
ןרק  ןתנוי 
, הביבסהו םימה  עקרקה , יעדמל  ןוכמ 

זכרמ יאלקחה –  רקחמה  להנִמ 
, תואלקחה יעדמל  הטלוקפה  ינקלוו ,
.ה טרבור  הביבסה ע"ש  תוכיאו  ןוזמה 

תירבעה הטיסרבינואה  תימס ,
םילשוריב

רבוסירוב  לאכימ 
, הביבסהו םימ  עקרקה  יעדמל  ןוכמה 

ינקלוו זכרמ  יאלקחה -  רקחמה  להנִמ 

גד  ןונרא 
תליג רקחמ  זכרמ  ירפ , יצעל  הקלחמ 

להנִמ רבדמה , ףס  לע  תואלקחל 
יאלקחה רקחמה 

יקסבונחוב  הד  ' זדנ
םימה עקרקה , יעדמל  ןוכמה 

 – יאלקחה רקחמה  להנִמ  הביבסהו ,
ינקלוו זכרמ 

ירופצ  קחצי 
תליג רקחמ  זכרמ  ירפ , יצעל  הקלחמ 

להנִמ רבדמה , ףס  לע  תואלקחל 
יאלקחה רקחמה 

םיתימע טופיש  רבע  הז  רמאמ 

ץלמומ טוטיצ 

.םירחאו גד א  רבוסירוב מ , ןרק י ,
לש תילזונ  תלוספ  תעפשה  . 2015

החיפס תויצקארטניא  לע  דב  יתב 
.עקרקב תוינגרוא  תובוכרת  לש 

.308–302 הביבסו 6(4 :) היגולוקא 

רקחמה ךרכ 6(4)תיזח  ףרוח 2015 /  2015ןויליג  רבמצדב ,  17

הביבסה תנגהל  דרשמה  רובע  ןרוא , יתיא  םוליצ : תשק |  תיב  רעי  ףונ  ךרדב  רקע  רוזיפ 

לע דב  יתב  לש  תילזונ  תלוספ  תעפשה 
תוינגרוא תובוכרת  לש  החיפס  תויצקארטניא 

עקרקב

גלזמה הצק  לע 

סמועב ההובג , תויצמוחב  תנייפואמה  רקע –  תילזונ –  תלוספ  אוה  תיז  ןמש  תקפה  ךילהת  לש  יאוול  רצות 
.תוליער תוילונפ  תובוכרת  לש  הובג  זוכירבו  הובג  ינגרוא 

, תודשב לשמל  תועקרק , יבג  לע  תרזופמ  איה  םיכפש , רוהיט  ינוכמלו  םילחנל  םרזות  אל  וז  תלוספש  ידכ 
.תורעיבו םיכרדב  םיעטמב ,

עקרקה תלוכי  תא  ריבגמ  רקע  רוזיפ  יכ  רקחמב  אצמנ  ראשה  ןיב  .עקרקה  תונוכת  לע  תועפשה  שי  רקעל 
(. םירחא םימהזמו  הרבדה  ירמוח  ןוגכ   ) ישונא וא  יעבט  רוקממ  םילקימיכ , חופסל 

םצמצמ יתביבסה : םלרוג  לע  עיפשמו  םייגולויב , םיכילהתל  םתונימז  תא  ןיטקמ  עקרקב  םילקימיכ  עוביק 
.הנוילעה עקרקה  תבכשב  םימהזמ  תורבטצהל  םרוגו  םוהתה ) ימל  לשמל   ) הביבסל םימהזמ  תוטשפתה 

תכרעמה
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ריצקת

ןמש דצל  יאוול  ירצות  ינש  םילבקתמ  התרגסמבו  תיז , ןמש  תקפהל  לארשיב  הצופנה  הטישה  איה  תיזאפ  - תלתה הטישה 
לש הובג  זוכיר  ליכמו  יצמוח , אוהש  תויה  בכרומ , רקעב  לופיטה  רקע ."  " הנוכמה תילזונ  תלוספו  הקצומ  תֶֶפּג  ומצע : תיזה 

"ל, קק יחטשב  םיעטמב , םייאלקח , תודשב  רקעה  לש  ורוזיפ  בשחנ  םויכ  .תוליער  תוילונפ  תובוכרתו  ינגרוא  רמוח 
רוזיפל תאז , םע  .וז  תלוספב  לופיטל  תצלמומה  תוירקיעה  תוטישה  תחאל  תובצחמבו  רכרוכ  יכרדב  תויאלקח , םיכרדב 
עקרקה לש  התלוכי  לע  ראשה , ןיב  היתונוכת ; לעו  עקרקה  ביט  לע  תונוש  תוכלשה  תויהל  תויושע  תועקרק  יבג  לע  רקע 

