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תנשב עדמל  שדח  ןימכ  לארשיב  הלגתהש  תוינטקה , תחפשממ  יתנש  - דח חמצ  איה  ( Vicia esdraelonensis  ) לאערזי תייקב 
תצורמב ךא  ןלוגבו , לילגב  םירתא  רפסמב  תופצומ  תודבכ  תומדאב  רבעב  לדג  ןימה  .הלופע  דילש  הירופלב  רוזאב  תוציבב  , 1924

תנשב .םהב  רכומ  היהש  םירתאה  לכמ  ןימה  םלענ  תינרדומ , תואלקחל  תועקרקב  שומישו  םיחלה  לודיגה  יתב  שוביי  םע  םינשה ,
תושר תא  הבייח  האיצמה  .לאערזי  קמעב  םישדע  לת  לש  תודשב  הנושארל , אצמנש  םוקמל  ךומס  שדחמ , ןימה  הלגתה   2012

הדחכה התועמשמ  לארשימ  ותדחכה  ןכלו  לארשימ , קר  רכומש  ןימ  והזש  ןוויכ  ןימה , רומישל  הלועפ  תינכת  תונבל  םינגהו  עבטה 
.תימלוע

רומיש םיירקיע : םיביכרמ  ינש  הדחכה  תנכסב  םיחמצ  רומישל  םינגהו  עבטה  תושר  לש  הלועפה  תינכת  תללוכ  האמה  תליחתמ 
ץוחמ רומיש  ינקתמב  רמולכ  (, ex situ  ) רתאל ץוחמ  רומישו  עבטב ,)  ) םהב םילדג  םיחמצהש  לודיגה  יתבב  רמולכ  (, in situ  ) רתאב

.לודיג תיבל 

הנגהל הקיקח  םודיק  רוביצה , ףותישב  םג  םיתעל  םיאנטובו , םיחקפ  םיכרועש  םירקס  תוללוכ  םיחמצ  רומישל  תוירקיעה  תולועפה 
.טלקמ ינגב  םינימ  לודיגו  רב  - תויסולכוא שושיאו  עבטל  הבשה  םינגה , קנבב  םתרימשו  םיערז  ףוסיא  הדחכה , תנכסב  םינימ  לע 

הדיחיה ךרדהו  לארשיב , עבטהמ  ודחכנש  םיחמצ  לש  תוינוציק  תואמגוד  ףא  ןנשיו  תובר , ינמ  תחא  המגוד  קר  איה  לאערזי  תייקב 
.עבטל הבשה  תוינכת  תיינבו  טלקמ  ינגב  םלודיג  איה  םתוא  רמשל 

יכרוצל הלא  םינימ  לש  יטנג  רגאמכ  ןה  הדחכה  תנכסב  םינימ  לע  בחרה  רוביצל  הרבסהבו  ךוניחב  ןה  בושח  דיקפת  טלקמ  ינגל 
טלקמ ינג  םה  םג  םיווהמה  םייטרפ , םישנא  םילהנמש  םיינטוב  םינגה  לעו  תואטיסרבינואב  םיינטובה  םינגה  לע  ףסונ  .עבטל  הבשה 

םילוקישה דחא  .ץראה  יבחרב  תושרה  ינקתמב  הדחכה  תנכסב  םינימ  רמשל  ןוכנל  האור  םינגהו  עבטה  תושר  הייבר , יניערגו 
רדעיה לשב  םינגהו , עבטה  תושר  ידי  - לע םיבצקותמ  םניאש  םינגב  רומישה  יצמאמ  לש  תולתה  םוצמצ  אוה  טלקמ  ינג  תמקהל 

