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לע הרימשב  עייסמ  םיאלקח  םע  הלועפ  ףותיש 
תנכסב תואצמנה  תוימדַש  לש  ןוניק  תובשומ 

לארשיב הרומח  הדחכה 

תופועה ןיבמ  תוחפ  םירכומה  ךא  םיפיה  םינימהמ  איה  םיאמפוחה , תחפשממ  ףוע  (, Glareola pratincola  ) ףנכ תמודא  תימדַש 
ומש .תוגוז  תונומה 10–100  תובשומב  םימ , תורוקמל  ךומס  חל  וחאב  עקרקה  לע  ןנקמ  הז  יתרבח  ףוע  .הלוחה  קמעב  םירקבמה 
תוגוז תואמ  ונניק  האמה ה-20  עצמא  דע  .תודש  תנכוש  יניטלה : ומש  שוריפו  תוֵמדְש , םג  םינוכמה  תודשה , םש  לע  ול  ןתינ  ירבעה 

ןיטולחל המלענש  דע  ריהמ , בצקב  הייסולכואה  הטעמתה   70- הו תונש ה-60  ךלהמב  .ןלוגבו  ןופצה  יקמעב  ףוחה , רושימב  לארשיב 
םיקמעב םידדוב  םיננקמ  תוגוז  קר  ורתונ  זא  תונש ה-80 , ךלהמב  הכישמה  ןרפסמבו  תובשומה  לדוגב  הדיריה  .ףוחה  רושימב 

הדחכה תנכסבו  רתויב  רידנ  ןנקמ  - ץייקמכ םויכ  רדגומ  ןימהו  דריו , ךלה  לארשיב  םיננקמה  םיטרפה  רפסמ  .ןולובזו  לאערזי  הלוחה ,
לש תופסונ  תויסולכואב  הדיריה  תא  תמאות  לארשיב  תוננקמה  תוימדַשה  תייסולכוא  לש  הלדוגב  הדיריה  (. CR  ) לארשיב הרומח 

תיתרוסמ תואלקחמ  רבעמו  םימיאתמ  לודיג  יתב  תוטעמתה  תובקעב  תשחרתמה  םלועב , תיאלקחה  הביבסב  עקרק  ירגוד  םינימ 
.תשעותמ תואלקחל 

םג לודיג  רוזחמ  םימייקמו  םיקשומה  תיביסנטניא , תואלקח  יחטשל  לארשיב  תודבכה  תומדאה  יחטש  בור  וכפה  םינשה  תוברב 
ןוניק עגפנ  םידבועמ  תודשל  ןוניקה  יחטש  תכיפה  בקע  .םדקומ  םירצקנו  רחואמ , רוטלקבו  םדקתמ  ןוכימב  םידבועמ  ץיקב ,

םיחורפאש תויפצתב  אצמנ  םינש  המכ  ינפל  .םיקרח  ילטוק  הרבדה  ירמוחמו  תודשב , םילעפומה  םייאלקח  םילּכמ  תוימדשה 
.תוליבחל תספסאה  שוביכ  ןמזב  תספסא , תודשב  םתומ  תא  ואצמ  םיבר 

םוקמב הלוחה  ןומגאו  הלוחה  עבט  תרומש  ימוחתב  םינגומ  םירוזאב  ןנקל  תוימדשה  תא  ךושמל  תונויסינ  ושענ  םינשה  ךשמב 
תוימדש לש  תואירק  לש  תוטלקה  ועמשוה  ףאו  םינגומו , םימיאתמ  ןוניק  ירוזאב  וחנוה  תוימדש  לש  תובוב  .םידבועמה  תודשב 
התנוש םינש  המכ  ינפל  ןכ , לע  .םידבועמ  תודשב  ןנקל  וכישמה  תוימדשהו  וחלצ , אל  תונויסינה  .םהב  ןוניקל  םיטרפ  תכישמל 

