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ךות .םהיתבב  ראשיהלו  יתרבח  קוחיר  לע  רומשל  םלועה  יבחרב  םישנא  ידראילימ  ושרדנ  ( COVID-19  ) הנורוקה רבשמ  תובקעב 
תיגולוקא תואיצמ  הרציו  םיבו , ריוואב  םיחותפה , םיחטשב  רפכב , ריעב , תישונאה  תוליעפה  יתועמשמ  ןפואב  התחפ  רצק  ןמז 

תנש 2020. לש  ביבאה  ישדוח  ךשמל  תוחפל  השדח , תימלוע 

לש םיישונא  - אלה םיבשותהמ  םיבר  רובע  תויונמדזהו  םירגתא  םג  םבוחב  םינמוט  םה  ךא  תושונאה , רובע  םירגתאמ  םינמז  הלא 
דקמתנ .םיירשפא  םינונגנמ  רפסמ  ןאכ  עיצהל  הסננ  ךא  רבשמל , יחה  םלוע  ביגי  דציכ  אבנל  השק  .םייחה  ילעב  ץראה –  רודכ 

יוזיחל רתוי  תוטושפ  ןהש  רחאמ  ןוזמה –  רטשמב  יונישל  תימוקמ  הבוגת  תמגודכ  רצקה –  חווטבו  ימוקמ  הדימ  הנקב  תועפשהב 
ןפואב היולתו  רתוי  תבכרומ  היהת  לשמל , ריוואה , םוהיזב  התחפהל  הבוגתה  .בחרמבו  ןמזב  תולודג  תולָקסב  תועפשהל  האוושהב 

.וירחאש תישונאה  תוליעפב  יונישבו  חתפתהל  ךישמי  הנורוקה  רבשמש 

, םהלש לודיגה  תיב  תא  םיללוכה  םיבר , םינייפאמב  תולתכ  םישדחה , םיאנתל  תילכתב  הנוש  ןפואב  וביגי  םינוש  םינימש  יופצ 
תא ןוחבל  םיעיצמ  ונא  .דועו  םייח  ךלהמ  תונוכת  תוגהנתה , היגולופרומ , םדאב , םירושקה  םיבאשמ  לע  םהלש  תוכמתסהה  תדימ 

תורישכ לע  העפשה  ילילש , – יבויח  ) העפשהה ןוויכ  ריצ  םיריצ : ינש  לש  םכרואל  םייחה  ילעב  לע  הנורוקה  רבשמ  לש  תוכלשהה 
(: רויא 1 ףיקע , – רישי  ) העפשהה ןונגנמ  ריצו  הלדוג ,) לעו  הייסולכואה 
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רויא 1
ילעב לע  הנורוקה  רבשמ  ללגב  תישונאה  תורגתסהה  תועפשהל  תינויערה  תרגסמה 

םייחה
בקע לבקתהל  ןכו  הייסולכוא ,) ילדוגו  תורישכ  תניחבמ   ) תוילילש וא  תויבויח  תויהל  תולוכי  םיוסמ  ןימ  לע  תוכלשהה  .א 

תוליעפב יוניש  ידי  - לע לעפומה  םותכ )  ) ףיקע ןונגנממ  וא  וב , םינתשמ  ןימל  םינימזה  םיבאשמהש  לוחכ )  ) רישי ןונגנמ 
(. facilitators  ) םהל םיעייסמ  וא  םתוא  םיפרוט  םהב , םירחתמה  םינימה 
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עצוהש יפכ  תועפשהה  בחרמב  םמוקימלו  הנורוקה  רבשממ  םיעפשומה  םינימל  םלועהמו  ץראהמ  תוירשפא  תואמגוד  .ב 
.יארקמ 8. רשנ  . 7 ירבדמ ; השבי  בצ  . 6 דדונ ; וילש  . 5 קוקמ ; ףוק  . 4 תידוה ; הניימ  . 3 הקיס ; לייא  . 2 יבונ ; לעי  . 1 רמאמב :

.תוריפ ףלטע 

: םימוליצ

Charles J Sharp, KaouroV, Dariusz Jemielniak, Wikipedia, CC-BY-4.0; Thermos, Netzach Farbiash,
Abrahami, Wikipedia, CC-BY-2.5; Pattanaik, Wikipedia, CC-BY-3.0; Jens Rydell

םיבאשמהמ המכ  וא  דחא  תונימזב  הדירי  בקע  רישי  ןפואב  יחכונה  רבשמהמ  םיעגפנה  םינימ  הרישי –  תילילש  העפשה 
םיחטשב ריעב , םיישונאה  םיבאשמה  לוצינב  וחמתהש  םייפורתנניס )  ) םדא יוולמ  םינימ  םה  ךכל  הבוט  המגוד  .םרובע  םיינויחה 

