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בודי קילומש  םוליצ : םילשורי |  ירהב  ריעצ  יסרפ  רומחי 

לחנ תרומשב  עבטל  הבשה  םזימ  יסרפה –  רומחיה 
קרוש

תויחה ןג  .ותחלצהל  םידדועמ  םינמיס  קפסמו  בלש , הלוע  םילשורי  ירהל  ( Dama mesopotamica  ) יסרפה רומחיה  תבשה  םזימ 
בושחו יתועמשמ  לגד  םזימכ  ותוא  והיז  רושעמ , הלעמל  הזמ  םילשורי  ירהב  םזימה  תא  םימדקמה  םינגהו , עבטה  תושרו  "י  כנתה

יקפסמ רמולכ ,  ) רבעב וב  וחכנש  לודיג  תיבל  בשע  ילכוא  םילודג  םיקנוי  לש  הייסולכוא  תבשה  תיגולוקא –  הניחבמ  תוניחב : המכמ 
רומחיל סחיבו  ללכב  עבטל  הבשה  ימזימ  לש  רתוי  הבוט  הנבהו  דומיל  ימדקאה –  ךרעה  תניחבמ  םייגולוקא ;) תכרעמ  יתוריש 

לחנ תרומש  רובע  לגד  ןימכ  רומחיה  תבצהו  עבט  תרימש  יאשונב  ךוניחל  תיזכרמ  המרופטלפ  תירוביצ –  הניחבמ  טרפב ; יסרפה 
םיארפתמ םיבלכ  זוכיר  לשב  םייתנש  ךשמל  םינש  רפסמ  רובעכ  קספוה  תנשב 2005 , לחה  םזימה  .ללכב  הדוהי  ירהו  טרפב  קרוש 

תנשב 2013. שדחתהו  רזחו  קרוש , לחנ  ץורע  תביבסב 

תורשעב תכמות  ןרקה  .םזימב  תירציוושה  ( Fondation Segré " ) ֵהרגֵס ןרק   " לש התכימת  תא  תויחה  ןג  סייג  הרבעש  הנשב 
גולוקא סיוג  תויחה , ןג  דצמ  םזימה  תחלצהל  תכשמתמ  תוביוחמ  ךותמו  ןרקה  עויסב  .םלועה  יבחרב  עבט  תרימש  לש  םימזימ 

יוסינה םא  .לארשיב  םירצוימה  סא  - יפ ירדשמב ג'י- ןושאר  םילכ  יוסינ  ךרענו  יתוכיא , רוטינ  דויצ  שכרנ  םזימה , תא  הוולמה  ידועיי 
.םימוד םימזימ  ןווגמב  םייח  ילעב  רטנל  תלוכיל  תובר  םורתל  לכוי  אוה  חילצי ,

ותרטמש קרוש , לחנב  רורחשה  רתא  ביבס  לש כ-5 ק"מ  סוידרב  יביסנטניא  רוטינ  ךלהמב 2017  ךרענ  הלא  םיכלהמ  תובקעב 
יוהיז היחמה , יחטש  לש  יבחרמ  יופימ  הייסולכואה , לדוג  ןדמוא  חטשב –  יסרפה  רומחיה  תייסולכוא  בצמ  תא  רתוי  בוט  ןיבהל 

יוניש ךות  ליבש  תומלצמ  רקס  תועצמאב  עצוב  רוטינה  .עבטב  הייסולכואה  תלידגל  תויודע  רחא  שופיחו  םייבחרמ  תוגהנתה  יסופד 
סא - יפ ירדשמ ג'י- תועצמאב  בקעמ  ןכו  םיטרפל ) םידמצומה  םירדשממ  תותוא  תטילק   ) הירטמלט - וידר בחרמב , תומלצמה  םוקימ 

תא דומאלו  עדי  ירעפ  םילשהל  ונל  םירשפאמ  רבעה  ינותנ  זוכירמו  יחכונה  רוטינהמ  ולבקתהש  םינותנה  םיינויסינהו .) םיירחסמה  )
.הבצמ תאו  חטשב  הייסולכואה  לדוג 

ותואש ךכ  לע  תודיעמו  םירצק  ןמז  ישרפהב  תומלוצמה  רחא , ןימ  לכ  וא  רומחי  טרפ , ותוא  לש  תונומת  ףצרכ  רדגומ  םוליצ  עוריא 
טרפב רבודמש  איה  החנהה  תרחאל , תחא  הנומת  ןיב  תיסחי  ךורא  ןמז  קרפ  ףלוח  רשאכ  .םיוסמ  ןמז  המלצמה  רוזאב  ההש  טרפה 

כ- םירומחי , תונומת  ומלוצ 1,147  תומלצמה  רקסב  .םידרפנ  םוליצ  יעוריאכ  ורדגוי  תונומתה  ןכלו  םינוש , םיטרפב  וא  רזחו  ךלהש 
יעוריא לכ  ךסמ  םה 18.5%  םירומחיה  םוליצ  יעוריא  רויא 1 .)  ) םירומחי לש  םוליצ  יעוריא  והוזו 112  תונומתה , לכ  ךסמ   5%

.רתוי םיהובג  םיזוחאב  ודעות  ( Gazella gazella  ) ילארשי - ץראה יבצהו  ( Canis aureus  ) בוהזה ןתה  קרו  רב , תויח  לש  םוליצה 

