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םבצמ תכרעהל  יעצמאכ  יגולויב  רוטינ 
לארשי ילחנ  לש  יגולוקאה 

גלזמה הצק  לע 

ילחנ לש  םיעובקה  םוהיזה  תורוקמ  לש  יתועמשמ  םוצמצל  האיבה  םינש  תכוראו  תצרמנ  תוליעפ 
.תויארקא תומרזהו  תולקת  לשב  םרגנ  םוהיזה  בור  םויכו  לארשי ,

.םילחנה לש  םבצמ  תנבהל  קפסמ  הנעמ  ןתונ  וניא  רבכ  ימיכה  רוטינה  ךרעמ  םייקה  בצמב 
אצמנ םוהיזל , םילודג  תוילוח  ירסח  לש  םתושיגר  לע  ססובמה  םייגולויב , םידדמ  לש  חווט  - ךורא רוטינ 

.לארשי ילחנ  בצמ  תכרעהל  יבטימה  ילככ 
לש יגולויב  רוטינב  קסועה  ימואל  זכרמ  םקוהו  לארשיב , םילחנה  לוהינ  תוינידמ  הנכדוע  וז  הנבה  רואל 

.םילחנ
םימזויה םיפוג  ברקב  אשונה  תא  עימטהלו  יגולויבה  רוטינה  לש  ותובישחל  תועדומה  תא  תולעהל  שי 

.םימהזמ םימרוג  ברקב  םג  ומכ  םילחנ , םוקישל  םיטקיורפ 

תכרעמה

ריצקת

יעצמאכ תויושרה  תא  תשמשמה  םלועה  יבחרב  תלבוקמ  הקיטקרפ  איה  םילחנ  לש  יגולוקא  בצמ  תכרעה 
םינייפאמ לע  םינותנ  תללוכ  וז  הכרעה  .ןתוירחאב  תויוצמה  תויגולוקא  תוכרעמ  לש  ןבצמ  לע  עדימ  תלבקל 

.םיחמצו םייח  ילעב  ומכ  םייגולויב , םיביכר  ןכו  תודגה , בצמו  המירזה  תמצוע  םימה , תוכיא  ומכ  םינוש ,
תורוקממ םימהזמ  לע  שגדב  םימה , תוכיא  רוטינ  לע  רקיעב  םויכ  תססובמ  לארשיב  לחנ  לש  ובצמ  תכרעה 

ףקיהב היילעהו  םילחנל  המרזהל  םירתומה  םיחלוקה  תוכיאב  רופישה  םע  דחי  תונורחאה , םינשב  .םיעובק 
, דבלב םימה  תוכיאל  רבעמ  םיפסונ , םידדמ  בולישב  ךרוצה  דדחתה  ץראה , יבחרב  םילחנ  םוקישב  העקשהה 

תדימ לע  ססובמה  ימונוסקטה ' תושיגרה  ןייצ   ' אוה הלא  םידדממ  דחא  .םילחנה  לש  םבצמ  ןויפאב  ועייסיש 
שמחל םימגרותמ  דדמה  יכרע  םיקרחו .) םינטרס  תוכיכר ,  ) םילודג תוילוח  ירסח  לש  םוהיזל  תושיגרה 

'. עורג ל' ןיוצמ '  ' יגולוקא בצמ  ןיב  םיענה  תיגולוקא  תויכרע  לש  תוירוגטק 

לש םיינופצה  םינגאב  םילחנ )  60  ) םירתא םינשה 2015 ל-2020 ב-185  ןיב  ךרענש  יתרגש  רוטינ  תרגסמב 
ומגדנש םירתאהמ  הלעמל מ-50%  יכ  אצמנ  ןושיקהו ,) יברעמה  לילגה  ימורדה , ןדריה  תרניכה ,  ) לארשי

הריבסה םיכפש ) וא  םיחלוק  םייעבט , רוקמ  ימ   ) לחנב םימה  תוכיא  יופצכ , עורג .'  ' דע ינוניב '  ' בצמב ואצמנ 
.וקדבנש םילחנה  לש  יגולוקאה  םבצמ  תא  רתויב  בוטה  ןפואב 

לע תובישח  בר  עדימ  רוביצלו  תויושרל  קפסי  לארשיב  םילחנה  רוטינ  ךרעממ  קלחכ  םייגולויב  םינותנ  בוליש 
תוכרעמה בצמ  רופישל  תושרדנה  תולועפה  דוקימב  תוטלחהה  ילבקמל  עייסל  יושעו  םילחנה , לש  םבצמ 