.רוזאב שומיש  םהב  השענש  הרבדה  ירמוחו  יאלקח  שומישב  םילקימיכ  ןוגכ  ישונא , וא  יעבט  רוקממ  םילקימיכ  חופסל 
ריבגהל היושע  איהו  םילקימיכה , לש  יתביבסה  םלרוג  לע  העפשה  שי  עקרקה  ידי  - לע תוינגרוא  תובוכרת  לש  החיפסל 

השולש חופסל  עקרקה  לאיצנטופ  לע  רקעה  רוזיפ  תעפשה  לע  חוודל  איה  הז  רמאמ  תרטמ  .תועקרקב  םתורבטצה  תא 
תוצופנה תוינגרוא  תובוכרת  םיגציימה  םירמוח  ינשו  ןיזרטאו ,) ןורויד  ןיזמיס ,  ) םיבשעה ילטוק  תרדסמ  הרבדה  ירמוח 

יעטממ הנוש  םקרמ  תולעב  תועקרק  ומגדנ  הקידבה  םשל  תיאפק .) הצמוחו  לונפ   ) ומצע רקעבו  ישונא  רוקממ  םימהזמב 
הלא תועקרק  .מ  0–3 ס"מ ו-3–20 ס" םיקמוע : ינשב  תאזו  הבגנ , ץוביקבו  םיביבר  ץוביקב  תליג , רקחמה  זכרמב  םיתיז 

היילעל ליבוהל  יושע  רקעה  רוזיפ  יכ  הלוע  םיאצממהמ  .רוזיפ  אלל  תרוקיב  תוקלחו  רקע  ןהילע  רזופש  תוקלח  וללכ 
, תונחבנה תוינגרואה  תובוכרתהו  עקרקה  ןיב  החיפסה  תויצקארטניאב  השולש  וא  םיינש  יפ  דע  לש  תיתועמשמ 

היילעה .תימימה  הסימתה  ןיבו  עקרקה  ןיב  חפסנה  תוגלפתה  תא  םיראתמה  ( K  ) הקולחה ימדקמב  תאטבתמש 
תובכשב םג  ךא  הילע , רזופ  רקעהש  0–3 ס"מ , הנוילעה , עקרקה  תבכשב  דוחייב  יוטיב  ידיל  האב  הקולחה  ימדקמב 

וביטל םג  הארנה  לככ  הרושקו  ינגרואה , רמוחה  תלוכתב  היילעל  הליבקמ  העפותה  .רתוי  הנותמ  הרוצב  תונותחתה 
םיינגרואה םירמוחה  לש  םתודיינ  תדרוהל  םג  ליבוהל  לאיצנטופ  שי  וז  העפשהל  ראשה , ןיב  .רמוחה  לש  ויתונוכתלו 

.וזל וז  תודגונמ  תויהל  תויושע  ףא  םיתעלו  תויועמשמ , - דח ןניא  תונווגמ , וז  העפותל  תוירשפאה  תוכלשהה  .עקרקב 
(, םוהתה ימ  רבעל  םתדידנ  טרפבו   ) הביבסל םיינגרוא  םימהזמ  לש  םתוטשפתה  תעינמל  המורת  הנשי  אסיג  דחמ  המגודל ,

.הייפואב םיוסמ  יוניש  רורגל  םייושעש  הנוילעה , עקרקה  תבכשב  םיינגרוא  םילקימיכ  תורבטצה  דודיע  שי  אסיג  ךדיאמו 

עק ר

תנשל ןוכנ  תוחתפתה  . תמגמב  הב  יוצמ  אוה  תונורחאה  םינשה  ךרואלו  הנידמה , תואלקחב  בושח  ףנע  אוה  תיזה  ןמש  רוציי  ףנע 
- ודה הטישה  תוירקיע : תוטיש  יתשב  ןמש  תקפהל  דעוימ  עירכמה  םבורש  םיתיז   יעטמ  לש  םימנוד  ףלא  םנשי כ-328   2014
ץראב  תירקיעה  הקפהה  תטישכ  תשמשמש  תיזאפ  - תלתה הטישהו  הצחמל , הקצומ  תלוספו  תיז  ןמש  הב  םילבקתמש  תיזאפ ,

