  יצע  םיספטמו , םיחיש  ינימ  לש 

(. רויא 5  ) תיחרכה הניא  איה  רשאכ  תרתוימ  תוברעתהמ  ענמיהל  הפיאשהמו  םוקמו  םוקמ  לכב  ידיתעה  חמוצה 
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רויא 5
םישודקה רעיב  תויוצרה  תוינרעיה  חמוצה  תורוצת  םע  קשממה  תודיחי  תפמ 

תמייקה חמוצה  תרוצתמ  חטשה , דועיימ  תרזגנ  היוצרה  חמוצה  תרוצת  םישודק , רעיל  בא  תינכת  ךותמ  המגוד 
.הב םייוזחה  םייעבטה  םיכילהתהמו 

תיתנש - ברה קשממה  תינכת  ירוחאמ  הסיפתה 

, תולייטו שפונ  ןדועייש  קשממה  תודיחיב  .חטשה  דועייל  םאתהב  היוצר  חמוצ  תרוצת  רמשל  וא  בצעל  הדעונ  קשממה  תינכת 
הובג תורמצ  יוסיכ  לעב  אירבו  הובג  ינטחמ  רעי  חפטל  ידכ  תיסחי , ההובג  תורידתב  לוליד  ילופיט  לש  יביסנטניא  קשממ  עצבתי 

םשל תועיטנ  םגו  הייבשע  חוסיכ  תוחיטב , יכרוצלו  ףונה  תמרהל  םוזיג  ילופיט  םג  םהב  ועצובי  ךרוצה  תעב  ךכ , לע  ףסונ  בר .) לצ  )
.קלד ירמוח  לש  ךומנ  סמוע  רמשתש  הייער  בולישב  םיצע  לש  בחרנ  לוליד  עצבתי  שאל  ץיח  ירוזא  תריציל  .ןוינח  יחטש  םוקיש 
ההובג תופידעב  דימת  וגרודיו  תיסחי , יביסנטניא  קשממל  תונותנ  ויהי  שאל  ץיח  רוזא  וא  תולייטו  שפונ  ןדועייש  קשממה  תודיחי 
תוינכת ועבקיי  תוידוחיי  ףונ  תורוצתו  תשרומ  לש  וא  םיידוחיי  לודיג  יתבו  עבט  יכרע  לש  רומיש  ןדועייש  קשממ  תודיחיב  .לופיטל 

וא לוליד  ןוגכ  תולועפ  םינוש  םיחטשב  ועצבתי  ךכ  ךותב  .חטש  תדיחי  לכב  חפטל  םישקבמש  ךרעל  םאתהב  תוינטרפ  קשממ 
תסנכה םיקוצמ ,) וא  תוסרט  לש  הפישח  וא  התב  יחטש  לע  הרימש  ךרוצל  לשמל ,  ) הנתשמ תורידתב  םינרוא , לש  האלמ  התירכ 

יחטש לע  הנגה  ךרוצל   ) תומיוסמ תונועב  תישונא  תוליעפ  תוסיו  החירפ ,) יצבקמ  לע  הנגה  ךרוצל  לשמל ,  ) הייערמ הנגה  וא  הייער 
יתבו עבט  יכרע  לש  רומיש  ןדועייש  קשממ  תודיחיב  לופיטל  תופידעה  .דועו  םינתסוב ) םוקישל  לשמל ,  ) תועיטנ לשמל ,) ןוניק ,

םגו ול , המאתוהש  תינטרפה  קשממה  תינכתו  רומישל  ךרעה  יפ  לע  עבקית  תוידוחיי , ףונ  תורוצתו  תשרומ  לש  וא  םיידוחיי  לודיג 
ןדועייש קשממ  תודיחיב  תאז , תמועל  .תינוניב  - ההובג לופיט  תופידעב  בורל  ויהי  הלא  םיחטש  .חטשה  לש  תושיגנה  תמר  יפ  לע 

