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הביבסל םייאלקח  תודשמ  הרבדה  ירמוח  תגילז 
שבד ירובד  לע  התעפשהו  תיעבטה 

גלזמה הצק  לע 

תונבומ ןניא  םלועבו –  ץראב  יזכרמ  יאלקח  קיבאמ  שבד –  ירובד  תויסולכואב  תבחרנה  העיגפל  תוביסה 
.וז העיגפ  ריבסהל  יושע  תואלקח  יחטש  קשממ  .ןייד 

הרבדה ירמוח  זוכיר  ןיבל  שבד  ירובד  תורווכ  תואירב  ןיב  רשקה  אצמנ  יגולוקא  – ורגאה רקחמה  תיזחב 
.תרווכה ירצומבו  םירובדה  ףוגב  ריוואב , םייאלקח 

לש תוכלשהה  תנבה  ןכל , .הרבדה  ירמוחב  שומישה  תוינידמ  תעיבקב  הבר  הטילש  שי  תוטלחה  ילבקמל 
.תוינידמה םוחתב  תוכלשה  הל  תויהל  תויושעו  הבושח , םינוש  םירמוחב  שומישה 

יכרדלו םירובדל  םתוליערל  םזוכירל , רקחמה , ירוזאב  ואצמנש  הרבדהה  ירמוח  לש  םינושה  םינימל 
.הפיכאה יצמאמ  תנווכהב  ףאו  תויאלקח  תוביבסב  םירמוחה  רוטינב  תובישח  םהילא , הפישחה 

.תיאלקחה תכרעמב  םיפסונ  םיליעומ  םיקרחל  רוטקידניא  לאכ  םירובדל  סחייתהל  לוקשל  יואר 
תכרעמה

רקורוס  הירוטקיו 
ןוכמה היגולומוטנאל , הקלחמה 

רקחמה להנִמ  חמוצה , תנגהל 
ינקלוו זכרמ  יאלקחה – 

גירש  המלש 
, ףוחה תוירבדמ  רקחל  ףיטק  זכרמ 

בגנ תודש 

יקצבלס  יסוי 
דרשמ "מ , הש םייח , ילעבל  ףגאה 

רפכה חותיפו  תואלקחה 

קיפא  דהא 
חותיפו תואלקחה  דרשמ  "מ , הש

רפכה

רמק  ףסוי 
ןוכמה היגולומוטנאל , הקלחמה 

רקחמה להנִמ  חמוצה , תנגהל 
ינקלוו זכרמ  יאלקחה – 

ןמדיז  היליא 
ןוכמה היגולומוטנאל , הקלחמה 

רקחמה להנִמ  חמוצה , תנגהל 
ינקלוו זכרמ  יאלקחה – 

רקוש  ןושמש 
ןוכמה עבט , יבאשמל  הקלחמה 

רקחמה להנִמ  חמצה , יעדמל 
תליג רקחמ  זכרמ  יאלקחה ,

לונק  בקעי 
ןוכמה עבט , יבאשמל  הקלחמה 

רקחמה להנִמ  חמצה , יעדמל 
תליג רקחמ  זכרמ  יאלקחה ,

ידעצ  ילא 
ןוכמה עבט , יבאשמל  הקלחמה 

, תליג רקחמ  זכרמו  חמצה  יעדמל 
זכרמ יאלקחה –  רקחמה  להנִמ 

ינקלוו

םיתימע טופיש  רבע  הז  רמאמ 

ץלמומ טוטיצ 
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ריצקת

תרובד .םיקיבאמ  םיקרח  לש  הקבאה  יתורישב  םייולת  רבה , תייחמצמ  םג  ומכ  םייאלקחה , ןוזמה  ילודיגמ  רכינ  קלח 
םלועב םינוש  תומוקמב  שבדה  תרובד  תויסולכואב  הדיריה  .םיעטמו  םייאלקח  תודש  תקבאהב  יטננימוד  םרוג  איה  שבדה 

