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ילוי  ) םוהיזה עוריאב  ומרזש  םייצמוחה  םיכפשה  תעפשהב  עלסמה  לש  הנבלהב  ןיחבהל  ןתינ  יזכרמה  המירזה  ץורע  לע  טבמב  .םילשא  לחנב  קומעה  קועמה  רוזא 
גראמה תובידאב  ןח , ןור  םוליצ : ( | 2018

 – םילשא לחנב  בחרנ  םוהיז  רחאל  םינש  שולש 
רוטינה תינכות  יפל  בצמ  תכרעה 

םתור רבעשל   ) םתור ליכ  לעפמב  םיכפשה  תריגא  תוכירבמ  תחא  לש  הללוס  ריק  ץרפנ  רשאכ  םילשא  לחנ  םהוז  ינויב 2017  ב-30 
ףא םיכירעמה  שיו  דע 250,000 מ"ק , לש 100,000  חפנב  םייצמוח  םיכפשו  לחנה , לש  זוקינה  ןגא  שארבש  "מ ,) עב בגנ  טרפמא 

םיזוכיר הליכה  איהו  טירופסופה , יעלסמ  ןחרז  יוצימ  לש  יתיישעתה  ךילהתה  רצות  איה  הצמוחה  ץורעה  . לא  ומרז  רתוי ,
סבגופסופ לש  תולודג  תויומכ  עוריאב  ומרז  ןכ , ומכ  םיפסונ  . םירמוחו  תודבכ  תוכתמ  ןרתנ , תירפוג , ןחרז , רואולפ , לש  םיהובג 

, םייעבט תונופטישל  םייסופיטה  הלאמ  תיתועמשמ  םיהובג  חפנבו  ףטשב  ןייפאתה  אוהו  הכירבה , לש  סבגה  ימורעמב  ןרוקמש 
.ןותחתב רשאמ  לחנה  לש  ןוילעה  קלחב  דוחייב 

ץיברוה  לייר 
עבטה ע"ש ןואיזומ  גראמה ,

ביבא - לת תטיסרבינוא  טדרהנייטש ,

ןח  ןור 
עבטה ע"ש ןואיזומ  גראמה ,

ביבא - לת תטיסרבינוא  טדרהנייטש ,

ןלוג  םתור 
םינגהו עבטה  תושר 

ןנר  יתיא 
עבטה ע"ש ןואיזומ  גראמה ,

ביבא - לת תטיסרבינוא  טדרהנייטש ,

אריפש  ןדיע 
עבטה ע"ש ןואיזומ  גראמה ,

ביבא - לת תטיסרבינוא  טדרהנייטש ,

םולש  שיא  תימרכ 
חלמה םיו  רבדמ  "פ  ומ

ץרפ  - ץרוטס לעי 
תבותכ חלמה ; םיו  רבדמ  "פ  ומ

תורישה םייליע , םימ  ףגא  תיחכונ :
םימה תושר  יגולורדיהה ,

דורבסיו  םענ 
םינוכמה םימה , רקחל  גרברקוצ  ןוכמ 

, ןייטשואלב בקעי  רבדמה ע"ש  רקחל 
בגנב ןוירוג  - ןב תטיסרבינוא 

ןמלביוס  ביני 
םינוכמה םימה , רקחל  גרברקוצ  ןוכמ 

, ןייטשואלב בקעי  רבדמה ע"ש  רקחל 
בגנב ןוירוג  - ןב תטיסרבינוא 

ידעצ  ילא 
ןוכמה עבט , יבאשמל  הקלחמה 

, תליג רקחמ  זכרמו  חמצה  יעדמל 
זכרמ יאלקחה –  רקחמה  להנִמ 

ינקלוו

םרכ  לט 
רקחמ זכרמ  חמצה , יעדמל  ןוכמה 
 – יאלקחה רקחמה  להנמ  תליג ,

ינקלוו זכרמ 
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( | לירפא 2019  ) םילשא לחנ  הלעמ  לש  ילוחה  רוזאב  םוהיזה  עוריאמ  םייצמוחה  םיכפשה  לש  הבטרהה  וק  לעמ  ףופצ  חומיצ 
גראמה תובידאב  ןח , ןור  םוליצ :

