
יול  בדנ 
םילויט ךירדמ  גולואוז ,

הקירפאב םייגולופורתנאואוז 

ץלמומ טוטיצ 

תחפשמ לע  רוקרז  .נ 2020 . יול 
.הנורוקה תפגמ  חכונל  םינילוגנפה – 

(. הביבסו 11(1 היגולוקא 

הביבסוהרצקב הנורוק  ךרכ 11(1 / ) ביבא 2020 /  2020ןויליג  יאמב ,  13

תפגמ חכונל  םינילוגנפה –  תחפשמ  לע  רוקרז 
הנורוקה

יקושב תולודג  תויומכב  רחסנ  אוהו  המורדבו , הקירפא  חרזמב  אוה  ( Smutsia temminckii  ) עקרקה ןילוגנפ  לש  הצופתה  רוזא 
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הדנּוס ינילוגנַּפמ  דדובש  הנורוק  ףיגנ  ינפ  לע  םיטלוב  םינבמ   – spike-ןובלחל ה דדוקמה  יטנגה  ףצרהש  וליג  םירקוח  ץרמב 2020 
םדא ינב  לצא   COVID-19 הלחמב האולחתל  םרוגה   SARS-CoV-2 הנורוקה   ףיגנ  לש  ןובלחל  דואמ  המוד  ( – Manis Javanica  )
. םינילוגנפמ  םדא  ינבל  רבעוה  ףיגנהש  חכוה  םרטש  יפ  לע  ףא  תימלועה , המבה  תמדקל  ןילוגנפה  תא  איבה  הז  אצממ  . 

החפשמב ורתונ  םויכ  .םישקשק  ןוירש  הסוכמ  םפוגש  םלועב  םידיחיה  םיקנויה  םיאצמנ   (Manidae  ) םיינילוגנפה תחפשמב 
לש תונוש  תומרב  םלוכ  םיאצמנ  ןילוגנפה  ינימ  .םייתייסא  העבראו  םייאקירפא  העברא  םינימ : הנומש  םיללוכה  םיגוס  השולש 

וא תונטק  תוינוציח  םיינזוא  תוסכרפא  םע  דדוחמ , ףאו  שלושמ  שאר  םיפסונ : םיינרוצ  םינייפאמ  םינילוגנפל  הדחכה . םויא 
תחתמ םישדחתמו  םילדג  םישקשקה  .מ  דע 70 ס" הכורא –  ןושל  לעבו  תונותחתה  ויתותסלב  םייניש  רסח  ןילוגנפה  .ןהידעלב 

ואצומ ןילוגנפ  םשה  .תויראו  שבדה  תיריג  םיעובצ , תועתלמ  דגנכ  רודככ  ופוג  תורדכתהב  ןנוגתמ  ןילוגנפה  .םיביואמ  םיניגמו  רועל 
םייעקרקה םיאקירפאה  םינילוגנפה  .המער  ושוריפ   Manis גוסה םשו  ֵלְלגַמ ,)  ) ֶרלֹור השוריפש  ", Peng-Guling  " תיאלמה הלימהמ 

קנע עקרק  ןילוגנפ  לש  וכרוא  וליאו  ליחתמ ב-60 ס"מ  םינטקה  םינימה  לש  םכרוא  .היסאב  םיצעה  יספטמ  םינילוגנפהמ  םילודג 
לקוש  Phataginus tricuspis  ) ) ןטב - ןבל ןילוגנפ  דועב  לודג –  חווט  שי  לקשמב  םג  .מ  דע 150 ס" עיגמ  ( Smutsia gigantea)

- כב תכרעומ  םהייח  תלחותו  םירעוימו  , םיחותפ  לודיג  יתבב  םייח  םינילוגנפה  .ג  ףא ל-33 ק" עיגמ  קנע  עקרק  ןילוגנפ  1.5 ק"ג ,
ךא לבגומ , הייאר  שוח  םהל  שי  םייליל  םיקנויכ  .םייטנגילטניא  םיבשחנ  םה  ךא  םתוגהנתה , לע  עודי  דואמ  טעמ  .עבטב  םינש   20

.םיחתופמ םהלש  העימשהו  םעטה  חירה , ישוח 

ןוזמ

ירמוחב הנשב  םירלוד  ינוילימ  םדאל  ךסוחה  יעבט  יגולויב  ריבדמ  םהו  םיטימרטו , םילמנ  תליכאב  רקיעב  וחמתה  םינילוגנפה 
.םירחא םיילגר  יקורפו  םיקרח  םג  תללוכ  םתנוזת  .םילמנו  םיטימרט  ןוילימ  וייח כ-70  ימיב  ללוז  םינילוגנפהמ  דחא  לכ  הרבדה  .
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. םרג ) כ-700   ) הלילב םיטימרט  דע 200,000  לולזל  לוכי  קנע  עקרק  ןילוגנפ 

