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יקסלטוקס תירוא  םוליצ : םהב |  העיגפלו  ןגאב  םיחלה  לודיגה  יתב  תושבייתהל  תמרוג  םוהתה  ימ  סלפמב  הדירי  .ןמענ  לחנ  תיפמנ , ןיע 

לארשי ילחנ  םוקישב  תומליד  םימל ? עבטה  תוכז 
םימה קשמב  םייונישה  חכונל 

ריצקת

העיגפו קזנ  ומרג  םינש  תורשע  ךשמב  ץאומה  יאלקחהו  ינוריעה  חותיפהו  לארשי  לש  םייעבטה  םימה  תורוקמ  לוצינ 
םירושעב .םיחלה  לודיגה  יתבבו  םילחנב  תוידוחייה  תויגולוקאה  תוכרעמב  ןכו  םתוכיאבו  םהב  םימה  תומכב  םילחנב :

םילחנה םוקישל  תוינידמ  שוביגב  ךרוצ  רדגוהו  יעוצקמו , ירוביצ  ןוידל  לארשי  ילחנ  לש  רומחה  בצמה  הלעוה  םינורחאה 
םייזכרמ םימוחת  ינשב  םייתוהמ  המגידרפ  ייונישל  םידע  ונא  תונורחאה  םינשב  .המושייבו  לארשיב  םיחלה  לודיגה  יתבו 

תמירז םוקיש  לע  תוססובמ  לארשי  ילחנ  םוקישל  תוינכדעה  תוינכותה  .םילחנב  םימה  תעיפש  םוקיש  תוינידמ  לש 
תועיבנב םימה  תעיפש  םוקישו  תואלקח , יכרוצל  וספתנש  תונייעמה  ימ  רורחש  ללוכ  םילחנב –  םייעבטה  םימה  תורוקמ 

םיחלוק םירזהל  תומדוק  תועצה  תללוש  הז  םוחתב  תינכדעה  תוינידמה  .םוהתה  ימ  יסלפמב  הדירי  תובקעב  ושביש 
רוציי יעצמא  תוססבתה  םע  תרשפאתמ  הלא  םידעי  תגשה  הרואכל , .יגולוקאה  םמוקישל  סיסבכ  ףוחה  ילחנל  םירהוטמ 

ורבעו ושבוגש  םוקישה  תוינכות  השעמל , םלוא  תואלקחל , ההובג  תוכיאב  םיבשומ  םימו  הלפתה )  ) םיריפש םימ  לש 
העיגפל ואיבהש  םימרוגב  ןד  הז  רמאמ  .תומדוקמ  ןניאו  םימסחב , תולקתנ  עוציבל , םירושיא  לש  םיבכרומ  םיבלש 
תומשוימו תועצומש  תונושה  תושיגהו  םיטבלה  וב  םיגצומו  םיחלה , לודיגה  יתב  סרהלו  לארשי  ילחנב  םימה  תעיפשב 

.םייליעה םימה  יבאשמ  לוהינב  םיישקהו  הלפתהה  ןדיעב  םימה  קשמב  תורומתה  חכונל  םילחנב , םימה  תמירז  םוקישל 
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אובמ

: םיקפסמ םיחלה  לודיגה  יתבו  םילחנה  .םדאה  תחוורל  םיינויחה  תיגולוקא  תכרעמ  יתוריש  ןווגמ  םיקפסמ  םיחל  לודיג  יתבו  םילחנ 
םימ רוהיט  םיקמעב ; תועקרק  לש  תוירופה  תרבגהו  עקרק  ףחס  תעקשה  םינגאה ; הלעמב  רגנ  לוהינו  תונופטיש  תוסיו  יתוריש 

, תויעבט תוכרעמב  יגולוקאה  ףצרה  רומישל  םימרותה  תונורדסמכ  םידקפתמ  םילחנה  .םירחאו  םיינגרוא  םימהזמ  ףחס , יפדועמ 
םימ תורוקמ  םיקפסמ  םילחנה  ךכ , לע  ףסונ  .םירעה  ךותבו  םיבשוימה  םירוזאה  ןיב  םייתוכיא  יאנפו  שפונ  יבחרמ  םישמשמ  ןכו 

.היישעתלו תואלקחל  הייתשל , םדאה –  יכרוצל  יליע ) רגנ  ימו  תונייעמ  ימ   ) םייעבט

ועגפנ םלועה , לכב  ומכ  לארשיב , עבטה , תרימשלו  םדאה  תחוורל  םיחלה  לודיגה  יתבו  םילחנה  לש  המוצעה  תובישחה  תורמל 
חותיפה תא  תפקשמה  האובב  םה  לארשי  ילחנ  .ישונאה  חותיפהמ  שונא  חרואב  תועגפנ  ןיידע  ןהו  רבעב , הלא  תויגולוקא  תוכרעמ 
ומרג יאלקחהו  ינוריעה  רזגמה  לש  תויתועמשמ  חותיפ  תולועפ  .םויה  דעו  הנידמה  תמקה  ינפלמ  יאלקחהו  יתיישעתה  ינוריעה ,

תיברמ םוהיזלו  םייאלקח  םינגאב  זוקינ  תולעתל  םילחנה  תכיפהל  הזכרמבו , ץראה  ןופצב  םילחנהו  תונייעמה  לש  תושבייתהל 
.םיקמעהו ףוחה  ילחנ 

השימח ןוכיתה  םיה  יפוח  ךרואל  ונבנ  םויה  דעו  תנשמ 2005  .לארשי  לש  םימה  קשמב  םייטמרד  םייוניש  ולח  ןורחאה  רושעב 
תרכינ הבחרה  דוע  תננכותמ  דיתעבו  םיריפשה ,) םימה  תכירצמ  כ-43%   ) הנשב "ק  מלמ םויכ כ-600  םיקפסמה  הלפתה , ינקתמ 

ימ לש  תויומכבו  תויוכיאב  תיבקע  היילעל  וליבוה  םיכפש  רוהיט  ינקתמ  לש  גורדשו  המקה  ךכ , לע  ףסונ  הלפתהה  . תויומכ  לש 
ךסמ איה כ-31%  וז  תומכ  .םייאלקח  םישומישל  םילפוטמה  םיכפשה  ךותמ  םילצונמ 87%  םויכ  .תואלקחל  םינימזה  םיחלוקה 
םימה קשמ  לש  הלדגה  תוססבתהה  םישומישה  . ללכל  הנידמב  םיקפוסמה  םימה  ךסמ   18%- כו תואלקחל , םיקפוסמה  םימה 

