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םינגותפ םינסכאמה  םייח  ילעבלו  עבט  יחטשל  םדאה  יזוכיר  ןיב  רתוי  תובר  עגמ  תודוקנו  עוטיק  רצוי  לודיג  יתב  סרה 

תופגמ תוצרפתהו  עבטה  סרה  ןיב  רשקה  לע 
תויטונואוז

ריצקת

תולחמ . COVID-19 הנורוקה תפגמ  ומכ  תושדח , תויטונואוז  תופגמב  תיטמרד  היילע  הנשי  תונורחאה  הנשה  םיעבראב 
ינפ לע  יגולויבה  ןווגמה  תדחכהל  תמרוג  תושונאה  דבב , דב  .םדאה  ינבל  תוגלוזו  םייח  ילעב  לצא  תוחתפתמ  תויטונואוז 

, תויטונואוז תולחמ  לש  היצולובאה  ןיבל  תויגולוקאה  תוכרעמבו  עבטב  העיגפה  ןיב  רשק  םייק  .ינסרה  בצקב  ץראה  רודכ 
.םדאל ןהלש  הגילזהו  ןהלש  תוטשפתהה 

עודי ןכו  לולידה , טקפא  הנוכמה  העפותב  תויטונואוז  תולחמ  לש  רתוי  הכומנ  תוחיכשל  רושק  אצמנ  רישע  יגולויב  ןווגמ 
רתוי תובר  עגמ  תודוקנו  עוטיק  רצוי  לודיג  יתב  סרה  .םדאל  תולחמ  תגילז  םיריבגמ  יגולויבה  ןווגמב  םיעגופה  םימרוג  יכ 

םירפומ לודיג  יתבב  ןכ , ומכ  .םינגותפ  םינסכאמה  םייח  ילעבלו  םיילוש ) טקפא   ) עבט יחטשל  םדאה  יזוכיר  ןיב 
, ךכ לע  ףסונ  .תרבגומ  תוליעיב  םתוא  םיריבעמו  םינגותפ  םינסכאמה  ( generalist species  ) םיינללוכ םינימ  םיטשפתמ 

.ינגותפ ףיגנ  תורצוויהל  יוכיסה  תא  הריבגמה  םינסכאמ , םינימו  םיפיגנ  ןיב  תזרוזמ  היצולובא  תרצונ  םיעטוקמ  םיחטשב 
ךרד הנורוקה , ףיגנ  םע  הרק  הארנה  לככש  ומכ  תושדח , תופגמ  תויוצרפתהל  יוכיסה  תא  םיריבגמ  רב  תויחב  רחסו  דיצ 

.םיימינפ םירביאו  םד  לש  הליכאו  עגמ 
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תובחרתה תא  תרשפאמ  תעצוממה  הרוטרפמטה  תיילע  .תויטונואוז  תולחמ  לש  תוטשפתה  ריבגהל  יופצ  םילקאה  יוניש 
.ינופצה ץראה  רודכ  יצחב  הייסולכוא  יזוכיר  ןוויכל  םייפורט  םירוזאמ  תולחמל  םירוטקו  לש  הייסולכואה  לודיגו  הצופתה 

רבה תויחבו  עבטב  העיגפה  תעינמש  הנבהל  ליבוהל  ךירצ  הנורוקה  רבשמו  ומויק , םצעמ  טושפ  בר  ךרע  לעב  אוה  עבטה 
ךכב אטבתהל  הכירצ  תופגמ  ינפמ  הנגהב  תואירב  תויגולוקא  תוכרעמ  לש  דיקפתה  תנבה  .םדאה  תודרשיהל  תינויח 