תונוט ףלא  לש כ-81  בשוחמ  ףקיהב  תֶֶפּג  תארקנה  הקצומ  תלוספ  : יאוול ירצות  ינשו  תיז  ןמש  םילבקתמ  תיזאפ  - תלתה הטישב  . 
.הבר הבונת  ןהב  שיש  םינשב  תאזו  תנשל 2013  , ןוכנ  לש כ-132,500 מ"ק  בשוחמ  ףקיהב  רקע  הנוכמה  תילזונ  תלוספו  , 

הבולישו םייח   ילעבל  ןוזמל  תופסותכ  הריעב , רמוחכ  הב  שומישה  ןוגכ  תועודיו , תנווגמ  הקצומה  תלוספב  לופיטה  יכרד  דועב 
רמוח לש  הובג  רועיש  ליכמ  הכ , דע  ןייפואש  יפכ  רקעה , .רקעה  יבגל  רבדה  ןכ  אל  היצטסופמוק  , יכילהתב  ירקיע  ביכרמכ 

רקעה תאזמ , הרתי  תונוש  . תורזגנ  תולעב  תורחא  תובוכרתו  ןמוש  תוצמוח  תויטפילא , תוילונפ , תובוכרת  ללוכה  ינגרוא ,
. םייסופיט  םיינוריע  םיכפשמ  יפ 200–400  ההובגה  ימיכו  ימיכויב  ןצמח  תכירצבו  לש 4–5 , יצמוח  ( pH  ) הבגה ךרעב  ןייפאתמ 

, לוהימ יאלקח , הדשב  רוזיפל  דע  הריגאו  םוגיא  ןהב  רקעה , תלוספב  לופיטל  םיכרד  רפסמ  הביבסה  תנגהל  דרשמה  גיצמ  לארשיב 
תומכהו רקעה  לש  וינייפאמ  תאז , דצל  רקע  . תטילקל  םיידועיי  םייגולונכט  םינקתמ  תמקהו  רדגומ  היצטסופמוק  רתאל  הרבעה 
םהילא רקעה  תמרזה  םימייקה –  םיש  " טמה לש  רוהיטה  ךרעמב  הלא  םיכפש  בוליש  תעב  תויתייעבל  םימרוג  ונממ  תלבקתמה 

, יתביבס קזנו  םימ  תורוקמ  םוהיז  רורגל  הלולע  וזכ  הסירק  םתסירקל  . םורגל  היושע  ףאו  םיכפשה , רוהיט  ילעפמל  קזנ  הבסמ 
הנומ הביבסה  תנגהל  דרשמה  םעטמ  ןכדועמ  תויחנה  ךמסמ  תנשב 2010  . ךומסה  ןוזליח  לחנבו  לאימרכ  "ש  טמב עריאש  יפכ 
תעב דוחייב   ) חיר עגפמ  רקעה  לש  ותויה  םוהת , ימו  םילחנ  ימ  םוהיז  המגודל : רקובמ , וניאש  רקע  קוליסמ  תומרגנה  תופסונ  תויעב 
הרומ דרשמהו  רקע , לש  רקובמ  רוזיפ  יבגל  תשרופמ  תויחנה  תועיפומ  ךמסמה  תרגסמב  .בויבה  תכרעמב  תירשפא  העיגפו  םוגיא )

רכרוכ יכרדב  תויאלקח , םיכרדב  "ל , קק יחטשב  םיעטמב , םייאלקח , תודשב  רקע  לש  יעקרק  רוזיפ  עצבל  ץראב  דבה  יתב  ילעבל 
.תובצחמבו

תיירשה אוצמל  ןתינ  ךכל  םייוטיבה  ןיב  .היתונוכת  לעו  עקרקה  ביט  לע  תונוש  תוכלשה  תויהל  תויושע  תועקרק  יבג  לע  רקע  רוזיפל 
תטיבנ בוכיע  םישרוש  , תוכראתהב  העיגפ  םיחמצ , לש  תירשפא  הלערהו  תויסקוט  - וטיפ עקרקה  , תבכש  לע  תויבופורדיה 

תויצקארטניא לע  עיפשהל  יופצ  רקע  לש  יעקרק  רוזיפ  ראשה , ןיב  תילאיבורקימה  . הייסולכואב  העיגפו  ינמז   ןפואב  םיערז 
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שומיש םהב  השענש  הרבדה  ירמוחו  םינוש  םילקימיכורגא  םהב  ישונא , וא  יעבט  רוקממ  םילקימיכ  ןווגמל  עקרקה  ןיב  החיפסה 
.ול ךומס  וא  רוזאב 

