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לג בידא  םוליצ : םידימלתה |  ולאשנ  תוניימל "? םיזבה  ןיב  טקילפנוקל  ןורתפה  ךתעדל  המ  ". " זב  " רפסה תיבב  ןוניק  תביתב  םודא  זב  ילזוג 

- וקא השיג  ךרד  םישלופ  םינימל  סחיה  בוציע 
תוניימו םיזב  לש  הרקמה  רקח  תיטסינמוה :

גלזמה הצק  לע 

ןותנ הז  חנומב  שומישה  תויגולוקא , תוכרעמ  לש  ןתוביצי  לע  םויאכ  םיספתנ  םישלופ  םינימש  דועב 
.תיביטקייבוס תונשרפל 

לשב םג  אלא  םייגולוקא , םילוקיש  בקע  קר  אל  םינימה  תשילפ  תעפותל  סחיב  ותדמע  תא  שבגמ  םדאה 
.םייתאו םייכוניח  םיילכלכ , םייתוברת , םייטילופ , םילוקיש 

םידימלת לש  תוישיא  תודמע  בוציע  לע  הארוהב  תיטסינמוה  - וקא השיג  בוליש  תעפשה  הנחבנ  רקחמב 
(. היוצמ הניימ   ) קיזמ הרואכלו  שלופ  ןימל  סחיב 

רתוי םייתא  רתוי , םיינמוה  תונורתפ  עיצהל  םידימלתל  המרג  םזינמוה  - וקאה תונורקע  לע  תססובמה  הדימל 
.תוחפ םייביסרגאו 

ריצקת

דחוימב הפירח  וז  היעב  .םייגולואדיא  םיחוכיו  ררועלו  לבלבל  לוכי  םייגולוקא  םיגשומ  חוסינל  םיטושפ  םיחנומב  שומישה 
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אשונ ותויה  ללגב  בכרומ  הביבסל , קזנ  םיביסמה  םישלופ , םינימב  לופיטה  .םהב  לופיטהו  םישלופ  םינימ  לע  םירקחמב 
לארשיב םירכומה  םישלופה  םינימה  דחא  .םייתאו  םייכוניח  םיילכלכ , םייתוברת , םייטילופ , םייגולוקא , םיטביה  ללוכה 

םיסחיה תכרעמ  לע  םידמול  ץראה  ןופצב  זב "  " יתכלממה רפסה  תיבמ  תותיכ ה ' ידימלת  זאמ 2015  .היוצמה  הניימה  אוה 
דחאל םירזוע   " לש השיגב  םידימלתה  ודמל  ללוכ )  ) תנש 2018 דע  .הב  םיפוצו  תויוצמה , תוניימל  םימודאה  םיזבה  ןיב 

תונורקע לע  דומילה  ססבתה  תנשמ 2019  .דבלב  םייגולוקא  םיטביה  תשגדה  ךות  הניימה ")  ) רחאה ןובשח  לע  זבל ) )
יכרד וא  דומילה  ינכות  ראשמ  הערג  אל  הארוהב  םזינמוה  - וקאה תשיג  בוליש  .םייתא  םיטביה  בוליש  ךות  םזינמוה  - וקאה

ןפואב וחתונ  הניימה  תעפוהל  עצומה  ןורתפה  יפלכ  םידימלתה  תודמע  .םישלופה  םינימה  תעפותל  םירושקה  הארוהה 
בוליש ינפל  וקדבנ  ועבוהש  תודמעה  .םהלש  הביתכה  ינמוי  תניחב  ךרד  תאזו  תינשרפה , השיגב  יגולונמונפ  ינתוכיא 

- וקאה תונורקע  לע  תוססבתה  ךות  דומילש  הלוע  םיאצממהמ  .םבוליש  רחאלו  הארוהה  ךרעמב  םזינמוה  - וקאה תונורקע 
ויה ועיצהש  תונורתפה  ךא  זבל , הניימה  ןיב  ןילמוגה  יסחי  תכרעמ  תא  ריכהל  םידימלתה  לש  םתלוכימ  ערג  אל  םזינמוה 

