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זפ יזוע  םוליצ : וחירי | ' תנשוש   ' רועה תלחמ  תצפהב  עייסמה  ץרפתמ , ןימ  םה  םינפשה  הנידמה  חרזממ  םיקלחב  לירפא 2016 . לאנבי , תמרב  העלסמ  לע  עלס  ינפש 

תנשל 2040 לארשי  לש  יחה  םלועל  תיזחת 

גלזמה הצק  לע 

, תוולנה תויתשתהו  םייונבה  םיחטשה  לש  תובחרתה  תננכותמ  לארשיב , יופצה  הייסולכואה  לודיג  ןתניהב 
.עבטב רתויב  השלחה  הילוחה  יחה –  םלוע  לע  דואמ  דע  ועיפשי  חרכהבש 

לש םהיתויסולכוא  ךכיפלו  םדאה , תביבסל  ולגתסה ) רבכש  וא   ) ולגתסי םינימהמ  שילשכש  הפוצ  רמאמה 
לש -30 םהיתויסולכוא  םדאה ; ינבלו  יחל  תוילילש  תוכלשה  אשונה  ןפואב  לודגל , תויופצ  םימיוסמ  םינימ 

.יתועמשמ ןפואב  תונתשהל  תויופצ  ןניא  םינימה  ראש  תויסולכוא  עגפיהל ; תויופצ  םינימהמ   40%
לע ובאטה  רוגתא  תועצמאב  יופצה  לודיגה  םוצמצמ  םינוש : םימוחתמ  אובל  םילוכי  םיירשפא  תונורתפ 

םייונישל דעו  ןונכתב ,) תירוביצ  תוברועמו  ךוניח   ) תיחרזאה הרבחה  לע  העפשה  ינונגנמ  ךרד  הדוליה , רועיש 
.הקיקחהו ןונכתה  ימוחתב  םישרדנה  םייטסרד 

תכרעמה

ריצקת

ןיסולכואה תופיפצו  יברעמה , םלועה  לש  תוחתופמה  תונידמב  רתויב  הובגה  אוה  לארשי  תנידמב  הייסולכואה  לודיג  בצק 
יכ הפוצ  םינשל 2017–2040  רוידל  תיתלשממה  תיגטרטסאה  תינכותה  .הלא  תונידמ  ןיבמ  הלדוגב  היינשה  איה  הב 
ךרוצ שיו  דע 2040 , תוריד  ןוילימ  לש כ-1.5  היינב  שרדית  תינכותה  יפל  .םיבשות  ןוילימ  לארשיב 13  ויהי  תנשב 2040 

, םיזרוזמ ןונכת  ילולסמ  תמקה  לע  הלשממה  הטילחה  ןכל  .םיידיתע  רויד  יכרוצל  תוריד  ןוילימ  לש כ-2.6  ןונכתב 
עגופה ןפואב  םירעה  ילושב  רוידה  תודיחימ  לודג  קלח  תננכתמ  איהו  תיביטמרונה , ןונכתה  תכרעמ  תא  םיפקועש 

תויתשתה יוניבמו  םישדח  םיבושיי  תמקהמ  תמרגנ  העיגפה  םיתיעל  .םיחותפו  םייאלקח  םיחטש  לש  םילודג  םיפקיהב 
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ןונכתהו תישונאה  הייסולכואה  לודיג  לש  תוכלשהב  קסוע  הז  רמאמ  .בויב  יווקו  םישיבכ  תמגוד  םרובע  תושרדנה 
.תופועלו םיקנויל  תינטרפ  תוסחייתה  ךות  לארשיב , יחה  םלוע  לע  יתלשממה 

תויסולכואו םדאה , תביבסב  םייחל  ולגתסי  לארשי  לש  ינוכית  םיה  רוזאב  רבה  תויחמ  שילשכ  ןאכ , תגצומה  תיזחתה  יפל 
העפשה היהת  תולדגה  תויסולכואהמ  קלחל  .םדאה  תוליעפמ  האצותכ  ןוזמ  עפש  בקע  דואמ  ולדגי  ןהמ  תובר  לש 

.םדאה קשמל  םיקזנ  ומרגי  םהו  םדאה , לע  םג  תועיפשמה  תולחמל  םיאשנ  ושמשי  ןהירבח  םיפרטנ , םינימ  לע  תילילש 
בקע םעוטיקלו  לודיג  יתב  תנטקהל  רקיעב  וללוחתיש , םייונישל  ולגתסי  אל  רבה  תויח  יניממ  יכ 30-40%  יופצ  יתכרעהל ,

ליבויש רבד  תורדג , תמקהו  תורחא  תויתשת  תיינב  םיכרד , תלילס  םישדח , םיבושיי  תויקנע , תוירברפ  תונוכש  תיינב 
אל רבה  תויח  ראש  לש  ןהיתויסולכוא  .הדחכה  תנכסב  ודמעי  ףא  תודחאו  ונטקי , ןהיתויסולכוא  .הפירטה  רועיש  תלדגהל 

.תיתועמשמ הדימב  תונתשהל  תויופצ 

המדקה

איה הב  ןיסולכואה  תופיפצו  יברעמה , םלועה  לש  תוחתופמה  תונידמב  רתויב  הובגה  אוה  לארשי  תנידמב  הייסולכואה  לודיג  בצק 
םייחה תוכיא  לע  תכל  תוקיחרמ  תועפשה  שי  התופיפצו , הייסולכואה  לדוג  הלא , םימרוג  ינשל  .הלא  תונידמ  ןיבמ  הלדוגב  היינשה 

.ץראב חמוצהו  יחה  םלוע  לע  םג  ןמזב  ובו  םדאה , לש 

םינשל 2017– רוידל  תיגטרטסאה  תינכותה  תא  הלשממה  שאר  דרשמבש  הלכלכל  תימואלה  הצעומה  המסרפ  תנשב 2017 
םלוע לש  ותומד  לע  תיזחת  גיצהל  איה  הז  רמאמ  תרטמ  .יחה  םלוע  לע  תכל  תוקיחרמ  תוכלשה  הל  תויהל  תויושעש  ,  2040

תנשב 2040. לארשיב  תופועו ) םיקנוי  רקיעב   ) יחה

הנידמה איה  הריעזה  לארשי  תישאר , לארשיל : תוידוחיי  תודבוע  יתש  ןובשחב  איבהל  יחרכה  ץראב  יחה  םלוע  לע  ןויד  לכב 
, םידחא םירידנ  םינימ  לש  ןורחאה  םזועמ  איה  .תיסחי  הליעי  עבט  תרימש  הב  תמייקתמש  חרזמב  ודוהל  ברעמב  וקורמ  ןיב  הדיחיה 

