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Stuart Price, Make It Kenya םוליצ : הינק |  רב , תויחל  הט  ' גפ לוא  טלקמ  .ונימ  ינבמ  דרשש  ןורחאה  ןבלה  ףנרקה  ןדוס ,

ןייד תבט  הימ  ָהדְָחכַה / 

תֵמ ּוָנּלֶׁש  רָָׂשע  דַחַאָה  םיִאּוִּׂשּנַה  םֹוְיּב 
 . ןֹורֲחַאָה ָןָבּלַה  ַףְנרַּקַה 
.ּוְנַגגָח ֹאּלֶׁש  בֹוט  ַדֲבעִיְדּב ,
ְךַפָה ֶהּזַה  םֹוּיַה  ָהָכּכ  ַםּג 

דְָחִכנ ַעֶזּג  .ָחַּכְִׁשנ  יְִּתִלּב 
הְָקבַא ֹוּלֶׁש  ֶןרֶּקַהֵמ  ֵרַּצְיל  ֵיְדּכ  דֹוִּצנ 

ָהֻּנתֲחַה לֵיְלּב  .הָּפְִקז  דּוִּדְעל 
ָךּכ ָלּכ  קּודָה  הָסּוְכר  הְָתיָה  ָהלְמִּׂשַה 

ּהָתֹוא ריִסְָהל  ַחֶצנ  חַָקּלֶׁש 
ףּוקָּׁשַה ןֹוִּיְּבַרַּגּב  הְָמרְִפּנֶׁש  ֶתֶבַּכְרו 

תּ�ִֹוינְִּׁשב הָתְָׂשע 
םיִַּפְנרַק ֶןרֶק  תְַקבַאֶׁש  הָמ 

ָםלֹוָעל הֶׂשֹוע  ֶהז  הָמ  .ַבר  ֶתוְָמּב  הָׂשֹוע 
יִאָקִירְפַא לֵּפַטְמ  ָםֱַלֶענ ? ַעֶזּגְֶׁשּכ 

רֹחָׁש ַחצֵמ  דיְִמצִה  ַףְנרַּקַה , ַלעֵמ  ַןָכר 
 – ָןָבל ףּוְגל 

 – תּוָמי ֹאל  ָםלֹוְעל  ּוהֹוָמּכ , ֵדָלִּוי  ֹאל  ָםלֹוְעּלֶׁש 
, ןֹוְמדַק ָםַלֹוע  לֶׁש  ָהנֹורֲחַא  תִירֵאְִׁשּב  זַחֱֶאנ 

ֶןרְֶקו ֶהָבע  רֹוְעּב  ֹוּב  ָהיָה  ַיּדֶׁש 
, ןָטָק ָםדְָאו  לֹוָדּג  ָהיָה  ַףְנרַק  .דֹרְִׂשל  ֵיְדּכ 

םָפּוְגּב ֵרַּבְעל  ֵיְדּכ  ּוְרּבַחְתִה  הָּׁשְִאו  ֶרֶבּג 
וְָׁשַכע .תיְִארִפּו  הָָקזֲח  ָהְירֹוטְסיִה 

רֵסְָחו ןִיָדע  ָםלֹועָה  רּוָרּב ; דָחֶא  ָרָבּד  ַקר 
.טּוח ָּהּב  עַקָּפ  עַתְֶפּלֶׁש  ָהרֲֲחַּת  ֹוְמּכ 

רִיָעז ַףְנרַק , ַתרּוְצּב  ַרָעְִפנ  רֹח 
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; ןֹוְלַינ ֶבֶרְגּב  טַחַמ  ַתֻּדְקִנּכ 
ליִחְתַמ ֶהז  ְךיֵא  הָאֹור  ְּתַא 

ְֵךלֹוה ֶהז  ןְָאל  ָהנִיבְמ  ְּתַא 
.ֶהז תֶא  רֲֹצַעל  ֶהיְִהי  רָׁשְפֶא  יִאֶׁש  ַתַעדֹוי  ְּתַא 

םילימה ןיב 
הכז ןבל ) ףנרק  םג  הנוכמה  , simum cottoniCeratotherium  ) ינופצ הפש  - בחר ףנרק  ןימהמ  ןורחאה  רכזה  ןדוס , לש  ותומ 
םישרמ לודג , ןימ  םלועה  ןמ  םלענ  רשאכ  לירפא 2018 .) הביבסו , היגולוקא  רעש  לע  המגודל   ) לארשיבו םלועב  בחרנ  רוקיסל 

עוריא וניא  והז  ךא  .האלה  םירבוע  ונחנא  זאו  ךכב  תדקמתמ  ונביל  תמושת  עגרל  הדחכהמ , וליצהל  תונויסינב  וקסע  םיברש  טלובו ,
יוניש םדאה –  תועפשה  לשב  תמרגנש  תינומה  הדחכה  לש  המוציעב  וישכע  םיאצמנ  ונחנא  יכ  םיסרוג  םיבר  םינעדמ  .ןפוד  אצוי 

גנרמוב ומכ  תורזוח  תויתביבסה  תועפשהה  .יתביבס  םוהיזו  םירקובמ  אל  גידו  דיצ  לודיג , יתב  סרה  םשגה , תורעי  תתירכ  םילקאה ,
.םיטילפ ילגו  םיגורה  תופרש , תונופטישו , תופוס  בער , תומחלמ , ישונאה –  ןימה  לא 