סיסב לע  הארוהה  תשיג  ץומיאש  םיווקמ  ונא  .תיביסרגא  היצטונוק  ילעב  םייוטיב  תוחפ  וללכו  רתוי , םייתאו  םיינמוה 
.הל ופשחייש  םידליה  לצא  תיתביבס  תועדומ  חפטל  רוזעי  םזינמוה  - וקאה תשיג 

המדקה

הב אצמיהל  םירומא  אל  םהש  תיגולוקא  תכרעמל  םדאה   ידי  - לע ןווכמב , אלו  ןווכמב  ואבוהש  םייח  םירוצי  םה  םישלופ  םינימ 
לופיטה םישלופה , םינימה  לש  הברה  העפשהה  חכונל  םייטויבאהו  . םייטויבה  היביכרמלו  וז  תכרעמל  קזנ  םימרוגו   

, דחא טביהל  קר  אלו  םייתאו  , םייכוניח   םיילכלכ  , םייתוברת  , םייטילופ  , םיטביהל  סחייתהל  ךירצ  םהב 
Acridotheres tristis)  ) היוצמה הניימה  לארשיב –  םירכומה  םישלופה  םינימה  דחאב  לופיטב  המגודל , השענש , ומכ  יגולוקא ,

.

תוקיזמ םגו  תוביטימ  תועפשה  תויהל  תולוכי  םיוסמ  ןימלש  ךכמ  תעבונה  תיביטקייבוס  תונשרפל  ןותנ  שלופ  ןימ  חנומב  שומישה 
םישותימ , ןוזינ  אוה  הלעמ –  ול  שי  ךא  םלועה , תיברמב  שלופ  ןימ  איה  ( Gambusia affinis  ) היוצמה היזובמגה  המגודל , . 

תא םירידגמ  םירחא  םישלופל  . ןהב  םיבשחנ  םהש  תוצראב  םג  םייתיישעת  תורעיב  םיצופנ  סוטפילקיאה  ינימו 
םידימלת לש  םתוליעפב  אוצמל  ןתינ  םישלופ  םינימב  לופיטה  תובכרומל  המגוד  םישלופ  . םניאש  םירז  םינימכ  םיסוטפילקיאה 
לדוג םוצמצל  תיתביבס  תוליעפ  .ילכלכו  יגולוקא  קזנ  םרוגה  שלופ , ןימ  (, Trichosurus vulpecula) םוסופה רוגימל  דנליז  ינב 

המגודכ תידנליז , וינה  המגודה  םיטילפו  . הדובע  ירגהמ  דגנכ  תוילילש  תודמע  םידימלתה  לצא  הדדוע  םוסופה  תייסולכוא 
לפטל שיש  ךרדב  הריחבה  לש  תוירסומו  תויתא  תינמוה , תומליד  םג  תיגולוקאה  המלידה  דבלמ  הלעמ  עבטל , םדאה  ןיב  םיסחיל 

. םישלופה  םינימב 

הב ןיאשו  ןנובתמה  יניעב  היולת  תיביטקייבוס , תידממ , - בר תיכוניח  השיג  תועצמאב  ןוחבל  שי  םישלופה  םינימה  לש  העפותה  תא 
תונורקע תשגדה  ךות  תושונאהו  עבטה  לרוגל  תוירחא  תבלשמ  וז  השיג  תיטסינמוה  . - וקאה השיגה  תמגודכ  תחא  , תמא 

הניא וז  השיג  .הילפא  אלל  םייחה  םירוציהו  םדאה  ינב  ללכל  התואנ  םייח  תוכיאו  עבטה  םלוע  גושגש  תויתדימה , תוידדהה , דובכה ,
הניחבמ םירגהמ .) ןובשח  לע  םיימוקמ  םיבשות  וא  שלופ  ןימ  ןובשח  לע  ימוקמ  ןימ   ) רחאה ןובשח  לע  דחא  לש  םייח  תמדקמ 

