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םדאלו

ססבתהלו לארשיב  םייעבט  םיימימ  לודיג  יתב  לא  שולפל  בר  לאיצנטופ  ( Ampullariidae  ) םינוחופתה תחפשממ  םימה  תונוזלחל 
יתלב טעמכ  היהי  םייעבט  םיימימ  לודיג  יתבל  ושלפי  םא  .הביבסהו  קשמה  תויח  םדאה , תואירב  תא  ןכסל  םילולע  םהו  םהב ,

השילפה תעינמב  עייסל  םילוכי  םיארוקה  םתא  םג  .עבטל  םתעגה  תעינמב  הברה  תובישחה  ןאכמו  םינוחופתה , תא  רגמל  ירשפא 
.האבה

הנומ כ-120 וז  החפשמ  .רתוי  ףאו  עיגמ ל-10 ס"מ  םכרוא  .םיקותמה  םימה  תונוזלח  ןיב  רתויב  םילודגה  תונוזלחה  םה  םינוחופת 
םיגוסה רקיעב   ) םינימהמ לודג  קלח  םלועב  וצפוה  האמב ה-20  .הקירפאבו  היסאב  הקירמאב , תיעבטה  םתצופתש  םינימ 

. יונה  תוכירבו  םימוירווקאה  תיישעתב  דמחמ  תויחכו  האופרל  לכאמל , םהב  רחס  תובקעב  רויא 1 ) , Pila-ו Pomacea

םימיז תללוכש  המישנ  תכרעמ  הלא  תונוזלחל  .םהב  ססבתהל  בוט  יוכיס  םהל  שי  םישדח , לודיג  יתבל  םיעיגמ  םינוחופתה  רשאכ 
לע הרימשו  הייכנוקה  לש  הריגס  רשפאמש  ( operculum  ) הסכמ שי  םינוחופתל  .ריוואבו  םימב  םושנל  םילוכי  םה  ןכ  לעו  תואירו ,
: םינוש תומוקמב  רבצכ  תולטומ  קהוב , דורו  ןעבצש  םיציבה , .לודיגה  תיב  לש  תינמז  תושבייתה  ינפב  םידימע  םה  ךכו  ףוגה , תוחל 

ינפמ תונגומ  םיציבה  וז  ךרדב  .הכירבה  ןפוד  לעו  תרקדזמ , הייחמצ  תמגודכ  םימל , ץוחמ  םיטלובש  םימצע  לע  םימה , ינפל  ךומס 
לכ .םיציב  דע 1,000  עיגהל  םילוכיש  רתוי  םילודג  םירבצ  םג  םנשי  ךא  םיציב , ליכמ כ-300  עצוממ  םיציב  רבצ  .םיגד  לש  הפירט 

םג ךכו  םימה ,) תרוטרפמטב  תולתכ  רתוי , וא  עובש  ךות   ) תיסחי הריהמ  םיציבה  תעיקב  .שדח  רבצ  לטומ  תועובש  רפסמ 
.תונוזלח רובע  ךורא  ןמז  ךשמ  םינש , רפסמ  םייח  םירגובה  הרוטרפמטב .) תולתכ  רתוי , וא  םישדוח  השולש   ) תינימה תורגבתהה 

[2]

https://magazine.isees.org.il/?p=16416

https://magazine.isees.org.il/?section=%d7%91%d7%a7%d7%a6%d7%a8%d7%94


רויא 1
קראפב יונ  תכירב  (, Pomacea maculata  ) הלוטתו רגוב  טרפ 

ןמסייו הנלטבס  םוליצ :  | 2014 ןורשה , תמרב  ירוביצ 

רקיעב םינוזינ  םה  .םימבש  תיגולוקאה  תכרעמב  עוגפלו  ויפוא , תאו  וילא  ושלפש  לודיגה  תיב  הנבמ  תא  תונשל  םילוכי  םינוחופתה 
םהש תויה  םיגד  לש  םינוש  םינימב  םיעגופ  םה  ימוקמה  . חמוצה  בכרה  תא  תונשל  םילוכיו  םימ , יחמצ  לש  םינוש  םיגוסמ 

םדאה תואירב  תא  םינכסמ  םינוחופתה  .םיבאשמ  לע  תורחת  בקע  תונוזלחה  תרבחב  עוגפל  םייושע  םה  .םיגד  יציבמ  םג  םינוזינ 
האירה תעלות  םג  ןהבו  תולוגעו ,) תוחוטש  םיעלות  תכרעממ   ) תונוש תויליפט  םיעלות  לש  םיאשנ  םהש  תויה  קשמה , תויחו 

