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ליפנוב יל  - איה םוליצ : רובתה |  ןולא  לש  טולב  תטיבנב  םיבלש 

ןולא יצע  לש  תודימע  תעיבקל  תויגולויזיפ  תוטיש 
שבויל םהיאצאצו  רובתה 

גלזמה הצק  לע 

לע םיחווידהו  םילקאה  יוניש  חכונל  םייזכרמה  תונרעיה  ירגתאמ  איה  םיצע  תושבייתה  םע  תודדומתה 
.תועיטנ ךרוצל  שבויל  םידימע  םיצע  תחבשהל  תינכת  שוביגב  ידימ  ךרוצ  שי  .םלועה  יבחרב  םיצע  תתומת 

רעי יצעב  רבודמשכ  טרפבו  וזכש , תינכת  תנכהל  תיחרכה  םיצע  תויסולכוא  לש  יטנגה  סיסבה  תנבה 
.םיערזל רוקמכ  ושמשיש  םיצע  תריחבב  עייסל  הלוכי  תינכתה  .לבגומ  םהיתודוא  לע  יטנגה  עדיהש 

, םינוש לודיג  יתבב  םילדגה  רובתה  ינולא  ןיב  יכ  רבתסמ  .ץראה  רועייב  בושחו  ימוקמ  ןימ  אוה  רובתה  ןולא 
.שבוי יאנתב  תיגולויזיפה  תוגהנתהב  םירכינ  םילדבה  םנשי  לודיג , תיב  ותואב  םילדגה  הלאכ  ןיב  ףאו 

הבושח הנוכת  רובתה –  ינולאב  שבויל  תודימעה  תנוכת  תשרוה  יפוא  תודוא  לע  הנבהה  םדקמ  רמאמה 
.דיתעה תורעי  תעיטנ  ןונכתל 

תכרעמה

ריצקת

תודוא לע  םיחוויד  תובקעבו  תוממחתהו , םתסירפו  םיעקשמה  תורידתב  םייוניש  תואבנמה  םילקא  תויזחת  תובקעב 
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; םילשוריב תירבעה  הטיסרבינואה 
רקחמה להנמ  חמצה , יעדמל  ןוכמה 

ינקלוו זכרמ  יאלקחה – 

ןדיבא  ינב 
רקחמה להנמ  חמצה , יעדמל  ןוכמה 
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לארשיל תמייק  ןרק  רועייה , ףגא 
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ינקלוו זכרמ  יאלקחה – 

ןוטיב  סיריא 
רקחמה להנמ  חמצה , יעדמל  ןוכמה 

ינקלוו זכרמ  יאלקחה – 

ךלוו  ינור 
, תובוחר תואלקחל  הטלוקפה 

םילשוריב תירבעה  הטיסרבינואה 

ןוילשומ  םחנמ 
, תובוחר תואלקחל  הטלוקפה 

םילשוריב תירבעה  הטיסרבינואה 

ירא  - ןב ארויג 
רקחמה להנמ  חמצה , יעדמל  ןוכמה 

ינקלוו זכרמ  יאלקחה – 

םיתימע טופיש  רבע  הז  רמאמ 
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םידימע םיסופיט  תאיצמבו  שבויב  םיצע  לש  תודרשיה  ינונגנמ  תנבהב  ךרוצה  רבוג  םלועבו , ץראב  רעי  יצע  תושבייתה 
יצע תריחב  .םינוש  םירוזאב  םינוש  םיצעמ  םיטולב  ףוסיא  ידי  - לע "ל  קק תולתשמב  רובתה  ינולא  תא  םיברמ  םויכ  .שבויל 

השיגו הובג  םיאצאצ  רפסמ  דבלמ  םמצע , םיצעה  לש  םיידוקפת  םינייפאמ  לע  תססובמ  הניא  םיטולב  םיקפסמה  םֵאה 
'(, םירטמיזיל  )' הרוגס תירטמיורג  תכרעמב  שבוי  יוסינב  םהיאצאצ  תא  ןכו  חטשב , םֵא  יצע  ונחב   הז  רקחמב  .החונ 

רתוי תלכשומ  םא  יצע  תריחב  יכ  איה  ונלש  רקחמה  תרעשה  .הירפהה  ןפוא  תעיבקל  םהיניב  יטנגה  רשקה  תא  ונייפאו 
תא רפשיש  רבד  ץראב , םתביבסל  רתוי  םימאתומ  רובתה  ינולא  יובירל  איבת  םייטנג  - םייגולויזיפ םירטמרפ  לע  תססובמו 

.ל " קק תורעיב  םתודירש 

תריגס  ) תינרמש תירדיהוזיא  תוגהנתה  וארה  םיילובג  היחמ  יאנתב  םֵא  יצעמ  םיאצאצ  יכ  םיארמ  ונכרעש  יוסינה  יאצממ 
הרימשב תנייפאתמ  איהש  רחאמ  ינוציק , שבויב  ןורתי  הקינעמ  וז  תוגהנתהש  הארנ  עקרקב .) םימ  תקעל  הבוגתב  תוינויפ 

שי ןכ  לעו  רתויב , יטִא  היה  הלא  םיחמצ  לש  הלידגה  בצק  תאז , םע  .תּוידב  טעומ  םימ  דספהבו  הכומנ  תוינויפ  תּוכילומ  לע 
תירדיהוזיאנא תוגהנתה  וארה  םיבוט  היחמ  יאנתב  םֵא  יצעמ  םיאצאצ  .םיבאשמ  לעו  רוא  לע  תורחתב  יגולוקא  ןוכיס  םהל 
שבויל םתבוגת  ךא  רתויב , ריהמה  בצקב  וחמצ  ןכ  לעו  עקרקב ,) םימה  לאיצנטופב  הדיריל  תוינויפה  תבוגתב  בוכיע  )

.שבוי תובקעב  ודרש  אל  םהמ  קלחו  תיטמרד  התייה  םתושבייתה  ןכלו  תיטִא , התייה 

וארה לחכ ' ץעה ב' יאצאצו  תינוציק , תינרמש  תוגהנתה  וארה  היננח ' רפכ  ו' הנח ' סדרפ  ', ' ריצח תעבג  םיצעה מ' יאצאצ 
יאצאצ .ל  " קק תורעיב  העיטנ  םשל  יובירל  םֵא  יצעכ  הלא  םיצע  לע  םיצילממ  ונא  ןכל , .רתוי  הנותמ  ךא  המוד  תוגהנתה 
םיצעב שומיש  לע  םיצילממ  ונא  ןכלו  תנכתסמ , תוגהנתהב  ונחינ  ךא  הריהמ , החימצ  וארה  הנוי ' רפכ  ו' הבייט '  ' םיצעה

