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ןמקוב רחש  םוליצ : רעי | ) הונ   ) ינקלוו זכרמ  לש  רשבל  רקבל  הדיחיב  ידלבה  עזגמ  רקב 

חכונל ידלב  עזגמ  ימוקמ  רקב  לש  רומישה  תובישח 
רקב רשב  תכירצ  לע  ירוביצה  חישה 

תוסחייתה תרדענ  הז  חישמ  .תונורחאה  םינשב  חתפתמו  ךלוה  טרפב  רקב  לודיגו  ללכב  יחה  ןמ  ןוזמ  רוציי  דגנו  דעב  ירוביצה  חישה 
.ןאכ ראותיש  יפכ  ונצרא , םילקאל  רתוי  םאתומ  רדע  חופיט  תועצמאב  רקב  לודיג  לש  יתביבסה  ךרדמה  תתחפה  לש  תורשפאל 

A, םינימטיווה ומכ   ) טרוק תודוסי  ןווגִמו  יתוכיא  ןובלח  לש  הקפסא  תועצמאב  ןוזמה  תקפסא  ןוחטיבל  הבושח  המורת  יחה  קשמל 
, רשב תקפסאל  רבעמ  .דבלב  יחמצ  ןוזממ  תוקיפסמ  תויומכב  הגשהל  םישק  םהמ  קלחש  ץבאו ,) לזרב  ןדיס , םילרנימהו   B2-ו B12

ןוזמ תורוקמ  לצנל  תולוכי  הריג , ילעמ  דוחייב  קשמ , תויח  .תיתוברתו  תיתקוסעת  תיתרבח , תועמשמ  יחה  קשמל  םיציבו , בלח 
םישמשמ םמצע  הריגה  ילעמ  ירצותמ  קלח  ןכ , ומכ  .םדא  ינב  ידי  - לע םילכאנ  םניאש  ןוזמה , תיישעתו  תואלקחה  לש  יאוול  ירצומו 

.םינשדלו היישעת  ירצומל  דמחמ , תויחל  ןוזמל 

: םיאבה םימעטהמ  תרוקיבל  הנותנ  רקב , רשב  טרפבו  םייח , ילעבמ  ןוזמ  תקפה  אסיג , ךדיאמ 

.םדאל ( food  ) ןוזמ שמשל  לוכי  היוסו , הרועש  סרית , ומכ  (, feed שגומ –  ןוזמ   ) םייחה ילעב  ןוזממ  קלח 
.םדאל ןוזמ  לודיגל  תומיאתמה  תועקרק  ספות  םייח  ילעבל  ןוזמ  לודיג 

.םדאה לש  הרישי  הנזהל  תיסחי  הכומנ  יחהמ  םירצומל  יחמצ  ןוזמ  תרמה  תוליעי 
.הממח יזג  תטילפל  ירקיעה  יאלקחה  רוקמה  אוה  רקב 

תורוקמ לש  ןוויגה  תופוכת  םיחכשנ  (, food/feed competition  ) יחלו םדאל  ןוזמ  לודיג  ןיב  תורחתה  לע  חוכיוובש  איה , היעבה 
לש םיחנומב  יכ  ךירעה  "ב   הראב בושח  רקחמ  המגודל , .תונתשמ  תוביבסב  תונוש  תוליעי  תומר  םויקו  תימלועה  הצופתב  ןוזמה 

םיריזח תופוע , ירצוממ  תכרצנ  הירולק  לכל  תויתביבסה , תויולעה  ןקנחו , הממח  יזג  לש  הטילפו  היקשה  ימבו  תועקרקב  שומיש 
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תושירד שי  הטיחו  זרוא  המדא , יחופת  לודיגל  יכ  ךרעוה  היקשה , ימ  טעמל  .רשבל  רקב  לש  הלאמ  תטלוב  הרוצב  תוכומנ  בלחו ,
.יפרגואיגה רוזאל  תוסחייתה  אלל  ףרוג , ןפואב  םיטטוצמ  הז  גוסמ  םירקחמ  תובורק  םיתיעל  .קשמה  תויחל  רשאמ  רתוי  תוכומנ 

יואר תנזואמ , הנומת  לבקל  ידכ  יוגש  . תויהל  יושע  ללכב , רוביצה  תאו  טרפב  תוטלחה  ילבקמ  עדייל  ידכ  םהב  שומישה  ךכיפל ,
.תוימוקמ תוכרעמל  הלאכ  תוזילנא  םיאתהל 

םייפרגומדה םייונישהו  תוסנכהב  היילעה  דע 2050 , םלועה  תייסולכואב  לודיגהש  הפוצ  ( FAO  ) ימלועה תואלקחהו  ןוזמה  ןוגרא 
השירדל .המאתהב  בלחלו , רשבל  תושירדב  לש 57% ו-48%  רועישב  תרכינ  היילעל  ואיבי  תוחתפתמה , תונידמב  רקיעב  םילחה 

