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פרופ' אמוץ זהבי
1928  –  2017

פרופ' אמוץ זהבי )מימין בגופיה( באגם החולה, במסגרת מחקרו לתואר שני )צילום: עמיקם שוב(

 

2020אב תש"ף, אוגוסט 

הקדמה

טוב ופרופ' , יזמו פרופ' יורם יום)2021בשנת תשפ"א (לקראת סמסטר שני באוניברסיטת תל אביב
שהסטודנטים תולדות שמירת הטבע בישראל ואתגרים לעתיד", במטרה יוסי לשם קורס חדש: "

אחת הדמויות עלה משבעה עשורים במדינת ישראל. יחשפו לפעילות הייחודית שמתקיימת למ
המרכזיות בהובלת השינוי היה פרופ' אמוץ זהבי, שעשה את עבודת המאסטר שלו בעמק החולה, 

יוצא דופן בשמירת המגוון הביולוגי הביצה ובית הגידול הלח, שהיה ערךממש לפני שיובש האגם, 
עות הגדולה של תחנת מנוחה בנדידת הציפורים הגדולה. אמוץ היה בין מובילי המאבק לעצירת הטו

ממשלת ישראל וקק"ל, וכישלון המאבק הביא להקמת החברה להגנת הטבע, ביוזמת אמוץ, עזריה 
, כגוף ציבורי גדול שיוכל להתמודד עם תנופת הפיתוח המואץ לאחר פרופ' מנדלסון ועמיתיהםאלון,
המדינה. תמצית המאסטר של אמוץ פורסם בשני מאמרים עוקבים בבטאון חדש "סלעית", עלון קום

ולוגי, על ידי החברה לזואולוגיה בישראל. החוברת הראשונה יצאה לאור בכסלו תשט"ז טהחוג האורני
שנים. ראינו לנכון לחדש את פרסום המחקר, כדי שייתן השראה לחוקרים 66), לפני 1954(דצמבר 

אחיטוב מאוניברסיטת בר אילן פרופ' יאיר רים, ויחשוף שנית מחקר חלוצי זה. תודה מיוחדת לצעי
ששלח ליוסי לשם את המאמרים בחוברת פורסם גם מאמר של ד"ר היינריך מנדלסון, המנחה של 

זכרו של אמוץ שכתב ד"ר עודד קינן, מחקרו של אמוץ, על דרור הירדן. לפרסום הוספנו מאמר ל
למד"ע (אוניברסיטת תל אביב) יזמות וחדשנות פדגוגית בלימודי מדע וטכנולוגיה. של 40' ן מסבגיליו

נקווה שהמאמר לזכרו של אמוץ ושני מאמרי אמוץ על תצפיותיו בביצת החולה יהוו תמריץ להמשיך 
ולחקור את עולם הצפרות בישראל. יהי זכרו ברוך. 

קריאה מהנה, 

טובפרופ' יורם יוםפרופ' יוסי לשם ו

(צילום: ד"ר עודד קינן)!עשורים רצופים5אמוץ ונשוא מחקרו, הזנבנים, אותם חקר כמעט 
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 פרופ' אמוץ זהבי עם פרופ' היינריך מנדלסון )מימין( מנחהו במחקר, ופרופ'
צביקה פישלזון )הילד במרכז( בנו של פרופ' לב פישלזון )צילום: עמיקם שוב(

פרופ' אמוץ זהבי וזנבן, נשוא מחקריו בחצבה, כ 5- עשורים רצופים, שהביאו 
לגיבוש עיקרון ההכבדה )צילום: אבישג זהבי(

פרופ' אמוץ זהבי
1928  –  2017
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הקדמה

יום-טוב  יורם  יזמו פרופ'   ,)2021( לקראת הסמסטר השני באוניברסיטת תל אביב בשנת תשפ"א 
ופרופ' יוסי לשם קורס חדש: "תולדות שמירת הטבע בישראל ואתגרים לעתיד", במטרה לחשוף 
אחת  ישראל.  במדינת  עשורים  משבעה  למעלה  שמתקיימת  הייחודית  לפעילות  הסטודנטים  את 
הדמויות המרכזיות בהובלת השינוי היה פרופ' אמוץ זהבי, שעשה את עבודת המאסטר שלו בעמק 
החולה, ממש לפני שיובשו האגם, הביצה ובית הגידול הלח, שהיה ערך יוצא דופן בשמירת המגוון 
הביולוגי ותחנת מנוחה בנדידת הציפורים הגדולה. אמוץ היה בין מובילי המאבק לעצירת הטעות 
הגדולה של ממשלת ישראל וקק"ל, וכישלון המאבק הביא להקמת החברה להגנת הטבע, ביוזמת 
אמוץ, עזריה אלון, פרופ' מנדלסון ועמיתיהם, כגוף ציבורי גדול שיוכל להתמודד עם תנופת הפיתוח 
המואץ לאחר קום המדינה. תמצית המאסטר של אמוץ פורסמה בשני מאמרים עוקבים בביטאון 
הראשונה  החוברת  בישראל.  לזואולוגיה  החברה  ידי  על  האורניטולוגי,  החוג  עלון  "סלעית",  חדש 
יצאה לאור בכסלו תשט"ז )דצמבר 1954(, לפני 66 שנים. ראיתי לנכון לחדש את פרסום המחקר, 
יאיר  מיוחדת לפרופ'  זה. תודה  ויחשוף שנית מחקר חלוצי  כדי שייתן השראה לחוקרים צעירים, 
ד"ר  של  מאמר  גם  פורסם  בחוברת  המאמרים.  את  לי  ששלח  אילן  בר  מאוניברסיטת  אחיטוב 
היינריך מנדלסון, מנחה מחקרו של אמוץ, על דרור הירדן. יש לשים לב ששמות הציפורים בעברית 
במאמרים השתנו, למשל לסנונית הים כיום קוראים שחפית ים. תוכלו לזהות את הציפורים לפי 
השמות הלטיניים שלהן.  לפרסום הוספתי מאמר לזכרו של אמוץ שכתב ד"ר עודד קינן, בגיליון 
וטכנולוגיה.  מדע  בלימודי  פדגוגית  וחדשנות  יזמות  אביב(  תל  )אוניברסיטת  למד"ע  של   40 מס' 
תודה מיוחדת למר יוסי פתאל, מנכ”ל לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל, שלאורך שנים תמך, 

בהתנדבות מלאה, בפעילותו של אמוץ שכה העריך את פועלו.
נקווה שהמאמר לזכרו של אמוץ ושני מאמרי אמוץ על תצפיותיו בביצת החולה יהוו תמריץ להמשיך 

ולחקור את עולם הצפרות בישראל. יהי זכרו ברוך. 
קריאה מהנה,   

פרופ' יוסי לשם  

אמוץ ונשואי מחקרו, 
הזנבנים, אותם חקר 

כמעט 5 עשורים רצופים! 
)צילום: אבישג זהבי(

אלול תש"ף, ספטמבר 2020
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פרופ׳ אמוץ זהבי

