
13/12/2010

לאונמע תרעמ 
ינושאר חוד 
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-1117 סמ ' האשרה   ) לאונמע תרעמב  הלצה  תריפח  הכרענ  יאמ 2007  – לירפא םישדוחב 
ןורמושו הדוהיב  היגולואיכרא  הטמ  ןיצק  םעטמ  הריפחה , נ"צ 214588/674836 .) ; L

' פו בונטרופ  פ ' לש  םעויסב  רדרמ , עו ' גלפ  י ' ידי  לע  הלהונ  ןוחטיבה , דרשמ  ןומימבו 
רקמלב מו ' ןורושי  ר ' רוצ ,) ילכ   ) רדוג מ ' חטש ,) םוליצ   ) ץרפ א ' תודידמ ,)  ) יקספוטרג
תוקידב  ) גנא צ' הו ' סדראודא  ל ' היגולואיג ,)  ) יחימע עו ' ןיקמורפ  ע ' היגולואוזואיכרא ,) )

(. רוצ רויצ   ) יקסנלימס מו ' תוירטמוידר )

ר'  ) תירבעה הטיסרבינואב  תורעמ  רקחל  זכרמה  לש  תווצ  די  לע  הלגתה  רתאה 
. לאונמעל חרזממ  הדרפהה  רדג  לש  היינבה  תודובע  ךלהמב  ץיבודיוד ) או ' תרופ 

הנק ידאו  לעמ  ביד , לב א- לש ג' םייחרזמה  תונורדמה  לע  תאצמנ  לאונמע  תרעמ 
רויא 1–  ) לאונמעל חרזממ  דחא  רטמוליקכ  םיה ,) ינפ  לעמ  350 מ '  ) ןורמוש ירהב 
לש יחרזמה  דצה  תא  וכתחש  שיבכ  ךרואל  תודובע  תובקעב  ףשחנ  רתאה  (. 2

(. רויא 3  ) עלסה תרקתב  ועגפו  הרעמה 

ילעב תומצע  לש  הלודג  תומכ  ןהבו  תודחא  תוקד  תובכש  ולגתה  הרעמה  רדח  לש  הריקסב 
הפוקתל ךיוש  לולכמה  המדמדא . המוח  הסור  - הרט תמדא  ךותב  ואצמנש  רוצ  יטירפו  םייח 

המורד םירטמ  השימחכ  בוריקב .) וננמז  ינפל   50,000–250,000  ) הנוכיתה תיתילואילפה 
אלו םייגולואיכרא  םידירש  הב  ואצמנ  אל  תורעמ . יעקשמב  הרישע  תפסונ  הרעמ  התלגתנ 

. תורעמה יתש  ןיב  יגולונורכהו  יפרגיטרטסה  רשקה  רורב 
תאו תופוקתה  תא  תוהזל  הרעמב , תיסיסבה  היפרגיטרטסה  תא  ןיבהל  התייה  הריפחה  תרטמ 

לש תיגולואיגהו  תיגולואיכראה  הירוטסיהה  תא  רזחשלו  תוסנלו  תישונאה  תוליעפה  יפוא 
. רתאב המודקה  םייחה  תביבס  תא  רזחשל  ןויסינ  השענ  ןכ  ומכ  הרעמה .

 
. רתוי הלודג  התייה  רוקמב  יכ  הארנו  לש 10×6 מ ' חטש  לע  הרעמה  ידירש  םיערתשמ  םויה 

המוח המדמדא  הסור  - הרט תמדא  ובש  ימורד  עטקמ  םיינשל : קלחל  ןתינ  הרעמה  תא 
ינש והוז  ינופצה  עטקמב  םיינגופורתנא . םה  וב  םיטנמידסה  בורש  ינופצ  עטקמו  תילירטס 
ןטק רדחו  עודי ) אל  קמוע  הבוג , 7 מ ' בחור , מ '  3.8  ) םורדמ יזכרמה  רדחה  םידרפנ : םירדח 