לע החלצההו  הענכהה  תשיגב  אלו  םירחא , םע  םייחו  המכסה  חיש , - וד לש  תוברתב  תלגוד  תיטסינמוה  - וקאה השיגה  תיכוניח 
, תיעבטה הביבסה  יפלכ  תישונאה  תוגהנתהב  תוחוורה  הטילשהו  תונחוכה  בלה , תורירש  יכרד  תא  החוד  איה  .םירחא  ןובשח 
הינומרה תוניגה , תוינמוה , ןויגיה , לע  תוססובמה  עבטל , תוסחייתהב  תונוש  תודמע  ילעב  םישנא  ןיב  חיש  תויתשת  החינמ  ןמוקמבו 

, תושעל ונילע  המ  ררבל  תעייסמ  הקיתאה  .תיטסינמוה  - וקאה השיגב  יזכרמ  ביכרמ  איה  היפוסוליפב , םוחתכ  הקיתאה , הקיתאו  .
םישוע המ  הטלחה  תלבקתמ  תישעמה  המרב  .םיקלח  ינשמ  תובכרומ  הז  גוסמ  תולאש  .תויהל  ונילע  םדא  ןימ  הזיאו  גהנתהל  דציכ 

תקסוע הקיתאה , לש  ףנעכ  תיתביבס , הקיתא  םיכירעמ  . ונא  המו  םיבשוח  ונא  דציכ  ןחבנ  תיטרואתה  המרב  .םיגהנתמ  ךיאו 
. ותביבסו  םדאה  לש  ויסחי  תובקעב  םינחבנה  םיכרעלו  רסומל  תוינמוהל , תוגהנתהל , תוסחייתה  תוללוכה  תולאשב 
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לג בידא  םוליצ : םיזבל |  התנבנש  ןוניק  תבית  לש  תספרמ  לע  תוניימ 

רקחמל עקרה 

זבה רומישב  עייסל  הדעונו  תנשמ 1996  ץראה  ןופצב  זב "  " יתכלממה רפסה  תיבב  תלעופ  התיכ ה ' ידימלתל  םודא " זב  תינכות ה"
היוצמה הניימב  תופצל  םידימלתה  ולחה  תנשמ 2015  .םיקרחמ  רקיעב  ןוזינה  לארשיב  ץייקמ  ןימ  , (Falco naumanni  ) םודאה

תוביתמ םילזוג  תלפה  םיזבל ; ודעונש  תוביתב  ןוניק  םיזבה : לע  תוילילש  תועפשה  שמח  תוניימלש  ודמל  םידימלתה  .םרפס  תיבב 
תא הנחבש  הדיחיב  דומילה  ללוכ )  ) תנש 2018 דע  .תוומ  תמירגו  םילזוגה  ישאר  רוקינ  ןוזמ ; תליזג  ןוזמ ; תאבה  תעינמ  ןוניקה ;

לע תורישי  תויפצת  םינותנ , חותינ  םירמאמ , תאירק  תמגודכ  תונוש , הארוה  תוטיש  ללכ  םודאה  זבל  הניימה  ןיב  רשקה 
תומקוממה תוריעז  בקעמ  תומלצמב  הייפצ  ןוניק , תובית  תיינב  םינוטרסב , הייפצ  םינויד , תוניימל , םיזבה  ןיב  תויצקארטניאה 

וא זב   " היה הארוהב  החנמה  וקה  .תוניימה  ןהב  ונניקו  ונב  םידימלתהש  ןוניקה  תובית  תלוכת  לש  תיעצמא  יתלב  הניחבו  םיניקב 
בותכל םידימלתה  ושקבתה  וז  דומיל  תדיחי  לש  הפוסב  .תוומ  דחא –  ונידו  יגולויבה   ןוחטיבב  עגופה  שלופ  ןימ  איהש  הניימ ,"

