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םינתשמ חטשב  תוירוטירטה  תקולחו  םיקוורה  רדע  בכרה  .םיקוור  רדעב  ללכ  ךרדב  םיצבקתמ  הירוטירט  קיזחהל  קיפסמ  םיקזח  םניאש  םירכז  .קראפב  םיקוור  םירכז 
ןבלב רימע  םוליצ : םירכזה |  ןיב  תוחוכה  יסחיל  םאתהב  תופוכת 

 – תינוריע תומייק  חופיט  ךות  תולודג  רב  תויח  לוהינ 
םיאבצה קמע  קראפ  לש  הרקמה 

תלילס םע  תונשב ה-90  ליחתה  קראפה  לש  ורופיס  .לארשיב  לודגה  יתליהקה  ינוריעה  עבטה  קראפ  אוה  םילשוריב  םיאבצה  קמע 
לש רדע  אלכנ  םנוד  ולדוגש כ-240  חטשב  .םיאפר  לחנל  םיאבצה  קמע  תא  רביחש  יגולוקא  ןורדסמ  עדגש  םילשוריב , ןיגב  שיבכ 

םירוגמ תיינבל  תינכות  השגוה  .ינוריע  חותיפבו  םישיבכב  ופקוהש  (, Gazella gazella  ) ילארשי ץרא  יבצ  ןימהמ  םיאבצ , כ-30 
, תיתביבסהו תיחרזאה  העונתהו  םיבשותה  ידי  - לע תיפולח  תינכות  תשגהו  רשקותמ  םיבשות  קבאמ  תובקעב  םלוא  הז , חטשב 
עבט יכרע  רמשמה  ינגורטהו  חותפ  בחרמל  ךפה  אוה  ותמקה ב-2015  זאמ  .ינוריע  עבט  קראפ  תמקהל  תינכות  ףוסבל  וב  הרשוא 

.חתפתמו ןאוס  ינוריע  רוזא  בלב  הפנע  תישונא  תוליעפ  דצל  םימייקתמש  םירידנ 

בקע םלענו  ךלה  רדעה  קבאמה  תונש  ךלהמבו  חלצ , אל  ירוקמה  םיאבצה  רדע  רומיש  חותפה , חטשה  תא  רמשל  קבאמה  תורמל 
לע ןגהל  ידכ  םינתו .) םיטטושמ  םיבלכ  לש  תופיקת  חטשב , תלוספ  לש  ןסר  תרסח  הכלשה  םישיבכב , הסירד   ) הלודגה ריעה  יעגפ 
ויח הז  ןמזב  .קראפה  חטש  לכ  רודיג  התייה  תינכותה  רושיא  רחאל  העצבתהש  הנושארה  הלועפה  םיאבצהו  תיגולוקאה  תכרעמה 

, ןכמ רחאל  רצק  ןמז  תמו  יבשהמ  אבוהש  רכזמ  הרבעתהש  הבקנה , .םירכזה  הירפוע  ינשו  הבקנ  םיטרפ –  השולש  קר  קראפב 
.חטשב תירוקמה  םיאבצה  תייסולכואמ  ןורחאה  דירשה  התייה 

לע הטלחהה  .קמעל  ותבשה "  " םג ךכו  ילאיווירט  רבד  םניא  ינוריע  חטש  ךותב  ילארשיה  יבצה  ןוגכ  לודג  קנוי  לש  ותודרשיהו  ומויק 
, תפטוש הקוזחת  ךירצמש  יפקיה  רודיג  ןוגכ  תויזיפ  תויתשת  תיינבל  רקיעב  םיבאשמ , תעקשהב  הכורכ  התייה  רדעה  םוקיש 