- לתב םינתה  ןוגכ  ינוריעה , חטשה  ךותל  רתוי  קומע  םינימ  לש  הרידחל  הפצנ  וז  םינימ  תצובקב  .תוריית  ידקומ  ביבס  וא  םייאלקחה 
וז העפות  .םיטרפה  ןיב  תורחתה  תמצועב  היילעל  דדמכ  תינימ  - ןיבו תינימ  - ךות תויביסרגאב  היילעל  ןכו  הפיחב , רבה  יריזחו  ביבא 

קוקמ יפוק  יפלא  לש  תויביסרגא  תוטישפל  האיבה  הב  תורייתה  תריצעש  דנליאתב , ( Lopburi  ) ירובפול ריעב  התפצנ  רבכ 
.םייפולח ןוזמ  תורוקמ  רחא  שופיחב 

דחמ .םדא  יוולמ  םינימ  לש  תויסולכואב  עוגפל  היופצ  חטשה  לש  האישנה  רשוכב  הדיריה  ךשמית , תישונאה  תורגתסהה  םא 
ךדיאמ .תויגולוקא  תוכרעמ  בוצייב  יבויח  םרוג  תויהל  תויושע  ןכלו  םיצרפתמ , םינימ  לש  תוסיוול  איבהל  תויופצ  הלא  תודירי  אסיג ,

ענמיהל ידכ  תיבה  , רורד  לשמל  לארשיב , דרויו  ךלוה  םתייסולכוא  לדוגש  םיצופנה  םינימהמ  קלח  רחא  בוקעל  םג  בושח  אסיג ,
תונש ה-80 זאמ  ךא  לארשיב , רבעב  ץופנ  היה  ומש , וילע  דיעמש  יפכ  המגודל , יוצמה , רותה  .תבחרנ  הייסולכוא  תסירקמ 

.לודיג יתב  סרהו  דיצ  בקע  םיזוחא  תורשעב  הדרי  ותייסולכוא 

הדירי םיווחש  םינימל  לשמל  הנווכה  .רישי  ןפואב  תישונאה  תוליעפב  יונישהמ  םיחיוורמה  םינימ  הרישי  – תיבויח  העפשה 
רודחל םה  םג  םייופצ  הלא  םינימ  .םהלש  הייברהו  ןוזמה  רוחיש  תוגהנתהל  תוערפהבו  סוקול )]  ] רקדה יגד  ןוגכ   ) דיצה תמצועב 
םילעיו המנפב  םינוביבד  ןפיב , הקיס  ילייא  סלייוו , ןופצב  רב  יזיע  המגודל , .רבעב  וענמנ  םהמש  םיישונא  םיבחרמ  לש  םקמועל 

.םירעה יזכרמב  םירחשמ  ופצנו  םישדחה , םיאנתל  תוריהמב  ולגתסה  תליאב 

הרידחב אלא  ןוזמב  רוסחמב  רבודמ  אלש  רחאמ  תינימ , - ךותה תויביסרגאה  תמרב  היילע  היופצ  אל  ןאכ  םדוקה , ןונגנמהמ  לידבהל 
הפישח ווח  רבעבש  םינימ  לש  הפישחה  תרבגהש  שיגדהל  בושח  הרואכל , תיבויחה  העפשהה  תורמל  .ונפתהש  םיחטשל 

.רתוי םיכורא  ןמז  יחווטב  םהב  העיגפל  ליבותש  תיגולוקא  תדוכלמכ  תולגתהל  הלולע  תוישונא , תוביבסל  רתוי  תמצמוצמ 

םינימ םע  ןילמוג  יסחיב  םייוניש  תובקעב  לשמל  ףיקע , ןפואב  הנורוקה  רבשממ  םיעגפנש  םינימ  הפיקע  – תילילש  העפשה 
לע ססבתמש  םילא  שלופ  ןימ  איה  היוצמה  הניימה  .הלועפ  יפתשמ  לש  ןדבוא  וא  הפירטהו  תורחתה  תורבגתה  ןוגכ  םירחא ,

ידי - לע םיימוקמ  םינימ  לש  הפירטל  וליפאו  הקיחדל  תורחתל , םורגל  לוכי  הלא  םיבאשמ  םוצמצ  .ןוניקבו  ןוזמב  םיישונא  םיבאשמ 
.םיימוקמה םינימה  לע  הפיקע  תילילש  העפשהל  םורגל  ךכו  םיפסונ   םישלופ  םינימו  הניימה 

םינימ .עבט  תרימשל  םידעוימה  םיביצקתה  םוצמצל  םג  איבת  הארנה  לככש  תילכלכה , הטאהה  תובקעב  היופצ  תפסונ  העיגפ 
, הקוזיחלו הייסולכואה  רומישל  יביסנטניא  קשממ  לע  םיססבתמה  לארשיב  םירשנה  ןוגכ  עבט , תרימש  יקשממב  םייולתה 
רוביצה תודמעש  ששחה  הלוע  םייח , ילעבמ  םדאל  רבעוה  הנורוקה  ףיגנש  רחאמ  ףוסבל , .םיביצקתה  םוצמצמ  עגפיהל  םילולע 