.הניימה םע  םשייל  שיש  ישעמה  ןורתפה  אוה  המ  ריבסמש  םוכיס 

הניימה לש  התעגה  לש  תיתא  היעבב  ונד  םידימלתה  וז  תרגסמב  .םזינמוה  - וקאה תונויער  לע  תססבתמ  הארוהה  תנשמ 2019 
תא הניימה  לע  ליטהל  ןיא  .לארשיל  אובל  הרחב  אלו  לארשיל , האבוה  הניימה  השעמלש  ךכל  שגד  ןתינ  .לארשיל  היוצמה 

ראש .םדאה  לע  איה  תוירחאה  .וב  םידמול  םידימלתהש  רפסה  תיבב  םימודאה  םיזבה  לש  ןוניקה  תבשומל  התעגהל  תוירחאה 
תקידבו תוריעז  תומלצמב  הייפצ  תובית , תיינב  תויפצת , םינותנ , חותינ  םינוטרסב , הייפצ  םינויד , ונתשה : אל  תינכותה  יביכרמ 

המ בותכל  םידימלתה  ושקבתה  וז  הנשב  םג  הניימו ." זב   " אוה תנשמ 2019  םידומילה  שגד  .םיזבה  לש  ןוניקה  תובית  תלוכת 
יפלכ התיכב ה ' םידימלת  לש  םהיתודמע  יוניש  תניחבב  זכרתה  הז  רקחמ  .הניימה  םע  םשייל  שיש  ישעמה  ןורתפה  םתעדל 

.םודאה זבה  ירועישב  םזינמוה  - וקאה תונורקע  תללכה  תובקעב  היוצמה  הניימל  םודאה  זבה  ןיב  םיסחיה 

[14]

https://magazine.isees.org.il/?p=30454



תלפה םיזבל ; ודעונש  תוביתב  ןוניק  םיזבה : לע  תוילילש  תועפשה  שמח  תוניימל  .תוניימ  לש  םיציב  הכותבו  םיזב  לש  ןוניק  תבית 
לג בידא  םוליצ : תוומ |  תמירגו  םילזוגה  ישאר  רוקינ  ןוזמ ; תליזג  ןוזמ ; תאבה  תעינמ  ןוניקה ; תוביתמ  םילזוג 

תוטיש

תנשב תנשב 2018 ו-31   47  ) םידימלת ימוכיס  חותינ 78  ללכו  תינשרפה   השיגב  שומיש  השע  יגולונמונפה  ינתוכיאה  רקחמה 
םיזבה ןיב  טקילפנוקל  ןורתפה  ךתעדל  המ  : " הלאשל הנעמכ  הבותכ  העד  תעבה  לש  תישפוח  הביתכ  וללכ  םימוכיסה  (. 2019

רפסמ ינפ  לע  הז  הביתכ  ךילהת  ךשמנ  טושפ , אלו  ךורא  ךילהת  אוה  העד  תעבה  תללוכה  הביתכ  תלוכי  חותיפש  ןוויכ  תוניימל "?
הייפצ הניימה , תוגהנתה  לע  רפסה  תיב  תביבסב  םידימלתה  וכרעש  תויפצתל  ליבקמב  ךשמנ  הביתכה  ךילהת  .םירועיש 
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לש םיישיאה  םימוכיסה  .הביתכה  ךילהתב  הכמת  רפסה  תיב  לש  הפשל  הרומה  םג  .דומיל  ירמוח  תאירקו  םינויד  םינוטרסב ,
ולעש תוירוגטק   תריציבו  ינוינשו  ינושאר  דודיק  תועצמאב  תיביטקודניא  הרוצב  וחתונו  תוחפל , דומע  ינפ  לע  וסרפנ  םידימלתה 

תירקחמ הקינכטמ  קלחכ  יביטקודד  ןכות  חותינ  ורשפא  יביטקודניאה  חותינב  ואצמנש  תוירוגטקה  .םינותנה  לש  ינשרפה  חותינהמ 
.יתומכ חותינל  םהיתועד , תא  וב  וטריפ  םידימלתהש  בותכה  טסקטב  םיינתוכיאה  םיאצממה  תרמה  לש 

