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ימוחתב םהילע  הנגהב  קפתסהל  אלש  תבייחמ  לארשיב  חמוצהו  םייחה  ילעב  לש  יגולויבה  ןווגמה  תרימש 
.רחאל דחא  רוזאמ  םיטרפ  רבעמ  ורשפאיש  הריגה  יביתנ  םויק  הכירצמ  אלא  עבט , תורומש 

לש יזיפה  ןונכתב  םיקסועה  ברקב  םג  התוא  עימטהל  שי  וז  תיגולוקא  הנבות  לש  חטשב  םושיי  ךרוצל 
.לארשי

עקרקה יחטש  םיטעמ  ןכלו  םיבורקה , םירושעב  לודגל  ףיסותו  דואמ  ההובג  הייסולכואה  תופיפצ  לארשיב 
לשמל  ) רחא ירקיע  דועיי  םהל  שיש  םיחטשב  תונורדסמה  יאוות  תא  תוותהל  שי  ךכיפל , .שומישב  םניאש 

(. םילחנו רועיי  תואלקח ,
טירשתב תונורדסמה  ונמוס  ףא  תבלושמה , תיצראה  ראתמה  תינכות  "א 35 —  מת ןהב  תוינכות , רפסמב 

.תוארוה ןהל  ונתינו  תינכותה ,

תכרעמה

ריצקת

.םידרפנ םייעבט  םירוזא  ןיב  םינימ  רבעמ  רשפאמש  יראיניל  עטקמ  עבט –  תרימש  םוחתמ  גשומ  אוה  יגולוקא  ןורדסמ 
.ןתואירבלו ןתחוורל  םרותכו  תוקתונמ , תויסולכוא  לש  יגולויבה  ןווגמב  ךמותכ  וב  ןומטה  לאיצנטופה  רכוה  םינשה  םע 

קפסל ידכ  .ותמיסח  תא  ענמתש  תירוטוטטס  הנגהלו  ןורדסמה , ידוקפת  תא  תוקזחמה  קשממ  תולועפל  המגרות  וז  הרכה 
.וב םיררושה  םיאנתה  לשו  ויתויוכיא  לש  הקימעמ  העידי  תשרדנ  םייוארה  הנגההו  קשממה  תא  ןורדסמל 

, יצרא ןורדסמ  יתשבי , - ןיב ןורדסמ  תיבחרמ  – המר  .א  םירושימ : המכ  ינפ  לע  תונורדסמ  ןיב  תונחבה  תועצומ  רמאמב 
.ג ףונב ;) םירוזפ  םימתכ  תרדס   ) עוטק וא  לחנ ) בורל   ) ףיצר ריצכ  ףונב –  היוותה  .ב  ימוקמ ; ןורדסמ  וא  ירוזא  ןורדסמ 

תיראתמה הנגההו  קשממה  ילכ  תמאתהל  תובושח  תונחבהה  .רדגומ  ריצ  תמועל  םיילוש  - בחר ףיצר  בחרמ  הרוצת – 
.בצמ לכל  תירוטוטטס ) )

הנתינ קשממ  תולועפל  עגונה  לכב  יכ  התלעה  ץראב  םייגולוקא  תונורדסמב  םיקסועה  תורפסהו  םירקחמה  תניחב 
הכ דע  ועבקנ  ויכרעל  תירוטוטטס  הנגה  ןתמו  יגולוקא  ןורדסמכ  חטש  דועיי  תאז , םע  .תורכזנה  תונחבהל  תוסחייתה 

םע תוצעייתהל  הינפהו  םיכמסמ  תנכהל  השירד  ןרקיעו –  תויללכ , תוינכותב  תורימאה  .תוינכות  לש  ךומנ  רפסמב 
.ןורדסמה לש  ודוקפתלו  ובצמל  תוסחייתה  וא  חותיפ  ימויא  םיקיחרמה  םיגייס  ןהב  ןיא  .ןהב  ןוידה  תעב  םייתביבס  םימרוג 

.תללוכ תינונכת  הסיפתבו  קשממ  תויחנהב  הקיחתב , ימלועה –  ןויסינה  ןמ  תובר  דומלל  ןתינ  הלא  םיאשונ  לע 

שמשל םירומא  םיחטש  םתוא  םאה  .םהב  םיוותומ  תונורדסמהש  םיחטשה  לש  םדוקפתו  םדמעמ  תייגוס  תגצומ  םויסל ,
תונורדסמ תייוותהל  עצמ  םהש  וא  םמצע , ינפב  הרומש  תיעבט  תושי  םירומשה –  םיחטשל  ץיחכ  עבט , יכמות  םירוזא 

? עבטה יכרע  ורמשיי  םהב  קרו  םהבש  םייגולוקא ,

םיכמותכו ףס  ירמושכ  םיחותפה  םיחטשה  לכ  תא  תוארל  ףידע  תיגולוקאה , תכרעמה  יתוריש  םויק  לע  הרימש  תניחבמ 
ירדס תעיבקל  תימואל  תוינידמ  תשרדנ  ךכש , תויה  .וז  הסיפת  לע  םישקמ  חותיפה  יצחלו  תואיצמה  .םינגומה  םיחטשב 

