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הסבק יש  םוליצ : טאו |  – הגמ  2,500 כל – עיגמ  םיפצ  םייראלוס  םילנאפמ  היגרנאה  רוציי  לאיצנטופ  .םיללוסה  רגאמב  םייראלוס  םילנאפ 

לש טבמה  תדוקנ  םימ –  ירגאמב  םייראלוס  םילנאפ 
םימה תופוע 

.תויעבטה תוכרעמה  ןובשח  לע  םדאה  יכרוצל  םיחותפה  םיחטשה  לוצינב  תובר  תורומת  ונרוזאב  תולח  האמה ה-20  תישארמ 
הלא לכ  תוציבו  . םימגא  תוילולש , םילחנל , ללוכ  חנומ  םיחלה , לודיגה  יתב  ןה  לכמ  רתוי  ךכמ  ועגפנש  תויגולוקאה  תוכרעמה 

תורטמל ירבדמה  לבחבו  םייאלקח  םיחטשב  ומקוהש  םימ  ירגאמ  .תואלקחו  תובשייתה  תבוטל  יביסנטניאה  חותיפהמ  ועגפנ 
הצפמו לארשיב , םיפלוחו  םיביצי  םימ  תופוע  תויסולכוא  םייקמה  ףילחת  םינורחאה  םירושעה  ךלהמב  ושענ  היקשהו , םוגיא 

.ונרוזאב ודבאש  םייעבט  םיחל  לודיג  יתבב  לודג  רוסחמ  לע  תיקלח 

היגרנא רוציי  לע  רתוי  הלודג  תוכמתסהל  לארשי  תרתוח  ריוואל  םימהזמ  תטילפ  תתחפה  םשלו  םילקאה  יונישב  קבאמהמ  קלחכ 
ידי - לע ראשה , ןיב  םימ , ירגאמ  יופיחל  תונוש  תועצה  ולעוה  תונורחאה  םינשב  .שמשהמ  היגרנא  םשארבו  םישדחתמ  תורוקממ 

ךרוצל (. 2019 "פ , עב עדימ  היגרנאה , דרשמ   ) טאו - הגמ  2,500- כל עיגמ  םהמ  היגרנאה  רוציי  לאיצנטופש  םיפצ  םייראלוס  םילנאפ 
. טאו  - הגמ אוה כ-3,400  גרבנטורו  ןיבר  תורוא  תונחתמ  רוצייה  האוושה ,

םיחטשבו תומייק  תויתשת  לוצינ  ךות  םישדחתמ , תורוקממ  היגרנא  רוצייל  בחרנ  ףקיהב  רבעמב  תכמות  םינגהו  עבטה  תושר 
םימ תופוע  ינימ  לש  תויסולכוא  שמש , תייגרנא  רוציי  םשל  םירגאמב  םימה  ינפ  לוצינל  םימיוסמ  תונורתי  דצב  תאז , םע  .םירפומ 

, הדחכה תנכסב  םינותנכ  לארשיב  תופועה  לש  םודאה  רפסב  םירדגומ  וללה  םימה  תופועמ  קלח  .הז  יופיחמ  עגפיהל  תולולע 
(, Oxyura leucocephala  ) ןבל שארחצו   (Marmaronetta angustirostris) שיושמ זוורב  (, Aythya nyroca  ) תוציב ללוצ  םהבו 

םינגומ םימה  תופוע  לש  םתויהל  רבעמ  .לארשיב  תפרוח  ולש  תימלועה  הייסולכואהמ  שילשו  הרומח  הדחכה  תנכסב  יוצמש 
םכסהב הרבחו  םידדונ  , םינימ  רומישל   CMS תנמא לע  םגו  יגולויבה  ןווגמה  תנמא  לע  המותח  לארשי  ילארשיה , קוחב 