עייסל הדעונו  תנשמ 1996 , רפסה  תיבב  תלעופ  התיכ ה ' ידימלתל  םודאה " זבה   " תינכות .רפסה  תיבב  ןוניקה  תבשומב  םיזב 
לג בידא  םוליצ : םודאה |  זבה  רומישב 
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תואצות

הניימה לש  רשקב  הנד  תיטרואתה , הנושארה , .הניימל  םידימלתה  תוסחייתהב  תויזכרמ  תומת  יתש  לע  דמלמ  םימוכיסה  חותינ 
.הניימב לופיטה  ךרדב  תקסוע  תישעמה , היינשה , .זבה  םע 

תיטרואתה המרה 

לש הכומנו , תינוניב  הקזח , תילילשה –  העפשהל  תוסחייתה  תמייק  ןלוכב  .זבל  הניימ  ןיב  רשקל  תוסחייתמ  תוירוגטק  שולש 
הניימה : " הקזח העפשהכ  סחוי  םיזב  לש  תוומ  .םיזבל  המרגנש  האצותה  תא  תמאות  תומרה  ןיב  הנחבהה  רויא 1 .)  ) זבה לע  הניימה 

תועירפמו םיזבל  תוקיצמ  תוניימה  ", " ןוניק ירתא  תוספות  תוניימה  : " םיתמ אל  ךא  םיעגפנ  םיזבה  תינוניב  העפשהב  םילזוג ." תגרוה 
םידימלתה לש  םימוכיסב  םידחפמ ." םיזבה  ", " חונ היה  אל  םיזבל  ", " םיזבה לש  תוביוא  : " םילימב תאטובמ  השלח  העפשה  םיזבל ."

(. המאתהב כ-59% ו-69%   ) זבה לע  הניימה  לש  תינוניבה  העפשהל  התייה  תוסחייתהה  רקיע  םינשה  יתשב 

רויא 1
םודאה זבה  לע  היוצמה  הניימה  לש  העפשהה  תא  וראיתש  םידגיהה  ללכ  תוגלפתה 

תישעמה המרה 

לע כ-44% ףדעומה  ןורתפה  תנשב 2018  רויא 2 .)  ) םיזבל תוניימה  ןיב  טקילפנוקה  ןורתפל  םיכרד  עברא  ועיצה  םידימלתה 
", תוומ : " קזח ילילש  ןעטמ  תולעב  םילימב  שומיש  ללכ  ןורתפה  .הניימב  תיזיפ  העיגפ  היה  תמועל כ-15% ב-2019 )  ) םידימלתהמ

ןורתפל תוסחייתה  וללכ  תנשב 2019  םידגיההמ   41%- כו תנשב 2018  םידגיההמ  כ-13%  ועיפוה ב-2019 . אלש  דיצ " ו" לוליד " "
ליבשב הניימה  תא  דיחכהל  רשפא  יא  : " ןייצ םידימלתה  דחא  .הניימב  תיזיפ  העיגפ  אלל  ךא  םיזבל , הניימה  ןיב  טקילפנוקה  לש 

םיזבה ןיב  טקילפנוקה  ןורתפב  ברעתהל  שיש  ונעט  תנשב 2019  םידגיההמ   42%- כו תנשב 2018  םידגיההמ  כ-34%  זבה ."
היהישו תוניימל  רחא  ןוניק  םוקמ  אוצמל  ךירצ  : " םידימלתה דחא  אטיבש  יפכ  תוניימלו , םיזבל  המוד  סחי  תתל  שי  ךא  תוניימל ,

תוניימה ןיב  טקילפנוקב  ברעתהל  ונל  לאש  ונעט  המאתהב , םינשב 2018 ו-2019 , םידגיההמ  כ-9% ו-2%  םיזבל ." םג  ןוניק  םוקמ 
". ברעתהל םיכירצ  אל  ונחנא  דדומתהל –  םיכירצ  םהו  עבטב , םיזבהו  תוניימה  : " םידימלתה דחא  ןייצש  יפכ  םיזבל ,

