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יתיא םוליצ : ינרעיהו |  יאלקחה  ינוריעה , חותיפה  ידי  – לע םויכ  תמיואמה  לארשיב , התבה  ירופיצ  תרבח  לש  טלוב  גיצנ  אוה  ( Emberiza calandra  ) ינורפעה ןותבגה 
גנילרה

יגולויבה ןווגמה  תנמא  לש  םידדצה  תדיעו  תארקל 

םראשב א- רבמבונב 2018  ךרעיתש  , COP 14 יגולויבה –  ןווגמה  תנמא  לש  םידדצה  תדיעוול  תכרענ  לארשי  תנידמ 
ןיינע איה  יגולויבה  ןווגמה  לע  הרימשהש  תעבוק  איה  ןכש  ימואל , - ןיבה קוחב  הבר  תובישח  וז  הנמאל  .םירצמבש  חיש '

יגיצנ תא  לולכת  םירצמל  עיגתש  תילארשיה  תחלשמה  .אמייק  - רב חותיפב  בושח  לוקישו  תושונאה  ללכל  ףתושמ 
ןווגמל תימלועה  תיגטרטסאה  תינכותה  תא  ועבקיש  םינוידב  ףתתשתו  םינגהו , עבטה  תושרו  הביבסה  תנגהל  דרשמה 

תנש 2020. ירחאש  הפוקתל  יגולויבה 

הביבס םוחתב  תויזכרמ  תונמא שולשמ  תחא  איה   The Convention on Biodiversity)  ) "ם ואה לש  יגולויבה  ןווגמה  תנמא 
םיכרד שולשב  תדקמתמ  יגולויבה  ןווגמה  תנמא  תנשב 1992 . ורנ  הד ז' וירב  ומתחנש  רובדמ ) דגנ  הנמאהו  םילקאה  תנמא  םע  דחי  )

ללכל תסחייתמ  הנמאה  .תיתרבחו  תילכלכ  תיעוצקמ , הניחבמ  יגולויבה  ןווגמה  ןדבוא  םע  תימלועה  תודדומתהל  תויזכרמ 
הנושארל הריכמ  איה  ןכש  ימואל , - ןיבה קוחב  ךרד  ןויצ  תשמשמ  וז  הנמא  .םימייקה  יטנגה  ןווגמהו  םינימה  תויגולוקאה , תוכרעמה 

, לארשי תנידמ  םהבו  םידדצ  ומתח 196  וז  הנמא  לע  .תושונאה  ללכל  ףתושמ  ןיינע  אוה  יגולויבה  ןווגמה  לע  הרימשהש  ךכב 
(focal points  ) הלועפ ידקומ  םישמשמ  םינגהו  עבטה  תושרו  הביבסה   תנגהל  דרשמה  תנשב 1995 . הנמאה  תא  הררשיאש 

.הנמאל

ורדגוהש הנמאה , תורטמ  םושיי  ךשמהל  תוטלחהה  הב  תולבקתמו  םייתנשל , תחא  תמייקתמ  הנמאל  תורבחה  לש  םידדצה  תדיעו 
ןדבוא תריצע  איה  הרדגוהש  תינתפאשה  המישמה  םינשל 2011–2020  . הנמאה  לש  תיגטרטסאה  תינכותב  רושעכ  ינפל 

: ןה תינכותה  לש  לעה  - תורטמו תנשל 2020 , דע  ימלועה  יגולויבה  ןווגמה 

רזגמב וילע  הרימשהו  יגולויב  ןווגמ  ילוקיש  לש  העמטה  תועצמאב  יגולויבה  ןווגמה  ןדבואל  תוביסב  בחור  לופיט 
; הרבחבו יתלשממה 
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; אמייק - רב שומיש  םודיקו  יגולויבה  ןווגמה  לע  םירישיה  םיצחלה  תתחפה 
; יגולויבה ןווגמה  לע  הרישי  הרימשל  םילכב  שומיש  ידי  - לע יגולויבה  ןווגמה  בצמ  רופיש 

איה םתגשהב  םידדצה  לש  תומדקתהה  תדידמל  םיכרדה  תחאו  'י ," צייא ידעי   " םינוכמה םידעי , ועבקנ 20  הלא  תורטמל  עיגהל  ידכ 
תנשב 2016 שיגה  לארשיב   יגולויב  ןווגמה  תנמא  םושייל  ישימחה  ימואלה  "ח  ודה תא  .הנמאל  םייתפוקת  תוח  " וד תשגה 

דקמתמו םינשב 2010–2014 , העצובש  תוליעפב  קסוע  "ח  ודה .םינגהו  עבטה  תושר  םע  םואיתב  הביבסה  תנגהל  דרשמה 
תויועמשמהו הלא , םימויא  לש  ללוכ  לארשיב , יגולויבה  ןווגמה  בצמ  ןוכדעבו  'י  צייאה ידעי  תגשה  תארקל  לארשיב  תומדקתהב 

