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םיחותפ םיחטשב 

גלזמה הצק  לע 

הליעי תוירושיק  םירשפאמה  םייגולוקא  תונורדסמ  םויק  ראשה  ןיב  בייחמ  לארשיב  יגולויבה  ןווגמה  דיתע 
.וזמ וז  תוקתונמ  ויה  ןכ  אלוליאש  תויסולכוא  םהב  שיש  םייעבט , םיחטש  ןיב 

םדאה תוליעפש  הארמ  רמאמה  וילאמ , ןבומ  רבדכ  תוירושיקל  תסחייתמ  תלבוקמה  הסיפתהש  דועב 
םיפרטנו םיפרוט  לש  תוליעפה  ינמזב  הטסהל  תמרוג  בידנה ) תעקב  רוזאב  וקדבנש   ) תונורדסמה חטשב 

.םמוצמצל ףא  םיתיעלו  דחאכ ,
, םדוקפת תוליעי  תא  ןוחבל  םיכירצ  םייגולוקאה  תונורדסמה  לש  לוהינבו  ןונכתב  םיקסועה  םימרוגה 
.םהב םדאה  תוליעפ  לוהינו  םייגולוקאה  תונורדסמה  ןונכת  תרגסמב  וז , היעבל  םימלוה  תונורתפ  קפסלו 
תכרעמה
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ריצקת

ידכ .םיבושיילו  תואלקחל  ובסוה  וחטשמ  םיבחרנ  םיקלחו  יברעמה , םלועב  םיפופצהמ  אוה  לארשיב  ינוכית  םיה  רוזאה 
לש תשר  הרדגוה  ןתודרשיהל  תינויחה  העונתה  תא  רבה  תויחל  רשפאלו  לארשיב  ורתונש  םייעבטה  םימתכה  ןיב  רשקל 

םיחטש  " םירדגומה תואלקח  יחטש  ףצרמ  בורל  םיבכרומ  תונורדסמה  .הזכרמל  ץראה  ןופצ  ןיב  םייגולוקא  תונורדסמ 
ונבצה הז  רקחמב  .הקדבנ  אל  םייח  ילעבל  התערפה  תדימש  תונוש , תוגרדב  םדא  תוליעפ  םהב  תמייקתמ  ךא  םיחותפ ,"

יפואמ תעפשומ  םילודג  םיקנוי  לש  תיתיעו  תיבחרמ  תוליעפ  דציכ  ןוחבל  ידכ  בידנה  תעקב  בחרמב  בקעמ  תומלצמ  האמ 
תברקב תיביסנטניא  םדא  תוחכונ  דעו  םייעבט  םיחטשמ  הערפה –  לש  תונוש  תומרב  םדאה  תוחכונמו  עקרקה  שומיש 
הלילה תועשל  ןתוליעפ  תא  קיתעהל  וא  תוליעפמ  לודחל  רב  תויחל  תמרוג  ההובג  תישונא  תוליעפ  יכ  אצמנ  .םיבושיי 

םיכשמנה םיפרוט  תוליעפ  תקחוד  רואה , תועשב  בורל  תשחרתמה  תישונא , תוליעפ  .ללוכה  תוליעפה  ךשמ  רוציק  ךות 
םינימל םישיגנ  םניא  םיחותפ , םיחטש  םה  הרואכלש  םייאלקח , םיחטשש  הרוק  ךכו  ךשוחה , תועשל  םדאה  תברקל 

דימעמה רבה , תויח  לש  םייתוגהנתה  םייוניש  תובקעב  לודיגה  תיב  עוטיק  איה  תועמשמה  .הלוכ  הממיה  ךרואל  םירחא 
ץראב םייגולוקאה  תונורדסמה  דוקפת  תא  ןוחבל  שי  ךכיפל , .יביטקפא  יגולוקא  ןורדסמכ  חטשה  לש  ודוקפת  תא  קפסב 

.ודיקפת תא  אלממ  וניא  זרכומה  ןורדסמהש  םירקמל  הלועפ  תינכות  חתפלו  ףטוש , ןפואב 