לוליד ילופיט  םהב  םישרדנש  םיחטשב  לשמל , הכומנ .) תוברעתה  תמר   ) יביסנטסקא יפוא  לעב  קשממ  עצבתי  יתילכת , - בר רעי 
.םאתהב עבקית  לולידה  תמצועו  לופיטל ) לופיט  ןיב  םילודג  ןמז  יחוורמ   ) הכומנ תורידתב  םילופיט  תינכת  עבקית  ינטחמ ,) רעי  )
תוברל הנתשמ , המצועב  םילוליד  עוציב  ידי  - לע תאזו  בכרומו , ןווגמ  רעי  תורצוויהל  ליבוהל  דעונ  םילופיטה  יפוא  ךכ , לע  ףסונ 

יתילכת - בר רעי  ןדועייש  קשממ  תודיחי  .האלה  ןכו  הייער  אלל  םירוזא  ללוכ  תונוש  תומצועב  הייער  בוליש  רעי , תוחרק  תחיתפ 
גרודי ףופצו  ריעצ  ינטחמ  רעי  לשמל , .רעיה  לש  תואירבה  בצמבו  ןהלש  תושיגנה  תמרב  תולתכ  הכומנ , - תינוניב תופידעב  ולפוטי 

רשפאמה יתועמשמ , שודיח  אוה  לופיטל  תופידע  יפ  לע  רעי  יחטש  גוריד  .לילדו  רגוב  ינטחמ  רעיל  תיסחי  ההובג  לופיט  תופידעב 
בחרמ לש  הבחר  הנבה  ךותו  חטשה  לוהינ  תורטמ  סיסב  לע  רתויב , ליעיה  ןפואב  יקשממה  ץמאמה  תא  ןווכל  רעיה  ילהנמל 

.םילוקישה

ךשמהל טבמו  םוכיס 
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, ךכיפל .תורדגומ  תורטמ  יפ  לע  וב  לופיטו  רעיה  הנבמ  לש  חווט  ךורא  ןונכת  רשפאמ  רעיל  בא  תוינכת  תריציל  חתופש  הוותמה 
ןה םילופיטה  גוס  תניחבמ  ןה   ) הנוש לופיט  לבקל  םייושע  םיצע ) תופיפצ  םינימ , בכרה   ) םימוד חמוצ  ינייפאמ  ילעב  רעי  יחטש 
םדוק עבקנ  רעיב  לופיטה  היפ  לעש  תמייקה , הסיפתהמ  יתועמשמ  יוניש  והז  .חטשה  דועייב  תולתכ  תוברעתהה ) תדימ  תניחבמ 
תויתנש - בר קשממ  תוינכתו  בא  תוינכת  תנכהל  תלעופו  בושח , יגטרטסא  דעי  הז  הסיפת  יונישב  האור  "ל  קק .רעיה  בצמ  יפ  לע  לוכ 

הערצ היריב ,  ) תופסונ תוינכת  שולשו  המייתסה ב-2014 , םלודעו  ףטסה  תורעיל  הלאכ  תוינכת  לש  ןתנכה  םיפסונ : תורעי  רובע 
ןורשה שוגל  עובלגה , תורעיל  בא  תוינכת  לש  ןתנכה  הלחה  ןמזב  - וב תנש 2016 . ךלהמב  ומייתסה  ןונחו ) ררג  םילחנה  לואתשאו ,

םינצינב ןיחבהל  ןתינ  רבכ  חווט  ךורא  קשממ  תינכתו  בא  תינכת  םהל  ונכוהש  תורעיב  .ףוחה  רושימ  םורדב  רכרוכה  תועבגלו 
רעיה לש  יתועמשמ  לוליד  עצוב  רהה ) רוזא   ) םישודקה רעיב  לשמל , .באה  תינכת  רואל  תישענה  חטשב , תוליעפ  לש  םינושאר 

(. רויא 6  ) תידוחיי ףונ  תרוצתכ  תרדגומה  קרסמ "  " תרוצת רומיש  ךרוצל  ִשיַמ , תעבגו  הלימרכ  רה  לש  תוטלובה  תופיכב  ינטחמה 
תייער בולישב  לוליד  ילופיט  תועצמאב  שאל  ץיח  ירוזא  לש  הקוזחתלו  המקהל  תצרמנ  תוליעפ  הז  רוזאב  תעצבתמ  ךכ , לע  ףסונ 

