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המרגו בכר , ילכו  תוריק  תוכרדמ , םוהיזל  רוקמל  ויתוגפ  תא  הכפה  הז  ץע  הקיבאמה  הערצ  לש  ץראל  העגה  (. Ficus rubiginosa  ) ידולח סוקיפ  לש  תיסיסע  הגפ 
CC BY 2.0) John Tann : ) םוליצ םייעבט |  לודיג  יתבל  יונ  תוניגמ  ותוטשפתהל 

סוקיפה תוטשפתה  הלודג –  הרצ  הנטק  הערצ 
לארשיב ידולחה 

םהמ קלח  .םיבר  םירז  םיחמצ  ץראל  וסנכוה  האמב ה-19 , לחה  לארשי , ץראב  תשדוחמה  תידוהיה  תובשייתהה  תליחתמ  רבכ 
תויהל ךפה  םיחמצה  ןמ  ןטק  קלח  .ףנכמו  ןולאצ  הדנרק , ומכ ג' יונ , יחמצ  קלחו  ודקובאו , ץע  יחופת  םיפיזש , ומכ  לכאמ , יחמצ 

Parkinsonia  ) תינּכישה הינוסניקרפה  וא  ( Lantana camara  ) תינוגססה הנטנלה  לשמל  ךכ  .ןטק  אל  יגולוקא  דרטמו  שלופ 
לע ףא  ןכ , ומכ  .םייעבט  םיביוא  רדעיהו  תיגולוקא  תושימג  תונמנ  שלופל   ךופהיש  ידכ  חמצל  תושורדה  תונוכתה  ןיב  (. aculeata

יתלבו הטושפ  תויהל  תבייח  שלופ  חמצ  לש  הקבאהה  ךרדש  רורב  ץראב , היד  הרקחנ  אל  םישלופ  םיחמצ  לצא  הקבאההש  יפ 
הינוטגנישוו [, Ailanthus altissima , ] תיטולב הְָּתַנְליַא   ) חור יקבאומ  ויהי  םישלופ  םיחמצש  הפוצמ  ךכ , .םיבר  םיביכרמב  היולת 

וא [( Ambrosia confertiflora  ] תסנוכמ היסֹורבמא  [, Ricinus communis  ] יוצמ ןויקיק  [, Washingtonia filifera  ] תיטוח
.ותוא םיקיבאמ  שבד , ירובד  רקיעבו  םיקיבאמ , לש  בחר  ןווגמש  תיסחי  טושפ  חרפ  ילעב  ונייהד  (, generalist  ) םינללוכ םיקבאומ 

" רימה ש" ( Oenothera drummondii  ) יפוחה הלילה  רנ  וא  (, Verbesina encelioides  ) בוהזה ןוְפַנּכה  הינוסניקרפה , לשמל  ךכ 
. םיימוקמה  םיקיבאמב  ססקטב  םייפיצפסה  םיקיבאמה  תא 

הנומו כ- םייתותה , תחפשמל  ךייש  סוקיפ  גוסה  .תכבוסמו  תבכרומ  םהלש  הקבאהה  תכרעמש  רחאמ  ןפוד , יאצוי  םה  םיסוקיפה 
םירוזאב ללכ  ךרדב  אצמנ  הזה  גוסה  .ןופצב  םורדב ל-45  בחורה 35  יווק  ןיב  ערתשמו  םלועב , הבחר  הצופת  לעב  אוה  .םינימ   750

.ריעז חתפ  הלו  תיטמרה , טעמכ  הרוגס  הגפ )  ) תירודכ תחרפת  סוקיפל  .םימ  לש  עפשו  תיסחי  ההובג  הרוטרפמט  ילעב  םייפורט 
.ירמגל טעמכ  רוגסו  ףופכ  הז  ףנע  ךא  םיחרפ , ליכמה  ףנע  איה  הגפה  השעמל ,

, סוקיפה ינימ  בורב  .הקבאהל   Agaonidae תחפשממ הריעז  הערצב  תטלחומה  ותולת  אוה  סוקיפ  גוסב  םיטלובה  םינייפאמה  דחא 
Blastophaga םשב הקיבאמ  הערצ  ( Ficus carica  ) הנאתה סוקיפל  לשמל , ךכ , .ולשמ  הקיבאמ  הערצ  ןימ  סוקיפ –  לש  ןימ  לכל 
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(Ficus religiosa  ) שודקה סוקיפה  תאו  , Ceratosolen rabicus םשב הערצ  ( Ficus sycomorus  ) המקשה סוקיפל  , psenes
הערצ לש  דחא  ןיממ  רתוי  ידי  - לע םיסלכואמ  סוקיפ  ינימ  לש  טעומ  רפסמ  קר  . Blastophaga quadraticeps הערצה הקיבאמ 

לכ תוקיבאמה , תוערצה  לע  ףסונ  .סוקיפ  לש  דחא  ןיממ  רתוי  תסלכאמ  דחא  ןיממ  הקיבאמ  הערצש  אצמנ  אלש  טעמכ  .הקיבאמ 
.תוליפט תוערצ  לש  םינימ  רפסמ  וא  הערצ  םג  תוגפב  סלכאל  יושע  סוקיפ 