אובמ

80%- כל ירקיעה  םויאהו  םלועב , םייעבט  לודיג  יתב  ןדבואל  יזכרמה  םרוגה  איה  םייאלקח  םישומישל  םייעבט  םיחטש  תבסה 
, םיצחלו םימויא  ןכו  םרוזיפבו  םיבאשמ  תונימזב  םייוניש  תוררוג  הלא  תורומת  הדחכה  . תנכסב  תופועהו  םיקנויה  יניממ 

םיפרוטו םינתסרפ  םיקנויה , ןיבמ  תוגהנתהו  . העונת  יסופד  לעו  םייח  ילעב  תויסולכוא  לש  היפרגומדה  לע  םיעיפשמה 
תויח םייאלקח , םילובי  םיעגפנ  דחא  דצמ  .םדאה  םע  טקילפנוקל  תופוכת  םיתיעל  םיעלקנו  דחוימב , םיבחר  היחמ  יחטשל  םיקוקז 

יוהיז ןוזמו  . םימ  תורוקמו  היחמ  יחטש  ןדבואמו  תולערהמ  דיצמ , םילבוס  םייחה  ילעב  ינש  דצמו  םדא , ינב  םיתיעלו  קשמ 
יסופד תנבהל  יחרכה  דעצ  אוה  םייאלקח  םיחטשב  בחרמבו  ןמזב  םייחה  ילעב  לש  שומישה  ןפוא  לע  םיעיפשמה  םימרוגה 

.טרפב םייגולוקא  תונורדסמ  דוקפת  תניחבלו  ללכב  , םייח  ילעבל  חטשה  תושיגנ  לעו  תוריבע  לע  םיעיפשמה  תוגהנתה 

ילעבל םישיגנ  בורל  םיבשחנ  םה  םייעבט  םיחטשל  םתוכימס  בקעו  םיחותפ  , םיחטשכ  םירדגומ  םייאלקח  םיחטש  לארשיב 
ורתונש םייעבטה  םיחטשה  ןיב  רשקל  התרטמש  םייגולוקא  תונורדסמ  לש  תשר  החתופ  םיחותפה  םיחטשה  יאוות  ךמס  לע  .םייח 
ףקיהו ההובגה  תופיפצה  חכונל  ןמז  . ךרואל  תוביצי  תויסולכוא  םייקלו  םהיניב  חמוצו  יח  ינימ  רבעמ  רשפאל  ידכ  לארשיב ,

םיחטשב םירבוע  לארשיב  םייגולוקאה  תונורדסמה  תיברמ  רבדמה  , רפסבו  ינוכית  םיה  רוזאב  תואלקחל  עקרקה  תבסה 
, ןמז  ךרואל  הצקה  תויסולכוא  ןיב  תיפרגומדו  תיטנג  האוושהב  הכורכ  םייגולוקא  תונורדסמ  לש  םתוליעי  תניחב  םידבועמ  .

תונורדסמה לש  םתלוכי  .הדידמל  רתוי  לקו  ודוקפתל , יטירק  ןורדסמב  םייח  ילעב  רבעמ  תאז , םע  .עוציבל  תבכרומו  הרקי  ןכלו 
תונורדסמה היפלש  אצומה , תחנה  ךא  הלא , םיחטשב  םייח  ילעב  לש  שומישה  יסופדב  היולת  םתרטמ  תא  גישהל  םייגולוקאה 

רקחמב .םמויק  םצעב  תגשומ  תונורדסמה  תרטמש  החנה  תעמתשמ  ךכמ  .הקדבנ  אל  םיימוקמה , םינימל  םיריבעו  םישיגנ  לארשיב 
םדאה תוליעפ  דציכו  יגולוקא , ןורדסמב  םייאלקחו  םייעבט  םיחטשב  םילודג  - םיינוניב םיקנוי  לש  םִייִמָמי  תוליעפ  יסופד  ונחב  הז 

.בחרמב םייחה  ילעב  תצופת  לע  העיפשמ 

ךרואל הביבסה  יאנתב  םייונישל  תיבטימ  הבוגת  םירשפאמו  הלילהו , םויה  רוזחמל  םינרכנוסמ  םיקנוי  לש  םייממי  תוליעפ  יסופד 
לש המאתה  םירשפאמו  םייתביבס  םייונישל  םישיגר  םה  ךא  ןימ , לכל  םיינייפוא  ןכלו  תיטנג  םיעבקנ  הלא  םיסופד  .הממיה 

