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ידקומל העגהלו  הקירסל  הסיטה  תינכות  תושימגב  אוה  קוסמה  לש  ונורתי  .סייטה  דבלמ  םיעסונ  השולשל  םוקמ  ובו  הפועת ,' ןדע   ' תרבח לש  , R44 ןוזניבור גוסמ  קוסמ 
ןלוג רמוע  םוליצ : םוליצה |  תיווזל  השיג  רפשלו  תינמז  – וב םיפוצ  השולש  תולעהל  תורשפאה  םג  ומכ  העונת ," ידכ  ךות   " ןיינע

תושבייתה ןדמואל  תויריווא  תויפצתב  שומיש 
יקזנ םוצמצל  קשממ  תוינכות  תמאתהלו  םיצע 

תורעיב הפילק  תוישופיח 

סוטפילקיאו םישורב  םינרוא , םה  ועגפנש  םייזכרמה  םינימה  .ץראב  םינוש  םירוזאב  רעי  יצע  תתומת  התפצנ  תונורחאה  םינשב 
תוישופיח תייסולכואב  יתועמשמ  לודיגב  רבודמ  יכ  דשחה  הלוע  םינרואל , רשאב  (. Eucalyptus gomphocephala  ) ירמסמ

ךומנה ףסה  לעמ  תולוע  םהב  תורוטרפמטהש  םימח  ףרוח  ימי  יובירמ  עבונ  לודיגה  הארנה , לככ  (. Scolytidae גוסהמ  ) הפילק
תא תובייחמ  הלא  תוביסנ  .םיצע  תתומתל  םורגל  לולע  םיצעה  תא  תושילחמה  תרוצב  תונש  ףצר  םע  בולישבו  קיזמה , תוליעפל 
תוטיש תלעפהו  רעיה , יצע  ראש  תא  םינכסמש  םיפקתומה  םיצעה  תרסה  ןוגכ  תלכשומו , הריהמ  תיקשממ  תוסחייתהל  םינרעיה 

.ןכמ רחאלש  הנשב  קזניהל  תויופצש  תוקלחב  הפילקה  תוישופיח  תייסולכוא  םוצמצל 

תדימ תא  דומאל  םירשפאמ  הלא  םירקס  םנמוא  .םייעקרק  םירקס  עוציב  איה  תושבייתהה  תעפות  דועיתל  תיתרוסמה  הטישה 
תושבייתהה ךילהת  ךכ , לע  ףסונ  .םיבחרנ  םירוזא  תוסכל  ידכ  רכינ  ןמזו  םדא  חוכ  םיכירצמ  םה  םלוא  בר , קוידב  ופקיה  תאו  קזנה 

תורמצ יוסיכבו  םייררה  היפרגופוט  יאנתב  דוחייב  עקרקהמ , הנחבהל  השק  םיתיעל  אוה  ןכ  לעו  םיצעה , תורמצב  הליחתב  אטבתמ 
, תונוש תויווזמ  ריווא  ימולצת  לעו  תיריווא  הקירס  לע  םיססבתמה  הנומת , דוביעו  קוחרמ  השיח  לש  םילכ  ךכיפל , רויא 1 .)  ) הובג

םילכב שומיש  .רצק  ןמז  ךותו  בחרנ  הדימ  הנקב  רעיב  תועוגפ  תוקלח  רותיאלו  םיקזנה  דועיתל  חונו  ןימז  יעצמא  שמשל  םילוכי 
(. חפסנ רויא 1א ב רויא 2א ;  ) םירזופמו םינטק  תושבייתה  ימתכל  תוסחייתה  רשפאמ  הלא 
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רויא 1
ןלוג רמוע  םוליצ : רבמצד 2016 |  .למרכבש  רשנ  קראפ  רוזאב  םיצע  תושבייתה 

ןמזבו םדקומ  םיקזנ  דועית  חטשה  ילהנמל  תונקמ  הלא  םיעצמאב  הנוב  "ל  קקב רועייה  ףגאש  ( Sketch Maps  ) טוטרש תופמ 
תוכומנ תויולעבו  םירופס  םימי  ךות  םירשפאתמ  ךכ  .םיאצממה  תא  ששאל  ןתינ  דקוממ  יעקרק  רויס  תרזעב  רויא 2ב .)  ) תמא