ןיב לדבהה  .םיזבל  תוניימה  ןיב  טקילפנוקב  לופיטל  םיכרד  עברא  םידימלתה  ועיצה  תנשב 2019  םגו  תנשב 2018  םג  םוכיסל ,
תנשב 2018 םידימלתה  ועיצהש  תוניימב , תיזיפ  העיגפ  ללוכה  יביסרגא  לופיטל  הובגה  םידגיהה  זוחאב  אטבתמ  תונושה  םינשה 

תיזיפ העיגפ  אלל  ךא  הניימב , לופיט  לע  ססובמש  ןורתפ  ללכ  םידגיהה  לש  הובג  זוחא  תנשב 2019  ךכל , דוגינב  תמועל 2019 .
.הב

https://magazine.isees.org.il/?p=30454



רויא 2
היוצמה הניימב  לופיטה  ךרד  תא  וראיתש  םידגיהה  ללכ  תוגלפתה 

ןויד

תא ריכהל  םידימלתה  לש  םתלוכימ  ערג  אל  םייתא , םיטביה  הללכש  תנשב 2019  תיכוניח  הארוה  תשיגכ  םזינמוה  - וקאה ץומיא 
לע הדימלה  הססבתה  תנשב 2019  .רתוי  םייתאו  םיינמוה  ויה  ועיצהש  תונורתפה  ךא  םיזבהו , הניימה  לש  ןילמוגה  יסחי  תכרעמ 

תיתאה םתסיפתמ  קלח  םהש  תושגרו  תונומא  תובשחמ , סיסב  לע  יכרע  יטופיש  ןויד  תיתביבס , הקיתא  בלשמה  יביטמרונ  חיש 
ילעבו תיתביבס  םיליעפ  ויהיש  רחמה , יחרזא  בוציעל  םרות  אוהש  רחאמ  בושח , ינמוההו  יתאה  יכרעה , חישה  םדאה  . ינב  לש 
. תחא  תמאו  ןוכנ " אל  ו" ןוכנ " ", " אל ו" ןכ "  " לש תימוטוכיד  הבושת  תולעב  ןניא  תויתביבסה  תויעבה  יכ  תיתא , טופיש  תלוכי 
הנעמ ןתמ  רשפאיש  יטסילוה  טבמ  לע  ססובמה  ןורתפ  תוכירצמ  הניימל , םיזבה  ןיב  ןילמוגה  יסחי  תמגודכ  תויתביבסה , תויעבה 

הרוצב ךילשהל  לולע  םג  ךא  םייגולוקא , םיאשונב  הנבה  דדועמ  ידממ  - דח ךוניח  דנליז , וינב  רקחמהמ  דמלנש  יפכ  םייקמ .
. תיתביבס  תינכותב  םידמולה  םידימלתמ  הפוצמכ  תיתרוקיב  הבישח  חותיפ  רשפִא  אלו  םירחא   םיטביה  לע  תילילש 

םרוג יתומכ ,) - דידמה  ) ידממ - דחהו ותוברתה ) תא  רוצעל  ךירצש   ) ילנויצקנופה ןבומב  שלופ  גשומב  שומישהש  ןיבהל  ןתינ  רקחמהמ 
םיכרע תומלוס  תויתבשחמ , תומגידרפ  תונוש , טבמ  תודוקנ  לש  בכרומה  רשקהה  תא  ריתסמ  אוהש  םושמ  ירסומ –  ןורוויעל 

, תרוקיבו רשקה  תויביטקלפר , תללוכה  םזינמוה , - וקאה תונורקע  לע  תססובמה  השיגב  ןויד  תאז , תמועל  .םיינתלעות  םיסרטניאו 
תבורמו תיתרוקיב  תלכשומ , לודג , שאר  תשיג   ) תונוש תויונשרפו  תונוש  טבמ  תודוקנמ  תודבועה  לש  הניחב  תנמזמשו 