םירקחמה .תילכלכ  - תיאלקח תוינידמ  יעבוקו  םיאלקח  םיארובד , ברקב  הבר  הגאד  תררועמ  םינורחאה  םירושעה  ינשב 
הרבדה ירישכת  הלחמ , ימרוגו  תרווכ  יקיזמ  םילקאה , יוניש  ןוגכ : םיברועמ , םימרוג  רפסמ  לש  תורשפא  לע  םיעיבצמ 

תובקעב שבדה  תרובד  תייסולכואב  תירשפאה  העיגפה  תא  ןוחבל  אב  הז  רקחמ  .םירובד  הערמ  תורוקמב  םייונישו 
, ץראה זכרמב  ןיפירצ  תווח  םירתא : השולש  ללכ  ןודנה  רקחמה  .םינכש  םייאלקח  םילודיגב  הרבדה  ירמוחב  שומיש 

הרבדה ירמוח  ואצמנ 24  תורווכב  יכ  תוארמ  רקחמה  תואצות  .בגנה  ןופצב  תליג  רקחמ  זכרמו  הדוהי  תלפשב  שיכל  בשומ 
תתומת יכ  אצמנ  ןכ , ומכ  .םיבשע  ילטוקו  תוירטפ  ילטוק  תוירקאו , םיקרח  ילטוק  תואבה : תוצובקל  םיכיישה  םינוש 

םתואב תיאלקחה  תוליעפה  תא  הארנכ , םימאותה , הזמ , הז  םינוש  םידעומב  תליגו  שיכל  םירוזאב  רקיעב  העריא  םירובד 
תתומתל רבעמ  .תרווכה  תביבסב  ופסאנש  תותמ  םירובד  לצא  ןה  תויח  םירובד  לצא  ןה  ואצמנ  הרבדהה  ירמוח  .םירוזא 

תבורעתל וא  םיליער  םירמוחל  תרווכה  תייסולכוא  לש  הפישחש  חינהל  ןתינ  הרבדהה , ירמוחל  הפישח  בקע  םירובדה 
.התואירבבו תרווכה  תייסולכוא  ייחב  ךוראה  חווטב  תעגופ  רתוי  םיכומנ  םינונימב  םינוש  םיגוסמ  הרבדה  ירמוח  לש 

רמוח ןיב  והשלכ  םאתמ  לע  עיבצהל  ןוכנ  היהי  אל  דחא , הרבדה  רמוחמ  רתויל  הדש  יאנתב  תופשחנ  תורווכהש  רחאמ 
.התומַתל םיוסמ  הרבדה 

אובמ

תרצותה לש  ביטהו  תומכה  תא  לידגהל  ידכ  רוצייה  תומושתב  שומישה  תא  הריבגמ  תיביסנטניאהו  תינרדומה  תואלקחה 
, םיקיזמ םיקרח  ינפמ  חמוצה  תנגהל  הרבדה  ירמוחב  בחרנה  שומישה  תא  רתיה , ןיב  ללוכ , הז  ךלהמ  .היגרנאלו  ןוזמל  תיאלקחה 

יגולוקאה לקשמה  יוויש  לע  תויתועמשמ  תוכלשה  תויהל  תויופצ  וללה  םיכילהתל  תאז , םע  םיטוש  . םיבשעו  תוינגותפ  תוירטפ 
רתויב  הבר  תיאלקחהו  תיגולוקאה  םתובישחש  םיקיבאמ  םיקרח  לש  תויסולכואב  ועגפיש  יאלקחה , לקשמה  יוויש  לע  טרפבו 

הקבאה יתוריש  תמורתשו  םיקיבאמ , יתורישל  םיקקזנ  רבה  יחרפמ  ךכ ש-90%  לע  תורבדמה  תוכרעה  תומייק  . 
. ןוזמה  רוציי  ךסמ  לש 30%  לדוג  רדסב  איה  םלועב  םייאלקח  םילודיגב  שבדה  תרובד  לש 

טרפב  שבד  ירובדו  ללככ , םיקיבאמה  תייסולכוא  לדוגב  הדירי  לע  םלועב  םינוש  תומוקממ  םיחוויד  םימייק  תונורחאה  םינשב 
יוניש םיליפטו , תולחמ  םהבו : ןיפיקעב , וא  ןירשימב  םימרוג  רפסממ  תעבונ  םירובדה  רפסמ  תדיריש  בושחל  לבוקמ  םויכ  . 