.ימואלהו ימלועה  תויופידעה  רדסב  יזכרמ  דעיל  ךופהת  עבט  תרימשש 

אובמ

תוילכלכ תוכלשה  םע  תוומ , ירקמ  יפלא  תואמלו  םלועה  יבחרב  םילוח  ינוילימל  המרג   COVID-19 תיחכונה הנורוקה  תפגמ 
תונורחאה םינשה  םיעבראב  .םיפלטעב  הארנה  לככ  הרוקמו  השדח  תיטונואוז  הלחמ  איה  הנורוקה  תכל  . תוקיחרמ  תויתרבחו 

ינבל תוגלוזו  םייח  ילעב  לצא  תוחתפתמה  הנורוקה , תפגמ  ומכ  תושדח , תויטונואוז  תולחמ  תוצרפתהב  תיתועמשמ  היילע  הנשי 
תושדח תויטונואוז  תולחמ  רב  . תויחב  םרוקמ  םינורחאה  םירושעב  ואצמנש  םישדחה  םינגותפהמ  .םדא כ-72% 

הפורת ןיאו  ןוסיח  ןיא  תועודי , אל  ןהלש  תועפשההש  ןוויכ  תושונאה , תואירב  לע  רבוג  םויא  ןה  ( emerging zoonotic disease)
. םינימ לש  תינומה  הדחכהבו  תויגולוקאה  תוכרעמה  סרהב  היילע  הנשי  וללה  תולחמה  תוצרפתהב  היילעל  ליבקמב  אצמנב .

רוקסי הז  רמאמ  תויטונואוז . תולחמ  תוצרפתהל  יגולויבה  ןווגמב  תינגופורתנאה  העיגפה  תא  םירשוקה  םיבר  םינונגנמ  םימייק 
יתב סרה  יגולויב –  ןווגמ  ןדבואל  םיליבומ  םימרוג  השולש  ןחבי  ןכו  תויטונואוז , תופגמ  תוצרפתה  ןיבל  יגולויב  ןווגמ  ןיב  רשקה  תא 

.רבעב הנורוקה  תחפשממ  תופגממ  םיחקל  לע  שגדב  תופגמ , ןיבל  םהיניב  רשקה  תאו  םילקאה –  יונישו  רב  תויחב  רחס  לודיג ,

וססבתה םייח  תונכסמש  תוירקיעה  תוקבדימה  תולחמהמ  הברה  תאז , םע  .תושונאה  רחשמ  תוקבדימ  תולחמל  ןברוק  ויה  םדא  ינב 
םע םדאה  לש  רבגומ  עגמ  ןגותפה  .) תא  קזחתל  קיפסמ  םילודג  הייסולכוא  ירובצמ  ורצונשכ  יאלקחה , ןדיעה  תליחת  ירחא  קר 

ךלוה רבעמ  הייסולכואה , תופיפצ  תובקעב  ינרדומה  ןדיעב  .םדאל  תושדח  תויטונואוז  תולחמ  לש  הגילז  ייוכיס  ריבגמ  םייח  ילעב 
םורגיו הייסולכואב  ססבתי  םדאל  רבעוהש  ןגותפש  יוכיסה  רבוג  תורוחסו  םישנא  לש  הפוכתה  תילבולגה  העונתהו  םירעל  לדגו 

. הפגמ  תוצרפתהל 

תועודי אל  ותוצרפתהל  תוביסהו  ףיגנה  רוקמש  דועב  . SARS-COV-2 םשב ףיגנמ  תמרגנ   COVID-19 תיחכונה הנורוקה  תפגמ 
םע הפגמל ב-2003  םרג  סראסה  ףיגנ  רב . תויח  קושב  ורוקמו  יטונואוז  ףיגנב  רבודמש  איה  תחוורה  תיעדמה  הרבסה  ןרושאל ,

לע ועירתה  תובר  תורהזאו  ןיסב , רב  תויח  קוש  היה  רוקמה  זא  םג  הארנה , לככ  .םלועה  יבחרב  םיקבדנה  ברקמ  התומת   10%
םע כ- רתוי , דוע  תינלטק  התייה  איה , ףא  הנורוקה  תחפשממ  , MERS-תפגמ ה הלא  . םיקוושמ  תופגמ  לש  תורזוח  תויוצרפתה 

