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ילודיגב תונויסינל  לארשיל  הרופ  עצמ  שמשל  הלוכי  הבורמ  שמש  תנירקו  םיל  החונ  השיג  .יגולויב  קלדל  רוקמ  שמשל  םי  תוצא  לש  ןתלוכי  השגדוה  תונורחאה  םינשב 
לארשי וראולא  םוליצ : הז |  ףנעל  םייתיישעתו  םייגולונכט  םיעצמא  חותיפבו  םודיקב  תוליבומה  תונידמהמ  תויהל  הל  רשפאלו  תוצא 

תוצא - ורקָממ לונתא  - ויב תקפהב  םינוש  םיטביה 
לארשיב

גלזמה הצק  לע 

.תשדחתמ תיחמצ  הסמויבמ  םתוא  קיפהל  ןתינש  םיילזונ  םיקלד  חותיפב  עקשומ  בחרנ  ימלוע  ץמאמ 
הלדגה תבוטל  .השבי  יחטשב  הלדגה  הסמויבמ  רקיעב  םויכ  קפומה  לונתא , – ויב אוה  הזכש  רוקמ 

תימיה הביבסב  תולדגה  תוצאמ  היגרנא  תקפה  תורשפא  תקדבנ  ןימזה  יחמצה  רמוחה  לש  תיתועמשמ 
.תיעבטה

בצקב תנייפואמ  וז  הצא  .ילארשיה  ןוכיתה  םיה  יפוחב  הלדגה  ( Ulva גוסהמ  ) תינסח הצא  ןחב  רקחמה 
.לונתא - ויב רוצייל  םג  ןכ  לעו  הסיסת  יכילהתל  םינימזש  בר , םירכוס  זוכירבו  הובג  לודיג 

.תינסח הצאהמ  לונתא  - ויב תקפהל  תלעותהו  תולעה  ונחבנ  רקחמב 
תושיגרה חותינ  .יחוור  היהי  אל  לארשי  יפוחל  םיב  תוצא  לודיג  םיימוקמה  םיאנתב  רקחמה , יאצממ  יפ  לע 
תאלעה לונתא : - ויב רוצייב  תידיתעה  תויחוורה  תמגמ  תא  תונשל  לאיצנטופ  ילעב  םימרוג  ינש  לע  עיבצמ 

.רוצייה ךילהתב  םילבקתמה  םיינשמ  םירצומל  קוש  חותיפו  תוצאה , לש  לודיגה  בצק 
תכרעמה

לארשי  וראולא 
לארשיל םימגאו  םימי  רקח 

ןקנדג  ןורהא 
רב תטיסרבינוא  הימיכל , הקלחמה 

ןליא

רטכש  יכדרמ 
עבט יבאשמ  לוהינל  הטלוקפה 

הפיח תטיסרבינוא  הביבסו ,

ןוסלבא  רודגיבא 
תטיסרבינוא היגולואוזל , הקלחמה 

ביבא - לת

רימש  חמצ  יריש 
עבט יבאשמ  לוהינל  הטלוקפה 

הפיח תטיסרבינוא  הביבסו ,

ןזרוק  רואיל 
; לארשיל םימגאו  םימי  רקח 

תטיסרבינוא היגולואוזל , הקלחמה 
ביבא - לת

קינפורק  דורמנ 
; לארשיל םימגאו  םימי  רקח 
הביבסו ןוזמ  תואלקחל  הטלוקפה 

הטיסרבינואה תימס , .ה  טרבור  ע"ש 
םילשוריב תירבעה 

ירק  ידנא 
לארשיל םימגאו  םימי 

דלפ  באוי 
; לארשיל םימגאו  םימי  רקח 
עבט יבאשמ  לוהינל  הטלוקפה 

הפיח תטיסרבינוא  הביבסו ,

םיתימע טופיש  רבע  הז  רמאמ 

ץלמומ טוטיצ 

רטכש מ ןקנדג א , לארשי א ,
םינוש םיטביה  .םירחאו 2015 .
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ריצקת

תוצאמ לונתא  - ויב תקפהל  תילכלכו  תימושיי  תונכתיה  לע  עיבצמ  לארשיב  עצבתמה  ידוחייו  ףיקמ  ימוחת  - ןיב רקחמ 
כ-  ) בר םירכוס  זוכירו  םויל ) בוטרה  לקשמב  עצוממ  לש כ-20%  היילע   ) הובג לודיג  בצק  (  Ulva  ) תינסח הצאל  .תוימי 

