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הליגנ הניר  םוליצ : תותשל |  ידכ  תורוניצ  םיררוחמה  םינתל , םימ  רוקמ  איה  ףוטפטב  היקשה  תרנצ  .םרכב  בוהז  ןת 

תתחפה תבלכ ? תפגמל  תינגרוא  תלוספ  ןיב  המ 
יעצמאכ םייאלקח  םיחטשב  תינגרוא  תלוספ 

רקח םינת –  לש  רתי  תויסולכוא  םע  דדומתהל 
תונייעמה קמעו  דורח  קמע  לש  הרקמה 

ינקתמל תרבעומ  תיתיב  תינגרוא  תלוספש  דועב  .םיחותפה  םיחטשל  םיעיגמה  םדא  תוליעפ  ירצותמ  דחא  איה  תינגרוא  תלוספ 
וז תלוספ  .םיחותפה  םיחטשב  םיבר  םירקמב  תרתונ  תיאלקח  תינגרוא  תלוספ  רוזחִמל ,) וא  הנמטהל   ) הצק ינקתמל  הנופמו  הפשא 

.יאוול ירצותו  רקבו ) ןאצ  תופוע , םיגד , תמגודכ   ) םינוש םיגוסמ  םייח  ילעב  ירגפ  תוקריו , תוריפ  לש  תויראש  לולכל  הלוכי 
וז תלוספש  רחאמ  תטלוב , אל  היעבה  הרואכל  .םירקמהמ  םיברב  דקוממ  לופיטל  הכוז  אל  הז  גוסמ  תלוספ  תכלשהל  תוסחייתהה 

תודוה בורל  תשחרתמ  תלוספה  תומלעיה " וארה ש" אשונה   תא  ונחבש  םייתומכ  םירקחמ  .ןמזה  םע  חטשהמ  תמלענ " "
Canis lupus  ) םיטטושמ םיבלכ  ןכו  ( Sus scorfa  ) רב יריזחו  ( Canis areaus  ) םיבוהז םינת  תמגודכ  רב  תויח  לש  ןתוליעפל 

לודיגל םינקתמ  תברקבש  םידמל  ונא  הלא  םירקחממ  "פ .) עב עדימ  םינגהו , עבטה  תושר  לאיכרב , קרבו  גרבנזור  ןב  ( ) familiaris
.םינת לש  תופופצו  תולודג  רתי  תויסולכוא  תומייק  תוחותפ , תולבזמ  תברקב  ןכו  םיחותפ  םיחטשבו  םייאלקח  םיבושייב  םייח  ילעב 

: םיטביה רפסמב  תילילש  העפשה  הלא  רתי  תויסולכואל 

.םתוליעפ ידקומל  םיכומסה  תואלקח  יחטשב  היקשה  תרנצל  םיקזנ   .1
(. םירידו תותפר  רקיעב   ) לודיג ינקתמבו  הערמב  ןאצו  רקב  תויסולכואל  הפירט  יקזנ   .2

םיחטשב עקרק  ירגודו  םימסרכמ  םילחוז , םיאבצ , תמגודכ  רב  תויח  תויסולכואב  העיגפבו  הפירטה  ץחלב  היילע   .3
.םיכומס  םיחותפ 

.תבלכ תמגודכ  תולחמ  תרבעה   .4
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הליגנ הניר  םוליצ : םרכב |  םיבנעמ  ןוזינה  באז 
לצא םתיברמ  תבלכ , יעוריא  םש כ-70  ודעותו  ןדרי , תכלממ  םע  לובגה  רוזאב  תבלכ  תפגמ  תוצרפתה  הלחה  םינשב 2017–2018 

תודימצב דורח , קמעו  תונייעמה  קמע  לש  םכרואל  קובקב – ) ראווצ   ) םצמוצמ יפרגואג  םוחתב  לארשיל  הרדח  הלחמה  .םינת 
רוזאב .ןורשל  םשמו  הרע , ידאו  רוזאלו  השנמ  תמרל  לאערזי , קמעל  תבלכה  הטשפתה  הז  רוזאמ  רויא 1) .  ) םיגדה תוכירב  ףצרל 

בושח .םיטטושמ  םיבלכ  תואמ  ודעות  הרע  ידאו  רוזאבו  רויא 2 ,)  ) םיטרפ יפלאב  םינתה  תייסולכוא  הדמאנ  קובקבה ' ראווצ  '
לדוגש הארנ  תבלכה , םע  תודדומתהמ  קלחכ  קובקבה  ראווצ  רוזאב  עצובש  יביסנטניאה  םינתה  לוליד  תורמלש  שיגדהל 

.לולידלו תבלכה  תוצרפתהל  םדוק  היהש  הזמ  רתוי  דוע  בחרנ  ףקיהל  לדג  ךפיהל –  אלא  ןמז , ךרואל  תחפ  אל  םש  הייסולכואה 

רויא 1
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םוקימ עקר  לע  תונייעמה , קמעו  עובלגה  תירוזאה  תוצעומה  םוחתב  םינת  תוליעפ  זוכיר 
תבלכ יעוריא 

.רוזאב םיגדה  תוכירב  םוקימ  תא  תוארל  ןתינ  תלכת  עבצב 

רויא 2
קמעבו דורח  קמעב  ןורחאה  רושעב  םינתה  תייסולכוא  לדוג  לש  ןדמואב  יונישה  תומגמ 

