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תא לעושה  הנפמ  המורד , תודדונ  וילע ) ףדעומה  ןוזמה   ) םירופיצהשכ םיכוראה , ףרוחה  ישדוחב  .תוידוחיי  דיצ  תוקינכט  ( Vulpes lagopus  ) יריביס גלש  לעושל 
תא רתאל  ידכ  ץראה , רודכ  לש  יטנגמה  הדשב  ףאו  רתויב , דדוחמ  העימש  שוחב  רזענ  לעושה  .גלשה  תכימשל  תחתמ  תוליחמב  םייחה  םימסרכמ , דיצל  ויצמאמ 

.םסרכמה תא  דוצל  ידכ  גלשה , ךותל  תורישי  המידק , ושארשכ  הטמ  ללוצו  רטמכ , לש  הבוגל  לעושה  רתנמ  זא  וא  .םסרכמה  לש  קיודמה  ומוקימ 

סיגפ ןד  תורֵחה /  תנוכמ 

, ִירִיּביִּסַה ֶגלֶּׁשַה  ַלעּוׁש  לֶׁש  ֹובּוְלִכּב 
, סָֻחיְמ יּובָׁש 

.תּורֵחַה ַתנֹוכְמ  ָהְבֻּצה 
רֶטְֹקּב 90 ס"מ ֶלְזַרּב  ַלְּגַלּג  ּוֶהז 

בַחְֹרּב 30 ס"מ; ףְֹתּכ , לָֹגע  ןֶפֹּד  ףַֻּקמ 
, ָהזיִחֲא ֵיַּבלְׁש  םיְִטלֹוּב  ןֶפֹּדַה  םִינְִפּב 
ריִַּקּב ַעּוקָּת  ַלְּגַלּגַה  ֵבבֹוס  וָיָלעֶׁש  רִיּצְַהו 

ֵףָיע ִירִיּביִּסַה  ָלעּוּׁשַהֶׁש  תַמיֵא  ָלּכ 
הָמִינְּפ רֵַּתנְמ  אּוה 

.ץּוָרל ליִחְתַמּו 
ֶתֶללֹוגְמ תּורֵחַה  ַתנֹוכְמ 

ֵררְחַסְמ לִיבְׁש 
ֹוּלֶׁש ִםַיְלַגרָה  תֹואֵמ  ַעְּברְַאל 
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ַחּוָרּכ תֹוְפלֹוחַה 
ףּוָסּכַה ףּוַּגל  תַחַּתִמ 

ָהָרזֲח
ןֹוָפצ ףֹוס  לֶא 

ַ.עּובָׁש ָלּכ  םִינְּמַׁשְמ  ַלְּגַלּגַה  תֶא 
1982 "ב , משת דחואמה , ץוביקה  תופדרנ , םילימ  ךותמ :

םילימה ןיב 
ריבסהל רידגהל , תולקב  רשפאש  יטרקנוק  ץפח  הנוכמ , ןיב  טלחומ  דוגינ  תוריחה –  תנוכמ  רישה –  תרתוכב  טלוב  ןורומיסקואה 

דודמל רשפא  יאש  תחא , הצממ  הרדגה  אל  ףאו  תורדגה  יפלא  ול  שיש  טשפומ  גשומ  תוריח , ןיבל  התוא , תמכל  ףאו  התלועפ  תא 
.ותלועפ ןפוא  תאו  וידממ  תא 

יחה רוציה  .היח  ןיבל  הנוכמ  ןיב  דוגינה  ףסונ –  ןורומיסקוא  הלוע  ןאכ  .יריביסה  גלשה  לעוש  לש  ובולכב  תבצומ  תוריחה  תנוכמ 
? ואלכמ ותוא  ץלחל  תוריחה  תנוכמ  לכות  ךיא  .בולכב  יובש  תאז  לכבו  ויפוי –  לשב  ןכתיי  סחוימ –  םנמא  אוה  .בולכב  יובש  הזה 