םירגתאל הנעמ  ןתיתו  םהילע , הנגהבו  םיחותפ  םיחטש  לוהינב  יזכרמ  ךבדנ  היהתש  תונורדסמה , תייוותהב  תופידע 
.תימוקמהו תיצראה  המרב  םייופצה –  םימויאלו 

הלופכ תועמשמ  םייגולוקא –  תונורדסמ 

: תויועמשמ יתש  יגולוקא  ןורדסמ  גשומל 

רפסמל טלפמו  רבעמ  שמשמו  ותביבסמ , קהבומב  הנוש  םינוש , םירוזא  רבחמה  יראיניל , יאוות  תיגולוקא –  תושי 
(. תיעדמ הנילפיצסיד   ) םינימ 

ןתמ םיירוטוטטס –  םינונגנמ  תלחה  ידי  - לע ויתונוכת ) בקע   ) םיוסמ חטש  יאוות  לע  ןגהל  הפיאשה  תינונכת  – תושי 
.תולבגמו תוארוה  תויחנה ,
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תושיב השענש  שומישה  רומאל , תינונכתה –  ותועמשמב  תודקמתה  ךות  גשומה , תוחתפתה  תא  רוקסנ  ונינפלש  רמאמב 
.יגולויבה ןווגמה  תרימשל  יזכרמ  ילככ  וז  תושיל  תודחוימה  תויוכיאה  לע  הרימשו  הנגה  ינונגנמ  רוציל  ידכ  תיגולוקאה 

ינונכת ילכל  תיעדמ  הרכהמ 

: םיבלש השולש  הב  תוארל  ןתינ  .הטושפ  הניא  יגולויבה , ןווגמה  לע  ןגמו  חותיפ  ליבגמה  ירוטוטטס , ילכ  תריציל  ךרדה 

ןויערל יעדמה  דסמה  חנוה  לארשיב  .הרימשל  דעוימה  חטשה  את  לש  תוידוחייה  ויתויוכיאב  תיעדמ  הרכה 
, עבט " תרימשל  ילכ  םיחותפה –  םיחטשב  םייגולוקא  תונורדסמ  , '' תודשו ידקש  לש  םתדובעב  יגולוקאה  ןורדסמה 

.הסיסב לע  החתפתה  הפנע  תירקחמ  תורפסו 
םויכ יטילופה .) ףאו  ינונכתה  דסממה   ) תוטלחהה ילבקמל  תוחפל  וא  בחרה  רוביצל  תיעדמה  הרכהה  תלחנה 

.ינונכתה חישבו  הימדקאב  יעוצקמה , רוביצה  ברקב  ללכה  תלחנ  אוה  יגולוקא ' ןורדסמ   ' גשומה
טירשת תומדב  ירוטוטטס  דמעמ  תיינקהו  קשממ  תינכות  וב : לופיטלו  חטשה  לע  הרימשל  םינונגנמ  תריצי 

הז בלש  .םיבבוסה  םיחטשה  גראמב  ותובלתשה  תרוצ  תאו  חטשה  את  לש  ןגומה  ודמעמ  תא  ועבקיש  תוארוהו ,
.ותישארב אצמנ 

יעדמ עקר 

יגוויז תלדגהל  תויסולכואה , םוצמצל  איבי  וזמ  וז  תויעבט  תויסולכוא  לש  ןקותינ  יכ  הרכהב  יגולוקאה  ןורדסמה  גשומ  לש  ותישאר 
לש ןרושיק  ןויערל  ךרדה  הללסנ  ןאכמ  .הדחכה  תנכס  ידכ  דע  ימוקמה  יגולויבה  ןווגמב  הדירילו  יטנגה  ןנעטמב  העיגפל  םיראש ,

. ןתודירשלו  ןתושדחתהל  םורתי  ךכו  ןהיניב  םינימ  רבעמ  רשפאיש  חוטב , יאוותב  תוקתונמ  תויסולכוא 

, םחטשב םינטק  םה  תאז –  םע  .יגולויבה  ןווגמה  תרימשל  םיבושחה  םה  עבט , תורומשכ  םינגומ , םיחטש  יכ  איה  הדובעה  תחנה 
םינגומה םיחטשה  ןיב  םירבחמה  םיפצר  תריצי  .תידימת  םיואמ  םהב  יגולויבה  ןווגמהו  חותיפ , יחטש  ידי  - לע םיקתונמו  םיעטוקמ 

תויסולכוא שושיא  רשפאת  םינימה , תויסולכוא  לע  םייטנגה  םימויאה  תא  ןיטקת  םייעבטה , םירוזאה  ןיב  םיטרפ  רבעמ  רשפאת 
.םיקחורמ םייפרגואג  םירוזא  ינפ  לע  תוסורפה  תויסולכוא  ןיב  ןילמוגה  יסחי  תא  רמשתו  ועגפנש ,