םינגה יביצקתב  הלעמל מ-95%  ץצקל  ותעצהב  עיתפה  תואלקחה  רשש  תע  ונרעצל , ןוכנכ , חכוה  לוקישה  .םמויק  ךשמהל  תובורע 
גיצהלו רמשל  םתרטמש  טלקמ , ינג  תושרה  ינקתממ  המכב  ומקוה  תנשב 2007  לחה  ביצקתה 2015–2016 . תונשב  םיינטובה 
תרומש ךותב  םיאצמנש  םינגהמ  קלחב  .עבטל  הבשהל  םיערז  רוקמ  תווהל  ןכ  ומכו  רוזאב , םילדגה  םירידנה  םינימה  תא  להקל 

ינקתמב ומקוה  תונורחאה  םינשב  .רתוי  תובחרנ  םוקיש  תוינכתמ  קלחכ  המצע , הרומשה  חטש  לא  םירידנה  םיחמצה  ובשוה  עבט ,
םידדוב םינימל  טלקמ  םיווהמ  קלחו  תירוזאה , הייחמצה  ללכ  תא  םיגציימ  םהמ  קלח  םינוש , לדוג  ירדסב  טלקמ  ינג  הרשע  תושרה 
לאומס יבנב  טלקמ  ןג  םג  םקוי  תנשבו 2016  םורדו , זכרמ  ןופצ , תוזוחמ : השולשב  םיאצמנ  טלקמה  ינג  .הדחכה  תנכסב  םיאצמנה 

.ש " וי זוחמב 

חותיפהו היינבה  תודובע  תובקעב  םקוה  ןגה  .ןופצ  זוחמב  םקוהש  ןושארה  ןגה  אוה  קפא  ןיע  תרומשב  טלקמה  ןג 
, חטשב םיחמצה  לש  הלצה  תולועפ  ושענ  ןכלו  ידוחיי , לודיג  תיב  לע  וננכות  תודובעה  .הכומסה  ןמענ  תחלמב  ושענש 

גיצהלו רמשל  הרטמב  עבט ,) תרימשל  ןרקהמ  יביצקת  עויסב   ) תנשב 2007 םקוה  ןגה  .טלקמה  ןגל  ורבעוה  םהו 
תיב חל , לודיג  תיב  ילוח , עקש  םינוש : לודיג  יתב  רפסמ  ללוכ  אוה  .וכע  קמעו  ןמענה  רוזא  תייחמצ  תא  בחרה  רוביצל 

עבטהמ דחכנש  חמצ  םג  םהב  הדחכה , תנכסב  םיחמצ  ןגב 26  םילדוגמ  לוכה  ךסב  .החלמ  יחמצ  רוזאו  ירכרוכ , לודיג 
אוה הז  ןג  .םיפסונ  םינימ  העבש  הבורקה  הנשב  ףסוותהל  םיננכותמו  (, Linum maritimum  ) ףוחה תתשפ  ץראב – 

םילדוגמ םילכמבו  הממחב  .הדחכה  תנכסב  םיאצמנה  םיחמצל  הייבר  ןיערג  םג  שמשמש  טלקמ  ןגל  הבוט  המגוד 
.הרומשה חטשב  בקעמ  תוקלחל  םיבשומ  םהו  םיחל , לודיג  יתב  יחמצ 

 – הלשממה שאר  דרשמ  לש  תשרומ  ןרקמ  יביצקת  עויסב   ) תנשב 2014 םקוה  ירופיצ  ימואלה  ןגב  טלקמה  ןג 
ןוויכ ידוחיי , יפוא  וז  העקבל  .הפוטנ  תיב  תעקבל  תינייפואה  הייחמצה  תא  רוביצל  גיצהלו  רמשל  הרטמב  ךרד ,) ינויצ 

םויכ .םייאלקחה  םיחטשה  ילושב  לודגל  תודבכ  תומדא  יחמצל  תרשפאמה  תיתרוסמ  תואלקח  הב  הרמתשהש 
תואלקחל רבעמהו  תואלקחה  יפוא  יוניש  ללגב  הרומח  הדחכה  תנכסב  תודבכה  תומדאה  יחמצמ  םיבר  םיאצמנ 