תופוע ינוילימ  תואמ  לש  ירקיעה  הדידנה  ריצ  לע  תאצמנ  לארשי  תינש , (. Gazella gazella  ) ילארשי - ץראה יבצה  תמגודכ 
דואמ הלודג  תימואל  - ןיב תובישח  לארשיל  שי  הלא  תוביס  יתשמ  .הרזחבו  הקירפא  לא  הזכרממו  היסא  ברעממ  הפוריאמ ,

.ימלוע הדימ  הנקב  םג  אלא  ימוקמ , הדימ  הנקב  קר  אל  עבטה  תרימשל 

" םייח ילעב  ןאכ ל" סחייתמ  ינא  .ץראב  תורחא  יח  תוצובקמ  רתוי  ורקחנש  תופועו , םיקנוי  לע  ורבצנש  םינותנ  לע  ססובמ  הז  רמאמ 
.תופועלו םיקנויל  המוד  הרוצב  םיביגמ  םירחא  םייח  ילעבש  החנה  ךותמו  רוציקה  ךרוצל 

לארשיב יחכונה  יפרגואיגהו  יפרגומדה  בצמה 

- כב הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  ידי  - לע דמאנ  תנשב 2017  היבשות  רפסמו  "ר , מק אוה כ-22,000  לארשי  תנידמ  לש  החטש 
, ימלועה עצוממל  המוד  לארשיב  תישונאה  הייסולכואה  תופיפצ  התייה  האמה ה-19  תישארב  קוריה .) וקה  תולובגב   ) ןוילימ  8.6

זאמו ימלועה , עצוממהמ  הובג  בצקב  התלעו  ץראב  תופיפצה  הכלה  האמה ה-20 , ךלהמב  רקיעבו  האמה ה-19 , ףוסב  לחה  ךא 
התייסולכוא הלדג  לארשי  תנידמ  לש  התמקה  רחאל  םינושארה  םירושעב  .דואמ  בצקה  רבגוה  לארשי  תנידמ  לש  התמקה 

תוצעומה תירב  תונידממ  הלודגה  היילעה  בקע  תמדוקה  האמה  לש  תונש ה-90  זאמ  דואמ  רבג  הז  בצק  ךא  רושעל , שפנ  ןוילימכב 
וז היילע  םע  דבב  דב  .ימלועה  עצוממהמ  הרשע  יפ  ההובג  לארשיב  הייסולכואה  תופיפצ  םויכ  .הובגה  יעבטה  יובירהו  רבעשל 

ללכ .שפנל  תוינוכמה  רפסמו  רוברפה  תורידה , חטש  לודיגב  ראשה , ןיב  תאטבתמה , םייחה , תמרב  תרכינ  היילע  ץראב  הללוחתה 
לארשיב חטשה  . ללכמ  םיספות 18%  םה  הנופצו  עבש  ראבמ  לבא  (, 10.7%  ) "ר מק םה 2,360  לארשיב  םייונבה  םיחטשה 

סופדו הלפשהו ,) םילשורי  רודזורפ  ףוחה , רושימ  םיינופצה , םיקמעה  לילגה ,  ) ינוכית םיה  לבחב  םבור  םיבושיי , םימייק כ-1,300 
תויתשתהו םיבושייה  .יונב  חטשמ  תוחפ מ-5 ק"מ  לש  חווטב  םיאצמנ  הז  לבחב  םיחותפה  םיחטשה  בורש  ךכל  םרוג  חטשב  םרוזיפ 

, הבר םיחותפה  םיחטשה  לש  עוטיקה  תדימש  ךכל  םימרוג  דועו ) תרושקת  םימ , למשח , יווק  תבכר , תוליסמ  םישיבכ ,  ) םהיניבש
.דואמ הבר  הלא  םיחטשב  תויעבטה  תוכרעמה  לע  םדאה  תועפשהו 
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 | ןוזמ תוזיראמו  לקולק  ןוזממ  עגפיהל  םילולע  ךא  םדאה , תביבסב  ןוזמה  עפש  תא  םילצנמ  םילעי  . 2014 הברעב , רתאב  םילעי 
יבלט יעור  םוליצ :

לארשיב עבטה  לע  ןגהל  ידכ  וטקננש  ןונכת  תולועפ 

הרדח תמדוקה  האמה  לש   90- הו תונשבו ה-80  עבט , תרימשב  םיקסועה  לש  םהיניעמ  םלענ  אל  םדאה  תייסולכואב  לודיגה 
, רבגת ףאו  ךשמית  לארשיב  הייסולכואה  לש  לודיגה  תמגמש  הנבהה  עבטה  תנגהל  הרבחהו  םינגהו  עבטה  תושר  ישנא  תרכהל 

תורומש לע  הנגהו  הזרכהש  ןיטולחל  היה  רורב  .ץראב  עבטה  לע  ןגהל  ידכ  תוירוקמו  ןפוד  תואצוי  ןונכת  תולועפ  טוקנל  שי  ןכ  לעו 
ומדוק םיירקיע  תונויער  ינש  .הלא  תורומשב  לולכ  וניאש  ץראב  חמוצהו  יחה  םלועמ  לודג  קלחל  ןורתפ  תוקפסמ  ןניא  דבלב  עבט 

: תאז תובקעב 

ידכש הנבותה  חכונ  איגש  באוי  תונש ה-80  יהלשב  הלעה  ןויערה  תא  תוזרכומ –  עבט  תורומש  םניאש  םיחותפ  םיחטש  לע  הנגה 
תנגהל הרבחה  .םיחותפה  םיחטשה  ללכ  לש  דוחייהו  םינייפאמה  לע  ןגהל  שיו  םינגומה , םיחטשב  יד  ןיא  ףונהו  עבטה  לע  רומשל 

תוצלמהו החלצהל , הכז  ןוכמה  .תוירוזאהו  תוימוקמה  תוצעומה  ףותישב  לעופה  ץרא ) לש  התומד   ) "א שד ןוכמ  תא  המיקה  עבטה 
ךשמהבו היילע  תטילקלו  חותיפל  היינבל , "א 31 –  מת  ) תיצרא ראתמ  תינכותב  ועמטוה  םיחותפ  םיחטש  לע  הרימשל  "א  שד

לע הרימשל  ןרק  המקוה  ךכ , לע  ףסונ  .לארשי  יעקרקמ  תושר  לש  םידיקפתבו  תורטמב  תוללכנו  ןיעקרקמה , יקוחבו  "א 35 ) מתב
.םיחותפ םיחטש  לש  חופיטלו  םוקישל  הרימשל , ןוילימ ש"ח  הנש כ-70  ידמ  הצקמה  םיחותפ  םיחטש 