וכמדען שהביא לעולם את  ידוע לרבים כמייסד החברה להגנת הטבע בישראל  פרופ' אמוץ זהבי 
בו שילוב  היה  רגילה שקשה מאוד לסכמה במילים.  אישיות בלתי  הייתה  עקרון ההכבדה. לאמוץ 
של חזון, נחישות, מנהיגות, מקוריות יוצאת דופן, יכולת התבוננות, ואינטואיציות שמעטים ניחנו בהן. 
ידעו על מפעל חייו המרשים בתחום שמירת  בקהילה המדעית שמחוץ למדינת ישראל לא רבים 
הטבע. בקרב חובבי הטבע בישראל, לא רבים היו מודעים לעומק תרומתו המדעית בעולם. מי שהכירו 
מקרוב ידע שהשילוב הנדיר הזה הוא עוד דבר שהפך את אמוץ ליחיד ומיוחד. הייתה לי הזכות להיות 
גיליתי שרבים  ולעבור עמו כברת דרך שעצבה במידה רבה את חיי. עד מהרה  תלמידו של אמוץ 
אחרים, לפני או אחרי, הלכו גם הם עמו כברת דרך שעצבה במידה רבה את חייהם שלהם. לכולם 
יש את הסיפורים שלהם על אמוץ זהבי. על הדרך בה הוא האמין בהם ודחף אותם לפעול ולהיאבק, 
או לימד אותם להתבונן, לחשוב ולחקור. היה מי שאמר פעם על אמוץ שכאשר עומדים לידו בשעה 
שהוא מביט בציפורים אפשר לשמוע את המוח שלו עובד. אהבתי את התיאור הציורי הזה כי אמוץ 
לא רק הביט על הטבע באהבה ובפליאה, אלא תמיד עיבד את המידע וחשב קדימה, והיה מקורי 
בצורה יוצאת דופן. אמוץ זהבי היה ללא ספק איש מיוחד במינו, אדם חכם, יצירתי ונחוש, איש של 
ימשיכו  ופעלו  דמותו  המדעית.  בעבודתו  וגם  הטבע  בשמירת  גם  נלחם  עליהם  רעיונות  ושל  טבע 

לשמש השראה לכולנו בחתירה בלתי פוסקת לאמת המדעית ולהגנה על הטבע.

פרופ' ארנון לוטם  
ראש בית הספר לזואולוגיה  

אוניברסיטת תל-אביב   

)צילום: ד"ר עודד קינן(
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אמוץ זהבי:
חוקר ולוחם להבנת הטבע ושימורו, ומנהיג בינלאומי באבולוציה התנהגותית  

יהושע  של  הביולוגי-פדגוגי  במכון  החלה  פגישותינו  שרשרת  ויוצר.  מנהיג  נטורליסט,  נולד  אמוץ 
בהמשך,  הישראלית.  הפאונה  נפלאות  את  גילינו  בו   ,)1945( אביב  בתל  מנדלסון  והיינריך  מרגולין 
בטיפוס על מצוקי הכרמל הדרומי לתצפיות קינון של עופות דורסים - נשרים, רחמים, עקבים ודיות; 
בשייט קיאקים באגם החולה, בביצותיה, ובסבך גומא הפפירוס; במיפוי הגיאולוגי של הנגב, בניהולו 
של יעקב בן תור )1954-1949(, אליו הצטרפה קבוצת נטורליסטים - דני זהרי, יעקב ורמן, עמירם 
שקולניק ואחרים שפגשו לראשונה את הפאונה והפלורה המדבריות; ולבסוף בלימודינו באוניברסיטה 
וחזון,  גילו לי את אמוץ חוקר הטבע במלוא עוצמתו: סקרן, חקרן, עשיר דמיון  העברית. פגישותינו 
מנהיג, דעתני וביצועיסט. חייו המדעיים התחלקו לשניים: שימור הטבע אותו אהב מילדות, וחקירתו 
נולדה  המעמיקה, בעיקר באבולוציה של התנהגות חברתית ותקשורתית. שמירת הטבע בישראל 
במאמצים משותפים ונחושים של מנדלסון ותלמידיו: אמוץ זהבי, עזריה אלון ויואב שגיא. הם הקימו 
את החברה להגנת הטבע, בתי ספר שדה, שמורות טבע )כרמל, חולה ועוד(, ורשות הטבע והגנים, 
זו ביצע אמוץ את עבודת המסטר שלו על ציפורי  והנוף הישראליים. בתקופה  המגינים על הטבע 
החולה )1957(, ואת הדוקטורט )1970( על הנחליאלי הלבן בחריפתו בישראל. בדוקטורט גילה אמוץ 
שפיזור המזון אחראי למבנה הלהקתי או הטריטוריאלי של הנחליאלי הלבן בחריפתו בישראל. אחריו, 
פרסם עם וורד את חשיבות "מרכזי המידע" למציאת מזון בחיות ובאדם )1973(. מכאן החל אמוץ 
לשאול שאלות אבולוציוניות מעמיקות שמקורן במחקר החברתי והתקשורתי של קבוצות הזנבנים 
במרכז המדעי שהקים בעין חצבה בערבה, ובו שילב את משפחתו, את תלמידיו הרבים ואת עמיתיו. 
והגנה  כאן נשאלה השאלה המרכזית: מדוע הזנבנים חיים בקבוצות? כאשר התשובה היא תזונה 
)1975(, של אבולוציית הסמנים )סיגנלים(, המסביר את  מטורפים. וכאן גם נולד "עקרון ההכבדה" 
אמינותם בגלל מחירם היקר)1997(, )ראה לדוגמה את זנב הטווס(. רוב הסמנים טעונים במיגבלות 
והכבדות, למעט קשר אנושי ורבלי ואחרים בגוף האורגניזם. אמוץ הגן בנחישות על רעיון הברירה 
הטבעית של הפרט בניגוד לברירת הקבוצה, רעיון שהוויכוח בעניינו נמשך. חקר הזנבנים הממושך 
אלטרנטיבית,  להסביר  היכולה  מהמקובלת,  שונה  להסברה  ההכבדה,  עיקרון  בעקבות  הסתעף 
אבולוציה של  אלטרואיזם בררניות כתכונה אגוצנטרית )1982(, ביקורת על ברירת קרובים שהוצעה 
על ידי המילטון כמנגנון אבולוציוני לא יציב, הטעות בהסבר הסיגנלים השכיח )1993(, מודל המאפיה 
בטפילות בין -מינית )1979(, דגמי צבעים ואבולוציית האמנות )1978(, ריטואליזציה, והאבולוציה של 
סיגנלים בתנועה ובחירתם התחרותית, פעילות הורמונלית, ודגמים רבים נוספים בחיות ובאדם. מחקר 
הזנבנים שהחל ב 1971 ונמשך עד היום 2020, לאחר מותו של אמוץ ב-2017, עימת מתמטיקאים, 
זה  אינטלקטואלי  במאבק  אמוץ.  היה  הבינלאומי  שמנהיגם  נטורליסטים  עם  סמית,  מיינרד  כגון 
התגלה אמוץ, איש השדה, בנחישותו ועוצמתו הנטורליסטית, בהסברתו את תורת הברירה המינית 
של דארווין, ואת השערת פישר על בחירת בן זוג, באמצעות "עקרון ההכבדה" )1975( המוביל לכך 
שסמני תקשורת ויזואליים, קוליים, ואפילו כימיים ואחרים חייבים להיות אמינים ומדויקים. בנסיעותיו 
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 https://www.zahavibabblers.com :אתר לזכרו של אמוץ זהבי

