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הביבסו היגולוקא  לארשי 2018. 
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רקחמה ךרכ 11(2)תיזח  ץיק 2020 /  2020ןויליג  ינויב ,  23

רוטינ יבבס  ינש  ךלהמב  .לארשיב  םיחותפ  םיחטשב  יגולויבה  ןווגמה  רוטינל  תימואלה  תינכותה  תא  תנש 2012  זאמ  ליעפמ  גראמ  ( Galerida cristata  ) ץיוצמ ינורפע 
אריפש ןדיע  םוליצ : םיביצי |  םינימ  םכותמ 68  תופוע , ינימ  ודעות 170 

לע חותיפה  תעפשהו  םיחותפ  םיחטש  תרמתה 
עבטה בצמ  "ח  ודמ תונבות  לארשיב –  תופועה  תרבח 

לארשי 2018

גלזמה הצק  לע 

לש 20 אישל  עיגה  "ר ) מק  107  ) םינשב 2014–2017 םינובמ  םיחטשל  םיחותפ  םיחטש  תרמתה  בצק 
.תונורחאה םינשה 

 – חותיפה תעפשהב  תודקמתה  ךרד  רמאמב  םגדומ  רבדהו  עבטה , בצמב  עגופ  םיחותפה  םיחטשה  תוחיפ 
.תופועה תרבח  בכרה  לע  םדאה –  תוחכונ  תבחרהו  לודיג  יתב  ןדבוא 

עוציב תבייחמ  לארשיב  עבטה  בצמב  העיגפה 
.וב םיכרענה  יונישה  יכילהת  תנבהל  חווט  - ךורא רוטינ 

הרימשל םיירשפא  תוליעפ  ינוויכ  לע  עיבצמ  עדיה  סיסב  .תוטלחה  ילבקמל  ינויח  ילכ  אוה  חווט  - ךורא רוטינ 
.לארשיב עבטה  לש  םיידיתעה  ומויק  לעו  ותוינויח  לע 
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ריצקת

םסרפש לארשיב 2018 , עבטה  בצמ  "ח  ודמ םיאצממ  .א  הזל : הז  םירושקה  םיירקיע  םיאצממ  ינש  ראתל  אב  הז  רמאמ 
ןווגמה רוטינל  תימואלה  תינכותה   ' תואצות לע  םיססובמה  לארשיב ,' עבטה  בצמ  תכרעהל  תימואלה  תינכותה  גראמה –  '

לש הרמתהב  תומגמ  ונחבנ  "ח  ודה תרגסמב  .גראמה  עצבמש  םייבחרמ  םיחותינ  .ב  לארשיב ;' םיחותפ  םיחטשב  יגולויבה 
םיחטשב תופועה  תרבח  לע  תישונא  תוליעפ  לש  העפשההו  םינשב 1998–2017 , םייונב  םיחטשל  םיחותפ  םיחטש 

לש "ר  מק ורמתוה כ-21  םינשה 2013–2017  ןיב  .הנממ  קוחרו  םדא  תוליעפל  בורק  םינשב 2013–2016  םיחותפה 
םילדבה ואצמנ  ךכ , לע  ףסונ  .תונורחאה  םינשה  רתויב ב-20  הובגה  ןותנה  הנשל –  עצוממב  םיחותפ  םיחטש 

בורק םג  ופצנ  םיביציה  תופועה  יניממ  תיצחמ  הנממ : קוחרו  םדא  תוליעפל  בורק  תופועה  תורבח  בכרהב  םייתועמשמ 
יוולמ תופוע  ינימ  .תוקוחרה  תוקלחב  קר  וא  תובורקה  תוקלחב  קר  ופצנ  םתיצחמ  דועב  הנממ , קוחר  םגו  םדא  תוליעפל 