לש תורישכהו  תודרשיהה  ירועיש  תא  ןיטקהלו  הקע  םורגל  לולע  תוליעפה  יסופד  שוביש  .ותביבסב  םיאנתל  םייחה  לעב  תוליעפ 
בורלו םלוצינב , ךורכה  ןוכיסה  לומ  םיבאשמ  תונימז  לש  לולקש  ףקשמ  בחרמבו  ןמזב  םינימ  לש  תוליעפה  רוזיפ  םיטרפ  .

. חטשה  הנבמ  וא  םיבאשמ  תונימז  לש  הזמ  רתוי  הובג  ןוכיסה  לקשמ 

תוליעפ לע  םירתוומ  םלועה  לכב  םיקנוי  תאז  תובקעב  .םויה  תועשב  תוזכורמ  תמרוג  איהש  הערפההו  תישונאה  תוליעפה  רקיע 
הדרפה םיתיעל  תובייחמ  ףרטנו  ףרוט  ןיב  וא  םירחתמ  םינימ  ןיב  תויצקארטניא  תאז , םע  הלילל  . התוא  םיטיסמו  םויה , תועשב 
הלולע הליל  תוליעפל  םיקנויה  ללכ  תקיחדו  הלאכ  , םינימ  לש  ךשמתמ  םויק  - וד רשפאל  ידכ  בחרמב  וא  ןמזב  םינימה  לש 

ןמזב םיביגמ  ףרט  ינימש  הרעשהה  תא  ונחב  הז  רקחמב  .םירפומ  םירוזאמ  םימיוסמ  םינימ  תקיחדל  איבהלו  וז  הדרפה  לטבל 
םהב םיצחלה  ךסש  תועשבו  םירוזאב  תוליעפמ  ולדחיו  םיפרוט –  לש  תרבגומ  תוחכונו  תישונא  הערפה  לופכה –  ץחלל  בחרמבו 

ןימ (, Canis aureus  ) בוהזה ןתהו  םדא , תוליעפל  שיגרה  (, Gazella gazella  ) ילארשיה יבצה  םידמוע  רקחמה  דקומב  .ידמ  הובג 
יוצמ לעושו  ( Sus scrofa  ) רב ריזח  (, Hystrix indica  ) ןברוד תוליעפ  םג  הנחבנ  .רקחמה  חטשב  רתויב  לודגה  ףרוטהו  םדא  הוולמ 

םייממי תוליעפ  יסופדב  יוניש  יכ  תוארמ  רקחמה  תואצות  .םהב  ןוידה  תא  ביחרנ  אל  העיריה  רצוק  לשב  ךא  (, Vulpes vulpes)
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. םיחותפ  םיחטשב  עוטיק  יכילהת  םיציאמה  םייתוגהנתה  םייוניש  רורגל  יושע 

בוהז ןת 

[19 , 5]
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רב ריזח 

ובכורו סוס 

רפעו היבצ 
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םדא

רוטקרט םע  יאלקח 
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רקבה תיפנא 
, ובכורו סוס  רב , ריזח  בוהז , ןת  בידנה : תעקבב  העונת ) ןשייח  תועצמאב  תולעפומה  ' ) ליבש תומלצמ  ומלוצש ב' םייח  ילעב  ינימ 

רקב תיפנאו  רוטקרט  םע  יאלקח  םדא , רפעו , היבצ 

תוטיש

תא ונקליח  רויא 1 .)  ) לארשי  לש  םייגולוקאה  תונורדסמה  ךרעמב  חתפמ  תדוקנ  אוהש  בידנה , תעקב  בחרמב  ךרענ  רקחמה 
תיתועמשמ םדא  תוליעפ  אלל  רוזא א – ' התמצועו : םהב  תישונאה  הערפהה  יפוא  יפל  םיגרודמש  רקחמ , ירוזא  השימחל  חטשה 