תורזגנה תועפשה  ןווגמ  תונמל  ןתינ  .יתביבסה  םלרוג  לע  העפשהב  בושח  דיקפת  עקרקה  ידי  - לע תוינגרוא  תובוכרת  לש  החיפסל 
תדימ תדרוה  םוהת , ימ  םוהיזו  עקרקה  קמוע  יפלכ  םירמוח  לש  םתעונת  יוכיד  המגודל : עקרקל , תבוכרתה  לש  הקזח  החיפסמ 

םילקימיכ םע  םתבוגת  תועקרקב , םילקימיכ  לש  םתורבטצה  לע  העפשה  ןכו  תיגולויבה  םתונימז  תדרוה  הרפסומטאל , םפודינ 
.םקוריפו םירחא 

טביההמו יאלקחה  טביההמ  לקימיכ , - עקרק החיפסה  תויצקארטניא  לע  רקעה  רוזיפ  לש  ותעפשה  תניחבל  תובישח  הנשי  ךכל , יא 
םימהזמ םילקימיכ  לשו  טרפב , םיינגרוא  םילקימיכורגא  לש  םלרוגל  רושקה  לכב  רתוי  הבוט  הנבהל  םורתי  הז  עדי  .יתביבסה 

.דב יתבמ  םיילזונ  םיכפש  לש  יארקא  וא  רקובמ  רוזיפמ  תעפשומה  הביבסב  ללכב ,

אצמנ תאז , דצל  .ידמל  לבגומ  עקרקה  ידי  - לע םיינגרוא  םילקימיכ  לש  החיפס  לע  רקעה  לש  ותעפשה  יבגל  םויכ  םייקה  עדיה 
םג האצמנ  המוד  העפות  עקרקל  . ןיזרטא  לש  החיפסב  היילעל  ומרג  הדבעמ  יאנתב  חווט  - תרצק הרגדהו  רקע  רוזיפ  יכ  רבעב 

גיצהל שקבנ  הז  רקחמב  הרושאל  . הרורב  הניא  ןהב  רקעה  רוזיפ  תיירוטסיהש  רקעב , תולפוטמ  תועקרקב  ןורוידו  ןיזמיס  רובע 
םילקימיכ לש  החיפסה  תויצקארטניא  לע  עיפשמ  םיעודי , םיפקיהב  יאלקח  חטשב  רזופשו  םידקמ , לופיט  רבע  אלש  רקע  דציכ 
לונפ םג  ןכו  ןיזרטא  ןורויד , ןיזמיס , םיבשעה : ילטוק  תרדסמ  הרבדה  ירמוח  לש  םתחיפס  הנחבנ  ךכ , םשל  .עקרקל  םיינגרוא 

לע ישונא ) רוקממ  םימהזמבו  רקעב  תוצופנש  תוימיכ  תוצובק  תיקלח  גצייל  תולוכיש  תויטמורא , תובוכרת   ) תיאפק הצמוחו 
.עודי ףקיהב  רקע  ןהילע  רזופש  הבגנו , תליג  םיביבר , םירתא : השולשב  םיתיז  יעטממ  ומגדנש  תועקרק 

םירמוחו תוטיש 

תועקרק

(, תילוח ןייס  תיסרח  עקרק   ) תליג רקחמה  זכרמב  םיתיז : יעטמ  השולשב  ומגדנ  הנוש  םקרמו  ינגרוא  רמוח  תלוכת  תולעב  תועקרק 
לש רתוי  בחר  ןויפא  .ימורדה  ףוחה  רושימבש  יניט ) ןייס   ) הבגנ ץוביקב  ןכו  תילוח ,) ןייס  תיסרח   ) בגנה זכרמב  םיביבר  ץוביקב 

0–3 ס"מ המיגדה ; רתא  ךותב  תורזח )  ) םירוזא השולשמ  םיקמוע  ינשב  העצבתה  המיגדה  רוקמב  . אצמיהל  לוכי  הלא  תועקרק 
.רקעה רוזיפ  אלל  תרוקיבה  עקרקבו  רקע , הילע  רזופש  עקרקב  ו-3–20 ס"מ ,

לע .םעפ  לכב  םנודל  לש 10–14 מ"ק  ףקיהב  םינש  עברא  ךשמב  הנשל  תחא  רקע  רזופ  םיביברמ  תלפוטמה  עקרקה  לע 
דבה תיבב  רקעה  לש  ורוקמ  תוקלחה  שולשב  .םנודל  לש 7 מ"ק  ףקיהב  ימעפ  - דחו ןותמ  רוזיפ  עצבתה  הבגנבו  תליגב  תועקרקה 

