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לע ןמוסמ  ינצמח  - וד ןמחפ  תטלופש  תכרעמ  תנקתה  ללוכ  עקרקה ,) ינפ  לעמ  רטמ   40  ) רעיה תפוחל  השיג  רשפאמה  ץייווש ,)  ) לזאב דיל  רעיב  רקחמה  תנחתב  ףונמ 
חושאה יצע 

ךרד םיהובג  רעי  יצע  לש  םישרוש  ןיב  ןמחפ  רבעמ 
תוירטפ ירוק  תשר 

רגאמ תורעיה , לש  ןמחפה  רוזחַמ  לע  ונלש  הבישחה  תא  הנשי  הז  דציכ  .רחא  ץעל  ןמחפ  לש  תולודג  תויומכ  רסומה  ץע  ןיימדל  וסנ 
- שוקיב לפמו  הכלוה  תכרעמ  םישרדנ  ויה  ירשפא , היה  הזכ  ןמחפ  רבעמ  וליא  ץראה ? רודכ  ינפ  לע  רתויב  לודגה  יגולויבה  ןמחפה 

יתבב שחרתמ  הז , לוכיבכ  ינוימד  שיחרת  יכ  םיארמ  ונא   Science  יעדמה תעה  בתכב  דקתשא  םסרופש  רמאמב  .עציה 
ביצי ןמחפ  פוטוזיא  לעב  ינצמח  - וד ןמחפב  םיצע  תופוח  ןומיס  תועצמאב  .ינימ  - בר גזוממ  רעיב  םיהובג  םיצע  לש  םיפפוח  םישרוש 
ץעל (, Fagus sylvatica  ) רושאל םישרושה  ךרד  רבעומ  ( Picea abies  ) חושא גוסמ  ץע  ידי  - לע עבוקש  ןמחפ  יכ  וניארה  ןמוסמ ,
יכ הארה  םינושה  םיצעה  ישרושב  םיפוטוזיאה  סחי  .םינכש  ( Pinus sylvestris  ) ןרואלו ( Larix decidua  ) םיזראה תחפשממ 

הנושארה תודעה  יהוז  .הנשב  םנודל  םהש כ-28 ק"ג  םינידעה , םישרושב  ןמחפה  ךסמ  היה כ-40%  םינימה  ןיב  ןמחפה  רבעמ 
תוירטפ ירוק  לש  תופתושמ  תותשר  ךרד  הארנה  לככ  עצבתה  רבעמה  .רעיה  תמרב  םינוש  םיניממ  םירגוב  םיצע  ןיב  ןמחפ  רבעמל 

ךכ לע  תועיבצמ  הלא  תויפצת  .ןמוסמה  ןמחפה  אצמנ  ןהב  םגש  שרוש ,) – היירטפ תונָפְתוש  , mycorrhiza  ) הזירוקימ תומייקמה 
םיצעה השעמל , רעיב , םיצע  ןיב  ןילמוגה  יסחיב  תטלושכ  תספתנ  םיניזמ ) םירמוח  םימ , רוא ,  ) םיבאשמ לע  תורחתש  יפ  לע  ףאש 

.תויתועמשמ ןמחפ  תויומכ  לש  הרבעה  ללוכ  רתוי , תובכרומ  םיכרדב  הזל  הז  םיביגמ 

לש ןומיסב  ושמתשה  רקחמה  יצולח  הנש  . רתוי מ-40  ינפל  רבכ  עודי  היה  הזירוקימ  ךרד  שרושל  שרוש  ןיב  ןמחפ  לש  רבעמ 
. C ביצי פוטוזיאב  ןומיס  תרזעב  חטשב  םיליתש  ישרוש  ןיב  רבעמ  וארה  ףא  םכרד   יכישממו  הדבעמב ,  C יביטקאוידר ןמחפ 

: עבטב םייקתמ  הז  ךילהת  םא  עודי  היה  אל  ןכלו  ירשפא , יתלב  ןמזמ  אל  דע  המדנ  םילודגו  םירגוב  םיצע  לש  ןומיס  ןכ , יפ  לע  ףא 
ןמזב - וב .רעיה  לש  היגולוקאל  וז  העפות  לש  התובישח  המ  ןכ , םאו  תומימחפ , םהיניב  םיפילחמ  רעיב  םירגוב  םיצע  םג  םא  רמולכ ,

, ץייוושבש הז  יוסינב  .יעבט  רעיב  םיהובג  רעי  יצעב  יוסינ  ידכ  דע  ינצמח , - וד ןמחפב  הרשעה  ייוסינ  לש  היגולונכטה  החתפתה 
תא וטלפש  םיררוחמ , תורוניצ  תכרעמ  תרזעב  ןמוסמ  ינצמח  - וד ןמחפב  חושא  גוסמ  םיצע  השימח  ינטרפ  ןפואב  םירקוחה  ורישעה 
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, םילעב לֵחה  ץעה , תומקר  ךותב  רוזיפה  בצקו  רוזיפה  ןפוא  רחא  בקעמ  רֵשפִא  ןמוסמה  ןמחפב  שומישה  םויה  . תועש  לכב  זגה 
תא דירפהל  ךרוצ  היה  םישרושה  תמיגד  ןמזב  ינימ , - בר רעי  אוה  יוסינה  רתאש  רחאמ  םישרושב  . הלכו  עזגהו , םיפנעה  ךותל 