םיחטש תברקב  םימרכ  רוזא ג – ' בידנה ;) קראפ   ) תיתיישעת תוליעפ  אלל  שפונו  יאנפ  תוליעפ  רוזא ב – ' הנולא ;) תועבג  תרומש  )
לש 20 ההז  המיגד  ץמאמ  ונלעפה  רוזא  לכב  .םיבושייל  ךומס  םימרכ  רוזא ה – ' דבועמה ; חטשה  בלב  םימרכ  רוזא ד – ' םייעבט ;

תמצוע תא  ונכרעה  ןימ  לכ  לש  תונומתה  ךס  ךותמ  .םעפ  לכב  םיפוצר  םייעובש  תנשב 2014 , ץיקבו  ףרוחב  ליבש  תומלצמ 
ואר תוטישה  טוריפל  ןימ  . ותוא  לש  תוליעפה  ןמזכ  וב  תשחרתמ  תוליעפהמ  ןמזה ש-80%  חווט  תא  ונרדגהו  בחרמב , ותוליעפ 

חפסנ 1.

[3]

[19]
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רויא 1
קרוש יפל  עקרק  ישומיש  .ב  תודשו  ;  ידקש  יפל  לארשיב  םייגולוקא  תונורדסמ  .א 

רוזא לכב  עקרקה  שומיש  יפוא  תא  םיארמה  ריווא  ימולצת  .ג  יקצולוברפו  
םימרכ רוזא ג — ' תיתיישעת ; תוליעפ  אלל  שפונו  יאנפ  תוליעפ  רוזא ב — ' תיתועמשמ ; םדא  תוליעפ  אלל  רוזא א — '

םיבושייל ךומס  םימרכ  רוזא ה — ' דבועמה ; חטשה  בלב  םימרכ  רוזא ד — ' םייעבט ; םיחטש  תברקב 

תואצות

וללכ  244 וללה , םינימה  תשמחמ  דחא  ןהב  ההוזש  תונומת  ךותמו 2,548  יגולויבה , ןימה  תמרל  והוז  בקעמה  תומלצממ  םינותנה 
יכ אצמנ  יבחרמה , טביהב  .םינימה  תשמח  לכ  לש  תוליעפ  התפצנ  רוזא א )'  ) הנולא תועבג  תרומשב  .םינת  וללכ  םיאבצ ו-748 

תישונא תוליעפ  םע  םירפומ  םירוזאב  רתוי  םיליעפ  םינת  דועב  הלבט 1 ,)  ) הכומנ םדא  תוליעפ  םע  םירוזא  םיפידעמ  םיאבצ 
הפדעה וארה  םיאבצה  הנולא  תועבג  תרומשב  ךא  הממיה , תועש  לכב  םיליעפ  וארנ  םיאבצו  םינת  רויא 2 .) הלבט 1 ,  ) ההובג

.םיאלקחה לש  תוליעפה  - יא תועש  רחא  הובג  קוידב  ובקע  םויה  יליעפ  רוזא ג )'  ) םִיִירֶפירֵּפ םימרכב  רוזא א .)'  ) םוי תוליעפל 
תונוע יתשב  ה )' ד ,'  ) ההובג תישונא  הערפה  לש  םירוזאב  תוליעפמ  ןיטולחל  וענמנו  תישונא , תוליעפ  םע  ילילש  רשק  וארה  םיאבצ 

הזכרתה םינתה  תוליעפ  .חטשב  םדאה  תעפשה  תורבגתה  גרדמ  ינפ  לע  תוליעפה  ךשמ  לש  רוציק  וארה  םינימה  ינש  .רקחמה 
, םיאבצ .םתוליעפ  ךשמ  רוציק  ךות  םייעבטה , םירוזאב  םתוליעפ  תמצועמ  םיינש  יפ  דע  העיגה  םש  ה ,)' ד ,' םירוזא ג ,'  ) םימרכב

הרורב תוענמיהו  םיירפירפה , םימרכבו  רוזא ב )'  ) בידנה קראפב  תיליל  תוליעפ  וארה  הנולא , תרומשב  הלילבו  םויב  םיליעפה 
דועב םינת , לש  הלאל  םיאבצ  לש  תוליעפה  תועש  ןיב  ילילש  םאתמ  אצמנ  הנולא  תרומשב  .םדא  תוליעפ  תועשב  תוליעפמ 