תבוטל םימה  יבאשממ  ברמה  תקפהו  ולש  תינטוב  הרשעה  תועצמאב  חטשה  לש  האישנה  רשוכ  לש  הלדגהלו  רוטינ  יצמאמל 
ןיב יתרבח  קשממו  תוגהנתה  יסופד  רוטינו  םצמוצמ  חטשב  תולחמ  תוצרפתה  תעינמל  ירנירטו  בקעמ  םישרדנ  ןכ , ומכ  .הייחמצה 

םירקבמהש אדוול  חטשב  םיכירדמה  לע  תובקנה .) ברקב  תירדע  תוגהנתהו  םיילאירוטירט  םירכז  ןיב  םיתומיע  לשמל   ) םיאבצה
, עבטב םייאמצע  םייחל  םיאבצה  תולגתסה  תא  דדועל  ידכ  תאזו  הדימה , לע  רתי  םהילא  םיברקתמ  וא  םיאבצה  תא  םיליכאמ  אל 

טלוק קראפב  םייתועמשמ  םירגתא  םיווהמ  הלא  לכ  .עבטל  םיטרפ  תבשהל  הייבר  ןיערגל  ךופהל  לכוי  רדעה  םויה  אובבש  הווקתב 
.םניחב שיגנו  םוי  ידמ  לוכל  חותפש  הנשב –  םירקבמ  כ-170,000  להק – 

תולתמ יבשה , ןמ  םיטרפל  תוינייפואה  תוגהנתה  תויעבמ  ולבסו  יבשהמ  וחקלנ  םלוכ  םיטרפ , קמעל 12  ואבוה  קראפה  רודיג  רחאל 
רדעה לחה  ןויריהב ) תובקנ  הב  ופצנ  אלש   ) תולגתסה תנש  רחאל  ףוסב 2016 , קר  .שממ  לש  המתחה  דע  םדא  ינבב  תיקלח 

לש 1/3 הקולחב  קמעב )! ודלונ  םהמ כ-40   ) םיטירפ לעמ 50  הנומ  רדעה  םויכ  .הניקת  תירדע  תוגהנתהו  הרגש  ינמיס  תוארהל 
םידלונה תובקנהו  םירכזה  ןיב  סחיה  תא  םיאתהל  תלוכי  התפצנ  םיאבצ ) ןוגכ   ) םילודג בשע  ילכוא  לצא  .תובקנ  םירכז ו-2/3 

אוה הדולי  ליבגמה  םרוגהש  רחאמ  רדעה , תלידג  תצאהל  ןונגנממ  םרגנ  הובג  תובקנ  זוחאש  הרעשה  תמייקו  םינתשמ , םיאנתל 
רשפאמש המ  עבטב , םיטרפל  תינייפואה  תוגהנתהל  רתויו  רתוי  תברקתמה  תוגהנתה  םיארמ  םיריעצה  םיטרפה  תובקנה  . תומכ 

תחתמ ל-70 היהי  רדעה  לדוגש  טלחוה  .עבטל  הבשהו  רורחש  לש  תורשפאה  תא  םינגהו  עבטה  תושר  םע  דחי  ןנכתל  ליחתהל  ונל 
לע 50. ותוא  בצייל  איה  הרטמהו  םיאבצ ,
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ופצנש םירופיצה  ינימ  הלעמלמ מ-150  דחא  אוה  ידמגה  גדלשה  .םיאבצה  קראפב  בוהצה  לבחה  לע  ( Alcedo atthis  ) ידמג גדלש 
םירקבמהמ השקב  ןייצמו  תורחאה , רבה  תויחלו  םיאבצל  רומשה  ןגומה  חטשה  תא  םחות  בוהצה  לבחה  .ותמקה  זאמ  קראפב 