עובקל השק  םירויא 3–4 .) תורמתשה 1.1 מ ;' קמוע  הבוג , 2.4 מ ' בחור , 7 מ ' . 1  ) ןופצמ רתוי 
. חרזמב היהש  ריבס  םלוא  הרעמל , הסינכה  חתפ  היה  ןכיה 

 
ריצב םורד ו-1–6  – ןופצ ריצב   H–A םיעוביר ונמוס  1×1 מ .)'  ) תשרב לש כ-20 מ"ר  חטש  רפחנ 
ךמס לע  השענ  ןהיניב  רבעמהש  קמוע ) 5–10 ס"מ   ) תודיחיב הכרענ  הריפחה  ברעמ . – חרזמ

טנמידסה לכבו  רפחנ  הרעמה  לש  דבלב  ןטק  קלח  המדאה . לש  הרוטסקטבו  עבצב  םייוניש 
ירבש רתאל  ידכ  לש 1 מ"מ , הפנב  בוטר  יופינ  השענ  טנמידסהמ   20%- כב שבי ; יופינ  השענ 

. םיריעז תומצעו  רוצ 
 

היפרגיטרטס
(. רויא 4  ) הלעמל הטמלמ  ןלהל  ראותמ  הרעמה  תודלות  רוזחש 

תריציל הליבוהש  תיביסנטניא  תיטסרק  תוליעפ  תובקעב  רדח  תיומד  הרעמ  הרצונ  בלש 1 :
. תורעמ יעקשמ 

(. X–VIII תובכש  ) תישונאה תוליעפה  הלחה  הרעמב , תיטסרקה  תוליעפה  הקספשכל  בלש 2 :
- הרטמ בכרומה  ינגופורתאה , טנמידסב  תורעמ  יעקשמ  לש  טלחומה  םרדעיה  איה  ךכל  תודע 

םייגולואיכראה םידירשה  ןגנמ . תצמוחו  ריג  יריבצת  ריהב , בהבהצ  - םודא עבצב  תקדוהמ  הסור 
. דקומ ידירש  ילואו  רוצ  יטירפ  םייח , ילעב  תומצעב  םינייפואמ 

תוטטומתהב ןרוקמש  ( VII הבכש  ) תורובש םינבאו  םיעלס  תומרעב  ןייפואמ  הז  בלש  בלש 3 :
התייה עופישה  הצקב  ימורדה . ריקה  יפלכ  ןופצמ  תלפתשמ  וז  הבכש  ריקהו . הרעמה  תרקת 
ואצמנ םייגולואיכרא  םידירש  היצקרבב . םהמ  םיבר  רוצ , יטירפו  תורובש  תומצע  לש  תורבטצה 

. היתחתמו תלופמה  לעמ 
הלא תובכש  בלשבש 2 . תאזל  המוד  ( VI–II  ) תונוילעה תויגולואיכראה  תובכשב  עקרקה  בלש 4 :
ובו דקומ  ידירש  דחוימב  ןייצל  שי  םייח . ילעב  תומצעו  רוצ  יטירפ  לש  םיקד  םיקפוא  וללכ 

(. IV הבכש , C עוביר  ) םיריעז םיטירפ  ללוכ  םיבר , םיפורש  םיטירפ 
הרציש ןגנמ  יריבצת  הבו  המדמדא  הסור  - הרט תמדאב  האלמתהו  הבזענ  הרעמה  בלש 5 :

(. יבוע כ-2.6 מ ' ; I  ) הבע הבכש 
 

רוצה לולכמ 
תויגולופיט - ונכטה תונוכתה  רואיתל  םינייפאמה  חותינ  תועצמאב  התשענ  רוצה  לולכמ  תקידב 