םיאבצ לש  תוליעפה  סופד  .הובג  יבויח  םאתמ  וארה  םהלש  תוליעפה  תועש  םדא , תוליעפמ  וענמנ  םינתהו  םיאבצהש  םירוזאב 
הערפהל הובג  לאיצנטופ  לע  דיעמש  המ  םירפומה , םיחטשב  םדאה  תוליעפ  סופדל  דואמ  המוד  אצמנ  עבטה  תרומשב 

קיודמב ובקע  םיאבצה  ומכו  םויב , םג  םיליעפ  ואצמנ  רב  יריזח  דועב  דבלב , הליל  תוליעפ  וארה  םילעושו  םינברוד  .תינגופורתנא 
הערפהה תורבגתה  םע  םתוליעפ  ךשמ  תא  ורציק  הלא  םינימ  םג  .םיירפירפ  םימרכב  םיאלקחה  לש  תוליעפ  - יאה תועש  רחא 

.תינגופורתנאה
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רויא 2
Canis  ) בוהז ןתו  ( Gazella gazella  ) ילארשי יבצ  לש  תוליעפה   תמצוע  תוגלפתה 

השימחב רבמטפס ,) - ילוי  ) ץיקבו לירפא ) - ראורבפ  ) ביבאב הממיה  ךרואל  ( aureus
בידנה תעקב  בחרמב  תישונא  הערפה  לש  תונוש  תוגרד  םיגציימה  המיגד  ירוזא 

תועש רופא - עקר  םוי , תוליעפ  בוהצ - הליל , תוליעפ  לוחכ - עבצב : שגדומ  וב  תשחרתמ  תוליעפהמ  תועשה ש-80%  חווט 
תנמוסמ תיפצת  לכ  לש  תקיודמה  העשה  .תוליעפה  תמצוע  - Y ריצ זכרמב ;) תוצח   ) הממיה תועש  - X ריצ .םדא  תוליעפ 
ובשוח אל  תוליעפ  תומוקע  .םישרת  לכב  הנוילע  תינמיה  הניפב  ןיוצמ  המיגדה  לדוג  .המוקעל  תחתמ  יכנא  םודא  וקב 

עקרק שומיש  לכב  יממיה ) תוליעפה  ןולח  ךשמל  דדמ   ) תוליעפה ינותנ  לש  ןקתה  תואיגש  הנטק מ-17 .  המיגדה  רשאכ 
.ילאמשה רוטב  תוגצומ 

הלבט 1
יוזחה המלצמה  תודיכל  רפסמ  לע  םיריבסמה  םינתשמה  לש  העפשהה  ימדקמ 

םילדומ רפסמ  ןיבמ  גרודש  יפכ  ןימ  לכל  ליבומה  לדומב  םיירגוסב ,) ןקתה  תאיגש  )
Akaike לש עדימה  ןוירטירק  יפל   N-mixture models גוסמ
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חטש / בושיי / תואלקח לש   העפשהה  תמצוע  .םיפיצר  םינתשמה  ראש  םיילאירוגטק , םינתשמ  םה  הנועו  עקרק  שומיש 
התואמ וקחרמו  המיגדה , תדוקנמ  םירטמ  לש 500  חווטב  יעבט  / בשוימ / יאלקחה חטשה  זוחא  לש  לולקש  תללוכ  יעבט 

(. לירפא - ראורבפ  ) ביבאב יעבטה  חטשב  ןימ  לכ  רובע  יוזחה  המלצמה  תודיכל  רפסמ  תא  םיבשחמ  םילדומה  .הדוקנ 
ךרעב יפיצפסה ) המיגדה  רתאב   ) וכרע תלפכמ  תא  וז  הכרעהל  ףיסומ  ילאירוגטק  ריבסמ  הנתשמ  לכ  םירחא , םיחטשב 

ןימה תוליעפ  לע  םתעפשהש  םיריבסמ  םינתשמ  תוגציימ  תוקיר  תוצבשמ  .רבמטפס  - ילוי ץיק : .הלבטב  םיאתמה  םדקמה 
.ספאמ קהבומב  הנוש  אל 