.ןהילע הנגהלו  תושיגרה  תויגולוקאה 

אובמ

רוטינ רודמ  ףותישב  .לארשיב  םימה  תורוקמ  םוהיז  תעינמ  לע  ןומאה  יתלשממה  ףוגה  אוה  הביבסה  תנגהל  דרשמה 
םיימעפ םהילבויו  םיירקיע  םילחנ  םימה ב-13  תוכיא  בצמ  תא  רטנל  יארחא  דרשמה  םינגהו  עבטה  תושרב  םילחנ 

ןקנח  ) ןשד ירמוח  ינגרוא , רמוח  תמגודכ  םיירקיע  םימהזמ  ןויפאל  תוקדבנ  םימה  תומיגד  ויתסבו .) ביבאב   ) הנשב
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םיגצומ יתנשה  רוטינה  יאצממ  יתאוצ .) ילוק  ןוגכ   ) םיקדייחו תודבכ  תוכתמ  םוינומא ,)  ) םיליער קוריפ  ירצות  ןחרזו ,)
םילחה םייונישה  תנבהב  עייסמו  םוהיזה , תמר  לע  בר  עדימ  קפסמ  םילחנה  ימ  רוטינ  הביבסה  . תנגהל  דרשמה  רתאב 

, בורל .א  םיירקיע : תונורסח  רפסמ  םימה  תוכיא  ןויפא  ותילכת  לכש  רוטינל  תאז , םע  .ןמז  ךרואל  םילחנה  בצמב 
ןמזה תדוקנב  ויהש  יפכ  םיאנתה  תא  תגציימה  ( snapshot  ) תיעגר בצמ  תנומת  תקפסמ  םימה  תוכיא  תקידב 

יוליג ףסמ  םיכומנה  םיזוכירב  םהמ  קלח  םיסמומ , םירמוח  לש  תובר  תורשע  םילחנ  ימב  .ב  הב ; הפסאנ  המיגדהש 
, םימ זוחיא  ומכ  תופסונ  תויתביבס  תועפשה  תוהזל  דעוימ  אל  הז  גוסמ  רוטינ  .ג  תופורתו ;) םינומרוה  םימהזמ , - ורקימ )

ומכ תויזיפ , םוקיש  תולועפ  ןכ , ומכ  .קיפאה  הנבמב  םייוניש  וא  םישלופ  םינימ  לש  הרידח  תודגה , חמוצב  העיגפ 
.םימה תוכיא  ידדמב  חרכהב  תודעותמ  ןניא  לודיג , יתב  רוזחש  וא  םילותיפ  תבשה  תודג , םוקיש 

ףסונ לארשיב  . םילחנהמ  רכינ  קלחב  םימה  תוכיאב  רופישל  איבה  םילחנל  םיחלוק  תמרזה  לש  תונקתה  םושיי 
םיפוגלו םילחנהו  זוקינה  תויושרל  םילחנה  םוקיש  םוחתב  תופסונ  תויוכמס  ןתמו  תוירחא  ימוחת  תבחרה  ךכ , לע 

רורחש ןהב  ץראה  , יבחרב  םילחנ  םוקישל  תולועפ  לש  םידקת  תרסח  הפונתל  ואיבה  םייתלשממ  אלו  םייתלשממ 
םוקישה תולועפ  לש  ןתחלצה  תא  ןוחבל  ידכ  .לחנה  תודג  חמוצ  םוקישו  םילותיפ  רוזחש  םיזוחא , תונייעמ 
םייגולויב םיביכר  תובר  תוחתופמ  תונידמב  ךכ , םושמ  .םימה  תוכיא  ידדמל  רבעמ  םיפסונ  הכרעה  ילכ  םישרדנ 

םימה יווקמ  לוהינב  ךמותה  רוטינ  ילכ  םישמשמ  םיגדו , םילודג  תוילוח  ירסח  םימ , יחמצ  תוצא , ומכ  םייעבט ,
. םייתשביה 

ןואיזומ תיטווקא , היגולוקאל  ימואלה  זכרמה  ילוכשא , היבוט  םוליצ : םישושמ |  לחנ  לש  יגולויב  רוטינ 
טדרהנייטש עבטה ע"ש 

תושרו םילחנ   תויושר  לש  תוימוקמ  תומזוימ  קלחכ  רקיעב  לארשיב  םילחנ  לש  יגולויב  רוטינ  עצוב  הנורחאל  דע 
ימונוסקטה עדיה  בור  םילחנו  . זוקינ  תויושר  רובע  םילחנ  תקוזחתל  תושיגר  ירקס  תרגסמב  וא  םינגהו   עבטה 
תרגסמב רבצנש  עדי  לע  ךמסנ  לארשיב  םילחנ  רוטינל  סיסב  הווהמה  םתביבסל ) םינימ  ןיב  רשקה   ) יגולוקאהו