,Leaders in Animal Behavior :האוטוביוגרפיה שאמוץ פרסם בספר 
 בעריכת Lee Drickamer & Donald Dewsbury ותרגום המאמר לעיברית

https://bit.ly/2PPimnG :ע"י ביתו של פרופ' זהבי, ד"ר נעמה זהבי

 סרטון בו ראיינו את פרופ׳ אמוץ זהבי ופיטר מרום מקיבוץ חולתה על פעילותם
 באגם החולה לפני הייבוש, ערכו הסרטון והקליטו, עמיר בלבן ויובל דקס:

https://www.youtube.com/watch?v=84Ve88dyIyE&feature=youtu.be

https://youtu.be/84Ve88dyIyE :סרט על אמוץ שערך יובל דקס

 סרט על הזנבנים שערך וצילם ארנון דטנר:
 https://www.youtube.com/watch?v=LLJgR0f15ZE&feature=emb_title :אנגלית 

https://youtu.be/weKle8ImwDs :עברית 

בעולם עם משפחתו, רעייתו ובנותיו, ביקר אמוץ עמיתים ואתרי מחקר רבים שהעשירו והעמיקו את 
מחשבתו בנושא האבולוציה של סמני התקשורת והכללתם מבקטריות, לרירניות, לעופות ולאדם. 
מאבק השכנוע על חשיבות עקרון ההכבדה ואמינות הסמנים נמשך, למרות שחשיבותו התעצמה. 
ועקרון  אלטרואיזם  "טווסים  אבישג  ורעייתו  אמוץ  של  בספרם  העיקרון  חשיבות  על  ללמוד  ניתן 
ההכבדה". המהדורה העברית של הספר ניתנת להורדה באינטרנט. אמוץ  זכה בפרסים רבים על 
פעילותו בשמירת הטבע )פרס ישראל  עם עזריה אלון ויואב שגיא,1980(, ופרסים אחרים על פעילותו 
המדעית הנרחבת והנחושה, חסרת הפשרות, המקורית, המחדשת, והיצירתית  בחזית הבינלאומית 

של מחקר האבולוציה ההתנהגותית.
פרופ' איבי נבו  

מקים ומנהל )לשעבר( המכון לאבולוציה,  
אוניברסיטת חיפה  

שמות ציפורים במאמר אמוץ על החולה, ושמן כיום:

כיוםבמאמרכיוםבמאמר

קנית קטנהזמיר הסוף הקטןקנית אירופיתזמיר הקנים

ריסה שחורת רגלשחף תלת האצבעותקנית אפריקאיתזמיר הסוף הגדול

זמירזמירוןתפרפשוש הביצה

https://www.zahavibabblers.com
https://bit.ly/2PPimnG 
https://bit.ly/2PPimnG 
https://bit.ly/2PPimnG 
https://bit.ly/2PPimnG 
https://bit.ly/2PPimnG 
https://bit.ly/2PPimnG 
https://bit.ly/2PPimnG 
https://bit.ly/2PPimnG 
https://bit.ly/2PPimnG 
https://bit.ly/2PPimnG 
https://bit.ly/2PPimnG 
https://youtu.be/weKle8ImwDs 
https://youtu.be/weKle8ImwDs 


7

 .םייח ךרדכ רקחמו עבט תרימש ,ךוניח -יבהז ץומא

 ןניק דדוע ר"ד

 הנושאר הבהא

 היה אוה ,יבהז ץומא תא עבטה םלוע קתיר םישולשה תונש לש הווקת חתפב ותודלי ימימ רבכ

 ,ןתוגהנתהב טיבהל ,ןתוא דעתל ,רוזאה ירופיצב תופצל תאצל ,םדקומה רקובב ררועתהל גהונ

 תואיר תקלדמ ץומא לש הדיחיה ותוחא הרטפנ 1941 תנשב .רפסה תיבל תכלל ןכמ רחאל קרו

 סדרפב יאלקחה רפסה תיבב דומלל חלשנ ץומאו הווקת חתפ תא ותחפשמ הבזע תאז תובקעבו

 שגפ 12 ליגב .לארשי ץראלו עבטל ותבהא תא ומיצעה קר יאלקחה רפסה תיבב וידומיל ,הנח

 התואב .לארשיב עבטה תרימש יבאל בשחנש ,ןוסלדנמ ךירנייה רוספורפ תא הנושארל ץומא

 תא וויהש תודסומה ינשמ דחא( ביבא לתב יגוגדפ-יגולויבה ןוכמה תא ןוסלדנמ להינ הפוקת

 ותוא ךפהו ץומא לע ותוסח תא שרפ ןוסלדנמ .)ביבא לת תטיסרבינוא לש התמקהל סיסבה

  .יעוצקמ רפצל בהלנ עבט בבוחמ

 

 םיימדקא םידומיל

 הטיסרבינואב היגולויבב ןושאר ראותל דומללו ליחתהל ץומא תא ןוסלדנמ ענכיש 1947 תנשב

 הרוצנה םילשוריב ע"נדגל סיוג ץומאו םידומילה תא וקחד רורחשה תמחלמ ץורפ ךא תירבעה

 ץומא ךישמה המחלמה םות םע .ןדריה קמע יקשמב ל"חנב הלוע רעונ לע דקיפ  ןכמ רחאלו

 יופימ רקסל אציו רות-ןב בוקעי רוספורפ לש תווצב ץומא בלתשה םיוסמ בלשב ,וידומילב

 גוחה תא םיקה םימילש ,ובנ רתיבא תא ץומא ריכה רקסה ךלהמב .בגנה לש היגולואיגה

 ינושארמ , קינלוקש םרימעו ,הפיח תטיסרבינואב היצולובאל ןוכמהו םינרוא תללכמב היגולויבל

 חמוצהו יחה לע ותוא ריכהל ודמלו רבדמב םימי תואמ וליב םה דחיב .לארשיב םיגולויזיפה

 ימסרכמ לש ילמוזומורכ יופימ ,ןמרו בוקעי רוספורפ םע דחי ,ץומא םסריפ רקסה תובקעב .ובש

 תייסולכואב ילמוזומורכ םזיפרומילופל תויודעה תא הנושארל ומסריפו וליג םג םה דחיב .לארשי