ץורל ליחתמ  אוה  ףייע  לעושהש  תמיא  לכ  ןכאו , ריקל , דמצומש  לגלג  והזש  לוכל  רורב  הנוכמה , לש  ינכטה  טרפמה  תאירק  רחאל 
ףייע לעושה  יכ  ןיבהל  רשפא  .ץורל  אלו  חונל  וילע  ףייע , לעושה  םא  יכ  דוגינ , הרואכל  שי  ןאכ  .בולכב  רגוא  ומכ  לגלגה , לע 

הליבומ הניאו  תבבותסמו  תבבותסמ  תוריחה  תנוכמ  לבא  .הציר  ידי  - לע תינוטונומה  וייח  תואיצממ  חורבל  הסנמו  אלכהמ , יבשהמ ,
.ואלכ אתב  ראשנו  םוקמב  ץר  אלא  םדקתמ , וניא  לעושה  םוקמ –  םושל 
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2.0

םיילגר תואמ  ול  שי  וליאכ  הארנ  תוריהמב  תורהודה  וילגר  לעו  לעושה  לע  םילכתסמ  רשאכ  םילימב –  תמקרנ  רורחשה  תיילשא 
יבר לש  ויפוסיכ  תא  םידהדהמ  ןופצ , ףוסל  שפוחל , לעושה  לש  םיפוסיכה  ןופצ ." ףוס  לא  הרזח   " ותוא תואיבמו  חורכ  תופלוחש 

הרושב התוא  גגופמ  סיגפ  ןד  הווקת , הזה  יומידב  אוצמל  וניצר  םא  ָבֲרעַמ ." ףֹוְסּב  ִיכֹנְָאו  ָחְרזְִמב  ִיִּבל   " לארשי ץראל  יולה  הדוהי 
ןתינש ץפחל  ךפוה  רחא ' עבטה ה' תויחה  ןגב  עובש ." לכ  םינמשמ  לגלגה  תא   – " המחנ ןיא  הנוכמ –  קר  יהוז  רישה -  תא  תמתוחה 
איה תויח  ןג  ךותל  יארפה  עבטה  תסנכה  םיאור ? ונניא  המ  םיאור ? ונחנא  המ  .היחב  םיטיבמ  תוברת ,' יגציימ ה' ונחנא , .השיכרל 

היחה : " בתכ הלקימ , - ןס תליגמ  אלפנה  רפסה  רבחמ  התנומ , לסקא  .תואולכה  תויחל  בר  לבס  תמרוג  םיבר  םירקמבו  תירזכא ,
האמה ה- ףוסבש  רוכזנ  םא  ףקות  הנשמ  תלבקמ  וז  העיבק  םהינפל ." תבצינ  איה  .בולכה  יגרוס  ירוחאמ  הנניא  תיארפה , תירזכאה ,
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וינו ונאלימ  ןודנול , הנולצרב , ןפרווטנא , גרובמה , זירפ , רואנה – '  ' םלועה לש  תויזכרמה  םירעב  וגצוה  האמה ה-20  תליחתבו   19
תוירפמיאה יבחרבש  תובשומהמ  ואבוהש  םידליו  םישנ  םירבג , םיישונא , תויח  ינגב  וא  תויפרגונתא  תוגוצתב  קרוי – 

.תויח ינג  יבגל  םינעוט  ןיידעש  יפכ  ידומיל־יכוניח , ךרע  תוגוצתל  יכ  ןעטנ  זא  .םירוזא  םתואמ  רב  תויח  דצל  םיתיעל  תוילאינולוקה ,
םייח ילעב  אולכל  ונתוכז  תא  הילאמ  תנבומכ  לבקל  אלו  תולאש , לואשל  אוה  תושעל  ונתיאמ  שקבמ  סיגפ  ןד  לש  ורישש  טעמה 

.הנינח וא  םדקומ  רורחש  רוערע , תורשפא  אלל  םלוע  רסאמב 
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