לע םינכרצהו  תוטלחהה  ילבקמ  תא  ןכדעל  שיו  ןוזמה , רוציי  לעו  עקרקב  שומישה  תוכרעמ  לע  תילבולג  הכלשה  היהת  תאז 
. קשמה  תויח  תנזה  תוליעי  לעו  עקרקב  שומישה 

יעזגבו הָמֵטְפַמ ,) וא  בלושמ  הערמ  הצועמ , הערמ  ינובשע , הערמ   ) לודיגה תיבב  היולת  רשבל  רקב  לש  לודיגה  תוכרעמ  תוליעי 
תודימעו ןוזמ  תלוְצנ  ידי  - לע רקיעב  תעבקנה  םתוליעיב , םילדבנ  ןותנ  עזג  ךותב  רקב  ינבו  םינוש  רקב  יעזג  .ותוא  םיסלכאמה  רקבה 

.הביבס ירגתא  ינפב 

ידלבה רקב  .ץראב  םינושארה  רקבה  ירדעל  סיסבה  היהש  ידלבה  , איה  ימוקמה  ףונה  תא  סלכאמה  רקבל  המגוד 
ןתינש ןוזמה  תמועל  ולש  ןוזמה  תכירצו  ולש  הייערה  תוגהנתה   . ההובג תולחמל  ותודימעו  ונרוזאב  חטשה  יאנתל  םאתומ 

ידלבה תורפ  תורחא , תורפל  האוושהב  ךכ , לע  ףסונ  .רתוי  םילודג  ףוג  ידממ  םע  ברועמ  רקבל  האוושהב  תורפושמ  ונממ  קיפהל 
םיעזגה לע  ףידע  בשחנ  ידלבה  תיגולויזיפ , הניחבמ  .םינושארה  לודיגה  יבלשב  םיפרוט  ינפמ  תודלו  לע  הרימשב  תונייטצמ 

.הכומנ תוכיאמ  ןוזמ  לע  םייקתהל  ותלוכיב  םייפוריאה 

- לע רשבל  רקבה  ירדעמ  םיטרפ , תואמ  המכ  םויכ  הנומה  ידלבה , קחדנו  ךלה  םינורחאה  םירושעה  תעבראב  ליעל , רומאה  תורמל 
לע םויכ  ססבתמ  רקב , ישאר  הנומה כ-70,000  ץראב , רשבל  רקבה  רדע  תמאבו , .רתוי  םיינרצי  םייפוריא  םיעזג  םע  םיאולכמ  ידי 

םישקה םילקאה  יאנתלו  תולחמל  םישיגר  םה  לבא  םייבטימ , םיאנתב  ההובג  ןוזמ  תלוְצנל  לאיצנטופ  םהל  שיש  םייפוריא  םיעזג 
.רוזאה לש 

םיימונג םיביכרמ  אשונו  קוחרה , חרזמבו  בורקה  חרזמב  הקירפאב , תויב : יעוריא  השולש  לש  תמוצב  אצמנ  ידלבהש  רבתסמ 
African  ) הקירפאב ותיובש  סופיטה  תובא  לש  םיווש  טעמכ  םיקלחמ  בכרומ  ולש  םונגהש  ררבתה  תימונג  הזילנאב  .םלוכמ 

תונוש לש  דחוימב  רישע  רגאמ  ידלבה  רקבל  ךכיפל , (. Bos Indicus  ) ודוה רוזאבו  ( European Taurus  ) בורקה חרזמב  (, Taurus
, רחא וא  הז  ןוויכל  הז  רקב  חופיט  לע  םידיעמש  היצקלס , תמיתחל  םינמיס  םע  םוזומורכ  ירוזא  ואצמנ 34  ולש  םונגב  .תיטנג 

.תולגתסה ינונגנמל  רישע  רוקמ  גצייל  םילוכיו 

םירקחמ םיעצובמ  הז  רדעב  .רעי  הונ  ינופצה  רקחמה  זכרמב  ידלב  רדע  שדחמ  הדסיי  ינקלוו  זכרמ  לש  רשבל  רקבל  הדיחיה 
.ידלבה רקב  לש  תלכשומ  הבשהל  רוקמ  שמשל  לוכיו  עזגה , לש  יטנג  רגאמ  אוה  רדעה  .הערמב  םירקחמו  םייטנגו  םייגולויזיפ 

.אמייק־תב תיגולוקא  - ורגא תכרעממ  קלחכ  ילארשי , רשבל  ינרציו  דימע  רקב  רדע  רוציל  איה  הדיחיה  תרטמ 
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