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םייאב םיגומלאה  תינוש  יגדב  תושק  םיעגופ  ול  המוד  ןימו  הז  ןימ  יכ  עודי  .וב  ססבתהל  לחהו  ןוכיתה , םיל  ףוס  םימ  הנורחאל  עיגה  ( Pterois miles  ) רודה ןורהז 
דומלמ רחש  םוליצ : םייבירקה | 

הלועפ רסוחב  הלמח  לכ  ןיא  עבט  תרימשב 

עבט תרימש  ' השדח –  השיג  העיצמ  הנורחאל  ותוהמב  . םייתא  תונורקע  לעב  ימושיי , עדמ  אוה  עבטה  תרימש  עדמ 
.עבט תרימש  תולועפב  םייח ) ילעב  לש   ) טרפ תויוכז  ילוקיש  לולכל   – ' הלמח https://magazine.isees.org.il/?p=28727ב
לופיטמ םישלופ , םינימ  לש  הקחרהמ  תוענמיה  הב , םידדצמה  יפל  ןהבו , עבטה , לע  רומשל  ונתלוכי  לע  תוכלשה  ללש  וז  השיגל 

לור  ירוא 
תירבדמ ע"ש היגולוקאל  הקלחמה 

םינוכמה ינרטימ , סיאולו  וקראמ 
ןוירוג - ןב תטיסרבינוא  רבדמה , רקחל 

בגנב

רקמלב  ןתנוי 
הטלוקפה היגולואוזל , רפסה  תיב 

; ביבא - לת תטיסרבינוא  םייחה , יעדמל 
, טדרהנייטש םש  לע  עבטה  ןואיזומ 

ביבא - לת תטיסרבינוא 

דוד  - רב ילריש 
תירבדמ ע"ש היגולוקאל  הקלחמה 

םינוכמה ינרטימ , סיאולו  וקראמ 
ןוירוג - ןב תטיסרבינוא  רבדמה , רקחל 

בגנב

רוד  יעור 
הטלוקפה היגולואוזל , רפסה  תיב 

; ביבא - לת תטיסרבינוא  םייחה , יעדמל 
, טדרהנייטש םש  לע  עבטה  ןואיזומ 

ביבא - לת תטיסרבינוא 

ןדיו  בנע 
רוטינל תיגולומטנאה  הדבעמה 

םש לע  עבטה  ןואיזומ  יגולוקא ,
ביבא - לת תטיסרבינוא  טדרהנייטש ,

ץלז  דיוד 
תירבדמ ע"ש היגולוקאל  הקלחמה 

בגנב ןוירוג  - ןב תטיסרבינוא  ינרטימ ,

בוט  - םוי םרוי 
הטלוקפה היגולואוזל , רפסה  תיב 

ביבא - לת תטיסרבינוא  םייחה , יעדמל 

יקסניול  הניריא 
תימואלה תינכתה  גראמה – 

עבטה ןואיזומ  עבטה , בצמ  תכרעהל 
תטיסרבינוא טדרהנייטש , םש  לע 

ביבא - לת

יריאמ  יש 
הטלוקפה היגולואוזל , רפסה  תיב 

; ביבא - לת תטיסרבינוא  םייחה , יעדמל 
, טדרהנייטש םש  לע  עבטה  ןואיזומ 

ביבא - לת תטיסרבינוא 
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תוטלחה תלבקב  םייתא  םילוקיש  תללכהב  הבר  תובישח  םיאור  ונא  השילפמ  . תולבוסה  תויגולוקא  תוכרעמ  לוהינמ  וא  םהב 
, תיתאה הניחבה  ןמ  דואמ  תיתייעב  םישלופ  םינימב  לופיטמ  תוענמיהל  האירקה  תאז , םע  .טרפב  עבט  תרימשבו  ללכב  עדמב 

, םישלופה םימרוגש  םוצעה  יתרבחהו  ילכלכה  יגולוקאה , קזנהמ  תמלעתמו  השילפה , תעפות  לש  היגולוקאב  הנבה  רסוחב  הקול 
הקול הלמחב ' עבטה  תרימש   ' תשיגש םילשכהמ  תצקמ  גיצהל  וננוצרב  .םדא  ינבלו  םיימוקמ  םייח  ילעבל  םרגנש  לבסהמו 