תודבכ תומדאב  םילדגה  הדחכה  תנכסב  םינימ  םג  םילדוגמ  ןגב  .םייעבט  םיילוש  הריאשמ  אלש  תילירטס ,"  " תינרדומ
רבעמה תובקעב  םלעיהל  םילולע  םהשו  תובישח  ילעב  םהש  הנבה  ךותמ  הפוטנ , תיב  תעקבב  םילדג  אל  ךא  לילגב ,

, םיאלקח תודש  הפצה , רוזיא  חל , לודיג  תיב  םינוש : לודיג  יתב  רפסמ  ללוכ  ןגה  .תוינרדומ  תואלקח  תוטישב  לודיגל 
וילא ףסוותהל  םיננכותמו  הדחכה , תנכסב  םינימ  ןגב 20  םילדוגמ  לוכה  ךסב  .םיבלחס  ןגו  ןתסוב  תודבכ , תומדא 

םימזימל םיחמצל  יוביר  רוקמכו  ןגה  יחמצ  לודיגל  ןגב  הממח  המקוה  ןכ , ומכ  .הבורקה  הנשב  םיפסונ  םינימ  השיש 
ןיב .ירופיצ  לחנלו  הלופעב  םירידנה  םינימה  תשרוחל  הירופלב , תרומשל  לשמל  רוזאב , םיחמצ  תבשה  לש  םינוש 

Cucumis שלושמ (  אושיקו  ( Salvia eigii  ) גיֵא תוורמ  לאערזי , תייקב  םיאצמנ  תובשה  ךרוצל  םילדוגמה  םיחמצה 
.םהמ תברות  ( Cucumis melo  ) הניגה ןולמ  םגש  רב  - ינימ תצובקל  ךיישש  ןימ  אוה  שלושמה  אושיקה  (. acidus

.ןגב החלצהב  לדוגמו  ץראב  עבטהמ  דחכנ  אוה 
תציבב התייהש  תידוחייה  הייחמצה  תא  רמשלו  םקשל  ריזחהל , הרטמב  םקוה  הלוחה  תרומשב  ינטובה  ןגה 

תלעופ ןגה  לע  ףסונ  .הלוחהמ  ודחכנש  םיחמצו  םירידנ  םיחמצ  םג  אוצמל  ןתינ  םיברה  םימה  יחמצ  ןיב  .רבעב  הלוחה 
הבשה תננכותמ  הבורקה  הנשב  .הלוחה  תרומשל  םתבשהו  םיחמצה  לודיג  התרטמש  םירידנ , םיחמצ  תלתשמ  םג 
ינימ םכותמו 10  הלוחה , תרומשב  םנוד  לש כ-400  חטש  לא  תודג  תייחמצו  םימ  יחמצ  םיצע , לש  םינימ  לש 39 

.הדחכה  תנכסב  םיחמצ 
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.רבדמה רפס  תרוגחב  םילדגה  םיסיריאה  תצובקמ  לכיה  סיריא  אוהש  (, Iris atrofusca  ) םוחש סיריאל  טלקמ  ינג 
(, אשמע רה   ) תוירק לת  תרומש  איה  ץראב  הב  לדג  אוהש  הדיחיה  הרומשה  .ןדרי  - םורדלו לארשיל  ימדנא  ןימ  והז 

תנכסב הז  ןימ  אצמנ  םש  עבש , ראב  דילו  דרע  תעקבב  תוזכרתמ  בגנה  ןופצב  ןימה  תויסולכוא  .הדוהי  רבדמ  םורדבש 
םילדבה וליג  םירקסו  םירקחמ  .רתי  תייערו  םישיבכ  חותיפו  תיתשת  תודובע  עבש , ראב  ריעה  חותיפ  לשב  הדחכה 

