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חותיפה יכילהת  תובקעב  ביבאב 2019 . םילשוריב  םיאבצה  קמעב  םגאב  ןנקמ  הפצנ  הרומח , הדחכה  תנכסב  אצמנה  ןימה  (. Aythya nyroca  ) תוציב ללוצ  לש  חורפא 
ןבלב רימע  םוליצ : יגולויבה |  ןווגמה  לע  הרימשל  םילכ  חותיפב  ךרוצהו  לארשיב  ינוריעה  עבטה  לש  ותובישח  םילוע  לארשיב  םיצאומה 

תויושרב תוילגת  לש  רושע  ינוריע –  עבט  ירקס 
תוימוקמה

הריזב תוימוקמ  תויושרב  ( Nature Based Solutions  ) עבט יססובמ  תונורתפ  לש  םתוחתפתהל  םידע  ונא  תונורחאה  םינשב 
ידכ הז .) ןויליגב  דוע  ואר   ) םילקאה יוניש  תועפות  םע  תודדומתהו  ינוריעה  ןסוחה  תרבגה  םייחה , תוכיא  רופיש  ךרוצל  תימואל  - ןיבה

הביבסב רבעב  םייק  היהש  וא  םייקש  עבטה  יבגל  עדיה  סיסב  תא  הליחת  תונבל  ךרוצ  שי  לעופל  הלאכ  תונורתפ  איצוהל 
.תינוריעה

םיפוגו הביבסה  תנגהל  דרשמה  םע  דחיו  עבטה , תנגהל  הרבחה  רושעמ  רתוי  ינפל  התגה  ינוריע  עבט  ירקס  תנכהל  ןויערה  תא 
תא ןוחבל  םירשפאמ  ינוריעה  עבטה  ירקס  .תוימוקמה  תויושרב  ינוריעה  עבטה  יופימל  לועפל  הלחה  הכרב , ןרק  ןוגכ  םיפסונ ,

תא ןתמל  דציכו  םיצאומה , חותיפה  יכילה  ףא  לע  ונממ  םיקלח  רמשל  ןתינ  ןפוא  הזיאב  ןוחבלו  ריעב  חמוצהו  יחה  לש  םייקה  בצמה 
תויתשת לש  בוליש  םירשפאמש  ןונכת  יכילהת  םימדקמ  היפתושו  הרבחה  ךכ , לע  ףסונ  .לארשיב  עבטה  לע  רויעה  תעפשה 

תויושרב םידיקפתה  ילעבל  רשפאמ  ריהנ  םינותנ  דסמל  ריעב  תיעבטה  תובכרומה  םוגרת  .םיינוריע  םימקרמב  תויתוכיא  תויעבט 
ירתא תא  שיגנהל  ריעה , לש  רתוי  בוט  ןונכתל  תויעבטה  תויתשתה  לש  חותיפלו  חופיטל  לוהינל , תוינידמ  ילכ  חתפל  תוימוקמה 

.תינוריעה הביבסב  יגולויבה  ןווגמה  לעו  תויגולוקאה  תוכרעמה  לע  רומשלו  בחרה  רוביצל  עבטה 

(, ךשמהב ואר   ) הנש ינפל 25  םילשוריב  םירופיצ  רקחל  הנחתה  תמקה  תעב  ולחה  לארשיב  ינוריע  עבטל  תוסחייתהה  ינצינ 
קר ךא  לארשי ,) רקחל  םילשורי  ןוכמב   ) ןושאר ינוריע  עבט  סנכ  םייקתה  תנשב 2000  .םילשוריב  םיאבצה  קמע  רומישל  קבאמבו 

, לארשיב ןושארה  ינוריעה  עבטה  רקס  תא  תנשב 2008  הניכה  ןג  תמר  תייריע  .הצואת  סופתל  אשונה  לחה  םינש  המכ  רחאל 
דרשמה תכימתב  םבור  םירקס , ומייתסה כ-25  התע  דע  .ינוריע  עבט  ירקסל  הדיחיה  עבטה  תנגהל  הרבחב  המקוה  הנש  התואבו 