ךרדב םתוליעפ , תובקעב  תואלקחב  םישק  םיקזנ  ודעות  ןכ , ומכ  .חומה  םורק  תקלדל  תמרוגש  (, Angiostrongylus cantonensis)
.הפוריאבו יאווהב  םיניפיליפב ,) המגודל   ) היסא חרזמ  - םורדב זרוא  תודשב  ללכ 

םלועה יבחרב  .םיבחרנ  םיחטש  לע  םיערתשמש  לודיג  יתבב  רבודמשכ  דוחייב  תירשפא , יתלב  טעמכ  איה  םינוחופת  לש  הרבדה 
שוביי םיינכמ , םיעצמא  םיפרוט ,) םיגד  לשמל   ) תיגולויב הרבדה  םיימיכ , הרבדה  ירמוח  תונוש –  תוטישב  הרבדה  תונויסינ  ועצוב 

תמלתשמ אלמ , ןפואב  הליעי  הטיש  האצמנ  אל  דוע  ונרעצל  .םייאלקח  םיחטשב  רקיעב  םיחולמ –  םימב  םתפצה  וא  תודש 
ףוסיא אוה  רתויב  הכומנה  איה  הביבסה  לע  ותעפשהש  יעצמאה  הביבסה  . וא  םדאה  לע  תוילילש  תועפשה  תרדענו  תילכלכ 

.ןמז ךרואלו  ההובג  תורידתב  בחרנ , ףקיהב  עצבתהל  הילע  הליעי , היהת  וז  תוליעפש  ידכ  תאז , םע  .תולוטתהו  תונוזלחה  לש  ינדי 
.יפוריאה דוחיאב  השענש  יפכ  םתעגה , תא  הליחתכלמ  עונמל  איה  םישלופ  םינימ  םע  רתויב  הליעיה  תודדומתהה  ךרד  ךכיפל ,

בלש לכב  םינוחופת  ליכהל  יושעש  וא  ליכמש  יחמצ  רמוח  לכ  וא  םינוחופת  לש  אובי  תרסואש  היחנה  דוחיאה  םסרפ  תנשב 2012 
. דוחיאה  תונידמל  םהייח , יבלשמ 

םיימואל םינגו  עבט  תורומש  קוח  (, 1937  ) גידה תדוקפ  תונקת  יפ  לע  םייקוח  םניא  םינוחופת  לש  הקזחהו  רחס  אובי , לארשיב ,
רקיעב יקוח , יתלב  ןפואב  םירחסנו  םיקזחומש  םינוחופת  לארשיב  אוצמל  ןתינ  תאז , תורמל  (. 1956  ) חמוצה תנגה  קוחו  ( 1955)

תוססבתה לע  ונל  עודי  אל  וז  העידי  תביתכ  תעל  ןוכנ  םימ  . יחמצ  ןהב  םילדגמש  תולתשמב  םג  םיתיעלו  דמחמ , תויחל  תויונחב 
תכלוה יונ  תוכירבב  םתעפוה  ןורחאה  ןמזב  ןכש  תונתשהל , יושע  בצמה  תאז , םע  .לארשיב  םייעבט  לודיג  יתבב  םינוחופת  לש 

.םיירוביצ םיקראפב  יונ  תוכירבב  םינוחופת  תוססבתה  לש  םירקמ  רפסמ  ודעות  תונורחאה  םינשה  שמח  ךלהמב  ןכאו  תרבוגו ,
לש העינמל  תפסונ  תוליעפ  .םינגהו  עבטה  תושר  ףותישב  תרוקיבלו  חמוצה  תנגהל  םיתורישה  םילפטמ  וא  ולפיט  הלא  םיעוריאב 

הרבדה תויחנה  לשמל  תויעוצקמ , תויחנה  םוסרפו  תולתשמב  םתוחכונ  רחא  בקעמ  םג  תללוכ  לארשיב  עבטב  םינוחופתה  תצפה 
.

: םייעבט םיימימ  לודיג  יתבב  םתצפה  תעינמבו  לארשיל  םינוחופת  לש  העגה  תעינמב  םכתרזע  תא  תושקבמ  ונא 

.םינוחופתב רחסמו  הקזחהמ  השיכרמ , וענמיהו  קוחה , יפ  לע  ולעפ 
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 – םיימימ לודיג  יתבב  תולוטת )  ) הייבר רצות  לכ  וא  םירגובה  םיטרפה  תא  ררחשל  ןיא  םינוחופת , םכתושרב  שי  םא 
.םייעבט וא  םייתוכאלמ 

םייתוכאלמ  ) םיימימ לודיג  יתבב  וא  תולתשמב  תולוטת  וא  םירגוב  םיטרפ  םתיהיזש  וא  םינוחופת  םכתושרב  שי  םא 
(. 03-9681568 ןמסייו ; הנלטבס   ) תואלקחה דרשמל  ךכ  לע  וחווד  םייעבט ,) וא 
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