. הרבדה  ירישכתב  בחרנ  שומיש  םיללוכה  םיכילהתו  יעבטה , הערמה  יחטשב  םוצמצ  ומכ  םייתביבס , םייוניש  םילקאה ,

ירובד לש  ןבצמל  םזוכירו  םתוחכונ  ןיב  רשקה  תניחבו  תורווכה  תביבסב  םיאצמנה  הרבדהה  ירמוח  יוהיז  התייה  רקחמה  תרטמ 
.םיקיבאמה ללכ  תא  תוגציימכ  שבדה 

ןתואצמיה םוקמל  םאתהב  םינוש  םיגוסמ  הרבדה  ירמוח  לש  בר  ןווגמל  תפשחנ  שבדה  תרובד  תויסולכואש  התייה  ונתרעשה 
איבת הרבדהה  ירמוחמ  העיגפ  ןכ , ומכ  .תרווכה  תייסולכוא  לש  תואירבבו  תוליעפב  העיגפב  אטבתי  רבדהשו  הנועה , ךלהמב 

(. LD  ) הייסולכואהמ תלטוקה 50%  המרל  לעמש  תומרב  םירמוחל  ופשחיי  םירובדה  םא  התומתל 

םירמוחו תוטיש 

לודיגו םיעטמ  שיכל –  ץראה  ; זכרמב  םיעטמ , ובורש  יאלקח , רוזא  ןיפירצ –  םירתא : השולשב  תורווכ  ובצוה  יחכונה  רקחמב 
תורווכ שמח  ובצוה  רתא  לכב  .בגנה  ןופצ  רוזאב  הדש  ילודיגו  םיעטמ  תליג –  רקחמה  זכרמ  הלפשה ; רוזאב  םינפג  לש  יזכרמ 

ורוקמש אלא  ורבע  םינשמ  דויצב  תורבטצה  רצות  וניא  תורווכב  םוהיזהש  חיטבהל  ידכ  .ההז  רוקממ  םירובד  תויסולכוא  וליכהש 
רוזיפ תא  דומאל  ידכ  תורווכה  גג  לע  קבא  ינטלוק  השימח  םג  ובצוה  רתא  לכב  .תושדח  ויה  תולחהו  תורווכה  לכ  יוסינה , תביבסב 

לבוקמ יקשמ  לופיט  םירובדה  ולביק  יוסינה  ךלהמב  .ימוקמה  קבאב  םיאשינו  רוזאב  םימייקש  ריוואה  םוהיזו  הרבדהה  ירמוח 
םירובדה תייסולכוא  בצמ  לש  תוכרעה  .םירובדב  תעגופה  ( Varroa desructor  ) הָאֹוָרו תירקאה  דגנכ  זרטימאב  שומיש  ללוכה 

טסוגוא 2015 . ףוס  דע  ץרמ 2014  ןיב  םיישדוח  – שדוח ידמ  וקדבנ  תורווכה  .םיעובק  ןמז  יקרפב  ועצוב  תומיגדה  ףוסיאו  תורווכב 

: הללכ הקידבה 

יקצבלס י גירש ש , רקורוס ו ,
הרבדה ירמוח  תגילז  .םירחאו 2017 .

תיעבטה הביבסל  םייאלקח  תודשמ 
היגולוקא .שבד  ירובד  לע  התעפשהו 
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םירובדה תייסולכוא  לדוג  תכרעה  הללכו : םירחאו    Soroker-םאתהב ל העצוב  תורווכב –  םירובדה  בצמ  תכרעה 
לש םדקתמ  בלש  ןייצמה  דלו , ארקנה  בלש  םיליכמה   ) םימותחה םיאתה  םע  תולחה  חטשו  תוחתפתמהו  תורגובה 
םירובד ומגדנ כ-50  דעומ  לכב  .הכותבו  תרווכל  ץוחמ  תותמו  תולוח  םירובד  תוחכונ  הקדבנ  ךכ , לע  ףסונ  תוחתפתה .)