. םיפלטעב ינויצולובא  רוקמ  שי  הז  ףיגנל  םג  ךא  ראטקב , םילמגב  הארנכ  הרוקמ  .םיקבדנה  ברקמ  התומת   30%

יגולויב ןווגמב  העיגפו  הדחכה 

הנש ןוילימ  הדחכהה ב-10  בצקמ  יפ 100–1,000  הובג  בצקב  םייח  ילעבו  םיחמצ  ינימ  לש  תבחרנ  הדחכהל  תמרוג  תושונאה 
הירוטסיהב תישישה  תינומהה  הדחכהה  תא  עינמ  םדאהשו  הדחכה , תנכסב  םיאצמנ  םינימ  ןוילימכש )!(  איה  הכרעהה  .תונורחאה 

. ץראה רודכ  לש 

העפותב םדא , ינבל  ורבעי  תויטונואוז  תולחמש  ןוכיסה  תנטקה  ןיבל  הובג  יגולויב  ןווגמ  ןיב  רשק  חכוה  תובר  תויגולוקא  תוכרעמב 
, םינגותפה ןווגמב  הדירי  התפצנ  רתוי  לודג  רב  תויח  ןווגמ  םע  תויגולוקא  תורבחב  . dilution effect)  ) לולידה טקפא  הנוכמה 

םיתיעל תונוש . םייח  ילעב  תוצובקבו  תויגולוקא  תוכרעמ  יגוסב  רמשנ  הז  רשק  םייאת ; - בר םיליפטו  םיקדייח  םיפיגנ , ללוכ 
תכרעמב םינגותפל  םיילאיצנטופ  םינסכאמ  לש  רתוי  הובג  ןווגמל  םרות  לודג  רב  תויח  ןווגמש  ךכ  ךופהה , רשקה  םייקתמ 

.םדאלו םירחא  םינימל  הקבדהל  רוקמ  םהשו  ןמז  ךרואל  םהלש  הייסולכואב  ןגותפה  תא  םירמשמה  םינימל  רמולכ  תיגולוקאה ,
. םינגותפ יריבעמ  םינימ  תורבגתהל  איבמ  בורלו  יארקא , וניא  םדאה  תוליעפ  בקע  תויגולוקא  תורבח  בכרהב  יונישה  תאז , םע 

םינימו םימסרכמ  םיפלטע , ןוגכ  תומיוסמ , תוימונוסקט  תוצובקל  תישאר , .לולידה  טקפא  תא  ריבסהל  םילוכי  םינונגנמ  המכ 
. תויטונואוז תולחמל  םינסכאמ  םינימ  שמשל  תורחאמ  רתוי  הובג  לאיצנטופ  םיטמירפ , תמגודכ  תיטנגוליפ  םדאל  םיבורקה 

יוכיסהש ךכ  תיגולוקאה , הרבחה  בכרהב  תיסחי  הנטק  םינסכאמ  םינימ  לש  תוחיכשה  םינימ , ןווגמב  תורישע  תורבחב  ךכיפל ,
וא םישותי  ןוגכ  םירוטקו , ינימ  ידיב  תורבעומה  תולחמב  .דרוי  תיטונואוז –  הלחמל  ןסכאמ  שמשל  םיאתמה  ןימ  קיבדי  ןגותפש 

. םיעוגנ םיטרפ  וב  שיש  ןיממ  םד  תנמ  חקיי  רוטקווהש  יוכיסה  דרוי  תויצרק ,

םינימ תוחפ  םימייקתמש  ךכ  יגולוקאה , גראמה  עגפנ  רתוי  ךומנ  יגולויב  ןווגמ  םע  תורבחבש  אוה  לולידה  טקפאל  ףסונ  רבסה 
בחר ןווגמל  םימאתומ  הלא  םינימ  ( generalist species  ) .םיינללוכ םינימ  לש  תוטשפתהה  תרשפאתמו  םיפרוט , תוחפו  םירחתמ 