םייגולוקא תונורדסמ  לש  היגולופיט 

הטלחהה .רדגומ  חטש  ןורדסמל  ןיא  םירורב , םהיתולובגש  רעיל , וא  עבט  תרומשל  דוגינב  .קמקמח  גשומ  אוה  יגולוקא  ןורדסמ 
תערשמ ללוכו  םוקמ  יולת  אוה  .וב  רובעל  םירומאה  םינימה  גוסלו  חטשה  יאנתל  םאתהב  םיצוליאלו  תונשרפל  הנותנ  ובחור  יבגל 
ינטק םיימוקמ  תונורדסמ  םגו  םיבחרנ , ץרא  ילבח  תוצרא , תושבי , ןיב  םירשוקה  םייגולוקא  תונורדסמ  םימייק  .הבחר  םידוקפת 

. קשממו יפוא  בחור , תונוש , תויחנה  םיאתהל  ןתינ  גוס  לכל  .םידממ 

םהיתויוכיא יפ  לע  םינודנו  םינחבנ  ימוקמ  הדימ  הנקב  רעי  וא  עבט  תרומש  דועב  .ומוקמל  רבעמ  תועמשמ  תעדונ  יגולוקא  ןורדסמל 
תרהצה תאז  ןייפאל  הביטיה  .םינוש  םירוזא  רשקמ  אוהש  ותוהמ  .יפיצפס  םוקמ  יולת  וניא  ועבטמ  יגולוקא  ןורדסמ  םהינייפאמו ,

םירשוקמה םינגומ , הביל  ירוזא  םויקב  תיגולוקאה  תכרעמה  תומלש  תא  תכרוכה  , Papallacta Declaration)  ) הָטָקלַּפַּפ
רתוי תופרטצמ  וז  הסיפתל  יכ  הארנ  .היביכרמ  ללכ  ןיב  תדחאמה  תיטסילוה  הסיפתבו  תונורדסמ , לש  תשרב  תיגולוקאו  תידוקפת 

(. חפסנ 1 ואר   ) םלועב תונידמ  רתויו 

ידקש לש  םתדובע  תירוזא  . המרב  טוריפ  םדיצלו  לילכמ  הדימ  הנקב  םייזכרמה  תונורדסמה  יאוות  ועבקנ  ילארשיה  בחרמב 
.לארשיב םייגולוקאה  תונורדסמה  לש  ירוטוטטסה  ךרעמל  סיסב  םיחינמ  הלש  , ךשמהה  יקרפ  רקיעבו  תודשו ,
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ןותחתה לילגב  םיחותפ  םיחטש  ןיב  םינימ  וכרד  םירבועש  יצראו , ירוזא  יגולוקא  ןורדסמ  הפוטנ —  תיב  תעקב 

םייגולוקא תונורדסמ  לש  תונוש  תומר 

: םהידוקפתו םייגולוקא  תונורדסמ  תנבהל  סיסב  םיווהמ  ץראה  לש  םייזיפה  היאנת 

דעו םירטמוליק  תואמ  לש  קחרמ  יחווטב  םינוש  לודיג  יתבו  םילקא  יאנת  לש  שגפמ  תושבי , שולש  ןיב  רשגכ  לארשי 
המרב תולודג  תוינטוב  - ואג תוכרעמ  רבחל  ךרוצה  לע  הנועה  םידממ , - בחר ןורדסמ  בייחמ  רבדה  .םידדוב  םירטמוליק 

; תיתשבי - ןיבה
.םיינוציק םיתיעלו  םינוש  םיימילקא  - ואג םיאנתב  םינוש , לודיג  יתב  ההובג  תוכימסב  םייקמה  רישע , יעבט  ןווגמ 

.יגולויבה ןווגמלו  תונושל  הנעמכ  םיימוקמ , תונורדסמ  בייחמ  רבדה 

תירוטוטטס הנגהו  קשממ  תוכרעמו  םדוקפתבו , םייפואב  םינוש  םייגולוקא  תונורדסמ  םיפקשמ  םינושה  םייפרגואגה  םיאנתה 
: תונוש תומר  ןיב  ןיחבהל  ןתינ  .תולדבנ 

(. רויא 1א  ) םירופיצה תדידנ  ריצ  תמגוד  תושביו , תוצרא  ינפ  לע  תונורדסמ  תיתשבי –  - ןיבה המרה 

םורד – ןופצ תוירושיקה  .ברעמ  – חרזמ יללכה  הנוויכש  תיצראה , םילחנה  תשר  לע  ןעשנ  תונורדסמה  ךרעמ    – תיצראה המרה 
תונורדסמה תפמב  יוטיב  אצמנ  הז  ךרעמל  .םיפיצר  םיחותפ  םיחטש  לעו  רכרוכ  יסכר  לע  יאקירפא , - ירוסה עקבה  ריצ  לע  תכמסנ 

(. רויא 1ב  ) תבלושמה תיצראה  ראתמה  תינכות  "א 35 , מתב םייגולוקאה 

רשק היקלחלש  תפעוסמ  תיצרא  תשרמ  קלח  תויהל  רמולכ  עבט , ידקומ  רבחל  םירומא  תונורדסמה  תיזוחמ –  / תירוזאה המרה 
.הפיח זוחמב  םג  תיקלח  הרוצבו  םילשורי  , זוחמ  "מ 1/30  מתב םייגולוקא  תונורדסמ  ךרעמ  םייק  םויכ  רויא 1ג .)  ) ידדה