ןורחאה רוזיפה  תעמ  םישדוח  השימח  דע  השולשכ  ביבאה , ישדוחב  העצבתה  תועקרקה  תמיגד  .םיביבר  ץוביקל  ךומסה  הצולח 
אוצמל ןתינ  ןהילע  וכרענש  תוקידבה  יבגל  טוריפ  ןכו  וללה , תועקרקב  המיגדהו  רוזיפה  ןפוא  יבגל  םיפסונ  םינותנ  .רקעה  לש 

. םירחא  םימוסרפב 

תויטילנא תודידמו  החיפס  ייוסינ 

( ָרלֹומ  0.01  ) דירולכ םויצלקו  רטילל ) 200 מ"ג   ) דיצויבכ דיזא  םוידוס  לש  תוחכונב  תימימ  הסימת  ךותמ  ועצוב  החיפסה  ייוסינ 
לש םינוש  םיזוכיר  השולשב  הקדבנ  תובוכרתה  תחיפס  םירחא  . םימוסרפב  טוריפב  ראותמכו  לוקוטורפל   םאתהב 

תורזח יתשו  חפוסה , תוחכונב  תורזח  שולש  ודדמנ  זוכיר  לכל  .תיאפק  הצמוחו  לונפ  ןורויד , ןיזמיס , ןיזרטא , תואבה : תובוכרתה 
החקלנש עקרקה  תמיגד  תא  תגציימ  החיפסה  תדידמב  הרזח  לכ  .עקרק  תוחכונ  ילב  תבוכרתה  לש  הסימתב  תימינפ  תרוקיבב 

.הדשה תא  תגציימה  תונושמ  עפשוהש  םגדמ  שמיש  החיפסה  יוסינש  ךכ  המיגדה , רוזא  ךותב  םידרפנ  תומוקמ  השולשמ  דחאמ 
םניאש םיאנתבו  סויזלצ  תולעמ  לש 25  הרוטרפמט  וב  הרמשנו  תועש , לע 72  דמועה  לקשמ  יווישל  העגה  ןמז  יפ  לע  עצוב  יוסינה 

טוריפ . HPLC-הקידבל ב הרבעוה  תלבקתמה  הסימתהו  "ד , לס תוקד ב-3,500  ךשמב 15  זוכרס  ורבע  תומיגדה  .רואל  םיפושח 
יתלחתהה זוכירה  ןיב  םישרפה  ךותמ  השבי  עקרק  לקשמ  רובע  הבשוח  תחפסנה  תומכה  רחא  . םוסרפב  עיפומ  תודידמה  יבגל 

.הסימתב לקשמ  יווישב  זוכירל 

ןוידו תואצות 

,K הקולחה , םדקמ  ןחבנו  בשוח  לקימיכהו , עקרקה  ןיב  החיפסה  תייצקארטניא  לע  הדשב  רקעה  רוזיפ  תעפשה  לש  ןויפא  ךרוצל 
קזוח לע  השעמל  דיעמ  הז  םדקמ  .תימימה  הסימתבש  הז  ןיבו  עקרקב  תחפסנה  תבוכרתה  זוכיר  ןיב  סחיה  תא  עיבמש 

, וקדבנש תועקרקל  הקולחה  ימדקמ  תא  גיצמה  םישרת  עיפומ  רויא 1  .חפסנהו ב חפוסה  ןיב  תומייקתמה  החיפסה  תויצקארטניא 
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םילמסה .תרוקיבה  תועקרקב  הקולחה  ימדקמל  סחייתמ   X ריצו רקעב , ולפוטש  תועקרקב  הקולחה  ימדקמ  תא  גיצמ   Y ריצ ובו 
םלוסל םיסחייתמ  אל  םה  ךא  וקדבנש , עקרקה  תובכש  יתש  תאו  תונושה  תוינגרואה  תובוכרתה  תא  םיגציימ  רויא 1  םינושה ב

.תונושה תוסימתב  םיזוכירה 

רויא 1
ג)  ) םיביברמו ב )  ) תליגמ א ,)  ) הבגנמ תועקרק  יבג  לע  תוינגרוא  תובוכרת  תחיפס 

םילבקתמה םימדקמה  יכרע  .תימימה  הסימתה  ןיבו  עקרקה  ןיב  חפסנה  תוגלפתה  תא  םיראתמ  הקולחה  ימדקמ 
האיגשה יווק  . X ריצב םיגצוימ  תורוקיבה  תועקרקב  םילבקתמה  םיכרעהו  , Y ריצב םיגצוימ  רקעב  תולפוטמה  תועקרקב 

y=x רשיה .הנותנ  עקרק  תבכש  רובע  חפסנה  לש  םינוש  םיזוכיר  תוגיצמ  ףרגה  לע  תודוקנה  .ןקתה  תייטס  לע  םיעיבצמ 
לש םתחיפס  יבגל  םינותנה  .תרוקיבה  עקרקו  רקעב  תלפוטמה  עקרקה  ןיב  הקולחה  ימדקמ  יכרעב  לש 1:1  סחי  למסמ 