רסוח תא  תרכינ  הדימב  תמצמצמ  םיכפשב ) םדקתמ  לופיטב  וא  םי  ימ  לש  הלפתהב  םרוקמש  םימ  " ) םייתוכאלמ  " םימ יבאשמ  לע 
םוקישל תויונמדזה  ןולח  תחתופו  תיצראה , םימה  תכרעמל  םירבוחמה  םינגאה  לכב  תואלקחלו  הייתשל  םימ  תקפסאב  תואדווה 

קשמב םייתוהמה  םייונישה  תורמל  .םילחנב  םימה  תמירז  םוקישל  ןכו  תרניכה ,) סלפמו  םוהתה  ימ  יסלפמ   ) םימה יבאשמ  בצמ 
ןורחאה רושעב  ולביקש  עבט  תורומשו  םילחנ  רפסמ  טעמל   ) רדרדתהל םילחנה  תיברמב  םימה  תמירז  בצמ  ךישממ  םימה 

(. ןד לת  תרומשו  ןוקריה  לחנ  הלוחה , תרומש  ומכ  םימל – " עבטה  תוכז   " תרגסמב םימ  תואצקה 

יקסלטוקס תירוא  םוליצ : תיאלקח |  היקשה  ךרוצל  ןלוגה  תודרומב  הנית ) ןיע א–  ) הרטונ תונייע  ימ  תסיפת  ןקתמ 
.םירושע ינשמ  הלעמל  רבכ  ירוביצ  ןויד  זכרמב  אצמנ  םימל " עבטה  תוכז   " תוינידמ תרגסמב  םילחנב  םימה  תמירז  שודיח  אשונ 
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ךשמהב .םילחנב  םימה  תמירז  םוקיש  תורטמל  הנשב  םימ  ןוילימ מ"ק  תאצקה 50  לע  לארשי  תלשממ  הטילחה  תנשב 2000 
, םימל " עבטה  תוכז   " אשונב תוינידמ  ךמסמ  םינגהו  עבטה  תושרו  הביבסה  תוכיאל  דרשמה  תנשב 2003  ומסרפ  וז  הטלחהל 

דוסימל תמכסומ  תיעוצקמ  המרופטלפ  שמיש  הז  ךמסמ  .לארשי  ילחנב  םימה  תמירז  םוקישל  םישרדנה  םימה  יכרוצב  דקמתמה 
ןוקית לש  ורושיא  םע  ףקות  הנשמ  םימל " עבטה  תוכז   " תוינידמ הלביק  תנשב 2004  .םילחנלו  םיחלה  לודיגה  יתבל  םימה  תואצקה 

תומכבו תוכיאב  םימ  קפסל  םימה  תושר  להנִמ  תא  החנמו  םימה , באשמ  לש  ןכרצכ  עבטב  ריכמש  םימה  , קוחל  רפסמ 19 
.ףונו עבט  תוכרעמ  םויקל  תושרדנה 

יתב סרהלו  לארשי  ילחנב  םימה  תעיפשב  תיטוקאה  העיגפל  ואיבהש  םיכילהתהו  םימרוגה  תא  הרצקב  םירקוס  ונא  הז  רמאמב 
ונא ךשמהב  .םימה  קשמב  םילחה  םייונישה  חכונל  םילחנב  םימה  תמירז  םוקישל  תורושקה  תולאש  םילעמו  םיחלה , לודיגה 

םינוש םילחנמ  המגדה  ךות  עבטל , תואלקחה  ןיבש  רפתב  רקיעב  םייליעה , םימה  יבאשמ  לוהינל  תורושקה  תומליד  םילעמ 
.םושיי לש  םינוש  םיבלשב  םיאצמנ  םהב  םוקישה  יכילהתש 

החנזהו תורדרדתה  לש  הקינורכ  לארשי –  ילחנ 

יתבב העיגפל  לארשיב , םיבר  םילחנו  תונייעמ  לש  תושבייתהל  ומרג  האמה ה-20 , ךלהמב  ומדוקש  תויתועמשמ  חותיפ  תולועפ 
םיינוריע םיכרצל  םילחנהו ) תונייעמה  ימ   ) םייעבטה םימה  תורוקמ  וספתנ  תישאר  .ץראה  ףונמ  םתומלעיהלו  םיחלה  לודיגה 

רקיעב שומישל  העיבנה  תודוקנמ  תורישי  םיבאשנו  לארשיב , תונייעמה  תיברממ  םיעבונה  םימה  םירגאנ  םויכ  םג  .םייאלקחו 
ילחנ הכפהו  םילחנה , תיברמב  םימה  תמירז  תא  ןיטולחל  טעמכ  המצמצ  תונייעמה  ימ  תסיפת  םיגד .) לודיגו  היקשה   ) תואלקחל

םינגאב תונייעמה  תעיפש  הדרי  היתובקעבו  תווקאה , סלפמ  תא  הדירוה  םוהת  ימ  תביאש  ךכ , לע  ףסונ  .בזכא  ילחנל  םיבר  ןתיא 
תרדסהל תולועפ  וכרענ  ליבקמב  .םוהתה  ימ  לש  םוהיזלו  החלמהל  םינגאהמ  קלחב  הליבוה  תווקאב  םיסלפמה  תדרוה  םיבר  .

יאוות יונישל  םילותפנה , רושייל  ומרג  הרדסהה  תולועפ  .עקרק  ףחסו  תופצה  עונמלו  םייאלקח  תודש  רישכהל  ידכ  םילחנה  יקיפא 
.םהלש הפצהה  יטשפמ  םילחנה  קותינ  ךותו  םילחנה  ירודזורפ  ןובשח  לע  םיקיפאה –  תברקב  םייאלקח  תודש  תרשכהלו  םילחנה 
ובשחנ וז  הפוקת  ךלהמב  .תרדסומ  הנווכהו  חוקיפ  אלל  האמה ה-20  ףוסל  בורק  דע  הכשמנ  לארשיב  םילחנה  בצמב  תורדרדתהה 
, םהיתורוקמו םימרוזה  םימה  לש  יברמ  לוצינ  ךות  יגולורדיהה  טביהב  וב  טולשלו  ילכלכה  טביהב  ולצנל  שיש  באשמ  םילחנה 
חוקיפ רדעיהבו  וז  השיג  תובקעב  .םיבושייל  םיקזנו  תודש  תפצה  םצמצל  הרטמב  תונופטיש , יעוריא  לע  תיסדנה  הרקבו  הטילשו 