ףצרה ןמ  םיקתונמ  תויהל  םייושע  םה  ךא  םייעבט , םידקומ  ןיב  רבחל  יגולוקאה  ןורדסמה  שרדנ  ןאכ  םג  תימוקמה –  המרה 
(. רויא 1ד  ) םיימוקמ ויכרעו  ותובישחש  יעבט ," יא   " םייקתי וז  ךרדב  .יצראה 

[1]

https://magazine.isees.org.il/?p=16580



רויא 1
םייגולוקא תונורדסמ  לש  תונוש  תומר 

תונורדסמה תשר  .ב  .יאקירפא  – ירוסה עקבה  ביתנ  לע  םירופיצה  תדידנ  ריצ  תמגוד  יתשבי , – ןיב יגולוקא  ןורדסמ  .א 
םירושיקו םיריצ  תיזוחמ ,)  ) תירוזאה המרב  תונורדסמה  תשר  .ג  "א 35 . מתב תעצומה  תשרה  לע  ךמתסהב  םייצראה 

לע תוססבתמה  תוימוקמ , תותשר  .ד  .הב  םיכמותו  תיצראה  תשרה  תא  םימילשמה  תורדגומ , ףונ  תודיחיבו  ץרא  ילבחב 
הציפק ימתכ  ראשמ —  ימתכו  םירבעמו  תורדג  תויכרוא ,) תוסרט   ) םיחיש תודש , לש  ראשמ  ילוש  םיימוקמ , הנשמ  ילחנ 

.לילכ ןהמ  תקתונמ  תויהל  םג  ךא  הילעמש , תותשרל  רבחתהל  היושע  וז  תשר  .םיימוקמ 

םיגוליד תמועל  ףיצר  ריצ  היוותה – 

: םיעפומ ינש  ןיב  ןיחבהל  ןתינ  ןורדסמה  ריצ  תייוותהב  .תופיצרב  אצמנ  םייגולוקאה  תונורדסמה  ןויער  לש  וביל 

תוקפסל םוקמ  ןיא  חישק , אוה  הזכש  ןורדסמ  .קהבומ  ןפואב  ףיצר  יגולוקא  ןורדסמ  םה  וילושו  וקיפאש  לחנ  בורל  ףיצר –  ריצ 
םייאלקח םיחטש  ךרד  רבוע  אוה  רשאכ  רקיעב  םילוקישל , ןותנ  ובחור  הרורב , וקה  תייוותה  דועב  .וב  רבוע  אוהש  ריצל  רשאב 

(. רויא 2 )

, תקהבומ הניא  תיראינילה  היצטניירואה  .םיכומס  םייעבט  םימתכ  ינפ  לע  וא  םיפיצר  םיחותפ  םיחטשב  רבועה  ןורדסמ  םיגוליד – 
יסכר תמגוד   ) יפונ וק  ךרואל  ןורדסמה  הוותומ  םיתיעל  .םימיאתמ  םיבחרמ  רותיאו  חטשה  לש  רקח  תבייחמ  ןורדסמה  תייוותהו 

 – םינוש לודיג  יתב  ןיב  םיקהבומ  שגפמ  יווק  ךרואל  וא  רויא 3 ) ( ) םימ תושרפ  יווקו  המירז  יווק  םיכתוח " ףוחה ה" רושימב  רכרוכה 
םייונבה םיחטשה  ןיב  הרתונש  החותפ  תיראש  לע  הוותומ  ןורדסמהש  שי  לאערזי .) קמעו  למרכה  תודרומ  תמגוד   ) םינוטוקא

(. םורד – ןופצ יגולוקאה  ןורדסמב  תיזכרמה  הרדשכ  )

ךרואל שדח  יגולוקא  ןורדסמ  תייוותהל  תויונמדזה  ונידיב  םינתונ  םישיבכ ) ילושו  םיישאר  םימ  יווק  הובג , חתמ  יווק   ) תיתשת יווק 
יאוותה דוקפת  תא  םילשהל  שי  .וב  תורבוע  ןהש  בחרמה  תא  תועטוק  ךא  ןתביבסב , חותיפ  תוליבגמ  תויתשת  .יתוכאלמ  יאוות 

.םימלוה קשממו  הרימש  יאנת  ול  עובקלו  יגולוקא , ןורדסמכ  ודיצל  חותפה  רומשה  ריצה  דועיי  ידי  - לע יתוכאלמה 
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רויאו 3  2 רויא 
וילבויו הרדח  לחנ  ביבס  םייגולוקא  תונורדסמ  (: 2)

םינגומ םיחטשו  םימ  תשרפ  וק  ךרואל  גלזמ "  " יגולוקא ןורדסמ  (: 3)

ןורדסמה תרוצת 

ךוותב םירבועה  םילחנ  תמגוד  רדגומ –  ריצב  רבעמ  ןיב  ןיחבהל  ןתינ  םייגולוקא  תונורדסמכ  םייאלקחה  םיחטשה  דוקפת  תניחבב 
, הסחמ שמשמ  ולוכ  הדשה  תונורדסמב  (. habitat corridors  ) לודיג תיב  תונורדסמ  ןיבל  ( dispersed corridors  ) יאלקחה