הדקמתה יתרוסמ  ןפואבש  םינגהו , עבטה  תושרב  ץראה –  לש  הכרואל  םייגולוקא  תונורדסמ  לש  תכרעמ  לע  הרימשו  ןונכת 
הנבהה החתפתה  תוגציימ , וא  תורידנ  תויגולוקא  תוכרעמ  לעו  םירידנ  םינימ  לע  םיימואלה , םינגהו  תורומשה  יחטש  לע  הרימשב 
םייקל ידכ  תונורדסמ )  ) םיפוצרו םילודג  םירוזא  לע  הרימש  ףסונ : רושימב  לועפל  הילע  ץראב  יגולויבה  ןווגמה  לע  רומשל  ידכש 

יפוגבו "א 35  מתב בטיה  עמטוה  הז  ןויער  םגש  רמול  ןתינ  םויכ  ןהיניב  . יטנג  עדימ  תופילחמה  תיסחי , תולודג  תויסולכוא 
תופיפצב בשוימה  זכרמה  זוחמב  רקיעב  תונורדסמ , תרימשבו  ינטרפה  ןונכתב  דבלב  יקלח  םושייל  הכז  אוה  רעצה , הברמל  .ןונכתה 

.הז זוחמב  תופסונה  תושירדהו  םיכרצה  םיצחלה , חכונל  ןורדסמ  תריציל  םיחותפ  םיחטש  ףצר  תרימשב  רכינ  ישוק  םייקו  הבר ,

תנשל 2040 יוזחה  ינונכתהו  יפרגומדה  בצמה 

תיגטרטסאה תינכותה  ךכל , םאתהב  םיבשות  . ןוילימ  לארשיב 13  ויחי  תנשב 2040  יכ  הפוצ  הלכלכל  תימואלה  הצעומה 
לש 2.6 ןונכתב  ךרוצ  שי  יכו  דע 2040 , תוריד  ןוילימ  לש 1.5  היינב  שרדית  יכ  הפוצ  ליעל , הרכזוהש  םינשל 2017–2040 , רוידל 

רתוי תויהל  םיבייח  : " טנלג באוי  ןוכישה , רש  בישה  וז  הלאשל  הלא ? רויד  תודיחי  ומקוי  ןכיה  .םיידיתע  רויד  יכרוצל  תוריד  ןוילימ 
תוינוריעהו ריעה  תושדחתה   ' בשומ " ) םירעל ביבסמ  םייאלקחהו  םיחותפה  םיחטשל  תאצל  רוסאו  םיפופצ , רתוי  םיינוריע ,

הדעו  ) "ל מתוה תוינכות  יפל  תננכותמה  תיבחרמה  הסירפה  תא  םינחוב  םא  תאז , תורמל  (. 2017 ימוקמה , ןוטלשה  תדיעו  לארשיב '
תוירברפ תוינוריע  תוינכות  לש  חותיפו  םודיק  לש  המגמ  תוארל  ןתינ  רוידל ,) םיפדעומ  םימחתמ  לש  היינבלו  ןונכתל  תיצרא 
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: ךכל תואמגוד  שולש  ןלהל  .ןוכישה  רש  ירבדל  דוגינב  םיבושיי , תבחרהו  ירפכה  רזגמה  יחטשב 

םיחטש לע  רויד  תודיחי  םיקהל 1,700  הרשיאו  הלש , תמדוק  הטלחה  תיזוחמה  הדעווה  הכפה  יברעמה  לילגב 
ינשכ ק"מ, אוה  םיבושייה  ינש  ןיב  קחרמה  .לאירוצ  בשומה  ןיבל  אחישרת  - תולעמ ןיב  םיאצמנה  םיחותפו  םייאלקח 

קתנת תננכותמה  הנוכשה  .ץראב  תובושחה  עבטה  תורומשמ  תחא  ביזכ , לחנ  לש  םיימורדה  וילושב  םיאצמנ  םהינשו 
.לחנה לש  הז  עטקב  ול  םורדמ  םיאצמנה  םיחותפ  םיחטשמ  ביזכ  לחנ  תא 

(. המאתהב "ר , מקל שפנ  2,800 ו-8,500   ) ביבא - לתבש וזמ  שילשכ  איה  שמש  תיבב  הייסולכואה  תופיפצ 
תטילקל ןנכותמה  יוניבה  ךא  בורקה , רושעב  הליפכהל  תפאוש  הייריעהו  תוריהמב , הלדג  שמש  תיבב  הייסולכואה 

םיחותפ םיחטשב  ריעה , זכרממ  םידחא  םירטמוליק  קחרמב  אלא  תומייקה  תונוכשל  דומצ  וניא  םיפסונה  םיבשותה 
ריעב עבטה  לע  םדאה  תעפשהו  םייעבטו , םייונב  םיחטש  לש  ספיספל  ךופהת  ריעה  תאז , תובקעב  .םייעבט 

.ונביי הלא  םיחותפ  םיחטש  םג  דיתעבש  ששח  םייק  דועו , תאז  .דואמ  הלודג  היהת  התביבסבו 
תיצראה הצעומה  תוארוה  ירחא  אלמל  םירומא  ויה  הינובו  תמדוקה , האמה  לש  תונש ה-80  ףוסב  הדסונ  ןיעידומ 

ןונכתל תיצראה  הצעומה  תויחנה  לומ  ןיעידומ  ריעה  לש  תונושה  תונוכשב  היינבה  לש  תינטרפ  הקידב  .היינבו  ןונכתל 
תוריד רתוי  םיינש  יפ  טעמכ  הלא  תונוכשב  תונבל  ןתינ  היה  הצעומה , תויחנה  תורמשנ  ויה  ול  יכ  התלעה  היינבו  

רבעל ריעה  תליחז  תא  ענומ  היה  הלא  םיטרדנטסב  חותיפ  .םיבשות  םיינש  יפ  ןהב  ןכשל  ךכו  השעמל , ונבנש  הממ 
.יברעמה יגולוקאה  ןורדסמב  םיאצמנה  התוא , םיבבוסה  םייכרעה  םיחטשה 