םוי םויה –  ותואב  לחש  חמשמ , ישיא  עוריא  לע  עיפשהל  השק , ימלוע  יגולוקא  עוריא  ןדוס , לש  ותומל  תרשפאמ  ןייד  תבט  הימ 
הלפט הנומא  לשב  םידוצינ  םיפנרק  חוכשל –  רוסאש  תא  הריכזמו  תבתוכ , איה  ּוְנַגגָח " אֹּלֶׁש  בֹוט   " .הלש רשע  דחאה  םיאושינה 

רוביחב .הכירצה  תוברת  חבזמ  לעו  תוירבגה  םשב  םיפנרקה  םידחכומ  ךכ  .ארבגה  חוכל  תרזוע  םהינרקמ  תרצוימש  הקבאש 
לילב התצינ  איה  הקושת –  ררועל  ידכ  ותוא  תימהל  ךרוצ  ןיאש  הדיעמו  ףנרקה , ןיבל  הניב  ףסונ  ףותיש  תררושמה  תמקור  אלפומ 

.ףוקש   ןויברגב  המרפנש  תבכר '  ' ומכ תרהוד  תולולכה ,

ובש םלועב  הנתשמ  המ  ומלועל ? ךלוה  ףנרקשכ  םלועל  הרוק  המ  לאשנ –  ונלוכש  יוארש  הלאש  תררושמה  תלאוש  ךשמהב 
ובש םלוע  דֹרְִׂשל ," ֵיְדּכ  ֶןרְֶקו /  ֶהָבע  רֹוְעּב  ֹוּב  ָהיָה  ַיּדֶׁש   " םלוע עווג , ול  רכומה  םלועה  םגש  עדויו  תעווגה  היחל  וחצמ  דימצמ  לפטמה 
ידכ רחא  רוצי  גורהל  ךרוצ  אלב  םירבחתמ  השיאו  רבג  ובש  םלוע  ףנרקל , תיסחי  ןטק  היה  םח , קשנב  דיוצמ  היה  אל  ןיידעש  םדאה 

הלימב הריחבה  טּוח ." ָּהּב  עַקָּפ  עַתְֶפּלֶׁש  ָהרֲחַּת  ֹוְמּכ  רֵסְָחו /  ןִיָדע  ָםלֹועָה  , " ןורחאה ףנרקה  לש  ותומ  רחאל  וישכע , .רבעתהלו  רבעל 
םינימ לש  םירוח  יפלאבו  תואמב  ררוחמ  םויקה  גיראש  ךכ  לע  העיבצמ  אלא  םויקה , תוירירבש  תא  קר  אל  השיגדמ  הרחת 

ותליחתל םיארוקה , ונתוא , ריזחמ  הזה  יומידה  ןוליינ –  ברגב  טחמ  בקנכ  ריעז  רוחה  .ףנרק  תרוצב  ןטק  רוח  ףסונ  וישכע  .ודחכנש 
ְּתַא ליִחְתַמ /  ֶהז  ְךיֵא  הָאֹור  ְּתַא  : " רהודש דיחיה  רבדה  אל  הזו  הנקתל .) ועדי  םעפש   ) ףוקשה ןויברגב  תרהודש  תבכר ' ל' רישה , לש 

ינזבזבה םייחה  חרוא  רהוד  .תינומהה  הדחכהה  םג  תרהוד  .ֶהז " תֶא  רֲֹצַעל  ֶהיְִהי  רָׁשְפֶא  יִאֶׁש  ַתַעדֹוי  ְּתַא  ְֵךלֹוה /  ֶהז  ןְָאל  ָהנִיבְמ 
ידי לע  תשגדומ  הרהדה   ) ירמוח באשמ  םה  וב  םיחמצהו  םייחה  ילעבש  ינכרצ  - יטסילטיפקה םייחה  חרוא  רהוד  .ונלש  םהזמהו 

, גיראה תא  םימרופ  ונחנא  ַםֱָלֶענ .) ַעֶזּגְֶׁשּכ  ָםלֹוָעל /  וא ]...[  ָחּכְִׁשנ  יְִּתִלּב  ְךַפָה /   ]...[ המגודל אבה , רוטה  תליחתבו  רוט  ףוסב  הזירח 
הז רתויו  רתוי  םיקתונמ  ונחנא  יתוברת –  - ינחור ןפואב  םגו  הדחכה , ירק  ישעמ , ןפואב  םג  םירזגל –  ותוא  םירזוגו  ותוא , םיררוחמ 

תלעופ איה  הלש  הרישה  השעמב  לבא  .הז  תא  רוצעל  רשפא  יא  .םירחא  ותומי  ףנרקה  רחאלש  תעדוי  תררושמה  .עבטהמו  הזמ 
התרהד ןיב  ןבל , ףנרקל  הנבל  הלמש  ןיב  םייחל , תוומ  ןיב  יגולוקא , - יטילופל ישיאה  ןיב  םירשק  ירשק  תמקור  המירפהו , קוריפה  דגנ 

.הדחכהה תרהדלו  תבכרה  תרהדל  הקושתה  לש 
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