ופסאנ 50. ןהמ  םג  הדיל , וא  תרווכב  תותמ  םירובד  ויה  םאו  תרווכב ,) תוינוציחה  תולחהמ   ) ןוזמ רוחישל  ואציש  תויח 
לש ךותיח  ידי  - לע (, pollen  ) םיחרפ תקבא  וליכהש  תולח  םירובד –  םחלמ  תומיגד  תרווכ  לכמ  וחקלנ  דעומ  לכב 

תורווכה תקולח  ינפל  הנושארה  המיגדהמ  תולחהו  םירובדה  תומיגד  ינותנ  .הלחהמ  לש כ-5x10 ס"מ  לדוגב  ןבלמ 
.ספא בצמ  תעיבקל  ושמיש  םינושה  םירתאל 

, םירובדה תא  תוללוכה  תומיגדה  לכ  קבאבו –  תורווכה  ירצומו  םירובדה  תומיגדב  הרבדהה  ירמוח  לש  תומיכו  יוהיז 
.הקידבה דעומל  דע  רוריקב  ורמשנו  הרבדה , ירמוח  תויראש  תקידבל  הדבעמל  ורבעוה  קבאהו   תרווכה  ירצומ 

LC-MS/MS: Micromass-ו , GC-MS: Agilent 5975  ) םדקתמ רושכמב  גוסל  םאתהב  עצבתה  םירמוחה  יוהיז 
הלעמל מ-300 לש  תוחכונ  תוהזל  םירשפאמ  םירישכמה  .בגנ  תודשב  ףיטק  זכרמ  "פ  ומ תדבעמב  ( Quarto-Ultima

ילטוק לש  םתוחכונ  וקדבנ  (. ppb  ) דראילימ יקלח  דע  לש  םינונימב  לארשיב , םישרומה  םינוש  הרבדה  ירישכת 
.תוירטפו םיילגר  יקורפ  םיבשע , ילטוק  םייאלקח : םיקיזמ 

ןוידו תואצות 

רקחמה ךלהמב  תאז , םעו  הרבדה , ירמוחמ  יקנו  שדח  דויצב  ודיוצש  תוניקתו  תואירב  תורווכ  ויה  יוסינה  תא  וליחתהש  תורווכה  לכ 
םירתאה תשולשש  רחאמ  .ויתסה  תליחתו  ץיקה  ליגרכ  ויה  םירובדל  תושקה  תופוקתה  יללכ , ןפואב  .ןהמ  תישימח  תושק  ועגפנ 

.רקחמה   תפוקת  ךרואל  הייסולכואה  לדוג  תניחבמ  םירתאה  ןיב  לדבה  םג  טלב  םירובדל , הערמ  תורוקמ  תניחבמ  דואמ  םינוש 

םירובד תתומת 

םייתש קר  תורווכ  שמח  ךותמ  הז , רתאב  רבמטפס 2014 . ףוסל  טסוגוא  ףוס  ןיב  התייה  תורווכב  תירקיעה  העיגפה  תליג  רתאב 
תרווכל תומכהמ  תיצחמכ  דבלב , תולח  עבראל  הדרי  הב  םירובדה  תייסולכוא   ) דואמ השלח  התייה  תפסונ  תרווכ  .תוניקת  ואצמנ 

, םירובד לש  הלודג  התומת  המשרנ  שיכל  רוזאב  םג  .יוסינה  ךשמהב  םקתשהל  החילצה  איה  תאז , תורמלו  תאז ,) הפוקתב  הניקת 
(. רויא 1  ) תרווכה יחתפב  תותמ  םירובד  תומרע  לש  תורבטצהב  האטבתהו  ילוי , שדוחב  הנועב , רתוי  םדקומ  המשרנ  איה  ךא 