םילחנה לוהינ  תוינידמב  יונישל  הליבוה  יגולויבה  רוטינה  תונורתיב  הרכהה  תוימדקא . תודובעו  םייעדמ  םירקחמ 
עבטה ןואיזומו  םינגהו  עבטה  תושר  הביבסה , תנגהל  דרשמה  ודסיי  הז  ךילהתמ  קלחכ  .לארשיב  םגו  םלועה  יבחרב 
תטיש "ק .) אלמ ' ) תיטווקא היגולוקאל  ימואלה  זכרמה   ' תא תנשב 2015  ביבא ) לת  תטיסרבינוא   ) טדרהנייטש ע"ש 

איהש יפוריאה  , דוחיאה  לש  םימל  הביטקרידה  תונורקע  לע  תכמסנ  ימואלה  זכרמב  תמשוימה  יגולויבה  רוטינה 
. הפוריאב  םייתשביה  םימה  יווקמ  לוהינל  ירקיעה  תוינידמה  ילכ  םויכ 

: םיבקוע םיבלש  העברא  תללוכ  םילחנ  לש  יגולוקאה  בצמה  תעיבק 

, זוקינה ןגא  חטש  םילקא , ומכ  םייעבטה  , םהינייפאמ  סיסב  לע  ( stream typology  ) םילחנה יסופיט  גוויס 
; יתנוע המירז  םגדו  עלסמ  היפרגופוט ,

תוכרעמב רתויב ; יעבטה  םבצמב  םינושה  םילחנה  יסופיט  תא  תונייפאמה  תויסופיט ' תורבח   ' בכרה תעיבק 
עבקיי יסופיטה  הרבחה  בכרה  ףוחה ,) ילחנ  תכרעמ  לשמל  ומכ   ) םייעבט םילחנ  ןהב  אוצמל  ןתינ  אלש  םילחנ 

; least impacted)  ) רתויב הנטקה  איה  יסחי  ןפואב  םהב  םדאה  תעפשהש  םילחנ  יפ  לע 
וא םידימע  םינימ  לש  תויטננימוד  םישיגרה , םינימה  זוחא  הפוסאב , םינימה  רפסמ  לשמל   ) הרבח ידדמ  תריחב 

; תיגולוקא  תויכרע  ןויפאל  ףס  יכרע  תעיבקו  תונוש ) הנזה  תוצובק  ןיב  סחי 
' יופצ  )' ןחבנה לחנה  ידדמו  סוחייה  ךרע  ןיבש  סחיכ  ( Ecological Quality Ratio  ) תיגולוקאה תויכרעה  ןויפא 

רתוי מ- לש  סחי  אבה : ןפואב  ןחבנה  לחנה  לש  יגולוקאה  ובצמל  הדימ  הנק  שמשמ  הז  סחי  יוצמ )' ;  ' תמועל
' ער ןיב 40% ל-20% כ' ינוניב ,' ןיב 60% ל-40% כ' בוט ,' ןיב 80% ל-60% כ' ןיוצמ ,'  ' יגולוקא בצמכ  רדגומ   80%

'. עורג תחתמו ל-20% כ'

ץופנהו םילחנ , לש  יגולוקאה  בצמה  תכרעהלו  רוטינל  םישמשמה  םייגולויב  םידדמ  לש  תובר  תורשע  םירכומ  םלועב 
ןיבמ רתויב  תנווגמהו  הרישעה  איה  וז  הצובק  םילודגה  . תוילוחה  ירסח  תרבחב  שומיש  השועה  הז  אוה  םהב  רתויב 

םינטרס תוכיכר , תוקולע , םיעלות , ומכ  תונוש , תוימונוסקט  תוצובקמ  םינימ  יפלא  דע  תואמ  תללוכו  םימה , יסלכאמ 
םימ יווקמל  תוידוחיי  םיאתודגו ) ףנכ , יריעש  םיאריפש , םיאמוירב , ומכ   ) תורדסהמ קלח  .תונוש  תורדסמ  םימ  יקרחו 
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יעצמא שמשמ  הביבסה , יאנתל  תוידוחייה  םהיתומאתהו  םהיתונוכת  ללש  לע  םינימה , לש  בחרה  ןווגמה  .םייתשבי 
. תיגולוקאה  תכרעמה  לע  תויתביבס  תועפשה  יוהיזל  לבוקמ  ללכתמ 

ןייצ והז  (. ASPT – Average Score Per Taxa ' ) ימונוסקטה תושיגרה  ןייצ   ' אוה םיצופנה  םייגולויבה  םידדמהמ  דחא 
םיחלוק  ) ינגרוא םוהיזל  םילודג  תוילוח  ירסח  לש  תוחפשמ  לש  ןתושיגר  לע  ססובמה  (, Saprobic Index  ) יּבֹורּפַס