ישונאה חותיפהו  םיחותפה  םיחטשה  ןדבוא  תואצותה , יפ  לע  .םדא  תוליעפל  בורק  רקיעב  ופצנ  םיינללוכו  םדא 
תא םיקזחמ  הלא  םיאצממ  .רבגתו  ךלת  תאז  העפות  יכ  ריבס  תומגמה  יפ  לעו  יגולויבה , ןווגמה  לע  רישי  ןפואב  םיעיפשמ 

.לארשיב םייונבהו  םיחותפה  םיחטשה  ליהמת  ןונכתב  תיגולוקא  תוסחייתה  עימטהל  ךרוצה  תובישח  תנבה 

עבטה יעדמ  יפ  לע 

עבטב לולכ  םדאה 

 – עבטב םדאה  לולכ  םא 

.וישעמ לכ  םילולכ 

לאירא ריאמ  עדמב /  שדח  המ  ךותמ :

אובמ

לכל יחרכהו  יסיסב  יאנת  איה  וילע  הרימש  תוביציו , תואירב  תויגולוקא  תוכרעמ  לש  דוסיה  ןבאל  בשחנ  יגולויבה  ןווגמהש  ןוויכמ 
רוטינל תוינכותב  םג  ומכ  םייעדמ  םירקחמב  ורוקמש  ףיצרו , ןימא  עדימב  ךרוצ  שי  ךכ , םשל  עבט  . תרימש  לש  קשממ  תלועפ 

תורישי תועפשהל  םילדומ  לולכל  תולוכי  ןהב  םייקתמה  יגולויבה  ןווגמהו  תויגולוקא  תוכרעמ  לש  ןבצמ  תכרעהל  תושיגה  .יגולוקא 
היגרנאו הלכלכ  םילקא , ללוכה  םלש  לולכממ  קלחכ  תויגולוקא  תוכרעמל  םיסחייתמה  םיילבולג  םילדומ  תישונא  , תוליעפ  לש 

. ירוזא  וא  ימוקמ  הדימ  הנקב  תויפיצפס  תויגולוקא  תוכרעמ  לש  הקימנידו  דוקפת  לש  תוכרעהו  , 

לע ססובמו  הב , םימייקתמ  םהש  תיגולוקאה  תכרעמב  בחרמבו  ןמזב  םייגולויב  םידדמ  לש  הכרעה  תלועפכ  רדגומ  יגולוקא  רוטינ 
השענ םידדמ , לש  הלודג  תומכ  רטנל  תורשפא  ןיא  ללכ  ךרדבו  ליאוה  .רסחו  לבגומ  ויביכרמו  עבטה  יבגל  םייקה  עדיה  יכ  הנבותה 

תוינכות ינפב  םיבצינה  םירגתאהמ  דחא  .ןחבנה  ךילהתה  לע  וא  ביכרה  לע  רתויב  הבוטה  הרוצב  דמליש  דדמה  תא  רטנל  ןויסינ 
םיכרדה תחא  אוה  רוטינ  יססובמ  תוח  " וד םוסרפ  .תוטלחהה  ילבקמל  ןהמ  לבקתמה  עדימה  לש  השגנהו  הצפה  אוה  רוטינ 

לארשיב םיחותפה  םיחטשה  לש  בצמה  תנומת  תא  רקוס  לארשי 2018 ' עבטה –  בצמ  "ח  וד . ' עדימה  ךוויתל  םלועב  תולבוקמה 
לארשיב םיחותפ  םיחטשב  יגולויבה  ןווגמה  רוטינל  תימואלה  תינכותה  לש  םינושארה  רוטינה  ירוזחמ  ינש  םוכיס  תא  גיצמו 

. םיפסונ  םיירקחמ  תורוקממו  רוטינ  תוינכותמ  םינותנ  לע  ףסונ  םירמוח מ-1998 , לע  םיססבתמה  םייבחרמ  םיחותינו 