. םהב לופיטה  יכרדלו  םישלופ  םינימל  רושקה  לכב  םהב 

םהו ןכל , םדוק  םהב  ויה  אלש  תומוקמל  גגושב , וא  הנווכב  םדא , ינב  ידי  - לע ורבעוהש  םייח  ילעב  וא  םיחמצ  םה  םישלופ  םינימ 
תוכרעמל ראותי  לב  קזנ  םימרוג  םישלופ  םינימ  תויעבט  . תויגולוקא  תוכרעמ  לעו  םיימוקמ  םינימ  לע  םימייאמו  םהב  םיססבתמ 

, םיקנוי תדחכהל  ןושארה  םרוגהו  םדא , ידי  השעמ  תודעותמ , תודחכהל  ותובישחב  ינשה  םרוגה  םה  .םלועה  יבחר  לכב  תויגולוקא 
תוחפל כ-170 םישלופ  םינימ  דצמ  הקיחדו  תורחת  הפירט , תובקעב  ודחכנ  תונורחאה  םינשה  ךלהמב 500  םייח  . - ודו םילחוז 
הצק קר  אוה  הז  רפסמש  יאדוול  בורק  םתדחכהל  . םימרוגה  תא  םיריכמ  ונאש  םינימ  תואמ  המכ  ךותמ  םיחמצו  םייח  ילעב  ינימ 

םייח ילעבו  םיחמצ  ינימ  תואמ  םיָרּכומ  לארשיב  .םורגל  םידיתעו  םימרוג  ומרג , םישלופה  םינימהש  יתימאה  קזנה  לש  ןוחרקה 
םיחמצל םייח , ילעבל  קזנ  תודוא  לע  תודעותמ  תויודע  שי  לארשיב  וססבתהש  םירזה  םייחה  ילעבמ  תוחפל כ-190  רובע  .םישלופ 

ותדחכהל םיישארה  םימרוגהמ  התייה  לארשיל  ( Gambusia affinis  ) היזובמגה גד  תשילפ  המגודל , םייעבט  . לודיג  יתבל  וא 
ןטרסה לש  איה  תפסונ  תימוקמ  המגוד  חלמה  . םי  תברקב  תונייעמל  ימדנא  היהש  גד  (, Garra ghorensis  ) םודס תסלוגע  לש 

תכשמתמה הרדחהה  תובקעב  הב –  םייק  היהש  םלועב  תינופצה  הדוקנה  תרניכהמ –  דחכנש  (, Daphnia lumholtzi  ) הינפד
.ותוא ופרטש  םישלופו , םירז  םיגד  ינימ  לש  הז  םגאל 

.םישלופ םינימ  םימרוגש  בר  קזנמ  לובסל  יושע  דחכנ  םרטש  ןימ  םגו  באוכו , ךשמתמ  ךילהת  לש  םוגעה  ופוס  איה  ןימ  תדחכה 
ןיטולחל טעמכ  ומלענ  ( Nuphar lutea  ) בוהצ רפונו  ( Nymphaea alba, Nymphaea coerulea  ) האפמינ ינימ  ינש  המגודל ,

תרימש יצמאמ  תוכזב  קר  .םהמ  ןוזינה  לארשיב  שלופ  ןימ  (, Myocastor coypu  ) היירטונה לש  הרדחה  בקע  הלוחה  תרומשמ 
יבחרמ תובר  תויודע  .לארשי  לש  הפונמ  וללה  םיביהרמה  םימה  יחמצ  ומלענ  אל  טלקמ , ןגמ  םיטרפ  לש  הבשה  וללכש  עבט 
תונמוזמ םיתיעלו  הנש  , ידמ  םיחמצו  םייח  ילעב  לש  םיטרפ  ידראילימ  םיגרוה  םישלופ  םינימש  ךכ  לע  תועיבצמ  םלועה 
הבוגתל הנוילע  תובישח  שי  ךיפה , יתלב  ךילהת  איה  םינימ  תדחכהש  ןוויכמ  .םימלש  םינימ  לעו  תויסולכוא  לע  הילכ  םיאיבמ 

הלילה תאטל  המגודל , .הדחכהמ  םינימ  לש  םתלצהל  םישלופ  םינימ  דגנכ  תצרחנ  הלועפ  האיבה  םלועב  תומוקמ  רפסמב  .הריהמ 
ונישש םיזיעו , םישבכ  םיריזח , לש  םתרדחה  בקע  הילכ  ינפב  הדמע  הינרופילק  לש  הלעתה  ייאמ  ( Xantusia riversiana)