.םיעקשמ ייוור  םייפרגואג  םירוזאב  הלא 

אובמ

יאנת לש  בחר  חווטב  ץופנ  ןולא ' .םלועה ה' יבחרב  םהלש  םינושה  לודיגה  יתבב  חתפמ ' ןימ   ' םה  ,Quercus ןולא ,'  ' גוסה ינימ 
םלועה יבחרב  הנטקו  תכלוה  םתופיפצ  םייפורט  . - תתה םשגה  תורעי  דעו  הצחמל  םיחיחצ  םיינוכית  םי  םירוזאב  לחה  םילקא ,

. ( שבויו הניצ  תוקע ,  ) תוינוציק םילקא  תועפשה  תובקעב 

םילדגה ןולאה  ינימ  תשולשמ  דחא  אוה  (, Fagaceae  ) םיינולאה תחפשממ  [( Quercus ithaburensis [Decne  ) רובתה ןולא 
ינרוט - ונריא ןימכ  רטמ  . לש 15  הבוגל  עיגמו  יזכרמ , עזג  לע  בחרו  לודג  ףונ  חתפמ  רובתה  ןולא  ןומרחה .) רוזא  טעמל   ) לארשיב

הוולמכ וא  דיחי  ןימכ  תיתנש  - בר הייחכמצ  בולישב  קראפ  רעיכ  רקיעב  ןולאה  לדג  ינוכית , םיה  םילקאל  המאתה  רבעש 
תרוצב תאטבתמה  הלודג  תיתוחתפתהו  תינרוצ  תונושב  ןייפואמ  טרפב , רובתה  ןולא  ןימהו  ללכב , ןולא '  ' גוסה םירחא  . םינימ 

ןכו [  21  ] ןוכית םיה  חרזמב  םילקאה  ייונישל  תסחוימ  וז  תונוש  החירפהו . בולבלה  ידעומבו  םילעה  תרוצב  טולבהו , לולפסה 
תקלחתמ איהש  הפשח  ייא  - ןא - יד ינמס  תרזעב  ץראב  רובתה  ןולא  תייסולכוא  לש  הניחב  ןולאה  . ינימב  תיטנגה  תונושל 

. ףוחה  רושימ  תייסולכואו  ןותחתה  לילגה  תייסולכוא  ןלוגה , תייסולכוא  יפרגואגה –  ןמוקימל  םאתהב  תויסולכוא  - תת שולשל 
 . רז ורוקמ  םיאצאצה –  לש  ייא  - ןא - ידהמ יצח  ןכ  לעו  םינולאב , ימצע  םאתה  - יא םייק  יכ  בושחל  לבוקמ 

ןכלו תירחסמ   החלצה  אלל  תובר  םימעפ  הסונ  יחמצ  יוביר  .ויתורֵּפ  תטבנה  ידי  - לע השענ  "ל  קק תולתשמב  רובתה  ןולא  יוביר 
ןולא לש  םיטולב  הנש  לכב  םיפסאנ  "ל  קק תורעיב  רובתה  ןולא  יצע  לש  תושדח  תועיטנ  םשל  .םישדח  םיצע  תריציל  שמשמ  וניא 
.שבויל םידימע  םיצעמ  חרכהב  אל  ךא  החונ , םהילא  השיגהש  םיצעמ  םיפסאנ  םיטולבה  .תונוש  תויסולכואב  םינוש  םיצעמ  רובתה 

ךרעש רקחמב  .לארשיב  רובתה  ינולא  לש  הצופתבו  תוחתפתהב  ליבגמ  םרוג  אוה  םימה  קשמ  יכ  אצמנ  רה   לש  וירקחמב 
ךרע הפצנ  ץיקה  ףוסבו  הנירקה ,) תמצוע  אישב   ) רתויב םיהובגה  םייגולויזיפה  םיכרעה  הז  ןימב  ולבקתה  ביבאב  יכ  אצמנ  רפוק  

ךומנ מ-  Ψ ךכ , לע  ףסונ  רה .) לש  ורקחמב  םג  ופצנ  םימוד  םיכרע  ( ) MPa (-3.5-עיגהש ל ( Ψ   ) עזגב םימה  לאיצנטופ  לש  ןוציק 
(isohydric  ) תירדיהוזיא הרוצב  להנתמ  רובתה  ןולא  יכ  ןעטנו  תילילש , העמטהלו  תוינויפה  תריגסל  איבה   MPa -( 2.8)

םג תרמשנ  תוינויפה  תוכילומו  תוירדיהוזיאנאל , הייטנ  יוצמה  ןולאל  ותמועל , ינרמש .)"  " םימ לוהינ  ילעב   ) שבוי םע  תודדומתהל 
ןיב םג  םילדבה  תויהל  םילוכי  ךא  שבויל , הבוגתכ  תיסופיט  תוגהנתה  שי  ןימ  לכל  ללכ  ךרדב  . MPa ( 4  )- לש םימ   לאיצנטופב 
לודג ןורתי  תלעב  איה  תוגהנתה  וזיא  הלאשב  תועד  יקוליח  םנשי  םינולאבו  . תופצפצב   הפצנש  יפכ  ןימה , ותואמ  םיסופיט 

םינכתסמ ךא  ילוארדיה  ןוכיסמ  םיענמנ  םיירדיהוזיא  םיחמצש  ןוויכ  םייתנש  , בר  - םיחמצ לצא  שבויל  תודימעב  רתוי 
. ןמחפ  תבערהב 

הז רקחמ  תרטמ  "ל , קק תולתשמב  רובתה  ןולא  יוביר  ןפוא  חכונלו  תוממחתהו   תוחיחצ  תואבנמה  םילקאה  תויזחת  תובקעב 
.שבויב ןורתי  ילעב  םיאצאצ  םידימעמה  רובתה  ןולא  יסופיט  תאיצמ  איה 

ץלמומ טוטיצ 

.םירחאו ןדיבא ב  איבל ש , ליפנוב ה ,
תעיבקל תויגולויזיפ  תוטיש  . 2015

רובתה ןולא  יצע  לש  תודימע 
הביבסו היגולוקא  .שבויל  םהיאצאצו 
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םירמוחו תוטיש 

: הז תא  הז  םימילשמה  םינויפא  השולש  וכרענ  שבויל , ןורתי  ילעב  םיאצאצ  םידימעמש  רובתה  ןולא  לש  םיסופיט  רתאל  ידכ 

םֵא יצע 

רפכ (, A  ) םינולא (, P  ) הנח סדרפ  (, T  ) הבייט םיקיתע : םיצע  אבה : הקולחה  ןפוא  יפ  לע  רובתה  ןולא  לש  םירגוב  םיצע  ורחבנ 13 
השימח (; K  ) לחכ (, KY  ) הנוי רפכ  םיטולב : ףוסיאל  "ל  קק תא  םישמשמה  םיצע  ; HT)  ) לט תשרוחו  ( G  ) םירשוגה (, KH  ) היננח

(. GH 1,2,3,6,8  ) םישבי םיצעל  םיבורקו  שבוי   יאנתב  תאצמנה  ריצח  תעבגב  תיעבט  הייסולכואמ  םיצע 

ושענ םימה  לאיצנטופ  תודידמ  לארשיב .)  MRC תרבח לש   ARIMAD 3000  ) ץחל את  תרזעב  דדמנ  ( Ψ  ) עזגב םימה  לאיצנטופ 
midday,  ) םיירהצ .ב  עקרקב ; םויה  ותוא  לש  יתלחתהה  םימה  בצמ  תא  ףקשמ  (, predawn, Ψ  ) רחש - םורט .א  םידעומ : ינשב 

אל םינותנה   ) רובתה ןולא  לע  ושענש  תומידקמ  תודידמ  יפ  לע  תיגולויזיפה  תוליעפה  אישב  םימה  לאיצנטופ  תא  ףקשמ  (, Ψ
.ץעל תורזח  ושענ 4–10  םיעיפומ .)