םג הנושארל , ןהבו , הביבסה ,) תנגהל  דרשמה  תכימתב   ) םירקס תופסונ  תויושר  תועצבמ כ-25  הלא  םימיב  .הביבסה  תנגהל 
", ינוריע עבט  ירקסל  רושע   " סנכ דודשאב  םייקתה  יאמב 2019  רויא 1 .)  ) ןורמושו הדוהי  ימוחתמו  תויאודב  תויברע , תויושר 

. םימישרמ  םיאצממ  וב  וגצוהו  ץראה , יבחר  לכמ  םינוגראמו  תויושרמ  םיגיצנ  תופתתשהב כ-200 

רויא 1
ינוריע עבט  רקס  ןהב  ךרענש  תוימוקמ  תויושר 

לירפאב 2019. בצמה  תא  תראתמו  עבטה , תנגהל  הרבחב  ינוריע  עבטל  הדיחיה  ידי  – לע הנכוה  הפמה 
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? לארשיב עבטה  לע 

לודיג יתב  םייכרעו , םייתועמשמ  םיחותפ  םיחטש  םימייקתמ  ןיידע  תובר  תויושר  לש  ינוריעה  םוחתב  יכ  רכינ  ושענש  םירקסהמ 
ןיב ההובג  הפיפח  תמייק  ץראה  ירוזאמ  קלחב  .תימואלהו  תירוזאה  המרב  תובישח  ילעב  םיידוחיי  עבט  יכרע  זוכירו  םירידנ 

לש ירוקמה  חטשהמ  .תוחלמו כ-60%  תונויד  ףרוח , תוכירב  ןוגכ  םיינוריע , םיבחרמ  ןיבו  תושיגרו  תוידוחיי  תויגולוקא  תוכרעמ 
םוחתב םייוצמ  רפסה  תותבמ  ףוחה ו-23%  תוחלממ   45% יפוחה , רכרוכהו  תולקה  תועקרקה  יחטשמ   50% ףוחה , רושימ  תולוח 

.תוינוריע תויושר 

םימודא םינימ  ךותמ 118  הדחכה ) תנכסב   ) םימודא םינימ  ורתוא 40  הילצרהב  ינטובה : םוחתב  םיבושח  םיאצממל  תואמגוד 
תחפיק הדעג  םינימהמ , דחא  .רוזאב  םימייקה  ךותמ 68  םימודא  חמוצ  ינימ  העבש  ורתוא  רוכרכ  – הנח סדרפב  .רוזאב  םימייקה 

םויכ רכומ  הז  ןימ  .בושייה  םוחתב  הנורחאה  םעפב  דעותש  רחאל  הנש  רקסב כ-80  שדחמ  הלגתה  (, Teucrium procerum)
םדוק ריעה  ימוחתב  םיעודי  ויהש  םינימ  תמועל 11  םימודא  חמוצ  ינימ  ורתוא 19  הנויצ  סנב  .ץראב  עבטב  םירתא  הרשעמ  תוחפב 

תנכסב חמצ  (, Linaria triphylla  ) תשלושמ תינתשפ  הרתוא  לאימרכב  .ןכל  םדוק  הז  רוזאב  ללכ  םיעודי  ויה  אל  םינימ  השיש  .ןכל 
רוריבל תוקידב  תושענו  ההוזמ , יתלב  םוש  ןימ  ןורחאה  ףרוחב  הלגתה  תרפאב  .ץראב  םיפסונ  םירתא  העבראב  קר  רכומש  הדחכה ,

הביבסל ולגתסהש  םדא , יוולמ  םינימ  דצל  םיעיתפמ  םיאצממ  ודעות  םייגולואוזה  םירקסב  םג  .עדמל  שדח  ןימב  רבודמ  םא 
ותייסולכואש רידנ  יח  - וד (, Ommatotriton vittatus  ) םיספ ינוטירט  ורתוא  הווסנלקבו  הריטב  הווקת , חתפב  המגודל , .תינוריעה 

Ocypoda  ) יפוס - םי ןולוח  ןטרסה  לש  םויכ  לארשיב  הדיחיה  הייסולכואה  האצמנ  תליאב  .םידדוב  םיטרפ  יפלאב  תכרעומ  ץראב 
אוהש ןכתייו  ימורדה , ותצופת  לובגב  רבודמ  םודאה –  רפסב  עיגפ " רדגומה כ" תוציב  לותח  לש  טרפ  הפצנ  םיקפואב  (, saratan