השענ ריגמ . םייושעה  םידחא  םיטירפ  ואצמנו  רוצמ  יושע  ןבאה  לולכמ  תיברמ  םיטירפה . לש 
. רגרג סג  ההכו  םוטא  ינריג  רוצ  ינשו  רגרג  קדו  הצחמל  ףוקש  דחא  רוצ , יגוס  ינשב  שומיש 
. לחנ יקולח  לע  םגו  רוצ  יסובלוב  לע  םג  ושענ  םיניערג  דרדרו . רוצמ  םייושע  םידחא  םיטירפ 
. רוצ יקולח  ואצמנ  םג  םש  הנק , ידאוובו  ביד  סכר א- לש  יעבטה  ריגה  עלסב  ואצמנ  רוצ  יסובלוב 
בלשו 4 ( X–VIII תובכש  ) בלש 2 תא  ללוכו  רתאה , לש  היפרגיטרטסה  יפ  לע  דבוע  לולכמה 
בלש 4. לולכמ  םע  דבוע  דבלב  םידחא  םיטירפ  ואצמנ  ובש  ( VII הבכש  ) בלש 3 (. VI–II תובכש )

תובכשה ןיב  הרורב  היצלרוק  רוציל  היה  ןתינ  אלו  דרפנב  דבוע  ינופצה  רדחהמ  רמוחה 
ןייפוא לשב   דרפנב  ודבוע  ןורפחמה  תומרע  םג  הרעמב . תובכשה  ןיבל  הז  רדחב  ואצמנש 

. בברועמה
תומרעמ ופסאנש  םיטירפ  דועו 683  הריפחב  םרוקמש  ןבא  יטירפ  ללכ 813  ( N=1496  ) לולכמה
תובכשה לכל  ינייפוא  םיינושאר  םיזתנו  םיניערג  תלוספ  םיניערג , לש  ךומנ  זוחא  ןורפחמה .

. רתאל ץוחמ  ושענ  םיניערגה  דוביעב  םיינושארה  םיבלשהש  ךכ  לע  דיעמו 
היגולונכטה תטיש  וז : דצל  וז  דוביע  תוקינכט  יתשב  שומיש  השענש  דמלמ  אצממה  חותינ 

. םיזתנ תנכהל  השמישש  האולבלה  תטישו  םיבהל  תקפהל  תיבהלה 
. לולכמב ( 21%  ) םיבהל לש  הובג  זוחאב  תונייפואמ  הלא  תובכש  (: X–VIII תובכש  ) בלש 2

םע בהל  (, 1 רויא 5 :  ) דחא חטשמ  םע  םיניערג  םיללוכ  תיבהלה  תכרעמל  םיכיושמה  םיטרפ 
תכרעמל םיכייש  םניאש  םיבעו  םיכרואמ  םידחא  םיבהלו  יעבט  בג  םע  םיניכס  ינש  סכר ,

. םיזתנ םה  םירצותה  תיברמו  לולכמהמ  הווהמ 5%  יזאולבלה  התחפהה  ףצר  תיזאולבלה .
תריציל האולבל  תקינכטב  דיחי  ןיערג  םיזתנ , םיללוכ  האולבלה  תכרעמל  םיכיישה  םיטירפה 

לש טעמ  אצמנ  םירצק . םישלושמ  םיזתנ  וא  האולבל  ידוח  ואצמנ  אל  דיחי . האולבל  בהלו  םיבהל 
איה הלודגה  םילכה  תצובק  םיכרואמו . םיבע  םיטירפ  לע  רקיעב  םייושע  הלא  םיררבושמ . םילכ 

. םימוטק םילכו  םידוח  (, 3 רויא 5 :  ) םיררבושמ םיבהל  ואצמנ  ןכ  (. 2 רויא 5 :  ) םיפצרקמ לש  וז 
(. 4 רויא 5 :  ) דיחאו ןידע  הכ  וניא  ורורבשש  תורמל  ףיז , - ובא דוחל  המוד  םידוחהמ  דחא 

, תויגולונכטה תוטישה  יתש  תועיפומ  בלשל 2 , המודב  הז , בלשב  (: VI–II תובכש  ) בלש 4
אוה םיבלשה  ינש  ילולכמב  לדבהה  רתוי . הצופנ  האולבלה  תטיש  םלוא  האולבלהו , תיבהלה 

תטיש  . בלשבש 2 הלאמ  רתוי  םיקדו  םירצק  םה  םיטירפה  ללככ , תוטישה . יתש  ןיבש  סחיב 
, םיבהל ןכו  ( 1 רויא 6 :  ) םיבהל תריציל  האולבל  תקינכטב  םיניערגמ  רקיעב  תבכרומ  האולבלה 