םירעב היוור  היינב  םוקמב  .םייאלקחהו  םיחותפה  םיחטשה  יבגל  הלשממה  לש  תינזבזבה  השיגה  תא  תומיגדמ  הלא  תואמגוד 
םימנוד יפלא  תואמ  לש  ףקיהב  םיחותפו  םייאלקח  םיחטשב  העיגפ  לש  ךרד  הלקה , ךרדב  הלשממה  הרחב  ןהל , דומצ  וא  תומייק 
רוזאבש ךכל  איבמ  עקרק  יחטש  לש  ינזבזבהו  יוקלה  ןונכתה  תאצות  .ירפכה  רזגמב  ללוכ  םיחותפה , םיחטשב  ינוריע  רוברפ  לשו 

םיאצמנש םיחותפ , םיחטש  לש  םידדובמו  םינטק  םימתכ  הריתומה  תויתשתו , יוניב  לש  דואמ  הפופצ  הסירפ  תרכינ   " ינוכית םיה 
. םהיניב " ישממ  רוביח  אללו  םינובמו , םירפומ  םיחטש  תעפשהמ  ןטק  קחרמב 

הלכלכל תימואלה  הצעומה  לש  םינשל 2017–2040  רוידל  תיגטרטסאה  תינכותה  יפל  םיחותפ  םיחטשב  העיגפה  ףקיה  שיחרת 
היהת תושרדנה  תורידה  לש  ןתמקהש  תוארל  ןתינו  הלבט 1 , גצומ ב םינשב 2014–2016  "ל  מתוה לש  תוינכותה  יפוא  יפלו 

םיחותפה םיחטשהמ  םנוד  יפלא  תואמ  ערגתו  וטורב ) םנודל  תודיחי  לש 3  תופיפצב  ומקוי  תורידה  בור   ) רתויב תינזבזב 
.ןוכישה רש  תוחטבהל  רומג  דוגינב  םייאלקחהו ,

תורשע םיקהל  תננכתמ  הלשממה  "א 35 , מתב ראשה  ןיב  ןיוטיב  תא  ואצמש  תומדוק  הלשממ  תוטלחהל  דוגינבו  הלא , לכ  לע  ףסונ 
תדגונמ םישדח  םיבושיי  תמקה  .םינוש  םייטנסרטניא  םיפוגל  העינכ  ךות  השיש ,) םיננכותמ  דרע  תוביבסב  קר   ) םישדח םיבושיי 

, הכורכ היהת  םישדח  םיבושיי  תמקה  .םיבשות  תפסותל  םיעוושמ  םיבר  םימייק  םיבושייש  רחאמ  יתרבחו , ילכלכ  ןויגיה  לכל 
.ןתקוזחתל םג  ןכמ  רחאלו  תויתשת  תמקהל  תולודג  תואצוהב  םג  עבטבו , ףונב  העיגפל  רבעמ 

הלבט 1
הלשממה תוינכות  יפל  םיחותפ  םיחטשב  העיגפה  ךורעש 

ידי – לע ומקוה  תודעווה  "ל .) מתו  ) רוידל תופדעומ  תוינכותל  הדעווהו  "ל ) דו  ) ימואל ןונכתל  הדעווה  וניכהש  יוניב  תוינכות 
םיימוקמה ןונכתה  תודסומ  לש  הפיקע  ךות  זרוזמ  ןפואב  ןנכתל  ידכ  המאתהב  םינשב 2011 ו-2014  הלשממה 

. תויזוחמה  ראתמה  תוינכותו  םייזוחמהו 

תנשב יחה  םלוע  לע  ןונכתהו  היפרגומדה  תעפשה  תיזחת 
2040
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תויח ןמצע  תא  ואצמי  רב  תויחש  ךכל  םורגת  םייאלקחו  םיחותפ  םיחטש  ןובשח  לע  םייונבה  םיחטשה  לש  תידיתעה  הלדגהה 
םיכרד יתשמ  תחאב  וז  תואיצמל  וביגי  רב  תויח  .םישדח  םיבושיי  ףאו  תויתשת  תונוכש , ידי  - לע םיעוטק  םייעבט  לודיג  יתב  ספיספב 

.ןלהל וראותיש 

םתביבסבו םדא  יבושייב  םייחל  תולגתסה 

הסחמהו ןוזמה  עפש  תא  םילצנמו  דואמ  , םיברתמ  ףא  םהמ  קלחו  םתביבסבו , םדא  יבושייב  םייחל  םילגתסמה  םייח  ילעב  שי 
: תועפות המכ  ררוגה  רבד  םיבושייב , םייוצמה 

םיקזנ תמירג  ידכ  דע  דואמ , תולדג  םהיתויסולכואש  םינימ  םה  םיצרפתמ , םינימ  םג  םינוכמה  הלא , םינימ  םינימ –  תוצרפתה 
(Canis aureus  ) םינת תייסולכוא  המגודל –  .םתביבסבו  םדא  יבושייב  םיברתמ  םה  םיתיעל  .םדאלו  תורחאה  רבה  תויחל 

Procavia  ) עלס ינפש  יברעמה ; לילגהו  ןועבט  תיירק  הפיח , ימוחתב  םייח  ( Sus scrofa  ) רב יריזח  ירדע  ןוקריה ; קראפב  תגשגשמ 
םיה רוזאה  לכב  דואמ  וברתה  ( Corvus corone  ) םירופא םיברוע  םירחא ; םירוזאבו  לילגב  םיבר  םיבושייב  םייח  ( capensis
םיבושייב תינגרוא  הפשא  ומכ  ןוזמ , לש  הלודג  תונימז  בקע  םיברתמ  הלא  םינימ  .ןומר  הפצמ  דע  ועיגהו  רבדמל  וטשפתה  ינוכית ,

יפדועו םיאלקח , ידי  - לע הדשב  יקוח  יתלב  ןפואב  םיכלשומש  הערמבו  תותפרמ  רקבו  ןאצ  ירגפו  םילולמ  תופוע  ירגפ  םתביבסבו ,
לוקיס ומכ  םדא , ינב  ידי  - לע םימרגנה  םימיוסמ  םייתביבס  םייוניש  ךכ , לע  ףסונ  .םיעטמבו  תודשב  םיגד , תוכירבב  םיראשומה  לובי 

םירוזאב בשייתהל  םינפשה  ומכ  םייח  ילעבל  םירשפאמ  תואלקח , וא  היינב  יחטש  רישכהל  ידכ  םיליתל  םתמרעהו  םיעלס 
תויח םיפרוט  םגו  םדא , ינב  םיפקות  ףאו  םיקזנ , םימרוג  םיבאזו , םינת  ןוגכ  םיצרפתמ , םינימ  .הסחמ  םהב  אוצמל  ושקתה  רבעבש 