תרבח לע  תוישונא  תועפשה  תניחבו  םייונב  םיחטשל  םיחותפ  םיחטש  תורמתה  לש  חותינ  יצרא  ףקיהב  גיצמ  יחכונה  רמאמה 
.תיגולוקאה תכרעמה  בצמל  רוטקידניאל  המגודכ  תופועה ,

תוטיש
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תורמתהו עקרק  ייוסיכ  יופימ 

, לארשי יופימל  זכרמה  לש  תובכש  םהב  םימרוג , לש  בר  רפסממ  םייבחרמ  םינותנ  לש  חותינ  ידי  - לע השענ  עקרקה  ייוסיכ  יופימ 
יבחרמ חותינ  ילכבו  ( ArcGIS 10.4; QGIS 3 ( ) "ג ממ  ) יפרגואג עדימ  תוכרעמ  תונכותב  שומיש  ךות  ןייוול , יתומידו  ריווא  ימולצת 
םיחטש םייונב ; םיחטש  םינושה –  יוסיכה  יגוס  לש  םיחטשה  ובשוח  הלבקתהש  עקרקה  ייוסיכ  תפמ  ךותמ  (. geoprocessing)

תווח תובצחמ ,  ) םירָפומ םיחטש  הנובמ ;) הניאש  תואלקח   ) םייאלקח םיחטשו  םירעוימו  םייעבט  םיחטש  םיללוכה  םיחותפ ,
.םייונב םיחטשל  םיחותפ  םיחטשמ  הרמתהה  יבצק  לש  האוושה  ךרוצל  ושמיש  עקרקה  ייוסיכ  תופמ  .םימ  יפוג  דכו ;)' תויראלוס 

הירוגטקב חטש  םיגציימה  םיווק  וא  םינוגילופ  ידי  - לע םוחית   ) ירוטקו יופימ  לע  םיססבתמ  תנש 2010  דע  םינותנה  לכ  יכ  ןייצל  שי 
תנשב יתומכ .) וא  ירוגטק  ןותנ  גציימ  הב  לסקיפ  לכ  ךרעש  הנומת   ) ירטסר יופימ  לע  םיססבתמ  םינותנה  תנשמ 2010  תמיוסמ .)
השדחה הטישב  םימ ; יפוגו  חותפ ' ', ' יונב  ' תוירוגטק יבגל  השענ  בושיחה  הנשיה  הטישב  השדח : בושיח  תטישב  שומיש  לחה   2013

(, השדחה הטישב  תודרפנ  תוירוגטקל  וכפהו  הנשיה , הטישב  תוירוגטקה  שולשב  וללכנש   ) תופסונ יוסיכ  תוירוגטק  בושיחל  וסנכנ 
תירוגטקב םדוק  הללכנ   ) תואלקחו חותפה ) חטשה  תירוגטקב  םגו  יונבה  חטשה  תירוגטקב  םג  םדוק  ללכנ   ) רפומ חטש  רקיעב 

ןפואב תואיצמה  תא  גציימ  השדחה  בושיחה  תטישל  רבעמה  .תאז  הנשב  תוטישה  ןיב  האוושה  ללוכ  חותינה  חותפה .) חטשה 
.ןכל םדוק  םימייק  ויה  אלש  םייבחרמ  םינותנ  תונימז  לש  האצות  אוהו  רתוי , קיודמ 

עוטיקו םיחותפ  םיחטש  ןדבוא  בקע  רקיעב  עגפנ  יגולויבה  ןווגמה  .אביקע  רואל  םורדמ  לוחה  תונויד  לע  םיה ' רוא   ' תנוכש תמקה 
 | דבלב לע 4.4%  דמועה  יפוריאה  עצוממה  תמועל  חטשה , ללכמ  לע כ-11%  דמוע  לארשיב  םייונבה  םיחטשה  זוחא  .לודיג  יתב 

ןמקוב רחש  םוליצ :