ןויד

תועש תוכראתהו  םדאה  תעפשה  תורבגתה  גרדמ  ינפ  לע  תמצמטצמ  םויה  תועשב  םיקנוי  תוליעפש  הלוע  רקחמה  תואצותמ 
הערפהב םירוזאב  םיליעפ  ויה  וקדבנש  םינימה  לכ  םינורחאה  . םירושעב  דואמ  תבחרתמה  תימלוע  העפות  חטשב , ותוחכונ 
.םירוזא םתואב  םייעבטה  םיבאשמה  לע  ףסונב  םייתוכאלמ  םיבאשמל  השיגה  לשב  ילוא  םיירפירפ , םימרכב  דוחייב  הכומנ ,
הערפהל םיביגמ  םיפרטנו  םיפרוט  .םידבועמ  םיחטשמ  הלאה  םינימה  תא  תקחוד  אל  המצעלשכ  תיאלקחה  תוליעפה  ךכיפל ,

תא םירעזממ  םיפרוטה  דועב  ךא  ןהב , הכומנ  םדאה  תוליעפש  הלילה  תועשל  םתוליעפ  תא  םיטיסמו  המוד , ןפואב  תישונאה 
תועשש םירוזאב  .םיפרוט  תוליעפ  םע  םגו  םדא  תוליעפ  םע  םג  הפיפחה  תא  רעזמל  םיפרטנה  לע  םדא , תוליעפ  םע  הפיפחה 

סרפנ םיפרטנל  םדא ) תוליעפו  םיפרוט   ) בלושמה ןוכיסה  רצק , תוליעפ  ךשמל  םיפרוטה  תא  תוקחודו  תוכורא  םהב  םדאה  תוליעפ 
םיקחדנ הז –  הרקמב  ילארשי  יבצ  םיפרטנה –  תוליעפ  . רשפאמה  ךומנ  ןוכיס  לש  ןמז  ןולח  ריאשמ  וניאו  הלוכ  הממיה  לע 

ןורמתה בחרמ  תא  תמצמצמ  םג  איה  הלילל , םיקנוי  תוליעפ  הטיסמ  תישונאה  הערפההש  קר  אל  ךכיפל , .ןיטולחל  הלא  םירוזאמ 
: בחרמבו ןמזב  םיפרוט  לש  תוליעפה  רוזיפ  יונישל  המרג  רקחמה  חטשב  םדאה  תוליעפ  .יממיה  תוליעפה  סופד  תא  תונשל  םהלש 

הארנכ ץיקב , דוחייב  םיבושייל , הברקה  םע  םיפרוט  תוחכונ  תורבגתהו  תיסחי , רצק  יליל  ןולחב  ןזוכירו  תוליעפה  תועש  תטסה 
רבד םדאה , תוליעפ  תועש  תא  תמיוסמ  הדימב  ופפח  םיבושיי  תברקב  םיפרוטה  תוליעפ  תועש  םימו  . ןוזמ  תורוקמל  השיג  לשב 

םתושיגרש וא  ךכל , רבעמ  םתוליעפ  תועש  תא  רצקל  םילוכי  אלו  תלוביסה  לובגל  ועיגה  םיפרוטהש  ךכ  לע  דיעהל  יושעש 
.םיאבצה לשמ  הכומנ  הערפהל 

םימרכב םיאבצה  תוליעפ  .תוליעפה  תועשב  הפיפחה  תא  תרעזממה  תיתיע  הדרפה  תועצמאב  םדאה  דצל  םימייקתמ  םיאבצ 
םיאבצהש ןאכמ , .םדאל  םיאבצה  ןיב  תיברמ  הדרפה  תפקשמ  רמולכ  רויא 2 ,)  ) םדאה תוליעפ  לש  יאר  תנומת  איה  םיירפירפה 

ונלש רקחמה  תואצות  .תוליעפ  לע  רתוול  םתוא  ץלאת  הערפהה  תועש  תובחרתהו  םתוליעפ , תועש  תא  רתוי  טיסהל  םילוכי  אל 
תוליעפ ןמז  הריתומ  אלש  הדימב  הערפהה  תא  הביחרמ  יאלקחה  חטשה  בלבו  םיבושיי  תברקב  תרבגומ  םיפרוט  תוליעפש  תוארמ 

