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ןורלא דדלא  םוליצ : עבטב |  תעגופו  קוחה  תא  תדגונ  ויפואבו  ןייעמה  הנבמב  תיזיפ  תוברעתה  .ןורמושב  תרטע  בושייל  ךומסה  רייהו ( לא ג' ןיע   ( תרטע ןייעמ 

תונייעמ לש  יעבטה  םדוקפת  לע  םדאה  תעפשה 
לארשיב

.הייחשו ךושכש  תוכירבל  םיכפוהו  םהלש  םייעבטה  םינייפאמה  תא  םידבאמ  לארשיב  תונייעמ  רתויו  רתוי  תונורחאה  םינשב 
תורומשב קר  דקפתל  וכישמי  םייעבט  תונייעמש  ךכל  איבהלו  העפותה  תא  ףירחהל  לולע  תונייעמ  רומישל  טרופמ  ןונכת  רדעיה 

.תונגומ עבט 

, הבוט תונייעמב  םימה  תוכיא  בורל  .חטשה  ינפ  לא  עקרקה  - תתמ הנושארל  םיעבונ  םהב  םימהש  םיחל  לודיג  יתב  םה  תונייעמ 
םירמוש תועיבנה  ימ  .םתוא  תוננסמה  עקרקו  עלס  תובכש  ךרד  םילחלחמ  ההובג , תוכיא  ילעב  הליחתכלמ  םהש  םשגה  ימו  ליאוה 

.תוכומנ היתודונתש  הביצי  תעצוממ  הרוטרפמטב  םינייפאתמו  םתוכיאבו , םבכרהב  תוביצי  לע  בורל 

םיחמצ ינימ  ללוכה  בושח , יגולויב  ןווגמ  םירמשמ  םה  .לארשי  ומכ  תינשבוי  הביבסב  בושח  לודיג  תיב  םישמשמ  תונייעמה 
היחמו הייבר  רתא  םישמשמ  םה  ןכ , ומכ  .תונוש  תוימונוסקט  תוצובקמ  םייטווקא  תוילוח  ירסחו  םיחל , לודיג  יתב  םיסלכאמש 

.ףנכ ילעבלו  םייתשבי  םייח  ילעבל  בושח  הייתש  רוקמו  םייח  - וד ינימל 

וא רישי  םוהיז  לש  הסינכ  םימה , לש  ידוחייה  ימיכה  בכרהב  םייוניש  .ישונא  רוקממ  תוערפהל  דחוימב  שיגר  לודיג  תיב  אוה  ןייעמה 
םייונישו הייחמצה  לש  קוליס  יעבטה , עצמה  תומלעיה  העיבנה , הנבמב  יוניש  וא  סרה  התמצועבו , המירזה  רטשמב  יוניש  הווקאהמ ,
ודוקפתב םיעגופ  לודיגה , תיב  לש  תיזיפה  תובכרומה  תא  םימצמצמ  םימה , תוכיא  תא  םירדרדמ  םה  .לודיגה  תיבב  םיעגופ  םיפסונ 

.יגולויבה ןווגמב  הדיריל  םימרוגו  ןייעמה , לש  יגולוקאה 

אלל םירוזאב  םדק  ימיב  ירקיע  םימ  רוקמ  ויה  תונייעמה  .םינש  יפלא  ינפל  רבכ  הלחה  תונייעמה  לע  םדאה  ינב  לש  םתעפשה 
ובצחנ תונייעמה  ביבס  ךכל , יא  .ןאצ  לודיגו  ןיחלש  תואלקח  לע  וססבתהש  תוליהק  לש  םייחה  זכרמ  ושמישו  םיביצי , םימ  תורוקמ 
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.תואלקחו הייתש  יכרוצל  םימה  לש  הלבוהלו  הריגאל  רותיאל , תוכירבו  םימ  תומא  תולעת , תובקנ , ונבנו 

