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היגולוקא .האבה  הפגמה  תוצרפתה 
(. הביבסו 11(1

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

תנשב הדסונ  רב  יחמצבו  תויחב  ימואל  - ןיבה רחסה  לע  חוקיפה  ךרוצל  .םינגהו  עבטה  תושר  יחקפ  ידי  לע  וספתנו  לארשיל  וחרבוהש  ( Upupa epops  ) תפיכוד ירופיצ 
תנכסב םיאצמנה  רב  יחמצו  תויח  ינימב  ימואל  - ןיבה רחסה  לע  רוסאל  התרטמש  וז , הנמאב  תורבח  םלועה  תונידמ  לכ  טעמכ  םויכ  .תימואל  - ןיבה  CITES תנמא  1973

םינגהו עבטה  תושר  םוליצ : םהב |  רחסה  בקע  הדחכה  תנכסל  םיברקתמה  םינימב  ימואל  - ןיב רחס  לע  םיינדפק  רוטינו  חוקיפ  ינונגנמ  םייקלו  הדחכה ,

תוצרפתה תא  ענמנ  ךכ  רב –  תויחב  רחסה  תלבגה 
האבה הפגמה 

.תונידמ ןיב  םדא  ינבו  תורוחס  לש  תבחרנ  העונתלו  םדאה  לש  ןיסולכוא  תופיפצב  היילעל  םידע  ונחנא  םינורחאה  םירושעב 
זכרמה תויטונואוז .) תולחמ   ) םייח ילעבב  ןרוקמש  תולחמ  םג  ןהבו  םלועה , תווצק  לכל  תולחמ  תרבעהל  זרז  ןה  הלא  תועפות 

תומרוג ןהו  םייח , ילעבב  ןרוקמ  הנורוקה ) אלל   ) תושדחה תולחמה  ללכמ   75%- כש אצמ  ( CDC  ) תולחמ תרקבל  יאקירמאה 
, יברעמה סולינה  תחדק  יגנדה , הקיזה , תא  תונמל  ןתינ  םייח  ילעב  םיריבעמש  תושדחה  תולחמה  םע  הנשב  . תוומ  ירקמ  ינוילימל 

(. הנורוקה תחפשמל  ךיישה  ףיגנמ  תומרגנ  תונורחאה  יתש   ) MERS- הו  SARS-תולחמו ה הלובא  תופועה , תעפש 

הפגמל ךופהל  לאיצנטופ  הל  שיש  הלחמ  לש  ( spillover  ) הגילזל תויונמדזה  רצוי  םדאה  ידי  - לע רב  תויח  לש  רבגומה  לוצינה 
ץרפתהש הנורוקה  ףיגנ  םע  הרקש  יפכ  רב , תויח  לש  הליכאו  רחס  תרגסמב  תורקל  לוכי  הז  גוסמ  בצמ  םדאה  . ברקב  ץרפתתש 

תווהמ תושדח  תויטונואוז  תולחמ  .ןיסבש  ןאהוו  זוחמב  תויחה  קושב  תרקובמ  יתלב  תוליעפ  תובקעב  הארנה  לככ  רבמבונב 2019 ,
.ןדגנ תופורתו  םינוסיח  םימייק  אלו  העודי  אל  ןהלש  העיגפהש  תולחמ  םע  דדומתהל  ישוקה  בקע  רבגומ  םויא 

רחסה המכ  דע  הלאשב  םלועב  עבטה  תרימש  ישנא  לש  בלה  תמושת  בור  הדקמתה  םויה  דע  רב , תויחב  רחסה  תעפשהל  רשאב 
, םיחמצו תויח  ינימ  לש  ןווגמבו  רפסמב  יתועמשמה  םוצמצב  יזכרמ  םרוג  אוה  רב  תויחב  רחסה  .ןמצע  רבה  תויח  תויסולכואב  עגופ 