תופוע לע  הנגהל  הנידמה  לש  תוביוחמ  תוללוכ  הלא  תונמא  היסא  . - וריא הקירפא  בחרמב  םימ  תופוע  לע  הנגהל   AEWA
תופוע לע  תועפשהה  יבגל  תואדו  - יאב ךורכ  םייראלוס  םילנאפב  םימ  ירגאמ  יופיח  .םתוא  םישמשמה  לודיגה  יתב  לעו  םידדונ  םימ 

וא הלילצ  ידכ  ךות  םינוזינ  וללה  תופועה  לשמל , .תוידדהה  תילאיצנטופה  תוילילשה  תועפשהה  רועזמל  תוסחייתה  בייחמו  םימה ,
םיזוורב לש  םירחא  םינימ  םע  תורחתמ  ענמיהל  ידכ  תודגהמ  םיקחרתמ  םה  .חמוצ  יקלחו  םינטק  םירוצי  םימה  ינפמ  םיננסמ 
םישמשמה םיקומעה  םימה  ינפ  חטש  תא  תוספות  תויראלוסה  תוכרעמה  .השביהמ  םיעיגמש  םיפרוטל  הפישחה  תא  ןיטקהלו 

.תויראלוסה תוכרעמב  עוגפל  הלולע  םימ  תופוע  לש  תשלשל  ינש , דצמ  .ליעל  ורכזוהש  םידחוימה  םינימה  תא 

םהל שיש  םימ  ירגאמ  םתוא  לע  עיבצהל  ונשקיב  עבטה , תנגהל  הרבחה  לש  תורפצה  זכרמ  םע  ףותישב  םינגהו , עבטה  תושרב 
יתנשה םימה  תופוע  דקפמ  ינותנ  לע  ססבתהש  חותינ  ךרענ  ךכ  ךרוצל  .לארשיב  םימה  תופוע  ןווגמל  דחוימב  הבושח  המורת 
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רשוע לע  םיעיפשמה  םימרוגה  םהמ  ןיבהל  הרטמב  רגאמה , ימ  לש  םיימיכו  םיילקיזיפ  םינותנ  לעו  םינגהו  עבטה  תושר  תלהנמש 
לע םימה  תופועל  םימה  ירגאמ  תובישח  לש  גוריד  עצבתה  ינשה  בלשב  .םימ  רגאמב  םיטרפ ) רפסמ   ) םימ תופוע  לש  עפשו  םינימ 

ךותמ כ-1,000 הדחכה  . תנכסב  םינימ  לש  ןוניקו  תיבקע  ףרוח  תייהש  םימ , תופוע  ינימ  ןווגמ  ןוגכ  םירטמרפ , רפסמ  סיסב 
.יגולויבה ןווגמל  דחוימב  הבושח  המורת  ילעב  םירגאמ  והוז כ-180  ץראה , יבחרב  םימייקה  ןוצמִחה  ירגאמו  םימה  ירגאמ 

תופחל ןתינ  היטעבו  םימה , תושרו  תואירבה  דרשמ  לש  תירוטלוגר  הלבגמ  ליטמה  שדח , עדימ  לבקתה  הז , יופימ  עצובש  רחאל 
הנממ ורסוהו  המישרה , לש  תשדוחמ  הניחב  הכרענ  ךכיפל  םיחלוק  . ירגאמב  םימה  ינפ  חטשמ  קר 50%–30  יראלוס  ןקתמב 

ךלהמב לארשיב  תרצוע  ( Pelecanus onocrotalus  ) יוצמה יאנקשה  תייסולכואש  רחאמ  תאז , תמועל  .םירגאמ  תורשע  המכ 
ןויעל המסרופ  הנורחאל  .הייסולכואב  ךמותה  קשממ  םויכ  םהב  עצבתמש  םידדוב  םירגאמ  המישרל  ופסוה  המורד , הדידנה  עסמ 
המצמוצש ל-109 םירגאמ , תמישר  תינכותב  "א 10/ד/2-10 ) . מת  ) םייאטלוו - וטופ םינקתמל  תיצרא  ראתמ  תינכות  רוביצה 