אל תונקסמל  ליבוהל  היושעש  תונוש  תודידמה , ידעומבו  םיליגב  לודיגה , תיב  יאנתב  דואמ  הלודג  תונוש  שי  םֵאה  יצע  תודידמב 
בשוח ריצח  תעבג  יצע  לש  םימה  לאיצנטופ  .חטשב  תוינכט  תויעב  תובקעב   P-ו A םיצע לע  חטש  תודידמ  ושענ  אל  .תוקיודמ 

.םֵאה יצע  ראשל  האוושהב  דחא  עצוממכ 

שבוי יוסינ 

יוסינה יחמצ 

ערזנ םֵא  ץע  ותואמ  םיטולב  ץבקמ  לכ  רבמבונו 2013 . רבוטקוא  םישדוחה  ךלהמב  יוסינב  ףתתשהש  םֵא  ץע  לכמ  ופסאנ  םיטולב 
(, ראוני 2014 עצמא   ) םיטולבה בור  וטבנ  םיישדוח  רחאל  לארשי .) םינובה , תוישעת  לקירגא   ) לדוג 3 טילוקימרו  םע  דרפנ  ץיצעב 

ןכלו הטיבנה , יזוחאב  םילדבה  ולבקתה  םינוש , םיצעב  םיטולבה  רוקמש  ןוויכ  .םתלידג  תא  ץיאהל  ידכ  תיכוכז  תיבל  ורבעוה  זאו 
אלל (: A  ) םינולא םינוש ;) םיצע  מ-4   ) םיאצאצ הנומש  (: GH  ) ריצח תעבג  תייסולכוא  הנוש : היה  םֵא  ץע  לכל  תורזחה  רפסמ 

היננח רפכ  םיאצאצ ; רשע  - הנומש (: K  ) לחכ םיאצאצ ; רשע  - םינש (: HT  ) לט תשרוח  םיאצאצ ; העשת  (: G  ) םירשוגה םיאצאצ ;
.םיאצאצ רשע  - העברא ( T  ) הבייט םיאצאצ ; הרשע  ( P  ) הנח סדרפ  םיאצאצ ; רשע  - השולש (: KY  ) הנוי רפכ  םיאצאצ ; הנומש  (: KH)

יוסינה ךלהמ 

םילשוריב תירבעה  הטיסרבינואהמ  תובוחרב  תואלקחל  הטלוקפב  תיקלח  תרקובמ  הממחב  ילוי 2014  – ינוי םישדוחב  ךרענ  יוסינה 
תוחלהו הרוטרפמטה  .חל  ןרזמ  תרזעב  השענ  הממחה  ןוניצ  ךלוו .) ינור  פורפו ' ןוילשומ  םחנמ  פורפ ' לש  הדבעמה  ףותישב  )

תודידמ תירל   ) הנמזה יפל  הליקש  תודיחי  תללוכ 96  הדידמה  תכרעמ  .המאתהב  סויזלצ ו-55%–35   30–40 ןיב  וענ  תיסחיה 
ואלומ ב-1,700 םילוקש  רטיל  יציצע 3.9  .םירטמיזיל  תכרעמב  ליתש  לכ  תוינש ) לכ 10   ) ףיצר ןפואב  תולקושה  לארשי ) "מ , עב

רטמיזילה ץיצעל  םיליתשה  לכ  וקתעוה  יוסינה  תליחת  ינפל  םישדוח  השולשכ  לארשי .) ןלוג , םורמ  ףוט   ) לטנב 11 לודיג  עצמ  םרג 
יוסינה תממחל  םיציצעה  ורבעוה  יוסינה  תליחת  ינפל  םייעובשכ  .ץיצעה  חפנ  לכב  םישרוש  תכרעמ  חתפל  וקיפסיש  ידכ 

לכ םלוצ  יוסינה  תליחתב  םיכיראתה 3.6.2014–29.7.2014 . ןיב  ךרענו  הנש , יצח  ינב  ויה  םיליתשהשכ  לחה  יוסינה  .תומלקאתהל 
םיקולב העבראב  וחנוהש  רובתה  ןולא  יליתש  לע 92  תינמז  - וב עצוב  יוסינה  .ול  דעוימה  לקשמה  לע  חנוהו  רוחש , עקר  לע  ליתש 

.תוששואתה .ג  שבוי ; .ב  תיבטימ ; היקשה  .א  םיבלש : השולש  ללכ  יוסינה  .יוסינה  תונחלוש  יבג  לע  יארקאב 

הוולע חטשו  רטוק  לש  בושיח 

סקלפיר תמלצמ  תרזעב  השענ  םיציצעה  םוליצ  רטוק .)  ) ילטיגיד רבילק  ידי  - לע ופוסבו  יוסינה  תליחתב  דדמנ  םיליתשה  רטוק 
םויה שבויל , ןורחאה  םויה  יוסינל , ןושארה  םויה  םידעומ : השולשב  ךרענו  עובק , קחרממ  הבוצחו  ןפי ) , Canon EOS 650D)

יוסינה לש  ןושארה  םויב  םיציצעה  ימוליצמ  בשוח  הוולעה  חטש  .הדידמ  לגרס  דילו  רוחש  עקר  לע  חנוה  ץיצעה  .יוסינל  ןורחאה 
עובקל ידכ  .עודי  לדוג  ןיבל  ץיצעה  ןיב  םילסקיפה  סחיל  םאתהב  עבקנ  הוולעה  חטש  (. Photoshop CS6  ) פושוטופ תנכות  תרזעב 

ורסוה םהילעו  יוסינב , ופתתשה  אלש  םיחמצ  ומלוצ 30  יתִמאה , הוולעה  חטש  תמועל  םוליצ  תרזעב  הוולעה  חטש  םאתִמ  תא 
תואצותל וושוה  תואצותה  "ב .) הרא הקסרבנ , , LI-3100 Area Meter (LI-COR םילע קרוס  רישכמב  הוולעה  חטש  תדידמ  ךרוצל 

P>2.55X10 ,  ) יוסינב ופתתשהש  םיציצעה  לכ  לש  הוולעה  חטש  ןקות  היפ  לעש  היסרגרה  תאוושמ  הבשוחו  םוליצהמ ,
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(R =0.95