ןבלב רימע  םוליצ : הערפה |  אלל  םהייח  תא  להנל  םיאבצל  רשפאל 

אמייק - רב םירקבמ  קשממו  ריע  ךותב  םיאבצ  רדע  לוהינ 

םלוא םדא , ינב  לש  םניחבו )  ) תישפוח הסינכ  םירשפאמה  םילופכ  םירעש  השולש  ומקומ  קראפה  לש  תיפקיהה  רדגה  ךרואל 
: תונוש הנגה  תומרב  םירוזא  השולשל  קלוחמ  ומצע  קראפה  .וילא  סנכיהל  וא  קראפהמ  תאצל  םייח  ילעבמ  םיענומ 

.םיתורישו האובמ  קחשמ , ינקתמ  הינח , שרגמ  ליכמ  רדגל  ץוחמש  יביסנטניאה  רוזאה   .1
.תוילמינימ תויתשתו  תיפצת  ירוזא  םג  ללוכו  דחי , וב  בבותסהל  םילוכי  םייח  ילעבו  םדא  ינבש  יביסנטסקאה  רוזאה   .2

קראפה רשאכ  םייחה  ילעבל  טלפמ  אוה  הז  חטש  .דבלב  רבה  תויחל  הרומש  םנוד , החטשש כ-80  תיעבטה , הבילה   .3
ותוא תוצחל  אלש  םדא  ינבל  ןמסמה  לבחב  קראפה  ראשמ  תדרפומ  הרומשה  הבילה  .םירקבמבו  תויוליעפב  סומע 

תוסנק ןוגכ  םיעצמאב  ךרוצ  אלל  הבילה  חטשב  םיאבצל  הערפה  ענומו  דואמ  ליעיכ  חכוה  הז  טושפ  יעצמא  )
.םימה תכרעמ  תא  הז  חטש  ליכמ  ןכ  ומכ  השינעו .)

הייבצב יעצמא  יתלב  ןפואב  תופצלו  תיבהמ , הכילה  קחרמב  עבטה  לא  ברקתהל  םדא  ינבל  רשפאמ  וזה  הרוצב  קראפה  ןונכת 
רדעהו הערפה , םומינימ  םע  רדע  לש  לוהינ  רשפאמ  ןונכתה  ינש , דצמ  .תפקשמ  תועצמאב  וא  רדגל  דעבמ  אל  רפוע –  הקינימ 
םיקחשמו תויוליעפ  טוליש , הכרדה , תועצמאב  עצבתמ  םירקבמל  קשממה  ךווית  .הנכס  שח  אוה  רשאכ  םדא  ינבמ  ענמיהל  דמול 

םגו תישיאה , תוביוחמה  תוינכות  תרגסמב  רעונ  ינב  םג  וב  םיליעפ  .ירזגמ  - ברו בחר  להק  לש  עבט  תרימשל  ךוניח  םירשפאמה 
יחפ ןיא  קראפה  חטש  ךותב  .בחרה  להקל  ךוניחהו  הכרדהה  תויוליעפב  קראפה  תווצל  תובדנתהב  םיעייסמה  םיקיתו  םיחרזא 

השבוג וזה  תוינידמה  .רוקיבה  םותב  קראפל  הסינכב  רוזחמה  חפב  תלוספה  תא  ךילשהל  םיארחא  םירקבמהו  ללכ , הפשא 
םיללכה וז , הטושפ  הלועפ  .רחא  עבט  רתא  לכבו  קראפב  םהלש , תלוספה  לע  תוירחא  לוטיל  םירקבמה  רוביצ  תא  ךנחל  הרטמב 

םע דחי  עבטה  תרכה  לש  הנהמה  תוליעפה  חטשב , םיכירדמה  ידי  - לע רוקיבה  ךלהמבו  הסינכה  תאובמב  םירקבמל  םירבעומה 
עבטה תרימש  אשונל  םתוא  םיברקמ  עבטל , ריעה  יבשות  ןיב  יעצמא  יתלב  שגפמ  םירצוי  קראפה , לש  תידיימה  תונימזהו  תושיגנה 

.הבטימב תינוריע  תומייק  יהוז  .וילע  תוירחאב  תאשל  םתוא  םיכנחמו 
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