הרומח העיגפ  ךות  םתוכיאב , םיתוחנ  םימ  תמרזהל  םיצורעלו  תיתיישעתו  תיאלקח  תלוספ  ירובצמל  םילחנה  יקיפא  וכפה  הפיכאו 
.םיחלה לודיגה  יתב  סרהו  םילחנה  לש  תבכרומה  תיגולוקאה  תכרעמב 

- ץוח םינוגראב  ןה  לשממה  יפוגב  ןה  יעוצקמו  ירוביצ  ןוידל  לארשי  ילחנ  לש  רומחה  בצמה  הלעוה  האמה ה-21  תליחת  תארקל  קר 
לארשיב םילחנהו  םיחלה  לודיגה  יתב  םוקישל  תוינידמ  לש  םושיילו  הרדגהל  ידיימו  רורב  ךרוצ  תעיבק  ךות  ( NGOs  ) םייתלשממ

.

םילחנב םייעבטה  םימה  תמירז  םוקיש 

" עבטל םימ  תואצקה   " תקפסאמ םילחנב : םימה  תמירז  םוקיש  תוינידמב  יתוהמ  המגידרפ  יונישל  םידע  ונא  תונורחאה  םינשב 
.םילחנב םייעבטה  םימה  תורוקמ  תעיפש  םוקישל  עבט – ) תרומשל  רוניצמ  םימ  לש  תמכסומ  תומכ  תקפסא  התועמשמש  )
ימושיי יוטיב  תלבקמ  םינגהו , עבטה  תושרו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  םימה , תושר  לש  ידרשמ  - ןיב תווצ  ליבומש  וז , תוינידמ 

לע תוססובמו  םירדגומ , םינגאב  תוזכרתמ  תוינטרפ , תוינכדעה  תוינכותה  םילחנל  . םימה  תוינכותבו  עבטל  םימ  באה  - תינכותב
םימה תעיפש  םוקישו  תואלקח , יכרוצל  וספתנש  תונייעמה  ימ  לש  רורחש  ללוכ  םילחנב –  םייעבטה  םימה  תורוקמ  תמירז  םוקיש 

ונבנש םימ  תסיפת  ינקתמ  קוריפ  בייחמ  אוהש  רחאמ  ינכפהמ , הז  ךלהמ  .םוהתה  ימ  יסלפמב  הדירימ  האצותכ  ושָביֶש  תועיבנב 
םימ תורוקמ  תקפסא  הרומתבו  םילחנה , יקיפאב  תיעבט  המירזל  תונייעמה  ימ  רורחש  תיאלקח , היקשהל  תונייעמה  לוצינל 

העגפנ תונייעמה  תעיפש  םינגאהמ  קלחבש  רחאמ  ךכמ , הרתי  .לחנה  דרומב  םימה  תסיפת  ןיפולחל , וא , תואלקחל , םייפולח 
איבת התחפהה  .םוהת  ימ  לש  הביאש  תתחפה  בייחמ  הלא  םינגאב  םימה  תעיפש  שודיח  םוהתה , ימ  סלפמב  הדיריה  תובקעב 

.תמכסומ המרל  תונייעמה  תעיפש  םוקיש  רשפאמש  םורל  םיסלפמ  תרזחהל 

תועיבנ תעיפש  תששואמה  המרל  םוהת  ימ  יסלפמ  םוקיש 
ושָביֶש

לארשי ילחנ  לש  רקס  .תונייעמ  תעיפשב  הכיעדל  וליבוה  תווקאב  םיסלפמה  תדרוהו  םוהתה  ימ  ירגאממ  תרבגומ   הביאש 
תוח " וד .ונחבנש  תונייעמה  ךותמ 90  העיפשב ב-60  הכיעד  תמגמ  הארה  עבטה   תנגהל  הרבחה  לש  םילחנה  "ח  ודב םסרופש 

. לילגבו  ןלוגה   תמרב  תונייעמה  תעיפשב  תיתועמשמ  הדירי  לש  תומגמ  וארה  תונורחאה  םינשב  יגולורדיהה  תורישה  םסרפש 
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תדרוהלו םוהת  ימ  תקפהל  רושק  לטובמ  אל  קלח  ךא  םימשגה , רטשמב  יוניש  תומגמ  ידי  - לע רבסומ  העיפשב  הדיריהמ  קלח 
תונייעמה קמעב  םיבר  תונייעמב  תצב , לחנב  הרכרכ  ןיעב  םינינת , לחנב  ינוש  תוניעב  ןניע , לחנב  החלמ  תוניעב  לשמל   ) םיסלפמ 

תיעבטה העיפשה  לשו  תווקאה  יסלפמ  לש  םוקישל  הצלמהה  ךכיפל , ךשמהב .) רכזומה  ןמענ –  לחנ  תא  םיניזמה  תונייעמבו 
.םילחנב םייעבטה  םימה  תורוקמ  תמירז  םוקיש  ךלהמב  דוסי  ןבא  איה  ושָביְש , תועיבנב 

, םימה תושר  לש  םירהצומ  םידעי  םה  םהילע  ץילממ  יגולורדיהה  תורישהש  לועפת  יווק  לע  הרימשו  םוהתה  ימ  יסלפמ  םוקיש 
לועפת יווקב  תאטבתמה  םוהתה , ימ  יסלפמ  לוהינ  תוינידמ  םימה  . קשמל  חווט  תכורא  תיצרא  בא  - תינכותב םיעיפומה 

, לשמל ךכ , הקפסה  . תונימאו  החלמה ) תעינמ   ) םוהתה ימ  תוכיא  לע  הרימש  לש  םילוקיש  יפ  לע  קר  תעבקנ  םיצלמומה ,
םיצלמומה לועפתה  יווק  הלא  םייזכרמ  םינגאב  .תרניכבו  ףוחה  תווקאב  םינינת , - ןוקרי תווקאב  םייעבטה  םימה  יסלפמ  םילהונמ 

