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ְָךל רֵאָּת 

תֹוִּיְרַּיּב םיִָׁשרְַּקּב /  ֶףצֶַּקּב /  ׁשֵָאּב /  םִיָנבֲָאּב / 

תֹוָרעְַּׂשּב ְֵךּבַּתְסִמ  תֹולֲחַמ /  ףּוִּׁשּכ /  ֵרִּוע /  ַער /  ָלּזַמ  םִירְמֹוא :

 / הָקיְִׁשִנּכ ְַךרָה  ִירְַּפּכ /  ַחִירֵּמַה  םיִּמַחַה /  ֶהּזַה , ףּוַּגּב  ַדָעל /  דּוָכל 

דֹרְִׂשל ׁשֵַּקבְּמַה 

ְָךל רֵאָּת 

ֹוְמַצע ַלע /  ֵןגְָהל /  ֶתלְֹכי /  סֶפֶא / 

 / ִםַינֵיעָה תֹורֱָקֶעּנְֶׁשּכ  ָףָנּכ /  ֶתֶרּבְִׁשּנְֶׁשּכ  ַףעְַפע /  דִינֵמ  אֹל  ׁשיִא 

בֹוְחָרּב םִיְברֹוע  רֹוקְִמּב 

ְָךל רֵאָּת 

םֹוקַָּמּב דַחַּפ /  אְֹלל  ֶתדֶמֹוע  ֶתֶלֻּבקְמ /  ָהִּיְרּב  ֶתרֶחַא /  ֵדָלּוְִהל 

בֹוט ּוהֶּׁשְַמל  ֶתבֶׁשְֶחּנַה /  ָהיֶתֹוֲלעְַמּב /  םִירִיּכַּמַה  ָהּיַח / 

.תֹורֵּפ ֵףּלֲַטע 

 

.דחואמה ץוביקה  ביבא : - לת .רהה  תחונתו  ריע  .גרבנייו 2018 . היאמ  ךותמ :

םילימה ןיב 
יהוז .הריש  תא  גרבנייו  היאמ  םיפלטעה  תרקוחו  תררושמה  תחתופ  ךכ  .םוקמ  לכב  ןבומ  אלו  אונש  תויה  תועמשמ  המ  ךל  ראת 
ןיא .תרחא  הלאש  רבכ  תאז  אונש ? םייח  לעב  םע  תוהדזהל  םדא  לוכי  םאה  ךא  .התיא  תוהדזהל  לוכי  םדא  לכ  טעמכש  הרוש 

.ףלטעה אוה  תומוקמהו  םינמזה  לכב  םינבומ  אלהו  םיאונשה  םייחה  ילעבמ  דחאש  קפס 

תא קזיח  הלוקרד מ-1897  רפסה  .םהינפמ  דחפה  תא  ריבסהל  יושעש  רבד  הכשחב , תישירח  םיפעו  הלילב  םיליעפ  םיפלטע 
, םלועב םימייקש  םיפלטע  ינימ  רתוי מ-1,200  ךותמ  השעמל , ךא  םד –  תצצומ  תצלפמ  לפא , עשורמ , רוצי  אוה  ףלטעש  הסיפתה 

הפשב .ףלטע  יפנכ  לעבכ  תובורק  םיתיעל  ראותמ  ןטשה  .םדמ  םינוזינ  הקירמא  םורדבו  הקירמא  זכרמב  םינימ  השולש  קר 
תנשב 1982 תירבה  תוצראב  ךרענש  רקס  .ףושיכלו  הנִקזל  ןועגישל , תושפיטל , םיפלטע  םירשקמש  םייוטיב  םימייק  תילגנאה 

.דועו    תודלוח  םינקית , לש  םתרבחב  רתויב , םיאונשה  םייחה  ילעב  לע  םינמנ  םיפלטעש  אצמ 

תורחא תוצובקל  תיסחיש  ךכל  ואיבה  דחפהו  תומודקה  תועדה  .םיפלטעל  סחיב  םירוויע  ונחנא  ךפהל , .םירוויע  םניא  םיפלטעה 
םה םיקרח  יפלטע  .םהלש  רתויב  לודגה  ביואה  איה  תורובה  ןכאו  בר , ןמז  ךשמב  קמועל  ורקחנ  אל  םיפלטעה  םייח , ילעב  לש 

.םיערז   םיציפמו  םיקיבאמ  תוריפ  יפלטעו  םייעבט  םיקרח  יריבדמ 

קיזמכ לארשיב  זרכוה  תוריפה ) יפלטע  תחפשמ  לש  ץראב  דיחיה  גיצנה  אוהש  , Rousettus aegyptiacus  ) יוצמה תוריפה  ףלטע 
וטקננ םתוא  דימשהל  ןויסינב  .םייאלקח  םילודיג  ויה  םילכוא  ונימ  ינבש  תוריפהמ  קרש 15%  הארה  רקחמש  יפ  לע  ףא  יאלקח ,

יפלטעב תושק  ועגפ  םג  אלא  תוריפה , ףלטע  תייסולכוא  תנטקהל  ואיבה  אלש  קר  אלש  הלערהו , תורעמ  ןושיע  ומכ  תולועפ 
, תאז תורמל  .לארשיב  םינגומה  םינימה  תמישרל  תוריפה  ףלטע  סנכוה  רבוטקואב 2018  לארשיב .) םינימ  םנשי 32  םהמ   ) םיקרח

.תֹוִּיְרַּיּב םיִָׁשרְַּקּב /  ֶףצֶַּקּב /  ׁשֵָאּב /  םִיָנבֲָאּב /  רישב –  בקונ  יוטיב  תולבקמש  תומילא  תולועפמ  םילבוס  ןיידע  תוריפ  יפלטע 
םלבסמ תומלעתהה  תא  תורשפאמ  תורעשב , תוכבתסהו  ןורוויע  ףושיכ , ער , לזמ  ןיבל  םיפלטע  ןיב  תורשקמש  תולפטה  תונומאה 

לש םהיניע  תא  םירקנמש  םיברוע  וא  הרובש  ףנכ  לומ  לא  תושידאה  תאו  וב , םינלש  םיפלטעה  יפלא  לע  ןסחמ  םיסרוה  רשאכ 
הבהאה .הָקיְִׁשִנּכ  ְַךרָה  ִירְַּפּכ /  ַחִירֵּמַה  םימחה /  ףוגה  רואיתב  הרורב  םיפלטעל  תררושמה  תשחורש  הבהאה  .םיעוצפ  םיפלטע 

הרקי המ  ךפהה –  תא  םגו  ןבומ , אלו  אונש  תויהל  הז  המ  ונמצעל  ראתל  ונתיאמ  תשרודו  העיתרלו , תורובל  לעמ  תרשגמ  תאזה 
.ותוא לבקנו  ללכב ) םיפלטע  לשו   ) תוריפה ףלטע  לש  תובוטה  תונוכתב  ריכנ  רשאכ 
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