בוש איה  םויכו  האטלה , לש  לודיגה  תיב  םקתשה  םישלופה  קוליס  רחאל  .התוא  ודצש  םילותחו  הלש , לודיגה  תיב  תא  ןיטולחל 
.וללה םייאב  תגשגשמ 

טשפתמו ססבתמ  ןכש  טועימל  ךא  םישלופל , םיכפוה  םניא  תושדח  תוביבסל  יעבטה  םלודיג  תיבמ  םיריבעמ  ונאש  םינימה  תיברמ 
תוחכומה תוילילשה  תועפשההמ  תמלעתמ  הלמחב ' עבטה  תרימש   ' תשיג .תויעבטה  תויגולוקאה  תוכרעמה  לע  תרכינ  העפשה  שי 
תונמא תוריצי  סרה  הלבקהב , תימוקמ .) הלקסב   ) םינימה ןווגמ  תא  לידגמש  יבויח  םרוגכ  םהילא  תסחייתמו  םישלופ , םינימ  לש 
לוכיבכ אוה  םירחאו  וסאקיפ  וראסיפ , ךוג , ןאו  תוריצי  לש  תויצקודורפרב  לארשי  ןואיזומ  תא  אלמל  הרטמב  תוירוקמ  תוילארשי 

םיאור ונא  וזכש –  תואנובשחב  םיקסוע  ונניא  .וסרהייש  תונומתה  רפסמ  לע  הלעי  תויצקודורפרה  רפסמ  דוע  לכ  שקבתמ –  רבד 
קלח םישלופ  םינימלש  קזנ  םיחמצלו , םייח  ילעבל  תויעבט , תוכרעמל  םימרוג  םדאה  ינבש  קזנה  לש  ןוקיתבו  םוצמצב  תובישח 

תשילפ תובקעב  לבא  ףוס , םימ  תוזודמו  הקירמא  םורדמ  שא  ילמנ  ודוהמ , םיריזרזו  םיברוע  ץראב  אוצמל  ןתינ  םויכ  .וב  יזכרמ 
.ףילחת ןיא  וללה  םינימה  ןדבואל  .םלועל  דוע  ורזחי  אלש  םינימ  דבאל , םיכישממ  ונאו  ונדביא , םינימ 

לור ירוא  םוליצ : ( | Gonocephalum sp הארנכ .   ) תירורחש תישופיח  תופרוט  ( Wasmannia auropunctata  ) שא ילמנ 
ןוכנ .וריזחהל  ןתינש  ינושאר '  ' עבט םייק  אלש  ןוויכמ  םישלופ , םע  דדומתהל  םעט  ןיאש  םיסרוג  הלמחב ' עבט  תרימש  םידדצמה ב'

תא הפרמ  הניא  וז  הדבוע  ךא  םדא , ידי  השעמ  תכל  יקיחרמ  םייוניש  הירוטסיהה  ךרואל  ולח  לארשי  לש  עבטב  ןכו  םלועה  יבחרבש 
האמה ה-20, תישארב  לארשימ  ודחכנ  םינימ  רפסמ  המגודל , .םקשלו  רזחשל  רשפאתמשכו –  םייקה , רומישל  לועפלמ  ונידי 

(Dama mesopotamica  ) יסרפה רומחיה  .הילא  ובש  םהמ  קלח  עבט  תרימשב  םיקסועה  םימרוגה  לש  הדמתהו  ץמאמ  תוכזבו 
בגנה רהל  ( Equus Hemionus  ) םיארפו הברעב , םיטישה  יפונל  ורזחוה  ( Oryx leucoryx  ) םייברע םימאר  לילגה , ישרוחל  בשוה 