וא הייתש  ימ  לש  רישי  רוקמ  שמשלמ  ולדח  תונייעמהמ  םיבר  םימה , קשמ  תוחתפתה  םע  תונורחאה , םינשה  תורשע  ךלהמב 
תוירקיעה תוביסה  .תושבייתה  ידכ  דע  תונייעמה  תעיפשב  הדיריל  איבה  בחרנ  יתובשייתהו  ינוריע  חותיפ  דגנמ , .תיאלקח  היקשה 
תרידחל המרג  תישונאה  תוליעפה  ןמזב , וב  .םוהתה  ימ  לש  רתי  תביאשו  םימה , לוחלח  תא  ןיטקהש  חטשה , ינפ  םוטיא  ןה  ךכל 

.םימה תוכיאב  העיגפלו  תונייעמה  לא  םייגולויבו  םיימיכ  םימהזמ 

םיסומע ושענ  םירכומ  תונייעמ  .יאנפו  שפונ  יכרוצל  םהב  שומישה  לע  שגדב  תונייעמב , ירוביצה  ןיינעה  רבג  תונורחאה  םינשב 
תוחפ םירכומ  תונייעמ  רחא  רותל  לחה  עדימ , תוכרעמ  םיעצמאב  רוביצה , .יעבטה  םדוקפתב  תטלחומ  העיגפ  ידכ  דע  םיפופצו 

לש ירוטסיהה  םכרעבו  יגולוקאה  םדוקפתב  העיגפ  המרגנ  תונייעמה , םויקל  תועדומב  היילעה  דצל  .יעבטה  םדוקפתב  ברעתהלו 
תוברעתה איה  םינשה  םע  תרבוג  התמצועש  תוגיאדמה  תועפותהמ  תחא  .ןנכותמ  יתלבו  רקובמ  יתלב  חותיפ  בקע  םהמ  רכינ  קלח 
םורתל םיצורה  תולייטו  עבט  יבבוח  םיעצבמ  תוברעתהה  תא  .ךושכש  תוכירבל  םהימימ  לש  היטהו  תונייעמב  ץופיש )"  )" תיזיפ
תליבטב םיצפחש  הנומא  ילעבו  םהיריקי , תא  חיצנהל  םישקבמש  םירבחו  תוחפשמ  שפונו , יאנפ  ירתא  חופיט  ידי  - לע הליהקל 

.תובוט תונווכ  הפוצר  הלא  םירידנ  עבט  תורצואב  העיגפל  ךרדהש  ךכ  ןייעמב , תורהטיה 

תוצעומ המגודל ,  ) חטשה לע  הקוקח )  ) תירוטוטטס תוירחא  ילעב  םיירוביצ , םיפוג  ןייעמה  תביבס  חותיפב  םיברועמ  תחא  אל 
יחל הקיזמו  תעגופכ  תולגתהל  הלוכי  וז  תוליעפ  םג  .הצחרלו  להק  תטילקל  ורישכהל  ידכ  תיתשת  תודובע  םיעצבמש  תוירוזא ,)

.םיאתמ יעוצקמ  יגולוקא  יוויל  אללו  םדקומ  יגולוקא  ןונכת  אלל  תישענ  איה  םא  םייעבטה , חמוצהו 

םירוזאב דחוימב  הרומח  היעבה  .ץראה  יבחרב  תונייעמ  תואמב  תמייקתמה  בחר  הדימ  הנקב  העפות  איה  תונייעמב  תוברעתה 
ונוש םירקמהמ  קלחב  .םהב  העגנ  אל  םדא  דיש  תונייעמ  םהב  ורתונ  אלו  טעמכש  םילודג  הייסולכוא  יזכרמל  םיכומסה  םייעבט ,