תישונא תוליעפ  תברקב  תופוע  רוטינ 

עשתב רוטינ  תללוכה  לארשיב , םיחותפ  םיחטשב  יגולויבה  ןווגמה  רוטינל  תימואלה  תינכותה  תא  תנש 2012  זאמ  ליעפמ  גראמה 
תורטונמה תועובק  תוקלח  ידי  - לע תגצוימ  רוטינ  תדיחי  לכ  .ץראב  תויזכרמ  תויפרגואג  / תויגולוקא תוכרעמ  תוגציימש  תודיחי 

 – םיילגר יקורפו  םילחוז  םיקנוי , תופוע , חמוצ , תוימונוסקט –  תוצובק  שמח  גראמה  רטנמ  לוכה  ךס  .םייתנש  לש  תוירוזחמב 
.רוטינה תודיחיב  םימויאל  וא  םיכילהתל  תורושקה  תולאש  לע  הנוע  םידדמה  רוטינ  .םיחותפ  םיחטשב  תוקלח  רתויב מ-900 

םיכומסה םיחותפ  םיחטש  לע  תואלקח –  וא  םיבושיי  תישונא –  תוליעפ  תעפשהל  תסחייתמ  תודיחיה  בורב  תיזכרמה  הלאשה 
.תופועה תרבח  אוה  הז  רשקהב  םירטונמה  םייזכרמה  םידדמה  דחא  .םהמ  קוחרו  םהל  בורק  םירטונמה  םידדמה  תא  תנחובו  םהל ,

םיפלוח ללוכ  אל   ) ןימ לכמ  םיטרפה  לכ  תריפס  הדוקנ  –  תריפס  תטישב  התשענ  רוטינה  תינכות  תרגסמב  תופוע  תמיגד 
רפצ ידי  - לע הדוקנהמ , רטמ  לעמו ל-250  רטמ   250–100 רטמ ,  100–20 רטמ , לש 0–20  םיסוידרב  תוקד  רשע  ךשמב  הפועתב )

תדיחיל םאתהב  תואלקח , וא  בושיי   ) תישונא תוליעפ  לש  םידקומ  םיגציימה  םירתא  השימח  ורחבנ  רוטינ  תדיחי  לכב  .החמומ 
ביבסמו רטמ ,)  2,000–500  ) הנממ קוחרו  רטמ )  100–0  ) תישונא תוליעפל  בורק  קחרמ : תוירוגטק  יתשב  השענ  רוטינה  רוטינה .)

תומכתסמה תוקלח  ומגדנ 240  רוזחמ  לכב  .תוקוחר  רוטינ  תוקלח  שולשו  תובורק  רוטינ  תוקלח  שולש  יארקאב  ורחבנ  רתא  לכל 
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.תוקלח לוכה 480  ךסל 

תופועה תרבח  חותינ 

, לארשיב םיננקמ  םניאש  הלאכל  וא  םיפלוח  םינימל  סחייתמ  וניאו  םיננקמו  םיביצי  תופועל  קר  סחייתמ  תופועה  תרבח  חותינ 
ךומס חיחצה ' םורדה  : ' רוטינה תודיחיב  ( 2016–2013  ) עבטה 2018 בצמ  "ח  ודב םילולכה  רוטינה  ירוזחמ  ינשמ  םינותנ  ללוכו 

רה ו' רבדמה ' רפס  ', ' ינוכית םי  שרוח  ו' םירישנ , םיעטמ  תואלקחל  ךומס  תוינובשע ' תותבו  חיש  ינב  תותב  , ' םירמת יעטמ  תואלקחל 
תדיחי לכ  רובע  .הדוהי  ירהו  למרכה  לילגה , תודיחי –  - תת שולשל  איה  ינוכית ' םיה  שרוח  לא ה' תוסחייתהה  .םיבושייל  ךומס  בגנה '