ןנר  יתיא 
רוטינל תיגולומטנאה  הדבעמה 

םש לע  עבטה  ןואיזומ  יגולוקא ,
ביבא - לת תטיסרבינוא  טדרהנייטש ,

ץרווש  ףסא 
ןווגמהו םדאה  רקחל  הדבעמה 

הרוטקטיכראל הטלוקפה  יגולויבה ,
יגולונכט ןוכמ  ןוינכטה –  םירע , יוניבו 

לארשיל

לגיפש  רוא 
הטלוקפה היגולואוזל , רפסה  תיב 

ביבא - לת תטיסרבינוא  םייחה , יעדמל 

לט  - רגרב דדוע 
תירבדמ ע"ש היגולוקאל  הקלחמה 

םינוכמה ינרטימ , סיאולו  וקראמ 
ןוירוג - ןב תטיסרבינוא  רבדמה , רקחל 

בגנב

םיתימע טופיש  רבע  הז  רמאמ 

ץלמומ טוטיצ 

.םירחאו דוד ש  - רב רקמלב י , לור א ,
הלמח לכ  ןיא  עבט  תרימשב  . 2018

הביבסו היגולוקא  .הלועפ  רסוחב 
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תוירטונ המגודל , הארשה –  תוררועמ  תוחלצה  ולחנ  םישלופב  לופיטל  םיליבקמ  םיצמאמ  םלועב  םירחא  תומוקמב  .הובגה 
תא ץמאל  שי  היפלש  תיניצה  השיגה  תא  םיללוש  ונא  םש  . וססבתה  םיטרפ  יפלא  תואמ  רבכש  רחאל  הילגנא , יבחרמ  וקחרוה 

יצמאמב םיאור  ונא  ךא  הערל , בורל  עבטה , תא  הנשמ  ןכא  םדאה  .לרוג  תריזגכ  עבטל  םורגל  םיכישממ  ונאשו  ונמרגש  םייונישה 
תויורשפא ןתוא  ויהי  ונידכנלו  ונידלילש  אדוול  םיצור  ונחנא  .ירלופופ  אלו  באוכ  השק , הזשכ  םג  ונלש , תירסומ  הבוח  עבט  תרימש 

.םינש ינוילימ  ךשמב  וחתפתהש  עבטה  תואלפנ  תא  תודדוב  םינש  ךות  סורהלו  עוגפל  אל  ונל  בושח  .ונל  שיש  תויוכזו 

תרימשב םויכ  םיקסועה  תא  שמשמה  הזמ  רתוי  הלענ  רסומ  גצייל  הרמויה  אוה  הלמחב ' עבטה  תרימש   ' תשיג יאטחב  רומחה  ילוא 
שעמה - יא .םיימוקמ  םינימל  םישלופה  םימרוגש  ראותי  אלש  קזנהו  רידאה  באכה  לומ  לוחב  השאר  תא  תנמוט  וז  השיג  .עבט 

לע תוירחאמ  תוקמחתה  םיגציימ  םה  .התורבגתהל  ףאו  העפותה  ךשמהל  די  םינתונ  היקזנו  השילפה  םע  תודדומתהמ  תוענמיההו 
ןורקיעה והז  םא  ךא  .האופרמ  תלאוש  איהש  קזנ " םורגל  אל   " לש ןורקיעה  תא  סנ  לע  הלעמ  הלמחב ' עבטה  תרימש   ' .םדאה ישעמ 

תולועפה לכב  .םיעוגנ  םירביא  תורכל  וא  היפרתומיכב  וא  תונרקהב  לופיט  ןטרס  הלוחל  תתל  ונל  רוסא  ונתוא –  החנמש  ידיחיה 
הרורב הרוצב  שיגדהל  ונל  בושח  ןכל , .יוצרה  יופירל  ךרדב  בר  לבס  ול  תומרוג  םג  ןה  בורלו  הלוחל , קזנ  םורגל  תורשפא  תמייק  וללה 

םיחמצב םייח , ילעבב  העיגפל  ליבומ  הלועפ  רסוחשכ  .םייח  ליצהל  ונתורשפאבשכ  הלועפמ  תוענמיהב  הלענ  וא  ירסומ  רבד  ןיא  – 
.לועפל איה  תירסומה  ונתבוח  ךיפה –  יתלב  קזנל  איבמ  אוהשכ  תויעבט , תוכרעמבו 

ומצמצי וא  לבסו  העיגפ  וענמיש  לופיט  וא  השיג  ףידענ  רשפאתמ  רבדהשכו  םיחמצ , וא  םייח  ילעבב  ןווכמב  עוגפל  ןיינע  ונל  ןיא 
םנמוא .תילנויצר  הבישחב  םג  קובדל  ונילע  ךא  םיישגר , םינעטמ  ללש  ונתיא  םיאיבמ  ונחנא  עבטה  לע  רומשל  ונאובב  .םתוא 