םיפרוט לש  םתוליעי  לע  םיעיבצמ  םימדוק  םירקחמ  .הלא  םירוזאב  תוליעפמ  ןיטולחל  םיענמנה  םיאבצה , רובע  ערפומ  יתלב 
עובנל היושע  רוזא ג )'  ) םיירפירפה םימרכה  תא  םיאבצה  תפדעה  ןכל  םינתסרפ  , תויסולכוא  םוצמצב  םייבלכה  תחפשממ 

'. ו-ה םירוזאמ ד ' םרדעיהל  האיבמ  תרבגומ  םיפרוט  תוליעפ  לשב  םתקיחד  דועב  קפסמ , אוהש  הסחמלו  יעבט  חטשל  הברקהמ 

קופיסל רתוי  רצק  רוחיש  ןמז  ךירצמה  םימרכב , ןוזמו  םימ  עפש  אוה  םייאלקח  םיחטשב  תוליעפה  ןמז  רוציקל  יפולח  רבסה 
ןוויכ םימרכה , לכ  ןיב  םימוד  תוליעפ  יסופד  אוצמל  םיפצמ  ונייה  ןוכנ , היה  הז  רבסה  וליא  .םייחה  ילעב  לש  תוילובטמה  תושירדה 

הלאל םיירפירפה  םימרכה  ןיב  םיקנוי  תוליעפב  םילדבהה  .םימוד  םיקפוסמה  םיבאשמה  םג  ךכיפלו  םלוכב  ההז  לודיגה  יפואש 
.רתויב ריבסה  רבסהכ  םדאה  תברקמ  תוענמיה  לע  םיעיבצמ  תודש , ןיב  וא  םיבושיי  תברקבש 

תונקסמ

םיעפשומש םיפרטנו , םיפרוט  לע  תועיפשמ  ןהש  רחאמ  בחרמבו  ןמזב  תובכרומ  תובוגת  תוררוג  םדא  תוליעפ  תובקעב  תוערפה 
יסופדב םייונישו  בחרמה , ינפ  לעו  הממיה  ךרואל  הנתשמ  הפירטל  ןוכיסה  ףרטנה , תניחבמ  .םהיניב  תויגולוקא  תויצקארטניאמ  םג 

ךכבו םיפרטנל , םישיגנ  יתלבל  םימיוסמ  םיחטש  ךופהל  םייושע  םדא  תוליעפ  תובקעב  םיפרוט  לש  םיבחרמו  םייממי  תוליעפ 
העונת יסופד  םינשמ  םג  ומכ  הלילה , ךות  לא  תוליעפה  תועש  תא  םיטיסמ  םיקנוי  ןכלו  הבורב , תימוי  םדאה  תוליעפ  .םוסחמ  רוציל 

דוקפת לע  הבר  העפשהו  תינויצולובא  תובישח  שי  םייממי  תוליעפ  יסופדל  תוינגופורתנא  . תוערפה  בקע  בחרמב  שומישו 
תויהל תויושע  םינימ , רפסמ  לע  םיעיפשמ  םה  רשאכ  דוחייב  תוליעפה , יסופדב  םייונישלש  ןאכמו  םתודירשו  , םיטרפ 

. טרפב  םידבועמ  םיחטשבו  ללכב  םירפומ  םירוזאב  רב  תויחל  ותוריבע  לעו  חטשל  תושיגנה  לע  לקשמ  תודבכ  תוכלשה 
םצע תא  קפסב  תודימעמו  םייגולוקא , תונורדסמכ  םייאלקח  םיחטש  לש  תוליעיה  תלאשל  רבעמ  תוגרוח  הלא  תוכלשה 

תימלוע העפות  איה  תישונא  הערפה  תובקעב  הליל  תוליעפל  םינימ  תקיחד  .הלאכ  םיחטשב  םייגולוקא  תונורדסמ  לש  תונכתיהה 
תומוקמב תשחרתמ  ןאכ  ונראיתש  העפותהש  ההובג  תוריבס  שיש  ןאכמו  םהיפרוט  , תוחכונל  ףרט  ינימ  תבוגת  םג  ךכו  , 

