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רגניבל באז  רויצ : דורצ | " לוקב  אורקל   " השוריפש הלימ  , Grus אוה תיניטלב  יעדמה  םשה  .רוגרגה  תולוק  לע  ססבתמ  אוהו  האיפוטמונוא , אוה  רוגע  םשה 

ירפכ תידוהי  ןוויכה /  קויד 

הֵֶהּכ - רֹפְָאּב םִיוְֻתמ 

ריִָהּב - רֹפָא ַלע 

, ֶףרֹחַה תיִׁשֵאר  יֵמְׁש  לֶׁש 

ַחּוָרּב םִיבּוְׁשנ 

; םִיְרְּגַרגְמ

ִיל םִיְרַּיצְמ 

.ּוהֹוָמּכ ןיֵאֵמ  ָקֻּידְמ  םֹוָרּד 

.םִירּוֲגע לֶׁש  םֹוָרּד 

 

.ןלוג ןורי  ביבא : לת  .רופיצ 1993 . השיא  שיא  ךותמ :

םילימה ןיב 
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רגניבל באז  םוליצ : ףֶרֹחַה |  תיִׁשאֵר  יֵמְׁש  לֶׁש  ריִהָּב /  - רֹפָא לַע  הֶהֵּכ /  - רֹפָאְּב םִיוְתֻמ 
עקר לע  ההכ  רופאב  רויצ  םיימשב , םיוותומה  םיווקב  תננובתמו  תולוק  תעמוש  רישב  תרבודה  .הנזאהבו  תוננובתהב  קסוע  רישה 

רגרגמה רייצה  לש  ותוהז  תפשחנ  רישה  ףוסב  קר  .התיא  דחי  םיניזאמו  םיננובתמ  רישב  תוארוקהו  םיארוקה  .םיריפאמה  םיימשה 
ןכא םירוגעה  .תיפצתה  קויד  תא  םג  אלא  ןוויכה , קויד  תא  קר  אל  אוצמל  רשפא  רישב  .ויתסה  תנועב  המורד  הדידנב  םירוגע  – 
ןימה םש  .הלילבו  םויב  עקרקה , לע  םגו  הפועת  ןמזב  תולוק  םיעימשמ  ןכא  םהו  םיימשב , םיווק  םיוותמ  םה  ןכלו  הנבמב , םיפע 

", דורצ לוקב  אורקל   " השוריפש הלימ  , Grus אוה תיניטלב  יעדמה  םשה  רוגרגה –  תולוק  לע  ססבתמ  אוהו  האיפוטמונוא , אוה 
לע קר  אל  הרומ  םיימשב  םירוגעה  םיוותמש  וקה  םהומכ .) רגרגל  וליחתת  ריהמ  ףצרב  םימעפ  המכ  רוגע  ודיגת  םא   ) רוגע תירבעבו 

חורב םיפע  ַחּוָרּב , םִיבּוְׁשנכ  םירוגעה  תא  תראתמ  תררושמה  .ףרוחה  תישאר  וא  ויתס  ןמזל –  תוא  םג  אוה  אלא  םורד , ןוויכה ,
רמולכ תבשונ , אל  ץראב  םירגוד  םירוגע  ןכ , ומכ  .הנש  לכ  םיבשו  םיבזוע  םירוגעהש  ונל  ריכזמ  הלימה  לש  לולצמה  .תבשונה 

לע תמייאמ  תבשוימ , רמולכ  תבשונל , ץראה  תכיפה  תורחא , םילימב  .םיפצומ  רעי  יחטשו  תוציב  ומכ  םיבשוימ , םניאש  תומוקמב 
.םמויק ךשמה 

וספתנ תומודק  תופוקתב  .רתוי  םיבכרומ  םידדצ  ול  שי  ךא  םינש , יפלא  רבכ  עודי  תונועה  יפוליחו  םירופיצ  תדידנ  ןיב  רשקה 
תועמשמ התייה  רופיצ , תינרדומה  התועמשמש   ornis תינוויה הלימל  .םדא  ינב  םלועל  םילאה  םלוע  ןיב  תורשגמכ  םירופיצה 

.דיתעה תא  ופצו  םילאה  תנווכ  תא  ושריפ  תויפצתה  ךמס  לעו  םירופיצב , ופצ  תינוויב )  augurs  ) םימכח .ןמיס  וא  תוא  לש  תפסונ 
םירוגעה .בלל  חומה  ןיבו  תויחל  םדא  ינב  ןיב  ףותישו  רוביח  לש  הקומע  המכוחל  ןמיס  ךכב  תוארל  םג  רשפא  לבא  ךחגל , רשפא 

םג דדחל  עדנ  .ןוויכלו  ןמזל  רבעמ  הברה  םהב  תוארלו  וללה  תותואה  תא  חנעפל  לכונ  שיגרנו , םיכחנ  םא  .םימשב  תותוא  םיוותמ 
ןוויכה תא  םג  ןכו , ןוויכה –  תאו  ןמזה  תא  ונל  תוותהל  וכישמי  םירוגעש  ידכ  ונייח , תוחרוא  תא  תונשלו  הלועפ  טוקנל  הנווכה –  תא 

.ונלו הל  והומכ , ןיאמ  קיודמה  ןוויכה  תררושמה –  יפל  איה –  היתויועמשמ , לכ  לע  וז , היוותה  .ונלש 
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רגניבל באז  םוליצ : םדא |  ינב  םלועל  םילאה  םלוע  ןיב  תורשגמכ  םירופיצה  וספתנ  תומודק  תופוקתב 
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