לודיג קדבנ  הז  רקחמ  תרגסמב  .לונתא  - ויב רוציילו  הסיסת  יכילהתל  םינימז  םירכוסה  שביה .) הלקשממ  עצוממ   35%
קדבנ ןכ , ומכ  .םיגד  לודיג  םע  בולישבו  םיימיו  םייתשבי  םינקתמ  הדבעמ , ייוסינ  תוללוכה  תונוש  תוכרעמב  תינסחה 

לש םינוש  םיטביה  רקוס  הז  רמאמ  .תירלוקלומו  תיגולויזיפ  תיגולופרומ , ורדגוהש   Ulva ינזב יאת  - ךותה ימיכה  בכרהה 
תוכרעמ בלשמש  שיחרת  רובע  עצובש  ותקפהל , תלעות  - תולע חותינ  תואצות  גיצמו  תוצא , - ורקָממ לונתא  - ויב תקפה 

תוידיתעה תוינכתה  יפל  םלוא  לודיג , יפקיה  ןווגמב  תילכלכ  תונכתיה  לע  תועיבצמ  ילכלכה  חותינה  תואצות  .םיגד  לודיג 
םירצומ ריחמלו  ימויה  לודיגה  בצקל  יכ  הארמ  לדומה  לש  תושיגר  חותינ  .חוור  בינמ  וניא  לדומה  לארשיב , תימי  תואלקחל 
.לונתא - ויב רוצייב  תידיתע  תויחוור  לע  תערכמ  העפשה  שי  םירחא ) םיליעפ  םירמוח  וא  ליכא  ןובלח  ןוגכ   ) רוצייב םיינשמ 

אובמ

םיקזנל םג  אלא  םיבצחמ ) יקלד  תֵפרש   ) ירקיעה היגרנאה  רוקמ  לודלדל  קר  אל  המרג  םינשה  ךרואל  תימלועה  היגרנאה  תכירצ 
תשדחתמה היגרנאה  אשונ  רייטצמ  םייפולח  היגרנא  תורוקמ  שופיח  רחא  ץורמב  .םיכיפה  יתלב  םהמ  קלחש  םייתביבס ,

המגודכ  , תשדחתמ תיחמצ  הסמויבמ  םיקפומה  םיילזונ  םיקלד  חותיפ  ביבס  עקשומ  םיצמאמה  רקיע  הריבס  . תורשפאכ 
- לע תעצבתמ  תינושארה  תונרציה  ירצותב  הנומטה  היגרנאה  תקפה  םהימודו  . תוינמח  םינטוב , רכוס , הנק  הלונק , היוס , סרית ,

רוקמה םויכ  (. C H OH לוהוכלא –  ליתא   ) לונתא - ויב תקפהל  יחמצה  אתה  ןפודב  םייוצמה  ( fermentation  ) םירכוס תססתה  ידי 
הסמויבמ קלד  תקפה  ךרוצל  וז  . הרטמל  דחוימב  השביב  םילדוגמה  הטיחו , סרית  רכוס , הנק  אוה  לונתא  - ויב תקפהל  ירקיעה 

לש הברה  התובישח  תעבונ  ןאכמ  .תילכלכו  תיגולוקא  היעב  םירצויה  היקשהל , םינימז  םימו  םימוצע  לודיג  יחטש  םישרדנ  תיחמצ 
תינושארה תונרציה  ירצות  תמיתר  ךילהתל  . םלג  רמוחכ  תונוש  תוצאב  שומיש  ידי  - לע הקורי  היגרנא  תקפה  תנחובש  המזוי 

םימ שמשה , תנירק  תמגודכ  לודיגל , םישרדנה  םיבאשמה  בור  רשאכ  תשדחתמ  היגרנא  רוציל  רשפאת  תוצא , - ורקָמ ןוגכ  םיב ,
תוכרעמב לודיגל  תונתינ  תוימי  תוצא  - ורקָמ הלבגה  . אלל  ללכ  ךרדבו  תיעבט , הרוצב  תימיה  הביבסב  םימייק  םיניזמ , םירמוחו 
ךכ הגדמ , ןוגכ  םינוש  םייאלקח  םילודיג  םע  םייגולויב  םיננסמכ  ןבלשל  ןתינ  ףאו  ההובג , הסמויב  תוקפסמה  דואמ  תוליעי 

