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? תיעבטה הנואפה  לש  הביוא  רופאה –  ברועה 

םיברוע וזמר  םיטקל  םידייצ  תויוברתב  .ברועה  ומכ  םיבר  הכ  םירופיסלו  תויתוברת  תוישעמל  םירשוקמש  םייחה  ילעב  םה  םיטעמ 
םיברוע לש  תוצבקתהו  םיברועמ , םלועה  לע  ויתועידי  תא  לביק  ןידוא  ידרונה  לאה  םילייא , לש  םתואצמיה  לע  םיימשב  ופפועש 
תופוג תא  ולכא  םיברועהש  רחאמ  .םייניבה  ימי  תפוקתב  הנתשה  םהילא  סחיה  המודקה  . תודהיב  תבשה  תסינכ  תא  הלמיס 

ינב ןיב  תיתועמשמ  ךוכיח  תדוקנ  דוע  תקפסמ  תינרדומה  תואלקחה  תובחרתה  .ער  לזמלו  תוומל  למסל  וכפה  םה  תוברקב , םיתמה 
עבט תרימש  ישנא  ברקב  תחוורה  העדה  תיעבטה  . הביבסלו  תיאלקחה   הביבסל  םיקיזמכ  םירייטצמ  תעכש  םיברועל , םדא 

Acanthodactylus  ) עבש ראב  תינונש  םודאה "  " ןימה תמגודכ  םינטק  םינתיילוח  ינימ  ףרוט  רופאה  ברועה  יכ  איה 
סחייל ןתינ  ןכא  םאה  ךא  (. Chlamydotis undulata  ) תירבדמה הרבוחה  תמגודכ  עקרק  תורגוד  םירופיצ  יציבו  (, beershebensis

? טרפב םיימוקמ  םינימ  לעו  ללכב , עבט  תרימש  לע  תילילש  העפשה  םיברועל 

תא רתאל  לארשיב , ( Corvus corone cornix  ) רופאה ברועה  תוטשפתה  תא  תמכל  ןושאר  ןויסינ  השענ  ןאכ  ראותמה  רקחמב 
ךרענ רקחמה  .לדומ  תכרעמכ  ירבדמה  לבחב  תימוקמה  הנואפה  לע  ותוטשפתה  תעפשה  תא  ןוחבלו  תאז , ורשפאש  םימרוגה 

תעפשה תדידמ  ךרוצל  .םייאלקח  םיחטש  תפקומ  התויה  אוה  בגנה  ברעמ  - ןופצ יפונב  הדוחייש  הרומש  רויא 1 ,)  ) סלה קראפב 
ונמז בור  תא  הלבמ  ברועה  םא  ןיבהל  הרשפא  סא  - יפ ירדשמ ג'י- תדמצה  המגודל , .תוטיש  ןווגמב  שומיש  השענ  רופאה  ברועה 

ץוחמ םכותב  וילש  יציב  םע  עקרק  ירגוד  תופוע  לש  םייתוכאלמ  םיניק  תחנה  ךכ , לע  ףסונ  .םייעבט  וא  םייאלקח  םיחטשב 
.רוזא לכב  יסחיה  הפירטה  ץחל  תא  דומאל  הרשפא  הכותבו  עבט  תרומשל 

רויא 1
עבש ראב  לחנו  רושבה  לחנל  ןופצב  םירצח  סיסב  ןיב  תמקוממ  סלה  קראפ  תרומש 
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רושימ רוזאמ  ץראה –  חרזמל  תוטשפתה  לג  הארה  1998–2007 ו-2008–2017 , ןמז , תונולח  ינשב  םיברועה  תויפצת  חותינ 
ברעמ - ןופצ לא  םורד , ןוויכל  ףוחה  רושיממ  בכוכ  יומד  תוטשפתה  סופד  אצמנ  ךכ , לע  ףסונ  .ןדריה  קמעו  רהה  בג  רוזאל  ףוחה 

לש הקיז  וארה  עקרקה  ישומיש  חותינ  תואצות  .הנשל  לע 1.6 ק"מ  דמוע  םינורחאה  םירושעה  ינשב  תוטשפתהה  בצק  .בגנה 
םע יבויח  םאתמב  ואצמנ  רופאה  ברועה  לש  תויפצת  .הכומנ  הייחמצב  םינייפואמה  הלאכל  וא  ינוריע  יפוא  ילעב  םירוזאל  םיטרפ 

םיכתח ךרואל  תוריפס  .הנשב  רתויב  בוטרה  שדוחב  םיעקשמה  תומכ  םע  ילילש  םאתמבו  תעצוממה , תיתנשה  םיעקשמה  תומכ 
הארה םירדשוממ  םיברוע  רחא  בקעמ  .םייעבט  רשאמ  םייאלקח  לודיג  יתבל  רתוי  ההובג  הקיז  לע  ודיעה  םינוש  םירוזאב 