תוצובקה ןיב  המגודל , םוהיזל .) שיגר   ) ל-10 םוהיזל ) שיגר  אל   ) ןיבש 1 חווטב  םיענ  דדמה  יכרע  םיכפשו ) .
תוכיכר ינימ  ןווגמ  ןכו  םיאתודג , וא  ףנכ  יריעש  םיאמוירב , לש  תוחפשמ  תונמל  ןתינ  לודג מ-6 ) תושיגר  ךרע   ) תושיגרה

יאנתו הכומנ , םהב  םדאה  תעפשהש  םימ  יפוגב  בורל  תויוצמ  םילודג  תוילוח  ירסח  לש  הלא  תוצובק  םינטרסו  .
תבכרומ היהת  םיכפשב  וא  םיחלוקב  םימהוזמ  םילחנב  תוילוחה  ירסח  תרבח  תאז , תמועל  .םייבטימ  םהב  הביבסה 

תושיגר ךרע   ) םוהיזל התוחפ  הדימב  םישיגרכ  םיבשחנה  םיאשפשפו , םיאבובז  םיעלות , ומכ  םידימע , םיניממ  בורל 
, םלועה יבחרב  תוימונוסקט  תוצובק  לש  םוהיזל  תושיגרה  תדימב  תיעבטה  תונושה  לשב  יכ  ןייצל  שי  ןטק מ-3 ) .

םייק עדימ  סיסב  לע  םיאמוירבה ) תרדס  לשמל   ) לארשיב תוצופנה  תוחפשמהמ  קלח  לש  תושיגרה  יכרע  ומאתוה 
איה תילארשיה  הנואפב  םיצופנ  םימ  יסלכאמ  לש  םינימו  םיגוס  תושיגר  לע  קיודמ  עדימ  תגשה  .םיחמומ  תכרעהו 

.תיטווקא היגולוקאל  ימואלה  זכרמה  לש  רקחמה  ידעימ  דחא 

ןואיזומ תיטווקא , היגולוקאל  ימואלה  זכרמה  ץיבוקשרה , ןורי  םוליצ : ביזכ |  לחנ  לש  יגולויב  רוטינ 
טדרהנייטש עבטה ע"ש 

הדובעה תטיש 

רפסמ םירחבנ  לחנ  לכב  םימל  . תיפוריאה  הביטקרידה  תרגסמב  עבקנש  טרדנטסה  לע  תססובמ  רוטינה  תטיש 
תיתשתה בכרה  תניחבמ  לודיגה  יתב  לש  ןויפא  עצובמ  עטקמ  לכב  .דחא  לכ  םירטמ  לש כ-100  םיגציימ  םיעטקמ 

חמוצ יקלח  וא  םיבקרנ  םיפנעו  םילע  םילובט , םימ  יחמצו  תוצא   ) תינגרואהו ץובו ) לוח  םינבא , םיעלס ,  ) תילרנימה
חטֶשמו "ר ) מס תשר 25  חתפ  םיבקנ 0.4 מ"מ , לדוג   ) תעבורמ די  תשר  תועצמאב  םימגדנ  םילודג  תוילוח  ירסח  תודג .)

תוילוחה ירסח  תפוסא  "ר .) מס לש 25  תומיגד  - תת  20  ) תיתשתה לש  יסחיה  בכרהה  יפ  לע  לש 1.25 מ"ר  ללוכ 
היגולוקאל ימואלה  זכרמה  תדבעמב  תימונוסקט  הרדגהלו  הריפסל  ןוימ , ךשמהל  תרבעומו  ( 96%  ) לונתאב תרמושמ 

לכמ םיניזמ .) ינגרוא , רמוח  זוכיר   ) םיירקיע םימ  תוכיא  ידדמו  םיימיכוקיזיפ  םינתשמ  םידעותמ  ןכ , ומכ  .תיטווקא 
- לע בשוחמ  ןייצה  ךרע  ימונוסקטה .' תושיגרה  ןייצ   ' םג םהב  אובמב ,) טוריפ   ) םינוש םייגולויב  םינייצ  םיבשוחמ  הפוסא 

(, SV  ) ןוסקט ותוא  לש  יפיצפסה  תושיגרה  ךרעב  ( n  ) הפוסאב ןוסקט  לכ  לש  ללוכה  םיטרפה  רפסמ  תלפכה  ידי 
םימגרותמ דדמה  יכרע  (. N  ) הפוסאב םינוסקטה  לכ  לש  ללוכה  םיטרפה  רפסמב  ∑ n  * SV תולפכמה םוכס  תקולחו 