תוליכמ ןה  .הנשה  בור  םילדגה  םידורי  םייאת  - בר םיחמצ  ןה  תוצא  - ורקָמ .תימיה  הביבסה  תוכיא  תרימשל  ףסומ  ךרע  לבקתמש 
.לונתא - ויב תקפהל  ליעי  רוקמ  ןהש  ךכ  קוריפל , םינתינה  םירכוס  לש  ( 25–30%  ) תוהובג תומר 

הז רמאמב  .לונתא  - ויב תקפהל  ליעי  רוקמ  שמשל  םילוכי  .( Ulva spp  ) תינסח הצא  - ורקָמה לש  םינימ  יכ  וארה  ונתדבעמב  םירקחמ 
בלושמ לודיג  דעו  םייתשבי  םינקתמ  ךרד  הדבעמ  יאנתב  תינסחה  לודיג  לש  ימוחת  - בר רקחמ  תואצות  תיתיצמת  הרוצב  םיגיצמ  ונא 

תויאדכה םיילכלכ  םילדומ  תועצמאב  ובשוח  ףוסבלו  לונתא , - ויב תקפהלו  הצאה  לודיגל  תונוש  תושיגו  תוטיש  ונחב  .םיב  םיגד  םע 
.תילארשיב  לונתא  - ויבה תיישעת  לש  תויחוורהו 

ילארשיה ןוכיתה  םיה  יפוחב  תינסח  ינימ  ןווגמ 

שדחמ הניחב  תובקעב  תנשב 2002 , .םלועב  םיסונייקואה  תיברמב  הצופנו  ( Chlorophyta  ) תויקוריה תחפשמל  תכייש  תינסחה 
ללוכו כ-600 תינסח  יורקה  דחא , גוסל   (Enteromorpha  ) תינודשרפו ( Ulva  ) תינסח םיגוסה  ופרוצ  םיירלוקלומ , םיעצמאב 

לכל המודב  רויא 1 .) [, thallus  ] ַעֶצי םינוכמו   ) דיחי סיסבמ  םילדגה  םילע  רפסממ  תבכרומ  איהו  טושפ , תינסחה  הנבמ  .םינימ 
, םיבר םייתיישעת  םישומיש  תינסחל  .םייאליע  םיחמצב  אוצמל  ןתינש  יפכ  םישרושו  הלבוה  תוכרעמ  ןיא  תינסחל  הצא , - ורקָמ

הנורחאל תויתייסא .) תונידמב  רקיעב   ) םדאה תנוזתל  רוקמכו  תבלושמ  תימי  תואלקחב  ןוזמל  רוקמכ  יגולויב , ןוניס  יכילהתב  ןוגכ 
רויא תיְרּכה , רוזא   ) לפשהו תואגה  רוזאב  םילדג  תינסחה  ינימ  בור  .הססתהב  םיגולויב  םיקלד  תריציל  םלג  רמוחכ  תינסחה  הנחבנ 

רקחב םימדוק  םירקחמבו  הז  רקחמב  ושמישש  םיירלוקלומו  םייגולופרומ  םינייפאמ  תועצמאב  .םידדוב  םירטמ  לש  קמוע  דעו  ( 2
השולש םכותמ  תינסח , לש  םינימ  השימח  וא  העברא  תוחפל  ילארשיה  ןוכיתה  םיה  יפוחב  םנשיש  םיכירעמ  ונא  םימגאו  םימי 

1ג .) 1ב , םירויא 1א ,  ) יאדו ןפואב  והוז  םינימ 

[14 , 1]

[4]

2 5
[13]

[11 , 6 , 3]

[13]

https://magazine.isees.org.il/?p=16049



רויא 1
דורמנ םוליצ : ילארשיה |  ןוכיתה  םיה  יפוחב  םיצופנה  תינסח  ינימ  לש  תונוש  תורוצת 

קינפורק
םיפסונ םינימ  ונכתיי  (. Ulva compressa haplotype (=Ulva fasciata ג.  ; Ulva compressa ב.  ; Ulva ohnoi א.