 רפסמ רחאל .הקיטנגב ינש ראותב ליחתהל ץומא תא איבה הקיטנגב קוסיעה .תולוחה ליברג

 בזעו הדשל רוזחל בייח אוה יכ ץומא שח ,רישל םירופיצה וליחתה תע ,ביבאה אוב םע ,םישדוח

 תניחבמ .ןוסלדנמ רוספורפ לש ותייחנהב הלוחה תציב ירופיצ תא רוקחל תנמ לע הדבעמה תא

 הארמ ורובע היה הלוחה םגאל ןדריה לש ךפשה ,תומדא ילע ןדע ןג התיה הלוחה תציב ,ץומא

 תא וסיכו רפונ יחרפ וחרפ הבש םירטמ תואמ לש הרוגח התיה לחנה ידיצ ינשמ .חכשנ יתלב

 םינלבט ,הלוחה ןושחנ ,םיידמג םינרומרוק ,םיפלאל םיזוורב  :םירופיצ אלמ היה לכהו ,םגאה לכ

 הריס לביק ץומא .ןנרקה ייא לע ורגדש תויפחשו ,םימב םיביהרמ רוזיח יעפומ וכרעש םיציוצמ
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 תורופאה תופנאהו םינורזה ,םיבוהצה םילאילחנה ינוניק לע עדימ ףסאו התלוח ץוביקמ הנטק

 םגא רקחמ .ותביבסו םגאב ןניקש ,לארשיב םיטיעה לודג ,בנזה ןבל םטיעהו םינקב ורגדש

 רכומ היה אל "עבט תרימש" גשומה םהב םימיב ץומא לש ומלוע תפקשה תא בציע ,הלוחה

  .ללכ

 

 הלוחה תרומש תמקה

 םירומו םירקוח רפסמו ןוסלדנמ ,ץומא וסינ הלוחה תוציב לש שובייה תודובע תליחת תארקל

 ועקוה םהו והותב ולע םהיתונויסינ ךא תירוטסיה תועטב רבודמ יכ תויושרה תא ענכשל םירחא

 תא ענכשל שוחנ ץומא היה ,שובייה תא עונמל ותלוכיב ןיא יכ ןיבהש רחאל ."תונויצה יביוא"כ

 תא ץומא שקיב הדעווה לש תובישיה תחאב .עבט תרומשכ םגאהמ קלח ריאשהל תויושרה

 ךכו לארשימ בנזה ןבל םטיעה דחכיי ,םנוד 4000 לש הרומש אלל יכ זירכהו רובידה תושר

 .םנוד 4000 לש חטש ינפ לע ,הלוחה תרומש ,לארשיב הנושארה הרומשה תמקה לע טלחוה

 תרימש תא םדקייש יזכרמ ףוג אלל יכ ץומא לש ותנבה תא וקזיח הרומשה תמקהו הלוחה שוביי

 .םיאבה תורודל עבט ראשיי אל ,לארשיב עבטה

  

 עבטה תנגהל הרבחה דוסי

 הירזע םע םירייסה להוא תא יבהז ץומא קלח ,רבדמב תועסמה דחא ךלהמב ,1952 תנשב

 1953 תנשב ,ךכו ,לארשיב עבטה תרימשל ףוג םיקהל םיינשה וטילחה הליל ותוא ךלהמב .ןולא

 ךרד לכב ץומא הסינ המויקל תונושארה םייתנשב .התומעכ "עבטה תנגהל הרבחה" המשרנ

 שגפינ אוה ותיא רבח לכמו ביבא לת יבחרב בבותסה אוה ,השדחה התומעל םירבח םושרל

 תינובשח איצומ ץומא היה ףסכה תא ול ןתונ היה רבחהש עגרב .האוולהכ תוריל יתש שקיב

 ץומא חילצה ,תינתפאשהו תידוחייה וכרדב ,ךכ .עבטה תנגהל הרבחב רבחכ ותוא ריתכמו

 תא עבטה תנגהל הרבחה הכרע 1954 תועובשה גחבו הריעצה התומעל םירבח תואמ דוקפל

 אשנ םג עבטה תנגהל הרבחה תא םיקה הבש הנש התואב .םינרוא רנימסב הלש דוסיה סנכ

 הדלונ הנשה ףוס תארקלו ,השאל ,הקינטובל תיטנדוטס זא התיהש ,ןמדק גשיבא תא ץומא

  .המענ הרוכבה םתיב

 

 דרופסקואב רקחמהו ןגרבניט וקינ

 רפסה תאירק תובקעב . ”the study of instinct“ ןגרבניט וקינ לש ורפס םסרופ 1951 תנשב

 ותודמעומ תא שיגה ץומא .םייחה ילעב תוגהנתה -היגולותאה םוחתב קימעהל ץומא טילחה
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 תאמ הצלמה גיצה ףאו דרופסקוא תטיסרבינואב ןגרבניט רוספורפ לש הדבעמב הדובעל

 היגולויזיפב לבונ סרפב הכזש ,תינרדומה היגוליבויצוסה תובאמ ,ןגרבניט .ןגצרניימ לנולוקה

 ראוניב .ץומא לש ותודמעומ תא לביק ,שירפ-ןופ לראקו ץנרול דארנוק םע דחי 1973ב האופרו

 רוספורפ לש ותדבעמב בלתשהו תיטירבה הצעומה לש הגלמ לע הינטירבל ץומא עסנ 1955

 ,תיתוגהנתהה היגולוקאה לש קתרמה םוחתל ץומא תא ופשח דרופסקואב םישדוחה .ןגרבניט

 הדניה טרבור ,סירומ דנומזד ,ץנרול דארנוק םהיניב ,םירקוחה יבוט לש םירנימסב ףתתשה אוה

 ףחש לש ןוניקה תובשומ תודוא הדשה תויפצתב ץומא בלתשה 1955 תליחתב  רלרמ רטיפו

  .לארשיל ץומא רזח ,ומא לש ותומ תובקעב ,1955 תנש עצמאב ךא םימגאה

  

 עבטה תנגהל הרבחה ל"כזמ

 תרימש ,ליגרכ ךא יגולותאה רקחמל ונמז תיברמ תא שידקהל ץומא ןנכת ץראל ותרזח םע

 התיהו התוליעפ תא יוארכ דסמל החילצה אל עבטה תנגהל הרבחה .וינייעמ שארל הרזח עבטה

 תא להנלו רוזחל טילחהו םירחא םירבחו ןולא הירזע לש םתשקבל רתענ ץומא ,הסירק ףס לע

 יתביבסה ןוגראל עבטה תנגהל הרבחה הכפה ,ריכזמכ ץומא שמיש ןהב םינשה 15-ב .הרבחה

 ובציע רשא תומזוי הליבוהו )םלועב לודגל ףא תמייוסמ הפוקת ךשמבו( לארשיב רתויב לודגה

 לש הדש רפס יתב תא םיקהל ץומא חילצה וז הפוקתב .הנידמה לש עבטה תרימש תשרומ תא

 .לארשיב עבט יבבוח לש םימלש תורוד ךנחלו רבה יחרפ תרימש ןייפמק לע חצנל ,ט"הלחה

 ,ךויח יצחב ןושיק םירפא תא טטצל ץומא גהנ "םהילע םינוב לבא םיסינב םינימאמ אל םילארשי"