םיבהל יניערג  תללוכ  תיבהלה  היגולונכטה  (. 3 , 2 רויא 6 :  ) האולבל תקינכטב  םידוחו  םיזתנ 
ואצמנ ןכ  םילכה ; לולכמב  םיטלוש  ( 4 רויא 6 :  ) םיפצרקמ םמצע . םיבהלה  תא  ןכו  םידחא 

. םימוטק םיטירפו  תוירורעקש 
 

םיעיפומה ( 4 , 1 רויא 7 :  ) םיבהלה לש  הובגה  זוחאה  וב  טלובו  ןטק  ינופצה  רדחב  רוצה  לולכמ 
, דוח (, 3 רויא 7 :  ) םיפצרקמ םיללוכ  םידדובה  םילכה  (. 2 רויא 7 :  ) האולבל יטירפ  םע 
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(. רויא 8  ) םיננושמו תוירורעקש 
םיניערגהו םילכה  תובכשה . לכמ  םיטירפ  ללוכו  ברועמ  ןורפחמה  תומרעמ  רוצה  לולכמ 

יניערג ןכו  םימוד  םילכ  יסופיט  םיללוכו  תוינגופורתנאה  תובכשהמ  אצממל  םימוד  ואצמנש 
. םיבהל יניערגו  האולבל 

 
םייחה ילעב  אצממ 

. לולכמב םיצופנה  םה  םילייאה  יכ  אצמנ  הריפחהמ  םייחה  ילעב  תומצע  לש  תינושאר  הקידבב 
למרכה לייא  (, Dama mesopotamica  ) יסרפה רומחיה  ואצמנ  םילייאה  ינימ  ןיבמ 

יבצה םה  ואצמנש  םירחא  םינימ  (. Cervus elaphus  ) םודא לייאו  ( Capreolus capreolus)
. תורידנ ןה  תונטק  דיצ  תויח  רויא 9 .) ; Bos primigenius  ) רבה רקבו  ( Gazella gazella)

הדשה ןרבנ  םימסרכמ , ינימ  ינש  והוז  םינטקה  םיקנויה  ןיבמ 
קלחו הלד  תומצעה  תורמתשה  (. Mus macedonicus  ) הדשה רבכעו  ( Microtus gunetheri)

ורמתשה םייניש  תינריג . הפילק  לש  הבע  הבכשב  תוסוכמ  תוכוראה  םייפגה  תומצעמ  רכינ 
. רבה רקבו  םילייא  לש  תותסל  רקיעב  רתוי , בוט 

 
הנוכיתה תיתילואילפה  תופוקתל  םיכראותמה  םיירוטסיהרפה  םירתאה  רשועב  עודי  הנק  ידאו 

תוכזב הבושח  לאונמע  תרעמ  לש  התפישח  תיתילוקלכהו . תיתילואינה  תופוקתל  דעו  תיפוטנהו 
םירכומ םויהל  ןוכנ  הבקוש . תרעמל  ברעמ  - ןופצמ ק"מ  כ-25  ןורמוש , ירה  זכרמב  המוקימ 

ףוחה תלפש  רוזאמ  רקיעב  הנוכיתה  תיתילואילפה  הפוקתהמ  תורעמ  ירתא  טנבלה  םורדב 
. ןורמושה ירה  לש  םייברעמה  תודרומהו 

ילעב תומצעו  םייגולואיכרא  םיטירפ  ואצמנ  תובכשה  לכב  תוידוחיי . תובכש  רשע  ודעות  רתאב 
הבע הבכשב  םיבלש  ינשל  םידרפומ  םיינגופורתנאה  םיקפואה  הנוילעה . הבכשב  דבלמ  םייח 

תורמל היתחתמש , הזל  תלופמה  תבכש  לעמש  רוצה  לולכמ  ןיב  רורב  לדבה  שי  תלופמ . לש 
אוה תלופמל  תחתמש  ( X–VIII תובכש  ) בלש 2 םיטירפ . לש  ךומנה  רפסמהו  ןטקה  םגדמה 