ןד םוליצ : תורֵּפ |  ףלטע  וא  רופיצ  לש  תשלשלב  וערז  תצפהמ  האצותכ  ןורשה  דוהב  תיב  ריק  לע  שודק  סוקיפ  לש  הטיבנ 
' ץיבוקסיא

Ficus  ) המקשה תבו  ינוכית , םיה  רוזאה  לכב  הלדגה  הנאתה , םיערז : םירצויה  רב  יחמצ  םהש  סוקיפ  ינימ  ינש  שי  ץראב 
םא רורב  אל  ךא  עבטב , רב  םייק  המקש , ףסונ , ןימ  .בגנב  תוידאו  רפסמב  קר  היוצמו  הרידנ , המקשה  תב  (. pseudosycomorus

ןדועב ץראל  תורשונ  תוגפה  םיקיבאמ , םירסח  ץראב  םייתוברתה  םיסוקיפה  בור  תוברת  . חמצכ  ץראל  קוחרה  רבעב  סנכוה 
.םיערז     תורצוי  ןניאש  ןבומכו  תוקורי ,

רצי אל  ןכלהמבש  תובר  םינש  רבכ  יונ  חמצכ  ץראב  לדגה  (, Ficus rubiginosa  ) ידולח סוקיפ  םג  אצמנ  תוברתה  יסוקיפ  ןיב 
ידולחה סוקיפה  יצע  לע  עיפוהל  וליחתה  הנש  ינפל כ-20  .דרטמ  תווהמ  ןניאו  תורשונ  תוקוריהו  תונטקה  ויתוגפ  ןכש  היעב ,

ושענ בכרה , ילכ  תאו  תובוחרה  תא  םהזל  וליחתה  הלא  תויסיסע  תוגפ  .תומודא  וא  תומותכ  תולודג , תוגפ  ץראב  םינוש  םירוזאב 
תוניימ םילובלוב , ומכ  תובר , םירופיצ  ידי  - לע תולכאנ  הלא  תוגפ  רויא 1 .)  ) יוקינב ךרוצה  ללגב  תובר  תואצוהל  ומרגו  יניצר , דרטמ 

תוגפ יכ  ררבתה  .תוינוכמו  תוריק  לע  םתשלשל  תא  םיזיתמ  םג  םיערזה  תצפה  לע  ףסונש  תורֵּפ , יפלטע  ידי  לע  ןכו  תוימרטסירטו ,
דילו םילחנ  ידצב  םיתב , תוריק  לע  תוכרדמ , ןיב  הקשומ , םוקמ  לכב  טעמכ  טובנל  ולחהש  םיירופ  םיערז  תוליכמ  הלא  תויסיסע 

.תוגורע לחנב  וא  ןדריה  ךרואל  ומכ  םיבשוימ , אל  לודיג  יתב  ללוכ  ץראב , םיבר  םירוזאב  טשפתהל  ליחתה  חמצה  .םיבזרמ 

קוידב  – Pleistodontes imperialis אוה אצמנש  ןימהו  , Agaonidae תחפשממ הערצ  תוסלכאמ  ןה  יכ  התארה  תֹוגפה  תקידב 
רויא 2)  ) חמצה לש  יעבטה  ולודיג  תיבב  הילרטסואב  אצמנה  ןימ  ותוא 
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רויא 1
ידולח סוקיפ  לש  תוגפ  תרישנמ  האצותכ  ומהוזש  ביבא  - לתב תוכרדמ 
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רויא 2
ידולחה סוקיפה  תא  הקיבאמה  , Pleistodontes imperialis הערצה

CC BY 2.0 Flickr ,Forest and Kim םוליצ : םייפנכ |  רסח  רכז , הטמל : הלטהה ; רוניצ  תלעב  הערצה , תבקנ  הלעמל :
Starr

ץראל הערצה  תעגה  תורשפא 

תחא ךא  הכורא , וא  הרצק  ךרד , לכב  עיגהל  םילוכי  םיערזה  וא  םירוחייה  .הילרטסואב  ידולחה  סוקיפה  לש  ורוקמ  רומאכ ,
הילוחה ןהש  תוקיבאמה , תוערצה  ועיגה  דציכ  איה  הריהמה , ותצופתו  םיערזה  תריצי  ןימה , תוצרפתה  תנבהל  תובושחה  תולאשה 

.וז תכרעמב  השיגרה 

: ךכל תויורשפא  המכ  ןנשי 

םאו תוערצב , םיסלכואמ  םיצע  םימייק  ונביבס  תונידמהמ  תחאב  םא  םייקתהל  היושע  תורשפאה  חור –  וא  ףועמ 
תסינכל יוכיסה  ונתכרעהל  .יביטפצרה  בלשב  הגפל  סנכיהל  וחילצהו  חורה  םע  ואשינ  וא  ופע  םהמ  וחיגהש  תוערצ 