 םישנא ןיב תופתוש ךותמ םקוהש סנ .סנ לש גוס התיה עבטה תנגהל הרבחה ותניחבמ לבא

 .םייוכיסה לכ דגנכ ומחלינו וזעה ,קוחר וארש

 יתב ןיב לייטל התברה החפשמה .גשיבאו ץומא לש היינשה םתיב ,הצרית הדלונ 1957 תנשב

 תושר תמקהל תסנכה ירבח תא ענכשל וירבחו ץומא ולעפ 60-ה תונש ךלהמב .הדש רפס

 תא ץומא ליבוה ט"הלחב ותדובעל ליבקמב  .הפוי םהרבא ףולא לש ותושארב עבטה תורומש

 ,ביבא לת תטיסרבינואב היגולואוזל הקלחמב ,עבטה תרימש רקחל ןוכמה תמקהל ךלהמה

 תנשב .לארשיב ןבלה ילאילחנה לש ףרוחה תוגהנתה תודוא טרוטקודה ידומיל תא ליחתהו

 תא וירחא ריאשמ ,הימדקאל רזח ץומא .ט"הלחה ריכזמכ ץומא תא ןולא הירזע ףילחה 1969

 .םיליעפ הדש רפס יתב השימחו םירבח 10,000-מ הלעמל םע ,האישב עבטה תנגהל הרבחה

 תנגהל הרבחה םשב לארשי סרפב ,איגש באויו  ןולא הירזע םע דחי ,ץומא הכז 1980 תנשב

 .עבטה
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 םילאילחנה רקח

 םילאילחנ יכ הליג ץומא .ךרד תצרופ התיה םילאילחנה תודוא ץומא לש טרוטקודה תדובע

 ,תועובק ףרוח תוירוטירטב וקיזחהש םירכז -תויתרבח תורגסמ שולשמ תחאב תויחל םילוכי

 אלו טעמכ םילאילחנו תויה הייברל רשק אלל( ףרוח תוירוטירטב וידחי וקיזחהש תובקנו םירכז

 אילפמ היהש המ ךא .הירוטירט אלל תולודג תוקהלב ויחש היסולכואה ראשו ,)לארשיב םיננקמ

 הבש ךרדל םאתהב תויתרבחה תורגסמה תא תונשל חילצה ץומאש הדבועה התיה רתוי ףא

 וקיזחה אלו תוקהלב םילאילחנה ויח חטשב תילמודנר רזופ ןוזמה רשאכ .ןוזמה תא קליח אוה

 םיליחתמ םילאילחנה ויה ,תויפיצפס תודוקנב תומירעב קלוח ןוזמהש עגרב ךא ,תוירוטירט

 םיזכרתמ םילאילחנה יכ ץומא הליג ףסונב .ןהילע םחליהלו ןוזמה תברקב תוירוטירטב קיזחהל

 תודוא עדימ יזכרמכ םירופיצה תא םישמשמ הנילה ירתא יכ הארהו םיפתושמ הניל יזכרמב

  .תוירוטירט תוכיאו ןוזמ ימוקימ

 

 םינבנזהו הדבכהה ןורקע :תיעדמ ךרד תצירפ

 םג .קאל דיוויד רוספורפ לצא חרוא ןעדמכ דרופסקוא תטיסרבינואל ץומא רזח 1970 תנשב

 תועמשמ התיה דרופסקואב הפוקתלו םוחתב םירקחמהו םירקוחה בטימל ץומא ףשחנ םעפה

 תלעופ תיעבטה הרירבה יכ הסיפתה החוור הפוקת התואב .תיעדמה ותסיפת בוציעב הלודג

 וא תויטסיאורטלא תועפות הריבסה "תיתצובקה הרירבה" תיירואית .םינימו תוצובק לע

 לע הרימש ךרוצל יתייברו יתודרשיה ריחמ םלשמ טרפה יכ החינהש ךכ ידי לע עבטב תויתרבח

 ,קאל דיויד לש ותדבעמב ,דרופסקואב ץומא הליבש הנשה .ןימה וא הייסולכואה ,הצובקה תבוט

 לועפל הלוכי הניא תיעבטה הרירבה יכו וזה הירואיתב תורומח תויעב תומייקש ןיבהל ול המרג

 ורזח ,ויבא לש ותומ תובקעב ,1971 תנשב .)"טרפ תרירב"(  םידיחיה לע קר םא יכ תוצובק לע

 .ביבא לת תטיסרבינואב הרשמ לביק ץומאו לארשיל םהיתונבו גשיבא ,ץומא

 Cooperative( םייפותיש םיברתמב וקסעש םירמאמל ץומא ףשחנ דרופסקואב ותייהש ךלהמב

breeders(. םיריכב ,םירחא םיטרפל םירזוע םיטרפהמ קלח הב העפות תמייק ולא םינימב 

 תיירואיתל רגתא הביצה איהו תויה דואמ ץומא תא הניינע העפותה .םיאצאצה תא לדגל ,םהמ

 ןעמל )םינתלוז( םיטסיאורטלא םישעמ ושעי עבטב םיטרפש תויהל לוכי דציכ .היצולובאה

 יכ זירכה ומצעבו ודובכב ןיווראד וליפא ?םמצעל ,דבכ םיתיעל ,ריחמ םולשת ךות םירחאה

 ידכ וב שיו ,וילע רבגתהל ןיאש הליחת יל המדנ היהש ,דחוימ דחא ישוק" אוה םזיאורטלאה

 ריבסהל הלוכי הניא תיתצובקה הרירבה תיירואית יכ ןיבה ץומא ."הלוכ יתנשמ לכ תא רערעל

 .טרפ תרירב לש ןונגנמ ךרד ןתוא ריבסהל ךרוצ שיו וללה תועפותה תא הבוט הרוצב
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 ירזועו ותחפשמ םע דחי( עביט אוה .הבצחב םינבנזה תא רוקחל יבהז ץומא לחה 1971 תנשב

 תוברקתהה ,עוביטה לשב .םהירחא בוקעל לחהו םינבנז לש תוצובק 20-כ )םינמאנ רקחמ

 .םינכוסמ םיביוא םירקוחבו ץומאב וארו דואמ םינששח תויהל םינבנזה ולחה בקעמהו םיניקל

 ןמדזה ולזמל .שאונ רמא טעמכ רבכ ץומאו ירשפא יתלבל רקחמה תא ךפה םינבנזה לש דחפה

 םייחה םינברוע לש יאקירמא ןימ ןדנפלוו ןלג רוספורפ רקח םש ב"הראב רקחמ תנחתל עיגהל ול

 אשונו םיפוקסלטב דייטצמ וניא ןדנפלווש תוארל עתפוה ץומא .)Florida scrub jay( תוצובקב