םינייפאמ תנחובש  תיָסלק , הימונוסקטב  והוז  םינימה  1 ס"מ .) ןמיס =  לדוג   ) ורדגוה םרטש  ףוחה  תעוצרב  תויתנוע  ילעב 
םינוש עדימ  ירגאמב  םימייקה  םיפצרל  םתאוושהו  ( RbcL, tufa  ) םינג ינש  ףוציר  ידי  - לע ןכו  הצאה , לש  םייגולופרומ 

(. NCBI, BOLD)

רויא 2
, ךורב לת  ףוח  .ביבאה  תפוקתב  דודיג  תואלבטב  תינסח  תחירפ  לש  ינייפוא  הארמ 

ריאמרלצ תילג  םוליצ : ץרמ 2015 | 
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? שמתשהל םינימ  וליאב  הסמויבל , תוצא  לודיג 

( HCO ובורב ב- ורוקמש  ינצמח  - וד ןמחפו  ןחרז  ןקנח ,  ) םיינויח םיטניירטונ  לש  זוכירמ  רואה , תומכמ  רקיעב  עפשומ  תוצא  לודיג 
לע עיפשמה  רבד  תלבגומ , תיטתניסוטופה  תוליעפה  בורלו  וללה , םייונישל  תוצא  - ורקָמה תופושח  עבטב  .םימה  תרוטרפמטמו 

םימיאתמ םיאנת  רוציל  ךכו  לודיגה , יאנת  תא  תוחפל , יקלח  ןפואב  תסוול , ןתינ  םיימי  וא  םייתשבי  לודיג  ינקתמב  .ןלודיג  בצק 
הרכה תבייחמ  תילכלכו  תירחסמ  הרוצב  תוצא  - ורקָמה תא  לדגל  תלוכיה  .הסמויב  לש  רתוי  הלודג  הקופתלו  ריהמ  לודיג  בצקל 

. תוימי  תויאלקח  תוכרעמב  אמייק  - רב לודיגו  תוברִּת  החבשה , ורשפאתי  ךכו  הצאה , לש  םייחה  ירוזחמ  יבלש  לש  הקימעמ 
יגולופרומה יונישה  רואל  תאזו  יוהיזה , לע  םישקמ  םייגולופרומה  םינייפאמה  ידמל , םירורב  םיירלוקלומה  םינייפאמהש  דועב 

תא ונחב  רשאכ  .םמצע  לשמ  םירורב  םייגולויזיפ  םינייפאמ  םינושה  םינימל  םיתעל , .םידדוב  םימי  רפסמ  ךות  שחרתמש  לודגה 
עצוממב תמועל 28%  עצוממב  לש כ-40%  הובג  זוכיר  םייק   Ulva ohnoi ןימב יכ  אצמנ  שבי  לקשמ  סיסב  לע  םינמימחפה  זוכיר 

, עצוממב לש כ-4%  ההז  לודיג  בצק  םינימה  לכ  וארה  םירקובמ  הדבעמ  יאנתב  .ולש  ןימה  - תתבו  Ulva compressa ןימב דבלב 
ולדוג השביב  הלא  םיחותפ  םינקתמב  .רתויו  עיגהל ל-20%  םילוכיש  םיחותפ , םינקתמב  לודיג  יבצקל  האוושהב  ךומנ  לודיג  בצק 

בצק .חותפה  םיב  םיגד  יבולכ  דיל  תותשרב  ןכו  רטיל ) 3,400 ו-27,000  , 800 , 40  ) םינוש םיחפנ  ילעב  םילכמב  םינוש  תינסח  ינימ 
ןמז יקרפ  ירחאו  ינפל  הבוטר  הסמויב  לש  תוליקש  ידי  - לע ( DGR – Daily Growth Rate ' ) ימויה לודיגה  בצק  -' עבקנ כ לודיגה 

ןיבל 8.7% רטיל  ןב 40  לכמב  ןיב 23.5%  וענ  םייתשבי  םילכמב  םייִמוי  לודיג  יבצק  .םימי  עובש  דע  ללכ  ךרדב  שארמ , םירדגומ 
לודג הדימ  הנקב  לודיגה  יכ  קיסהל  ןתינ  ונירקחממ  תולועה  תואצותה  רואלו  תורפסה  יפ  לע  .עצוממב  רטיל , תב 27,000  הכרבב 

תיתועמשמ הדירי  תורמל  תאז , םע  .הסמויבה  לודיגב  תיתועמשמ  התחפהל  איבה  רטיל ) לש 3,400 ו-27,000  חפנ  ילעב  םילכמ  )
.לודג חפנ  ילעב  םילכמב  ועגפנ  אל  ןמז  ךרואל  לונתא  - ויב תיישעתל  םלג  רמוחכ  התוכיאו  תינסחה  לש  לודיגה  תוביצי  לודיגה , בצקב 

