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המזוימ תומשנת –  תרזעב  םימסרכמ  תרבדה 
ימואל - ברו ימואל  םזימל  תימוקמ 

תיגולויבה הרבדהה  ןויער  .הביבסלו  םדאל  תנכוסמו  הליעי , אל  השק , לערב  םתרבדה  .תואלקחב  םישק  םיקזנ  םימרוג  םימסרכמ 
איה וז  תיתודידי  הטיש  ירוחאמ  תדמועה  הבשחמה  תונשב ה-70 . ץראבו  םלועב  הלע  ( Tyto alba  ) תומשנת תרזעב  םימסרכמ  לש 

איה וז  הדבועו  ןמצעב , םיניק  תונוב  ןניא  תומשנת  .יאלקחה  תבוטל  םימסרכמ  דוצל  תומשנתה  לש  תויעבטה  ןהיתולוכיב  שמתשהל 
לידגהל ךכו  םייתוכאלמ  םיניק  רבהמ  תומשנתל  קפסל  אוה  ןויערה  .םלועבו  ץראב  תומשנתה  תויסולכואמ  רכינ  קלחב  ליבגמ  םרוג 

.םמצע תואלקחה  יחטשב  ןקה  םוקימ  ךרד  תויאלקח , תוביבסב  דוצל  התוא  ןווכלו  תיעבטה  הייסולכואה  תא 
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ביבא - לת תטיסרבינואמ  ןוסלדנמ ז"ל  ךירנייה  פורפ ' עבטה ,) תנגהל  הרבחה  שיא  זא   ) םשל יסוי  פורפ ' םשארבו  ץראב , עבט  ירמוש 
, והילא הדש  ץוביקב  .ןויערה  תא  וצמיא  ץראב  םיקשמ  רפסמו  וז , הטיש  ועיצה  תירבעה , הטיסרבינואהמ  בונר ז"ל  ןתיא צ' פורפו '

ירבח וביצה  רסלפ  ךונחו  לאיבא  ילואש  תלבוהב  .תוניצרב  ןיינעה  תא  וחקל  תינגרואהו , תיגולויבה  תואלקחה  תא  ולגד  לע  טרוחה 
הלא םירקחמ  תואצותמ  .תואטיסרבינואה  םע  םיפתושמ  םירקחמ  ודדועו  תומשנתה , רחא  ובקע  ןוניק ,)" תובית   )" םיכבוש ץוביקה 

; םימסרכמ  לש  יגולויב  ריבדמ  שמשלו  ןוניק  תובית  ןתוא  ביבס  הביציו  הלודג  הייסולכוא  ססבל  תולוכי  תומשנתהש  ונדמל 
חטשב יאצמל  םאתהב  ןהלש  ןוזמה  תא  תונווגמ  תומשנתש  םתודירש  ; תאו  םימסרכמה  ירפסמ  תא  דירוהל  תולוכי  תומשנתש 

תמלתשמ תומשנת  תרזעב  תיגולויבה  הרבדההש  תוילילה  ; תומשנתל  םיימוי  םיפתוש  תויהל  לאיצנטופ  םייוצמ  םיזבלש  ; 
. םיאלקחל  תילכלכ 

, עבטה תנגהל  הרבחה  ויה  הליחתב  םיפתושה  תנשב 2007 . תיצרא  המרל  םזימה  בחרוה  והילא , הדשב  החכוהש  החלצהה  רואל 
ילואש םשל , יסוי  פורפ ' לש  םחוצינבו  וללה  םיפוגה  תשולש  תלבוהב  .הביבסה  תנגהל  דרשמהו  רפכה  חותיפו  תואלקחה  דרשמ 

ראב וקמ   ) תבשונה ץראב  תואלקחה  ירוזא  תיברמל  בחרתהו  םזימה  לדג  הלא , תורוש  בתוכו  רטר  יטומ צ' ד"ר  םורימ , יבוק  לאיבא ,
(. הנופצו עבש 

טעמכ ץראב  תונמל  ןתינ  םויכו  םירטנו , םיכירדמ  םירקוח , םיאלקח , ימואלה : תומשנתה  םזימל  םיבר  םיפתוש  ופרטצה  םימיל 
תנגהל הרבחה  ידי  לע  םיקסעומה   ) םייעוצקמ םיזכר  תרזעבו  םיניקב , הרוקה  רחא  רידת  בקעמ  ונשי  .תומשנתל  ןוניק  תובית   5,000