םייגולויזיפ םירטמרפ  בושיח 

דוקל בסוהו  ללכוש  םתירוגלאה  ןוילשומ  . פורפו ' ךלוו  פורפ ' וחתיפש  םתירוגלא  תועצמאב  ךרענ  ץיצעה  לקשמ  ינותנ  חותינ 
תוידה בצק  (, VWC  ) עקרקב תבשוחמה  םימה  תלוכת  ונחבנש : םירטמרפה  ןירפלה  . ידי  - לע "ב ) הרא , Matlab (MathWorks

, תוכילומ ןלהל   ) חמצה ללכל  הוולעה  חטשל  תלמרונמ  תוינויפה  תוכילומו   (E תויד , ןלהל –  חמצה (  ללכל  הוולעה  חטשל  למרונמ 
"(. הוולע חטשו  רטוק  בושיח   " ואר  ) היסרגרה תאוושמ  תועצמאב  הוולעה  חטשל  ונקות  םירטמרפה  יבושיח  (. Gs

תיטנג תונוש 

םזיפרומילופ  לש  תוהובג  תומר  וארהש  ( SSR (Simple Sequence Repeat ינמס תועצמאב  תיטנגה  תונושה  הנחבנ  רקחמב 
.רובתה ןולא  לצא  תימצע  הירפה  תמייק  םא  קדבנו  , 

SSR ינמס ידי  - לע השענ  יפיטונגה  ןויפאה  ןפג  . ילעמ  הקפה  לע  הססבתה  רובתה  ןולא  ילעמ  ייא  - ןא - ידה תקפה 
תוימונג תויגולונכטל  ימואלה  זכרמל  וחלשנ   PCR-תויצקֵאר ה ירצות  םירחא . ןולא  ינימב  ונייפואש  םייטנצסרואולפ 

לש  ) 3730xl DNA Analyzer תועצמאב התשענ  רצותה  לדוג  תניחב  םילשוריב .) תירבעה  הטיסרבינואה  עבטה , יעדמל  הטלוקפה  )
יפיטונגה ןויפאה  תואצות  . Sequence ScannerTM v1.0 הנכותה תועצמאב  עבקנ  רצותה  לדוגו  (, Applied Biosystems תרבח

ץע ונבנ  םינושה  םיטרפה  ןיב  םייטנגה  םיקחרמה  סיסב  לע  . TreeView-ו Microsat, PHYLYP תונכותה : תועצמאב  וחתונ 
.םיאצאצלו םֵא  יצעל  ץעו  םֵאה  יצעל  יטנגוליפ 

תואצות

םֵאה יצע  תודידמ 

םימה בצמ  תכרעהל  ושמיש  רבוטקואו 2014 , יאמ  םישדוחב  םינושה  םירוזאב  רובתה  ינולאל  וכרענש  םימה  לאיצנטופ  תודידמ 
אצמנ רתויב ) קיתעה   ) T ץעה דבלב : םימשגה  ימ  תא  םילבקמה  םיצע  םנשיו  םיבר  םימ  לע  םיבשויה  םיצע  םנשי  ןכש  ץע , לכב 

,G-ו HT ץראה , ןופצב  םיצעל  .הקשומ  סדרפ  דיל  אצמנש   KY ץעה םג  ומכ  הנשה , תומי  בורב  הקשומ  ןכ  לעו  תובאיוג  עטמ  ךותב 
לודג קדס  לעב   P ץעה דחוימב : בוט  בצמב  םניא   KH-ו P םיצעה .רוזאה  ילחנל  דואמ  םיבורק  םהש  ןוויכ  םימ  תויעב  הארנכ , ןיא ,

םיטולבה בצמ  ןיב  רורב  םאתמ  שי  .בורק  םימ  רוקמ  ןיא   GH-ו P, KH, K םיצעל השעמל , .ירמגל  שבי  ויצח   KH-עזגה ו זכרמב 
(. חפסנ 1 ואר   ) הובג הטיבנ  זוחא  ילעבו  הלודג  םיטולב  תומכ  ביני  אוה  בוט "  " בצמב ץעה  רשאכ  ץעב : םימה  לאיצנטופל 

ינש ןיב  תקהבומ  היצקארטניא  תלבקתמ  םימה , לאיצנטופ  ידדמ  לע  הדידמה  שדוחו  ץעה  תעפשה  תניחבל  ימרוג  - וד תונוש  חותינב 
לדבה ב- וב  ןיאש   T ץעב טעמל  קהבומ , ןפואב   Ψ Ψ ו- םידרוי  הנועה  תומדקתה  םעש  אצמנ  הלבט 1 .) ( ) P<2.7e  ) םימרוגה

ןיב שרפהה  תא  םינחוב  רשאכ  .םישדוחה  ןיב  עזגב   Ψ לדבה ב- ולצא  ןיאש   KH ץעהו רבוטקואל , יאמ  םישדוחה  ןיב   Ψ
ביבאה ףוס  ןיב  לדבה  אללו  םיכומנ  םיכרע  םילבקתמ   KH-וGH,  K םיצעב יכ  הארנ  םיירהצה  תמועל  רקוב  תונפל  םימה  לאיצנטופ 

(. רבוטקוא  ) ץיקה ףוסל  יאמ ) )

הלבט 1

2

[30]

[3]

,13]

[28

[17]

[28 , 13  ]

-14pdm

pdm

https://magazine.isees.org.il/?p=16082

http://www.lifetechnologies.com


GH ,G ,HT ,K  ) םֵאה ץע  ןיב  היצקארטניאה  תעפשה  תניחבל  ימרוג  - וד תונוש  חותינ 
לש םינושה  םידדמה  לע  רבוטקואו 2014 ) יאמ   ) הדידמה שדוחו  ( T-ו ,KH ,KY

 │( עזג  ΔΨ עזג ו │–  Ψ ,Ψ  ) םימה לאיצנטופ 
.םישדוחה ןיב  קהבומ  לדבה  ןיא  שגדומ : בותיכ  (. p<0.05  ) קהבומ לדבה  לע  תועיבצמ  םיירגוסב  תונוש  תויתוא 

םאה יצע  יאצאצב  שבוי  יוסינ 

.יארקא ןפואב  םיקולב  העבראב  ןמז , ותואב  הממחב  ולדוג  םֵאה  יצע  יאצאצ  לכ 

םייבטימ םיאנתב  תודדמנ  תונוכת  ןיב  האוושה 

םיכרע וארה   T יאצאצ רויא 1 .)  ) םייבטימ היקשה  יאנתב  הנחבנ  םייגולויזיפ  םידדמ  לעו  החימצה  ידדמ  לע  םֵאה  ץע  תעפשה 
תויד בצקו  הכומנ  תוינויפ  תוכילומ  ןכו  רתויב , םיכומנ  החימצ  ידדמ  וגיצה   GH-ו KH, P יאצאצ .םידדמה  לכב  קהבומ  ןפואב  םיהובג 