(biorefinary) לונתא רוציילו  הסיסתל  הנכה  יכילהת 

לודיגה בצק  אוה  ןושארה  קלדל  . רוקמכ  תינסחב  שומישה  תונכתיה  לע  םיעיבצמ  ההז  לקשמ  ילעב  םייזכרמ  םימרוג  ינש 
םירוגאש םירכוסה  .הבש  םינמימחפה  זוכיר  אוה  ינשה  תוצא ; - ורקָמה ינימ  ןיבמ  םיהובגה  ןיב  אוה  יכ  עודיש  תינסחה , לש 

םינמימחפה תומכמ  רכינ  חתנ  יכ  ןייצל  שי  הזילורדיהה  . תבוגת  ידי  - לע עוקיבל  םינתינ  תוצא  - ורקָמה יאת  תונפדב  םירמילופכ 
ינושה תא  ןוחבל  שי  ןכ , לע  .הססתה  יכילהתל  ןימז  וניאו  אתה , ןפוד  תא  הנוב  הז  רמוח  . ulvan יורקה רכוס  - ברמ בכרומ  תינסחב 

םיילקיזיפ וא  םיימיכ  םייגולויב , םינוש , םיכילהת  רתאל  שי  דבו , דב  .םינמימחפה  ללכל   ulvan-ןיב ה סחיב  םינימה  ןיב  םייקה 
תוצאה יאת  תא  עקבל  םילגוסמה  םיימיכ  םירמוח  תללוכ  תימיכ  הזילורדיה  .םהינימל  םיבכרומ  םירכוס  וא  הז , רכוס  קוריפל 
תמגודכ תוקזח , תוצמוחמו  תושלח  תוצמוחמ  םיבכרומ  הלא  םימיכ  םירמוח  .םירכוס  - דחל םירכוס  - בר לש  תולוקלומ  ךופהלו 
תללוכ וז  הזילורדיה  .תיטמיזנא  הזילורדיה  ארקנ  םיירכוס  םירמילופ  עוקיב  לש  ףסונ  ךילהת  (. H SO  ) תיתרפגה הצמוחה 

, תוצא - ורקָמה יאת  ןפוד  תא  םיביכרמה  םיירכוס  םירמילופ  .םירכוס  - דחל םירכוס  - בר לש  תולוקלומ  ךופהל  םילגוסמה  םימיזנא 
שי םיברה  ןמימ  - ןמחפה ירשק  תא  רובשל  ידכ  ןמחפ .) ירשקב  רקיעב   ) םיבר םיימיכ  םירשקב  םהיניב  םירושק  תיאתה , תמגודכ 

לש תולוקלומל  ירכוס  - ברה רמילופה  תא  ךופהלו  ךכל , דעוימה  םוקמב  רשקה  תא  עקבל  לגוסמה  זלולצ  םיזנאב  שמתשהל  ךרוצ 
תונימזל ןכפהלו  תוצא  - ורקָמה ןפוד  יאתמ  רכוסה  תולוקלומ  ברמ  תא  קיפהל  ודעונ  הזילורדיהה  יכילהת  .זוקולג  – רכוס - דח

עצבל םילגוסמה  םיקדייח ) םיתעלו   ) םירמש םיעצבמ  הססתהה  ךילהת  תא  הססתה . יכילהתל  רכוס  - דח תולוקלומכ 
,Saccharomyces cerevisiae אוה םירכוס  תססתהל  רתויב  ץופנה  רמשה  ןצמח  . רדעיהב  ךילהתה  תא 

הסיסתל התנכהו  רקובמ  לודיג  לש  ךילהת  רחאל  ילוהוכלא  יוצימ  תלבקל  תימוקמה  תינסחב  םולגה  לאיצנטופה  ןחבנ  הז  רקחמבו 
הלדוגש תינסח  הצאב  תומימחפה  ךסש  אצמנ , .תויטמיזנאו  תוימיכ  תוזילורדיה  תארקל  הנחטנו  השבוי  היירטה  הצאה  .םאתהב 