םירדוחו םינגותפ  רתוי  בורל  םיאשונ  םיינללוכ  םינימ  םדאה . תביבסל  םאתומל  ךפוה  םהמ  קלחו  ןוזמ , תורוקמו  לודיג  יתב  לש 
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אצמ היסא  חרזמ  יבחרב  םימסרכמ  ינימ  קדבש 16  רקחמ  לשמל , תולחמ . תגילז  ייוכיס  םיריבגמ  ךכבו  םדאה , תוביבסל 
םינגותפ רתוי  םיאשונה  םיינללוכ  םימסרכמ  רתוי  ואצמנ  רויע , וא  תורעי  תתירכ  תואלקח , ידי  - לע םירפומש  לודיג  יתבבש 

. םדאל םינכוסמה 

לש 142 תוחכונ  ןחבש  רקחמ  .רבה  תויח  לש  רומישה  בצמ  םג  אלא  תויטונואוז , תולחמ  לע  עיפשמ  ללוכה  םינימה  ןווגמ  קר  אל 
לדוגו  IUCN-יפל ה ולש  רומישה  בצמ  ןימה , לש  תימלועה  הייסולכואה  לדוג  ןיב  רישי  םאתמ  אצמ  םיקנוי  לצא  םייטונואוז  םיפיגנ 

םה רתויב  תולודגה  תויסולכואה  םע  םיקנויה  ינימ  .ןסכאמ  אוהש  םייטונואוזה  םיפיגנה  ינימ  רשוע  ןיבל  ןימה , לש  הצופתה  םוחת 
. קשמ תויח  וא  םדאה , תביבסל  םהלש  היחמה  יאנת  תא  ומיאתהש  םישלופ , םינימו  םיצרפתמ  םינימ 

םינימ םה  (  Rhinolophidae  ) םייפסרפה תחפשממ  םיפלטע  .ולש  ףרוחה  תנש  תעב  ( Rhinolophus hipposideros  ) ידמג ףסרפ 
Matthieu Gauvain, Wikimedia, CC BY-SA 3.0 םוליצ : הנורוקל |  םינסכאמ 

תויטונואוז תולחמו  לודיג  יתב  סרה 

םדאה שומישל  רמוהש  חטשה  זוחאש  וארה  םילדומ  .םדאל  םייח  ילעבמ  תולחמ  תגילז  ןיבל  לודיג  יתב  סרה  ןיב  הובג  םאתמ  םייק 
ןסחאמכ דקפתי  םיוסמ  קנוי  ןימש  תורבתסה  םיריבגמה  םיירקיעה  םימרוגה  ןיב  היופצ . תיטונואוז  הפגמ  לדוג  אבנל  יושע 

. ןימה  לש  הצופתה  חטשב  ץאומ  ינוריע  חותיפ  אצמנ  םיבר , םייטונואוז  םיפיגנ  ינימל 

לודיג תורעי , אוריב  תואלקח , ידי  - לע םדאה  שומישל  רמוה  ץראה  רודכ  לש  יתשביה  חטשה  ללכמ  כ-75%  , IPBES ןוגרא "ח  וד יפל 
רעיהמ .עוגפ כ-70%  בחרמב  םינטק  םייעבט  םיחטש  רצויה  עוטיקמ  םיעגפנ  ורתונש  םייעבטה  לודיגה  יתב  דועו . היישעת  םירע ,
, יגולויבה ןווגמב  דע 75%  לש  הדיריל  םרוג  ודבל  עוטיק  .רעיה  הצקמ  דבלב  רטמוליקמ  תוחפ  לש  קחרמב  אצמנ  םלועב  רתונה 