תופוסא תמיגד  ללוכ  הטישה  םושיי  עורג .' ל' ןיוצמ '  ' יגולוקא בצמ  ןיב  םיענה  תיגולוקא  תויכרע  לש  תוירוגטק  שמחל 
(, דועו עוטיק  שוביי , הרדסה , םוהיז ,  ) םדא תועפשה  לש  בחר  חווטב  םילחנ  יסופיט  ןווגממ  ץיקה  תליחתבו  ביבאב 

(. הלבט 1  ) דרפנב לחנ  סופיט  לכל  םייגולוקאה  ףסה  יכרע  תעיבקו  םינייצ  בושיח 

[21 , 14]
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[20]

[21 , 12]
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הלבט 1
יגולוקא בצמ  תיירוגטק  לכל  ( ASPT ' ) ימונוסקטה תושיגרה  ןייצ   ' יכרע חווט 

םינושה םילחנה  יסופיטב 

תואצות

( ינוי – יאמ  ) ביבאב ומגדנשו  םילחנ  םיעטקמ ב-60  רובע 185  ובשוחש  ימונוסקטה ' תושיגרה  ןייצ   ' יכרע םיגצומ  ןלהל 
תוגלפתהב תונוש  לע  םיעיבצמ  רוטינה  יאצממ  רויא 1 .)  ) לארשי לש  םיינופצה  םינגאב  םינשה 2015 ל-2020  ןיב 

20%- כו יברעמה  לילגה  ילחנמ  כ-40%  ןושיקה , ןגאב  םילחנה  ללכמ  לעמ 60%  לשמל , םינושה : םינגאב  ןייצה  יכרע 
וק ידיצ  ינשמ  םייוצמ  הלא  םילחנמ  םיבר  רויא 2 .) ' ) עורג  ' דע ער '  ' יגולוקא בצמב  םירדגומ  ימורדה  ןדריה  ןגא  ילחנמ 

לאערזי קמע  .ןדריה  לא  החרזמ  םרוזה  דורח  לחנ  ןגאו  םיל  הברעמ  םרוזה  ןושיקה  ןגא  לאערזי : קמע  לש  םימה  תשרפ 
םיכפשב לופיט  ינקתממ  הכומנ  תוכיאב  םיחלוק  תמרזה  םהב  םינווגמ , םייתביבס  םיצחלל  ןותנ  ובורב  יאלקחה 

ןוילעה וקלח  לא  לשמל , .םידבועמ  םיחטשמ  ןושידו  סוסיר  עקרק , ףחס  ןכו  םיגד , תוכירב  םייאלקח , םיחלוק  ירגאממו 
םרוגה אוה  הז  םוהיז  תיניטסלפה  . תושרה  ןוויכמ  הדורי  תוכיאב  םיכפש  עובק  ןפואב  םימרזומ  ןושיקה  לש 

וילבוי תא  םג  ןייפאמ  דורי  יגולוקא  בצמ  המירז  . לש  םיבר  םירטמוליק  ךרואל  דוריה  יגולוקאה  ובצמל  ירקיעה 
תיצחמכו תרניכה  ןגאב  םילחנה  תיברמ  תאז , תמועל  רויא 1 .)  ) ערזמ לחנו  םישדע  לחנ  םהב  ןושיקה , לש  םיינופצה 

ימ לש  העיפש  תמייק  ןיידע  הלאה  םילחנב  ןיוצמ .' ו' בוט '  ' יגולוקא בצמב  ואצמנ  ימורדה  ןדריה  ןגאב  ומגדנש  םילחנהמ 
, תואלקחה לש  תוימוקמ  תועפשהו  םיחלוקה  תכלוה  תכרעמב  תויארקא  תולקת  איצוהלו  םייעבט , תורוקממ  תונייעמ 

תוערפה לש  ןתעפשה  תטלוב  םינגאה  ינשב  יכ  ןייצל  יואר  תאז , םע  .םימהזמ  לש  העובק  המרזה  םהב  ןיא  בורל 
תואלקח ןמענ ,) לחנ  ןותחת , רובת  לחנ  לשמל   ) םדא יכרוצל  םימ  זוחיא  ומכ  םוהיזל , תורושק  ןניאש  תורחא  תויתביבס 

(. םיצוביקה לחנו  למע  לחנ  לשמל ,  ) םילייטמ תוליעפ  וא  ןוילע ) רובת  לחנ  לשמל   ) רקב תייער  ןומרח ,) לחנ  לשמל  )
לע עיבצהל  לוכיו  דבלב , ינוניב ' רדגומ כ' ליעלש  םילחנב  יגולוקאה  בצמה  יסחי , ןפואב  הבוטה  םימה  תוכיא  תורמל 