םיחמצ תורבח  ועגפנ  ןכו  םיילגר , - יקורפו םילחוז  תופוע , םיפלטע , םילעי , רדע  םהבו  םיבר , םייח  ילעב  לש  םתומל  איבה  עוריאה 
םוהיזה עוריא  .ץורעה  תודגבו  עקרקה  קמועב  םיבגב , ורתונ  םוהיז  יעקשמו  וכרוא , לכל  םהוז  המירזה  ביתנ  .םייגולויב  עקרק  ימורקו 

.הצמוח לש  םיהובג  הכ  םיחפנב  ירבדמ  לחנ  וב  םהוזש  המוד  הרקמ  תורפסב  רכומ  אלו  םלועב , וגוסמ  ידוחיי  אוה 

לש הובג  ןווגמ  ליכמ  עבט , תרומש  ימוחתב  יוצמ  אוה  הדוהי  . רבדמל  בגנה  ןיב  בושח  יגולוקא  ןורדסממ  קלח  אוה  םילשא  לחנ 
, רוזאב םיירבדמ  םילחנל  תויסופיט  תויפונ  תודיחי  ןווגמב  ןייפאתמ  לחנה  ןורדסמ  .ירלופופ  םילויט  רתאל  בשחנו  חמוצו , יח  ינימ 

תיתחתב ( alluvial  ) ףחס רוזאו  ןופטיש , יעוריא  רחאל  םימב  םיאלמתמה  םיבג  םע  קועמ  ירוזא  ןוילעה , קלחב  ילוח  רוזא  תוללוכה 
. לחנה  ךרואל  לודיגה  יתבב  תרכינ  תוינגורטה  םירצוי  תויפונה  תודיחיה  ןיב  םילדבהה  .לחנה 

, אנהכ יתיא  םוליצ : יאמ 2018 | )  ) גראמה לש  רוטינה  תינכות  תרגסמב  םילשא  לחנ  לש  םימ  יבגב  תוילוח  ירסח  לש  המיגד 

תאדי  ' גנ ילע 
היגולורדיהל הקלחמה 

םינוכמה תיתביבס , היגולויבורקימו 
ןוירוג - ןב תטיסרבינוא  רבדמה , רקחל 

בגנב

ץכ  ריפוא 
, תליא סופמק  חלמה ; םיו  רבדמ  "פ  ומ

בגנב ןוירוג  - ןב תטיסרבינוא 

יתג  שילזיימ  בניע 
רקחמה להנמ  ילארשיה , םינגה  קנב 

ינקלוו זכרמ  יאלקחה – 

 ' ץיבלימחר ןועמש 
לש תויגולונכטויבו  תואלקחל  ןוכמה 

- ןב תטיסרבינוא  םיחיחצ , םירוזא 
בגנב ןוירוג 

וקלפ  - הד ילטנ 
לש תויגולונכטויבו  תואלקחל  ןוכמה 

- ןב תטיסרבינוא  םיחיחצ , םירוזא 
בגנב ןוירוג 

ןד  לארה 
עבטה ע"ש ןואיזומ  גראמה ,

ביבא - לת תטיסרבינוא  טדרהנייטש ,

טנק  יפר 
רוטינל תימואלה  תינכתה  גראמה – 

עבטה ע"ש ןואיזומ  עבטה , בצמ 
ביבא - לת תטיסרבינוא  טדרהנייטש ,

ץיבוקשרה  ןורי 
, תיטווקא היגולוקאל  ימואלה  זכרמה 

, טדרהנייטש עבטה ע"ש  ןואיזומ 
ביבא לת  תטיסרבינוא 

זול  יפד 
, תיטווקא היגולוקאל  ימואלה  זכרמה 

, טדרהנייטש עבטה ע"ש  ןואיזומ 
ביבא - לת תטיסרבינוא 

סייו  ידע 
, תיטווקא היגולוקאל  ימואלה  זכרמה 

, טדרהנייטש עבטה ע"ש  ןואיזומ 
ביבא - לת תטיסרבינוא 

ןודרוג  ימענ 
, תיטווקא היגולוקאל  ימואלה  זכרמה 

, טדרהנייטש עבטה ע"ש  ןואיזומ 
ביבא - לת תטיסרבינוא 
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תיטווקא היגולוקאל  ימואלה  זכרמה  תובידאב 
תינכותה גראמל , תושרה  התנפ  ןכ , לע  .ויתוביבסו  לחנב  רוטינ  תינכות  םיקהל  םינגהו  עבטה  תושר  הטילחה  עוריאה  תובקעב 