שולשל יוסינה  יחמצ  תא  ינללוכ  ןפואב  קלחל  ןתינ  .םידדמה  לכב  םימוד  םיכרע   G-ו K, HT לש םיאצאצה  תוצובק  שולשל  .ךומנ 
םידממב  P-ו GH, KH םייניב ; ידממב   K-ו HT, G םידממ ; ילודג   T-ו KY יוסינל : ןושארה  םויב  םהלש  החימצה  ידדמ  יפל  תוצובק 

.רתויב םינטקה 

רויא 1
; יוסינה לש  םויב 1  לועבגה  סיסב  רטוק  ב ) ; ) חמצה לקשמל  הוולע  חטש  א )  ) עצוממ

לש יוסינל  םימיב 12–16  המאתהב , תוינויפה  תוכילומו  תוידה  עצוממ  ד ) -) ו (ג )
.Tukey-Kremer ןחבמב התשענ  םיעצוממה  ןיב  האוושה  .הצחמל  םיחאה  תוצובק 

(. p<0.05  ) קהבומ ןפואב  ןהיניב  תולדבנ  תונוש  תויתוא  םע  הצחמל  םיחא  תוצובק 

( עקרקה תוביטר  זוחאב  תולתכ  תויד  יכרע   ) שבויה תייסרגר  הבשוח  הצחמל  םיחא  תצובק  לכל  תוששואתהו –  שבוי  תייסרגר 
תייסרגרב הלבט 2 .)  ) היסרגרה ימדקמ  ןיב  םילדבהה  ונחבנו  תוששואתהב ) םימי  תמועל  תויד  יכרע   ) תוששואתהה תייסרגרו 

T יאצאצלו תויד , תוחפ  שי  שבויב  םימדקתמש  לככ  .ספאמ  םינושו  םיקהבומ  םילדבה  םע  םיילילש  םיעופיש  םילבקתמ  שבויה 

pd m
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יוניש ןיא  יכ  רמול  ןתינ  ןכלו  ספאמ , הנוש  וניא   GH-ו KH, P יאצאצ לש  תוששואתהה  תייסרגר  עופיש  .רתויב  ילילשה  עופישה 
רמול ןתינ  ןכלו  םיעופישה , ןיב  קהבומ  לדבה  ןיא  ( G-ו KY, K, HT  ) הצחמל םיחאה  תוצובק  ראש  ןיב  .תוששואתהה  ךלהמב  תוידב 

הכישממ תוששואתהה  תייסרגר  יכ  החנהב  .הנוש  ןפואב  םהלש  יבטימה  תוידל  םיעיגמ  ךא  המוד , ןפואב  םיששואתמ  םלוכ  יכ 
תוששואתה רשאכ  הצחמל , םיחא  תצובק  לכל  היסרגרה  תאוושמ  יפ  לע  האלמ  תוששואתהל  םימיה  ובשוח  תירֵאניל , המגמב 

הרוצב השענש  ןוויכמ  בושיחבש  קויד  - יאה תורמל  הלבט 2 .)  ) שבויה ינפל  םייברמה  תוידה  יכרעל  הרזח  העגהכ  הבשוח  האלמ 
, םימי וששואתי K ב-28.3  םהירחא  יכ  ךירעהל  ןאכמו  םימי , האלמ ב-20.4  תוששואתהל  ועיגה   G יאצאצש תוארל  ןתינ  תיכירעמ ,

.המאתהב םימי ,  67.8 רחאל 59.7 ו - קר  האלמ  הרוצב  וששואתי   T-ו KY-ו

הלבט 2
תאוושמ טוריפו  שבויה  תייסרגר  עופיש  תוששואתהו , שבוי  רובע  היסרגרה  ינחבמ 

הצחמל םיחא  תצובק  לכל  האלמ  תוששואתהל  דע  םימיה  רפסמו  תוששואתהה 

תולת לע  העיבצה  הנוש  הוולע  חטש  ילעב  םיחמצ  לצא  תוינויפה  תוכילומ  הנוש –  הוולע  חטש  ילעב  םיחמצ  ןיב  תינטרפ  האוושה 
תיטִא הלידג  ןטק , הוולע  חטש  לעב  חמצ  אבה : ןפואב  םיגציימ  םיחמצ  ינש  ורחבנ  המגדהל , רויא 2 .)  ) הוולעה חטשל  תוכילומה  ןיב 
(. KY-10  ) תיטִא ותוששואתהו  שבויב  עגפנש  דואמ , לודג  הוולע  חטש  לעב  חמצ  תמועל  (; GH-8-1  ) שבויב עגפנ  אלש  ךא  דואמ 
, םיחמצה ינשב  םיעיפומ .) אל  םינותנה   ) ללכ םילע  דביא  אל   GH-8-1 וליאו םילעהמ ,  KY 100%-10 חמצה דביא  שבויה  אישב 

ןפואב ךומנ  תוכילומ  אישב  ןייפואמ  תיבטימ , היקשהב  , GH-8-1 רקובה. תועשב  שחרתה  תוכילומה  איש  יוסינה , יבלש  לכבו 
תוכילומ לעב   KY-10 חמצה שבויה  ףוסב  .רקובה  תועש  ירחא  קהבומ  ןפואב  ההובג  תוכילומ  לעב  שבויה  בלשבו  , KY-10-קהבומ מ

הניא תוכילומה  םויה  ראשב  ךא  רקובב  איש  שיש  הארנ  תוששואתהבו  םויה ,) ךלהמב  םינטק  םירוח "  " טעמל  ) תיספא תוינויפ 
תוכילומ לעב  אוה   GH-8-1 חמצה .שבויה  ךלהמב  דואמ  עגפנ   KY-10 חמצהש הארנ  ןכ , םא  .שבויה  בלשמ  קהבומ  ןפואב  הנוש 

ןהב הדרי  תוכילומהש  תועשה 13:00–16:00  ןיב  טעמל   ) יוסינה יבלש  לכ  ךרואלו  םויה  תועש  לכ  ךרואל  העובק  ךא  הכומנ  תוינויפ 
שבויה ןמזב  תוכילומב  הדירי  הנשי  וילע , תא  דביא  אל   GH-8-1-יפ ש לע  ףאש  הארנ  תיבטימה .) היקשהה  תמועל  קהבומ  ןפואב 

תוינויפה תוכילומ  תדרוה  ידי  - לע הלעב  העובק  םימ  תלוכת  לע  הרימשל  ירדיהוזיא  ןונגנממ  קלחב  רבודמ  הארנכ , .תוששואתההו 
.שבוי יאנתב 
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רויא 2
KY-10 ו- א )  ) םיחמצל ( Gs  ) תוינויפ תוכילומ  לש  ( 18:00-6:00  ) עצוממ ימוי  ךלהמ 

םימי  4  ) שבויה תפוקת  ףוסב  םימי 17–20 ,) , PRE  ) תיבטימ היקשהב   GH-8-1 (ב )
(. םימי 52–56  ) תוששואתהה תפוקת  ףוסבו  חמצ ) לכל  שבויה  לש  םינורחא 