.םירופיצ לש  הדידנלו  העונתל  שמשמ  ןכו  םיילגר  , יקורפו  םילחוז  רקיעב  םימיוסמ , םינימל  רבעמו  הייהש  רשפאמו 

ןורדסמה בחור 

םינווגמ חטש  יאנת  ליכי  בחר  ןורדסמ  .םוקמה  יאנתלו  תויורשפאל  םאתהב  הנוש  בחור  קינעהל  ןתינ  ןורדסמ  לש  עפומ  לכל 
, אשונב םירקחמב  רוסחמה  חכונל  יכ  םינעוטה  שי  םיחמצו  . םייח  ילעב  ןווגמ  שמשל  לכוי  ןכ  לעו  עקרקו ,) היפרגופוט  הייחמצ , )
( םיקרח  ) רתויו םימי  רפסמ  ןורדסמב  םיהושה  םינימ  םויק  רשפאיש  תוחפל , ינש ק"מ  בחור  בייחמה  עבצא " ללכ   " יפל לועפל  יואר 

. שערו  רוא  םוהיז , תוערפה  אלל 

 

יגולוקא רבעמ 

ךרוא תיתשת  ידי  - לע םייעבט  םירוזא  ןיב  עוטיק  רצונ  רשאכ  יגולוקא .' רבעמ   ' גשומה חַתופ  םייגולוקא ,' תונורדסמ   ' גשומה דצל 
וא תיתשת  וקל  לעמ  יתוכאלמ  רוביח  יגולוקא ' –  רבעמ   ' וא יתדוקנ , ימוקמ , רוביח  םישרדנ  המודכו ,) חתמ  יווק  בחר , שיבכ  )

. תדמתמ  הקוזחתלו  ןונכתל  שרדנ  אוהו  םידדוב , םירטמ  ידכ  ןטק –  היהי  ובחור  .ויתחתמ 

[6 , 3]
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היוורה הפופצה  ונצראב  יתועמשמ  ינונכת  רגתא  איה  םייגולוקא  תונורדסמל  יאוות  תייוותה  .תרמשמ  ץוביקל  הריט  ןוויכמ  טבמ 
תורעי יחטשבו  תואלקח  יחטשב  םיבושייב ,

םינוש חטש  יאנתל  ינונכתה  הנעמה  תמאתה 

תינונכת הניחבמ  םמיאתהל  שיש  םילככ  םתוארל  ןתינ  םתרוצתו –  תונורדסמה  בחור  תונושה , תומרה  תונורדסמה –  יגוס 
המרב םג  םיתיעל   ) ימוקמ ןורדסמ  תייוותהמ  םינוש  ויהי  תיצרא  המרב  ןורדסמ  תייוותהל  תוארוהו  קשממ  .חטשה  יפואל  תיקשממו 

חטשה יפואל  גלדמ , תמועל  ףיצר  ןורדסמל  סחיב  ןכו  חטשב ,) חכונ  יצרא  ןורדסמ  רשאכ  יצרא , יתכרעמ  לוקיש  שרדנ  תימוקמה 
.וב םיאנתלו 

םילוקיש בולישמ  קלח  איהו  ןורדסמה , תייוותהל  םייבטימ  ןונכתו  קשממ  תמאתהל  יחרכה  יאנת  איה  חטשה  יאנת  תרכה 
תונורדסמ תועבוקה  ראתמה  תוינכות  תוארוהב  ןויע  םיטעומ  . םירקחמב  בל  תמושת  הנתינ  וז  המאתהל  .תינכותב  םייגולוקא 

.חטשה יאנת  ןיבו  תוארוהה  יפוא  ןיב  המאתה  הכ  דע  התשענ  אל  יכ  הרומ  םייגולוקא 

לארשיב ראתמה  תוינכותב  םייגולוקא  תונורדסמ 

.ראתמ תוינכותב  םילבוקמה  ןונכתה  ילכ  םע  תונמיהל  הכזו  ןויערה , לישבה  יגולוקאה  ןורדסמה  גשומ  תאלעה  רחאל  תורופס  םינש 
תסיפתב יזכרמה  ביטומה  ךרד  תאזו  תובר , וילע  עיפשהו  ינונכתה  חישל  לחלח  אוה  ינונכת , ילכל  ותכיפה  םרט  דוע  לבא 

.תופיצרה ןורקע  םייגולוקאה –  תונורדסמה 

תופיצרה ןורקע 

תרימשב דוסיכ  ותוא  ועבקו  תופיצרה , ןורקע  תא  ושיגדה  הרבעש , האמה  לש  תונש ה-90  ףוסב  לחה  ראתמו , בא  תוינכות 
ותוא העבקש  רויא 4 )  ) לארשי 2020 תינכות  ןהב : .םייגולוקא  תונורדסמ  חנומב  ושמתשה  אלש  יפ  לע  ףא  םיחותפה –  םיחטשה 