.םהיתויסולכואב לודיגה  בקע  רבעבמ  רתוי  םילודג  םירפסמב  רב 

םינתה תויסולכוא  לש  בר  לודיגל  םרג  תיתיב  הפשאבו  תיאלקח  תלוספב  ןוזמ  יטירפ  עפש  .ןתה  איה  ץרפתמ  ןימל  תקהבומ  המגוד 
רקחמ .תליא  דע  עיגהו  הברעה  ךרואל  חלמה  םי  ןופצבש  םיקוצ  תוניעמ  הז  ןימ  טשפתה  תונורחאה  םינשה  ךלהמב 40  .ץראה  לכב 

, וקדבנש םינתה  תוביקמ   80%- כב ואצמנ  םדאה  ידי  - לע םירצוימה  ןוזמ  יטירפ  יכ  הלעה  ריתי   לבח  תוביבסבו  בגנה  רהב  ךרענש 
.םישיבכ לע  ואצמנש  םירגפ  לש  הארנכ  בורל  רב , תויח  ידירש  וליכה  תוביקהמ  קרו 34% 

איה ךכל  המגוד  .םדאל  רב  תויחמ  ןתרבעהלו  תולחמ  תצפהל  יוכיסה  לדג  םייח  ילעב  לש  תופופצ  תויסולכואב  תולחמ –  תצפה 
תיב קמעב  הלחה  הפגמה  לש  השדח  תוצרפתה  .לארשיב  תבלכ  ירקמ  טעמ  ומשרנ  תונורחאה  םינשה  תורשעב  .תבלכה  תפגמ 

(, Leishmaniasis  ) וחירי תנשוש  תלחמ  איה  תפסונ  המגוד  .למרכה  תביבס  דע  םינת , ידי  - לע רקיעב  הטשפתהו , ויתסב 2017  ןאש 
ויה םינומספ  רקיעב  רבעב  .שותי  ידי  - לע םיקנויל  רבעומ  הלחמה  םרוג  לוכיעה  . תכרעמב  םג  םיתעל  תעגופה  הרומח  רוע  תלחמ 

םע דחי  הלחמה , הטשפתה  ןורחאה  רושעב  .התצופת  תא  םילידגמ  עלס  ינפש  םג  םויכ  ךא  הלחמה , תרבעהל  םייניב  יאקדנופ 
ינופצה בגנב  םיבחרנ  םירוזאל  ןדריה  קמעבו  בגנב  םיילוחו  םימח  םירוזאמ  םילקאה , תוממחתהו  עלסה  ינפש  תצופת  תוטשפתה 

. לילגל  ףאו  יברעמהו 

םרוגו רועל  תחתמ  יחה  תויצרקל , בורקה  ליפט   ) ָבָרג המגודל , ןמצע –  תוצרפתמה  תויסולכואה  ברקב  תולחמ  לש  תרבגומ  הצפה 
ללגב יאדוול  בורק  ביבא , - לתב ( Erinaceus europaeus  ) םייוצמה םידופיקה  תייסולכואב  השפש  םיביאכמו ) םישק  םיעגנ 

.םילותח יבבוחו  םידופיק  יבהוא  ידי  - לע תנווכמ  הלכאהמו  הפשאב  ןוזמ  תונימזמ  המרגנש  םידופיק , לצא  הלודג  ןיסולכוא  תופיפצ 

, םיבושייל תורדוחה  רבה  תויחמ  קלחל  תמרגנ  תוומ  ידכ  דע  תואירבב  העיגפ  ןוזמ –  תוזיראמו  לקולק  ןוזממ  תונוזינה  רב  תויח 
רב 21 תויח  לש  םילוחה  תיבל  םיעוגפ  ונופ  וא  ותמ  םינשב 2011–2017  .ןוירוג  - ןב תשרדמבו  ןומר   הפצמב  םילעיה  תמגוד 

תליכאמ ומרגנש  םייעמ , תמיתס  לש  יאוול  תועפות  וא  םייעמ  תמיתס  בקע  קלחו  הסירד  בקע  םהמ  קלח  (, Capra ibex  ) םילעי
ןוזמל םתולגרתהלו  םילעיה  תלכאהל  ףיקע  וא  רישי  רשקב  ושחרתה  וללה  םיעוריאה  לכ  .םימוד  םירמוחו  ןליתאילופ  תוזירא 

. םדאה 

Dama  ) םירומחי ופרט  הליה  הפצממ  וררחושש  םיטטושמ  םיבלכ  המגודל , תיב –  תויח  ידי  לע  רב  תויח  לש  הפירט  ירקמ  יוביר 
םיטטושמה םיבלכה  תיברמ  .בידנה  תמר  קראפב  םיאבצ  ופרט  בקעי  ןורכזמ  םיבלכו  ביזכ , לחנ  תביבסב  ( dama mesopotamica

םרפסמ .תונכשה  תוצראהמו  תיניטסלפה  תושרה  יחטשמ  הילא  םירדוח  וא  םהב , וסאמש  םהילעב  ידי  - לע עבטל  םיכלשומ  ץראב 
םיבלכ יפלא  תורשע  ץראב  שי  םינגהו  עבטה  תושר  תוכרעה  יפל  .םהב  יריה  תא  הביבסה  תנגהל  רשה  רסא  זאמ  דואמ  לדג 

(Lepus capensis  ) תובנרא בגנב , םילעי  הדוהי , ירהב  םירומחי  ץראה , לכב  םיאבצ  תופרוטה  תוקהלל  םיצבקתמ  םה  .םיטטושמ 
לש לודג  ןווגמ  םיפרוט  םה  םשו  עבטב , טטושלו  םהמ  תאצל  םיטונ  םיבושייב  םייחה  םילותח  .םייח  םה  וב  םוקמ  לכב  םימסרכמו 

יראפסב רב  תויחל  םילוחה  תיבל  ואבוהש  םינטקהו  םיינוניבה  םייחה  ילעבמ  רכינ  קלח  םייח  . - ודו םיקנוי  םילחוז , תופוע ,
.םילותחמ ועגפנ  ןג  תמרבש 

ץראב םיטעמ  םייח  ילעב  .םדא  ינב  ףוקתל  םהל  םורגל  םג  לולע  םיפרוט  םינימ  תויסולכואב  לודיגה  םדא –  ינב  תופקות  רב  תויח 
ססובמ םש  םמויק  .םיבאז  םייח כ-200  הדוהי  רבדמבו  בגנב  .ךכל  םילגוסמ  ( Canis lupus  ) םיבאז ךא  םדא , ינב  ףוקתל  םילגוסמ 