רוטינ תינכות  זכרל  השקבב  ביבא ,) - לת תטיסרבינוא  טדרהנייטש , עבטה ע"ש  ןואיזומ   ) לארשיב עבטה  בצמ  תכרעהל  תימואלה 
(2023–2018  ) םינש שמח  ינפ  לע  תסרפנ  תינכותה  .הנורבע  תרומשב  טפנה  תפילד  ןוסא  רחאל  התנבנש  תינכותל  המודב  הבחר 

תכרעמב ורוזיפ  תאו  םוהיזה  בכרה  תא  ןייפאל  איה  תינכותה  תרטמ  .םינגהו  עבטה  תושר  יווילבו  םתור  ליכ  לש  ןומימ  עויסב 
םיחמומ םיפתתשמ  בכרומה  רוטינה  ךרעמב  .ןמז  ךרואל  תכרעמה  לע  םוהיזה  תועפשה  רחא  בוקעלו  ותביבסבו  לחנב  תיגולוקאה 

קנב םייגולויב , עקרק  ימורק  היגולויבורקימ , היגולופרומואג , הימיכואגורדיה , םיאבה : םימוחתב  רקחמ  תודסומ  הנומשמ  םירקוחו 
יכילהתו תופוע , םימסרכמ , םינשיבכע , םיקרח , םיבגב ,)  ) םיימימ תוילוח  ירסח  הטיש , יצע  לע  שגדב  הצועמ  חמוצ  םיערזה ,

ךרעמ והז  ונל , עודיה  לככ  (. bioaccumulation תיגולויב , תורבטצה   ) ןוזמה גראמבו  םימזינגרוא  תומקרב  םימהזמ  לש  תורבטצה 
תויגולוקאה תודיחיהמ  תחא  לכ  רובע  .תחא  תיזכרמ  הלאשב  תודקמתהב  לארשיב  ךרענש  רתויב  ןווגמהו  ףיקמה  יגולוקאה  רוטינה 

ומקוה םימה  תושרו  חלמה  םי  זוקינ  תושר  תכימתב  ןכ , ומכ  רויא 1 .)  ) םיכומס םילחנב  תרוקיב  תוקלח  ורחבנ  לחנב  תורטונמש 
תפוחסהו ןופטישה  ימ  תא  תומגוד  ןכו  המירז  ינותנ  תופסוא  תונחתה  .קועמה  אצומבו  לחנה  הלעמב  תוירטמורדיה  תונחת  יתש 

.תוימיכו תויגולופרומואג  תוזילנא  רובע 

רויא 1
ויתוביבסבו םילשא  לחנב  המיגדה  ירתא 

תוצובק רפסמ  יפל  המיגדה  ץמאמ  .םיכומס  תרוקיב  ילחנבו  כ-20 ק"מ )  ) לחנה ךרואל  םינוש  לודיג  יתבב  התשענ  המיגדה 
.המיגדה  תודוקנ  ןיב  הנתשמ  רוטינ 

לחנ לש  תיגולוקאה  תכרעמב  תוטלוב  תועפות  רפסמ  הנייפאו  התהיז  רוטינה  תינכות  םוהיזה , עוריא  רחאל  םינש  שולשכ  םויכ ,
, הצמוחה םע  עגמב  ואבש  חטשה  ינפ  לכב  םוהיזל  תויודע  ןנשי  .ןרתנו  תירפוג  ןחרז , רואולפב , טרפב  םהוזמ , לחנה  ץורע  .םילשא 
יכ תוארמ  תוירטמורדיהה  תונחתב  תודידמ  תורשע ס"מ  . לש  קמועל  דע  המירזה  ץורע  זכרמ  יפלכ  הלוע  םוהיזה  קמוע  ללככו ,