םירובדה תחפ  רקס  יאצממל  תוהז  רקחמב  ולבקתהש  תואצותה  יכ  ןייצל  שי  .ךשמהב  םקתשהל  וחילצה  תורווכה  לכ  הז  הרקמב 
.םיגירח התומת  יעוריא  ומשרנ  אל  ןיפירצב  ץיקל 2014 . ןוכנ  יצראה ,
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רויא 1
יחתפב תותמ  םירובד  תומרע  לש  תורבטצהב  האטבתהש  םירובד  לש  הלודג  התומת 

שיכל רוזאב  תרווכה 

הרבדה ירמוח  תואצמיה 

12  ) םיקרח ילטוק  תונוש : תוחפשממ  הרבדה , ירמוח  הז 24  רקחמב  ואצמנ  ימוקמה  קבאבו  תרווכ  ירצומב  םירובד , תומיגדב 
תועודיה תוחפשממ  םה  ואצמנש  םירמוחה  ןמ  קלח  הלבט 1 .) ( ) םירמוח  6  ) הייבשע ילטוקו  םירמוח )  6  ) תוירטפ ילטוק  םירמוח ,)

םירובדה לצא  דחוימב  תוהובג  תויומכב  ואצמנ  הרבדה  ירמוח  הלבט 1 .)  ) םידיאוניטוקינואנה ןוגכ  םירובדל , ההובג  תוליער  תולעבכ 
.םירובד םחלב  םג  םידחא  םירקמבו  קבא , תומיגדב  תויח , םירובד  לצא  םירמוח  םג  ואצמנ  רקחמה  ישדוח  ךלהמב  ךא  תותמה ,

6  ) םירמוח לש  רתויב  טעומה  רפסמה  אצמנ  ןיפירצב   : םתוחיכשו םירמוחה  בכרה  תניחבמ  םירוזאה  ןיב  אצמנ  רכינ  לדבה 
ץרממו 2015. רבמצדמו 2014  רבוטקואמ  תומיגדב  תויח  םירובד  לצא  הכומנ  המרב  תוירטפו  םיקרח  ילטוק  רקיעב  םירמוח ,)

תתומת עוריאב  .םיבשעו  תוירטפ  ילטוק  רתיהו  םיקרח  ילטוק  םהמ  תיצחמכ  הרבדה , ירמוח  לש  םינוש  םיגוס  ואצמנ 13  שיכלב 
לצא רתוי  הובג  היה  ללוכה  םזוכירש  םיבשע , לטוקו  תוירטפ  לטוק  לש  תבורעת  רתאב  האצמנ  שיכלב  ילוי 2014  שדוחב  םירובד 

לע הליטק  ףסל  תחתמ  היה  דרפנב  רמוח  לכ  לש  זוכירה  הרקמ , לכב  .תויחה  םירובדה  לצא  ללוכה  םזוכיר  תמועל  תותמה  םירובדה 
תתומתל המרגש  וז  איה  םירמוחה  ינש  לשו  תבלושמה  העפשההש  ןכתיי  הלבט 1 .)  ) EPA-לש ה םינוש  םימוסרפמ  םינותנ  יפ 

תובקע ואצמנ  הנש  התואב  ץרמ  שדוחבו  תויח  םירובד  לצא  םיבשע  לטוק  לש  תובקע  ואצמנ  ראורבפ 2015  שדוחב  .םירובדה 
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תוירטפ ילטוק  רתיהו  םיקרח  ילטוק  םתיצחמכ  הרבדה , ירמוח  לש  םיגוס  והוז 15  תליגב  הלבט 1 .)  ) םיקרח ילטוק  לש  תבורעת 
לש תבורעת  תותמה  םירובדה  לצא  האצמנ  רבוטקוא 2014  – רבמטפס םישדוחב  תליגב  תבחרנה  םירובדה  תתומת  תעב  .םיבשעו 