הז רוזאב  םיבאזה  יכ  ולעה  הדוהי   רבדמבו  הברעב  בגנב , ושענש  םירקחמ  .םדאה  רציש  ןוזמ  תורוקמ  לע  הבר  הדימב 
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הובג זוחא  ליכמ  םנוזמ םיבושיי  . דיל  קר  טעמכ  תשחרתמ  הייברו  רצוי , אוהש  ןוזמה  תורוקמו  םדא  יבושיי  דיל  רקיעב  םייח 
. תומיגדהמ ) רתויב מ-80%  אצמנ   ) תואלקחב ורוקמש  יחמצ  ןוזמו  תורפ  ירגפ  הפשאכ , םדאה , תוליעפב  ורוקמש  ןוזמ  לש  דואמ 

לש תופיקת  ירקמ  העשת  ועריא  ץיקבו 2017  םתוגהנתהב , םייוניש  ולח  םדאה  לע  םיבאזה  לש  הלדגו  תכלוה  תוכמתסה  תובקעב 
םי ףוח  ךרואל  החראה  יתבבו  תוינסכאבו  ידג  ןיע  תרומשב  הליל , ינוינחב  [( Vulpes vulpes  ] יוצמ לעוש  לש  דחא  הרקמו   ) םיבאז

םש ופרטו  ידג  ןיע  ץוביקל  וסנכנש  םיבאז  לע  חווד  ןכ , ומכ  .םידלי  ופקתוה  םירקמהמ  הנומשב  .הדצמל  דעו  ידג  ןיעמ  חלמה 
.םיבלכו םילותח 

םיבשחנה םייח  ילעב  םיליערמו  םמצעל  ןיד  םישועש  םיאלקח  שי  .םיקזנ  םימרוג  םיצרפתמ  םינימ  ליעל , רומאכ  תינשמ –  הלערה 
תנכסב םינותנה  הלאכ  םהמ  םיבר , םינימו  םירחא , םינימל  קיזמה  ןימה  ןיב  תוניחבמ  ןניא  וללה  תולערהה  .םיקיזמ  םהיניעב 

קר וניא  םיצרפתמה  םינימה  לש  םקזנ  רמולכ , .םילודג  םירפסמב  םיתמומו  םה  ףא  םיעגפנ  (, Gyps fulvus  ) םירשנ ןוגכ  הדחכה ,
.םיצרפתמה םינימהמ  םיקוזינה  םדאה  ינב  םימרוגש  יחה  םלועל  ףיקעה  קזנה  םג  אלא  םימרוג , םמצע  םהש  רישיה  קזנה 

םדאה תביבסב  םייחל  לגתסהל  תלוכי  רסוח 

, םדאה תביבסב  םייחל  םילגתסמ  םניא  םייחה  ילעב  יניממ  יכ 30-40%  ולעה  רבחמה  לש  תוישיא  תויפצתו  םירקחמ  
היילעמו םיצרפתמה  םינימה  לש  לודג  הפירט  ץחלמ  ראשה , ןיב  הנממ , ןיפיקעבו  םדאה  תלועפמ  תורישי  ועגפיי  םהיתויסולכואו 

.םיחותפ םיחטשל  םימייקה  םיבושייה  תוטשפתהו  םיבושייה  רפסמב  לודיגה  בקע  םילותחו  םיבלכ  ידי  - לע הפירטה  רועישב 

, םישיבכ םיבושיי , ןיב  תועלבומב  םמצע  תא  םיאצומ  םדאה  תביבסב  םייחל  םילגתסמ  םניאש  םייח  ילעב  לודיג –  יתב  עוטיק 
םיעטמ ריעל , ץוחמ  יחרזא  ןקתמ  וא  אבצ  הנחמ  לכ  לארשיב , בושיי  לכ  טעמכ  תופיקמ  תורדג  .ןהינימל  תורדגו  לזרב  תוליסמ 

לארשי ןיבש  הדרפהה  רדג  איה  הלא  תורדגב  תיביסמהו  הכוראה  .דועו  לזרב  תוליסמ  םיישאר , םישיבכ  םירחא , םייאלקח  םילודיגו 
םיצוחו רבע  לכמ  ותוא  םיפיקמ  םיבחר  םישיבכש  למרכה , איה  וזכ  האלכמ )"  " וא  ) תעלבומל המגוד  .תיניטסלפה  תושרה  יחטשל 

ורצי םישיבכו  םיבושייש  ףוחה , רושימב  םג  תמייק  וז  העפות  "ר . מק ןחטשש 100–200  תואלכמ "  " שמחל קלוחמ  אוהו  ותוא ,
" תואלכמ תאצל מ" םילגוסמה  םיפפועמ  םניאש  םייחה  ילעב  םיטעמ  .ןויצל  ןושארל  דודשא  ןיבו  דודשאל  ןולקשא  ןיב  תועלבומ  וב 

.תאז תובקעב  םתומ  תא  ואצמי  תאז  תושעל  םיסנמה  הלא  בור  .הלא 

יחרזמ ימר  םוליצ : רב |  תויח  לש  לודג  ןווגמ  םיפרוטו  עבטב  םיטטושמ  תיב  ילותח  .וָלְׂש  ףרוט  לותח 
Gerbillus  ) ףוחה ליברג  (, Caracal caracal  ) לקרקה , Lutra lutra)  ) הרטולה ןה  תואלכמ " " המ תאצל  םיסנמה  םינימל  תואמגוד 

ןימ .םדאה  םע  תחא  הפיפכב  םייחל  םילגתסמ  םניאש  םייחה  ילעב  ןיבמ  רידנהו  םישרמה  אוהש  ילארשי , - ץראה יבצהו  ( allenbyi
.הדיחיה יבצה  ץרא  התבוטב , אלש  התשענו , ןורחאה , וזועמ  איה  לארשי  תנידמ  ןוכיתה  . חרזמה  יבחרב  ירמגל  דמשוה  טעמכ  הז 

הניא ןהמ  האיציהש  תואלכמ " םייח ב" םהמ  תישימחכ  תינכדע  הכרעה  יפלו  םיילארשי , - ץרא םיאבצ  םייח כ-5,000  ץראב 
.רתויב השק  וא  ללכ  תירשפא 

 – היינשהו הלחמ , וא  הסירד  הפירט , בקע  הדמשהל  תּועיגפ  תחאה –  תורומח : תוכלשה  יתש  שי  תונטק  תויסולכוא  דודיבל 
.םיבורק ןיב  תואלכה  תובקעב  ןטק  יטנג  ןווגממ  תומרגנה  תולחמל ) תושיגר  לשמל   ) תוילילש תויתואירב  תועפות 

