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ךרכ 9(2)הרצקב ץיק 2018 /  2018ןויליג  ינויב ,  18

, ןייטשניבור איג  םוליצ : תודירשה |  תלדגהל  ןצמחב  רשעומה  הלבוה  לכמל  םיסנכומו  תותשר  תועצמאב  םיפסאנ  םיגיגדה  .םילחנ  יכפשמ  ירוב  ןופיק  יגיגד  ףוסיא 
רפכה חותיפו  תואלקחה  דרשמ 

םילחנ יכפשמ  ןופיק  יגיגד  ףוסיא  תקספה  תארקל 

ןופיק לש  אוה  לודיגה  רקיע  .תמדוקה  האמה  לש  תונש ה-50  זאמ  םיינֹופיִקה  תחפשממ  םיגד  םילדגמ  תילארשיה  םימה  תואלקחב 
לע תססובמ  לארשיב  םינופיקה  תואלקח  ןורחאה  . רושעב  הנשב  תונוט  לש 2,050–2,280  םיפקיהב  ( Mugil cephalus  ) ירוב

הז גוסמ  תואלקח  .ירחסמ  לדוגל  דע  יבשב  םלודיגו  עבטב  םיגיגדה  תדיכל  ( – capture based aquaculture  ) רבהמ הסיפת 
הנקב םלשוה  אל  ןיידע  יבשב  םהלש  םייחה  רוזחמש  הובג , ירחסמ  ךרע  ילעב  םינימל  הלועו  ךלוה  שוקיב  בקע  םלועב  החתפתה 

הניא רבהמ  הסיפת  לע  תססובמה  תואלקח  .םימה  תואלקחב  ירחסמה  לודיגה  ללכמ   20%- כל םויכ  עיגמ  הפקיהו  ירחסמ , הדימ 
.ג .הרידס  יתלבו  תיתנוע  םיגיגדה  תקפסא  .ב  .ירוד  - ןיב רופישו  תיאלקח  החבשה  תרשפאמ  הניא  איה  .א  תוביס : המכמ  אמייק  - תב

. ףסאנה  ןימה  לש  רבה  תויסולכואב  עוגפל  הלולע  הדיכלהו  תלבגומ , רבהמ  םיגיגדה  תקפסא 

יוביר ידי  לע  קר  רתפיהל  לוכי  הז  םסח  .םיגיגדה  תקפסא  אוה  הלא  םינימ  לש  ירחסמה  לודיגה  יפקיה  תא  ליבגמש  ירקיעה  םסחה 
, תורודה ךרואל  תיָסלק  תיאלקח  החבשה  עוציב  רשפאי  הייבר  ינוכמב  םיגיגדה  לודיג  .הייבר  ינוכמב  םיגיגד  לש  ירחסמ  לודיגו 

םיגיגד לבקי  לדגמהש  ךכ  תיעבטה , הנועב  אלש  םיגיגד  תקפסא  רשפאתת  ךכ , לע  ףסונ  .יאלקחל  תובושחה  תונוכת  קזחתש 
. לודיגה  יבצק  תא  הלעמו  הלוע  תוכירבה  תרוטרפמט  רשאכ 

םיב ועקבש  םיגיגדה  .ןוכיתה  םיה  יפוחל  םילחנה  יכפשב  ןופיק  יגיגד  ןוילימ  ףרוחה כ-8–10  ישדוחב  הנש  ידמ  םיפסאנ  לארשיב 
.הגדמב לודיגל  רקיעב  םירבעומו  םידכלנ , םיגיגדה  תונושארה  . ףרוחה  תורעס  ךלהמב  םיטקשה  םילחנה  יכפש  לא  םידדונ 
םינגו עבט  תורומש  לש  םחטשב  םיאצמנה  םילחנב  הלא  םיגיגד  גידל  םירתיה  ןתמב  יתגרדה  םוצמצ  לח  תונורחאה  םינשב 

.הלא םילחנב  םיגיגד  ףוסיא  לע  ףרוג  רוסיא  לח  ףרוחב 2016–2017  לחהו  םיימואל ,

םיגיגד אובי  .תרניכה  סולכאו  תילארשיה  םימה  תואלקח  רובע  ןופיק  יגיגדל  שוקיבהמ  םויכ כ-85%  קפסמ  עבטהמ  ףוסיאה 
לא תויטווקא  תולחמ  תסנכה  לש  תונכס  ובוחב  ןמוט  ךא  שוקיבהמ , םיפסונ  קפסמ כ-8%  תורחא  תונידמב  עבטהמ  ופסאנש 

קר כ- םויכ  קפסמה  הייבר , ינוכמב  םיגיגד  לש  לודיגו  יוביר  אוה  ףסונ  רוקמ  .ןהלש  הצפהו  לארשיב  תיעבטהו  תיאלקחה  הביבסה 
. שוקיבהמ  7%

רקחמב תומדקתהה  תוירופ  . תולטה  ידכל  ינטנופס  ןפואב  םיעיגמ  םניאו  יתייבר , דוקפת  - יאמ םינופיקה  םילבוס  יבש  יאנתב 
תוחלצהה תורידת  ךא  לארשיבש , הייברה  ינוכמב  םיגיגד  ףלא  לש כ-900  לודיגלו  יובירל  תנשב 2015  הליבוה  םדוקה   רושעב 
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.תקפסמ הניא  ןיידע 

, יקנ לחנב  .יעבטה  םתודרשיה  רועישלו  תורעס  ןמזב  םילחנל  תסנכנש  ןופיקה  יגיגד  תומכל  עגונה  לכב  םיבחרנ  עדי  ירעפ  םנשי 
םוצמצל ליבוהל  לולעו  םיגיגדה  יאצמ  תא  חרכהב  םצמצמ  לחנהמ  םיגיגדה  ףוסיא  תדקפתמו , האירב  וב  תיגולוקאה  תכרעמהש 

