
ורטומ  באוי 
, תונוזלחו םינתיילוח  םוחת  להנמ 

, תרוקיבלו חמוצה  תנגהל  םיתורישה 
רפכה חותיפו  תואלקחה  דרשמ 

רלומ  באוי 
תיעוצקמ הרבדה  רלומ 

ץלמומ טוטיצ 

םיציב רוקיע  .י 2018 . רלומו  ורטומ י 
םוצמצל השדח  הטיש  ןקב – 

.תוקיזמ םירופיצ  ינימ  תויסולכוא 
.14–13 הביבסו 9(1 :) היגולוקא 

ךרכ 9(1)הרצקב ביבא 2018 /  2018ןויליג  לירפאב ,  30

ורטומ באוי  םוליצ : שעג |  ץוביק  ןק , חתפב  םייריזנ  םיכות  ינש 

םוצמצל השדח  הטיש  ןקב –  םיציב  רוקיע 
תוקיזמ םירופיצ  ינימ  תויסולכוא 

תויודגנתה תובר  םימעפ  ררועמ  ךא  ליעי , אוה  יריב , לשמל  םיטרפ , לש  תבחרנ  הגירה  ידי  - לע םיקיזמ  םינימ  לש  תויסולכוא  לוליד 
ןמש ףוליז  םאה  .םיקיזמ  םינימ  םימרוגש  תויעבל  רתוי  תוריבס  ךא  תוליעי  תופולח  תאיצמ  בייחמ  רבדה  .תופיקת  תוירוביצ 

? םירופיצב ירי  לש  גהונה  תא  ףילחהל  לוכי  םיציב  לע  לושיב 

.רחסמ תוניפס  לע  הנש  ינפל כ-40  תליאל  ועיגה  םינושארה  םיטרפה  .ץראב  שלופ  ןימ  אוה  ( Corvus splendens  ) ידוהה ברועה 
יופצה יתביבסה  קזנה  תובקעב  .תובר  תואמל  עיגה  ריעב  םיברועה  רפסמו  תוברתהל , תויסולכואה  ולחה  תמיוסמ  הפוקת  רחאל 
ברועה לש  ויתויסולכוא  תא  ללדל  ולחה ב-2008  םיברועה , דצמ  תופיקת  לע  םיבשות  תונולת  חכונל  ןכו  הז  יטננימוד  שלופ  ןיממ 
יריה םישלופה , תופועה  לש  םתחוורל  וגאדש  וא  יריהמ  וששחש  םיבשות  לש  הרטשמל  תונולת  תובקעב  .ירי  תועצמאב  ידוהה 

.בוש לודגל  ולחה  תויסולכואהו  תנשב 2013 , קספוה  ריעב 

רביא איה  ףועה  תציב  לושיב . ןמש  תרזעב  םיציב  לש  רוקיעו  םוטיא  איה  תויודגנתה  ןתוא  תא  תררועמ  הניאש  הליעי  הפולח 
תענומ הציבה  לש  תפטעמה  תמיטא  .הציבל  ץוחמ  ותביבסו  רבועה  ןיב  םיזג  ףוליח  עצבתמ  הציבב  רבועה  תוחתפתה  ךלהמב  .םשונ 

ןיוצמ רמוח  אוה  לושיב  ןמש  .ותומל  תמרוגו  הכותבש  רבועה  תוחתפתה  תא  תענומ  ךכו  הילאו , הציבה  ךותמ  םיזגה  רבעמ  תא 
ןניאש םיציבה  לע  רוגדל  ךישמת  תננקמה  רופיצה  יכ  איה  הדובעה  תחנה  ןיעל , תיארנ  תיזיפ  העיגפ  ןיאש  ןוויכמ  .וז  תילכתל 

(. םיאולימ תלוטת   ) תפסונ הלוטת  לש  הלטהלו  ןקה  תשיטנל  םורגל  הרומא  אל  ןוניקב  וזכ  העיגפ  ךכיפל , .תוחתפתמ 

, רופיצה ןקב  םיציב  לע  ןמש  ףוליזל  תיעקרק  היגולונכט  רבחמהו , רלומ  באוי  ונחתיפ , הנורחאל  ךא  םירושע , הזמ  תרכומ  הטישה 
זיתהל וא  ףלזלו  ןקב  תופצל  רשפאמ  טנטפכ , םשרנו  חתופש  רישכמה  תליאב .) הזמ  םיהובגה  םיניקה  םיטעמ   ) רטמ הבוג 18  דע 

םירבועה תוחתפתה  תא  עונמל  החילצמ  וזכש  תימעפ  - דח הלועפ  .עקרקה  לע  םיאצמנ  םיליעפמה  דועב  םיניקב  םיציבה  לע  ןמש 
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.העיקב יבלשב  רבכ  םיציבה  ןכ  םא  אלא  הציבב ,