םיצופנ ויהש  תופוע  ינימ  לש  םתוחכונב  תיתועמשמ  הדירי  התפצנ  .םדאה  תביבסל  בטיה  םילגתסמ  םניא  םיבר  תופוע  ינימ  םג 
תיחוח (, Chloris chloris  ) ןוקרי (, Prinia gracilis  ) שושפ (, Galerida cristata  ) ץיוצמה ינורפעכ  בורקה , רבעב  רתויב 

Emberiza  ) םינג ןותבג  (, Alectoris chuckar  ) הלגוח ןכו  , Cercotrichas galactotes)  ) היירמחו ( Carduelis carduelis)
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. Lanius senator)  ) שאר םודא  ןקנחו  ( Francolinus francolinus  ) ןילוקנרפ (, Buteo rufinus  ) יטיע בקע  (, hotulana
רבמצדב רשאכ  יתומכ  שושיאל  וכז  הלא  תויפצת  .םיפסונ  םינימ  לשו  הלא  םינימ  לש  םבצמ  תורדרדתהל  ואיבה  תונוש  תוביס 

םיננקמה םינימ  ךותמ 213  יכ  הנממ  הלועש  לארשיב  , תופועה  לש  םודאה  רפסה  לש  תנכדועמ  הרודהמ  המסרופ   2017
, םדוקה םודאה  רפסב  .עיגפו  הדחכה  תנכס  הרומח , הדחכה  תנכס  ןוכיס : לש  תונוש  תומר  שולשב  םיאצמנ  םינימ   65 לארשיב ,

םיאצמנה תופועה  תמישרל  ופסונ  תיחכונה  הרודהמב  .הלא  ןוכיס  תומר  שולש  לע  םינימ  קר 38  ונמנ  תנשב 2002 , םסרופש 
Neophron  ) םחר םינמנ  הלא  םינימ  לע  .ןוכיסב  ויה  אל  תמדוקה  הרודהמבש  ( 20%  ) םינימה ךותמ 80  םינימ  ןוכיסב 16 

 – םידחא םינימ  (. biarmicus Falco  ) םיקוצ זבו  ( Aquila chrysaetos  ) בוהז טיע  (, Aquila fasciata  ) יצינ טיע  (, percnopterus
(Recurvirostra avosetta  ) ןפייסו ( Melanocorypha bimaculata  ) תוגספ ינורפע  (, Locustella luscinoides  ) ירימז ןלוגרח 

, לארשיב םיברתמה  תופועה  ינימ  מ-227  הנורחאה , האמה  ךלהמב  יכ  הלעה  יתאוושה  רקחמ  .לארשיב  םיננקמכ  ודחכנ  – 
יתבב םייוניש  תובקעב  הנושארבו  שארב  ומרגנ  הלא  םייוניש  .יוניש  אלל  ורתונ  ראשהו  ולדג   30% ונטק , לש 37%  םהיתויסולכוא 

.תויחכונה היינבה  תומגמ  וכשמיי  םא  דואמ  ורימחיש  תופועה , לש  לודיגה 

םוכיס

, עקרקה באשמ  לש  יוקלו  ינזבזב  ןונכתו  הייסולכואה  לודיג  לש  תויחכונה  תומגמה  וכשמיי  םאש  הלוע  ןאכ  ואבוהש  תודבועהמ 
, םישיבכ תויתשתהו –  יוניבה  יחטש  תוטשפתה  .הנכסב  ןותנ  ץראב  יחה  םלועמ  רכינ  קלח  לש  ודיתע  רוסחמב , באשמ  אוהש 

םדאה תברקב  םייחל  ולגתסה  אלש  רב  יקנוי  תויסולכוא  לש  דודיבהו  עוטיקה  תרבגהל  איבת  המודכו  תורדג  לזרב , תוליסמ 
רבגיו דואמ , ולדגי  םתביבסבו  םיבושייב  םייחל  ולגתסהש  רב  יקנוימ  קלח  לש  םהיתויסולכוא  וליאו  םהיתויסולכוא , תנטקהלו 

םג תיארנ  םידחכנ , ףאו  םיטעמתמ  םינימ  לומ  םיברתמו  םילגתסמ  םינימל  וז  הקולח  .ולש  דמחמה  תויחו  םדאה  ןיבל  ןהיניב  ךוכיחה 
חינהל ש-30%–40% שי  לודיגה  . יתב  לש  םייפואבו  םלדוגב  םייוניש  התייה  הלא  םייונישל  תירקיעה  הביסה  תופועה : לצא 

.דואמ ונטקי  םהיתויסולכואו  הנכסב , ודמעי  ץראב  ינוכית  םיה  רוזאב  םייחה  ילעב  יניממ 
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םמצע תא  םיאצומ  םדאה  תביבסב  םייחל  םילגתסמ  םניאש  םייח  ילעב   " .םילשורי יתאפב  םיזראה , קמעב  ילארשי  – ץרא יבצ 
ןבלב רימע  םוליצ : ןהינימל | " תורדגו  לזרב  תוליסמ  םישיבכ , םיבושיי , ןיב  תועלבומב 

תוינידמ תוצלמה 

אלו ץראב  הייסולכואה  לדוג  בוצייל  לועפל  שי  ןכלו  תישונאה , הייסולכואה  לודיג  לש  הרישי  האצות  םה  ןאכ  וראותש  םיכילהה 
ינשב תושעיהל  לוכי  רבדה  ימוקמה ? יחה  םלוע  לע  ןגהלו  תוילילשה  תועפשהה  תא  ןיטקהל  ידכ  תושעל  ןתינ  המו  .ותלדגהל 

. אסיג ךדיאמ  תירוביצ  תוברועמו  אסיג  דחמ  יעוציבהו  ינונכתה  םירושימ ,

תוינידמה יללכ  לע  דיפקהל  ןונכתה  יפוגמ  ןהיתושירדב  דימתהל  םינגהו  עבטה  תושרו  עבטה  תנגהל  הרבחה  לע  ינונכתה , רושימב 
תוענמיהו םיינוריע  םיזכרמב  היוור  היינב  תועצמאב  םיחותפ  םיחטש  לע  הרימש  ןיעקרקמה : לוהינל  ןונכתה  תוכרעמב  ועמטוהש 

ןונכתב בויח  תוירוזאה ; תוצעומהו  ןונכתה  תויושר  דצמ  םייגולוקא  תונורדסמ  תרימש  לע  הדפקה  םישדח ; םיבושיי  תמקהמ 
שי יוניב , תבוטל  ערגנש  חותפ  חטש  לכ  לע  לשמל , םיחותפה –  םיחטשל  יופיש "  " ןונגנמ עקרקה ; לש  ליעי  לוצינ  לע  ססובמה 
תואלקחב תיתכלממ  העקשהו  חותיפ  םייגולוקאה ; תונורדסמה  רוזאב  רקיעב  רומישל , וא  עבט  תרומש  לש  הבחרהל  רוזא  תוצקהל 