. םינימ תדחכהלו  רב  תויח  תויסולכוא  לש  יטנגה  ןווגמה  ןדבואל 

.םירפומ םיחטש  לש  ( matrix ' ) תפטעמ ןיבל ה' םייעבט  םיחטש  לש  הבילה  ןיב  םיילושה  ךרוא  תא  לידגמ  לודיגה  יתב  עוטיק 
ןגותפב וקבדוהש  םיטרפ  רמולכ , תולחמ , יאשנ  םייח  ילעבל  םדאה  יזוכיר  ןיב  רתוי  תובר  עגמ  תודוקנ  רצוי  הז  םיילוש  טקפא 

םדאה לש  הדדוב  הקבדהמ  הלחה  אל  הפגמהש  חכוה  תומיוסמ  תולחמב  .ורבעי  תולחמש  יוכיס  רתוי  שיש  ךכ  וריבעהל , םייושעו 
יוכיסה הלוע  עגמל , יוכיסה  הלועש  לככש  ךכ  הפגמ ; ללכל  רבד  לש  ופוסב  וליבוה  תונשנו  תורזוח  תוקבדהש  אלא  םייח , לעבמ 

לש רתוי  רכינ  זוחא  רב , תויחל  םדאה  ןיב  םיבורק  עגמ  יווק  םהב  ויהש  הקירמא  םורדבו  הקירפא  יבחרב  םירוזאב  תוצרפתהל .
. הז ףיגנ  תוחיכשל  םאתמ  אצמנ  רב  תויח  לש  רבגומ  לוצינ  םע  םירוזאב  היסאב  .הנורוקה  תחפשממ  םיפיגנב  עוגנ  היה  םיפלטעה 

. םדא ינב  לצא  תוצרפתמה  תושדחה  תויטונואוזה  תולחמה  ללכמ  תיצחמכל  תיארחא  תואלקח  יחטשל  לודיג  יתב  תרמתה  םג 
ןוגכ תוקבדימ  תולחמב  קבדיהל  ןוכיס  יפ 1.74  שי  תואלקחב  םידבועה  םישנאלש  התלעה  היסא  חרזמ  - םורדב הבחר  הריקס 
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. הירלמו סופיט 

איה ךכל  המגוד  םיעטוקמ . םיחטשב  םיינללוכ  םינימ  תוטשפתה  אוה  תויטונואוז  תולחמל  לודיג  יתב  סרה  רשוקה  ףסונ  ןונגנמ 
לגר - ןבל רבכע  אוה  הקירמא  ןופצב  ירקיעה  ןסכאמה  ןימה  .הייצרק  תועצמאב  תרבעומו  תינלטק , תויהל  היושעש  םיילה , תלחמ 

תויצרק רתוי  םג  םהב  ואצמנש  רתוי , םינטק  רעי  יעטקמב  רתוי  ץופנ  הז  ןימ  .לוכ  - לכוא ינללוכ  ןימ  (, Peromyscus leucopus)
. םיילה תלחמב  תועוגנה 

תולדלדתה .םדאל  םינגותפה  לש  הגילזה  תא  הריבגמו  רב , תויח  לצא  תולחמה  תוחיכשב  היילעל  תמרוג  לודיג  יתב  לש  הרפה 
, הלא םייתביבס  םימרוגמ  םימרגנה  ץחלו  הקוצמ  .הפירט  הריבגמו  ןוזמ  יבאשמ  לע  תורחתה  תא  הפירחמ  םייעבטה  םיבאשמה 

רוזיפ בצק  תא  םיריבגמ  ןכו  םינגותפ  ינימל  םהלש  תושיגרה  תא  םילעמ  ךכבו  םייחה  ילעב  לש  ןוסיחה  תכרעמ  תא  םישילחמ 
םיאשנ ואצמנ  ואינרובב  םיעטוקמו  םירפומ  תורעיב  דורי  ינפוג  בצמב  םיפלטע  הביבסל . םייחה  ילעבמ  ( shedding  ) םינגותפה