יגולויבה רוטינה  תאזמ , הרתי  .םימה  תוכיאל  רבעמ  תופסונ , תויתביבס  תועפשהל  לחנה  יסלכאמ  לש  תילילש  הבוגת 
יללכה םבצמש  םינגאב  םתואצמיה  תורמל  ןיוצמ )'  ' דע בוט '  )' הובג יגולוקאה  םבצמש  םילחנ  יעטקמ  תוהזל  רשפאמ 
עבטה תרומש  םוחתב  רובת  לחנ  עטקמ  ירופיצ , לחנב  םימיוסמ  םיעטקמ  טפושה , לחנו  יניקה  לחנ  הלעמ  ומכ  דורי ,

םימ תוכיא  םע  ןתיא  תונייעמ  לש  םמויק  אוה  םלוכל  ףתושמה  רויא 1 .)  ) יברעמה לילגה  ןגאב  ביזכו  תצב  םילחנהו 
.םייעבט םינייפאמ  תלעב  תיטווקא  תיגולוקא  תכרעמב  םיכמותה  ההובג ,

[10 , 9 , 4]
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רויא 1
םינשה ןיב  וקדבנש  םילחנ  ב-60  ( ASPT ' ) ימונוסקטה תושיגרה  ןייצ   ' יכרע

לארשי לש  םיינופצה  םינגאב  2015 ל-2020 
םינכדועמה םה  םיגצומה  םיכרעה  .ןבל  םיעובצ  סוחיי , יכרע  םרובע  ןיאש  וא  תיגולויב  ומגדנ  אלש  םילחנ 

.ןגא לכל  רתויב 



רויא 2
םינשה 2015–2020 ןיב  ( ASPT ' ) ימונוסקטה תושיגרה  ןייצ   ' יכרע תוגלפתה 

ןדריה רוטינ ,) יעטקמ   58  ) תרניכה םיינופצה : םינגאב  רוטינה  יעטקמב 
(54  ) ןושיקהו ( 28  ) יברעמה לילגה  (, 45  ) ימורדה

(, Epalage fatima  ) תויחופלשה תיפיעצ  תירירפשה  ןוכיסב –  ןימ  תיזחב : .רובת  לחנ  לש  יגולויב  רוטינ 
עבטה ע"ש ןואיזומ  תיטווקא , היגולוקאל  ימואלה  זכרמה  לטיבא כ"ץ , םוליצ : טנבלל |  ימדנא  ןימ 

טדרהנייטש



תונקסמו ןויד 

'. ימונוסקטה תושיגרה  ןייצ   ' יפ לע  םילחנ  לש  יגולוקאה  בצמה  תעיבקלו  יגולויב  רוטינל  הטיש  הגצוה  הז  רמאמב 
יגולוקא בצמב  םייוצמ  לארשי  לש  םיינופצה  םינגאה  תא  םיזקנמה  םילחנהמ  םיברש  ךכ  לע  םידיעמ  רוטינה  יאצממ 
ןייצה יכרע  ןיב  אצמנ  ( Spearman's rank correlation, p<0.05  ) קהבומ ילילש  םאתמ  עורג .)'  ' דעו ינוניב '  )' דורי

וז הדבוע  יללכ .) ןחרזו  ןקנח   ) ןשד ירמוח  זוכירו  "ב ) חצ  ) ןימז ינגרוא  רמוח  זוכיר  םימה : תוכיאל  םיירקיע  םידדמו 
לע עיפשמה  ירקיעה  םרוגכ  הדורי ) תוכיאב  םיכפש  וא  םירהוטמ  םיחלוק  םייעבט , רוקמ  ימ   ) םימה תוכיא  לע  העיבצמ 

םילחנ םוהיז  ןיבש  רשקה  לע  תיעוצקמה  תורפסב  עודיה  םע  דחא  הנקב  הלוע  הז  אצממ  .םילחנה  לש  יגולוקאה  םבצמ 
תוכיא תמיגד  תקפסמש  תיעגרה  בצמה  תנומת  ומכ  אלש  יכ  תאז , םע  ןייצל  שי  תוילוחה  . ירסח  תרבח  בכרהו 

דע תועובש  לש  ןמז  קרפב  תובכרומ  תויתביבס  תועפשה  ףקשמ  ןותנ  עגרב  לחנב  םילודגה  תוילוחה  ירסח  בכרה  םימה ,
יגולויבה רוטינה  וז  הדבוע  לשב  .הייברו  סולכא  לש  יתגרדה  ךילהתב  תונביהל  הרבחל  חקלש  ןמזה  ךשמ  םישדוח – 