רשפאל ידכ  םיכומנ  םיסלפמב  ( storage  ) רגואה לוהינו  םוהתה , ימ  תוכיא  לע  הרימש  ילוקיש  תויזכרמ : תורטמ  יתש  םיללקשמ 
םיאתמ אל  תינגא , - תלתה םימה  תכרעמל  םיכיישה  וללה , םינגאה  לש  תימואלה  תובישחה  רואל  .םימשגה  תפוקתב  רזוח  יולימ 

.חסמתה תונייעמב  וא  ןיעה  שארב  תונייעמ  תעיפש  םוקיש  ורשפאיש  םיהובג  לועפת  יווק  וללה  תויזכרמה  תווקאל  עובקל 

בורב תינדפק  הרוצב  םירמשנ  אל  םהילע  ץילממ  יגולורדיהה  תורישהש  לועפתה  יווקו  הקפהה  תולובגש  שיגדהל  יואר  תאז , םע 
ןדריה תעקבב  םינגא  ןותחתהו , לילגבו  ןוילעה  לילגב  םינגא  ןלוגה , תמרב  תלזבה  תווקא  לשמל   ) לארשיב םיילאירפירפה  םינגאה 

לש רתי  תקפה  תובר , םינש  הזמ  תרשפאתמ , וללה  םייפרגואיגה  םירוזאה  בורב  ןכל , תרניכה .) ןגא  הלעמב  וליפאו  הברעה , זכרמבו 
תעיפשב תורדרדתהבו  םוהתה –  ימ  יסלפמב  הדירי  תומגמב  הארנה , לככ  תאטבתמה , תואלקח ,) יכרוצל  רקיעב   ) םוהת ימ 

, והשלכ ןגא  לש  לועפתה  יווק  לע  תוטלחהה  תלבק  יכילהתל  ופסוותה  םידדוב  םירקמב  קר  ךכמ , הרתי  .תונייעמה 
ילחנב הביצי  סיסב  תמירז  לע  רומשלו  תונייעמה  תעיפש  תא  םקשל  השירדה  ומכ  םיפסונ –  םיירוביצ  םילוקיש 

(. הבוטל גירח  הז  הרקמ   ) ןמענ לחנ  לש  םוקישה  תינכותב  םגדומ  הזכ  ירוביצ  לוקיש  ןתיאה .

, וביבס םיחלה  לודיגה  יתבו  ןמענה , .ץראב  םילודגה  ףוחה  ילחנמ  דחא  אוה  וכע , ץרפמ  דע  תוירקה  יבושיי  ךרואל  םרוזה  ןמענ , לחנ 
יכרע לש  תובישחהו  רשועה  רואל  .לארשיב  םימהוזמהו  םיפופצה  םיינוריעה  םירוזאה  דחא  ךרואל  תיעבט  הקורי  הרוגחכ  םירצוי 
RAMSAR תנמא לש  רתאכ  הרכוה  קפא –  ןיע  תרומש  ןהבש –  הבושחהש  עבט , תורומש  עברא  וכרואל  וזרכוה  לחנב  עבטה 

הביאשמ תושק  העגפנ  הנשב ) "ק  מלמ כ-50   ) תיעבטה תירוטסיהה  םימה  תעיפש  .םיחל  לודיג  יתב  לש  רומישלו  םוקישל 
לודיגה יתב  תאו  תונייעמה  תא  השביי  םוהתה  ימ  סלפמב  הדירי  .ינדרוכ  - ןמענ ןגאב  םוהתה  ימ  סלפמ  תא  הדירוהש  תיביסנטניא 

, קפא ןיע  עבטה  תרומש  תנעשנ  תונורחאה  םינשב  .םתדחכהל  הנכס  ידכ  דע  לחנל  םיידוחייה  עבטה  יכרעב  העגפו  ןגאב , םיחלה 
תנשב 2015 דבלב .) הנשב  "ק  מלמ כ-3   ) ךומס חודיקמ  רוניצב  םיקפוסמה  עבטל , םימ  תואצקה  לע  ןמענ , לחנל  םימרוז  הימימש 

טלפה ימב  לופיט  לע  קפא , ןיע  תרומש  תונייעמב  תיעבט  םימ  תעיפש  םוקיש  לע  תססובמה  ןמענ  , לחנל  םימ  תינכות  הנכוה 
ידכש עבקנ  וז  תינכותב  .יתורייתהו  יגולוקאה  םוקישה  ידעיל  המיאתמה  תומכב  לחנב  םימה  תמירז  םוקיש  לעו  םיגדה  תוכירב  לש 

תומכב הרומשב  תונייעמה  לש  תיעבט  העיפש  תשרדנ  ןמענ , לחנלו  קפא  ןיע  תרומשל  ורדגוהש  יגולוקאה  םוקישה  ידעיב  דומעל 
תושרב הרשואו  הלקשנ  הטפשנש , םימה , תינכות  תירוטסיהה .) םימה  תקיפסמ  שילשכ  איה  וז  תומכ   ) הנשב "ק  מלמ לש כ-15 

םוקיש תורוניצב –  עבטה  תורומשל  םימ  תאצקה  םוקמב  םילחנב : םימה  תמירז  םוקיש  לש  הסיפתב  יתוהמ  יוניש  תאטבמ  םימה ,
דואמ תוכומנ  םימ  תויומכל  םא  םג   ) יגולוקאה םוקישה  יכרוצל  םאתהב  תונייעמב  תויעבטה  תועיפשה  שודיחו  םוהתה  ימ  סלפמ 

, תונייעמה תעיפש  םורמ  תרכינ  הדימב  םיכומנ  ןגאב  םוהתה  ימ  יסלפמש  רחאמ  תאז , םע  תוירוטסיהה .) תועיפשל  האוושהב 
אוה תינכותה  םושיי  ןכל , .תועיבנה  םוקישל  דע  םימה  סלפמ  תאלעהו  הווקאב , םוהתה  ימ  רגוא  םוקיש  בייחמ  םימה  תינכות  םושיי 

לודג ןקתמ  תמקהב  בוכיעהו  יברעמה  לילגב  השקה  יגולורדיהה  בצמה  חכונל  .בושח  ירוביצ  דעי  םג  ךא  םימה , קשמל  לודג  רגתא 
ןגאב םוהתה  ימ  סלפמב  היילע  םשריתש  ינפל  יבקע  ירוביצ  ץחל  לש  שרדייש  חינהל  ריבס  הז , רוזאב  שרדנה  םי  ימ  תלפתהל 