ילחנ יריצ  תא  החינהש  חפסנ 2 ,)  ) זכרמ זוחמל  תיזוחמה  ראתמה  תינכות  "מ 3/21 , מת חטשה ; תושיגר  תרדגהב  יזכרמ  םרוגכ 
'' הקוריה הרדשה   '' .תינכותה תודוסימ  דחאכ  תופיצרה  ןורקע  תא  העבקש  "א 35  מת םיהו ; רהה  ןיב  םירשוקה  תופיצר  יאוותכ  ףוחה 

(, חפסנ 3 '' ) בלושמ רומש  םקרמ  '' סיסב ל איהו  המורדל , דעו  ץראה  ןופצמ  תערתשמה  םיחותפ , םיחטש  תשר  איה  רויא 5 ) )
.יאנפו תוברת  עבט , יכרע  םיאשונה  םיחותפ , םיחטש  ףצר  וב  רמשנש 

תייווחל רישעמו  הוולנ  ךפונכ  יגולוקא , ךרע  לעב  ראשמ  חטשכ  םא  ךרע , שי  אוה  רשאב  יעבט  חטש  לכל  א 35 , '' מת תסיפת  יפ  לע 
.יונבה בחרמב  אתחנתאכ  וא  לויט 

[7 , 3]

https://magazine.isees.org.il/?p=16580



רויא 4
לארשי 2020 תינכותב  םיקורי  םיריצ  םיחותפ -  םיחטש  תופיצר  ןורקע 
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רויא 5
"א 35 מתב הקוריה  הרדשה 

ירוטוטטס גשומכ  םייגולוקא  תונורדסמ 

, קהבומ חטש  דועייכו  ינונכת  ילככ  היתוארוהבו  תינכותה  יטירשתב  יגולוקא  ןורדסמ  גשומה  הב  עבקנש  הנושארה  ראתמה  תינכות 
, םיחותפ םיחטש  לע  הנגהל  הדעוי  תינכותה  "מ 6/5) . מת  ) 2007 בידנה '' תעקב  בבוס   '' תיקלח - תיזוחמ ראתמ  תינכות  התייה 

.םהל תידוחיי  ןונכת  תפשב  םהיכרעל  םימאתומ  הנגה  ינונגנמ  םהל  רוציל  היה  הידיקפתמ  דחאו 

: היתורדגה

.םיחמצו םייח  ילעב  תצופתו  העונת  תורשפאתמ  הכרואלו  םיחותפ  םיחטש  ףצר  תרצויה  חותפ , חטש  תעוצר  יגולוקא –  ןורדסמ  "

ןורדסמה תופיצר  יתועמשמ  ןפואב  עגפית  םסחיי  םאש  יטירק , רבעמ  קובקב ," ראווצ   – " יגולוקא ןורדסמב  ינויח  רבעמ 
" .יגולוקאה

: היתוארוה

לודיג יתב  ןווגמו  תויסולכוא  ןיב  רשקו  םיחמצו , םייח  ילעב  תויסולכוא  רבעמו  תעונת  רשפאמה  ףיצר , חותפ  בחרמ  לע  הרימש  .א  "
.תויגולוקאה תוכרעמה  רומישל  םישרדנה  םיביצי ,

תוימוקמ תוינכותל  תודקוממ  תויחנה  ןתמו  יגולוקא  ןורדסמ  ךרואל  םיינויח  םירבעמ  לע  שגדב  חותפה  חטשה  תוביצי  לע  הרימש  .ב 
''. םחטשב

(. חפסנ 4  ) םהמ דחא  לכל  םאתומ  םידועיי  טרפמו  םייגולוקא , םירבעמו  תונורדסמ  יגוס  העבק  תינכותה 

תינכותה תוארוהב  ועמטוה  הבו  חפסנ 5 ,)  ) "מ 1/30 2008 מת םילשורי  זוחמל  תיזוחמה  ראתמה  תינכות  הרשוא  הנשכ  רחאל 
: וירקיעו יגולוקא ' רבעמ   ' גשומה

[4  ]
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םיחותפ םיחטש  תוצוחה  תורחא  תיתשת  תוכרעמל  וא  לזרב  תוליסמל  םיכרדל , תחתמ  וא  לעמ  יוצמה  ןקתמ  וא  הנבמ  ןורדסמ , "
". יגולויבה ןווגמה  רומיש  ךרוצל  םיחמצ  לש  הצופתו  םייח  ילעב  לש  העונת  רשפאל  ותרטמש  םיפוצר ,

תוינויחה תא  רפשל  וא  ךומתל  דעונה   '' יגולוקאה ןורדסמה  תובישחל  רבסה  ףסונ  המקש '' לחנ   '' תיקלח - תיזוחמ ראתמ  תינכותב 
". בחרמב חמוצהו  יחה  תויסולכוא  לש  תודירשה  תלוכיו 

גשומה בלוש  ( 1 סמ ' ןוקית   ) תינכותה ןוכדעב  ךא  יגולוקאה , ןורדסמה  ןויערל  יוטיב  ןתינ  אל  הרשואש ב-2005 , "א 35  מתב
: הל ומדקש  תוינכותב  תוארוהל  האוושהב  הכר "  " הרוצב יכ  םא  תוארוהבו , םיטירשתב 