. Peikert et al – םיחוקל מ ג )  ) םיביברמ עקרקה  יבג  לע  ןורוידהו  ןיזמיסה 

עקרקה ןיב  החיפסה  קזוחב  ןויווש  ןמסמה   y=x רשיה לעמ  תומקוממ  תודוקנה  לכ  טעמכ  רויא 1א )  ) הבגנמ עקרקב  יכ  רכינ 
לש החיפסה  לאיצנטופ  תא  לידגה  רקע  לש  ימעפ  - דח רוזיפש  ךכ  לע  העיבצמ  וז  הדבוע  .תרוקיבה  עקרקו  רקעב  תלפוטמה 

עקרקל החיפסה  תלוכיב  היילעה  ןותנה , חפסנה  רובע  .מ  0–3 ו-3–20 ס" עקרקה , תובכש  יתשב  ןורוידו  ןיזמיס  יבגל  עקרקה 
האצותכ .תיראניל  אל  החיפס  תמרתוזיאמ  האצותכ  תאזו  הסימתב , תבוכרתה  זוכירב  תולתכ  תונתשהל  היושע  רקע  רוזיפ  רחאל 

.הרבדהה ירמוח  ינש  רובע   , K הקולחה , םדקמב  יפ 1.3–1.8  לש  היילע  המשרנ  רקעה  רוזיפמ 

ןיזמיסה לש  החיפסב  לש 190%–120  היילעל  ליבומ  רקע  לש  םידקמ  רוזיפ  רויא 1ב )  ) תליגמ עקרקב  יכ  ןמתסמ  ךכל , המודב 
לש םתחיפסב  היילע  התפצנ  אל  טעמכ  שממ  עקרק  התואב  תאז , םע  . K אטבתמו ב- 0–3 ס"מ , הנוילעה , הבכשב  ןורוידהו 
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.לקימיכ - עקרק תויצקארטניאב  הדיריב  ןיחבהל  ןתינ  ףא  םידדוב  םירקמבו  3–20 ס"מ , הנותחתה , הבכשב  הלא  םילקימיכ 

היה הב  רקעה  רוזיפש  םיביברמ , עקרקה  לע  הנחבנ  ןתחיפסש  תונוש  תוינגרוא  תובוכרת  שמח  רובע  םינותנ  תוארל  ןתינ  רויא 1ג  ב
לש םתחיפסב  היילעל  ליבוהל  לוכי  רקעה  רוזיפ  יכ  רמול  ןתינ  ללככ , .הבגנמו  תליגמ  תועקרקב  רשאמ  רתוי  לודג  ףקיהבו  ךשמתמ 

תבוכרתה ןיב  החיפסב  היילע  תרכינ  0–3 ס"מ , הנוילעה , עקרקה  תבכש  תא  וללכש  תומיגדב  .עקרקל  םיקדבנה  םילקימיכה 
K היילעה ב - המגודל , .תיאפק  הצמוחהו  לונפה  ןיזרטאה , לש  םתחיפסב  םיזוכיר  השולשבמ  דבל  רקעה , רוזיפ  לשב  עקרקהו 

עקרקה תבכשב  חופסה  ןורוידה  לש  הקולחה  ימדקמ  .ןיזמיסה  תחיפסב  יפו 2.0–2.3  ןיזרטאה  תחיפסב  יפ 1.4–3.1  התייה 
תאטבתמ וז  העפשה  3–20 ס"מ , הנותחתה , הבכשהמ  עקרקה  תומיגד  יבג  לע  .רקעה  רוזיפמ  האצותכ  יפ 1.7–3.3  ולע  הנוילעה 

תויהל היושע  ךכל  הביסה  .רקעה  רוזיפ  רחאל  ותחפ  ףא  לקימיכ  - עקרק תויצקארטניאה  לונפה , לש  הרקמבו  רתוי , הנותמ  הרוצב 
.הסימתל יתוכאלמ  ןפואב  ףסוהש  לונפה  ןיבל  רקעב , ןרוקמש  תוילונפה  תובוכרתה  ןיב  תויתורחת 

יפכ עקרקב  ינגרואה  ןמחפה  תלוכתב  היילעל  סחוימ  רקעב  תולפוטמה  תועקרקב  לקימיכל  עקרקה  ןיבש  החיפסב  היילעל  רבסהה 
לקימיכ - עקרקה תויצקארטניאל  עגונה  לכב  עירכמ  םרוג  ותויהב  הצוענ  עקרקב  ינגרואה  ןמחפה  לש  ותובישח  רויא 2 . גצומש ב

.