עבש ראב  תינונשו  ( Testudo kleinmanni  ) ירבדמ השבי  בצ  ופצנ  םחוריבו  הנומידב  .המורד  דוע  ותצופת  תא  ביחרמ 
, םילשוריב .תפתושמ  הליחמב  יוצמ  ןברודו  יוצמ  לעוש  היוצמ , תיריג  ופצנ  תוביתנב  (, Acanthodactylus beershebensis)

םיחטשב םג  דורשל  םיחילצמ  וירדעו  הדחכה  תנכסב  יוצמה  ילארשי , - ץרא יבצ  לש  םיטרפ  ודעות  תג  תיירקבו  הילצרהב  דודשאב ,
.וללה םירעה  ילושב  םייוצמה  םיחותפ 

לארשיב עבטה  רומישב  בושח  דיקפת  לוהינהו  ןונכתה  ןפואלו  לארשי  ירעלש  רורב  םינווגמהו , םיבושחה  םיאצממה  רואל 
לש ימואלה  ךלהמה  .תינוריעה  הביבסב  עבט  לש  יבטימה  בולישל  ךרדב  ןושאר  בלש  אוה  ינוריע  םינותנ  דסמ  תאז , םע  .וחופיטבו 

תויושרה תא  דדועל  ידכ  .הלשמ  רקס  היהי  תושר  לכל  רשאכ  קר  םלשוי  ינוריע  עבט  תויתשת  לש  יצראה  םינותנה  דסמ  תמקה 
. ינוריע  עבטל  תיצרא  תוינידמ  ךמסמ  םסרופ  ינוריע  עבט  לוהינל  תוינידמ  עימטהל 

בוליש רמולכ  השעמ , ידכל  ןויערה  שומימ  רגתא  תאז  םעו  םידחוימ , םישגפמבו  תוקתרמ  תוילגתב  אלמ  היה  ןורחאה  רושעה 
ברה עדימל  רבעמש  דימתמ  רתוי  רורב  םויכ  .םצעתמו  ךלוה  תינוריעה , הביבסה  לש  ףטושה  לועפתבו  ןונכתב  תויעבטה  תוכרעמה 

ליבומ החנמ , יעוצקמ  םרוג  ויהיו  תוימוקמה  תויושרה  לש  תפטושה  הדובעב  ובלושיש  םיינוריע , םיגולוקא  םישרדנ  ףסאנש ,
ןפואב רוביצה  תבוטל  םירעב  תויעבטה  תויתשתה  לוהינ  תא  םירשפאמו  תויושר , לש  םצמוצמ  רפסמב  םויכ  םילעופ  םה  .םזויו 

םיגולוקא םידבוע  זאמו  רקסה , ירצות  תעמטה  ךרוצל  תינוריע  תיגולוקא  הקיסעהש  הנושארה  ריעה  התייה  הינתנ  .יעוצקמ 
.תויתביבסה תודיחיהמ  קלחבו  ביבא  - לתב םילשוריב ,

תנשל "ם  ואה לש  אמייקה  - רב חותיפה  ידעיל  סחיב  הנידמה  הבצמ  רבדב  ןושאר  "ח  וד "ם  ואל לארשי  תלשממ  השיגה  ילויב 2019 
, ליבקמב .תמייקמ  תוינוריעב  יזכרמ  ןורקיעכ  םירעב  תשרומהו  עבטה  ירתא  רומישל  תוסחייתה  םיללוכ  םידעיה  (. SDGs  ) 2030

םיימלוע אמייק  - רב חותיפ  ידדמ  תעמטהל  ץוחה , רשו  הביבסה  תנגהל  רשה  הלשממה , שאר  וליבוהש  הלשממה  תטלחה  הרשוא 
.הלשממה לש  תויגטרטסא  תוינכותב 

םיללוכה עבט , ירתא  לארשיב  תוימוקמה  תויושרה  לכב  תוארל  אוה  עבטה  תנגהל  הרבחהו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  לש  ןוזחה 
, ךכ םשל  .ההובג  תירוביצ  תושיגנבו  תיביסנטסקא )  ) הכומנ לוהינ  תמרב  תיגולוקא , הניחבמ  תדקפתמ  תיתוכיא  תיעבט  תכרעמ 