הרימשל תובישחה  הלוע  ןכלו  עבש , ראב  רוזא  לש  תויסולכואל  דרע  תעקב  לש  תויסולכואה  ןיב  םייפיטונגו  םיינרוצ 
הז ןימ  תויסולכוא  לש  יוביגל  םינג  ומקוה  םינשב 2007–2013  .דרפנ  ןפואב  םיימואל , םינגב  םינושה  םיסופיטה  לע 

.דרע לת  ימואלה  ןגבו  עבש  ראב  לת  ימואלה  ןגב 
תונש ה-50 דע  .רכלב  לאכימ  הרומשה , גולוקא  לש  ותלבוהב  םזימ  איה  ידג  ןיע  תרומשב  הנאווסה  יצע  תבשה 

םהמ קלחש  םירידנ  םיחישו  םיצע  ינימ  םע  הנאווס  יומד  רישע  חמוצ  ףונ  ידג  ןיע  ןורדמב  טלש  האמה ה-20  לש 
: ויתורטמ .ידג  ןיע  לש  ידוחייה  ףונה  תא  םקשלו  רמשל  ידכ  התנבנש  תדחוימ  תינכת  אוה  םזימה  .לארשימ  ודחכנ 

ףס לעש  םיחמצ  ינימל  טלפמ  תריצי  לארשיב , ודחכנש  םיחמצ  ינימ  תבשה  ידג , ןיע  הוונ  בלב  ינדוס  חמוצ  ףונ  םוקיש 
רובע תיגולוקאה  תכרעמה  לש  האישנה  רשוכ  בוצייו  םיפסונ  םירידנ  םיחמצ  לש  תויסולכוא  שושיא  ץראב , הדחכה 

םינימה ןיב  .םינוש  םינימ  םיחישו מ-13  םיצע  הרומשה כ-490  חטשב  ולתשנ  תנשב 2009  .םילעיה  תייסולכוא 
Capparis  ) ימתור ףלצו  ( Leptadenia pyrotechnica  ) ירבדמ ןשע  - הלעמ לארשימ : ודחכנש  םיחמצ  ובשוהש ,

הריעש היורג  (, Cordia sinensis  ) רבדמה ַןנְפוג  ץראב : הדחכה  תנכסב  םיאצמנש  םיפסונ  םיחמצו  , (decidua
(. Moringa peregrina  ) תימתור הגנירומו  ( Maerua crassifolia  ) םילע - תבע האורֵמ  (, Grewia villosa)

הפוטנ תיב  תעקבב  תולעתהמו  תונייעמהמ  םילחנהמ , םימ  יחמצ  םיגצומ  וז  הקלחב  .הדחכה  תנכסב  לודיג  תיב  חל -  לודיג  תיב 
לבל ברמ  םוליצ : לאחתפיו |  ירופיצ  םילחנהמו 

ינקתמב טלקמ  ינג  תמקהל  הבר  תובישח  הנשי  הדחכה , תנכסב  לודיג  יתב  לע  הרימשל  םינגהו  עבטה  תושר  יצמאמ  םע  דבב  דב 
יכרד לע  דומילל  ול , ינש  ןיאש  בושח  ילכ  םיווהמו  ףונה , ןמ  םלעיהל  תולולעש  םינימ  לש  תויסולכוא  רמשל  םירשפאמש  תושרה ,

.הדחכה תנכסב  םיחמצ  לש  הבשה  לעו  יוביר  לע  לודיג ,

לע ףסונ –  עדימ  לבקל  ןכ  ומכו  תויפצת , תפסוה  ידי  - לע הדחכה  תנכסב  םיחמצ  לע  םייקה  עדימה  ןוכדעב  רוזעל  םינמזומ  םכנה 
. לארשיב הדחכה  תנכסב  םיחמצ  טנרטניאה ל רתאב  לארשיב –  הדחכה  תנכסב  םיחמצה  ינימ  לעו 414  תושרב  טלקמ  ינג 
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