ןופטיש איה  לחנב  תעצוממה  תונופטישה  תורידת  .לחנה  ךרואל  תונוש  תומצועב  המירז  יעוריא  הנומש  םוהיזה  זאמ  הווח  לחנה 
תגרדב היילע  איה  םוהיזה  זאמ  תיסחי  ההובג  תונופטיש  תורידת  לש  תואצותה  תחא  .םינש  שולש  לש  הפוקתב  םיינש  דע  דחא 
תסלכאמה תוילוחה  ירסח  תרבח  . 9–8 תוניקת , תומרל  םוהיזה , ירחאש  תועובשב  מ-2.8–3.2  םימה , יבגב  ( pH-תמר ה  ) תויצמוחה

תונופטישה רחאל  .תויתגרדהב  המקתשה  ךא  םוהיזה , רחאל  דימ  םילשא  לחנמ  ןיטולחל  הרדענ  תרוקיבה  ילחנב  םיבגה  תא 
קנבל המרגנש  השקה  העיגפל  תודע  וזו  םידורי , םינטרס  ואצמנ  אל  ךא  םיפפועמ , םיקרח  לש  םילחז  םיבגה  תא  וסלכא  םינושארה 

םהמ םיעקוב  םשגה  אוב  םעו  שבויה , תפוקת  תא  דורשל  םהל  רשפאמה  הבע  הטעמב  םיפוטע  אמייקה  יפוג   ) אמייקה יפוג 
. םיבגב  םידורי  םינטרס  םג  ואצמנ  םיפרוח  ינש  רחאל  ףסונ ) ; םייח  רוזחמל  םינטרס 

םילשא לחנב  ורצונש  הביבסה  יאנתו  ועגפנ , ןקנחב , התוא  םירישעמו  עקרקה  ינפ  תא  םיבציימה  םייגולויבה , עקרקה  ימורק 
דגנמו ןוציק , יאנתל  תודימעה  תוצובק  וקזחתה  עקרקה  יקדייח  תרבחב  םהלש  . תושדחתהה  תלוכי  תא  םיליבגמ  םוהיזה  תובקעב 

יבצ  - ןב דעלג 
היגולוקאל תיגולומוטנאה  הדבעמה 

עבטה ע"ש ןואיזומ  תימושיי ,
ביבא - לת תטיסרבינוא  טדרהנייטש ,

ארג  םקיחא 
היגולוקאל תיגולומוטנאה  הדבעמה 

עבטה ע"ש ןואיזומ  תימושיי ,
ביבא - לת תטיסרבינוא  טדרהנייטש ,

דלורה  למרכ 
היגולוקאל תיגולומוטנאה  הדבעמה 

עבטה ע"ש ןואיזומ  תימושיי ,
ביבא - לת תטיסרבינוא  טדרהנייטש ,

בגר  - שיבג תרפא 
יפסוא ימואלה , םינשיבכעה  ףסוא 

הטיסרבינואה םיימואלה , עבטה 
םילשוריב תירבעה 

קיבצ  םרוי 
, לארשי יברקע  רקחל  הדבעמה 

תפיכוד תתומע 

רוש  - דלפנורק הגונ 
תטיסרבינוא היגולואוזל , רפסה  תיב 

ביבא - לת

קנרטספ  הלא 
תטיסרבינוא היגולואוזל , רפסה  תיב 

ביבא - לת

בודיי  קילומש 
תנגהל הרבחה  םיקנויה , זכרמ  להנמ 

עבטה

קלוא  לעי 
עבטה תנגהל  הרבחה  םיקנוי , זכרמ 

ביבח  ילא 
הרבחה ילארשיה , תורפצה  זכרמ 

עבטה תנגהל 

ימע  - ןב הדירפ 
תטיסרבינוא היגולואוזל , רפסה  תיב 

ביבא - לת

גרבשריה  ריפוא 
תטיסרבינוא היגולואוזל , רפסה  תיב 

ביבא - לת

רטור  הדיא 
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האוושהו קוחרמ  השיחב  שומיש  .עקרקב  םיחמצל  ןימז  ןקנחב  רוסחמל  םרוג  הז  יוניש  הינומא  . ינצמחמ  םיקדייח  םירסח 
תודע הנשי  םילשא  . לחנ  לש  ילוחה  רוזאב  רקיעב  חמוצב , העיגפ  תמייק  יכ  םיששאמ  םוהיזה  עוריא  ינפל  ןייוול  ינותנל 

