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הפיח תטיסרבינוא  ינר , ןואיל צ' ש״ע  םיה  יעדמל  רפסה  תיב  תובידאב  םיחמלפ |  תערפהב  רטמ  לש כ-600  קמועב  םיגומלא  ינג 

הנגהל קוקזו  ךושח  קוחר , קומעה  – ןוכיתה  םיה 

, םיינובירה םימה  חטשמ  קלחב  ףאו  לארשי , לש  ( EEZ  ) ידעלבה ילכלכה  רוזאה  חטש  תיברמ  ינפ  לע  ערתשמ  קומעה  םיה 
תוכוז ןניא  ןהו  וללה , תויגולוקאה  תוכרעמה  לע  עודי  דואמ  טעמ  תאז , תורמל  .תוידוחיי  תויגולוקא  תוכרעמ  רפסמ  וב  תומייקתמו 

םימויאה לארשי , לש  קומעה  םיה  תודוא  לע  ינכדעה  עדיה  תא  זכרמ  ןאכ , םיראותמ  וירקיעש  שדח , ךמסמ  .תיקוח  הנגהל  םויכ 
. ובש  עבטה  לע  תיבטימ  הנגהלו  ולוהינל  םיכרדהו  וילע ,

הב םימה  תטלחומ , הכשחב  תאצמנ  וז  הביבס  .הטמו  םירטמ  לש 200  קמועמ  עצוממב  רואה , רמגנש  םוקמב  ליחתמ  קומעה  םיה 
.םייחה ילעב  לע  רידא  ץחל  הרשמ  לעמש  םימה  תדומע  הליעפמש  ירפסומטאה  ץחלהו  דודרה , םיב  רשאמ  רתוי  הברה  םירק 

ןויצ ךות  דחא , לודיג  תיבכ  קומעה  םיה  חטש  תיברמ  תא  גוויס  היגרנאה , דרשמ  תמזויב  עצובש  יתביבסה  יגטרטסאה  רקסה 
תטיסרבינוא לש  םיה  יעדמל  רפסה  תיבמ  םירקוח  לש  רקחמ  תוגלפה  רפסמ  וילא  . סחיב  םיהובג  עדי  ירעפ  םימייקש  הדבועה 

תויגולונכטב שומיש  ידי  - לע ילארשיה  קומעה  םיה  תודוא  לע  עדיה  תא  דואמ  ורישעה  יקסבוקמ , קיציא  תלבוהב ד"ר  הפיח ,
(. תרומכמ ירקסל  דוגינב   ) הביבסל תוינסרה  ןניאש  קוחרמ , םיטלשנה  םיטובורו  יטסוקא  יופימ  ומכ  תומדקתמ ,

.קמוע יגדבו  עצמב , םירבונה  תוילוח  ירסחב  תנייפאתמה  ךר , עצמ  לש  תיגולוקא  תכרעמ  תמייקתמ  קומעה  םיה  חטש  תיברמב 
ןווגמב תנייפאתמה  תיגולוקא  תכרעמ  אוה  ךרה  עצמה  קמוע  . יגד  לש  םינימ  םירכומ כ-55  לארשי  לש  קומעה  םיה  ימוחתב 

לש םירתאש  רבדמ ,"  " ןיעמ לאכ  הילא  סחייתהל  ןתינ  ןכלו  השקה , עצמה  ירוזא  רשאמ  רתוי  הכומנ  הסמויבבו  רתוי  ךומנ  םינימ 
.םהמ קלח  קר  הארנכ , ףשח , ינכדעה  רקחמה  .וכותב  םירוזפ  םיידוחיי  לודיג  יתב 

םהש םושמ  הבר , תובישח  ילעב  םה  םיימי  - תת םינוינק  .ביזכא  ןוינק  ומכ  םיימי , - תת םינוינק  ןייצל  ןתינ  םיידוחייה  לודיגה  יתב  ןיב 
םימה תדומעב  ןה  םכותב  ןה  ידוחיי  יחב  םירישע  ךכל , םאתהבו  רבדמב ) לחנ  ץורעל  המודב  תצק   ) הביבסהמ םיבאשמ  םיזכרמ 

. םהילעמש 

לש םיקמועב  ביבא , - לתל ברעממ  כ-30 ק"מ  תיעקרקה ,) לש  הירטמיתבב  תורידס  - יא לשב  ךכ  הנוכמה  " ) םיחמלפ תערפה   " רתאב
.Leipathes גוסהמ עדמל  שדח  ימדנא  ןימ  תוברל  םירידנ , םיגומלא  ינימ  ןווגמ  םהבו  קמוע , יגומלא  ינג  ואצמנ  רטמ ,  800–450
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תיב רובע  םירכומה  רתויב  םימחה  םירתאהמ  איה  םיחמלפ  תערפה  םלועב , קמוע  יגומלא  ינגב  תוררושה  םוחה  תודימל  האוושהב 
ידופיק םי , יבכוכ  ומכ  תורחא , תובר  תויחל  לודיג  תיב  םהש  םיבכרומ  םיידממ  - תלת םינבמ  םירצוי  םירקה  םיגומלאה  ינג  .הז  לודיג 

תועיבנ םה  רטמ , לש 1,000–1,200  םיקמועב  םיחמלפ , תערפהב  ואצמנש  םיפסונ  םיידוחיי  לודיג  יתב  םיגדו  . םינוליסח  םי ,
תוימיכ תובוכרתמ  היגרנא  םיקיפמה  םיקדייח  םייטתניסומיכ –  םיקדייח  הזכרמבש  תיגולוקא  תכרעמל  סיסב  תושמשמה  זגה 