.הנש התואב  ורחב  תוימדשהש  ןוניקה  ירוזא  לע  ןגהל  טלחוה  םינגומ –  םירוזאל  תוימדשה  תא  ךושמל  תוסנל  םוקמב  השיגה :
זכרמ םינגהו , עבטה  תושר  תופתושב  םזימה , הלוחה . קמעב  תוימדשה  תייסולכוא  תלצהל  םזימ  סיסבב  תדמועש  איה  וז  השיג 

תורחוב תוימדשה  ביבא  ידמ  .ןלהל  ראותמ  םיאלקחו , לארשיל  תמייק  ןרק  תואלקחה , דרשמ  עבטה , תנגהל  הרבחה  לש  תורפצה 
, הבשומה םוקימ  רתואמ  רשאכ  .תונטק  ןוניק  תוירוטירט  תריציו  תוגוודזה  רוזיח , תוליעפב  תוליחתמו  ןוניקל , םיאתמה  הדשב 

ךרוצה תדימב  .ןוניקל  עירפהל  לולע  אוה  םאו  הז , חטשל  ןנכותמה  יאלקחה  דוביעה  המ  ררבל  ידכ  יאלקחה  םע  חיש  םייקתמ 
םילכ תסנכהמ  ענמיהל  תונוכנו  יאלקחה  דצמ  תושימג  ךירצמ  רבדה  ןוניקל : ורחב  תוימדשהש  חטשב  דוביעה  תרוצ  תא  םינשמ 

ריצקה וא  העירזה  תייחד  איה  תועמשמהש  רבתסמ  םא  .הדשה  בלב  שממ  תמקמתמ  םיתיעלש  הבשומה , חטשל  םידבכ  םיאלקח 
.םאתהב יוציפ  יאלקחל  םלושמ  ןנקל , תומייסמ  תוימדשהש  דע 

ןוחרפ החלצהב  לדיג  םהמ  דחא  לכו  הלוחה , קמעב  םינטוב  הדשב  הייברה  תא  תוימדש  תוגוז  החלצהב כ-30  ומילשה  ביבאב 2019 
ונניק כ- הב  םגש  תפסונ , הבשומ  .הערפה  אלל  םלשוה  אוהו  ןוניקה , תא  ןכסל  לולעש  יאלקח  דוביע  לכ  ןנכות  אל  הז  הדשב  .דיחי 

רזגה תעירז  תייחד  לע  יאלקחה  םע  םכוס  ןוניקל  עירפהל  אל  ידכ  .רזג  וב  ערזיהל  ןנכותש  הדשב  ןלוגה  םורדב  הדסונ  תוגוז ,  30
הדסונ תונייעמה  קמעב  םג  .הרדגוהש  הפוקתב  חטשה  דוביע  - יא רובע  יוציפה  הבוג  לע  םכסוהו  ןוניקה , םות  דע  הבשומה  חטשב 

תוגוז לע  עודי  אל  .דחא  חורפא  ובו  דיחי  ןק  םלוצ  ךנעת  לבחבו  החלצהב , ןוניקה  רוזחמ  תא  ומילשה  םבורו  תוגוז , תב כ-35  הבשומ 
תאלעהל םיבר  םיבאשמ  הנש  ידמ  םיעקשומ  תוימדשה  לש  ןוניקה  תובשומ  לע  הרימשל  ליבקמב  .הז  רוזאב  םיננקמה  םיפסונ 
תוימדשה תא  םיבר  םיאלקח  םיהזמ  םויכ  .הלוחה  קמע  יבשותו  םיאלקחה  ברקב  ןהייח  חרוא  םע  תורכיהלו  תוימדשל  תועדומה 

ומילשה םיאלקחה  םע  ןיוצמה  הלועפה  ףותיש  תוכזב  .םינגהו  עבטה  תושרלו  םירקוחל  ןהילע  םיחוודמו  תודשל , ןתעגה  םע  דימ 
, הייברה ירוזחמ  תא  ןלוגה  םורדבו  לאערזי  קמעב  תונייעמה , קמעב  הלוחה , קמעב  ןוניקה  תובשומ  החלצהב  תונורחאה  םינשב 

.תוימדש לש  םישדח  תורוד  ולדיגו 
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