םירגאמב יכ  ןייצל  בושח  .םירחאו  הלא  םינימ  לע  הרימשל  הנוילע  תובישח  ילעבכ  ורדגוהש  םייתוכאלמה  םימה  יווקמו  םירגאמה 
ילבמו לקו  טושפ  ןפואב  םייראלוס  םילנאפ  תבצהל  ויד  לודג  חטש  הווהמ  רגאמה  תא  תרצויה  הללוסה  לש  ינוציחה  עופישה  הלא 

ימ םיחלוק , תריגאל   ) םימ ירגאמ  םנשי כ-670  לארשיב  .םיכרצה  תא  קפסמ  הז  חטש  תובר  םימעפו  םימה , ינפ  תא  תוסכל 
למשח רוצייל  עיגהל  ןתינ  םנוד , תוחפל 8  אוה  המורד  הנופה  ןפודה  חטש  םתיברמבש  החנהב  םיינשה .) לש  בוליש  וא  תונופטיש 

.תונכתיה תקידב  ךירצמ  רבדה  ךא  ןכל , םדוק  ןיוצש  ףקיההמ  םהש כ-16%  טאו , - הגמ תוחפל 400  לש 

לש תוחכונה  תא  ןחוב  רוטינה  .תויראלוס  תוכרעמ  םהב  ובצויש  םינוש  םימ  ירגאמ  לש  םייתנשכ , ךשמייש  רוטינ  ךרענ  הלא  םימיב 
, יסדנה ןקתמ  םייקל  ןתינ  ןוכנ  קשממב  יכ  םיווקמ  םינגהו  עבטה  תושרב  .וירחאו  יראלוסה  ןקתמה  תמקה  ינפל  רגאמב  םימה  תופוע 

םימ תופוע  תוחכונל  םג  יכ  ןובשחב  איבהל  שי  .תופועה  תייסולכואב  עוגפל  ילבמ  תופועל , םויכ  םינימזה  םימה  ינפמ  קלח  הסכמה 
שרדנ ןכלו  םימיוסמ ,) םירקמב  אצמנ  רבכש  יפכ  תשלשלב , יוסיכ  לשמל ,  ) םילנאפה לועפת  לע  העפשה  תויהל  הלוכי  רגאמב 

.םיילאיצנטופ םיטקילפנוק  רועזמל  בושחה  לכשומ  ןונכת 

לע רצוימה , למשחה  תכלוהל  למשח  ידומע  תבצה  איה  למשח  רוציי  ךרוצל  םימ  ירגאמב  שומישהמ  הלועה  תפסונ  הגאד 
לע םידמועה  םינוש  םיסרוד  תופוע  לש  תולמשחתה  ירקמ  לש  תיסחי  הובג  רפסמל  םידע  ונא  םויכ  רבכ  .םהל  ךומסו  םירגאמה 

תושגנתה ינפמ  שרדנ  ףסונ  ןוגימ  .םזילו  עבטל  קזנ  תמרוגש  תולמשחתה  ינפמ  םנגמל  ךרוצ  שיו  םירגאמב , היצמרופסנרט  ידומע 
. למשחה  יטוחב  תופוע  תושגנתה  לש  העפות  לע  םיעיבצמ  תונורחאה  םינשהמ  םירקחמ  .רגאמהמ  למשחה  תכלוה  יווקב 

תא רכינ  ןפואב  תיחפהל  לוכי  קושב , םויכ  םימייקה  םירצומ  תרזעב  םילבכה  לש  םנומיס  יכ  הארמ  םלועב  םינוש  תומוקמב  ןויסינה 
םיעצמאה לע  ימוקמ  רקחמ  םודיקב  ךרוצ  שיו  לארשיב , יתכרעמ  שומישב  תואצמנ  אל  ןידע  ךכל  תוטישה  העפותה  .

.םימיאתמה

תנידמל םיידוחייה  עבטה  יכרע  לע  הרימשל  ןוזיאו  יבחרמ  ןונכת  בייחמ  אוה  ךא  בושח , ךלהמ  אוה  שדחתמ  רוקממ  תויגרנאל  רבעַמ 
.לארשי

תורוקמ
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