לש חויטו  הכירבל  ןוטב  תיתשת  לש  הקיצי  ידי  - לע לשמל   ) השדחה הרטמל  םמיאתהל  ידכ  תיביסרגא  הרוצב  ותביבסו  ןייעמה 
םישלופ םיגד  ףאו  הקלוס , תיעבט  הייחמצ  םייתפוקת , יוקינו  ןוקיר  תרבוע  םיתיעלש  הדומצ  הכירבל  וטוה  העיבנה  ימ  היתוריק ,)

העיבנה רוזא  ןיב  המירז  ףצר  םע  יעבט  עטק  ףא  רתונ  אל  םיתיעלו  העיבנה , רוזאל  קר  תלבגומ  הנניא  העפשהה  .םימל  וסנכוה 
.םימל עיגהל  םייתשבי  םייח  ילעבמ  ענומה  ןפואב  תוהבגומ  תוכירב  םהב  ונבנש  תומוקמ  שי  .קיפאה  דרומל 

םיכומסה םייפרגואג  םירוזאב  יכ  םיארמש  ץראב , םינוש  םירוזאב  םייגולויב  - ורדיה תונייעמ  ירקס  רפסמ  ועצוב  תונורחאה  םינשב 
תונייעמה ימ  לש  הסיפת  הללכש  תוברעתה  האצמנ  תונייעמהמ   50%- כב .תונייעמב  תיתועמשמ  תוברעתה  שי  הייסולכוא  יזכרמל 
הכרעהה םיירפירפ  םייפרגואג  םירוזאב  .םימה  לש  היטהו  הביאש  ךושכש , תוכירב  הריגא , תוכירב  ןוגכ  םינוש , םיעצמאב  םלוצינו 

תוכירב ונבנ  הדוהי  ירהב  ורקסנש  ( 54%  ) תונייעמ ךותמ 68  ב-37  המגודל , .תונייעמהמ   20-30%- כב תוברעתה  הלח  יכ  איה 
שוג רוזאב  . ( 55%  ) ךותמ 20 ןורמושב ב-11  ןימינב  רוזאבו  , ( 56%  ) ךותמ 16 רבודמ ב-9  לאנבי  לחנ  ןגאב  הליבטו  ; ךושכש 

םיכרצל םוגיא  תוכירבל  םימרזומ  םירתונה  יֵמו ה-13  הליבט , וא  ךושכש  תוכירב  ונבנ  ורקסנש  תונייעמ  ( 24%  ) ךותמ 17 ןויצע ב-4 
. םיימוקמ  םייאלקח 

תוצלמהו םוכיס 

.עבטב תעגופו  קוחה  תא  תדגונ  ויפואבו  ןייעמה  הנבמב  תיזיפ  תוברעתה 
.רוביצל תונייעמ  תשגנה  לע  תופידע  לבקל  דימת  םיכירצ  עבט  תרימש  ילוקיש 

םיפוגה םע  םואית  אלל  םהלש  המירזה  רטשמבו  תונייעמה  לש  יזיפה  הנבמב  תוברעתה  עונמלו  קוחה  תא  ףוכאל  שי 
םילחנו זוקינ  תויושר  לארשיל , תמייק  ןרק  םינגהו , עבטה  תושר   ) חטשה תא  םילהנמש  םיקוקחה )  ) םיירוטוטטסה

.עוצקמ ישנא  לש  דומצ  יווילו  םמעטמ  רושיא  המודכו ,) תוירוזא  תוצעומו 
ובלושי תונייעמ  םהב  שיש  םירתא  חותיפל  םיעגונה  תוטלחהה  תלבקו  ןונכתה  ךילהתבש  ךכל  תערכמ  תובישח  שי 

ןתמ אוה  ןונכתה  ךלהמב  םדיקפת  .םונורגא  וא  יאנטובו  םיחל  לודיג  יתבב  החמתמה  גולוקא  גולורדיה , ןונכתה  תווצב 
.הדוקפת רומישל  תויבטימה  םיכרדה  תאיצמו  תיעבטה  תכרעמה  לע  עדימ 

תורוקמ
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.ימורד ןדרי  םילחנו 
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