ריבס הפועת  קחרמש  ןוויכמו  ונביבס , תוצראב  הלאכ  םיצע  םויק  לע  םיעדוי  ונניאש  רחאמ  שולק , וז  ךרדב  תוערצה 
.מ תורשעל ק" קר  עיגמ  הערצ  רובע 

דע  ) ידמ ךורא  וניא  הסיטה  ךשמ  רשאכ  .סויזלצ  תולעמ  איה כ-25  םיעסונה  את  תרוטרפמט  סוטמב –  םיעסונ  את 
תא טולקיש  ץראב , יביטפצר  ץע  םויק  איה  הינתהה  .תוערצ  תרבעה  לש  הריבס  תורשפא  תמייק  תועש ,)  10

.תוערצה
םייוסינב ונאצמש  יפכ  .תולעמ  ןה 0–7  םומיח , אלל  ןעטמה , אתב  תוררושה  תורוטרפמטה  סוטמב –  ןעטמ  את 

ןניא תוערצהש  ןוויכמ  .תולעמ  -( 10  ) לש ףאו  תולעמ  לש 0  תורוטרפמטב  תודרוש  תוגפהו  תוערצה  םירקובמ ,
ןניא ןה  יכ  היה  הארנו  תוערצה , לש  םייחה  ךשמ  תא  וכיראה "  " תוכומנה תורוטרפמטה  הלא , תורוטרפמטב  תוליעפ 
תוערצ לש  םידירש  הדבעמב  ואצמנ  אל  ךכמ  תוחפ  וא  -( 20  ) לש תורוטרפמטב  .הרשפה  ורבעש  רחאל  ןהמ  תועגפנ 

.תוגפ ךותב  תוערצ  לש  וא  תוישפוח 
וקזחוה תוערצה  וא  תוגפהש  הרוטרפמטהו  עסמה  ךשמ  אוה  עירכמה  םרוגה  םלוא  הריבס , תורשפא  וז  הניפס – 

ךותמ וררחתשה  אל  ןה  ןכ  םא  אלא  הגלפה , ימי  ינשמ  רתוי  דמעמ  וקיזחי  אל  רדחה  תרוטרפמטב  תוערצש  ריבס  .הב 
ץראל ועיגיש  יוכיס  םייק  תולעמ , לש 4  וליפא  רוריקב , וקזחוה  תוערצ  תוררחשמש  תוגפה  וא  תוערצה  םא  ךא  .הגפה 

. הנאתב  רקחמ  תואצות  ונתוא  ודמילש  יפכ  [1]החטבב ,
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קיבאמ תשרודו  תבכרומ  ולש  הקבאהה  תכרעמ  ןכש  שלופ , חמצכ  םינייפואמה  םיחמצה  לע  הנמנ  וניא  סוקיפ  גוסה  םוכיסל ,
ואצמנו םיה , ךרד  וא  ריוואה  ךרד  םא  ןיב  ץראל  , ולש  תוקיבאמה  תוערצה  ועיגהש  עגרב  ןכ , יפ  לע  ףא  .ץראב  םייק  אלש  יפיצפס 

.ץראב םיבר  םירוזאב  וטבנש  םיערז  רוצילו  םיחמצה  תא  קיבאהל  תוריהמב , טשפתהל  ולחה  ןה  ןתוא , טולקל  םילגוסמ  ויהש  םיצע 
.יעבטה לקשמה  יוויש  יוניש  תיעבטה −  הביבסל  םויא  םג  םירצויו  ריעה , תובוחר  םוהיזב  אטבתמה  דרטמ  םירצוי  םיצעה 

ץראב .שלופ  חמצל  םוסחמ  תשמשמ  תכבוסמ  וא  תבכרומ  הקבאה  דימת  אלש  דומלל  ןתינ  ידולחה  סוקיפה  לש  המגודה  ןמ 
Ficus  ) םילע לודג  סוקיפ  (, Ficus lyrata  ) ירוניכ סוקיפ  (, Ficus Benjamina  ) הנימינב סוקיפ  ןוגכ  םיבר , סוקיפ  ינימ  דוע  םימייק 

ןמזה ךשמבש  ךכל  םידמעומ  םלוכו  דועו , ( Ficus elastic  ) ימוגה סוקיפ  (, Ficus benghalensis  ) ילגנב סוקיפ  (, macrophylla
םיבר םירגתא  ינפב  דומענ  ךכ  םיסוקיפ , ינימ  רתוי  וסלכאתיש  לככ  .םתוא  וסלכאיו  םהל  תויפיצפסה  תוקיבאמה  תוערצה  ועיגי 

לש תורחתה  תלוכי  המ  אל  ןבומכו  וטשפתי , לודיג  יתב  וליאל  עדוי  שיא  ןיאו  םיסוקיפ , לש  תרבגתמ  השילפ  ינפמ  הנגה  לש  רתוי 
יקלח םיחמצ , אובי  לש  הרקמ  לכ  תוריהזב  לוקשל  ךרוצה  איה , קיסהל  ןתינש  תירקיעה  הנקסמה  .םתיא  םיימוקמה  םיחמצה 

.ץראל םיקרח  וא  םיחמצ 
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