.לחנב םיידוחייה  עבטה  יכרע  לש  רומישו  םוקיש  ורשפאיש  תומרל  תונייעמה  תעיפש  םוקישל  ליבותש  ןמענה ,
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יקסלטוקס תירוא  םוליצ : ןלוגה |  תמר  ןופצבש  רעס , לחנב  תונופטיש  ימ  תייטהל  רכס 

דרומב המירזל  תואלקחל  םיסופתה  תונייעמ  ימ  רורחש 
םילחנה  

ךרד זקנתמה  תוירוזא , תווקא  לש  יתנש  - בר רגוא  לע  תנעשנו  דבלב , תונייעממ  סיסבה  תמירז  הנוזינ  ינוכית  םיה  לבחב  םילחנב 
תמירז לש  םיעטקמ  תורצויו  םילחנה , יקיפא  ךרואל  תורזופמ  הלא  תועיבנ  .קיפאה  ךרואל  תועיבנ )  ) תורזופמ תופילדב  וא  תונייעמ 
רומיש םירשפאמו  םימשגה , תונוע  ןיב  םימה  לע  םיכמסנש  םימזינגרואל  ינויח  טלקמ  םישמשמה  השולק ,) םיתיעל   ) הביצי סיסב 

לש רתי  לוצינמ  תרוצב , תונש  לש  ףצרמ  םג  תועפשומ  םילחנה  תיברמב  סיסבה  תומירז  םיחל  . לודיג  יתב  לש  םיידוחיי  םינימ 
ןוגכ  ) לארשיב תונייעמ  תורשע  .תימוקמה  תואלקחה  יכרוצל  תונייעמה  ימ  לש  םוגיאמו  הסיפתמ  םגו  ןתוא , תוניזמה  תווקאה 

(, ןותעג לחנב  ירבכ  תוניע  יחרזמה , לילגבו  תונייעמה  קמעב  תונייעמה  תיברמ  הלוחה , קמע  לש  יברעמהו  יחרזמה  ןפודב  תונייעמ 
תוכירב וא  םירגאמ  יולימל  העיבנה  תודוקנמ  תורישי  םיבאשנו  יאלקח , שומישל  םויה  דע  םיסופת  הטעומ , העיפש  ילעב  םבורש 

.רקב תעמגהל  תותקש  יולימל  וא  תודש , תייקשהל  םיגד ,

םיבר םירוזאב  םילחנב . םימה  תמירז  םוקישל  יזכרמ  םסח  איה  העיבנה  תודוקנב  תורישי  תואלקחל  תונייעמה  ימ  תסיפת 
תיתועמשמ היילע  הלח  םויכ  .הנתשמה  תואיצמל  תומאתומ  ןניא  םינש , תורשע  ינפל  ועבקנש  תואלקחל  םימה  תואצקה  ץראב 

תונייעמה ימ  תא  ררחשל  ןתינ  ןכל , .ץראה  יקלח  בורב  םיחלוקו ) םילפתומ  םימ   ) תואלקחל םייפולח  םימ  תורוקמ  לש  תונימזב 
.תיצראה םימה  תקפסא  תכרעמל  םירבוחמה  םירוזאב  דוחייב  תואלקחל , םייפולח  םימ  תורוקמ  קפסלו  םילחנב  המירזל 

םיאצמנ םייעבטה  םימה  יבאשמ  תרניכה , ןגא  יחרזמה –  ןגאב  רקיעבו  תיצראה , םימה  תקפסא  תכרעממ  םיקתונמה  םירוזאב 
עבטה ןיבל  תואלקחה  ןיב  םימה  תקולח  לע  קבאמה  תומצמטצמו , תוכלוה  עבטלו  תואלקחל  תונימזה  םימה  תויומכ  .רומח  רבשמב 

ןוחבל ךרוצה  תא  הלעמ  םילחנב  סיסבה  תמירזב  הרומחה  העיגפה  .ץיקה  תנועב  םילחנב  םימרוז  םימ  תוחפו  םצעתמ , תורייתהו 
.םייליעה םייעבטה  םימה  יבאשמ  לש  לוהינה  ןפוא  תאו  תונייעמה , ימ  לש  דועייה  תא  שדחמ 

תעיפשב הדירי  תונורחאה  םינשב  תדדמנ  םימ , תופולח  רדענו  תיצראה  םימה  תכרעממ  קתונמ " רוזא ש" תרניכה , ןגאב  לשמל ,
םימ םיבאושה  םיבר  םייטרפ  םימ  יקיפמ  םנשי  תרניכה  ןגא  הלעמב  .הלוחה  קמעב  ןפודה  תונייעמו  ןלוגה  ילחנ  ןדריה , תורוקמ 

םימה תורוקמ  תיברמ  לע  םירוזפה  םימה  תקפה  ינקתמ  .ןדריה  ילבוימו  תונייעמה  לש  העיבנה  תדוקנמ  תורישי  תואלקחל 
תונייעמ לש  יתנוע  שוביי  ידכ  דע  עבטב , םימה  תעיפשב  תוביצי  רסוחלו  תיתועמשמ  הדיריל  םימרוג  ןגאה  הלעמב  םייעבטה 
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.םילחנהמ תובאשנה  םימה  תויומכ  לש  הפיכאבו  הרדסאב  יתוהמ  ישוק  ררוג  יחכונה  בצמה  ךכ , לע  ףסונ  .ןתיא  ילחנ  לש  םיעטקו 
לש בלושמ  לוהינל  תירשפא  הפולח  .תונייעמה  ימ  לוהינ  לש  תלבוקמה  הסיפתב  ידוסי  יוניש  שרדנ  ןגאב  םימה  רבשמ  תרמחה  םע 

תודוקנ לוטיב ) וא   ) םוצמצ םילחנב , המירזל  תונייעמה  ימ  לש  רורחש  העיצמ  תרניכה  ןגא  הלעמב  םייעבטה  םימה  יבאשמ 
הפולחב ןיא  .ןגאה  דרומב  תויזכרמ  םוגיא  תודוקנב  תואלקחל  םימה  תסיפתו  ןגאה  הלעמב  םינושה  םיקיפמה  לש  הביאשה 

תונימא חיטבי  תואלקחל  םידעוימה  םימה  םוגיאש  רחאמ  םייאלקחה , םינכרצל  םימה  תויומכב  העיגפלו  םוצמצל  איבהל  תעצומה 
םילחנב הביציו  העובק  המירז  ורשפאי  םילחנה  דרומב  םימה  תסיפתו  ןגאה  הלעמב  תונייעמה  ימ  רורחש  ינש , דצמ  הקפסאב ;