Peter W. Hills םוליצ : ןקב |  ידוה  ברוע 
תנגהל הרבחה  לש  תורפצה  זכרמ  תוליא ,) - תליא תיתביבסה  הדיחיהמ  ינש  יתיאו  ןומדא  ףסא   ) תליא תייריע  םיסיוגמ  תנשמ 2016 
תורפצה זכרמ  ישנא  .וז  תינשדח  הטישב  ידוהה  ברועה  תייעבב  לפטל  תואלקחה  דרשמו  סייו ) םעונו  קיבצ  ןוליא  חמצ , קודצ   ) עבטה

ורבע ואצמנ , םיציב  האמכ  .םיניקה  לכ  וקדבנ  חתופש  רישכמה  תרזעבו  הנש ,) לכב  םיניק  תואמ   ) ריעב םיברועה  יניק  לכ  תא  ופימ 
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ןהמ ועקב  אל  החלצה –  ומשרנ 100%  העיקב , יבלשב  ויה  אלשו  ןמש  ןהילע  רזופש  םיציבה  ברקב  .ודעותו  ןמשב , לופיטה  תא 
.םילזוג

הבקע  ) תונכשה תונידמב  תננקמ  תליאב  ידוהה  ברועה  לש  הייסולכואהמ  קלחש  ןוויכמו  םירגובה , תופועב  תעגופ  הניא  וז  הטיש 
םיניקה לכמש  ןוויכמ  תאז , םע  .הייסולכואה  לדוגב  תידיימ  הדיריל  וניפיצ  אל  תידועסה ,) ברע  ףא  ילואו  םירצמב  הבאט  ןדריב ,

ידיל אובל  יופצ  םנורסח  ךכ , לע  ףסונ  אלא  הייסולכואל , םיפסוותמ  םניא  וללה  םילזוגהש  קר  אלש  ירה  םילזוג , וחרפ  אל  ולפוטש 
םישנאה תופיקת  תומכש  םירעשמ  ונא  ןכ , ומכ  .הייברה  לגעממ  ורדעיי  וללה  ליגה  תוצובק  רשאכ  םינש , שולש  דועב  לחה  יוטיב 

.םילזוג םהב  ןיאש  םיניקב  התוחפ  םיברועה  ידיב 

תויהל לולעש  יזיפ  ךילה  עצובמ  אלו  הביבסב , וא  םייח  ילעבב  עוגפל  םילולעש  לער  ירמוחב  שומיש  השענ  אל  וז  הטישבש  ןוויכמ 
רבדמ הוונ  ףאו  םדאה , ינבל  תוריית  דקומ  םג  אלא  בושיי  קר  אל  איהש  תליא , ומכ  תינוריע , הביבסב  שומישל  החוטב  איה  ןכוסמ ,

.הדידנה תונועב  התוא  תופלוחה  םירופיצ  ינוילימ  תואמל 

ונקדב .ץראב  םירחא  תומוקמב  םירחא  םישלופ  תופוע  לע  המשייל  תנשב 2017  וניסינ  םיידוהה  םיברועה  םע  החלצהה  תובקעב 
היוצמ הררד  ץראב –  םיצופנה  םישלופה  םיכותה  ינימ  ינש  לע  הטישה  תא  יחילמ ) ביריו  ןלפק  ףסא   ) םינגהו עבטה  תושר  םע 

ישוקה לשב  הררדה , יבגל  תקולחמב  תויונש  הטישה  תואצות  (. Myiopsitta monachus  ) יריזנ יכותו  ( Psittaculakrameri)
ןוניק תבשומב  תאז , םע  .יתכרעמ  לופיט  לע  השקמש  תבחרנה , התצופת  חכונלו  םידדובמהו , םינגומה  םיהובגה , םיניקב  לופיטב 
לע הדובעה  תא  ךישמהל  ונתנווכב  ביבאב 2018  .דעומב  ןמשב  ולפוטש  םיציבמ  העיקב  התפצנ  אל  ללכ  יריזנ  יכות  לש  הלודג 

.ןורשב יריזנה  יכותה  תויסולכוא  לעו  תליאב  ידוהה  ברועה  תויסולכוא 

תושלופ םירופיצ  לש  הייברה  לאיצנטופ  תא  םצמצל  טושפ  ןפואב  החילצמ  יגולונכט , חותיפו  יגולויזיפ  עדי  תבלשמה  וז , הטיש 
םיעגפנ םניא  םה  םג  םירגובה  םיטרפה  יכ  רוכזל  שי  יכ  םא  הביבסב , וא  םירחא  תופוע  ינימב  ללכ  תעגופ  הניא  וז  הטיש  .תוקיזמו 
עיגהל ידכ  תופסונ  תוטיש  םע  םיציב  לע  ןמשה  ףוליז  תטיש  תא  בלשל  ןתינ  .םינש  רובעכ  קר  ואריי  היתואצות  ןכלו  וז , הטישמ 

.ומצעב קוחדל  לגוסמ  אל  ילארשיה  עבטהש  םישלופ  םינימ  לש  תויסולכוא  לש  רתוי  הליעי  הרבדהל 
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