ועיפוהש םינימ  םיפתושמה –  םינימה  זוחאו  תחא , קחרמ  תירוגטקב  קר  ועיפוהש  םינימ  םיידוחייה –  םינימה  זוחא  ובשוח  רוטינ 
ןחבמ תרזעב  הבשוח  תוצובקה  ןיב  תונושה  .ימורדהו  יזכרמה  ינופצה , ץראה  ילבחל  גצומ  בושיחה  .קחרמה  תוירוגטק  יתשב 

.םינותנה תוגלפתה  יפוא  בקע  ירטמרפ  Kruskal–Wallis rank sum test א-

תואצות

תורמתהו עקרק  ייוסיכ  יופימ 

בצקהש דועב  הנשל , "ר  מק לע כ-11.5  דמע  םינשה 1998 ל-2003  ןיב  םייונב  םיחטשל  םיחותפ  םיחטש  לש  הרמתהה  בצק 
םיספות כ-19% עבש  ראב  וקל  תינופצ  םייונבה  םיחטשה  רויא 1 .)  ) הנשל "ר  מק לע כ-21  דמוע  םינשה 2013–2017  ןיב  עצוממה 

חותינ רויא 2א .)  ) חטשה ללכמ  דבלב  םייונבה כ-4%  םיחטשה  םיספות  עבש  ראב  וקמ  המורדש  דועב  חטשה , ללכמ  םיזוחא 
זוחמב וליאו  םיחותפ , םיחטש  קרו כ-21%  םייונב  םיחטש  ביבא 78%  לת  זוחמב  יכ  הארמ  םינפה , דרשמ  לש  תוזוחמ  לע  ססובמה 

(. רויא 2ב  ) לע כ-91% םיחותפה  םיחטשה  זוחאו  לע כ-5%  דמוע  םייונבה  םיחטשה  זוחא  םורד 

רויא 1
םינשה 2017–2013 ןיבו  םינשה 1998–2013  ןיב  םיחותפה  םיחטשה  ףקיה 

הטיש  – 2017–2013 הנשי , הטיש   – 2013–1998  ) םיחטשה בושיח  רובע  הנוש  בושיח  השענ  תופוקתה  יתש  ןיב 
(. השדח
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רויא 2
תיסכת לש  תוירקיע  תוירוגטק  שמח  יפל  םיחטש  תקולח 

ב)  ) םינפה דרשמ  לש  תוזוחמל  הקולח  יפ  לעו  א )  ) עבש ראב  וקל  תינופצו  תימורד 

תופוע

םינימ  ) םיפתושמה תופועה  ינימב  םילדבה  ואצמנ  .םיביצי  םינימ  םכותמ 68  תופוע , ינימ  ודעות 170  רוטינה  יבבס  ינש  ךלהמב 
רתוי ופצנ  םיינוכית  םי  םינימו  םישלופ  וא  םיצרפתמ  םינימ  םדא , יוולמ  םינימ  יללכ  ןפואבו  קחרמה ,) תוירוגטק  יתשב  ופצנש 

(. חפסנ 1 תטרופמ ב הלבט  ואר   ) תישונא תוליעפמ  קוחר  רתוי  ופצנ  םיחמתמו  םיימוקמ  םינימ  דועב  תישונא , תוליעפ  תברקב 
קר ופצנש  םינימ   ) םיידוחיי םינימ  רתוי  ופצנ  םש  ץראה , םורדל  האוושהב  רויא 3א )  ) םיפתושמ םינימ  רתוי  ופצנ  ץראה  ןופצב 

םיידוחיי םינימ  רתוי  ופצנ  םש  ץראה , זכרמל  האוושהבו  רויא 3ב ,)  ) תישונא תוליעפמ  תוקוחר  תוקלחב  תחא ) קחרמ  תירוגטקב 
םיידוחייה תופועה  יזוחא  ןיב  םיקהבומ  םילדבה  ואצמנ  רוטינה  תודיחי  לכב  רויא 3ג .)  ) תישונא תוליעפל  תובורק  תוקלחב 