דבלב יטמכס  אוה  ןומיסה  .חמוצו  יח  םינימ , רבעמ  רשפאל  הרטמב  םייכרעו  םייעבט  םיחטש  ןיב  רושקל  דעונ  יגולוקא  ןורדסמ  "
םיחטשב יוניב  וא  חותיפ  עונמל  ידכ  הז  ןומיסב  ןיא  .םיחותפה  םיחטשה  תופיצר  תא  לוקשל  ידכ  ןונכת  דסומל  ינונכת  עדימכ 

. ךכל " םידעוימה 

.חותיפ תויורשפא  עונמל  היושעש  ינפ כ-2,200 ק"מ ) לע   ) בחר ףקיהב  תונורדסמ  תעיבקל  ששחמ  הטקננ  וז  תיללכ  ןושל 

תוינכות לע  תססבתמ  איה  .תחא  תיצרא  ראתמ  תינכות  ידכל  תויצראה  ראתמה  תוינכות  ללכ  תא  דחאל  הרטמב  הנכוה  "א 1  מת
ףוגב םיללכנ  םניא  םנמוא  םמצע  םייגולוקאה  תונורדסמה  .תוינכדע  ןונכת  תוסיפתל  ןתמאתה  ךות  ןתוא  הנשמו  תוקיתווה , ראתמה 

תיללכ הייארב  תופיצרה  גשומ  תלחהב  רקיעב  םיחותפה , םיחטשב  םיקסועה  םיקרפב  ןתינ  םתובישחל  יוטיב  ךא  "א 1 , מת
תושבי שולש  שגפמ  לארשי כ" ץרא  לש  התובישחל  יוטיב  ןתמו  םיחותפ  םיחטש  ןיב  תוירושיקהו  תופיצרה   " הזכרמבש

ןיב רבחמה  יגולוקא  ןורדסמ  כ" לחנה , לש  יגולוקאה  ודיקפת  שרופו  עבקנ  םילחנה  קרפב  יתשבי " . - ןיב יגולוקא  ןורדסמכו 
ילולכמ ועבקנ  םיפוחה , קרפב  רויא 6 .) " ) ומצע ינפב  םייגולופרומו  םייפונ , םייגולוקא , םיכרע  לעב  אוהו  םינוש , םייעבט  םיחטש 

יכ אצמנ  ...ףוחה ." לא  יגולוקא  ןורדסמו  תופיצר  םירשפאמה  םייעבט  םיחטש   " םהבו רטמ ) םוחת 100  ףרוע   ) ףוחה ףרועב  ףוח 
הבחר תשקב  ותוא  תעבקמו  הליחנמ  איה  היתוארוהבו , היטירשתב  יגולוקא ' ןורדסמ   ' תושרופמ תללוכ  הניא  "א 1  מת רשאכ  םג 

.ןויערה תוהמל  ןכות  םיקינעמה  חטש , ידועיי  לש 

רויא 6
לארזי קמעב  םייגולוקא  תונורדסמ  תשרל  סיסב  הווהמה  םילחנ  תשר  "א 1 : מת

םייגולוקא תונורדסמ  דועייל  תוארוהה  ירקיע 

הוושה דצה  תא  תוארל  םויכ  רבכ  ןתינ  ךא  לודג , וניא  םנמוא  ןהימוחתב  םייגולוקא  תונורדסמ  תועבוקה  ראתמה  תוינכות  רפסמ 
: ןהיתוארוהב

.ןורדסמה ימוחתב  םירוסאו  םירתומ  םישומישו  תוילכת  תניחב  םירדגומ , חטש  ידועיי  תועבוק  ןניא  ןה 
.וירבע ינשמ  תיזופיד ) הרוצב   ) תולח תוארוההש  יטמכס  וק  אלא  ןורדסמל , םימוחתו  םירורב  תולובג  תוגיצמ  ןניא  ןה 

חפסנ תשגה  המגודל : ןורדסמה , םוחתב  תינכותב  ןודל  ואובב  ןונכתה  דסומ  לע  תומישמ  תוליטמ  תוארוהה 
ןמ קוחירב  םוקימ  תופולחל  השירד  הביבסה , תנגהל  דרשמה  םינגהו , עבטה  תושר  םע  תוצעייתהב  בויח  יגולוקא ,
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.המודכו ןורדסמה 

תוארוהב ןויד 

תונורדסמה תשר  יכ  ששחה  לשב  רומאכ , טקננ , הז  חסונ  .תויעמשמ  - דח תולבגמ  עבוק  וניאו  גיוסמ , תוארוהה  חסונ 
קותינ תא  עונמל  וחוכב  ןיא  יכו  שממ , ןיא  ךר "  " הכ חוסינב  יכ  ןועטל  ןתינ  דגנמ , .חותיפ  ימזימ  ינפב  לושכמ  הווהת 

.ןורדסמה עוטיקו 
ןניא ןהו  ימוקמ , רצ  ןורדסמו  יצרא  - ללכ ןורדסמ  ןיב  תולידבמ  ןניא  םייגולוקא  תונורדסמל  סחיב  תוינכותה  תוארוה 

גוסל תיפיצפסה  הארוהה  לש  המאתהו  הנחבה  דיתעב  ושרדיי  .גלדמ  וא  ףיצר  ןורדסמה –  יפואל  תוסחייתמ 
.ודיקפתלו וביטל  ןורדסמה ,