. סוריוורטסאה תחפשממו  הנורוקה  תחפשממ  םיפיגנ  רתויל 

הריהמ היצולובאו  לודיג  יתב  עוטיק  ןיב  רשוקה  (, coevolution  ) תפתושמה היצולובאה  לדומ  תא  העיצמ  השדח  תיעדמ  הירואת 
( טיזרפ - ודנא וא  טיזרפ  - וטקא  ) ליפט ןגותפה , הזכ  עטקמ  לכב  .ןסכאמה  ןימה  לש  םידדובמ  היחמ  יחטש  רצוי  עוטיק  .םינגותפ  לש 

ךכ ןגותפה , ותוא  לש  םיבר  םינז  תורצוי  תיטנג  הפיחסו  תורזוח  תויצטומ  .םהיניב  המאתהל  תפתושמ  היצולובא  םירבוע  ןסכאמהו 
םדאל  . הגילז  תולוכי  לעבו  ינלטק  היהי  םהמ  דחאש  יוכיסה  רבוגש 

רב תויח  תליכאו  דיצ 

ילעב לש  םיימינפ  םירביאו  םד  לש  הליכאו  עגמ  ךרד  תושדח , תופגמ  תויוצרפתהל  יוכיסה  תא  םה  םג  םיריבגמ  רב  תויחב  רחסו  דיצ 
ריבגמ ליבקמבו  תויגולוקאה , תוכרעמה  דוקפתבו  רב  תויח  לש  יגולויבה  ןווגמב  תושונא  עגופ  רב  תויח  רשבב  רחס  .םיעוגנ  םייח 

לכאמל וב  םירכמנ  םייחה  ילעבש  " ) בוטר  " קושמ הארנכ  עיגה  הנורוקה  ףיגנ  קשמ . תויחלו  םדאל  תויטונואוז  תולחמ  תגילז 
דוע ב- ןיס . ןזנאשב , הזכ , רב  תויח  קושב  הלחה  סראסה  תפגמ  םג  הנומת 1 .)  ) ןיסבש ןאהוו  זוחמב  רב  תויח  לש  םייחב ) םדועב 

, תוצרפתה התוא  לש  חקלה  תורמל  ךא  .ןיס  םורדב  רב  תויחב  רחסה  רסאנ  קושב , רב  תויחב  סראסה  ףיגנ  תאיצמ  תובקעב  , 2003
. ךישממ רב  תויחב  רחסה 

יבגל תונומא  תויתוברת , תורוסמ  תאז , תורמל  תנשמ 1973 . רבכ  תימואל  - ןיבה  CITES תנמאב רסאנ  הדחכה  תנכסב  םינימב  רחס 
םיפקיהב םלועה  יבחרב  רב  תויחב  יקוח  אל  רחס  תועינמ  סוטטס , למסכ  תורידנ  תויח  תכירצו  םייח  ילעב  ירביא  לש  יופיר  תוחוכ 

. רלוד דראילימכב  םיכרעומש 

תורעיב ( bushmeat  ) רב תויח  לש  יקוח  אל  דיצ  רשבמ  םדאל  ורבעוה  ( monkeypox  ) ףוקה תועובעבאו  סדייאה  הלובאה , תולחמ 
םדאל הרבעוה  הב , םילוחה  לש  התומת  דע 88%  תמרוגה  הקירפא , זכרמב  תינלטקה  הלובאה  תלחמ  תוצרפתה  הקירפאב .

תונידמ לש  ןתלחנ  וניא  תולחמ  תואשונ  רב  תויחב  רחס  .ודוצינש  םינימ  לש  תופוג  םע  הנשנו  רזוח  עגממו  רב  תויח  תליכאמ 
רב תויח  לש  םיחולשמ  ןוילימ  תלבקמ 2  "ב  הרא וליאו  עובש , ידמ  הפוריאל  הקירפאמ  עיגמ  בר  דיצ  רשב  .דבלב  תוחתפתמ 

. הנש ידמ  ןהירצומו 
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Simon Law, Wikimedia, CC BY-SA 2.0 םוליצ : ןיסב |  רב  תויח  קוש  הנומת 1 .