χ =8.759 חיחצה : םורדה   ) םהמ תוקוחרו  תישונא  תוליעפ  ידקומל  תובורק  תוקלחל  קחרמ ) תוירוגטק  יתשב  ועיפוה   ) םיפתושמהו
שרוח ; χ =15.922 p<0.001 הדוהי : ירה  שרוח –  ; χ =13.162 p<0.01 רבדמה : רפס  ; χ =20.187 p<0.001 בגנה : רה  ; p=0.012

.χ =16.917 p<0.001 תותב : ; χ =9.287 p<0.01 לילגה : שרוח –  ; χ =15.069 p<0.001 למרכה : – 

םיידוחיי םינימ  תייצרופורפ  א .)  ) הנממ תוקוחרב  םגו  תישונא  תוליעפל  תובורק  תוקלחב  םג  ופצנש  םיפתושמ , םינימ  תייצרופורפ 
(. ג  ) תישונא תוליעפל  תובורק  תוקלחב  קר  ופצנש  םיידוחיי  םינימ  תייצרופורפ  ב .)  ) תישונא תוליעפמ  תוקוחר  תוקלחב  קר  ופצנש 

.יחכונה חותינב  ללכנ  אל  / םינותנ ןיא  ןבל –  .תוכומנ  תויצרופורפ  ריהב –  לוחכ  .תוהובג  תויצרופורפ  ההכ –  לוחכ 

רויא 3
םיבושיי  ) תישונא תוליעפל  רטמ )  100–0  ) תובורק תוקלחב  םיביציה  תופועה  תרבח 

גראמה לש  רוטינ  תודיחיב  הנממ  רטמ )  2,000–500  ) תוקוחרו תואלקחו )
םינימ תייצרופורפ  א .)  ) הנממ תוקוחרב  םגו  תישונא  תוליעפל  תובורק  תוקלחב  םג  ופצנש  םיפתושמ , םינימ  תייצרופורפ 

תובורק תוקלחב  קר  ופצנש  םיידוחיי  םינימ  תייצרופורפ  ב .)  ) תישונא תוליעפמ  תוקוחר  תוקלחב  קר  ופצנש  םיידוחיי 
ללכנ אל  / םינותנ ןיא  ןבל –  .תוכומנ  תויצרופורפ  ריהב –  לוחכ  .תוהובג  תויצרופורפ  ההכ –  לוחכ  ג .)  ) תישונא תוליעפל 

.יחכונה חותינב 

2

222

222
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ןויד

עבטה בצמ  "ח  וד . ' יגולויבה  ןווגמב  העיגפב  רתויב  םייתועמשמכ  םיבשחנה  םימרוגה  םה  עוטיקו  םיחותפ  םיחטש  ןדבוא 
תוליעפמ תיתועמשמ  םיעפשומו  יוניש  ורבע  םלועב  םיימיה  םיחטשהמ   66%- כו םייתשביה  םיחטשהמ  יכ כ-75%  חוודמ  ימלועה ,'

םייונבה םיחטשה  זוחאו  תונורחאה , םינשב  היילע  תמגמב  אצמנ  םייונבל  םיחותפ  םיחטש  לש  הרמתהה  בצק  לארשיב  םדאה  .
תונושו הזכרמו  ץראה  םורד  ןיב  יונבה  חטשה  לש  יסחיה  זוחאב  םילודג  םילדבה  םע   ) חטשה ללכמ  לע כ-11%  דמוע  לארשיב 

ןיבמ הליבומ , ףא  לארשי  דבלב  . לע 4.4%  דמועה  יפוריאה  עצוממה  תמועל  םינפה ) , דרשמ  לש  םינושה  תוזוחמה  ןיב  הלודג 
םינשה 1992– ןיב  םיחותפ  םיחטש  לש  הרמתהה  בצקב  (, OECD  ) םיילכלכ חותיפלו  הלועפ  ףותישל  ןוגראב  תורבחה  תונידמה 