רצות אוהש  (, DDE  ) יִא - יד - יד לש  תויראש  םג  ואצמנ  תותמה  םירובדה  לצאש  ןייצל  בושח  .םיבשעו  תוירטפ  םיקרח , ילטוק  רפסמ 
םנשי ןיידע  ךא  .םלועבו  לארשיב  תואלקחב  שומישב  רוסא  תובר  םינש  רבכש  יט , - יד - יד םיקרחה  לטוק  לש  ביצי  ירויש  קוריפ 

, הליטק ףסל  תחתמ  היה  דרפנב  רמוח  לכ  לש  זוכירש  רחאמ  דרפסמ  . םיחרפ  תקבאבו  שבד  תומיגדב  םג  ותואצמיה  לע  םיחוויד 
רומאה דעומב  םירובד  תתומת  לש  יטוקא  עוריאש  ןייצל  יואר  (. synergic  ) תרבגאמ וא  תרבטצמ  העפשהב  רבודמש  רעשל  ןתינ 

םרגורקימ ואצמנ 0.044  הז  הרקמב  .רקחמב  תורישי  ופתוש  אלש  תורווכב  בגנה –  רמשמל  ךומס  הדשב  תליג –  רוזאב  םג  אצמנ 
אוהש 0.0033 [, LD -oral  ] הז רמוחל  הליטקה  ףסל  לעמ  תקהבומ  הרוצב   ) הרובד ףוגב  ( Chlothianidin  ) ןידינאיתולכ רמוחהמ 

םיערז יוטיחל  םג  שמשמה  יתכרעמ  רמוח  לש  סוסיר  תובקעב  רישי  עגממ  העבנ  ההובג  הכ  המרש  ןכתיי  הרובדל .) םרגורקימ 
םימ תופיט  ( – guttation  ) העימדמ וא  םיססורמה  םיחמצה  ףוצב  הנזהמ  האצותכ  וא  םירובדה , הערמ  םהש  םיחטשב 

ךדיאמ .תויח  םירובד  לצא  הרבדה  ירמוח  ואצמנ  אל  וללה  םידעומב  יכ  שיגדהל  שי  הז  . רמוח  וליכהש  םיחמצה  םישירפמש 
ץרמו 2015. ראורבפ  םישדוחב  תויח  םירובד  לצא  םיקרח  לטוקו  םיבשע  לטוק  לש  תובקע  ואצמנ  אסיג ,

הלבט 1
םידעומ  ) םירתאה תשולשב  תונושה  תומיגדב  ( ppb  ) זוכירהו הרבדהה  ירמוח  יגוס 

( רקחמה תפוקת  ךרואל  ואצמנש  םירמוחו 
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טלוב ןפואב  הז  רקחמב  םיכומנ  םירמוחה  רפסמו  םיחרפ  תקבאב  הרבדה  ירמוח  םהב  ואצמנש  םירקמה  תוחיכשש  ןייצל , בושח 
, הרבדה ירמוח  תורווכב 161  ואצמנ  הלא  םירקסב  ודוהו .) ןווי  ןילופ , דרפס , תפרצ , "ב , הרא  ) "ל וחב םינושה  םירקס  תואצותל  תיסחי 

. םיחרפ  תקבאבו  שבדב  ואצמנ  םתיצחמ  לעמו 

הלולע הליטק  ףסל  תחתמ  לש  המרל  םירובד  לש  תינורכ  הפישחש  בל  םישל  בושח  םדאל , תרווכ  ירצומ  תוחיטבל  רשק  לכ  אלל 
ואצמנ לשמל , .הלחמה  ימרוגל  ןתושיגר  תרבגה  ידי  - לע רתיה , ןיב  תרווכה  , דוקפתב  תכשמתמ  תיגולויזיפ  העיגפל  םורגל 

. Nosema apis  תינגותפה הידירופסורקימהמ  העיגפה  תרבגהו  הרבדה  ירמוחל  םירובד  לש  הפישח  ןיב  רשקל  תויודע 