תונייעמה
.םיגדה תוכירב  רוזאב  רוקרז  יראומ  םיכתח  ססובמ  .ויתסב  הנש  לכ  וכרענ  תומיגדה 
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דורח קמעו  תונייעמה  קמע  רוזאב  היצטינס )  ) האורבת ירקס  ועצוב  םינשב 2016–2017 , תבלכה , תוצרפתהל  המדקש  הפוקתב 
לש םידקומ  תופמל  התייה  הלא  םירקס  לש  םתרטמ  תונייעמה  . קמעו  עובלג  תוירוזאה  תוצעומהו  םינגהו  עבטה  תושר  ידי  - לע

תויסולכוא םוצמצ  רשפאת  םידקומה  תנטקהל  תיפיצפס  תוליעפ  .תוצעומה  ימוחתב  תיאלקח  תוליעפב  הרוקמש  תינגרוא  תלוספ 
יגוסב תואלקחמ  תינגרוא  תלוספ  יזוכיר  לע  ועיבצה  הלא  םירקס  .םיאלקחה  ןיבל  ןניב  טקילפנוקה  תתחפהו  רב  תויח  לש  רתי 

: םיאבה םידקומה 

הלא תונחת  .םייח  ילעב  ירגפ  ללוכ  םינוש , םיגוסמ  תינגרוא  תלוספ  םהילא  תרבעומש  םירתא  רבעמ –  תונחת   .1
.רב תויחל  תושיגנ 

םניא םה  םיבר  םירקמב  ךא  םיבושייה , ימוחתב  םיאצמנ  םינקתמה  םירידו .) תותפר  רקיעב   ) םייח ילעב  לודיג  ינקתמ   .2
.םמוחתב ןימז  ןוזמ  םיאצומה  םירחא  םייח  ילעבלו  םינתל  הכישמ  דקומ  םה  ךכל , יא  .רב  תויח  תסינכ  ינפמ  םינגומ 

.םייח ילעב  תסינכ  ינפמ  םינגומ  םניאש  טסופמוק  ירתא   .3
ןוזמ דקומ  תורצוי  תוכירבה  תונפד  לע  םיגד  תלוספ  תכלשהו  לודיגה  ךלהמב  םיגד  לש  תפטוש  התומת  .םיגד  תוכירב   .4

(. רויא 3  ) הנשה ימימ  םיברב  םינתל  רישעו  ןימז 

רויא 3
םיגד תוכירב  ילושב  תפטוש  םיגד  תתומת 
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ודעותש םירתאה  תיברמ  תאו  םינתה , לש  תוליעפה  זוכיר  ירוזא  תא  רכינ  ןפואב  תמאות  םיגדה  תוכירב  לש  תיבחרמה  הסירפה 
אצממ .םינת  לש  הפופצ  הייסולכוא  תוחתפתהל  סיסב  םה  הלא  םירוזאש  רבדה , תועמשמ  רויא 1 .)  ) תבלכב םילוחה  םינת  םהב 
םינת תופיפצ  שי  םייח , ילעב  ירגפ  לש  טרפב  תינגרוא , תלוספ  םע  םירוזאבש  וארהש  תומדוק  , רקחמ  תודובע  םאות  הז 

אצמנש יתועמשמ  ןוזמ  רוקמ  לע  םידיעמ  יפרגואג , בחרמ  ותואב  תבלכה , ירקמ  יובירו  םינת  לש  ההובג  תוחכונש  ןאכמ , .ההובג 
.הנשה תומי  תיברמ  ההובג  תורבתסהב  רוזאב 

ינוציח היגרנא  רוקמכ  תסנכנ  תלוספה  ובש  בלש  אלא  הניא  לודיג , ינקתמ  תברקב  תינגרואה  תלוספה  לש  הרואכל  התומלעיה 
.יעבטה האישנה  רשוכל  רבעמ  הברה  בוהז  ןתה  תויסולכואב  לודיג  תרשפאמ  תלוספה  ינוציח , רוקמ  התויהב  .ןוזמה  תרשרשל 

הפירט ללוכ  תיעבטה , תכרעמה  לעו  תואלקחה  לע  תבחרנ  העפשה  תרצוי  תלפוטמ , הנניאש  וז  הפוקש "  " תלוספש רבדה  תועמשמ 
תלוספהש הלא , םיקמעל  ךומסה  עובלגה  סכרב  האוושהל , . (Gazella gazella) ילארשיה יבצה  ומכ  רב , תויח  לש  תבחרנ 

.דואמ הכומנ  םינתה  תופיפצ  דואמ , הטעומ  וב  תיאלקחה 

תוסחייתהה תא  דקמלו  תואלקחמ , תינגרואה  תלוספה  לש  תויעבה  ידקומל  בלה  תמושת  תא  תונפהל  םירשפאמ  האורבתה  ירקס 
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, לארשי ןופצב  תוירוזא  תוצעומ  הנומשב  ועצוב  הלאכש  םירקס  .םינוכנ  תויופידע  ירדס  תרדגה  ךות  לופיט  םיכירצמש  םירוזאל 
ורגסנ רקסהמ  ולעש  תונבותהמ  קלחכש  ןייצל  שי  .טקילפנוקה  תא  םצמצל  ידכ  תלוספב  לופיטה  םודיקל  סיסב  םישמשמו 

םימייק תאז , םע  .יוליכ  ןקתמל  ןאצ  ירגפ  לש  רדסהב  יוניפ  םדוקמו  עובלג , תירוזאה  הצעומה  םוחתב  רבעמה  תונחת  הנורחאל 
.םיבושיי ימוחתבו  םיחותפה  םיחטשב  תינגרוא  תיאלקח  תלוספ  תכלשה  תעינמב  בחרנו  יתטיש  לופיטב  םיבחרנ  םירעפ  ןיידע 

תורוקמ
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