רוידה יכרוצל  שרדנה  הנעמה  תא  קפסל  ידכו  הלשממ   תטלחהל  םאתהב  תיגטרטסא 2040 ' תינכות   ' תרגסמב .  2017
ןוילימ ןכותמ כ-1.5  רויד , תודיחי  ןוילימ  לש 2.5  ןונכת  תוללוכה  תוידיתע  תוינכות  תומייק  לארשיב , הייסולכואה  לש  םיידיתעה 

לע הרישי  העפשהו  םיחותפ , םיחטש  תרמתה  לש  ףקיההו  בצקה  לע  תכל  תוקיחרמ  תוכלשה  תויופצ  תאזכ  היינבל  .ידיימ  עוציבל 
.םירתונה םיחותפה  םיחטשב  םיילוש  טקפא  לעו  עוטיק  לע  לודיג , יתב  ןדבוא 

יניממ תיצחמכש  דועב  .תופועה  תרבח  לע  עיפשמה  םרוג  אוה  יונב , וא  יאלקח  ישונא , חותיפ  יכ  תוארמ  תופועה  רוטינ  תואצות 
תוקלחב קר  וא  תובורק  תוקלחב  קר  התפצנ  םתיצחמ  רויא 3 ,)  ) ונממ קוחר  םגו  ישונאה  םרוגל  בורק  םג  ופצנ  םיביציה  תופועה 

, םדא יוולמ  םינימש  דועב  תוקוחר , תוקלחב  רתוי  םיירבדמ  לודיג  יתב  לש  םיחמתמו  םיימוקמ  םינימ  ופצנ  ץראה  םורדב  .תוקוחר 
ימוקמה לודיגה  תיב  ןיב  ינוציקה  לדבהה  יכ  הארנ  .תובורק  תוקלחב  רתוי  ופצנ  םישלופו  םיצרפתמ  םיינללוכ , םיינוכית , םי  םינימ 

םינימש ךכל  םרוג  ץראה , םורדב  ורחבנש  תישונאה  תוליעפה  ידקומב  לצבו  םימב  עפושמה  לודיגה  תיב  ןיבל  חיחצה  יעבטה 
יתורחת ןורתי  רצונש  ןכתיי  ךכ , לע  ףסונ  .יעבטה  הז  םע  םדא –  יוולמ  םינימו  שדחה , לודיגה  תיב  םע  דדומתהל  םישקתמ  םיימוקמ 

.רתוי הל  םיאתמה  לודיגה  תיבב  הצובק  לכל 

רתוי הברה  לודג  תישונא  תוליעפ  ידקומו  יעבטה  לודיגה  תיב  ןיב  ןוימדה  םש  ץראה , ןופצב  םימצמטצמ  ליעל  םיראותמה  םילדבהה 
תא ריבסהל  ןתינ  ןאכ  .ותביבסמ  דואמ  הנוש  לודיג  תיב  ןהש  תוינופצה , תותבה  ןה  הז  טביהב  ןפוד  תואצוי  .ץראה  םורד  תמועל 

םיאצמנו תיסחי  םינטק  ץראה  ןופצב  םירתונה  התבה  יחטשש  ךכב  םיידוחייה  םינימה  תויצרופורפב  תיסחי  םינטקה  םילדבהה 
Oenanthe  ) ץיק תיעלס  ןוגכ  םיינייפוא , התב  תופוע  ינימ  לש  םנורסחב  ןיחבהל  ןתינ  ןכאו , .הובג  ישונא  חותיפ  םע  םירוזאב 

תוברע יכבס  , (Melanocorypha calandra  ) קנע ינורפע  (, Calandrella brachydactyla תועבצא (  - רצק ןנורפע  (, hispanica
.רוטינה ךלהמב  ופצנ  אל  ללכש  םירחאו ,  (Sylviaconspicillata)