םסרפש ימלועה  עבטה  בצמ  "ח  ודב תדדחתמ  ףא  וז  הדוקנ  .עבטב  םיבר  םינימ  לש  םמויק  ךשמהל  רשאב  ששחל  םרוגש  רבד 
. ימלועה  יגולויבה  ןווגמה  לע  ותובישחב  ינשה  םויאה  אוה  םינימ  לש  אמייק  - רב וניאש  לוצינ  יכ  הארמה  יאמב 2019 ,  IPBES

תיתרוסמ האופרל  לכאמ , יכרוצל  רב  תויח  לש  םירצותו  עבטה  ןמ  רב  תויח  תכירצ  לש  ןימוי  תקיתע  תרוסמ  שי  תובר  תונידמב 
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ןוגכ רב , תויחמ  םירצותל  תרבוגו  תכלוה  השירדו  דמחמ , תויחכ  תויטוזקא "  " תויחל םלוע  קבוח  שוקיב  םימייק  ןכ , ומכ  .תוברתלו 
תורוע (, wildmeat וא  bushmeat  ) עבטב ודוצינש  רב  תויחב  ורוקמש  רשב  םינילוגנפ , ישקשק  םיסירגיט , תומצע  םיליפ , בהנש 

.דועו םינָקדִחמ  ראיווק  םי , ינוסוס  תומצע  םינינתו , םישחנ 

חוקיפה ךרוצל  .ומצע  ןימה  רובע  אמייק  - רב תויהל  בייח  רב  תויחב  רחסהש  איה  עבטה  ירמוש  ברקב  תלבוקמהו  תיללכה  הבשחמה 
Convention on International Trade  ) תימואל - ןיבה  CITES תנמא תנשב 1973  הדסונ  רב  יחמצבו  תויחב  ימואל  - ןיבה רחסה  לע 

לע רוסאל  התרטמש  וז , הנמאב  תורבח  םלועה  תונידמ  לכ  טעמכ  םויכ  (. in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
ימואל - ןיב רחס  לע  םיינדפק  רוטינו  חוקיפ  ינונגנמ  םייקלו  הדחכה , תנכסב  םיאצמנה  רב  יחמצו  תויח  ינימב  ימואל  - ןיבה רחסה 

. םהב  רחסה  בקע  הדחכה  תנכסל  םיברקתמה  םינימב 

רורגל לולע  הנמאה  תויחנה  יולימ  - יאש םושמ  תוימואל , - ןיבה עבטה  תונמא  ןיבמ  רתויב  תוליעיה  תחא  איה  הנמאה  יכ  ןייצל  בושח 
ישנא לש  םנובאדל  ךא  .ימואל  - ןיב רחסמ  בקע  דחכנ  אל  היתומושרב  אצמנה  ןימ  ףא  ףקותל  הסנכנ  איהש  זאמ  ןכאו , .תויצקנס 

ילכלכה םורופה  יפ  לע  דמאנש ב-2016  םוצע , ףקיהב  םייקתהל  ךישממ  יקוח  אלה  רחסה  הלא  םיצמאמ  תורמל  עבטה , תרימש 
ימואל - ןיבה םויצרוסנוקה  תרגסמב  לועפל  הכישממ   CITES תנמא הנש  . ידמ  םירלוד  דראילימ  דע 23   7- כב ( WEF  ) ימלועה

.רב תויחב  יקוח  יתלבה  רחסה  דגנכ  םחליהל  ידכ  תונידמל  םילכ  קפסלו   (ICCWC  ) עבטה דגנכ  םיעשפ  תעינמל 

, ךכ .ירנירטו  חוקיפ  וא  תומייק  תניחב  אלל  םייקתמ  ובורש  יתנידמ , - םינפ רחס  לע  חוקיפל  תוכמס  ןיא   CITES תנמאל תאז , םע 
.םדאל הנורוקה  ףיגנ  לש  הגילזה  תרשרשב  םיאשנ  םינימכ  םידושחה  םינילוגנפו , םיפלטע  ןיסב  רבה  תויח  יקוושל  ועיגה  לשמל ,