תויטונואוז תולחמו  םילקאה  יוניש 

היה 413.68 ןוכנ ל-2019  הרפסומטאב  ינצמח  - וד ןמחפ  לש  עצוממה  זוכירה  םדאה , ידיב  הממח  יזג  לש  תבחרנ  הטילפ  בקע 
תוטשפתה ץיאהל  יופצ  אוה  טרפבו  םיבר , םינפואב  םדאה  תואירב  לע  עיפשהל  יופצ  םילקאה  יוניש  (. ppm  ) ןוילימל םיקיקלח 

. תובורקה םינשב  רבגתהל  היופצש  העפשה  תויטונואוז , תולחמ 

( הוושמה וקמ  רתוי  קוחר   ) הנופצ טשפתהל  םיבר  םימזינגרוא  לש  יעבטה  הצופתה  חטשל  תמרוג  תעצוממה  הרוטרפמטה  תיילע 
יונישל םרוג  םילקאה  יוניש  ךכ , בקע  ןימל . םיאתמה  םילקאל  ההז  וב  שדחה  תורוטרפמטה  עצוממש  םוקמל  הבוגב , תולעל  וא 

. םילודג הייסולכוא  יזכרמל  םתוא  ברקמו  תויטונואוז , תולחמל  םינסכאמ  םינימ  לש  ןה  םירוטקו  לש  ןה  הצופתה  תבחרהלו 

בצק הלוע  רתוי  תוהובג  תורוטרפמטב  .םד  יצצומ  םיילגר  יקורפ  רקיעב  םירוטקו , לש  הייסולכוא  לודיגל  םג  תמרוג  תוממחתהה 
םייופצ םישותי  םירצקתמ . קרחה –  ףוגב  םינגותפ  לש  הריגדה  ןמזו  םד  תוחורא  ןיב  ןמזה  יקרפ  וליאו  םיקרח , לש  תוברתהה 

תויטונואוז תולחמ  .םויכ  רבכ  הנשב  םישנא  ינוילימ  תואמב  תועגופה  (, dengue  ) הגנדו הירלמ  ןוגכ  תולחמ  תצפה  ריבגהל 
שותי ידיב  תרבעומש  יברעמה , סולינה  תחדק  ירקמב  היילע  התארנ  ץראב  .לארשיב  דחוימב  תויטנוולר  םירוטקו  ידיב  תורבעומה 

ףיגנה .חומה  םורק  תקלדל  םורגל  היושע  םישק  םירקמבו  ( Culex perexiguus-ו Culex pipiens רקיעב  ) תיכלוכה תחפשממ 
םילקאהש לככ  תורזוח , תויוצרפתה  םע  טשפתהל  היופצ  תחדקה  .דחוימב  םימח  םיציקב  תוצרפתה  ירקמ  םע  לארשיב , ימדנא 

Phlebotomus  ) לוחה בובז  תועצמאב  תרבעומה  וחירי ) תנשוש   ) הינמשילה תלחמ  לש  תויוצרפתה  םג  וארנ  לארשיב  םמחתי .
. הרוטרפמטה תיילע  םע  רבגתמ  ולש  הציקעהו  תוליעפה  בצקש  (, .spp

םינימב םתוחיכש  תא  תולעהל  םמצע , םייטונואוזה  םינגותפה  לש  תוברתהה  בצק  תא  לידגהל  יושע  םילקאה  יוניש  ליבקמב ,
תוברתהל ןוזמב , דורשל  םייטונואוז  םינגותפל  תרשפאמ  תוממחתה  םדאה . לא  םהלש  הגילזה  בצק  תא  ריבגהלו  םינסכאמ 

. רתוי רהמ  רובעלו 

תונקסמו םוכיס 

הנורוקהמ תוינלטק  םג  ויהי  ןהש  ענמנהמ  אלו  תושדח , תוקבדימ  תולחמ  לש  תויוצרפתה  רתוי  הארנ  דיתעבש  םיכירעמ  םירקחמ 
עבט תרימשש  ךכב  אטבתהל  הכירצ  הלא  תופגמ  ינפמ  הנגהב  תואירב  תויגולוקא  תוכרעמ  לש  דיקפתה  תנבה  . 