והוזש הלא  ללוכ  םינידעה , םישרושה  לכ  יכ  הלגתה  הייפיצל , דוגינב  .םירחא  םיניממ  םינכש  םיצע  ישרושמ  חושאה  ישרוש 
לכמ םינמוסמה , םיצעל  תונכשב  ולדג  אלש  םיצע  ישרוש  .ןמוסמה  ןמחפה  לש  ההובג  המר  וליכה  םירחאה , םיצעה  ינימל  םיכיישכ 

תודע םינכשה , םיצעה  לש  תופוחב  ןמוסמ  ןמחפ  לש  תובקע  ואצמנ  אל  ךכ , לע  ףסונ  .ןמוסמה  ןמחפה  תא  וליכה  אל  אוהש , ןימ 
.םדי - לע עמטוה  אל  הז  ןמחפ  יכ  ךכל 

רכומה ךילהתב  םיתעל , הז  םע  הז  תוחאתהל  םייושע  םיצע  ישרוש   ? רחא ץע  ישרושל  דחא  ץע  ישרושמ  ןמחפ  רבוע  דציכ 
וללה םייוחיאהש  םג  המ  הלאכ , םייוחיא  ואצמנ  אל  רקחמה  רתאב  וכרענש  תוריפחב  תאז , םע  .תיעבט  םישרוש  תבכרה  םשב 

ןמוסמ ןמחפש  איה  היינש  תורשפא  .ןאכ  אצמנש  יפכ  אלו  הזל , הז  םיבורק  םיניממ  וא  ןימה  ותואמ  םיצע  לש  םישרוש  ןיב  םילח 
איה םישרושמ  תומימחפ  תשרפה  .םינכשה  םיצעה  ישרוש  ךותל  גפסנ  םשמו  עקרקב , ססומתהו  םינמוסמ  םיצע  ישרושמ  שרפוה 

השולש לש  םישרוש  וקדבנ  רשאכ  תאז , םע  .הכומנ  המרב  יכ  םא  עקרקב , ןמוסמ  ןמחפ  לש  תובקע  ולגתה  ןכאו  ץופנ , ךילהת 
ינימ תשולשל  .הפקיהב  החינז  התייה  השחרתה , םא  ןמוסמ , ןמחפ  תגיפסש  ךכ  ןומיסה , אצמנ  אל  רעיה , - תתב םיחיש  לש  םינימ 

ומייקש תוירטפה  יכ  אצמנ  דועו , תאז  .םיצעה  תוירטפ  לש  וזמ  הנוש  הצובק  םע  ךא  הזירוקימ , ירשק  ויה  וקדבנש  םיחישה 
םהמ העבראש  הלאכ , תוירטפ  ינימ  לעמ 20  והוז  רקחמה  רתאב  .ןמוסמה  ןמחפה  תא  ןה  םג  וליכה  םיצעה  ישרוש  םע  הזירוקימ 
תורעיב הצופנה  היינראה  תיירטפ  לש  בורק  אוה  םינימה  דחא  .דחי  םג  םיצעה  ינימ  תעברא  לכ  לש  םיאתווצ )  ) םיטנויבמיסכ םיעודי 
לעו םינימה  ןווגמ  לע  ןתעפשהל  רשקבו  חמצה , לש  םיסמומהו  םימה  ןזאמל  ןתמורתל  רשקב  הלא  תוירטפ  ודמלנ  הכ  דע  .ץראה 

ןמחפה תאישנ  .ץעל  ץעמ  ןמחפ  תרבעהב  בושח  דיקפת  ןהל  שיש  תורשפאה  הלוע  ןאכ  גצוהש  רקחמה  ןמ  .לודיגה  תיב  תונרצי 
םיצע ישרושב  ורוקמש  ןמחפ  לע  תוכמסנ  ןה  דועב  שדח , ןוויכל  ןתלידג  תא  ביחרהל  ןהל  תרשפאמ  תוירטפה  לש  םירוקה  תשרב 

ינפ לע  ןורתימ  תונהיל  ןדי  - לע םירשוקמה  םיצעה  ינימ  םייושע  רעי ,) תֵפרש  וא  הרק , תרוצב , בקע   ) הקע יאנתבש  ןכתיי  .רחא  רוזאב 
.םהלש ןמחפה  תורוקמב  םילבגומה  םירחא  םינימ 
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םיטחמ םוגדל  ידכ  ךרענ  סופיטה  (. Picea abies ןימהמ  ) תרוקיבה יצע  תשמחמ  דחא  לע  סופיטב  םייעוצקמ  םיצע  יספטמ 
ןיילק רימת  םוליצ : רעיב |  בצוהש  ףונמהמ  השיג  םהילא  ןיאש  םיצע  לש  תופוחמ 
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