 תוינש רפסמו ןדנפלוו קרש רקחמה חטשל םעיגה םע .םינטוב טעמו הנטק תפקשמ קר ותיא

 םויה ךשמהב .ודי ףכמ םינטובה תא לוכאל ואבש םינברוע וביבס ףסאתהל ולחה ןכמ רחאל

 םינבנזה לע דומלל חילצהש יפכמ בוט םהייח ךרוא תודוא דומלל חילצהו םינברועב ץומא הפצ

 הבצחב םינבנזה תא ליגרהלו תוסנל ץומא לחה ותרזח םע דיימ .המלש רקחמ תנש ךרואל

 הנושארה ,ץומא לש ותיב ,הצרית התיה 1974 תנש ףוסב .1974 תנש לכ תא ךכל שידקהו

 םינבנזה רקחמ ךישממ הזה םויה םצע דעו זאמ .הדי ףכמ רשייה ןבנז ליכאהל החילצהש

 .םירקוחה תוחכונל תולגרומ ןלוכש תוצובק 20-כ ירחא בוקעל הבצחב

 היעב שי יכ הנבהל ץומא תא ואיבה ,דרופסקואב הליבש הפוקתה םע דחי ,םינבנזב תיפצתה

 תא אקווד הפידעמ סווטה תבקנש לוכי דציכ .עבטב תרושקת ינונגנמ הריבסמה הירואיתה םע

 םילייאש תויהל לוכי דציכ ?םירחא םירכז לעמ רתוי וילע דיבכמש לודג יכה בנזב קיזחמש רכזה

 תבקנש תנמ לע יכ ןיבה ץומא ?םהלש העונתל תועירפמ רבכש תולודג ךכ לכ םיינרק םילדגמ

 סווטהש חיכויש ןימא תרושקת ןונגנמ םייקתהל בייח ,רכזה לש ותוכיא תא ךירעהל לכות סווטה

 עיקשי טרפהש ךכב תינתומ םייקתי הזכ ןונגנמש הדיחיה ךרדה .רתויב הל יוארה אוה יפיצפסה

 חילצהלו דורשל לכוי יתוכיא טרפ קרש ךכ ,תימוי-םויה תולהנתהב ול עירפיש והשמב אקווד

 ינונגנמ לכב תמייק וזה העפותהש בל םש ץומא .םילברסמה תוגהנתהה וא רביאה תורמל

 ."הדבכהה ןורקיע" :הל ארקו עבטב תרושקתה

 רקיע תא .תיעדמה הליהקב ריקל ריקמ תודגנתהב ץומא לש הירואיתה הלקתנ הכרד תישארב

 םילכב שומישה ץולח היהש ,'תימס דרניימ ןו'ג עדונה גולויבהו יאקיטמתמה ליבוה תודגנתהה

 תא חיכוהל חילצמה יטמתמ לדומ םייק אלש ןעט תימס דרניימ .היגולויבב םיקחשמה תרות לש

 עדונה גולואוזה םהיניב ,םיבר םירקוח ופרטצה 'תימס דרניימל .הנוכנ הניא איה ןכלו הירואיתה

 ומויק יא וא ומויק ותניחבמ ,הפרה אל ץומא .וזה הירואיתל תוצרחנב ודגנתהש סניקוד דרא'ציר

 וללה םינונגנמה תא האר אוה ,הירואיתה לש התליספל תקפסמ הביס וויה אל יטמתמ לדומ לש

 הפא לע ולש הירואיתה תא םדקל ךישמה ץומא .רקח ןתוא םירופיצה לצא ,חטשב םישחרתמ

 לש קירבמ טנדוטס ,ןפיירג ןלאש דע םינש רשעל לעמ ופלח .תיעדמה הליהקה לש התמחו
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 ןכא הדבכהה ןורקיע יכ חיכוהש יטמתמ לדומ חתיפו ץומאל בישקהל םיכסה ,סניקוד דרא'ציר

 לבקל םינעדמ וליחתה דואמ רהמו ,המהדתב התכוה תיעדמה הליהקה .עבטב םייקתהל לוכי

 ,םינעדמ תואמ ינפל ,יעדמ סנכב זירכהו תושעל לידגה ףא תימס דראניימ ןו'ג .ןויערה תא

 'תימס דרניימל הדוה ,ץומא דמענ האצרהו הזרכהה םויס םע .קדוצ הארנכ עגושמה ילארשיהש

 םולכ ןיבמ וניאש ןימאמ ןיידע אוה ,האצרהב וירבדל בישקהש רחאלש ףיסוה ךא ,הכימתה לע

 רוספורפ לש ודיצמ הבר חור תרומו ,דחא דצמ להקהמ לודג קוחצ ררגש רבד ,הדבכהה ןורקיעב

 ןגה" םסרופמה ורפסל היינשה הרודהמבש סניקוד דרא'ציר תושעל לידגה  .'תימס דרניימ

 לכל תרכינ תובישח תלעב הנקסמ וז ירה -אוה ןכש ינמודו-קדוצ ןפיירג םא" :בתכ "יכונאה

 לכב םיינוציק םייוניש סינכהל ךרוצ וליפא היהי ילוא .םייח-ילעב לש םהיתותוא רקחב םיקסועה

 ךופהת איה ,ןפיירג-יבהז תיירואיתב תמא שי םא"...תוגהנתהה לש היצולובאה לע ונתפקשה

 םירוה ןיב ,גיווזה ותוא ינב םיבירי ןיב םיסחיה רבדב םיגולויבה לש םהיתונויער תא םהיפ לע

 אל התעמש םושמ ,לטובמ אל ששחב ךכל הפוצ ינא .םינוש םינימ ינב םיביוא ןיב ,םהיאצאצל

 .רשיה לכשל תודגונמ ןהש םושמ קר ,לובג ילב דע טעמכ תופרוטמ תוירואית לוספל היהי ןתינ