בצמ לעו  םימסרכמה  בצמ  לע  םזימב  םיפתושה  םיאלקחל  םיחוויד  םיאצוי  םזימב ,) תואלקחה  דרשמל  הפתוש  - הליעפמה עבטה ,
יצראה שומישה  ץראב , םיבר  םיחטש  לע  שלוח  םזימהשכ  םויכ , .רתוי  ףא  ןהב  שומישה  תא  לעייל  ןתינ  דציכ  תויחנהו  תומשנתה 

.ימואלה םזימה  תמקה  םרט  היהש  בצמל  האוושהב  רתויב מ-50%  דרי  םימסרכמ  דגנ  לערב 

. תיניטסלפה תושרה  ןדרי ו ויה  ימואל  - ןיב הלועפ  ףותישל  ףרטצהל  תונושארהו  תונכש , תונידמב  תוניינעתה  הררג  ץראב  החלצהה 
לוכי הזכש  הלועפ  ףותישו  וניניבל , ןניב  תויטילופה  תוקולחמה  תאו  הדרפהה  תורדג  תא  תולובגה , תא  תוצוח  תומשנתה  הליל  ידמ 

םג ונשי  יתרבדההו , יתביבסה  ןיינעל  רבעמ  .ףתושמ  יגולויב  הרבדה  ךרעמ  רוצילו  רוזאה  לכב  תומשנת  לש  תוינשמ  תולערה  עונמל 
קר אל  ךרענו  הקיטילופ , לע  קר  אל  בוסנ  םהיניב  ןוידה  .לובגה  ירבע  ינשמ  הביבס  ישנאו  םיאלקח  שיגפמ  אשונהו  םולש , לש  טביה 

. םיינידמה  םיגרדב 

וקסעש םש  םינושה  םיפוגהו  המוד , ךרעמ  םקומ  ןיסירפק  ב תונידמ : רפסמב  םימוד  םימזימ  תמקהב  םיברועמ  םילארשי  םיחמומ 
לש םייאלקחה  םירושימב  הזכ  הרבדה  םזימ  לש  הלחתה  תנמתסמ  ןווי  ב ףתושמו ; יזכרמ  םזימל  וידחי  םירבוח  דרפנב , םוחתב 

ונשי ץייווש  ב (; Castilla Leon  ) ןוֵאל ָהייִטסַק  לש  םיבחרנה  םייאלקחה  םירושימב  רקחמ  עצבתמ  דרפס  ב (; Thessaly  ) ילאס ֵֵת'
ומכ רתוי , םיקחורמ  תומוקמב  םג  םימסרכמ  תרבדה  ךרוצל  תומשנתב  שומיש  שי  ןכ  ומכ  .םדקתמ  רקחמב  החמתמש  לודג  םזימ 

. היזלמ "ב ו הרא

םזימה ןכל  .ימושיי  רקחמב  רקיעבו  ףרוטה  לשו  קיזמה  לש  היגולויבה  לע  יללכ  רקחמב  םג  רקחמב : הוולמ  תויהל  בייח  הזכש  םזימ 
הטיסרבינואה ביבא , - לת תטיסרבינוא  ץראב : םיימדקאה  תודסומה  תיברמ  םע  הרופ  הלועפ  ףותיש  ונשיו  חותיפל , םיפסכ  הצקמ 

.בגנב ןוירוג  - ןב תטיסרבינואו  הפיח  תטיסרבינוא  םילשוריב , תירבעה 

לא בהלנ , יאלקח  קשמ  םע  הלועפ  ףותיש  ךרד  עבט , תרימש  ןוגרא  לש  המזויב  לחה  .הכורא  ךרד  השע  יצראה  תומשנתה  םזימ 
םיאגתמ ונחנאש  תואצות  םע  לבא  ךרד –  ירוציק  ילב  ךורא , ךילהת  הז  .תיתלשממ  הלבוהו  הרכה  דעו  ויתונורתי  תא  חיכומה  רקחמ 
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