- יא בקע  .הפירחמו  תכלוה  קר  םישלופה  םינימה  תעפות  ךא  םייח , ילעב  רעצ  ילוקיש  םע  םיתיעל  םישגנתמ  עבטה  תרימש  ילוקיש 
םלוע םע  ראשינ  ךכו  רימחי , קר  עבטל  םישלופה  םינימ  םימרוגש  קזנה  הלמחב – ' עבט  תרימש   ' ומכ תושיג  לשב  רתיה  ןיב  שעמ – 

אלמ םלועה  תאז , םע  .וב  דורשיש  ידיחיה  עבטה  היהי  םיינטלתשו  םייביסרגא  םיחמצו  םייח  ילעב  לש  ןטק  טועימש  רתוי , לד 
תוכרעמל םישלופ  םינימ  םימרוגש  קזנה  לש  העינמל  ףאו  םוצמצל  האיבה  עבט  תרימש  יפוג  לש  השוחנ  הלועפש  ךכל  תואמגודב 

איה וז  הרטמ  םיישקה  תורמלש  םינימאמו  ץראב , םייקה  ידוחייה  עבטה  לע  הנגהב  תיעדמו  תיתא  תוביוחמ  םיאור  ונא  .תוימוקמ 
.הגשה   - תב

הלועפ רסוחב  הלמח  לכ  ןיא  עבט  תרימשב  רמאמל  הבוגת 

ימע ןב  רורד 

ביבא - לת תטיסרבינוא  טדרהנייטש , םש  לע  עבטה  ןואיזומ  ןוכית , חרזמ  הלמחב  עבט  תרימש 

םיידילי אל  םינימ  לש  רשקהב  דוחייב  שעמ , רסוחל  ליבות  הלמחב  עבט  תרימשש  ששחמ  עבונ  יירבח  ידי  - לע בתכנש  העדה  רמאמ 
קשממ גזמל  איה  הלמחב  עבט  תרימש  לש  הרטמה  יכ  ייתימעל  חיטבהל  ינוצרב  .יגולויבה  ןווגמה  ןדבואו  םישלופ ) םינימ  םינוכמה  )

יכ קיזת ," לא  תישאר ,  " ןורקיעה תא  םירקבמה  םיעוט  .עבטה  תרימש  תואצות  תא  רפשל  ידכ  םייח  ילעב  לע  הנגה  םע  עבט  רומיש 
קזנ םורגל  ךרוצ  תויהל  יושע  םיתיעלש  ךכב  הריכמ  הלמחב  עבט  תרימש  תשיג  םג  ונממ , לואש  אוהש  האופרה , םלועל  המודב 

.רמשל ךירצ  הדוקפת  תאשו  תיגולוקא , תכרעממ  קלח  איהש  היחל 

ליכשנו רוביצל  בישקנ  אל  םא  ןכלו  םייח , דבכמש  ינָמוה  קשממ  שרוד  רוביצה  .תוביס  המכ  ללגב  הצוחנ  הלמחב  עבט  תרימש 
( םייאמ לידבהל   ) השביב יכ  דמלמ  ןויסינה  ךכ , לע  ףסונ  .רומישה  תמישמב  לשכינ  הלמחב , שומיש  ךות  רומיש  תוטיש  חתפל 

תוימניד ללכ  ךרדב  ןה  תויגולוקא  תוכרעמשו  םירידא , ךכל  םישרדנה  םיבאשמהש  םיידילי , אל  םינימ  רוצעל  ירשפא  יתלב  טעמכ 
לכש ונל  הריכזמ  קדהה , לע  הלק  עבצא  תענֹומ  הלמחב  עבט  תרימש  לש  תוטלחהה  תלבק  תכרעמ  .םייוניש  ליכהל  תולגוסמו 

לוצינב תעדה  לוקיש  תא  תוצמל  ונתיאמ  תשרודו  תיגולוקאה ,) תכרעמב  םיעגופשכ  רפומ  ןויוושה   ) ךרע יווש  םה  םייחה  ילעב 
.תויחל תוינלטק  אל  עבט  לוהינ  תוטיש  אוצמל  ץמאתהלו  רומישל  םיבאשמ 
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