דדומתהל ךרוצ  שי  חווט  תכורא  הייארב  םא  םג  תוניוע –  הדגנ  חתפל  ןיאו  םשא , םוש  ןיא  המצע  הניימבש  דמלמ  תוביטקפסרפ )
, תויתבשחמה תומגידרפה  תא  ונמצעל  ררבל  ונילע  הבוח  רחא , אשונ  לכ  לע  וא  תוניימ  לע  םירבדמ  ונאשכ  ןכל , .התוברתה  םע 

רחמה יחרזא  תא  ךנחל  ץלמומש  ןאכמ , .תוסנתה  לכ  לא  םתיא  םיעיגמ  ונאש  םיינתלעותה  םיסרטניאהו  תויתוברתה  תויטהה 
םג תללוכה  תיביטקייבוסו  תידממ  - בר ךרדב  ןתוא  הכירעמו  תויתביבסה  תויעבה  לא  תסחייתמש  הניבמ , תיטסינמוה  - וקא השיגב 

. תיתא  תוסחייתה 
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םודאה זבה  ןיב  םיסחיה  אשונב  התיכב ה ' םידימלת  לש  םהיתודמע  יוניש  תניחבב  זכרתה  רקחמה  .תודימלת  יתשו  לג  בידא  ד"ר 
ררינש יתור  םוליצ : הדימלב |  םזינמוה  - וקאה תונורקע  תללכה  תובקעב  היוצמה  הניימל 

תונקסמ

םניא ןוניק ) תובית  תיינב   ) הביבסה ןעמל  היישעו  םימודאה ) םיזבה  לע  תויפצת   ) םייבויח תושגר  םימודאה ,) םיזבה  לע  דומיל   ) עדי
תוססבתה תורמל  .ימוטוכיד  ןורתפ  ןהל  ןיאש  תויתביבס  תומליד  תיתא  הרוצב  ןוחבל  תלוכי  ילעב  םידימלת  בוציעל  תקפסמ  הבורע 

םידימלת םתואב  רבודמ  ןיאש  יפ  לע  ףאו  דיחי , רפס  תיבמ  תותיכ ה ' ידימלת  לש  םיבותכ  םימוכיס  לש  םצמוצמ  רפסמ  לע 
תיתא תוסחייתה  השיגדמה  תיטסינמוה  - וקאה השיגה  תא  וצמאי  יתביבסה  ךוניחה  ישנאש  ץלמומ  הארוהה , יכרד  יתשב  וסנתהש 
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ךפהה .הביבסה  ןעמל  היישעהמו  םייבויחה  תושגרהמ  עדיהמ , תערוג  הניא  וז  השיג  .םהידימלת  םע  םירבוע  םהש  יכוניחה  ךילהתל 
םייח ונאש  יתביבסה  רבשמה  ןורתפל  םייתא  םיטביה  םייק –  אלו  טעמכש  דממ  ףיסומ  םזינמוה  - וקאה תונויער  ץומיא  .ןוכנה  אוה 

תרגסמ תרשפאמ  איהש  תויה  יתביבסה , ךוניחל  םזינמוה  - וקאה תשיג  תא  ץמאל  עיצמ  רקחמה  תיטרואתה  המרבש  ןאכמ , .וב 
ןונכתב עייסל  לוכי  רקחמה  ימושייה , רושימב  .ץראה  רודכ  ינפ  לע  םייחל  תיתא  תוסחייתה  תללוכו  הפיקמו , הבחר  תיטרואת 

ןתמ ןווכל  לוכי  אוה  ןכ , ומכ  .םישלופה  םינימב  לופיטל  תורושקה  תולועפב  םידימלת  לש  בוליש  אשונב  תוינידמ  לש  העיבקבו 
אלש ידכ  םישלופה , םינימה  דגנכ  קבאמב  םילעופכ "  " םידימלתה תא  ליעפהל  םאובב  עדמה  ישנאל  המיאתמ  הכרדהו  הרשכה 