.ןוכיסב םידמועה  םינימהמ  קלחל  לודיג  תיב  וא  יגולוקא  ןורדסמ  םג  שמשל  לכותש  הביבס  תרמוש 

הכימתל בחרה  רוביצה  סויגבו  הפיכאה  תרבגהב  ךוניחב , תינתומ  יחה  םלוע  לע  קבאמה  תחלצה  תירוביצה , תוברועמה  רושימב 
ןיבי םדא  לכש  ךכ  תאז  תושעלו  ץראב , חמוצהו  יחה  םלוע  לע  רומשל  ךרוצב  רשפאה  לככ  בחר  רוביצ  ענכשל  שי  .הז  קבאמב 

ךוניחה תכרעמב  הפיקמ  תיכוניח  הלועפ  םייקל  עבט  תרימשב  םיקסועה  םיפוגה  לע  וז  הרטמ  גישהל  ידכ  .ךכל  םורתל  לוכי  אוהש 
תא רוביצל  ריבסהל  שי  םיטפושל .) ןויע  ימי  תוטילקרפ , הרטשמ ,  ) הפיכאה יפוגבו  תסנכב  רבה ,) יחרפ  ןעמל  קבאמל  המודב  )

םניאש תומוקמב  הפשא  תקירזמ  ענמיהל  דיפקהל  םדא  לכ  לע  ךכ  םשלו  םדאב , רב  תויח  לש  עגמהו  תולתה  תנטקהב  ךרוצה 

https://magazine.isees.org.il/?p=16462



.עבטל דמחמ  תויח  לש  רורחשמו  םהל , הצוחמו  םיבושייב  םיירוביצ  םיחטשב  רב , וא  םיתיובמ  םייח , ילעב  תלכאהמ  ךכל , םידעוימ 
םיחטשב ןוזמ  תורוקמ  תריצימ  תוענמיה  לעו  רבה , תויח  לעו  עבט  תורומש  לע  הנגה  יבגל  םיקוחה  לש  הפיכאל  גואדל  שי  ליבקמב 

.םיירוביצ

תנגהל הרבחל  עיצמ  ינא  .תונוש  תויתרבח  תורטמ  ןעמל  תוריש  תנש  בוטה  םנוצרמ  םימרותה  רעונ  ינב  יפלא  םייח  ץראב  ףוסבלו :
.עבטה תרימש  ןעמל  בדנתמ  רעונ  תוצובק  ליעפהלו  םיקהל  םינגהו  עבטה  תושרלו  עבטה 

תודות

הכונחב לארשיב  היגולואוזל  התומעה  לש  יתנשה  סנכה  תחיתפב  יתאצרה  תובקעב  בתכנ  הז  רמאמ 
חפסנ 1. תודותה ב טוריפ  .האצרהה  תנכהב  יל  ועייס  םיבר  םישנאו  םישנ  .ח  " עשת

השעמל הכלה 

םורד זוחמ  היינבו , ןונכתל  תיזוחמה  הדעווה  "ר  וי רלפל , דוד 

ונטלחה םורד  זוחמב  היינבו  ןונכתל  תיזוחמה  הדעווב  .ץראב  םייחה  ילעב  ןווגמ  לע  הרימשה  תובישח  תא  שיגדמ  רמאמה 
רושיא ךילהת  ליחתמ  רשאכ  יגולויבה , ןווגמה  לע  הרימשה  לע  ןומאה  גולוקא , הנורחאל  תבלשמ  הדעווה  .ןודינב  לועפל 

ראתמ הנוש  תאז  תובקעב  .תורדשב  חלפ 10 '  ' תנוכש ןונכתב  גולוקא  בלוש  ןושארה  הרקמב  .תולודג  היינב  תוינכותל 
.הנוכשב רוידה  תודיחי  רפסמב  עוגפל  ילבמ  בחרמב , םייח  ילעב  תעונתל  תוסחייתהה  הרפושו  הנוכשה ,

, ךומנ ןהב  עקרקה  ךרעש  הירפירפה , ירעב  .תינוריע  תושדחתה  םדקל  שי  םיחותפה  םיחטשב  העיגפה  תא  םצמצל  ידכ 
םיחטשלו םיהובג  םיניינב  תיינבל  איבמ  רבדה  תסרהנש .) תחא  לכ  לע  תושדח  תודיחי  כ-8-9   ) הובג יוציפה  םדקמ 

עובקל םהילע  ךא  הלאכ , תוינכות  דגנכ  תוגשה  םיתיעל  שי  הביבס  ינוגראל  .המודכו  הללצה  תופיפצמ , םילבוסה  םיינוריע 
םיחטשב היינבל  ומרגי  תינוריע  תושדחתה  ימזימב  םיבוכיע  תרחא  םדקל , םיצור  םהש  םיכרעה  ןיב  תויופידע  ירדס 

.םיחותפה

תורוקמ

הצעומה רתא  תשרב , םיליבש  בגשמב . רבה  תויח  תומלעיהו  םיטטושמ  םילותח  .ר 2011 . ילאירא   .1
.בגשמ תירוזאה 

.עבטה תנגהל  הרבחהו  ןיעידומ  תליהק  .ןיעידומב  עקרקה  לוצינ  לועיי  .א 2014 . ירוזנזו  ןהכ ש  - ירא ןב   .2

השק תכפוה  הל  םרוג  אוהש  הלחמהו  לארשיב  טשפתמו  ךלוה  הינמשילה  ליפט  .ש 2017 . לומיש  ןב   .3
.תואירב תושדח , רבמבונב :  20 ץראה . .רתוי 

(. ךמסומ ראותל  רמג  תדובע   ) עבט תרימשו  היגולוקא  לארשיב :  Lutra lutra הרטולה .ע 2004 . רטוג   .4
.ביבא - לת תטיסרבינוא  ביבא : - לת

הרבחהו םינגהו  עבטה  תושר  .לארשיב  םינתיילוחה  לש  םודאה  רפסה  .א 2002 . יקצולוברפו  .ע  בלוד   .5
.ביבא - לתו םילשורי  .עבטה  תנגהל 

לארשי ץרא  ידומילל  גוחה  תרגסמב  שגוהש  ןוירנימסורפ  .קוריו  לודג  ונלש  וטואה  .נ 2017 . הבואט   .6
.ןולקשא תימדקאה  הללכמה  תורייתו ,
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