 ושאר לע דמוע אוה םא רמאנ ,ןיטולחל שפוטמ המ רבד השוע םייח לעב םיאור ונחנא םא

 אוה ילוא .הבקנ וזיא ינפל ברברתהל תנמ לע תאז השוע אוה ילוא ,הירא ינפמ חרביש םוקמב

 םא ךנמז תא זבזבתש דע ,ההובג הכ תוכיאב םייח לעב ינא" :היראה ינפב ברברתמ וליפא

 לאונמע םוגרת ,ריבד תאצוה 337 דומע ,היינש הרודהמ ,יכונאה ןגה( "ירחא ףודרל הסנת

 )םטול
 

 תקולחמב יונש

 ,תיעדמה הליהקה ברקב תקולחמב םייונש םיבשחנ ןיידע ץומא לש הירואיתב םימייוסמ םיקלח

 םייתרבח םייח ילעב םיניגפמ םתואש תיטסיאורטלאה תוגהנתהה יכ ותנעט אוה םהבש טלובה

 תמייק םינושה םיטרפה ןיב יכ ץומא האר םינבנזב ויתויפצתב .הדבכהה ןורקיע לש רצות איה

 הרואכל איהש תוגהנתה( הרימשה לע םירחתמ םינבנזה ,אמגודל ."םיבוט םישעמ" לע תורחת

 ,ןוזמ רחשלמ ענמנ ,םיסרודל הפושח הדוקנב ,ץעה שאר לע דמענ ןבנז הב תיטסיאורטלא

 ,)הירוטירטל שולפל םיאבה םינבנזב וא םיפרוטב ןיחבמ אוה רשאכ הרהזא תואירק ארוקו

 םניא םימייוסמ םירקמבש םיאצאצל( ןקל םיאיבמ םהש לכואה תומכ לע הרואכל םירחתמ

 אוה םזיאורטלאה ,ץומא לש ותנעטל .םירגוב םה רשאכ םג ינשה תא דחא םיליכאמו )םהלש

 םיטרפמ רתוי קזחו רישכ אוה יכ םהל הארמ וירבח ןעמל השועה טרפש תויה הדבכה לש גוס

 ץומא ךישמה ותומ םוי דע .תיתצובקה היכרריהב םדקתמו ה'גיטסרפב הכוז אוה ךכו ,םירחא

 ילוא ,ודיגי םימיו( ןימאהל ךישמה םינורחאה וימיב םגו ,וחוכ לכב וזה הירואיתה לע קבאיהל
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 ולש הירואיתה תא ץמאת תיעדמה הליהקה ,תאז תוארל הכזיי אל אוהש תורמל יכ )קדצב

 .םירחא תרושקת ינונגנמ יבגל התוא הצמיאש יפכ ,םזיאורטלאה תודוא

 .הדבכהה ןורקיעו ,םזיאורטלא ,םיסווט" םרפס תא יבהז גשיבאו ץומא ומסריפ 1996 תנשב

 דעו ,םיאת דחהו םיקדייחה םלועמ לחה תובר תואמגוד איבמו היירואיתה תודוא ביחרמ רפסה

 םישדקומ רפסהמ םיחוורה לכ ,הבצח הדש רפס תיב ךרד שוכרל ןתינ רפסה תא .םדאה ינבל

 .םינבנזה רקחמל
 

 םינורחא םימי

 לארשיב ימדקאה דסמימה לש הרכהה לשב הבר חור תחנ ץומא הווח תונורחאה ויתונשב

 הרבחה ,הביבסה תנגהל דרשמהמ םייח לעפמ יסרפ לביק אוה .ותוליעפו ותדובע תובישחב

 הביבסה יעדמו היגולוקאל תילארשיה הדוגאהמ ,לארשיב היגולואוזל הרבחהמ  ,עבטה תנגהל

 םרט ימדקאה דסמימה יכ שיגרהל ךישמה ,תאז םע דחי ךא .זיראפב תיתרקויה ןסיפ ןרקמו

 .עבטב תויתרבחלו םזיאורטלאל רושקה לכב דחוימב ,הדבכהה תיירואית תא יוארכ ץמיא

 תרושקת ינונגנמל םג הדבכהה ןורקיע תא וביחרהו גשיבאו ץומא וכישמה תונורחאה םינשב

 הימיכויבה ימוחתב םירקוח םע הלועפ ופתישו םייתורפס םירקחמ וכרע םה ,ףוגב םילנומרוה

 עיבה ולצא ןורחאה ירוקיבב .תונימא לע תססובמ תיאתניבה תרושקתה םג יכ תוארהל תנמ לע

 דע .אשונב ןורחאה םרמאמ תא םסרפל תברסמ תיעדמה היליהקהש ךכמ קומע לוכסת ץומא

 םויה קחרי אלש חוטב ינאו תיעדמה ותסיפת תא ףוחדלו םדקל ץומא ךישמה םינורחאה וימי

 .תויעדמה תומכסומהמ קלח תויהל ךופהת ולש תינכפהמה הבשחמהו

 עדמ לש ורופיסבו לארשי תנידמב עבטה תרימש רופיסב רוזש יבהז ץומא לש וייח רופיס

 .םימוחת הברה ךכ לכ לע םהייח ימיב דוע עיפשהל וכז םישנא טעמ .ימלועה היגולויבויצוסה

 ןשקע םדא דחא דצמ -םידוגינ לש שיא .ףוסוליפו ךנחמ ,ןעדמ ,השעמו חור שיא היה יבהז ץומא

 לדבה אלל ,םירקוחו םירפצ ,עבט יבבוח תואמל עייסש םדא ינש דצמו ,ויתונורקע לע םחלנה

 גשיבאו ץומא וטילחה ,ץומא לש ותומ ינפל הנשכ .תישיאה םכרד תא חתפל העדו ןימ ,עזג ,תד

 םיטנדוטס תנמממת ןרקה ,הברעב תורפצ ירקחמו םינבנזה רקחמ םודיקל ןרק םיקהל יבהז

 תוחפל( הברעב םהייח תא םיעבוקו םינבנזה רקחמב םיכישממ רשא טרוטקודו רטסאמל

 .הבצח הדש רפס תיב ךרד רשק רוציל םינמזומ ןרקל םורתל םיניינועמה .)רקחמה תפוקתל

 ,ונלש עבטה לע הרימשבו ךוניחב ,רקחמב ,ךלא רשא לכב יתוא תוולל ךישמת ץומא לש ותומד

 .ךורב ורכז יהי .דואמ יל רסחי אוהו
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 :הברעב םינבנזה רקחמ

 רבשה ךרואל םילחנ יצורעב ץופנ אוה .םיילמיטה תחפשמ ןב ריש רופיצ אוה יברעה ןבנזה

 םיצופנ םינבנז לארשי תנידמ ימוחתב .ןופצב לארשי דעו םורדב ברע יאה יצחמ ינקירפא-ירוסה

  . ןדריה תעקב םורדו חלמה םי ףוח ,הברעה ךרואל

 ראש לכ לש הזמ הנושה ידוחיי םייח חרוא םימייקמו ,תיתצובק תרגסמב םייח םינבנזה

 ,תודיחיב תויח ןה הייברה תנועל ץוחמו ,תוגוזב תוברתמ םירופיצה תיברמ .לארשיב םירופיצה

 םיינש ןיב תונומה תוצובקב הלוכ הנשה ךלהמב םייח ,תאז תמועל ,םינבנזה .תוקהלב וא תוגוזב

 היכרריה תמייקתמ הצובקב םינבנזה ןיב .םיאליגה לכבו םיגיווזה ינש ינב ,םיטרפ הרשע דע

 םדיחיה דימת טעמכ םהש ,םיטילשה הבקנהו רכזה םידמוע הצובקה שארב .תיראניל

 העפותה .הירוטירטה לע הנגהבו םיאצאצה תלכאהב םהל םיעייסמ רתיה לכ וליאו ,םיברתמש

 םידדונ ,םיפרוח ,םיצייקמ ,םיביצי( לארשיב םירכומה תופוע ינימ 500-כ ןיבמ .ןפוד תאצוי תאזה