ינוריעה ןונכתב  עבט  יססובמ  תונורתפו  םייגולוקא  םילוקיש  תעמטהבו  םירקסה  תנכהב  ךומתל  ךישמי  הביבסה  תנגהל  דרשמה 
.םייתליהק םיינוריע  עבט  ירתא  תשר  תמקה  םע  דחי  ברה  הלעופב  ךישמת  עבטה  תנגהל  הרבחהו 

םייתליהק םיינוריע  עבט  ירתא  תשר 

ילעב לש  תובבלה  תא  םירישכמו  ריע  לכל  תידוחייה  רומישה  תפש  תא  םיחתפמ  םיבשותהו  תימוקמה  תושרה  הלא  םירתאב 
ךכו םתביבס , לש  ידוחייהו  ימוקמה  חמוצהו  יחה  תא  יעצמא  יתלב  ןפואב  שוגפל  לכוי  אבה  רודהש  ידכ  רוביצהו , עוצקמה 

תרומש םילשוריב , םיאבצה  קמע  לארשיב : םירע  רפסמב  םימייק  רבכ  הלאכ  םירתא  .םיאבה  עבטה  ירמוש  תא  םירישכמ 
בהזה לחנ  קראפ  תליאב , תורפצה  קראפו  תירכה  רתא  הילצרה , קראפ  הינתנב , םיטנ  ' גרסה תשרוחו  הרוד  קראפ  םיסוריאה ,

.ןונכתב םיבר  דועו  הנומש , תיירקב 
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הנחתל םינש   25 חילצמ –  ינוריע  עבט  רתאל  שוטנ  ףירצמ 
םילשורי ירופיצ  רקחל 

לש םינש  רחאלש  ןויער , ושביגש  םיריעצ  םירפצ  העברא  תונש ה-90  עצמאב  ושגפנ  םילשוריב  רקאס  ןג  יתאפב  השוטנ  הלתשמב 
רחאל שבגתה  ןויערה  .םילשורי  ירופיצ  רקחל  הנחתה   – םילשוריב ןושארה  יתליהק  - ינוריעה עבטה  רתאל  ךפה  היישעו  םיקבאמ 

םיריעצה ןבלב  רימעו  ץנג  ידע  טלבנורטיצ , למרכ  ןמלרפ , ןועדג  ביבאב 1994 . הידוושמ  תעבט  םע  רופיצ  לש  תשגרמ  הסיפת 
.בחרה רוביצהו  םידימלת  תכרדה  ךות  םירופיצ  םוקמב  עבטל  ולחהו  שוטנ , םיננג  ףירצב  שמתשהל  םילשורי  תייריעמ  רושיא  ולביק 

ידכ עבטה , תנגהל  הרבחהו  יכ  " נתה תויחה  ןג  עויסב  הלעפ  הרובחה  .םיבדנתמ  תססובמ  תוליעפ  דקומל  הרהמב  ךפה  םוקמה 
וב םייקל  הכישמהש  עבטה , תנגהל  הרבחה  ידיל  םוקמה  רבעוה  תנשב 2000  .םלוהינל  רבעוי  םואלה , תודסומל  ךומסה  חטשהש ,

ונבנו םירקבמה , תחוורל  ץפוש  הנבמה  .רקחמו  רוטינ  םינמוא , תיירלג  םירופיצ , עוביט  תורפצ , יגוח  תיתליהק , - תיכוניח תוליעפ 
לע דומלל  ידכ  הנחתל  םיבר  םיעיגמ  הלוכ  ץראה  יבחרמ  .םירקבמלו  םירופיצל  תבאוש  ןבאל  הכפהש  הכירבו  תיפצתל  רותסמ 

.היונבה הביבסה  בלב  עבט  ירתא  לש  הלעפהו  המקה  ןונכת ,

תורוקמ

עבטל תיצרא  תוינידמ  ךמסמ  . 2017 םיכרוע .)  ) וגרפו י הדיזרב י  - ןייטשרבליז ןבלב ע , ןוסלדנמ ע ,  .1
.עבטה תנגהל  הרבחהו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  .ינוריע 

תנגהל דרשמה  םילשורי : .לארשיב  ינוריע  עבט  ירקסל  רושע  םימכסמ  . 2019 תכרוע .)  ) ביבר ת  .2
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