לש תוומ  ירקמ  העשת  לע  םיעדוי  ונא  םכותמ  .םירכז  תובקנ ו-43  וררחוש 39  הקספהה , רחאל  םזימה  שדחתה  תע  תנשמ 2013 ,
.םירכז לש  תוומ  ירקמ  השולש  לעו  תובקנ 

, םינש שולש  לעמ  עבטב  םיאצמנ  תובקנה  ןמ  םירכזה ו-12  לכ  .חטשב  םירכז  תובקנ ו-6  לש 15  תוחכונ  ונרשיא  יחכונה  רוטינב 
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םיטלקנ םניא  םיפסונ  םיטרפש  ריבסו  יתועמשמ , ןפואב  םיהובג  לעופב  םירפסמהש  םיכירעמ  ונא  .םינש  שמח  םג  םהמ  קלח 
.ןהב ובצוה  ליבשה  תומלצמש  םירוזאב  ורבע  אל  םירומחיה  יכ  וא  הללוסה  ייח  םויס  ללגב  הירטמלט  - וידרה ירקסב 

םוליצ יעוריא  ינש  עבט , ידילי  ירק  םינמוסמ , םניאש  תוקניה ) ליגל  רבעמ   ) םיריעצ םיטרפ  לש  םוליצ  יעוריא  ודעות 17  ךכ , לע  ףסונ 
תוטישב ועצובש  םימדוק  םירקסבש  ןייצל  שי  .םהיתוהמיא  אלל  םירפוע  לש  םיינשו  תונמוסמה  םהיתוהמיא  םע  םירפוע  לש 

לדוגל ןדמואה  .םירפוע  וא  םינמוסמ  אל  םיטרפ  ללכ  ודעות  אל  ותביבסו , קרוש  לחנב  הייסולכואה  רוטינ  תרגסמב  תומוד 
.םינוש םיליגב  םיטרפ  אוה כ-60  קרוש  לחנ  תרומשב  עגרכ  תאצמנה  הייסולכואה 

רהבו קרוש  לחנ  עבטה  תרומש  לש  יחרזמה  קלחב  תזכרתמ  םירומחיה  תייסולכואש  אצמנ  תיבחרמה  תוגהנתהה  יסופד  תניחבמ 
הייחמצהו חטשה  לש  תיררהה  היפרגופוטה  ןכו  רורחשה  רתאל  תיסחיה  הברִקה  ןה  ךכל  תוביסהש  םירעשמ  ונא  רויא 1 .)  ) םיסייט

אצממ םיששאמ  םידדוב , םיטרפל  םידמצומה  סא , - יפ 'י- גה ירלוק  .הז  חטש  אתל  םדא  ינב  לש  השיג  תוליבגמה  תיסחי , הכובסה 
םישדוחב תוחפל  םולקאה , תאלכמל  תיסחי  הברקבו  קרוש  לחנ  ץורעב  ראשיהל  םיטרפה  תייטנ  לע  םיארמ  םה  ןכש  הז ,

(. חפסנ 1 םרורחש ( דעומ  רחאל  םינושארה 

רויא 1
לש תויפצתו  םיללג  רקס  ליבש , תומלצמ  רקס  יפ  לע  םירומחי 20116-2017  תויפצת 

םינגהו עבטה  תושר 

םיריעצ םיטרפ  לש  רזוח  דועית  םירחא , םינימ  תויסולכואל  סחיבו  םימדוק  םירקסל  סחיב  םירומחיה  לש  םוליצה  יעוריא  תומכ 
.םזימה ךשמה  תארקל  םידדועמ  םינמיס  הלא  לכ  םינש –  שולש  לעמ  םיטרפ  לש  חטשב  םתוססבתה  ןכו  םירפועו  עבט  ידילי 

ףוסאל תויחה  ןג  תווצ  ףיסוי  םירבגומה , רקחמהו  רוטינה  יבאשמ  לעו  הכ  דע  ופסאנש  םינותנה  לע  ססבתהב  תואבה , םינשב 
םירקחמ עצבתהל  םיננכותמ  ךכ , לע  ףסונ  .םזימה  תרגסמב  תוטקננה  תולועפה  תא  ךירעהלו  הייסולכואה  בצמ  תא  ןוחבל  םינותנ ,

תעפשה הייסולכואה , לש  תיבחרמ  תוטשפתהל  םיליבגמ  םימרוג  ןוגכ  תויטנוולר , תועפות  לש  הנבהב  עייסל  םילוכיש  םיידועיי 
רורחש יבבס  ךשמה  ךות  ועצבתי  םירקחמה  .דועו  התומתו  תודירש  ימרוג  יופימ  לודיגה , תיב  לע  תשדחתמ  בשע  ילכוא  תייסולכוא 

.תמייקה הייסולכואה  סוסיבו  קוזיח  תבוטל  םייתנש 

הברתמו הביצי  הייסולכוא  םזימה –  תרטמ  חלצתש  ידכ  םהיצמאמ  תא  םיריבגמו  םיכישממ  םינגהו  עבטה  תושרו  "י  כנתה תויחה  ןג 
.םילשורי ירהב  יסרפה  רומחיה  לש 

 

( רתאב םינימז   ) םיחפסנ

בקעמ חפסנ 1 .
ירלוק ג'י- תועצמאב 
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