.רסח אל  הזו  הנהנ  הז  תניחבב  עבטהו –  רוביצה  תחוורל  תיגולוקא  תכרעמ  יתוריש  תקפסאו 

? ררחסל אל  וא  ררחסל 

, הנתיא סיסב  תמירז  םהב  המרז  רבעבש  םילחנ  יעטקמב  תיתעשה  םימה  תקיפס  תלדגהל  ןורתפכ  םיתיעל  עצומ  םימ  רורחס 
םימרוזה םימה  תקיפס  תלדגהל  תונורתי  שיש  ןכתיי  יאנפו  שפונ  תורטמל  םוקיש  תניחבמ  .םרוז  ןתיא  לחנ  לש  עפומ  תריצילו 

רורחס חלה . לודיגה  תיב  לש  יגולוקא  םוקישל  םיאתמ  ןורתפ  וניא  םימ  רורחס  םלוא  םרורחסמ , האצותכ  רדגומ  לחנ  עטקב 
םימרוז םילחנ  ןייפאמה  יעבטה  םיזוכירה  לפמ  תא  לטבמו  ררחוסמה , לחנה  עטק  ךרואל  הדיחא  תוכיא  לעב  םימ  ףצר  רצוי  םימה 

םוהת ימ  תמרזה  וא  םימ  רורחס  ומכ  לחנל -  םימ  תקפסאל  היגרנא  לש  העובק  העקשה  לע  םיססובמה  תונורתפ  ךכמ , הרתי  . 
רורחסב תוארל  ןיא  ךכש , תויה  .תולקתמו  םישובישמ  תומרגנש  תורידת  תוערפהל  םיחלה  לודיגה  יתב  תא  םיפשוח  םיחודיקמ ,

.םילחנ לש  יגולוקא  םוקישל  ןורתפ  םימ 

קסלטוקס תירוא  םוליצ : תיאלקח |  היקשה  יכרוצל  ןד  לחנ  ימ  לש  היטה  ןקתמ  .ןדריה  תורוקמ 

העיגפ אלל  לוצינל  תונופטיש  ימ  תסיפת  יליע : רגנ  לוהינ 
םילחנב 

, המירזה םוצמצ  הקיפסב , תיתגרדה  הדירי  םהירחאלו  םימשגה  תנועב  ןופטיש  יעוריא  לש  תוירוזחמ  תמייק  םיינוכית  םי  םילחנב 
עקשש המ  תא  לחנהמ  ףרוג  ןופטישה  ןכש  הנש , ידמ  לחנה  תא  שדחמה  ןונגנמה  םה  תונופטישה  .תושבייתה  בזכא –  ילחנבו 

הטויבה תא  ץורעה  ךרואל  רזפמו  לחנהמ , םימהזמ  ףטוש  לחנה , יקלח  ןיב  רשקה  תא  שדחמ  לודיג , יתב  ביחרמו  ֵשדחמ  וב , רבטצהו 
שומישל םתוא  לצנלו  רגנה  ימ  תא  סופתל  הרטמב  םכרואלו  לארשי  ילחנ  הלעמב  םיבר  םירגאמ  ומקוה  םינשה  ךלהמב  הדרשש  .
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םייונבה איג , ירגאמ  םילחנב  תונבל  וגהנ  רבעב  .תויתביבס  תויולע  םג  םלוא  תילכלכ , תלעות  שי  תונופטיש  ימ  םוגיאל  .יאלקח 
ירגאמ הלודג  . הריגא  תכירבל  ותביבסו  קיפאה  תא  ךפוהו  םימה , תמירז  תא  םסוח  ויפתכו , לחנה  בחור  לכ  תא  הצוחה  רכסכ 

( תונייעמה ימ  לש   ) סיסב תומירז  םג  םיספות  ףרוחה  תויואג  ימל  ףסונ  ןכלו  תינררב , אל  הרוצב  םילחנה  יקיפא  תא  םירכוס  איגה 
לחנ ןגאבו  ןלוגה  תמר  ילחנב  לשמל  רבעב , ונבנש  איגה  ירגאמ  .םיחלה  לודיגה  יתב  לש  םויקל  תוינויחה  תויתנוע –  תומירז  םגו 

לע המכסה  תמייק  םויכ  .תיגולוקאה  תכרעמב  ועגפו  לחנב , תפורגהו  ףחסה , םימה , תמירז  רטשמ  תא  יתוהמ  ןפואב  וניש  םינינת ,
םירכסה ךרד  סיסב  תמירז  ימ  תרבעהל  תוינכות  תמדקמ  םינגהו  עבטה  תושרו  םישדח , איג  ירגאמ  תמקהמ  תוענמיה 

ירגאמכ ונבנ  םינורחאה , םירושעב  םילחנה  ךרואל  ונבנש  םיגד ) תוכירבו   ) םירגאמ השנמ .) ילחנ  לעפמ  לע  ךשמהב  ואר   ) םימייקה
וז הטיש  .היטה  תלעת  תועצמאב  רגאמל  םיטומ  וא  קיפאהמ  תונופטישה  ימ  םיבאשנ  דצ  ירגאמב  .םילחנה  יצורעל  ץוחמ  דצ – 
לוצינו הריצע  תרשפאמ  אל  ללכ  ךרדבו  תושרומ , תואצקהל  םאתהבו  דבלב  תינופטיש  המירז  תעב  םימ  לש  ינררב  םוגיא  תרשפאמ 

.לחנב םימה  תעיפש  אולמ  לש 

םימרוזה רגנה  ימ  תא  תוטהל  הרטמב  הרבעש  האמה  עצמאב  הנבנש  השנמ , ילחנ  לעפמ  לש  ודיתעב  ןודל  יואר  הז , רשקהב 
(. הרדח לחנ  ןגאב   ) הירסיק תולוחב  הרדחהו  לוחלח  רוזאל  םינינתו ) הדע  תורמשמ , ןקרב ,  ) םינינת לחנ  ןגאב  םילחנ  העבראב 

ושבוג תנשב 2010  .םינינת  לחנו  הדע  לחנ  לש  יעבטה  המירזה  רטשמ  תא  תינוציק  הרוצב  םירֵפמ  היטהה  תולעתו  םירכסה 
הנוע לכב  ןושארה  ןופטישה  ימ  תמרזה  ללוכ  םינינת –  לחנב  םימה  רטשמ  רופיש  לע  תורוקמל  םינגהו  עבטה  תושר  ןיב  תומכסה 