תנווכמ הבערה "  " יכילהת רחאל  לבקתה  הובגה  ךרעה  ןיב 16.1% ל-53.8% . ענ  םיב  םינקתמבו  םייתשבי  לודיגה  ילכמב 
ךס תומכ  תא  הלעמ  הז  ךילהתש  עבקנ  תיטמיזנאהו  תימיכה  הזילורדיהה  תואצותמ  ךכ , לע  ףסונ  .הממי  ךשמל  םיטניירטונמ 

(Simultaneous Saccharification and Fermentation רמולכ ,  ) SSF-היצקינוס ו גוסמ  םילופיט  .עצוממב  תומימחפה ב-13% 
הצא םרגל  לונתא  ויה כ-350 מ"ג  םירקמה  לכב  לונתא  - ויבה לש  םילוביה  יתועמשמ  . ןפואב  לונתא  - ויבה רוציי  תא  םירפשמ 

לש כ-35%. תוליעי  רמולכ  השבי ,

תוצא - ורקָממ לונתא  - ויב תקפהל  ילכלכ  חותינ 

ימי לודיגמ  בכרומה  רוציי  שיחרת  רקחמה  תרגסמב  ןחבנ  תוצא , - ורקָממ לונתא  - ויב רוציי  לש  תילכלכה  תונכתיהה  תא  קודבל  ידכ 
יקנה יחכונה  ךרעה  תא  ןחב  חותינה  ףוחל  . ךומסב  יתשבי  ןקתמב  תוינסחה  דוביעו  תוידועיי  תווחב  תוינסחו  םיגד  לש  בלושמ 
, ךכ לע  ףסונ  םינש .)  15  ) תרדגומ הפוקת  ךשמב  תוסנכההו  תואצוהה  םוכס  ןוויהכ  רדגומה  םינוש  רוציי  יחפנ  ןווגמ  לש  ( NPV)

םנוד לש 6,000  ימי  חטש  תאצקהל  רפכה  חותיפו  תואלקחה  דרשמ  לש  תידיתע  תינכת  לע  ססובמה  רוציי  שיחרת  ןחבנ 
רוצייה יחפנבו  תויחוורב  םייוניש  תוהזל  ידכ  ילכלכה  לדומל  תושיגר  חותינ  ךרענ  יפוסה  בלשב  .תימי  תואלקח  לש  תויוליעפל 
תפסותב םישבוימ  קוקיז  יניערג  לונתא : רוציי  לש  יאוולה  רצומ  יריחמבו  תוצאה  לש  ימויה  לודיגה  בצקב  תירשפא  היילע  חכונל 
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תיתלחתה תיברת  ןקתמב  הליחת  הלדג  תינסחה  הז , שיחרת  יפ  לע  (. Dried Distillers Grains with Solubles – DDGS  ) םיסמומ
ילבח ךרואל  הצאה  יליתש  םילתשנ  ןכמ , רחאל  .ןזה  תחבשה  ךרוצלו  םיב  לודיגה  ךשמה  רובע  ינושאר  יאלמכ  יתשבי , ( inoculum)

תיתילכת - בר הניפס  ידי  - לע הבוטרה  הסמויבה  תרצקנ  לש 15% ) ימוי  לודיג  בצק   ) םייעובש רחאל  .תוימי  תווחב  ( longlines  ) לודיג
.DDGS- לו לונתא  - ויבל תדבועמ  איה  םש  יתשבי , לעפמל  הסמויבה  העיגמ  הפוסיא  רחאל  .ריהמ  ףוסיאל  תינכמ  תכרעמ  תלעב 
,SSF תינכמ ,) הסירגו  שוביי   ) תמדקומ הנכה  הלעמל : ורכזוה  םהמ  קלחש  םידרפנ  םיבלש  - יתת השימחל  קלוח  דוביעה  ךילהת 

ןוהה תויולע  וכמתסה  לונתאל , תוצא  - ורקָמ דוביע  לש  תמייק  היישעת  רדעיהב  .םירצותה  ןוסחאו  יאוולה  ירצות  תקפה  קוקיז ,
רחאל  DDGS-לונתא ו תריכממ  תועבונ  תוסנכהה  סרית  . ילודיגב  ורוקמש  לונתאה  תיישעת  לע  דוביעה  בלש  לש  לועפתהו 

.םדוביע

חפנב וריא , ןוילימ  לע כ-19  דמוע  רוצייה  לש  יברמה  יקנה  יחכונה  ךרעה  יבטימ , שיחרתב  יכ  תוארמ  ילכלכה  חותינה  תואצות 
לש תואלקחה  דרשמ  שיחרתב  .םנוד  אוה 25,390  הז  שיחרתל  שורדה  ימיה  חטשה  תושבי  . תונוט  לש 62,050  יתנש  דוביע 