הייברו םייח  חרוא 

חיר ינומיסו  םירכז , ןיב  תונלבוס  תמייק  .םיקחרתמ  םירכזהו  ןהיתורואמל , בורק  טטושל  הייטנ  תובקנל  .יאדיחי  םהייח  חרוא 
תוגוודזהב .ןהלש  חירה  ילועשממ  םוחיי  ינמיס  םיקדובו  הליל , ידמ  תובקנ  לש  תולחנ  ןיב  םירבוע  םירכזה  .היכרריהה  תא  םיריהבמ 

םינילוגנפה לצא  ךא  םיאקירפא , םינילוגנפ  לצא  םימי  ךשמנ 130–150  ןויריהה  .הז  םע  הז  םיבלתשמ  הבקנהו  רכזה  תובנז 
םישקתמ םה  ךא  ךר , ןוירשו  תוחוקפ  םייניע  םע  םידלונ  םיאצאצה  .םישדוח  השולש  דע  םיינש  רתוי –  רצק  אוה  םייתאייסאה 

רחאל םייעובש  שדחמ  תומחייתמ  תובקנה  .הבנז  לע  וא  הבג  לע  רוגה  תא  תבחוס  םאהו  דחא , אצאצ  בורל  דלונ  רגשב  .דועצל 
םייתנש  ליג  תוביבסב  תינימ  תורגבל  םיעיגמ  םיריעצה  .םישדוח  השולשכ  אוה  הלימגה  ליג  .הטלמהה 
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םדאה תועפשה 

. םלועב  רתויב  רחסנה  רבה  קנוי  הארנה  לככ  אוה  .היסא  יקושב  רתויב  םישקובמה  םייחה  ילעבמ  דחאל  בשחנ  ןילוגנפה 
ררועמה רמוח  ןכו  םייאופרהו  םייתרוסמה  םיינחורה  םיסקטב  שמשל  היושע  םישקשקה  לש  הנוחט  הקבא  היסאבו  הקירפאב 

"; רוטקודה : " רמולכ , bwana mganga-הינזנטב כ תיליהאווסה  הפשב  ההוזמ  ( Smutsia temminckii  ) עקרק ןילוגנפ  .ינימ  קשח 
, תוירא דגנ  םישמשמ  ןילוגנפ  ישקשק  הקירפאב  .תויאופר  תורטמל  שמתשהל  רשפא  ופוגמ  רביאו  קלח  לכמ  יכ  םינימאמ , םש 

.תוער תוחור  ינפמ  הנגהלו  טושיקל  םישמשמ  םישקשקה  לאפנב  .בוט  לזמ  תחטבהלו  םשגל  עמקכ  טושיקכ ,

המתסא םיקרפ , תקלד  דגנכ  םילער , קוליסל  ינימה , קשחה  תרבגהל  ישקשקה  ןוירשב  םישמתשמ  תיתרוסמה  תיניסה  האופרב 
םיפרשנ םהש  וא  תוסורפכ  ליגר  ןפואב  םירכמנ  םישקשקה  .דשה  ןטרס  דגנכ  םג  הנורחאלו  םדה , תוירוזחמ  רופישל  תדרגו ,

. םי  לוח  םע  ןגוטו  ןמשב  וא  ץמוחב  בטרוה  וא  גפסנש  רחאל  רכמנ  רפאהו 

תויח לש  קווישה  בור  סואלב  לשמל , .םתליכאב  םימולגה  ילוחהו  םוהיזה  ינוכיס  תורמל  םרשבל , בר  שוקיבמ  םילבוס  םינילוגנפה 
םדועב םיפסאנ  םינילוגנפה  .םלועה  יבחרב  רבג  רחסה  רוסיאה  ףא  לעו  רימאה , היסאב  םריחמ  .םינילוגנפ  לש  אוה  לכאמל  רב 

.םינילוגנפ לש  תואופק  תופוג  םע  םייקתמ  רחסהמ  קלח  ךא  םימי , המכ  ךשמב  ןוזמ  אלל  תויחל  םילוכי  םהש  רחאמ  םייחב 

לע תונעל  ידכ  יקוח  אל  ןפואב  ורחסנו  היסאבו , הקירפאב  םינילוגנפ  ןויליממ  רתוי  ודוצינ  םינשה 2004–2014  ןיב  תוכרעה , יפל 
קלחכ םלועב  ; יקוח  אל  ןפואב  םירחסנה  םיקנויה  תמישר  שארב  םיאצמנ  םינילוגנפה  ןיסב  . רקיעב  היסאב , שוקיבה 

םאתל ולחהו  חטשב , תוררוגתמה  תוליהקה  לע  תועקרק  לש  "ר  מק היזנודניאב כ-7,000  ושכרנ  הדנּוס  ינילוגנפ  תלצהל  קבאמהמ 
םיווקמ םלועה  יבחרב  םייח  ילעב  ןעמל  םינוגראו  עבט  ירחוש  .םיימוקמל  ועיגי  ןילוגנפה  רומישמ  תוסנכההש  ךכ  וב  תויוליעפה  תא 

.הז אלפומ  קנויב  הייפצמ  ונהיי  תאז  םוקמבו  ותליכא   לע  ורתווי  םדאה  ינבו  יקוח , אלה  רחסה  דגנ  קבאמב  וחילצי  תויושרה  יכ 
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