סיסב תמירז  תרבעה  םשל  םירכסה  תשולשב  םירוח  תחידקו  לחנה , ץורע  ךרואל  תפורגו  ףחס  רבעמ  רשפאל  ידכ  לחנה  דרומל 
לש ותובישח  תא  םימה  קשמב  םימה  תומכב  תובצייתההו  היילעה  תודמגמ  םויכ  .העיפשה  תנוע  ךרוא  לכל  םירכסה  ךרד  הביצי 
תא שדחמ  ןוחבל  יואר  השנמ ? ילחנ  לש  היטהה  לעפמב  ךרוצ  ןיידע  םייק  הדימ  וזיאב  הלאשה –  תלאשנ  .קיתווה  היטהה  לעפמ 

תבוטל ןגאה –  ילחנב  יעבטה  םימה  תמירז  רטשמ  םוקישו  םירכסה  לש  קוריפ  לוקשלו  םינינתה  ןגאב  םילחנה  ימ  לוהינ  תוינידמ 
.לחנה  לש  יגולוקאו  יגולורדיה  םוקיש 

יקסלטוקס תירוא  םוליצ : ילוי 2017 |  .לחנב  םיחלוקה  תליהמל  םישמשמ  םימה  .ןדריה  דרומל  תרניכה  ימ  תמרזה 

ילחנב םימרוזה  םיחלוקה  תיגוס 

 – םויכ םג  םה –  םיגד ) לודיג  תוכירב  יפדוע  ללוכ   ) יאלקח זקנו  הישעת  יכפש  תונוש , לופיט  תומרב  םיחלוק  םיינוריע , םיכפש 
ךות הלא  תומרזה  ןיטולחל  קיספהלו  םצמצל  םיצמאמה  םיכשמנ  ןורחאה  רושעב  .םילחנב  םימרוזה  םימהמ  לטובמ  אל  ביכרמ 
םהב םימהזמה  יזוכירש  םילחנ  רפסמב  תדעותמ  החלצהה  .תינושילש  תוכיאב  םיחלוק  ורצייש  םיכפשב  לופיט  תויתשת  תיינב 
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"ח ודב הלעש  יפכ  הזעו , ןורמוש  הדוהיב  םהיתורוקמש  םילחנב  םייק  ךשמתמו  רומח  םוהיז  תאז , תמועל  רכינ  . רועישב  ותחפ 
. הנורחאל  םסרופש  הנידמה  רקבמ 

תדעו ןקת   ) ההובג תוכיא  תמרל  םירהוטמ  םיחלוקב  שומיש  לארשיב  ףוחה  ילחנ  לש  םוקישל  באה  - תוינכותמ תודחא  ועיצה  רבעב 
הז ןורתפ  . streamflow augmentation)  ) ףוחה ילחנב  םימה  תמירז   - לש בוציילו  םוקישל  םימיאתמ  םימ  תורוקמכ  רבנע )

, רדה לחנ  םזימב  םימל  ידעלבה  רוקמה  םהו  ןוקריב , םימרוז  םירהוטמ  םיחלוק  ימ  םויכו  ןוקריה , תלואג  תינכותמ  קלחכ  םשוי 
לככ םירהוטמ  םיחלוק , ימש  שיגדהל  בושח  תאז , םע  רוביצה  . תחוורל  םייתוכאלמ  לחנו  םגא  ללוכה  ןורשה , קראפב 

לע  )" ינמז םוקיש  איה  לחנב  םירהוטמ  םיחלוק  תמרזה  תוביס : המכמ   , םילחנ לש  יגולוקא  םוקישל  םימיאתמ  םניא  ויהיש ,
; םוקישה יצמאמ  תא  לכסיו  לחנל , הדורי  תוכיאב  םימ  תמרזהל  םורגי  םיכפשב  לופיטה  תכרעמב  לשכ  רחאמ שלכ  דבלב , יאנת )"

"ש טמב תוקלוסמ  ןניאש  םיטנגרטד ,) םינומרוה , תופורת ,  ) תרכינ תיגולויב  העפשה  תולעב  תובוכרת  תורתונ  םיחלוקב  ךכ , לע  ףסונ 
, ויהיש לככ  םירהוטמ  לחנל , םיחלוק  תמרזה  םימהזמל , ההובג  תושיגר  לחנב  חמוצהו  יחהמ  קלחלש  רחאמ  הז .) ןויליגב  ואר  )

םימה תמירז  לש  תוביציבו  תומכב  לחש  רופישה  תורמלש  םיארמ  םירקחמ  חלה  . לודיגה  תיבב  םמויק  תא  ליבגהל  הלולע 
, ךכיפל . generalist)  ) םיינללוכ םינימב  ןייפואמו  לד  רתונ  יגולויבה  ןווגמה  םירהוטמ , םיחלוקב  םירשעומה  םילחנב 

תויגולוקא תוכרעמ  םוקיש  תיעמשמ ש" - דח תעבוק  עבטל   םימל  באה  - תינכותב תאטובמה  תיחכונה , תוינידמה 
םימ תורוקמ  ומרזי  םילחנבו  תיאלקח , היקשהל  ונפוי  לארשיב  םיחלוקה  לכ  יכו  םיחלוק ," תועצמאב  עצובי  אל  תוחל 

. דבלב םייעבט 

שומישה לשמל , .המושיי  ינפב  לושכמ  םירצויש  םיינכט , םימסחו  םיצוליא  םימייק  הז , אשונב  הרורבה  תיחכונה  תוינידמה  תורמל 
םיכירצמש םיחלוק  לש  םילודג  םיפדוע  ףרוח  ידמ  רצויה  רבד  עובק , םיינוריעה  םיחלוקה  לש  םרזה  דועב  יתנוע , אוה  יאלקחה 

ינקתמש יפ  לע  ףא  ךכ , לע  ףסונ  .םיל  םילחנה  יקיפא  ךרד  םיחלוק  יפדוע  םיתיעל  םימרזומ  קיפסמ  םוגיא  חפנ  רדעיהב  .םוגיא 
, םתוכיאב םידוריה  םיינוינשה , םיחלוקה  אקווד  תרפתשמ , תואלקחל  םיקפוסמה  םיחלוקה  תוכיאו  םיגרדושמ , םיכפשב  לופיטה 
, תואלקחל םיקפוסמה  םיריפשה  םימה  יריחמ  ןיבל  םיחלוקה  יריחמ  ןיב  רעפה  תומצמטצה  ךכמ , הרתי  .הצק  ןורתפ  אלל  םירתונ 