.םלועבו ץראב  םיבר 
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תוינידמ תוצלמה 

יבצ הז , הרקמב   ) םימיוסמ םינימ  רובע  םישיגנ  יתלב  תויהל  םייושע  תואלקח  יחטשב  םירבועה  םייגולוקא  תונורדסמש  וניארה 
רקחמ שורד  ךכיפל , .לעופב  הזככ  דקפתמש  חטשה  לדוגל  ןורדסמכ  זרכומה  חטשה  לדוג  ןיב  יתועמשמ  רעפ  רצויה  רבד  ילארשי ,)

םינוש םינפואב  םיערפומש  םיחותפ  םיחטש  לש  םתמורת  תא  גרדל  ידכ  םייגולוקא  תונורדסמכ  םירדגומה  םיחטשב  יתאוושה 
רקחמ ידי  - לע םייגולוקא  תונורדסמ  לש  םדוקפת  תא  ןוחבל  חטש  ילהנמ  לע  םייעבט  . םיחטש  ןיב  תוירושיקל  םינוש  םינמזבו 

תויהל תויושע  רוטינל  תויפולח  תוטיש  .תיגולוקאה  תכרעמה  וא  לודיגה  תיב  בצמ  תא  םיגציימה  םינימ  תוצובק  לש  ףיצר  רוטינו 
ועייסי ליעפ  רקחמ  ןכו  רוטינ  ינותנ  .םישדוח  וא  תועובש  רפסמ  ךרואל  םתעונת  רחא  בקעמו  םייח  ילעב  לע  םירדשמ  תנקתה 

וא םישיגר  םינימ  דוחייב  םדא , תוליעפ  ירוזאב  רב  תויח  לש  תוגהנתהו  תוליעפ  יסופדב  םייופצ  יתלב  םייוניש  תוהזל  חטש  ילהנמל 
ךשמ לשב  .םייגולוקאה  תונורדסמה  לש  ןיקת  דוקפת  רובע  לגתסמ  קשממ  תייוותה  ורשפאיו  תודחוימ , לודיג  תיב  תושירד  ילעב 

ילהנמ לש  הבוגתה  תוריהמלו  רוטינה  תופיצרל  ההובג  תובישח  הנשי  חטשה , ילהנמ  עודייל  דעו  חטשב  תויושחרתה  ןיבש  ןמזה 
.חטשה

השעמל הכלה 

: בידנה תמר  תירוזא , תומייקל  תופתושה  תלהנמ  לפא , ימענ 

הקידב בייחמ  םייאלקח , םיחטשל  וא  םיבושייל  ךומס  רבועה  יגולוקא  ןורדסמש  איה  רקחמה  לש  תישעמה  תועמשמה 
תעקבב .םיאלקחה  יכרוצב  תובשחתה  ךות  דוקפתה , תא  חיטבהל  ידכ  טוקנל  שיש  םידעצה  לשו  ודוקפת  תוליעי  לש 

יאוות .ב  םייאלקח ; םיחטשב  ובורש  יאוות  .א  הנולא : תועבגל  בידנה  תמר  ןיב  תונורדסמל  תופולח  שולש  וניהיז  בידנה 
ץמאמ ונשי  הלא  םימיב  .הנימינבו  בקעי  ןורכז  לש  הקוסעת  ירוזא  ןיב  רבועה  םלוכמ , רצקה  יאוותה  .ג  םינינת ; לחנ  ךרואל 

ףפוח ולש  יאוותה  םירחאל , האוושהב  יכ  הז , ןורדסמ  תובישח  רבדב  הנבהה  תא  קזחמ  רקחמה  .הרצקה  הפולחה  םודיקל 
היישעתה רוזאב  קוושל  קיספהל  הצימא : הטלחה  בקעי  ןורכז  תצעומ  הלביק  תליחתב 2019  .םייאלקח  םיחטש  תוחפ 

ןורדסמה בחור  לש  הלדגה  רשפאת  הטלחהה  .רב  תויח  רבעמל  קיפסמ  בחור  רשפאל  ידכ  ןורדסמל  םיכומסה  םישרגמ 
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