רויא 2
םיקמוע ינשמ  עקרק  תואמגוד  רובע  ינגרוא  ןמחפ  תלוכת 

. ןרקמ  םיחוקל  םינותנה  .ןקת  תייטס  םיגציימ  םינבלמה  לע  םייכנאה  םיווקה  .מ  3–20 ס" ב :' 0–3 ס"מ , א :'

דועב תועקרקה , לש  הנוילעה  הבכשב  ינגרואה  ןמחפה  תלוכתב  תרכינ  היילעל  ליבומ  רקע  לש  יעקרק  רוזיפ  רויא 2 , הלועש מ יפכ 
יפוא תא  תמאות  עקרקב  ינגרואה  ןמחפה  תלוכתב  היילעה  תמגמ  .וז  ןיעמ  תיבקע  המגמ  התפצנ  אל  קמועב 3–20 ס"מ  הבכשבש 

תליגב יסחי  ןפואב  לבגומהו  ימעפ  - דחה רוזיפה  תמועל  םיביברב , ףקיהה  בחרו  ךשמתמה  רוזיפל  סחיב  ירק  חטשב , רקעה  רוזיפ 
עקרקה ןיב  תויצקארטניאה  תמצועב  היילעה  לש  םיידעלבה  םיביתכמה  םניא  ינגרואה  ןמחפה  תלוכתב  םייונישה  תאז , דצל  .הבגנו 

רזופש תומיגדב  הבגנ  לש  הנותחתה  עקרקה  תבכשב  הלחש  החיפסב  היילעה  איה  ךכל  הייאר  .תחפסנה  תינגרואה  תבוכרתהו 
יכ רויא 1  תוארל ב ןתינ  ךכמ , הרתי  רויא 2 .)  ) ןהבש ינגרואה  ןמחפה  תלוכתב  קהבומ  יוניש  הפצנ  אלש  דועב  רויא 1א ,)  ) רקע ןהילע 

תועקרקב הקולחה  םדקמ  יכרע  לש  היילעב  תאטבתמש   ) רקע רוזיפמ  האצותכ  תבוכרתהו  עקרקה  ןיב  החיפסה  תוקזחתה 
לע הדיעמה  הדבוע  הסימתב , לקימיכה  לש  וזוכירב  היולת  החיפסה ) קזוחב  ןויווש  למסמה   y=x רשיל רבעמ  לא  רקעב  תולפוטמה 

.תרוקיבה עקרקבו  רקעב  תלפוטמה  עקרקב  םינוש  החיפס  ינונגנמ 

םג אלא  החיפסה , תמצוע  לע  עיפשמ  עקרקב  ינגרואה  רמוחה  תלוכת  לש  יתומכה  הכרע  קר  אל  יכ  רמול  ןתינ  רבדה , ךכו  ליאוה 
הנוילעה עקרקה  תבכש  יבג  לע  ןורוידהו  ןיזמיסה  לש  םתחיפס  תוקזחתה  ינגרואה , ןמחפה  תלוכתב  היילעה  לע  ףסונ  .ותוכיאו  וביט 

הקולחה םדקמב  היילעה  ןיזמיס , יבגל  .רוזיפה  ףקיהלו  תונושה  תועקרקה  לע  רקעה  רוזיפ  ןפואל  יתוכיא  ןפואב  איה  םג  תמאות 
.הבגנב יפו 1.4–1.6  תליגב ,  יפ 1.0–1.8  םיביברב , יפ 2.0–2.3  התייה  תועקרקה  לש  תונוילעה  תובכשב  רקע  רוזיפמ  האצותכ 

לכ הנמתסה  אל  תאז , דצל  .המאתהב  1.4–1.7 ו-1.3–1.9 , יפ 1.7–3.3 , התייה   K היילעה ב- תועקרק  תרדס  התואב  ןורויד  רובע 
תבכשב םילבקתמה  החיפסה  ינותנ  תניחב  תעב  רקעה  רוזיפ  רועישל  החיפסה  תויצקארטניא  קזוחב  היילע  ןיב  תרשוקה  המגמ 