.םהלש רומיש  יצמאמב  ועגפיו  רבשמה , תובקעב  הערל  ונתשי  םיפלטע ) ןוגכ   ) םימיוסמ םינימ  לע  הנגהו  עבט  תרימש  יבגל 

[1]

[2]
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םיינויחה םיבאשמה  תונימזב  הדירי  בקע  רישי  ןפואב  יחכונה  רבשמהמ  םיעגפנה  םינימ  םנשי  .הפיחב  היילמרכ  תנוכשב  רב  יריזח 
םינימ לש  הרידחל  הפצנ  וז  םינימ  תצובקב  .םיישונאה  םיבאשמה  לוצינב  וחמתהש  םדא  יוולמ  םינימ  םה  ךכל  הבוט  המגוד  .םרובע 

ןמקילג ינד  םוליצ : הפיחב |  רבה  יריזחו  ביבא  - לתב םינתה  ןוגכ  ינוריעה , חטשה  ךותל  רתוי  קומע 
( םיבושייו תואלקח  יחטש  ןוגכ   ) םדאה ידי  - לע םיטלשנה  לודיג  יתבב  םיאצמנ  אל  רבה  ינימ  תיברמ  הפיקע –  תיבויח  העפשה 

םא לשמל , .תישונאה  תוליעפב  הטאההמ  ףיקע  חוור  תויהל  יושע  הלא  םינימל  םג  תאז , תורמל  .ותיא  ימוי  - םוי עגמ  םימייקמ  םניאו 
חיוורהל ולכוי  םתיא  םירחתמה  הדחכה  תנכסב  םינימ  וא  םיחמתמ  םינימ  םישלופ , םינימו  םדא  יוולמ  םינימ  לש  תויסולכוא  ועגפיי 

הדבועה לשב  ןכ , ומכ  םיצרפתמ .) םינימ  ידי  - לע םיניק  תפירטמ  לבוסה  דדונ  וילש  המגודל ,  ) תותחפומ הפירטמו  תורחתמ 
לש הרידחה  תתחפהל  ךכב  םורתיו  םייח , ילעבב  רחסו  הכירצ  םוצמצל  איבי  אוהש  ןכתיי  רב , תויח  תליכא  רחאל  ץרפ  רבשמהש 

םיטרפ ףוסיאמ  ראשה  ןיב  לבוסו  בגנל , ימדנא  בצה  .ירבדמה  השביה  בצ  איה  הזכ  םייח  לעבל  המגוד  .דיצה  יצחלו  םישלופ  םינימ 
.דמחמ תויחכ  םתקזחה  תבוטל 

םירדוחש םינימ  דצמ  הריהמ  הבוגת  תרשפאמ  הדחה  התריצע  הבר , המצוע  תלעב  איה  תישונאה  תוליעפהש  רחאמ  םוכיסל ,
אל ורבטצה  הז  בלשב  .םיעצומה  םינונגנמהמ  רתוי  וא  דחאב  תויהל  הלוכי  וז  הבוגת  .םדאה  ידי  - לע ללכ  ךרדב  תוטלשנש  תוביבסל 

הלא םינונגנמ  לש  רקחמ  .תלבגומ  ןיידע  הלא  תובוגת  םיעינמה  םינושה  םינונגנמה  תא  ונתנבה  ךא  תוילטודקנא , תויפצת  טעמ 
.הנורוקה רבשממ  םידיספמהו  םיחיוורמה  תוהזל  רשאב  תויזחת  שבגלו  תונוש  תוכרעמב  הבוגת  תוזחל  רשפאי  םירחאו 

ינוויכ - ודה בושמה  תא  שיחממ  רבשמה  .עבטל  םדאה  ןיבש  רשקב  םירושקה  םיאשונל  קתרמ  ןולח  חתופ  יחכונה  רבשמה  ףוסבל ,
ידמ הלודג  הברקב  םיכורכה  םינוכיסה  תא  תועדומל  הלעמ  םג  ךא  וילע , םיעיפשמ  ונחנאש  ןפואה  תא  ריאמ  םדאל , עבטה  ןיב 

.הביבסהו םדאה  תחוורל  הלא , םיבושח  םיאשונ  לע  רוא  וכפשיש  םיבר  םירקחמל  ליבוי  רבשמהש  םיווקמ  ונא  .םייח  ילעבל 

תורוקמ

1. Colléony A and Shwartz A. 2020. When the winners are the losers: Invasive alien
species outcompete the native winners in the biotic homogenization process.
Biological Conservation 241: 108314.

2. Orchan Y, Chiron F, Shwartz A, and Kark S. 2013. The complex interaction network
among multiple invasive bird species in a cavity-nesting community. Biological
Invasions 15: 429-445.

https://magazine.isees.org.il/?p=16795


	השפעת משבר הקורונה על בעלי החיים: מי ירוויח ומי יפסיד
	איור 1
	המסגרת הרעיונית להשפעות ההסתגרות האנושית בגלל משבר הקורונה על בעלי החיים
	מקורות