.וז םתלועפל  תילילש  תעפשה  רצווית 

השעמל הכלה 

? ךוניחה תכרעמב  רקחמה  תוצלמה  תא  עימטהלו  םשייל  ןתינ  ךיאו  םאה 
ךוניחה דרשמ  תיגוגדפה , תוריכזמה  םיעדמ , ףגא א ' תלהנמ  רואמ , - תשק רומליג  ד"ר 

תויונמאלו םיעדמל  ילארשיה  ןוכיתה  ךוניחה ; דרשמ  תיגוגדפה , תוריכזמה  םיעדמ , ףגא א ' סיל , רגה  ד"ר 

הבחר תיתרבח  תועדומ  חתפתהל  תולוכי  ונממו  םייתביבס , םיאשונב  קימעמ  חיש  תריציב  יזכרמ  דיקפת  ךוניחה  תכרעמל 
העפשהה לע  ינש  דצמו  דחא  דצמ  תיגולונכטהו  תיעדמה  תומדקתהה  לע  םידמול  םיעדמה  ידימלת  .תושדח  תומרונו 

.תויתביבס תויעבל  עגונב  תוססובמ  תודמע  טוקנל  םישקבתמ  םה  וז  תרגסמב  .ישונאה  ןימה  תוחתפתה  לש  תיתביבסה 
לוכיש המ  ןוכנ – " אל   " לומ ןוכנ " ", " ער  " לומ בוט "  – " תימוטוכיד הרוצב  תולאשה  תא  גיצהל  הייטנ  שי  הלא  תויגוסב 

םימוחתל גולזל  ףא  היושע  וז  הרצ  השיג  .תויתביבס  תולאשל  עגונה  לכב  תוינפקות  ףא  םיתיעלו  תונצקומ  תודמעל  םורגל 
ןימ תייסולכוא  לדוג  םוצמצל  דנליז  וינב  תיתביבס  תוליעפש  אצמש  הז ,) רמאמב  אבומה   ) רקחמ הארמש  יפכ  םירחא ,

.םיטילפו הדובע  ירגהמ  יפלכ  תוילילש  תודמע  םידימלתה  לצא  הדדוע  ילכלכו , יגולוקא  קזנל  םרוגש  םוסופ )  ) שלופ
, ןויגיה לע  תססובמה  תידממ  - בר תיכוניח  השיג  םדקלו  יתתיכה  חישה  ךותל  תיטסינמוה  - וקא השיג  סינכהל  יאדכ  ןכל ,

תוידדהה תונורקע  לע  שגד  ךות  תושונאהו  עבטה  לרוגל  תוירחא  תבלשמ  וז  השיג  .הקיתאו  הינומרה  תוניגה , תוישונא ,
.הילפא אלל  םייחה  םירוציהו  םדאה  ינב  ללכל  התואנ  םייח  תוכיאלו  עבטה  םלוע  גושגשל  הפיאש  ךותמו  תויתדימהו ,
השיגה רואל  וקדביי  ךוניחה  דרשמ  רושיאל  םישגומה  םישדחה  הדימלה  ירמוחש  עיצהל  ןתינ  רקחמה  יאצממ  חכונל 

לש םישדח  םיחותיפ  ןימזהל  ףאו  םייטנוולרה  יעוצקמה  חותיפה  יכילהתב  השיגה  תונויער  תא  בלשל  תיטסינמוה , - וקאה
.תיטסינמוה - וקאה השיגה  חורב  הדימל  תויוליעפ 

תומליד תיתא  הרוצב  ןוחבל  תלוכי  ילעבו  תיתרוקיב  הבישח  ילעב  םידימלת  בוציעל  םורתל  לוכי  םזינמוה  - וקאה
.ךוניחה תכרעמב  בולישל  המיאתמ  השיגה  ךכיפלו  תובכרומ , תויתביבס 
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