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אלמה ןוידל  ןאכ  וצחל  .חיש  - ברמ קלח  אוה  הז  ןכות   

לוהינב ךרוצה  הקיטקרפ –  לומ  הקירוטוטטס 
םייגולוקא תונורדסמ 

תנשב עבט " תרימשל  ילכ  םיחותפה –  םיחטשב  םייגולוקא  תונורדסמ   " ךמסמב םתובישחו  םייגולוקאה  תונורדסמה  וגצוה  זאמ 
רשאכ םשרנ  םייגולוקאה  תונורדסמה  רומישל  יתועמשמ  גשיה  .ינונכתהו  ירוביצה  חישב  הבר  הדימב  גשומה  עמטנ    2000

תונורדסמ תבכש  הנמוס  "א 35 ) מת  ) רומישלו חותיפל  היינבל , תבלושמה  תיצראה  ראתמה  תינכותל  ןוכדעב 1  תנשב 2016 
תונורחאה םינשב  .תיצראה  המרב  תירוטוטטס  הרכהל  וכז  םייגולוקא  תונורדסמש  הנושארה  םעפה  התייה  וז  .םייצרא  םייגולוקא 

לע עיפשמ  ףאו  םהב , תולהנתהה  תרדסהלו  תונורדסמ  ןונכתל  תודובעבו  תונוש  ראתמ  תוינכותב  תויוסחייתה  לבקמ  אשונה 
.תונוש תומרב  תוינונכת  תוטלחה 

: םייתועמשמ םייוקיל  ינשמ  תלבוס  תונורדסמה  לע  הנגהה  תיתועמשמה , תומדקתהה  תורמל 

ןפואב וותוה  םייצראה  םייגולוקאה  תונורדסמהש  רחאמ  רקיעב  תקפסמ , הנגה  קינעמ  אל  "א 35  מתל ןוכדע 1   .1
דע ךשמתמ , םוסרכ  םהב  שחרתמ  תונורדסמה  תולובג  לש  היוותה  אלל  .בחור  דממ  ירדענ  םיווקכ  דבלב , יטמכס 

תונורדסמה יאוות  לש  קיודמ  ןומיס  .לעופב  דקפתל  לוכי  םא  בר  קפסש  ריינה , לע  וק  קר  רתונ  ןורדסמ " " הש
ךא ןונכתה , תודסומב  תשמשמ  וז  הבכש  םינגהו ב-2015  . עבטה  תושר  ידי  - לע ושענ  תינוגילופ  הבכשכ  םתייוותהו 

.ירוטוטטס ףקות  תלוטנ  איה 
וחיטביש הלא  םיחטש  לוהינל  תובייחמ  תויחנה  ןיא  םיחותפ , םיחטשכ  תוינכותב  םיטטרושמ  תונורדסמה  רשאכ  םג   .2

את תאז , תובקעב  .חטשב  םירחא  םילושכמלו  רודיגל  תועגונה  תוארוה  לכ  ןיא  המגודל , .תונורדסמכ  םדוקפת  תא 
םייושע ךכ , לע  ףסונ  .םיבר  םינימל  ןיטולחל  ריבע  יתלב  תויהל  יושע  לעופב  חותפ , חטשכ  תוינכותב  הארנש  חטש 
םיעגופו םייחה  ילעב  םויק  לע  םישקמה  תרחאו , תיאלקח  תלוספו  שער  הרואת , ןוגכ  םיפסונ , םיעגפמ  וב  םייקתהל 

.ןורדסמה דוקפתב 
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תונורדסמ לש  םדוקפתל  םילושכמ  ונחבנ  עבטה   תנגהל  הרבחב  ךרענש  ( 2019  ) םייגולוקאה תונורדסמה  לע  םימויאה  "ח  ודב
אל וא  תיקוח  יתלב  היינב  םייאלקח , םיחטש  רודיג  תיתשת , יווקו  םישיבכ  םיללוכ  םילושכמה  .ץראב  םירוזא  רפסמב  םייגולוקא 

העיגפ ותועמשמש  לעופב , וחטשל  ןנכותמה  ןורדסמה  חטש  ןיב  םייקש  רעפ  לע  עיבצמ  "ח  ודה .דועו  תירוטומ  תוליעפ  תרדסומ ,
שי םיחותפ , הרואכל  םה  ונחבנש  תונורדסמה  תינונכת  הניחבמ  םא  םג  .ובחור  תרצהו  םייתדוקנ  םיעוטיק  ללגב  ןורדסמה  דוקפתב 

קלח לש  יביטקפאה  םלדוג  ךכש , תויה  .תונורדסמה  דוקפתב  תועגופשו  ןונכתה , תכרעמ  תניחבמ  תופוקש " תובר ש" תוערפה 
.ןנכותמהמ הברהב  םצמוצמ  תונורדסמה  יחטשמ 

רעיכ ןגומ  ףא  לודגה  וקלחו  "א 1/35 , מתב יגולוקא  ןורדסמכ  ןמוסמ  הז  חטש  .םחפ  - לא םואל  הרערע  ןיב  חטש  אוה  ךכל  המגוד 
וב םייח  ילעב  רבעמש  ךכ  רודיגו , היינב  תורפה  לשב  עטוקמ  חטשה  לעופב , "א 22 .) מת  ) רועיילו רעיל  תיצרא  ראתמ  תינכותב 

(. רויא 1  ) רתויב יתייעב 

רויא 1
םחפ – לא םוא  — הרערע יגולוקאה  ןורדסמב  םיעגפמ 

: תואבה הדימה  תומא  יפל  םהילע  רומשל  תובישח  שיש  תונורדסמ  יעטק  התפימ כ-140  עבטה  תנגהל  הרבחה 