הטישה יצעב  העיגפ  האצמנ  אל  םינימה  . רשועבו  יוסיכה  יזוחאב  היילעב  תפקתשמה  לחנב , חמוצה  לש  תיתגרדה  תומקתשהל 
. יתועמשמ  ןפואב  עגפנ  םיפסונ  םיבר  םינימ  לשו  םהלש  הטיבנה  רשוכ  דגנמ , לחנב  ; םירגובה 

םיטישב העיגפ  האצמנ  אל  .תירבדמה  תיגולוקאה  תכרעמב  חתפמ " ןימ   " םירדגומ םילשא  לחנ  לש  ףחסה  רוזאב  הטיש  יצע 
הייסולכואל יטיא  סויג  בצקל  םורגל  לולעש  בצמ  םיטיש , יעירז  לחנב  ואצמנ  אלו  טעמכ  םלוא  םוהיזה , עוריא  תובקעב  תורגובה 

גראמה תובידאב  ץיברוה , לייר  םוליצ : ראוני 2020 | ) )
הדיחיב .תוליבקמה  תרוקיבה  תודיחיל  םילשא  לחנב  תומהוזמה  תודיחיה  ןיב  הנוש  אצמנ  םייעקרקה  םיילגרה  - יקורפ תרבח  בכרה 
דועב ןיטולחל , טעמכ  הנממ  ורדענ  םיערז  תולכוא  םילמנו  תרוקיבל , האוושהב  קהבומ  ןפואב  ךומנ  היה  םיטרפה  רפסמ  תילוחה 

ןיטולחל ורדענ  תרוקיבה  ילחנב  תילוחה  הדיחיב  ואצמנש  םיינלגלגה  תחפשממ  תותשר  ינוב  םישיבכע  .תרוקיבב  תוצופנ  ויהש 
רפסמ ןכו  םיינבאזה , תחפשממ  םישיבכעו  םיברקע  לש  םינימה  רשוע  ךכ , לע  ףסונ  .םילשא  לחנב  תמהוזמה  תילוחה  הדיחיהמ 

ףחסה תדיחיב  תרוקיבל  . האוושהב  תמהוזמה  תילוחה  הדיחיב  תקהבומ  הרוצב  םיכומנ  ויה  םישיבכע  םתוא  לש  םיטרפה 
תוקלחל סחיב  םהוזמה  לחנב  םיטרפבו , םינימב  קהבומ , ןפואב  הצופנ  םיחמצ ) יקיזמ   ) להומה יצצומ  םיקרחה  תדליג  האצמנ 

לש תוזילנאב  םיקיזמ  . לש  גושגש  רשפאמה  וב , םיאצמנ  לחנב  םיחמצש  הקעה  בצמ  לע  הארנכ  הדיעמ  וז  המגמ  .תרוקיבה 
ץבאו םוימדק  תשוחנ , ןוגכ  תודבכ  תוכתמ  לש  רתי  תורבטצה  המגדוה  לחנב  םייח  ילעבו  םיחמצ  לש  תומקרב  תיגולויב  תורבטצה 

. תרוקיבה  תוקלחמ  םיטרפל  סחיב 

תומרב תרכינ  וז  העיגפ  .םילשא  לחנ  לש  תיגולוקאה  תכרעמב  תכשמתמו  ףקיה  תבחר  העיגפ  תמייק  יכ  תומיגדמ  הלא  תואצות 
רוסחמ המגודל ,  ) דוקפתבו םייטויבא ) םיביכרו  תיטויבה  תכרעמה  יביכרמ   ) הנבמב םיפרוטו ; םינכרצ  םינרצי , תונוש –  תויפורט 

.םימזינגרוא לש  םפוגב  םירבטצמה  עקרקב  םימהזמ  לש  םיהובגה  םיזוכירב  עקרקב ;) םימזינגרואורקימב  העיגפ  לשב  ןימז  ןקנחב 
תמדקמ ךכ , לשב  רתויב ; םייטיאה  םה  ולש  םייעבטה  םוקישה  יכילהתו  רתויב , השקה  ןפואב  עגפנ  לחנה  הלעמב  ילוחה  רוזאה 