םיברוע ךכל , םאתהב  .סלה  קראפ  תרומש  ילושל  םילבגומ  ויה  םה  םייעבט  םירוזאב  .םייאלקח  םיחטש  םיפידעמ  םיברועהש 
םיברועה תנוזת  .םהילושב  וא  םייאלקח  םיחטשב  רקיעב  םייתוכאלמה , םיניקב  םיציב  לש  רתויב  יתועמשמה  ףרוטה  ויה  םירופא 

הנטק תימוקמה  הרבחה  לע  םתעפשה  יכ  ריבס  ןכלו  םינתיילוח , וא  םיציב  לש  םידירש  הב  ואצמנ  אלו  םיערזו , םיילגר  יקורפ  הללכ 
.תיסחי

הנכסה תורמל  .ולודיג  תיב  תבחרהו  תוטשפתה  לש  בלשב  אצמנו  תושדח , רוקמ  תויסולכוא  ססיב  ןימהש  םיזמרמ  הלא  םיאצממ 
תלבגומו תיסחי , הכומנ  םייעבט  לודיג  יתב  לע  ותעפשה  הז  בלשב  יכ  הארנ  רופא , ברוע  לש  תלדגומ  תופיפצמ  תעבונה  תירשפאה 

וז תונוש  .לודיגה  תיב  תריחבב  םיטרפ  לצא  התפצנש  תונושה  אוה  תאז  קזחמה  אצממ  .תינרקח  תוגהנתה  ילעב  םיטרפל  רקיעב 
תא תיקלח  ריבסהל  ןתינ  ךכ  תוינגופורתנאו  . תויעבט  תוביבסב  םיבאשמ  לש  יבטימ  שומישב  םיצרפתמ  םינימל  עייסל  הלוכי 
םיאתמ רופאה  ברועה  לש  תיסחי  ךומנה  תוטשפתהה  בצק  םירחא  . םינימל  סחיב  הלא  םיחלצומ '  ' םינימ לש  ברה  יסחיה  עפשה 

לודיגה תיב  ןיב  םיבשוימ  יתלב  םיללח  תראשה  אללו  ךומנ  בצקב  םיטרפ  לש  תוטשפתהל  רמולכ  תימוקמ , היזופיד  לש  סופדל 
תודש תוללוכה  םדא , - תועפשומ תוביבס  .ןימה  לש  םייחה  ךלהמ  תונוכת  תא  םאות  הז  סופד  .םישדחה  לודיגה  יתבל  ירוקמה 

ךרואל גשגשל  רופאה  ברועל  תורשפאמו  תידימת , םישדחתמה  ןוניקו  ןוזמ  תורוקמ  תוקפסמ  ךומנ , יחמצ  יוסיכ  ילעב  םייאלקח 
םייתביבס םיאנתל  רופאה  ברועה  תוליבס  תרבגהב  עייסל  הלולע  םיינגופורתנא  תורוקממ  םינימזה  םימה  תומכב  היילע  .הנשה 

.רבדמב םיליבגמ 
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ןוזמ יבאשמו  ןוניק  ירוזא  םוצמצ  ןתילכתש  חווט  - תורצק קשממ  תולועפ  תועצומ  לודגל , יופצ  רופאה  ברועה  לש  עפשהש  תויה 
טחוש ליא  םוליצ : םימו | 

ןוזמ יבאשמו  ןוניק  ירוזא  םוצמצ  ןתילכתש  חווט  - תורצק קשממ  תולועפ  תועצומ  לודגל , יופצ  רופאה  ברועה  לש  עפשהש  תויה 
תרצות תויראשל  האורבת  תולועפו  םייאלקח  םימ  תורוקמ  תביאש  םישיגר , םירתאב  םיהובג  םיצע  לש  םוזיג  המגודל , .םימו 

תא תיחפהל  לוכי  האקה , דדועמה  רמוח  ןכותל  קרזויש  וילש  יציב  םהבו  םייתוכאלמ  םיניקב  שומיש  ןכ , ומכ  תודשב  . תיאלקח 
conditioned food aversion)  ) ןוזממ תינתומ  העיתר  תבוגת  רוצייש  ןוויכמ  םירחבנ , לודיג  יתבב  םייעבטה  םיניקה  תפירט  ירועיש 

תרבגה ךרוצל  ( agri-environmental schemes  ) תויתביבס - ורגא תורגסמ  תמקה  וללכי  ךוראה  חווטל  תוינכותש  יוצר  םויסל , . 
תאטבתמ איהש  יפכ  םינימ  תוטשפתה  לש  בכרומה  יפואה  םיצרפתמו  . םישלופ  םינימל  תוימוקמ  תויגולוקא  תורבח  תודגנתה 

.חווט - תכוראו תבלושמ  קשממ  תינכותב  ךרוצה  תא  שיגדמ  הז , רקחמב 
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