ןורדסמ .המודכו  היישעת  םירוגמ , ירוזא  תוליסמ , םישיבכ , לש  םיילוש  תועפשהמ  עפשומו  דואמ , רצ  קובקבה  ראווצ 
; םיאבצ תויסולכוא  וב  תויחש  בחרמב  רטמ  ןטק מ-800  ובחור  רטמ ; ןטק מ-300  ובחור  םיאבה : םירקמב  רצ  בשחנ 

.וכרוא תיצחממ  רצ  ובחור 
 – השונא הרוצב  םיתיעל  םדוקפתב , עגפיש  בחורל  םתוא  ומצמצי  תוידיתע  חותיפ  תוינכותש  תונורדסמ  יעטק 

קובקב יראווצ  חרכהב  םניאש  םיחטש  םג  "ח  ודב וללכנ  הז  ןוירטירק  יפל  .הזככ  דקפתל  קיספי  ןורדסמה  עמשמ ,
.חותיפ תוינכות  ושממתי  םא  הלאכ  תויהל  וכפהי  ךא  םויכ ,

םהידעלב עמשמ , םיחטש –  ןיב  רוביחל  תיגולוקא  תכרעמ  התואבו  בחרמב  הדיחיה  הפולחה  םהש  תונורדסמ  יעטק 
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וא תומיואמ  תופולחה  ךא  םייתש , וא  תחא  הפולח  םהל  שיש  קובקב  יראווצ  יבגל  םג  ךכ  .תוירושיק  היהת  אל 
.יוקל ןדוקפתש 

ירוזאו םיבושיי   ) יביסנטניא חותיפ  ירוזא  ינש  ןיב  םיאצמנ  לארשיב  םימיואמה  קובקבה  יראווצמ  ( 46%  ) תיצחמכ הז , יופימ  יפל 
םישילש ינשכ  .הפמב  הארנה  הזמ  ןטק  יביטקפאה  םלדוג  חותיפה  רוזאמ  םיילושה  תועפשה  ללגבש  יאדוול  בורקו  היישעת ,)

.םדוקפתב עוגפל  היושעש  הרוצב  תויתשת  ידי  - לע םיערפומ  וא  םירצ  ופומש  קובקבה  יראווצמ  ( 65%)

, ךכיפל .יגולוקאה  םדיקפת  תא  אלמל  םתלוכי  תא  םידבאמו  םיכלוה  םייגולוקאה  תונורדסמה  לוהינ , אללש  ךכ  לע  עיבצמ  "ח  ודה
.םדוקפת ךשמה  תא  חיטביש  הלא , םיחטש  לוהינל  ןונגנמ  חותיפב  חרכה  שי 

םיכלוה תונורדסמה  יחטש  תאז  תובקעבו  םדוקפת , ךשמה  תא  חיטבמה  ןונגנמ  םויכ  ןיא  תונורדסמה , לש  םתובישח  תורמל 
: םיקיפא ינשב  הלועפ  תשרוד  םייגולוקאה  תונורדסמה  לע  הרימשה  .יגולוקאה  םדיקפת  תא  אלמל  םתלוכי  תא  םידבאמו 
חטשה תא  להנמה  ףוג  תרדגה  תילוהינ –  םחטשב ; תולהנתהל  תויחנה  ךרעמו  הלא , םיחטש  לש  תיבחרמ  הרדגה  תירוטוטטס – 

.הפיכאו חוקיפ  ללוכ  תואלקחו , עבט  תרימש  רשפאמש  ןפואב 

שיש םירובס  ונא  .חטשה  םע  תורכיהו  חוקיפ  ךרעמ  םע  תיצראה , המרב  תולוכיו  תויוכמס  לעב  ףוג  שרדנ  הזכש  בכרומ  דיקפתל 
ךות בכרומה , דיקפתה  תא  עצבל  לגוסמה  ףוג  םג  םייתרוסמה , הידיקפת  דצל  שמשת , הקוריה  תרייסהש  תורשפאה  תא  ןוחבל 
עבטה תושר  תואלקחה , דרשמ  תירוזאה , תוצעומה  תא  לולכתש  תלהנמ  ידי  - לע ןווכות  וז  תוליעפ  .תושרדנה  תומישמל  תומאתה 

.לוהינה תוינידמ  תא  הוותיש  יעוצקמה  ףוגה  היהת  תלהנמה  .םיפסונ  ןיינע  ילעבו  םינגהו 

תורוקמ

.עבטה תנגהל  הרבחה  ביבא : לת  .יוצמל  יוצרה  ןיב  םייגולוקא –  תונורדסמ  .א 2019 . ירוזנזו  יאבג ע   .1

תויחנהו תונורקע  השעמל –  הכלהמ  םייגולוקא  תונורדסמ  .םירחאו 2015 . ירזע א  טרגנא נ , םתור ד ,  .2
.םינגהו עבטה  תושר  .לארשיב  םייגולוקא  תונורדסמ  קשממו  ןונכתל 

: םילשורי .עבט  תרימשל  ילכ  םיחותפה –  םיחטשב  םייגולוקא  תונורדסמ  .א 2000 . תודשו  ידקש   .3
.םינגהו עבטה  תושר  ףונו , תשרומ  תביטחו  קשממהו  עדמה  תביטח 

https://magazine.isees.org.il/?p=22675


	סטטוטוריקה מול פרקטיקה – הצורך בניהול מסדרונות אקולוגיים
	איור 1
	מפגעים במסדרון האקולוגי ערערה—אום אל–פחם
	מקורות