תעכ תדקמתמ  רוטינה  תינכות  .תמהוזמה  עקרקה  לש  יוניפ  לולכל  יופצש  וז , הדיחיב  ליעפ  םוקיש  לש  ךלהמ  םינגהו  עבטה  תושר 
רוטינ ךשמה  .ךוראה  חווטב  תויסולכוא  לש  ( fitness  ) תומאתומב העיגפ  תנחובו  ןוזמה , גראמב  םימהזמ  לש  תיגולויבה  תורבטצהב 

תוטלחה תלבק  ךשמה  רשפאיו  תיגולוקאה , תכרעמב  העיגפה  לש  רתוי  הבוט  הנבה  םדקי  םילשא  לחנב  םיכילהתה  לש  רקחמו 
.תוידיתע םוקיש  תולועפ  יבגל  תלכשומ 

תטיסרבינוא היגולואוזל , רפסה  תיב 
ביבא - לת

ןלוקניל  םהרבא 
םינגהו עבטה  תושר 

גרבנזור  הירא 
םינגהו עבטה  תושר 

רדיל  םענ 
םינגהו עבטה  תושר 

רעוצ  ףסא 
םינגהו עבטה  תושר 

ידקש  עשוהי 
םינגהו עבטה  תושר 

ץלמומ טוטיצ 

.םירחאו ןלוג ר  ןח ר , ץיברוה ר ,
םוהיז רחאל  םינש  שולש  . 2020

בצמ תכרעה  םילשא –  לחנב  בחרנ 
היגולוקא .רוטינה  תינכות  יפל 
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תוששואתה התפצנו  םוהיזה , עוריא  זאמ  תוניקת  תומרל  הבש  תויצמוחה  תמר  .םילשא  לחנ  לש  דודרה  קועמה  רוזאב  םימ  יבג 
גראמה תובידאב  ץיברוה , לייר  םוליצ : לירפא 2020 | )  ) םיבגב תוילוחה  ירסח  תרבח  לש  תיתגרדה 

תורוקמ

יתנש "ח  וד .םילשא  לחנב  יטויב  רוטינ א- .נ 2019 . דורבסיוו  ןמלביוס י  ץרפ י , - ץרוטס םולש כ , שיא   .1
.גראמה ביבא : - לת .םילשא  לחנ  לש  רוטינה  תינכת  תרגסמב 

- יקורפ תרבח  לע  םילשא  לחנ  םוהיז  תעפשה  רוטינ  .א 2019 . רימנו  דלורה כ  ארג א , יבצ ג , ןב   .2
.גראמה ביבא : - לת .םילשא  לחנ  לש  רוטינה  תינכת  תרגסמב  יתנש  "ח  וד .םיילגרה 

הנש חוד  םינשיבכעה : יפסאמ  לע  םילשא  לחנב  םוהיזה  תעפשה  .י 2019 . קיבצו  בגר א  - שיבג  .3
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: ביבא - לת .םילשא  לחנ  לש  רוטינה  תינכת  תרגסמב  יתנש  "ח  וד היינשו 2018–2019 . הנושאר 
.גראמה

יבגמ אמייק  יציב  לש  ןתעיקבו  תוינפד  לש  ןתודירש  תניחב  .פ 2020 . ימע  - ןבו רטור א  גרבשריה א ,  .4
: ביבא - לת .םילשא  לחנ  לש  רוטינה  תינכת  תרגסמב  םכסמ  "ח  וד .םוהיזה  עוריא  תובקעב  םילשא  לחנ 

.גראמה

"ח וד . 2018-9 םילשא : לחנב  יגולויבורדיה  רקס  תונוע  יתש  םוכיס  .ע 2019 . סייוו  זול ד  ץיבוקשרה י ,  .5
.גראמה ביבא : - לת .םילשא  לחנ  לש  רוטינה  תינכת  תרגסמב  יתנש 