.מ 3–20 ס" הנותחתה , עקרקה 

תומדוק תואצות  םע  תובשייתמ  רקע , לש  רקובמ  רוזיפ  רחאל  עקרקל  םילקימיכ  לש  םתחיפסב  היילע  לע  תועיבצמה  תואצותה 
אל הרוצב  רקע  ןהילע  רזופש  תועקרקב  ןורוידו  ןיזמיס  תחיפס  לש  םימדוק  םיאצממ  םע  ןכו  הדבעמ  , יאנתב  ולבקתהש 

. בר  ןמז  ךשמב  תרקובמ 
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םילקימיכ תרישקל  ליבוהל  לוכיש  סיסמה , ינגרואה  רמוחה  תלוכתב  היילעל  םג  םורתי  רקע  רוזיפש  רעשל  ןתינ  יללכ  ןפואב 
תבוכרתה לש  היצקארטניאל  (, K  ) הקולחה םדקמב  היילע  םהב  האצמנו  ונחבנש  םירקמב  יכ  רמול  ןתינ  תאז , םע  .וילא  םימהזמו 

ןה עקרקה  םע  תויצקארטניאה  ןכ , לע  .סיסמה  ינגרואה  רמוחל  הרישקה  תויצקארטניאל  רשאמ  רתוי  בר  לקשמ  עקרקה  םע 
.םתודיינ תדיריב  תאטבתמש  עקרקב , םהזמה  וא  לקימיכה  תוגהנתה  תא  תוביתכמה 

ונממ רוזגל  ןתינ  אלו  רקע , הילע  רזופש  עקרקב  םימהזמו  םילקימיכ  לש  םתוגהנתה  תא  ראתמ  הז  רמאמ  ליעל , רמאנה  דצל 
היילעל יכ  איה  ךכל  תיזכרמה  הביסה  .הז  רוזיפב  םימולגה  תויאדכה " רסוח   " ןיפולחל וא  תלעותה  יבגל  תיעמשמ  - דח הנקסמ 

.תכרעמבו שיחרתב  תויולתש  תונוש , תוכלשה  ןנשי  עקרקה  ידי  - לע םילקימיכה  תחיפסב 

 | הלאש ינמיס  רקחמה  ביצמ  רקעה  קוליס  תוינידמל  רושקה  לכב  ךא  הנידמה , תואלקחב  בושח  ףנע  אוה  תיזה  ןמש  רוציי  ףנע 
flavio םוליצ :

תונקסמ

לש היתונוכתב  יונישל  ליבוהל  יופצ  רקעה  לש  ורוזיפ  עקרקב , ינגרואה  ןמחפה  תלוכת  לע  תועודיה  ויתועפשהמ  דבל   .1
.ישונא רוקממ  םירחא  םימהזמו  הרבדה  ירמוח  תוללוכה  תוינגרוא  תובוכרת  חופסל  התלוכי  תניחבמ  עקרקה 

.הילע רזופ  רקעהש  עקרקל  םילקימיכ  לש  החיפסה  תויצקארטניא  לש  ןתיילעב  יונישה  אטבתה  וגצוהש  םירקמב 
תוירשפא תויצקארטניאמ  רתוי  בר  לקשמ  עקרקה  םע  תבוכרתה  לש  היצקארטניאלש  ךכ  לע  םג  העיבצמ  וז  היילע 

.עקרקב םהזמה  וא  לקימיכה  תוגהנתה  תא  הביתכמה  תאז  איה  ןכ  לעו  סיסמ , ינגרואה  רמוחל  הרישק  לש 
העפשה הנמתסה  רתוי  םיכומנ  םיקמועב  םגש  יפ  לע  ףא  הנוילעה , עקרקה  תבכשב  רקיעב  התפצנ  העפותה   .2

.תמיוסמ
, ותעונת תלבגה  עקרקב , לקימיכה  עוביק  ןה  רקעה  לש  ורוזיפמ  תמרגנה  החיפסב  היילעה  לש  תופוצמה  היתואצות   .3

םיטביה ןהל  שי  תקולחמב ; יונש  ןביטו  תונווגמ  ךכל  תוכלשהה  .םייגולויב  םיכילהתל  תוחפ  ןימזל  ותכיפה  ףאו 
ףאו הביבסה  לא  םתוטשפתה  תלבגהו  םילקימיכ  לש  םתחיפס  ידי  - לע םוהת  ימ  ירגאמ  לע  הנגה  ןוגכ  םייבויח ,
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תונושה תויועמשמהש  תויה  ףנעב , םינושה  םימרוגל  תויעמשמ  - דח תוצלמה  קפסל  ןתינ  אל  הז  רמאמ  תרגסמב   .4
.ופוגל שיחרת  לכב  תויולת  תונודינה  תועפותהמ  תועבונה 
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