 תרשעל בורק ךותמ .תוצובקב היחה הדיחיה רופיצה הארנכ אוה יברעה ןבנזה ,)םינמדזמו

 הייבר לש תרגסמב םייח 3%-כ רמולכ ,םינימ 300-כ קר ,םלועב םירכומה תופוע ינימ םיפלא

 .)cooperative breeding( תיפותיש

 .םינבנזה לש היגולויבהו תוגהנתהה תודוא רקחמ הברעבש ףזיש תרומשב םייקתמ 1971 זאמ

 תוינועבצ תועבטב םיעבוטמ )תונוש תוצובק 20-כב םינבנז 200-כ( רקחמה חטשב םינבנזה לכ

 רחא ישיאו ףיצר בקעמ םירשפאמ הלגרההו עוביטה .םירקוחה תוחכונל םילגרומו ישיא יוהיזל

-מ הלעמל לש םייחה יטרפ לכ תא ףיקמש עדימ רגאמ םויה םייק םירקוחה ידיב .ןבנזו ןבנז לכ

 תא תונמל ןתינ םינבנזה לש תוידוחייה תויוגהנתהה ןיב .הרומשה ימוחתב ויחש םינבנז 5000

 )ץוניס( תוצונ רודיס ,תיתרבח הדימל ,םייתרבח םיקחשמ ,םירגוב ןיב תולכאה ,הרימשה

 .דועו םיפרוט לע תודדוגתה ,רקובה דוקיר ,ףתושמ

 רקחמהמ ומסרופ הכ דעו "הדבכהה ןורקיע"ל סיסבהו הארשהה תא הוויה םינבנזה רקחמ

 היגולוכיספ ףאו היגולויזיפ ,היגולוקא ,םייח ילעב תוגהנתה לש םימוחתב םירמאמ 60-מ הלעמל

 תורדסב "ובכיכ" םינבנזהו תירלופופה תונותיעב תובתכ תורשע ומסרופ ףסונב .הלכלכו

 תנשב .םיפסונ עבט יטרסו )1997( ורובנטא דיוויד לש "םירופיצה םלוע" םהיניב ,םיבר םיטרסבו

 תצובק רחא בקוע טרסה ,"םינבנזה לש םרופיס -רוזעל המל" רנטד ןונרא לש וטרס אצי 2015

 םיביהרמ םימולצתב שומיש ךות טורטורפב םהייח תא ראתמו הנשמ הלעמל ךשמב םינבנז

 .בויטויב הייפצל ןימז טרסה .םירידנו
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 :הברעב םירופיצ תוריית
 םינבנזה לש היגולויבבו היגולוקאב הכרדה תוינכות לש ןחותיפל איבה הבצחב םינבנזה רקחמ

 ןוכית ידימלתו םיטנדוטס לש תוצובק .לודג ןקנחו בנז-רוחש ןוגכ םיביצי תופוע ינימ המכ לשו

 םינבנזה לש םידחוימה םהייח לע דומלל הנש לכב תועיגמ ,ל"וחמו ץראהמ ,תויגולויב תומגממ

 תוחפשמ .תיתוריית היצקרטאל וכפה םינבנזה .תופוע תוגהנתה לע רקחמ תוטישב ןמאתהלו

 ידי לע םיכרדומה םירויסב םיפתתשמו ףזיש תרומשל םיאב ,םירגובמו רעונ ,םילייט תוצובקו

 לש ךשמתמה רקחמה תואצוהמ קלחב תוכמות הלא תוכרדהמ תוסנכהה .רקחמה תווצ ישנא

 רקבמהו םדא ינבל ולגרתה םינבנזה ,תיתרגש יתלב היווח איה םינבנזב תיפצתה .םינבנזה

 ,םייתרבח םידוקיר ,רוזיח – םתוגהנתהב תולקב ןנובתהל לוכי אוהש ךכ בורקמ תופועב הפוצ

 תופצל ןתינ ןוניקה תנועב .המכשההו הנילל םהיתונכה ,הייתשו הליכא ,הצחר ,ןוזמ שופיח

 םלוכ םינהנ - םידימלת וא םיריית ,םינעדמ םא ןיב ,םירקבמה .םהבש םילזוגבו םינקב בורקמ

  .םכרד יפ לע הייפצהמ

 ,עדמ ידומילל זכרמ )הבצח הדש רפס תיבל ךומס( הברע פ"ומב םקוה תונורחאה םינשב

 זכרמה .םינבנזהו ףזיש תרומש לש יגולוקא רקחב קוסעל םידימלתל רשפאמה הביבסו תואלקח

 זכרמל םיעיגמ ץראה לכמ םידימלת .)Makerspace( תוניישע בחרמו םדקתמ יעדמ דויצ ללוכ

 םינבנזה רקחמב רקבל םיניינועמה .םיפסונ םירקחמו םינבנזה רקחמב ליעפ קלח םיחקולו

 .הכרדה םאתלו הבצח הדש רפס תיב םע רשק רוציל םינמזומ

 

 ףזיש תרומשב םילודגה םינקנחה לע ולש רטסאמה רקחמ תא ךרע ןניק דדוע ר"ד
 ףותישב ,םינבנזה לע ךרע טרוטקודה רקחמ תא .יבהז ץומא רוספורפ לש ותייחנהב
 ר"דו ביבא לת תטיסרבינואמ םטול ןונרא רוספורפ לש םתייחנהבו יבהז ץומא רוספורפ
 .)יבהז לש וידימלת םג םהינש( הילרטסוא ,ינדיס ,יראווקמ תטיסרבינואמ ילדיר הדנמא
 .ףזיש תרומשב םינבנזה רקחמ תא להנמו חלמה םיו רבדמ פ"ומ תרגסמב דדוע רקוח םויה
 הביבסו תואלקח ,עדמ ידומילל זכרמ -הברעה תממח תא דדוע להנמ ו'עשת תנשמ לחה
 יתביבס רקחמב בגנה יבחרמ םידימלת םיקסוע זכרמה תרגסמב .הברעה פ"ומב בשויה
 .הברעב יאלקחה פ"ומהו חלמה םיו רבדמ פ"ומ ירקוח םע דחי יאלקחו



16



17



18



19













































































06/2016 : משמאל: פרופ' אבישג זהבי, אמוץ, ובנותיהם תרצה ונעמה )צילום: אונ' ת"א(

06/2007 , חצבה: אירוע לכבוד אמוץ בהגיעו לגבורות )80(, מימינו ד"ר יעקב דפני ורעייתו, ויואב שגיא



אמוץ מדריך קורס פאוניסטיקה של אוניברסיטת תל אביב, בשטחי מחקר הזנבנים בחצבה. 
בחולצה המשובצת: פרופ' יורם יום-טוב )צילום: יוסי לשם(

12/2006 : פרופ' אמוץ זהבי ועזריה אלון – שתי הדמויות המשמעותיות שהקימו את החברה להגנת הטבע 
)צילום: רפי דלויה(