לש תבכרומה  תכרעמה  יכ  הארנ  תאז , םע  .ןאכ  גצומה  תופועה  ינימ  בכרה  לש  יונישה  ךילהת  אצמנ  בלש  הזיאב  עובקל  השק 
םויכ רבכש  םינימ  יכו  דיתעב , םג  תופועה  ינימ  בכרה  בוציע  לע  עיפשהל  ךישמת  תישונא  תוליעפו  תיסכת  ייוניש  םיחטש , תרמתה 

[20 , 13]

[14]

[3][10]

[18][2]
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.ומייקתי אל  םהלש  הביבסה  יכרוצ  םא  םלעיהל , ךרדה  ךשמהב  םילולע  םינטק  םייעבט  םיחטשל  םיקחדנ 

םלועב תויגולוקאה  תוכרעמה  לע  םיעיפשמ  םיפסונ  םיכילהתו  היגרנא  תקפהל  תושדח  תויגולונכט  ץאומ , חותיפ  םילקאה , יוניש 
לע ןתעפשהו  תדמתמ  , היילעב  תואצמנ  היינב  תבוטל  םיחותפ  םיחטש  תורמתה  תאז , תרגסמב  םידקת  . רסח  ןפואב 
חטשה תמרב  םג  רוטינה , יכ  הדבועה  רקיעב   ) רוטינ ינותנב  תונבומה  תולבגמה  תורמל  .הבר  ףיקעו –  רישי  ןפואב  תיעבטה  הביבסה 
לע ונתעדל , תועיבצמ , תוקהבומה  תומגמהו  תיצראה  המרב  הקידבה  םינונגנמ ,) ןחוב  וניאו  ןותנ  בצמ  ראתמ  יופימה , תמרב  םגו 

.תיתימא העפשה 

תוירחאו תוריהז  לש  הדימב  דיתעה  רבע  לא  םדקתהל  תוינידמה , יעבוקו  תוטלחהה  ילבקמ  ןונכתה , תודסומ  תא  בייחמ  הז  בצמ 
תוינכות לש  הריצי  ידי  - לע רשפאתהל  היושע  הז  גוסמ  ( mitigation  ) תּוחפִא .םיאבה  תורודב  תובשחתה  ךותו  םייקל  סחייתהב 
םירוזאל תוטשפתה  םייקה , ינוריעה  חטשה  יוצימו  ןפוד  תדומצ  היינב  םיחותפ , םיחטש  ףצר  לע  הרימש  ןוגכ  אמייק , - רב ןונכתל 

םיכירצ הלא  לקשמ  ידבכ  םיניינע  .תיגולוקאה  תכרעמה  יתורישב  םירטמרפל  תוסחייתהו  תיסחי  הכומנ  תיגולוקא  תויכרע  ילעב 
תלבקל בקעמהו  רוטינה  ךשמהל  הבר  תובישח  הנשי  ןבומכו  לארשיב , םיירוטוטטסה  ןונכתה  יכילהתב  םיעמטומו  םירדסומ  תויהל 

.בחרמבו ןמזב  םייוניש  יוהיזלו  תינכדע  בצמ  תנומת 

תודות

םירפצ תרזעב  חטשב  תופועה  רוטינ  לע  םיארחאו  ןונכתל  םיפתוש  ויה  היגולוקאו  תורפצ  תפיכודמ  קיבצ  םרויו  טחוש  לייא  ד"ר 
לש ןויפא  תוירוגטק  תרדגהב  יתועמשמ  עויס  לע  עבטה  תנגהל  הרבחהמ  ביבח  ילאל  םידומ  ונא  .ונתדות  םהל  הנותנ  ךכ  לעו  םיבר 

.רוטינה תרגסמב  ופצנש  תופועה  תמישר 
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