קלחו עצמה , לע  םליפויב "  " תבכש םירצויה  םיקדייחהמ , תורישי  םינוזינ  םייחה  ילעבמ  קלח  .דיפלוסו  ןאתמ  ומכ  םיזג , לש 
םיעלס ורצונ  יקדייחה , םירמוחה  ףוליח  ךוויתב  תועיבנה , ביבס  .םפוג  ךותב  םייפותיש  םייטתניסומיכ  םיקדייח  םיסלכאמ 

.לודג יגולויב  רשועל  רוקמ  םהש  םייטנוברק 

הטמ םירשונה  ןוזמ , יקיקלח  לש  תויראש " םינוזינ מ" וב  םירוציה  תיברמו  תיסחי , הכומנ  קומעה  םיב  תיגולויבה  תונרציה  ללככ ,
ןוגכ םיזג , תימיכואיג ; תוליעפ  םהב  שיש  םימצמוצמ  םירוזאל  תלבגומ  קומעה  םיב  תונרציה  .תראומהו  הדודרה  םימה  תדומעמ 

תוססובמ תויגולוקא  תוכרעמ  זגה  תעיבנ  ביבס  םירצויו  תוליעפה , ךלהמב  םימה  תדומעל  םיטלפנ  תירפוג , תובוכרתו  ןאתמ 
.ליעל ראותמכ  הזתניסומיכ 

ךכל תוביסה  תחא  וזו  קמועב , םייח  ילעב  לש  םייטיא  לודיג  יבצקל  הליבומ  םייחה , ילעבל  הנימזה  היגרנאה  לש  הכומנה  תומכה 
קומעה םיב  העיגפ  תישונא . תוליעפב  ןרוקמש  תוערפהל  הלודג  תושיגר  הנשי  קומעה  םיב  תויגולוקאה  תוכרעמל  ש

.הז לודיג  תיבב  דואמ  םייטיא  העקשהה  יבצקו  תיגולויבה  תושדחתההש  ינפמ  םיה , עקרקב  תורודל  הטורחה  תקלצ  הריתומ 

םגו לודיגה  תיבב  הרישי  תיגולוקא  העיגפ  לאיצנטופ  ןהל  שיש  טפנו , זג  לש  הקפהלו  שופיחל  תולועפ  קומעה  םיב  תועצובמ  םויכ 
תרומכמ גיד  תוברל  גיד , תויוליעפ  תועצובמ  ךכ , לע  ףסונ  .םיעקשמ  תפחרה  ומכ  תופסונ , םיילוש  תועפשהו  םוהיז  לאיצנטופ 

.ודעות רבכ  םישיגר  םירתאב  ולש  תועיגפש  ינסרה ,

, תיברמ  תויכרע  ילעבכ  היגרנאה  דרשמ  לש  יגטרטסאה  רקסב  והוז  םיחמלפ " תערפה   " םוחתב םייתדוקנ  םירתאש  יפ  לע  ףא 
, ידמ ןטק  וללה  םיכמסמב  ןמוסש  חטשה  ןונכתה  , להנִמ  לש  ימיה  בחרמה  תינכות  יכמסמב  עבט  תרומש  שופיח  חטשכ  ונמוסו 
לע הליעי  הנגה  .תויתשתו  גיד  םיעקשמ , תפחרה  ומכ  םיילוש  תועפשה  ינפמ  תיגולוקאה  תכרעמה  לע  האלמ  הנגה  רשפאמ  וניאו 

הרדגה עגרכ  ללוכ  אל  םיימיה  םירוזאה  קוח  ךכ , לע  ףסונ  .םביבס  לש כ-4 ק"מ  סוידרב  ץיח  חטש  תבייחמ  הלא  םישיגר  םירתא 
.חטשה לע  אמייק  - תבו הליעי  הנגה  תרשפאמ  הניאש  ןגומ ," ימי  רוזא   " לש תיתייעב  הרדגה  קר  אלא  עבט , תרומש  לש  תירוטוטטס 

םישיגר םירתאב  תוימי  עבט  תורומש  תזרכה  תועצמאב  לארשי  לש  קומעה  םיה  לע  הנגהה  תא  רפשל  םיצילממ  ונא 
.קומעה םיבו  תשביה  ןורדמב  תרומכמ  גיד  רוסיאו  אלמה  ) ךמסמב  תטרופמ  עבט  תרומשל  העצה   )" םיחמלפ תערפה   " ומכ

עימטהל שי  דוע  .תיברמ  הנגהב  עבט  תרומש  לש  דועיי  קוחה  ךותב  עימטהלו  םיימיה ,' םירוזאה  קוח   ' תעצה תא  רשאל  שי  ךכ  םשל 
רושיאל תינונכת  - ןיעמ הדעו  תמקה  ידי  - לע ידעלבה , ילכלכה  רוזאב  תוטלחהה  תלבקב  םייגולוקא  םילוקיש  בולישל  ןונגנמ  קוחב 

םויכ גוהנה  תוועמה  בצמה  תא  ןקתל  רשפאי  הז  ןונגנמ  .תנזואמ  תוטלחה  תלבק  ךותו  תירוביצ  תופיקשב  לעפתש  חותיפ , תולועפ 
םייתביבס םילוקיש  בלשל  רשפאיו  חותיפה –  תולועפב  דיחיה  טילחמה  אוה  היגרנאה  דרשמב  טפנה  יניינע  לע  הנוממה  – 

.הלא תולועפב 
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