תיגולוקאה תכרעמה  יתוריש  לש  יבטימ  לוצינ  םוכיס – 

תאש רתיבו  םיפצרו , םיפונ  יגולויבה , ןווגמה  תרימש  תניחבמ  ההובג  תובישח  תינונכתה  הפמה  ינפ  לע  יגולוקא  ןורדסמ  תבצהל 
יתלב םייונב  םיחטשל  םתבסה  םיחותפ –  םיחטש  ןדבוא  ימויאל  הלבקהב  .ךיפה  יתלב  אוה  ןורדסמ  עוטיק  יכ  הדבועה  לשב 

םייגולוקא תונורדסמל  סחייתהב  .ןוקיתל  םינתינ  םניא  םיגשמו  חותפ , חטשל  יונב  חטש  ריזחהל  ןתינ  אל  ונטקיו ; וכלי  םהו  הכיפה ,
.תימוקמה העיגפל  רבעמ  הברה  הלוכ  תיגולוקאה  תכרעמב  עגפי  חותיפ  ידי  - לע ריצ  קותינ  – 

םיצרפתמו םישלופ  םינימ  לש  הצפהלו  רבעמל  ושמשי  םייגולוקאה  תונורדסמה  יכ  הלועה  ששחה  עקר  לע  םיבתכנ  הלא  םירבד 
הז עקר  לע  םייגולוקאה ) . תונורדסמה  תוליעי  תא  וקדב  םידדוב  םירקחמ   ) לודיגה יתבבש  תויעבטה  תויסולכואב  םיעגופה 

עוטיק עונמל  ףידעש  ירה  תונעטב , שממ  שי  םא  םג  יופצה  . םקזנ  תמועל  תונורדסמה  ןמ  תלעותה  רבדב  םיקופקפ  םיעמשנ 
.יוצר וניאש  ןורדסמ  חופיטבש  ירשפאה  הגשמה  לומ  תאז , .תוחותפ  תויצפואה  לע  רומשל  ךכבו 

( תואלקחה יחטש  םללכבו   ) םירומש םניאש  םיחותפה  םיחטשה  םירומשה , םיחטשה  ןיב  יוצרה  סחיה  תלאש  הלוע  ןאכ 
תונורדסמ וותוי  הכותמש  תיראש ,"  " ןיעמ םה  םירומש  םניאש  םיחותפה  םיחטשה  תרתי  םאה  .םייגולוקאה  תונורדסמהו 

? םייעבט תונורדסמ  תשרכ  חופיטלו  רומישל  תשרדנ  הלוכש  וא  םייגולוקא ,

, דוביע תודשכ  ראשמ , יחטשכ  ורתונש , םיחותפה  םיחטשה  לכ  תא  האלמו  תיבטימ  הרוצב  לצנל  היה  יואר  ילאידיא –  בצמב 
.תיגולוקאה תכרעמה  יתורישב  םיכמותכו  םימיוסמ  םינימל  רבעמכ  וא  תיגולוקא  השינכ  םיכרדו , תודש  ילושכ  וא  הנשמ  יצורעכ 
םיריצו םיחטש  רתאל  בושח  םיבחרנ , םיחטש  לע  הרימש  ינונגנמ  תלטהמ  תששוח  ןונכתה  תכרעמ  דועב  תמייקה , תואיצמב 

.תירוטוטטס הניחבמו  קשממה  תניחבמ  בלה  תמושתל  םייוארה  םירחבנ " "

יסחילו לוהינל  קשממל , םיארחא  ויהיש  םימרוגה  תעיבקלו  הלוכ , תכרעמה  לש  ללוכ  ןונכתל  שדח  סיסב  תוארל  ןתינ  וללה  םירבדב 
םהיסופיטל םייגולוקאה  תונורדסמה  תשרו  םינגומ , םניאש  םיחותפה  םיחטשה  םירומשה , םיחטשה  היקלח : ןיב  ןילמוגה 

לע לקת  תשרה  .הנידמה  תולובגל  רבעמ  םיאצמנש  םיקלח  םג  םללכבו  תכרעמה , יקלח  לכ  תא  תרשוק  וז  תשר  .םהיגוסלו 
םימויאלו חפסנ 6 ) ואר   ) םילקאה יוניש  ימויאל  תולגתסהל  ןכותב , םדא  תוליעפל  תויגולוקאה  תוכרעמה  ( adaptation  ) תולגתסה

.תואבל ךרענו  הפוצה  םזויו , יארחא  ןונכתו  תיטסילוה  הסיפת  תגציימ  וז  הדמע  .םייופצ  יתלב  םירחא 

.רמאמב יוטיב  םהל  ןתינש  תונויער , לעו  תופתושמ  תוחיש  לע  יקצולוברפ  יבא  פורפל ' הנותנ  יתדות 

תורוקמ

"מ 1) מת  ) םילשורי זוחמל  תיזוחמ  ראתמ  תינכות  . 2008 םיכרוע .)  ) יחמקו י ןמרל ע  ןלפק מ , ןהכ א ,  .1
.ןונכתה להנִמ  . 30 סמ ' יוניש 
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