תושבי תונוט  לע 14,235  דמועו  םצמוצמ  דוביעה  חפנו  וריא , ןוילימ  -( 13.8 , ) ילילש יקנה  יחכונה  ךרעה  תאז , תמועל  םנוד ,  6,000
בצקב לש 1%  היילע  חותינה , יפ  לע  .תללוכ  תויחוורל  ימויה  לודיגה  בצק  תובישח  לע  עיבצמ  רויא 3 )  ) תושיגרה חותינ  .הנשב 

שיחרתה וליאו  וריא , ןוילימ  לש כ-1.7  יקנ  יחכונ  ךרעלו  תואלקחה  דרשמ  שיחרת  יפל  תויחוור  בינת  מ-15% ל-16% )  ) ימויה לודיגה 
לע רתוי , התוחפ  ךא  תיבויח , העפשה   DDGS יריחמל .וריא  ןוילימ  לעמ 90  לש  יקנ  יחכונ  ךרעל  ליבומ  הז  לודיג  בצק  לש  יבטימה 

.תויחוור גיצהל  ידכ   DDGS הנוט לש  ריחמב  וריא  לש 94  היילע  שרדית  תואלקחה  דרשמ  שיחרתל  המגודל , .רוצייה  תויחוור 

רויא 3
תושיגר חותינ  תואצות 

תפסותב םישבוימ  קוקיז  יניערג  יריחמו   Ulva לש ימויה  לודיגה  בצקב  םייוניש  תמועל  ( NPV  ) יקנ יחכונ  ךרע  תונתשה 
(DDGS  ) םיסמומ

תונקס מ

ונא .יגולויב  קלדל  רוקמ  שמשל  ןתלוכי  השגדוה  תונורחאה  םינשבו  היגולוקמרפו , ןוזמ  תוישעת  ןווגמב  יתוהמ  קלח  םי  תוצאל 
החונ השיג  לארשי  תנידמל  .םלועב  תוצא  - ורקָמ לש  שומישבו  לודיגב  םייתיישעתו  םייאלקח  םירקחמ  לש  תרבוג  המגמל  םידע 

הרופ עצמ  שמשל  הלוכי  וזכש  תואיצמ  .םהל  המיאתמ  הניא  תיָסלק  תואלקחש  םיבר  םיחטשו  הנשה  תומי  בורב  שמש  תנירק  םיל ,
ףנעל םייתיישעתו  םיגולונכט  םייעצמא  חותיפבו  םודיקב  תוליבומה  תונידמהמ  תויהל  לארשיל  רשפאלו  תוצא  ילודיגב  תונויסינל 

םייקה םוצעה  עדיה  תורמלו  ךכיפל , .רוצייה  תויחוור  לע  תערכמ  העפשה  שי  ימויה  לודיגה  בצקל  יכ  הלוע  ילכלכה  לדומהמ  .הז 
תויחוור גישהל  ידכ  םיתואנ  לודיג  יבצק  תחטבהל  יגולונכט  חותיפ  ךשמה  לע  שגד  םישל  שי  לארשיב , םג  תוימי  תוצא  לודיג  אשונב 

וא ליכא  ןובלח  ןוגכ  ללוכה , ךילהתב  םיינשמ  םירצומ  וקפויש  החנהב  הנתומ  חוורב , םייתסהל  לוכי  ימוקמ  ילכלכ  שיחרת  .תללוכ 
.ילכלכ ךרע  ילעב  םינוש  םיליעפ  םירמוח 
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איגל תדחוימ  הדות  . 3-9763/3-9711 סמ ' רקחמ  ןומימ  לע  לארשי  תנידמ  לש  ללחהו  היגולונכטה  עדמה , דרשמל  תודוהל  וננוצרב 
.טסקטה  תכירעבו  םירויאה  תנכהב  הרזע  לע  םימגאו  םימי  רקחל  ןוכמהמ  זפ 

תקפהל תוצא  לודיג  לש  תילכלכה  תויחוורה  תא  יתועמשמ  ןפואב  רפשל  לכוי  תוצאה  לודיג  בצק  תא  ריבגיש  יגולונכט  חותיפ 
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