.תימניד הדובע  תפמל  לכשומו  ריהמ  ןפואב  ומוגרתו  רעיב  םיקזנה  בצמ  לש  חונעפ  תיסחי 

םייתביבסה םימרוגה  לע  עיבצהל  תעייסמ  וקוזינש  תוקלחה  לש  םייפרגויזיפה  םידדמה  םע  לבקתמה  עדימה  תבלצה  ךשמהב ,
תא גיצמש  יפרגוטרק  םינותנ  סיסב  רצונ  םימולצתה  לש  יתוזחה  חונעפהמ  .בחרמבו  ןמזב  העפותה  תּונשיִה  לע  םיעיפשמש 

אוהו "ל , קקב ינוגראה  לטרופה  ךרד  םיפתשמ  הזה  עדימה  תא   (. חפסנ 1  ) יבחרמה םרוזיפ  יפואו  םפקיה  םתרמוח , יפ  לע  םיקזנה 
.רעיב קשממה  תולועפ  לש  ןומזתבו  ןונכתב  םינרעיהו  םיסדנהמה  תא  שמשמ 

רויא 2
ראוני 2018 תיבורח , רעי  לש  ינופצה  וקלחב  תושבייתה  יקזנ 

.2018 "ל , קקב רועייה  ףגא  לש  יריוואה  רקסה  תפמ  ךותמ  דוביע  ב .)  ) הרמוח יפ  לע  יופימו  א )  ) םיקזנה דועית 
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סיסב לע  .לואתשאו  הערצ  תיבורח , ןיעידומ , תורעיב  םימנוד  לש  תובר  תואמב  תושבייתה  יקזנ  ודעות  הנורחאה  הנשב  לשמל , ךכ 
יחמצ רמוח  לש  הפירש  וא  קוסירו  התירכ  וללכש  היצטינָסֹוטיפ )  ) חמוצה תאורבת  לש  תודקוממ  תולועפ  ועצובו  וננכות  הז  דועית 

הפילק תוישופיח  יקזנ  םוצמצל  םזימ  לחֵה  םימיוסמ  תורעיב  ךכ , לע  ףסונ  .תורעימ  עוגפ  ץע  לש כ-3,000 מ"ק  האצוה  ךות  עוגנ 
.תושבייתה יקזנ  ןהב  ופצנש  להק  יטלוק  םירתא  לש  ההובג  תופיפצ  תולעב  רעי  תוקלחב  תדוכלמ  יצע  תבצה  תועצמאב 

לע שגד  םישל  ךרוצ  ןיאש  ןה  וז , הדובע  לע  חוקיפהו  רעיב  ןלבקה  תדובעל  הנכהכ  יריוואה , רקסה  םזיממ  םייניבה  תונבותמ  קלח 
קזנה תולובג  לשמל   ) חטשה ילהנמל  ולש  תויטנוולרה  לע  אלא  קזנה ,) לש  םיקיודמה  םיזוחאה  לשמל   ) רצותה לש  קוידה  תמר 
תאו לודיגה  תיב  יאנת  תא  תומאותה  תויתנש  הדובע  תוינכות  ןוכדעלו  רעיה  תואירבל  הליעומ  וז  הדובע  תטיש   (. רוזיפה יפואו 

.םינוש רעי  יקיזמ  לש  היגולונפה 

.תיריווא הריקס  לע  תססובמש  רעיה  תואירב  לע  הנגהה  םוחתב  תיתנש  הדובע  תינכותל  רעושמ  םינמז  חול  הגיצמ  הלבט 1 

הריהמ הבוגת  םירשפאמש  םימדקתמ , םילכו  עדימ  םיבחרמב  חטשה  ילהנמל  הנקמ  "ל  קקב רועייה  ףגא  תוליעפ  םוכיסל ,
.רעיה לש  ידיתעה  קשממה  רופישל  תושבייתהה  יכילהת  דומילו  ותואירב  בצמ  יפ  לע  רעיה  קשממב  תושימגו 

הלבט 1
תושבייתה יקזנב  התחפהל  קשממ  וא  ןונכת  תולועפלו  םינמז  חולל  תעצומ  תרגסמ 

רעיב

( רתאב םינימז   ) םיחפסנ

המגוד  . חפסנ 1
א)  ) קוסממ םולצתל 

סיסבל םגרותמה 
לע יפרגוטרק  םינותנ 
ב)  ) העוגפה הקלחה 

הדרוהל
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