, יתרגשה ימיכה  רוטינב  תומגדנ  אל  הרקמבש  בויב  תולקת  תושבייתה , ומכ  תומגמו , תוערפה  יוהיזב  עייסל  יושע 
םילחנ לש  ינוניבה  םבצמ  תא  ריבסהל  ןתינ  לשמל  ךכ  .םייאלקח  הרבדה  ירמוח  לש  הגילזו  רקב  ירדע  ידי  - לע הסימר 

וא תיאלקח  תוליעפמ  םיעפשומ  ךא  העובק , םיחלוק  תמרזהל  םינותנ  םניאש  ירופיצה , הלעמו  ןותעגה  ןמענה , ומכ 
לש תווקיהה  ןגאב  תועפשהה  לולכמל  תוסחייתה  בייחמ  הלא  םילחנב  יגולוקאה  בצמה  רופיש  .זוקינה  ןגאב  תינוריע 

' בוט  )' ריפש יגולוקאה  םבצמש  םירתא  יוהיז  תרשפאמ  יגולויבה  רוטינה  תטיש  תאזמ , הרתי  .ךשמהב  טרופמכ  לחנה ,
.יניקה לחנב  יניק ' תוניע  ירופיצ ו' לחנב  עקבי ' ןיע  ו' ירופיצ ' תוניע  , ' רובת לחנב  לחש ' ןיע   ' לשמל ומכ  ןיוצמ ,)'  ' וא

תורוקמ לש  םתובישח  לע  דיעמ  רבדהו  ההובג , םימ  תוכיא  םע  ןתיא  תונייעמ  לש  םמויק  אוה  הלא  םיעטקמל  ףתושמה 
. לארשיב  םילחנ  לש  יגולוקא  םוקיש  ךילהתל  םייעבט  םימ 

םהבו לחנה  , בחרמב  םימרוג  לש  בחר  ןווגמל  תוסחייתה  בייחמה  בכרומ  ךילהת  אוה  םילחנ  לש  יגולוקא  םוקיש 
קיפאב לודיג  יתב  םוקישו  המירזל  םימסח  תרסה  ינוריעהו , יאלקחה  רגנה  םוצמצ  םימה , לש  תומכהו  תוכיאה  רופיש 

( היגולויב היגולופרומואג , םימ , תומכ  םימ , תוכיא  ומכ   ) םינוש םייגולוקא  םיביכר  ללוכה  בלושמ  רוטינ  .תודגה  ךרואלו 
רבעמ .ןמז  ךרואל  םוקיש  תולועפ  לש  העפשהה  תכרעהל  םידידמ  םידעי  תבצה  ידי  - לע םוקישה  ךילהתב  עייסל  לוכי 

וא םירז  םינימ  לש  הרידח  םילקאה , יוניש  תעפשה  ומכ  חווט  - יכורא םיכילהת  לע  עדימ  קפסי  יגולויבה  רוטינה  ךכל ,
תכרעמב םייונישל  םידקמ  ןמיסכ  םיגד ) וא  תופדצ  םירידנ , םימ  יקרח  ומכ   ) םישיגר םיימדנא  םינימ  לש  םתומלעיה 

סיסב לע  םוקישה  יצמאמ  תא  ןווכיו  תוברעתה , םישרודה  םילחנ  יעטקמ  תוהזל  תויושרל  עייסי  עדימה  .תיגולוקאה 
'(. דכו הקיפס  היגולופרומואג , םימה , תוכיא   ) םיירקיעה העפשהה  ימרוג 

יבחרב םילחנ  םוקיש  תוינכותב  יזכרמ  קלח  אוה  םייגולויב  םיביכר  םג  ללוכה  יביטרגטניא  רוטינב  שומישה  ךכ , לשב 
םוקיש לארשיב  יפוריאה  . דוחיאב  ( River Basin Management Plans  ) תווקיה ינגא  לוהינ  לשמל  ומכ  םלועה ,

לחנה תקיפסב  הבר  תונוש  תוהובג , תורוטרפמט   ) ינוכית םיה  םילקאה  תועפשה  לשב  יתועמשמ  רגתא  אוה  םילחנה 
תנידמש יפ  לע  ףא  םצמוצמ  . יפרגואג  חטשב  תיביסנטניא  םדא  תוליעפ  ידי  - לע תומצעומה  הנשה ,) ישדוח  ךרואל 