יפל המאתהב ,  GH-8-1 לשו  KY-10 לש תונומת  תוגצומ  -ב 2  בו .ךמס ב-א 2  יחוורו  םיעצוממ  םיגצומ  םירויאב א1 ו-ב1 
לכל לעמ  עיפומ  הוולעה  חטש  .מ  םה 5X10 ס" עבצ  תצבשמ  לכ  ידממ  הדימ , הנק  שמשמ  יכנא  לגרס  .יוסינב  בלש  לכ 

.יוסינ - םורטה בלשב  חמצ  תנומת 

תיטנג תונוש 

תא םינחובה   ) bootstrap-יכרע ה חפסנ 2ב .)  ) םֵאה יצע  לש  םייטנגוליפה  םירשקה  ובשוח  חפסנ 2א )  ) SSR-ינמס ה יפ 11  לע 
ןובריעב וז  הזילנא  תואצותל  סחייתהל  שי  ךכיפל , .םינמס  לש  ןטק  רפסמ  בקע  םיכומנ  יטנגוליפ ) ץע  לש  תיטסיטטסה  תונמיהמה 

תיפרגואיג םיבורק  םיצע  ידמצ  םימייק  .םינחבנה  םיצעה  ןיב  תיטנגה  הברִקה  תא  הנוכנ  תפקשמ  הניאש  ןכתייש  ןוויכמ  לבגומ ,
יאצאצל ונסחייתה  תואצותה  חותינב  רומאכ , . KY+T-ו , GH-1+GH-3, GH-8+GH-6 םיצעה תוגוז  תיטנג : הניחבמ  םג  םיבורקש 

.םהיניב םייטנגה  םילדבהה  תורמל  הייסולכוא  לאכ  ריצח  תעבגב  םיצעה 

ונחבנ .רתויב  םייפרומילופה  םינמסה  תעברא  תרזעב  יפיטונג  ןויפא  ורבעש  יארקא , ןפואב  םיאצאצ  דע 5  ורחבנ  םֵא  ץע  לכל 
K-ו P יאצאצ .םיאצאצ   44- בו םֵא  יצע  רבודמ ב-11  לוכה  ךסב  חפסנ 2ג .)  ) םהיאצאצ םע  םֵאה  יצע  לש  םייטנגוליפה  םירשקה 

.םינושה םיאצאצה  ןיבו  םהיאצאצל  םירוהה  ןיב  לודג  יטנג  קחרמ  םהב  הארנש   KY-ו KH, G תמועל םהירוהל , םיבורק 

ההז היהיש  רתא  לכב  דחא  ללאל  תוחפל  הפצנ  הרז , הירפה  לש  הרקמב  .םינוש  םינמס  םיללא מ-4  ולבקתה 8  קדבנש  טרפ  לכל 
היצטומל יוכיס  ונשי   ) םֵאה ץעמ  ועיגיש  םיללאה  ללכל  הפצנ  תימצע  הירפה  לש  הרקמב  םֵאהמ .) שרוהש  ללאה   ) םֵאה ץעל 

אל  ) םֵאה ץעמ  עיגה  אל  הארנה  לככש  דחא  ללא  תוחפל  וליכה  םיאצאצה  לכ  םיכומנ .) םיזוחאב  ךא  םיאצאצה , רודל  רבעמב 
.תימצע הירפה  תמייקתמ  אל  םירחבנה  רובתה  ינולא  לצא  יכ  חינהל  ןתינ  ןכלו  גצומ ,)

.המאתהב חפסנ 3א ו-3ב , תוארל ב ןתינ  םיאצאצלו  םאה  יצעל  םיסיסב  תוגוזב  םינמסה  לדוג  תואצות  תא 
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תונקסמו ןויד 

תויטויבא תוקעל  תודימעב  ןורתי  הארנכ , שי , דואמ  םירגובמ  םיצעל  יכ  הבשחמ  ךותמ  ורחבנ  םֵא  יצע  שמשל  ורחבנש  םיצעה 
.שבויל םידימע  םיאצאצ  תריחבל  ןווגמ  םיערז  רוקמ  שמשל  ולכוי  ןכ  לעו  תויטויבו ,

ךרואל הדירי  הנשי  יופצה , יפ  לע  יכ  הארנ  , Ψ תניחבמ  םינושה : םיצעה  ןיב  םילדבה  םילבקתמ  עזגב  םימה  לאיצנטופ  תוקידבב 
דיל םקוממ  אוהש  ןוויכ  , T ץעב טעמל  הלבט 1 ,)  ) רבוטקואבש 2014 הזמ  קהבומ  ןפואב  הובג   Ψ לבקתה  יאמב 2014  הנועה – 

יכ חינהל  ןתינ  ןאכמ  .הכורא  הפוקת  ךרואל  םייבטימ  םיאנתל  ףשחנש  ןכתיי  ןכל , חפסנ 1 .)  ) רתויב רגובמה  אוה  ץעה  .םינימז  םימ 
ןיא םעפה  ךא  םיצעה , לש  המוד  המגמ  עזגב  תיפצנ  Ψ .וז ב - םימ  תייוור  הביבסב  ןורתי  ול  השמיש  תירדיהוזיאנאה  ותוגהנתה 

ךומנ  Ψ דדמ ה- רבוטקוא 2014 )  ) השביה הנועב  תירדיהוזיא : תוגהנתה   KH ץעל יכ  הארנ  . KH ץעב םישדוחה  ןיב  קהבומ  לדבה 
KH ץעב םילעב  םימה  תלוכת  עזגב .) ∆ Ψ +Ψ  ) יוניש אלל  םיראשנ   Ψ ידדמ ראשו  יאמב 2014 , דדמנש  הזמ  קהבומ  ןפואב 

אל םלוא  םיעיפומ ,) אל  םינותנה  רבוטקואב 2014 , הכומנ  תוינויפ  תוכילומ   ) םיזגה יפוליח  תנטקה  ידי  - לע הארנכ , ההובג , תראשנ 
.רבדה שושיאל  תוקימעמ  תויגולויזיפ  תוקידב  וכרענ 

.טבנה חומיצב  טולבה  לדוגל  טלוב  ןורתי  היה  םלוא  הטיבנה , בצק  לע  טולבה  לדוגל  העפשה  ןיא  יכ  אצמנ  דשא   לש  רקחמב 
ריהמה בצקב  וחמצ   T יאצאצ םֵאה : יצע  רואיתל  םאות  יתלחתהה  לקשמה  יכ  תוארל  ןתינ  ךא  םירסח , םיטולבה  לקשמ  ינותנ 

P, KH ו- ןימז , םימ  רוקמ  אלל  םיצעה  יאצאצל  םתמועל , רויא 1 .)  ) רתויב םיהובגה  החימצה  ידדמ  ילעב  ויה  יוסינה  תליחתבו  רתויב ,
םיטולבה לדוג  לע  לודיגה  תיב  תעפשה  תא  ןחבש  רקחמב  ולבקתה  תומוד  תואצות  .רתויב  םיכומנה  החימצה  ידדמ  ויה  , GH