"ח וד לירפא 2020 . םילשא : לחנב  קוה  - דא יגולויבורדיה  רקס  םוכיס  .נ 2020 . ןודרוגו  ץיבוקשרה י   .6
.גראמה ביבא : - לת .םילשא  לחנ  לש  רוטינה  תינכת  תרגסמב  יתנש 

תינכת תרגסמב  יתנש  "ח  וד .םילשא  לחנב  םייתנש  - ברו םיטיש  חמוצ , תורבח  רוטינ  .א 2019 . ץכ   .7
.גראמה ביבא : - לת .םילשא  לחנ  לש  רוטינה 

.םילשא לחנ  לש  רוטינה  תינכת  תרגסמב  יתנש  "ח  וד .םילשא  לחנב  חמוצ  תורבח  רוטינ  .א 2020 . ץכ   .8
.גראמה ביבא : - לת

תיוור תירבדמ  עקרקב  םייגולויבה  םימורקה  תרבח  לש  הקימנידה  תניחב  .א 2019 . ידעצו  םרכ ט   .9
לחנ לש  רוטינה  תינכת  תרגסמב  יתנש  "ח  וד .עקרקה  לש  םינפה  חטש  תונוכת  לע  התעפשהו  הצמוח 

.גראמה ביבא : - לת .םילשא 

םויל 2.7.17. ןוכנ  םיאצממ  םוכיס  םילשא –  לחנב  םוהיזה  עוריא  .א 2017 . ילאירוצו  ץישביל י   .10
.בויבו םימל  תיתלשממה  תושרה  יגולורדיהה , תורישה 

יעבטה םיערזה  קנב  רוטינ  הנושאר –  הנש  םכסמ  חוד  .ע 2019 . ןהכו  ץייו י  ינזרב ע , יתג ע , שילזיימ   .11
.גראמה ביבא : - לת .םילשא  לחנ  לש  רוטינה  תינכת  תרגסמב  םכסמ  "ח  וד .םילשא  לחנב 

חתפתהלו לודגל  םיערז  תלוכי  תניחב  ךשמה –  ייוסינ  .םירחאו 2020 . ץייו י  ינזרב ע , יתג ע , שילזיימ   .12
: ביבא - לת .םילשא  לחנ  לש  רוטינה  תינכת  תרגסמב  םכסמ  "ח  וד .םילשא  לחנמ  תומהוזמ  תועקרקב 

.גראמה

יתנש "ח  וד .םילשא  לחנ  תועקרקב  םימזינגרואורקימ  תויסולכוא  הנבמ  רוטינ  .ע 2019 . תאדי  ' גנ  .13
.גראמה ביבא : - לת .םילשא  לחנ  לש  רוטינה  תינכת  תרגסמב 

"ח וד .םילשא  לחנ  םוהיז  תובקעב  םינתיילוח  רוטינ  .נ 2019 . רוש  - דלפנורקו בודיי ש  קנרטספ א ,  .14
.גראמה ביבא : - לת .םילשא  לחנ  לש  רוטינה  תינכת  תרגסמב  יתנש 

לש רוטינה  תינכת  תרגסמב  יתנש  "ח  וד .םילשא  לחנ  רוטינ  תינכתב  קוחרמ  השיח  .ה 2019 . ןדו  טנק ר   .15
.גראמה ביבא : - לת .םילשא  לחנ 

יכרדו םינוכיס  תכרעה  םילשא : לחנ  םוהיז  אשונב  תורפס  רקס  . 2018 םיכרוע .)  ) ןחו ר אריפש ע   .16
.גראמה ביבא : - לת .ביבא  - לת תטיסרבינוא  .גראמה  .תוירשפא  לופיט 

Rachmilevitch S and De Falco N. 2019. The effect of the chemical spill on shrubs and  .17
soil in the Ashalim stream. Annual report as part of the Ashalim stream monitoring
.program. Tel-Aviv: Hamaarag

Rudnik G. 2019. 2D Hydrodynamic modelling of the 2017 reservoir dam failure at  .18
.Ashalim river catchment, Dead Sea, Israel (MSc thesis). BTU Cottbus-Senftenberg

Shkedy Y and Saltz D. 2000. Characterizing core and corridor use by Nubian ibex in the  .19
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.Negev desert, Israel. Conservation Biology 14(1): 200-206
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