דרשמה םילחנה , רוטינ  ךרעמב  םייגולויב  םיביכר  לולכל  קוחב  הבוח  םויכ  ןיאו  יפוריאה , דוחיאב  הרבח  הניא  לארשי 
עצבתמ וז  תרגסמב  .לארשיב  םילחנה  בצמ  ןויפאל  םילשמ  יעצמאכ  יגולויבה  רוטינה  תא  ץמאל  רחב  הביבסה  תנגהל 

יאצממ ימורדה .) ןדריה  ןושיקה , יברעמה , לילגה   ) ץראה יבחרב  םינגא  רפסמב  בלושמ  יגולויבו  ימיכ  רוטינ  מ-2019 
יגולוקאה םבצמב  םייונישה  לע  בושח  עדימ  רוביצל  וקפסיו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  תוח  " ודב וללכיי  בלושמה  רוטינה 

לש תיתרגשה  תוליעפהמ  קלחכ  יגולויבה  רוטינה  תא  עימטהל  םילעופ  ונא  ךכ , לע  ףסונ  .לארשי  תנידמב  םילחנה  לש 
דע תאז , םע  .ןמוחתב  םילחנה  לש  יגולוקאה  םבצמ  רופיש  לע  רתיה , ןיב  תונומא , הלא  תויושר  .םילחנהו  זוקינה  תויושר 

ללכבו תפטושה , ןתוליעפמ  קלחכ  יגולוקא  בצמ  תכרעה  לולכל  םילחנה  תויושר  תא  תובייחמה  תונקת  ועבקנ  אל  הכ 
תכרעה לשו  יגולויב  רוטינ  לש  לעופב  םושייה  וז  הביסמ  .וילא  ףואשל  שיש  יגולוקאה  בצמל  הרדגה  העבקנ  אל  םג  הז 
ישנא בוליש  .דרפנב  תושר  לכ  לש  םייעוצקמה  םיתווצבו  תויושרה  ילהנמ  לש  ןוצרב  הבר  הדימב  יולת  יגולוקא  בצמ 

ידדמ תעיבקב  םילחנהו  זוקינה  תויושרל  תובר  עייסל  יושע  םילחנה , םוקיש  םוחתב  םיחמתמה  םיגולוקאו  עוצקמ 
.םוקישה ידעי  תגשה  םשל  תושרדנה  תולועפ  לש  ןמודיקבו  םוקיש 

השעמל הכלה 

: הביבסה תנגהל  דרשמה  םילחנו , םיכפש  םימ , ףגא  שאר  זרא , רימא  ד"ר 

לכב תולכשומ  תוטלחה  לבקל  הרטמב  םילחנ  לש  יתביבסה  בצמב  תומגמ  לע  עיבצהל  דעונ  םילחנ  רוטינ 
ימיכ רוטינ  עצבמ  הביבסה  תנגהל  דרשמה  תונורחאה  םינשה  תורשעב  .םהלש  יתביבסה  לוהינל  רושקה 

- בר םינותנ  סיסב  תיינבל  תשמשמ  המיגדה  .לארשיב  םייזכרמ  םילחנ   17- כב הנשב  םיימעפ  לש  תורידתב 
בצמב רופיש  לח  םא  ןיבהל  עייסמ  רוטינה  .םילחנה  ימ  תוכיאב  םייוניש  רחא  בוקעל  ונל  רשפאמש  יתנש 

.םוהיז לשב  הערה  הלח  םא  וא  םילחנה 

םוהיזה תורוקמ  תיברמ  ורסוה  הביבסה  תנגהל  דרשמה  לש  הרודס  הדובע  תובקעבו  םינשה  ךלהמב 
קלחלו  ) םיעובק םוהיז  תורוקמ  תוחפ מ-60  שי  םויכ  תנשב 1994 , תורוקמ  לעמ ל-250  תמועל  .םיעובקה 
ונבה ךכל , יא  .תויארקא  תומרזהמו  תולקתמ  אוה  םילחנב  םוהיזה  תיברמו  המרזהל ,) םירתיה  שי  םהמ 

תושר םע  דחי  הביבסה , תנגהל  דרשמה  .םילחנה  בצמ  תנבהל  הנעמ  רתוי  ןתונ  וניא  יתדוקנה  ימיכה  רוטינהש 
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לעפיש ידכ  תיטווקא , היגולוקאל  ימואלה  זכרמה  תא  םיקה  םירחאו , ביבא  לת  תטיסרבינוא  םינגהו , עבטה 
ילכ והז  לחוימה .)  ) יוצרה בצמל  האוושהב  םהלש  יגולוקאה  בצמה  תא  ןחביו  םילחנה , לש  יגולויב  רוטינל 

.םוקיש תולועפ  תחלצה  רחא  בקעמ  עצבל  תוטלחהה  ילבקמל  עייסל  וחוכבש  בושח  יעוצקמ 
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