םינטקה םיליתשב  םינייפואמ  השבי  הביבסב  םילדגה  םינולא  יאצאצ  יכ  אצמנ  הקירמא  . ןופצמ  ןולא  ינימ  םיליתשהו ב-14 
לקשמל סחיב  רתוי  בר  הבוגו  שרושה , לקשמל  סחיב  רתוי  לודג  רצנ  לקשמ  וארה  החל  הביבסב  םילדגה  םינולא  יאצאצ  .רתויב 

.השביה הביבסהמ  םינולאה  תמועל  ליתשה 

יוסינ ינפל  תוידה  יכרעל  הרזחכ  הרדגוה  תוששואתה  .שבויה  יוסינמ  םיחמצה  תוששואתה  ןפוא  תניחב  היה  הז  יוסינב  בושח  קלח 
ךרוצ היה  הצחמל  םיחא  תצובק  לכ  לש  תוששואתהה  ןפוא  תא  ןיבהל  ידכ  .תרוקיב  תצובק  תמייק  אל  הז  יוסינבש  ןוויכ  שבויה ,

.תוחפ ועגפנ  םינטקה  וליאו  תיטסרד , הרוצב  ועגפנ  םילודגה  םיחמצה  יכ  הארנ  הלבט 2 .)  ) חמצ לכב  העיגפה  תקידבב  םדוק 
תייסרגר םדקמ   G יאצאצל .תוששואתהל  רתויב  הובגה  םימיה  רפסמל  וקקזנ  םהו  רתויב , ילילשה  היסרגרה  םדקמ  היה   T יאצאצל
היה ולש  תוששואתהה  ימי  רפסמ  ןכאו  קהבומ ,) ןפואב  אל  ךא   ) םיאצאצה תוצובק  ראש  לכ  ןיבמ  רתויב  הובגה  תוששואתהה 

ימי ךלהמב  תוידה  יכרעב  היילע  ןיא  רמולכ , ספאמ , הנוש  וניא   H-ו   GH,P יאצאצ לש  תוששואתהה  תייסרגר  םדקמ  .רתויב  ךומנה 
היקשהה תרזחה  רחאל  םג  ןכלו  ץיקה , איש  ילוי , שדוחב  שחרתה  תוששואתהה  בלש  יכ  תויהל  לוכי  םירבסהה  דחא  .תוששואתהה 

.םימיה ךרואל  תוידה  יכרעב  היילע  האצמנ  אל  תוששואתהב  ןכל , .תינרמשו  הריהז  תוליעפב  םיחמצה  וכישמה 

תודדומתה תויגטרטסא  יתש  ואצמנ  רויא 2 )  ) תוינויפה תוכילומ  יפ  לע  יוסינב  בלש  לכב  חמצ  לכ  לש  תונושה  תויוגהנתהה  תניחבב 
: שבויב תוינויפה  תריגס  ףסבו  םילעה , דוביא  זוחאב  הוולעה , חטשב  תונייפאתמה  שבוי  םע 

לכ ךרואלו  םויה  תועש  לכ  ךרואל  הכומנ  תוכילומהש  ןוויכ  חוטב , ךא  יטִא  הלידג  בצק  ילעב  םהש   GH-8-1 תמגודכ םיאצאצ  םנשי 
םיפוקזו םיקורי  וראשנ  םילעה  לכ  הלא , םיחמצב  רויא 2ב .)  ) תירדיהוזיא תינרמש  תוגהנתהב  םינייפואמ  םה  ןאכמו  יוסינה , יבלש 

אל [ cavitation  ] היצטיווָק וא  תילוארדיה  תוכילומ  תוקידב   ) ילוארדיה קזנ  היה  אל  יכ  הבשחמה  ןאכמו  רויא 2ב1 ,)  ) שבויה ףוסב 
דרוש היה  יכ  הנקסמל  איבהל  הלוכי  םימה , דוביאו  תוכילומ  תניחבמ  דחוימב  תינרמש  תוגהנתה  הארה   GH-8-1-הדבועה ש ושענ .)

יכ הרעשהה  הלוע  ןאכמ  תנשב 2013 .  GH-8 ץעה לש  ידיחיה  אצאצה  אוה   GH-8-1 חמצה ךכ , לע  ףסונ  .םימ  אלל  םיבר  םימי  דוע 
שבוי יאנתב  דומעל  חילציש  ינרמש "  " אצאצ רציי  המלש , לודיג  תנוע  ךשמב  דחא  ערז  קר  רציימה  םישק  , היחמ  יאנתב  ץע 

. ןמחפל  הבערהבו  הלידג  רסוחב  ןכתסמ  חמצה  םלוא  םימה , ןזאמ  תרימשל  תונורתי  רומאכ , תונרמשה , תנוכתל  .דואמ  םישק 
, שבוימ תוקמחתהל  וימודו   GH-8-1 ורחבש תירדיהוזיאה  היגטרטסאה  םאה  רתוי : הרורב  הבושתל  איבהל  לוכי  םינש  ךרואל  בקעמ 

רוא לע  תורחתב  ןכתסמ  םייבטימ , םיאנתב  תיטִא  הלידגב  ןייפואמה  חמצ  יגולוקא , טביהב  תובר ? םינש  רחאל  םג  םהב  עגפת  אל 
.תימוקמה הייבשעה  םע  םיטניירטונ  לעו 

ןוויכ ךומנ , תושיגר  ףס  םע  ההובג , תוינויפ  תוכילומו  לודג  הוולע  חטש  ילעב  םהש  , KY-10 ןוגכ םיאצאצ  םימייק  ינשה  דצהמ 
ןמזב ןורתיל  ואיבה  שבוי  יאנתבו  םייבטימ  םיאנתב  תצרמנה  תיגולויזיפה  תוליעפהש  ןכתיי  רויא 2א .)  ) וילעמ דביא 100%  שבויבש 
(. רויא 2א  ) רקובה תועשב  תוכילומה  תא  טעמ  תולעהלו  רויא 2א1 )  ) םישדח םילע  חימצהל  חילצה  חמצהש  ןוויכ  תוששואתהה ,

בצמל הסינכו  עזגב  , היצטיווָק  תעינמ  ןעמל  וילע  תא  דבאל  רחוב "  " חמצה יכ  הארנ  ךא  היצטיווָק  תוקידב  ושענ  אל  םנמא 
םימל הנתמהה  םייעבט  םיאנתב  יכ  ןכתייש  ןוויכ  חמצה , תא  ןכסמ  םילעה  לכ  דוביא  .הלעת  עקרקב  םימה  תלוכתש  דע  הנתמה " "

.הערמב  ףא  ילואו  רוא  לע  תורחתב  יגולוקא  ןורתי  חמצל  קינעי  ריהמה  הלידגה  בצק  םלוא , .בר  ןמז  ךשמיהל  הלוכי 