עצובש ףטסה , רעיב  רבמצד 2013  לש  םיגלשה  יקזנב  לופיטה  איה  תפסונ  המגוד  רויא 7 .)  ) הלא םיחטשב  תדקוממה  תיתנוע  םיזע 
םירחא םירוזאב  םג  יכ  ןייצל  שי  .ולפוט  אל  טעמכ  יתילכת  - בר רעי  יחטשש  דועב  תולייטו , שפונ  םדועייש  רעי  יחטשב  רקיעב 
ךלהמהש רמול  בושח  תאז , םע  .הרטמ  ןווכומ  רעי  לוהינ  לש  ןוויכל  יתגרדה  יונישב  ןיחבהל  ןתינ  באה  תינכת  םהב  השבוג  םרטש 

יופצו םיבר , םיעצמא  ךירצמש  ףקיה , בחר  ךלהמ  אוה  ץראב  רעיה  יחטש  ללכב  תויתנש  - בר קשממ  תוינכתו  בא  תוינכת  שוביג  לש 
םימוסחמ לע  תורבגתהו  בר  ץמאמ  ןיידע  שרוד  השדחה  לוהינה  תסיפת  לש  חטשב  שומימה  ןכ , לע  רתי  .םינש  רפסמ  ךוראל 

.םייעוצקמו םייתסיפת 

רויא 6
רומיש ודועייש  רעי  הלימרכ , רהב  םינרוא " קרסמ   " תרוצת תלבקל  ינטחמ  רעי  לוליד 

םישודקה רעי  תינכת  יפ  לע  קשממ  תודובע  עוציב  תוידוחיי -  ףונ  תורוצתו  תשרומ 
ףרוצ ךונח  םוליצ :
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רויא 7
ץיח וק  תריצי 

תרופ להי  םוליצ : םישודקה |  רעי  תינכת  יפ  לע  ןולסיכ , לחנב  ץיח  וקב  םישבכו  םיזע  תייער 

תורוקמ

, תידוהיה תונכוסה  לש  תובשייתהל  הקלחמה  םילשורי : .הדוהי 1970 . ירהב  שפונו  ףונ  .ש  ןוסנורהא   .1
.לארשיל תמייקה  ןרקה  עבטה , תורומש  תושר  הדוהי , הטמ  .א.מ 

תויחנהו תוינידמ  לארשיב : רעיה  לוהינ  תרות  .ח 2014 . ףרוצו  יקצולוברפ א  י , רבואט , דנרב ד , םסא י ,  .2
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.ל " קק רוביצ , ירשק  םימוסרפה , תדיחיו  רועייה  ףגא  םילשורי : .רעי  קשממלו  ןונכתל 

דרשמו רתכ  .הדוהי  ץראה : תעידיל  תישומיש  הידפולקיצנא  לארשי , ךירדמ  .ס 1980 . ףסוי  ןב   .3
.ןוחטבה

ףונ עבט , יבאשמ  לש  הכרעהו  חותינ  רקס  םילשוריל : ברעממ  םירהה  .א 2009 . ןומרו  ןור מ  רהוז י ,  .4
.א " שד ןוכמ  .םדאה  תשרומו 

.אמייק - רב חותיפו  רומיש  תוינידמ  הדוהי , תלפשו  םילשורי  ירה  .מ 2000 . ןשוחו  יחמק י  ןלפק מ ,  .5
.תוקיתעה תושרו  עבטה  תנגהל  הרבחה  "ל , קק םינגהו , עבטה  תושר  הביבסה , תוכיאל  דרשמה 

.לואתשא .םישודקה  רעי  רטנווניא  רקס  .לארשיל 2010 . תמייק  ןרק   .6

ץראו ח: 261-255. עבט  .הדוהי  ירהב  ןיחלש  תוגרדמ  .צ 1966 . ןור   .7

עבטה תושר  .עבט  תרימשל  ילכ  םיחותפ : םיחטשב  םייגולוקא  תונורדסמ  .א 2000 . תודשו  ידקש י   .8
.םינגהו

9. BioGis – Israel Biodiversity Website. 2012.
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