. ימואלהו ימלועה  תויופידעה  רדסב  יזכרמ  ףיעסל  ךופהת 

ךא אנד , תמדִקמ  םיבר  םינגותפ  לש  תויאשנ  ויה  רב  תויח  .רבה  תויח  לע  הנניא  תויטונואוז  תולחמל  תוירחא ' ' הש רוכזל  בושח 
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םדאל םימרוג  וללה  םינגותפה  עגפיהל , ילבמ  םינגותפ  תואשונ  ןה  דועב  ןכל , .םדאה  לש  וזמ  הברהב  הקזח  ןהלש  ןוסיחה  תכרעמ 
םינגותפה תא  ךופהלו  רבה  תויח  םע  בורק  עגמב  אובל  ונל  םימרוג  לודיגה , יתב  ךותל  תישונאה  השילפהו  סרהה  לוצינה , .תולחל 

.תוינלטק תופגמל  רוקמל  וללה 

תרבעהל ןוכיסב  הדיריו  םדאה  תואירבל  המורת  תובר  םימעפ  הארה  יעבטה  יגולויבה  ןווגמה  שודיחו  תויגולוקא  תוכרעמ  םוקיש 
םירזוע תיגולויב  הרבדה  דודיעו  םירוטקו , וא  םינסכאמ  םינימ  לש  תוחכונ  וניטקיש  ךכ  לודיג , יתבב  םייוניש  תויטונואוז . תולחמ 

לופיטו תולחמ , תואשונ  תויצרק  לש  ןרפסמב  הדיריל  םרג  לובכ  תומדא  םוקיש  לשמל , .תויטונואוז  תולחמ  לש  הצפה  תעינמב 
םיגולוקא םע  דחי  דובעל  תירוביצה  תואירבה  תכרעמ  לע  םיילה ב-98% . תלחמ  תרבעהל  ןוכיס  דירוה  םישלופ  םינימב 

. דחאכ רבה  תויחלו  םדאל  רתוי  האירב  הביבס  הארנש  ידכ  לודיג , יתב  םוקישל 

, ןונכתה תכרעמב  םיחותפ  םיחטשו  תויעבט  תויגולוקא  תוכרעמ  לע  תירוטוטטסה )  ) הקוקחה הרימשה  תעמטה  תא  ךישמהל  שי 
ףא .רב  תויח  לע  הנגהה  תא  קזחל  שי  ןכ , ומכ  .םהיניב  םיחותפ  םיחטש  לש  תשרב  בטיה  םירשוקמ  םייעבט  םייחטש  לע  שגד  ךות 

תחא איה  ןהילע  הנגההו  תודדונ , םירופיצל  יתשבי  - ןיב הדידנ  זכרמ  איה  יארפ , עבט  לש  םיבחר  םיחטש  ןיא  לארשיבש  יפ  לע 
.תימואל - ןיב הניחבמ  עבט  תרימשל  לארשי  לש  תובושחה  תומורתה 

תוגהנתה ייוניש  תושעל  תלגוסמ  תושונאה  ונתודרשיהל , הרישיה  הנכסה  תא  םיניבמ  ונא  רשאכש  המיגדמ  הנורוקה  תוצרפתה 
לע הרימשש  רוכזנ  ךעדת , הנורוקה  תפגמש  ירחא  םגש  איה  הווקתה  .הביבסה  בצמ  רופישל  הריהמ  העפשה  ילעבו  תכל  יקיחרמ 
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