שוקיב םהל  ןיאש  םיחלוקה , יפדוע  לכ  םירחא , הצק  תונורתפ  רדעיהב  .דיתעב  םיחלוקה  תכירצ  ףקיה  תא  םצמצל  היושע 
.םילחנל שולגל  וכישמי  תואלקחב ,

המרב .םילחנה  םוקישל  םיחלוקה  םיביצמש  םירגתאה  םע  תודדומתהל  םיימואלו  םיימוקמ  תונורתפ  תאיצמב  ךרוצ  שי  ךכש , תויה 
םיכפש רוהיטל  םינטק  םינקתמ  לע  הרקבה  תרמחה  לשמל , םילחנב –  העיגפה  רועזמל  תונורתפב  עיקשהל  יואר  תימוקמה ,

, תימואלה המרב  .םילחנ  יקיפאל  לופיטה  ינקתמ  ןיב  לשכ  תודוקנב  ץיח  תוכרעמכ  ודקפתיש  םיקורי  םינגאו  םוריח  ירגאמ  תמקהו 
ףידע המ  הלאשה  שדחמ  תולעל  הלולע  תובורקה  םינשב  .םיחלוקה  יפדוע  םע  תודדומתהל  חווט  תכורא  בא  - תינכות ןיידע  הרסח 

םעו תוינידמל  תועצה  םע  םינכומ  היהנש  יאדכ  ףוחה ? ילחנל  םתוא  םירזהל  וא  םיל , תורישי  םיחלוקה  יפדוע  תא  םירזהל  – 
.םילחנב תויגולוקאה  תוכרעמל  קזנה  רועזמל  תונורתפ 

קינקוס ףסא  םוליצ : ינוי 2017 |  ןורשה , דוה  קראפ 

םילחנ םוקישב  םימסחו  תויונמדזה  םוכיס :

הסיפתמ לח  יתוהמ  יוניש  .לארשיב  םילחנה  םוקישל  תעגונה  תוינידמב  םייתוהמ  המגידרפ  ייוניש  םילח  תונורחאה  םינשב 
הסיפתל םימ ," תצק ) עבטה ל( תוכז   " תרגסמב ושָביֶש ) עבט  תורומשל  היזופניא " " )" עבטל םימ  תואצקה   " תקפסא תמדקמה 
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תועיבנב םימה  תעיפש  תושדחתהו  םוהתה  ימ  יסלפמ  םוקיש  ידי  - לע םילחנב  םייעבטה  םימה  תורוקמ  תעיפש  םוקישל  תרתוחה 
תביאש םהבש  םייאלקח , םינטק , םינגאב  דקמתהל  הכירצ  וז  תוינידמ  .יאלקח  שומישל  וספתנש  תונייעמה  ימ  רורחשו  ושָביֶש ,

םתקיפסש םילחנבו  תונייעמב  םינייפואמה  הלא , םייאלקח  םינגאב  .םילחנב  םימה  תעיפשב  תעגופ  תואלקחל  םימ  לש  רתי ) )
.םימה קשממ  תויתועמשמ  םימ  תויומכ  ערגי  אלש  הגשה , - רב בושח , ירוביצ  דעי  והז  הכומנ ,

ילחנ םוקישל  סיסבכ  םיחלוק  ימב  שמתשהל  העיצהש  תוינידממ  .תלבוקמה  תוינידמב  יתוהמ  יוניש  לח  םיכפשה  לוהינ  םוחתב  םג 
לע קרו  ךא  םילחנב  יגולוקאה  םוקישה  תא  תססבמו  תיאלקח , היקשהל  םיחלוקה  לכ  תא  תדעיימה  תימואל  תוינידמל  ףוחה ,

.םייעבטה םימה  תורוקמ  תעיפש 

םינשב םימה  קשמב  ולחש  תויתוהמה  תורומתה  תוכזב  םירשפאתמ  םילחנה  םוקיש  תוינידמב  הלא  םייתוהמ  םייוניש  הרואכל ,
תינתפאשהו תינכדעה –  תוינידמה  לומ  לא  םלוא  .םיחלוקה  ימ  תומכבו  םילפתומה  םימה  תויומכב  רכינה  לודיגה  םע  תונורחאה ,

תויומכ תניחבמ  ןה  ךורע , םימה  קשמ  הדימ  וזיאב  לשמל : .תורגתאמ  תולאש  םילעמה  םימסח  םיבצינ  םילחנה  םוקיש  ידעיב  – 
תונייעמה תעיפש  תא  םקשלו  רתי , תביאש  לש  םינש  ךשמב  ורדרדתהש  םוהתה  ימ  יסלפמ  תא  םקשל  תילכלכ , הניחבמ  ןה  םימה 

םוקיש ידעי  תמנפהל  ליבוהלו  םיילכלכ  םיסרטניא  לע  רבגתהל  ןתינ  דציכ  תואלקחל ? םויכ  םילצונמ  םהב  תונייעמה  ימש  םינגאב 
םילשכ עונמלו  םיחלוקה  תויומכב  היילע  תומגמ  םע  דדומתהל  ןתינ  דציכ  םימה ? קשמ  לש  תוימושיי )  ) לועפת תוינכותב  םילחנה 

? םילחנ לש  יגולוקאה  םוקישה  יצמאמב  תרזוח  העיגפו 

הלאש ןוויכמ  םייעבטה –  םימה  יבאשמ  תא  םהמ  בואשל  וכישמי  דימת  .תווקיהה  ינגא  תיתחתב  םימקוממ  ויהי  םלועל  םילחנ 
םימרוגה לכ  ינפב  דמועה  לודגה  רגתאה  .םיכפש  תמרזהל  לוז  הצק " ןורתפ   " תויהל וכישמי  דימת  םהו  םילוז , םימ  יבאשמ 

תא עיקשהלו  םילחנה  תובישחב  ריכהל  לארשיב  תוטלחהה  ילבקמ  תאו  רוביצה  תא  ענכשל  אוה  םילחנה , םוקישב  םיקסועה 
.םמוקישל םישורדה  םיימואלה  םיבאשמה 
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