תומרזה לש  םירזוח  םיעוריא  לארשיב , ףוחה  ילחנ  לש  יחכונה  בצמב  ךכ , לע  ףסונ  .תינימ  תורגבל  ועיגיו  ודרשיש  םיגדה  תייסולכוא 
תלועפ יכ  רורב  ןכ , לע  םילחנה  . יכפשב  םיגד  לש  תובחרנ  תותומתל  םעפ  אל  םיליבומ  םיש  " טממ ימלוג  בויב  תושילגו  םיחלוק 

םידרוש ויה  םימוהיז , םהב  ועריאש  םילחנמ  ופסאנש  םיגדה  םא  תעדל  ןתינ  אל  ךא  יתלחתהה , יאצמה  תא  תמצמצמ  ףוסיאה 
.םירגובכ תוברתהל  םיל  רוזחל  םיחילצמו  לחנב 

תוססבתה תא  םיענומה  םימסחה  לע  רבגתהל  ןתינ  דציכ  ןוחבל  תיעבטה , תכרעמה  לע  םיגיגדה  ףוסיא  תלועפ  תוכלשהב  ןודל  ידכ 
תילארשיה הדוגאה  הסניכ  רבה , ןמ  ףוסיאה  תא  םצמצלו  הייבר  ינוכממ  םיגיגד  תקפסא  לע  ןופיק  יגד  לש  םימה  תואלקח 

, עבטה תרימשו  גידה  קשממ  לע  םינומאה  הלשממ  ידרשממ  םיגיצנ  ופתתשה  הדעווב  .םיחמומ  תדעו  הביבסה  יעדמלו  היגולוקאל 
.הביבס ינוגראמ  םיגיצנו  םיירחסמ  הייבר  ינוכממ  םיגיצנ  גידהו , תימיה  תואלקחה  תיטווקאה , היגולוקאה  ימוחתמ  םירקוח 

' ץיבוקורב ןרע  םוליצ : רדנסכלא |  לחנ  ךפש 
קיספהל אלש  יוצר  תאז , םע  .הייבר  ינוכמב  םיגיגד  לש  רידס  לודיג  לע  ךמתסמ  הגדמהש  בצמל  עיגהל  שיש  המכסה  הרצונ  הדעווב 

םיה יפוחל  תורחא  תונידמב  עבטהמ  םה  םג  ופסאנש  םיגיגד  אוביב  רקיעב  ףלחוי  אוה  תרחא  ידיימ , ןפואב  עבטהמ  ףוסיאה  תא 
םויא רוציל  לולע  "ל  וחב עבטהמ  ופסאנש  םיגיגד  אובי  דועו , תאז  .אמייק  - רב וניאש  ןפואב  ןהילא  עבטב  העיגפה  לוגלג  ךות  ןוכיתה ,

: םיאבה  םידעצה  לע  הדעווה  הצילמה  הלא  תומכסה  סיסב  לע  .עבטה  לעו  הגדמה  לע  יתואירבו  יגולוקא 

.הייבר ינוכמב  םיגיגדה  לודיגלו  יובירל  עבטהמ  ףוסיא  לע  תוססבתהמ  םינש  שמח  לש  רבעמ  תפוקת  רידגהל  שי 
ינוכמב םילודג  םיפקיהב  םיגיגד  לודיג  םויכ  םיענומה  עדיה  ירעפ  לע  רשגיש  רקחמ  עצבל  שי  וז  הפוקת  ךלהמב 

, םיגדה לש  תויבה  ךילהתב  תירוד  - ןיב תומדקתה  ירחסמה , לודיגה  תודיחאו  תופיצר  לע : שגד  תמיש  ךות  הייברה ,
חותיפו ירוב  ןופיק  לצא  VNN סוריוול ה - ןדגונה  תאיצמ  יאלקחה , לודיגה  תוכיאב  רופישל  איבתש  תיטנג  החבשה 

.ודגנכ ליעי  ןוסיח 
רחאלו םתכרדהבו , עבטה  תרימש  לע  םינומאה  םימרוגה  םע  םואית  ךות  עבטהמ  ףוסיאה  עצבתי  רבעמה  תפוקתב 

.תואלקחה דרשממ  רתיה  תלבק 
תוקעל םאתהב  דרפנב , לחנ  לכב  ונחביי  םהבש  םינופיקה  תויסולכוא  לעו  םילחנה  לע  ףוסיאה  תועפשה 

.ןתורידתלו וב  תושחרתמה 
ןוכיתה םיב  ירוב  ןופיק  לש  םייחה  רוזחמלו  יללכה  יאצמל  רשאב  עדי  ירעפ  תריגסל  רבעמה  תפוקת  תא  לצנל  שי 
תוינידמה יעבוקלו  םילדגמל  םיגיידל , רשפאיו  אמייק  - רב גידל  תוצלמה  שוביגל  עייסי  עצוביש  רוטינה  .ףוחה  ילחנבו 

.יבטימה ןפואב  לועפל 
ינוכמב לודיגה  רשוכב  העיגפ  םהב  שחרתתש  ןוציק  ירקמב  הגדמה , לש  ירחסמה  לודיגה  יפקיהב  העיגפ  עונמל  ידכ 

לש רקיעב  םצמוצמ , ףוסיא  ךשמה  .םיגיגדה  יגייד  יתווצ  לש  תינכטהו  תיעוצקמה  תלוכיה  תא  רמשל  שי  הייברה ,
םינוכמה תוליעפל  חוטיב  תדועת  שמשל  לוכי  תרניכב , םסולכא  תבוטל  רבהמ  ( Liza ramada  ) ָרּבוט ןופיק  יגיגד 
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