ןוגכ רב , תויח  לצא  הנורוק  ייומד  םיפיגנ  יכ  םינעדמ  םיריהזמ  םירושע  המכ  הזמ  .ריקה  לע  התייה  תבותכהש  דיגהל  ןתינש  קפס  ןיא 
רבמבונב 2002 .ןיס  םורדב  רב  תויח  תליכא  לש  הנכסה  ינפמ  םינעדמה  ועירתה  דחוימ  ןפואבו  תקתקתמ , ןמז  תצצפ  םה  םיפלטע ,

, גנוק גנוהל  תוריהמב  טשפתה  םשמו  הנורוקה , יפיגנ  תחפשמל  ךיישה  , SARS-ףיגנ ה ןיסב  גנודגנאוג  זוחמב  הנושארל  עיפוה 
תוטלחהה ילבקמל  המכשה  תאירק  היהת   SARS-תפגמש ה םיענכושמ  ויה  םיבר  םינעדמ  .םלועה  יבחרל  ךכ  רחאו  םאנטייוול 

SARS-תוצרפתה ה ירחא  ןיסב  ולטוהש  םירוסיאה  .הרק  אל  הז  ךא  רב , תויחב  יצרא  - םינפ רחס  יפלכ  םהלש  תוינידמל  סחיב  ןיסב 
איה תוחנהה  תחא  תררבתמו , תכלוה  הנורוקה  תפגמ  תמצועשכ  תעכ , .המלענו  המלבנ  הפגמהש  ללגב  רתיה  ןיב  רהמ , ולטוב 

האיבמ וז  הכרעה  .הנורוקהמ  תוינלטק  םג  ויהיש  ענמנה  ןמ  אלש  תושדח , תויטונואוז  תופגמ  לש  תויוצרפתה  רתוי  הארנ  דיתעבש 
הלאשה תלאשנו  רבה , תויחב  ימוקמהו  ימואל  - ןיבה רחסה  לע  הפיכאהו  חוקיפה  תמר  תא  שדחמ  ןוחבל  ךרוצב  הרכהה  תא  המיע 

? דיתעב  הלאכ  תויוצרפתה  עונמל  ןתינ  דציכ 

.םינגהו עבטה  תושר  יחקפ  ידי  - לע וספתנו  לארשיל  וחרבוהש  תויטוזקא  םירופיצ  (. Amazona oratrix  ) שאר תבוהצ  הנוזמא 
תושר םוליצ : רב |  יחמצבו  תויחב  ימואל  - ןיבה רחסה  לע  חוקיפל   CITES תנמא םושיי  לע  לארשיב  יארחאה  ףוגה  איה  תושרה 

םינגהו עבטה 
, םתואירב לעו  היבשות  ייח  לע  רומשל  ידכ  לועפל  הטלחה  ןיס  הלביק  םלועה , יבחרב  הנורוקה  תוטשפתה  םע  ראורבפב 2020 ,

רחס לש  רוטינבו  רותיאב  ישוק  ןיידע  םייק  תאז , םע  .לכאמל  רב  תויח  לש  הכירצה  תא  היתולובגב  ינמז  ןפואב  עונמל  הטילחהו 
םג .םאתהב  הקיקח  יונישו  תיצרא  - םינפה תוינידמב  יוניש  המיע  איבת  הפגמה  םעפהש  תווקל  ןתינו  וילע , חוקיפבו  יקוח  יתלב 
לש ןה  ןהיתויונכוסו  תולשממה  לש  ןה  רב , תויחב  יקוח  יתלב  רחס  דגנ  תוליעפה  ףקיהב  היילע  תשגרומ  םלועה  תונידמ  ראשב 
תואירבה ןוגראל  עבט  תרימש  ינוגראו  םייח  ילעב  תויוכז  ינוגרא  רתוי מ-200  ונפ  הנורוקה  תפגמ  תוצרפתה  זאמ  .תיחרזאה  הרבחה 