ריבס םיילובג , היחמ  יֵאנתב  ץע  רויא 3 . ראותמ ב םינתשמ  הביבס  יאנתב  םיאצאצ  תדמעהל  םֵאה  יצע  לש  הריחבה  ןפוא  םוכיס 
םיטולב תומכ  רציי  םיבוט  היחמ  יאנתב  ץע  .םיאצאצ  לש  ןטק  רפסמב  יולת  ולוכ  ךשמהה  רודש  ןוויכ  םיינרמש , םיאצאצ  דימעיש 

תונוכת יפוריצ  אלא  האצותו , הביס  היגטרטסאב  ןיא  .ריהמ  חומיצ  לש  ןורתי  ילעב  הנטק ) וא  הלודג  תיטנג  תונוש  םע   ) הלודג
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אצמנש םֵא  ץעמ  עיגמ  חמצ  םא  המגודל , הנווכה , .שבויל  םידימע  םיאצאצ  רוציי  רובע  תונקסמל  איבהל  םילוכיש  תויוגהנתהו ,
 – ןאכמו תינרמש , תירדיהוזיא  תוגהנתה  לעב  היהי  אוה  הארנה  לככ  טאל , שבייתמו  ןטק  חמצה  ךכ  לע  ףסונו  םיילובג , היחמ  יאנתב 

.דחוימב ינוציק  שבוי  דורשי 

רויא 3
ןפואו קורי )  ) םייבטימ םיאנתב  ויאצאצ  תוגהנתה  ןפוא  םֵאה , ץע  בצמ  םישרת 

( םודא  ) שבויב םתודדומתה 
עיגיו ריהמ , הלידג  בצק  ילעב  םילודג , םיטולב  רציי  םדא ) תוברעתה  וא  םיבר  םימ   ) םיבוט היחמ  יאנתב  אצמנה  ץע 

םיאנתב וז  תוגהנתה  .םיהובג  תויד  יכרעבו  ההובג  תוינויפ  תוכילומב  ןייפואי  הלידגה  בצק  .לודג  הוולע  חטשל  תוריהמב 
שבוי תעב  .תנכתסמ  תירדיהוזיאנא  תוגהנתהל  ןאכמו  תושבייתה , ןמזב  תוינויפה  תוכילומ  ףסב  הדיריל  איבת  םייבטימ 

הלידג ןורתי  חמצל  שי  םייבטימ  םיאנתב  תאז , תמועל  .ילוארדיה  ןולשיכב  ןכתסמ  חמצהו  תיטמרד  היהת  תושבייתהה 
הלידג בצק  ילעב  םיטולב , טעמ  רציי  ץעב ) םגפ  וא  תונשבוי   ) םיילובג היחמ  יאנתב  אצמנה  ץע  .תוהובג  העמטה  תולוכיו 

ורשפאי הלא  םיכומנ  םיכרע  .םיכומנ  תויד  יכרעבו  הכומנ  תוינויפ  תוכילומב  ןייפואי  ליתשה  .ןטק  הוולע  חטשו  יטִא 
.תינרמש תירדיהוזיא  תוגהנתהב  ןייפואמ  אוה  ןכ  לעו  ילמינימ , םימ  דוביא  תוכזב  שבוי  ןמזב  םייקתהלו  ךישמהל  חמצל 

םיאצאצ דימעי  םיילובג  היחמ  יאנתב  ץע  .םיבאשמ  לעו  רוא  לע  תורחתב  יגולוקא " ןוכיס   " הלא םיחמצל  תאז , םע 
םע הלודג , םיטולב  תומכ  רציי  םיבוט  היחמ  יאנתב  ץע  .םיאצאצ  לש  ןטק  רפסמב  יולת  ולוכ  ךשמהה  רודש  ןוויכ  םיינרמש ,

.ריהמ חומיצ  לש  ןורתי  ילעב  הנטק , וא  הלודג  תיטנג  תונוש 

יכ הארנו  ינוציק , שבויל  םידימע  םיאצאצכ   K, GH, P, KH יאצאצ לע  םיצילממ  ונא  תעכ , ונידיב  םייקה  עדימה  יפ  לע  םוכיסל ,
(. חפסנ 2ג  ) ימצעה םאתה  - יאה תורמל  תיסחי  הלודג  תיטנג  הברִק  ילעבו  חפסנ 1 )  ) םיהובג הטיבנ  יזוחא  תובקעב  ןורתי   K יאצאצל

ההובג תודימע  תלוכי  םהל  הנקמ  החוטבה , ךא  תיטִאה , םתחימצ  .הז  יוסינב  שבויה  לופיטב  תינרמש  תוגהנתה  וארה  םיחמצה 
תא טעמכ  ודביא  אל  הלא  םיחמצ  שבוי , ןמזב  ןכל  ריצח .)' תעבג   ' יצעב אצמנש  םשכ   ) הובג תוינויפ  תושיגר  ףס  ידי  - לע שבויל 

היה ןיינעמ  .דבלב  שבוי  ימי  רחאל 24  שבויה  יוסינ  רצענ  ןמז  תלבגמ  בקע  .תילוארדיה  הנכסב  ויה  אל  הארנה  לככש  ןוויכ  םהילע 
רסוח לש  הובג  ריחמב  ךא  םידרוש , ויה  הלא  םיחמצש  ןכתיי  .רתוי  בר  ןמז  ךשמנ  היה  שבויה  יוסינ  וליא  הרוק  היה  המ  תוארל 

.םיבאשמו רוא  לע  תורחתב  ןורסיח  הדימעמ  םיחמצה  לש  תיטִאה  םתלידגש  ןאכמו , הבערה ,)  ) הכורא הפוקת  ךרואל  העמטה 
, ךכ לע  ףסונ  .םיערזל  רוקמ  ושמשי  םיצע  וליא  תואדווב  עובקל  ידכ  רתוי  בחרו  ךשמתמ  רקחמ  שורדו  תולבגומ , רקחמה  תואצות 

.תודימעה תנוכתל  אוה  םג  םרותו  עודי ) וניאש   ) ירכזה ץעהמ  עיגמה  יטנגה  ןעטמל  סחייתהל  שי 

תודות

יסוי פורפ ' שמש , ירוא  גרבנזור , ירוא  בלכ , ןולייא  ןוזרג , תניע  םנמזמ : ומרתש  םישנאלו  רקחמה  ןומימב  לארשיל  תמייק  ןרקל  הדות 
ץרווש ןונמא  פורפ ' "ל , קקמ ץיבולבי ' יגחו  רה  רינ  ד"ר  יול ,) םעונו  רנרל  ליג  הייטע , ויז   ) ןוילשומ םחנמ  לש ד"ר  הדבעמה  ירבח  בויר ,
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.ינקלוו זכרמ  יאלקחה –  רקחמה  להנממ  רוטקיוו  ןהכ  יאתבש  ד"ר  ץינומ ,) לארשו  תיז  םתוי   ) ותדבעמ ירבחו 
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