ידעי תגשהל  םישורדה  םירופישה  ןיב  .םימוחתה  בורב  תיקלח  התייה  לארשי  לש  תומדקתההש  הלוע  "ח  ודהמ .םדאה  תחוורל 
תואנובשחב תויגולוקאה  תוכרעמה  יתוריש  לש  ךרעה  בולישב  ךרוצה  תא  תונמל  ןתינ  הנמאה  לש  תיגטרטסאה  תינכותה 

ןווגמל םיקיזמה  תֹומייק  תוידיסבוסבו  םיצירמתב  שומישה  תתחפה  תא  רוידהו –  תויתשתה  תואלקחה , ירזגמ  תניחבמו  תימואלה ,
.יגולויבה

: םוליצ ( | Papilio machaon  ) האנ תינונס  בנז  .תונושה  תויגולוקאה  תוכרעמה  תוכיאל  דדמו  לודיגה  יתב  ןווגמל  ןמס  םה  םירפרפ 
רבצ לטרוא 

הרמתהה םוצמצ  ךכיפל , .לארשיב  תויגולוקאה  תוכרעמה  לע  תמייאמה  תירקיעה  הביסכ  וניוצ  םיחותפ  םיחטש  לש  עוטיקו  ןדבוא 
אשונב הפיקמ  הקיקח  תשרדנ  יכ  רמאנ  יטפשמה  םוחתב  .יזכרמ  רגתא  אוה  םיחתופמ  םיחטשל  םייכרע  םיחותפ  םיחטש  לש 

, ןוכיתה םיב  לודיגה  יתב  לע  רתוי  הבוט  הנגה  השורד  יכ  "ח  ודב עבקנ  דוע  .םתוטשפתה  תמילבו  םישלופ  םינימ  לש  הרידח  תעינמ 
.תויתשבי עבט  תורומשב  תויגולוקאה  תוכרעמה  ללכ  לש  רתוי  האלמ  תויגוציי  תשרדנו 

רבמבונב 2018 ןיב ה-17 ל-29  םייקתת  איהו  הנמאל , הנש  םג 25  וניוצי  ( COP 14  ) האבה הדיעווב  .תודיעו  וכרענ 13  הכ  דע 
תיגטרטסאה תינכותה  ידעיו  הנמאה  תורטמש  רורב  םויכ  רבכ  .תילארשיה  תחלשמה  תופתתשהב  םירצמבש  , חיש ' םראשב א-

חווט תכורא  תיגטרטסא  תינכות  תעיבק  אוה  הבורקה  הדיעווב  ןודייש  ירקיעה  אשונה  ךכיפלו , םלועב , דבלב  יקלח  ןפואב  וגשוה 
קר וגשוי  הנמאה  תורטמש  הנבה  ךותמ  םינושה  םירזגמב  יגולויב  ןווגמ  ילוקיש  תעמטהל  שגד  ןתניי  ןכ , ומכ  ירחאש 2020 . הפוקתל 

(. יטרפה רזגמה  ןוגכ   ) הביבסה וא  יגולויבה  ןווגמה  םוחתב  ונניא  םקוסיע  רקיעש  םיפוג  ףותיש  ךרד 

תורייתה תואירבה , תויתשתה , תואלקחה , ןונכתה , ימוחתב  תוטלחהב  ללכיהל  םיכירצ  יגולויבה  ןווגמה  תרימש  ילוקיש  ףסונב ,
םיחטש םילקאה , יוניש  יגולויבה , ןווגמה  לע  הרימש  םישלופ , םינימ  םע  תודדומתהה  ןוגכ  םיפסונ , םיאשונ  ונודיי  ךכל , רבעמ  .דועו 

.יבחרמ ןונכתו  םיקיבאמ  תרימש  םינגומ ,

וב גיצהלו  יגולויב ,' ןווגמ  ילוקיש  תעמטהל  יעצמאכ  ידסומ  הלועפ  ףותיש   ' אשונב דצ  עוריא  םייקל  תננכתמ  תילארשיה  תחלשמה 
, יטרפה רזגמב  יגולויב  ןווגמ  ילוקיש  תעמטה  ןוגכ  ןיפיקעב , וא  ןירשימב  יגולויבה  ןווגמה  לע  הרימשל  החלצה  ירופיסו  םירגתא 

תושרו הביבסה  תנגהל  דרשמה  תוסחב  םייקתי  דצה  עוריא  .םיחל  לודיג  יתב  םוקישבו  םיבאשמב  שומישב  םיטקילפנוק  בושייו 
.הנמאב הפיקשמ  לש  דמעמ  תלעב  איהש  "ל , קק םע  דחי  םינגהו  עבטה 

םיחטשהו יגולויבה  ןווגמה  לע  הרימש  התרטמש  לארשיל , הלועפ  תינכות  תנכהב  הביבסה  תנגהל  דרשמה  לחי  הדיעווה  רחאל 
.האירב תיעבט  הביבס  תריצי  לע  שגדב  לארשיב  םיחותפה 
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