, תאז םע  .רב  תויחב  םהב  םירחוסש  םיקווש  םויק  עובק  ןפואב  ורסאיש  ידכ  תולשממ , לע  ץחל  ליעפהל  השירדב  ( WHO  ) ימלועה
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תרימש לש  טביהה  תניחבמ  דגנמ , .ישעמ  ונניא  רב  תויחב  ימואל  - ןיב וא  יצרא  - םינפ רחס  לש  ףרוג  רוסיאש  הארנ  וישכעל  ןוכנ 
, רחסה לש  הפיכאהו  הרדסאה  רופיש  ןכל , .רב  תויחב  רחסה  לש  תובכרומה  בקע  לילכ , ותוא  רוסאל  אל  תובוט  תוביס  שי  עבטה 

. ףידע  תופגמ –  תוצרפתהלו  םיפיגנ  לש  הגילזל  םינוכיסה  תתחפה  ךותו  רבה , תויח  תחוורו  םדאה  תחוור  תונורקע  יפ  לע 

ךרוצהו הנורוקהו  עבטה  סרה  ןיב  רשקה  לע  םירבדמש  תולוק  רתויו  רתוי  םיעמשנ  הנורוקה , תוצרפתה  זאמ  רבועש  םוי  לכב 
רשקל תונותיעל  העדוהב  הסחייתה  ץלוש , הינווס  בגה ' הינמרג , לש  הביבסה  תרש  .תופסונ  תופגמ  עונמל  ידכ  עבט  תרימשב 

רבשמ ירוחאמ  דמועש  רבשמה  אוה  עבטה  סרה  הירבדל , תופגמו  . האולחת  תוצרפתהל  לאיצנטופו  עבטה  סרה  ןיב  רישיה 
, ךכיפל .בוש  הרקי  הזש  םייוכיסה  תא  הלעמ  תויגולוקא  תוכרעמ  לש  ימלוע  סרה  ןיסב , הליחתה  הנורוקהש  יפ  לע  ףאו  הנורוקה ,

.תושדח תוקבדימ  תולחמ  תוצרפתהבש  תונכסה  תא  עונמל  ידכ  םלועב  םינוש  םירוזאב  עבטה  תרימשל  הבר  תובישח  הנשי 

םיצעמו םילקאה –  רבשמו  יגולויבה  ןווגמה  רבשמ  רותפל –  םישרדנ  ונאש  םירחא  םיימלוע  םירבשמל  ףסוותמ  הנורוקה  רבשמ 
ינב ןיב  ןילמוגה  יסחי  תא  שדחמ  ןוחבל  ונילע  .תויגולוקאה  תוכרעמהו  הביבסה  לע  םדאה  תועפשה  לש  רתוי  הבחרה  היגוסה  תא 

תא ץמאלו  הביבסה  תוינידמל  תואירבה  תוינידמ  ןיב  רשקה  תא  קזחל  חוקיפל , םיימואל  - ןיבה םינונגנמה  תא  ללכשל  עבטל , םדאה 
ונילע רבה , תויח  לוצינ  תעינמ  םע  דבב  דב  (. transformative change  ) יתוהמ לדבהל  םרוגה  יונישל   IPBES  לש האירקה 

תויח ןיב  ךוכיחה  תודוקנ  תנטקהו  םירז  םינימ  לש  השילפ  תעינמ  ינסרה , חותיפ  תקספה  תועצמאב  ןהב  העיגפה  םוצמצל  לועפל 
.תינוריעה הביבסב  םדאל  רבה 

ןסוחה ימואלה , ןוחטיבהש  הנבהה  ךותמ  תוטלחהה  ילבקמ  ברקב  םילוקישה  תמדִקל  רובעל  הכירצ  עבטה  תרימש  לארשיב 
.תויגולוקאה תוכרעמה  לש  ןדוקפתב  קהבומ  ןפואב  םייולת  רוביצה  תואירבו  ימואלה 

היתולובגב ינמז  ןפואב  עונמל  הטלחה  ןיס  הלביק  םלועה , יבחרב  הנורוקה  תוטשפתה  םע  .היסא  חרזמב  רב  תויחב  יקוח  יתלב  רחס 
Dan Bennett; Wikipedia CC BY 2.0 םוליצ : לכאמל |  רב  תויח  לש  הכירצה  תא 