תלופמה לעמש  ( VI–II תובכש  ) בלשמ 4 לידבהל  םילודג , םיטירפ  םע  ורקיעב , יבהל  לולכמ 
רעפ תא  עובקל  השק  רקחמה  לש  הז  בלשב  האולבל . תייגולונכטב  רתוי  בר  שומישב  ןייפואמה 

'D ןובט  ' סופיטמ תוישעתל  ךייש  ותוללכב  יתילה  לולכמה  יכ  הארנ  םיבלשה . ינש  ןיב  ןמזה 
- וב תמייקתמ  תיבהלה  היגולונכטה  םינויה  תרעמב   E הדיחיב ומכ  ןוכיתה . תילואילפה  תישארמ 
. םירצקה םיטירפה  תריציל  תמדוק  םיכרואמה  םיטירפה  תריציו  האולבלה  תייגולונכט  םע  ןמזב 

. םינויה תרעמב   E הדיחיל  Ka 20 ±186 לש  TL ךיראת ןתינ  הנורחאל 
וליאו תרעוימ  םייח  תביבס  לע  דיעמ  יסרפ  רומחיב  דחוימבו  םילייאב  רישעה  םייחה  ילעב  לולכמ 

םימסרכמה תוחכונ  רתוי . החותפו  תינובשע  הביבס  לע  םיעיבצמ  ואצמנש  םימסרכמה  ינימ 
ןמזה ךשמ  םדא . ינבב  תבשוימ  אלו  החותפ  התייה  הרעמה  םהבש  ןמז  יקרפ  לע  דיעהל  היושע 

לע העיבצמ  םייחה  ילעב  לולכמב  יסרפה  רומחיה  לש  הטילשה  עודי . וניא  הלא  םיקרפ  לש 
םייח ילעב  ילולכמל  לולכמה  ןוימד  לע  ךמתסהב  ןוכיתה , תילואילפה  תפוקת  תישארב  ךיראת 

U/Th-ךיראת ה רויא 1 .) ר '  ) ןובטו היליסימ  םסק , ןוגכ  וז , הפוקתל  םיכראותמה  םירחא  םירתאמ 
Ka 191 –213 אוה הרעמב  יעבטה  עלסה  סיסב  לעש  תורעמה  יעקשמ  לש  רתויב  רחואמה 

םיטירפ ואצמנש  ןייצל  יואר  . Ka 191-תורחואמ ל תויגולואיכראה  תובכשה  ךכיפל , רויא 10 .) )
תא םיפצרמה  הרעמה  יעקשמ  תפילק  לש  חטשה  ינפב  םיבלושמ  םייח  ילעב  תומצעו  םידחא 

הרעמה יעקשמ  תורצוויהמ  ףלחש  רצקה  ןמזה  קרפ  לע  הדיעמ  וז  העפות  רויא 11 .)  ) התיתחת
. םדאה תובשייתהל 
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ןוכיתה .1 תילואילפהמ  םירחא  םירתאו  לאונמע  תרעמ  לש  ופול ) תינור  תובידאב   ) רותיא תפמ  .

הרעמה .2 לש  תיעבטה  הביבסה  .
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הריפחה .3 ינפל  ינופצה  רדחהו  הרעמב  יזכרמה  רדחה  .

הרעמה .4 תשרב  ינופצה  רדחהו  הרעמב  יזכרמה  רדחה  .
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רוצ .5 יטירפ  בלש 2 , .

רוצ .6 יטירפ  בלש 4 , .
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ינופצה .7 רדחהמ  רוצ  יטירפ  .

896 / 1520

This content downloaded from 
������������212.29.206.129 on Tue, 05 Jan 2021 18:06:01 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



8. 1 רויאב 7 : עיפומ  ינופצה , רדחב  ורתאב  בהל  .

רבה .9 רקב  לש  תנחוט  ןש  .

ךוראיתל .10 ושמישש  הרעמ  יעקשמ  .
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הרעמה .11 תפצרב  תובלושמ  תומצע  .
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