CITES תנמאו לארשי  תנידמ 

ותרטמש רב  יחמצו  רב  תויח  לש  אוציו  אובי  ירתיהל  ןונגנמ  םייק  זאמו  תנשב 1979 ,  CITES תנמא תא  הררשא  לארשי  תנידמ 
, עבט תורומש  םיימואל , םינג  קוחו   1955 "ו - טשת רבה  תויח  תנגהל  קוחה  תועצמאב  תמשוימ  הנמאה  .הנמאה  תוערכה  תא  עצבל 

ףוגכ םינגהו  עבטה  תושר  תא  הלשממה  התנימ   CITES לע הנידמה  תמיתח  תעב  "ח-1998 . נשת החצנה  ירתאו  םיימואל  םירתא 
םירצותהו רב  תויח  לש  אוציו  אובי  לע  תחקפמו  רחסה , ירתיה  תא  תקפנמ  תושרה  .ץראב  התפיכאלו  הנמאה  םושייל  יארחאה 

תונידמה תחאכ  תרכומו  הב , דואמ  ליעפ  דצ  איה  תושרה ) תועצמאב   ) לארשי הנמאל , התופרטצה  זאמ  .לארשי  ימוחתל  ןהלש 
תחא שמשל  לארשי  הרחבנ  ףא  .תורחאו ב-2016  יפוריאה  דוחיאה  ודוה , הינק , "ב , הרא םע  דחי  עבט , תרימש  ןיינעב  תוקזחה " "

[2]

[4]

[ [6
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.םינש שש  לש  הפוקתל  הנמאה  ןוירוטקרידב  הפוריא  רוזא  לש  תוגיצנה  תעבראמ 

וסנכוה טסוגואב 2019  המייקתהש  הדיעווב  .םינימ  לעמ 35,000  םיללכנ  הנמאה  יחפסנב  םיעפומה  םינגומה  םינימה  תמישרב 
הבחרוה ןכו  םדוק ) דוע  םינגומ  םינימ  ויה  לארשיבש   ) םישירכ ינימ  רפסמו  תופרי  םלועה ג' יבחרב  הנמאה  תנגה  תחת  הנושארל 

, הנמאה יחפסנבש  םינימה  לע  הנגה  רבדב  הנמאה  תושירדל  תמאות  היהת  לארשי  תנידמב  הקיקחהש  ידכ  .תוירא  לע  הנגהה 
תועצמאב םינגומ  עבט  יכרעכ  הנמאה  יחפסנב  םימושרה  םינימה  לכ  לע  ןיקלא , באז  ח"כ  הביבסה , תנגהל  רשה  הנורחאל  זירכה 

לש םינימב  ימואל  - ןיב רחס  רבדב  הנמאה  םושיי   ) החצנה ירתאו  םיימואל  םירתא  עבט , תורומש  םיימואל , םינג  תזרכאל  ןוקית 
(. "ף-2020 שת ןוקית   ) "ד-2004 סשת םינגומ ,) עבט  יכרע  ( ) הנכסב םינותנה  רב  תייחמצו  רב  תייח 

ףקותל סנכייש  םיליפ  בהנשב  רחסל  ףרוגה  רוסיאה  ומכ  םימוחת , רפסמב   CITES תנמא יללכמ  רתוי  ףא  הרימחמ  לארשי  תנידמ 
יגולוקא ןוכיס  תווהל  תולולעש  הלא  לש  וא  עבטב  ןרוקמש  רב  תויח  לש  אובי  הריתמ  הניא  לארשי  ןכ , ומכ  ראוניב 2021 . ב-1 

ידכ וב , תושמתשמ  םלועה  תונידמ  לכש  הנמאה , לש  םירתיהה  ןונגנמב  תשמתשמ  םינגהו  עבטה  תושר  .םישלופ  םינימכ  לארשיב 
.םישלופ םינימ  ינפמ  ץראב  עבטה  לע  רומשל  הרטמב  לארשיל  אוביה  לע  רתוי  בוט  חקפל 
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