הב שומישה  תא  תיחפהל  המגמ  הנשי  ןכ  לעו  םירובדל , ההובג  תוליערב  העודי  םידיאוניטוקינואנה  םיקרחה  ילטוק  תצובק 
אל וזש  ןייצל , בושח  תאז , םע  .םייתנשל  הז  בלשב  וללה , םירמוחב  שומיש  קוחב  םש  רסאנ  הנורחאל  השעמל , .תיפוריאה  הליהקב 

(, הלבט 1  ) הרבדה ירמוחל  םירובדה  לש  תונושה  הפישחה  יכרד  תא  םינחוב  םא  דוחייב  םירובדל , תנכוסמה  הדיחיה  הצובקה 
םיברמ לידבהלו  םייתכרעמ , םירישכת  םה  םידיאוניטוקינואנה  .וללה  םירישכתל  תולבוקמה  שומישה  תוטישל  תאז  םיוושמו 

לבוקמ היה  הנורחאל  דע  .סוסירב  םינתינ  םירחאה  םירמוחה  תיברמ  דועב  רישי , עגמב  םהילא  תופשחנ  ןניא  םירובדה  םירחא ,
ןיב תרבגאמ  תילילש  העפשה  תויהל  הלולעש  םיארמ  םישדח  םירקחמ  םלוא  םירובדל , םיקיזמ  יתלבכ  תוירטפ  ילטוק  לע  בושחל 

תינורכ תויהל  הלולעו  ןוסיחה , תכרעמב  העיגפבו  תוגהנתהב  יונישב  תאטבתמ  העפשהה  .תוירקאו  םיקרח  ילטוקל  תוירטפ  ילטוק 
, שיכלב ילוי 2014   ) תותמ םירובד  לצא  תוירטפ  ילטוק  לש  תויראש  ואצמנ  יחכונה  רקחמב  תידימ  . חרכהב  אלו 

שיכלב םירובד  תומיגדב  םיבשע  ילטוק  ואצמנ  םירקמה  ןמ  קלחב  דועו , תאז  .תויח  םירובד  לצא  םג  םלוא  תליגב ,) רבמטפס 2014 
םידחא םירקחמ  הנורחאל  ועיפוה  םירובד , לע  הלא  םירמוחל  הליער  העפשה  לכ  ןיאש  בושחל  לבוקמש  יפ  לע  ףא  .תליגבו 

לש תירשפא  העפשה  ןכו  םירובדה   תוגהנתה  לע  םיבשע  ילטוק  לש  הרישי  תיגולויזיפ  העפשה  לש  תורשפא  לע  םיעיבצמה 
םיבשע ילטוק  לש  העפשהה  ךכ , לע  ףסונ  םירובדל  . תוליערה  לע  םיירחסמה  ( formulations  ) םינּוּכְתִמב םייטרניאה  םיביכרה 
יחכונה רקחמב  .ןוזמ  ףוסיאל  תודקופ  םירובדש  רבה  יחמצ  ינימ  תייסולכוא  לש  ןווגמב  תירשפא  העיגפ  ךרד  הפיקע , תויהל  היושע 

ביבאה תנוע  תארקל  ערזמ  יחטש  תנכהל  םישמשמה  הלאכו  םייפרוח , םיבשע  ילטוק  םישמשמה  םירמוח  לש  תויראש  ואצמנ 
ראורבפ 2015. תומיגדב  תליגבו  שיכלב  םיחרפ  תקבאב  ןוזאטנבו ) ןורויד   ) ץיקהו

: םוליצ תורווכ |  תתומתל  םורגל  היושע  תוכומנ  תומרב  הרבדה  ירמוחל  תכשמתמ  הפישחש  ששח  םייק  ? To bee or not to bee
CC BY 2.0 רקילפ , , Hamed Saber

ואצמנ ויתסב 2014  .רקחמה  תורווכ  לע  ומקומש  קבא  תודוכלממ  ופסאנש  קבא  תומיגדב  םג  ואצמנ  הרבדה  ירמוח  תויראש 
םיקרחה לטוק  לש  "ג ) קל םרגורקימ   5,500  ) דואמ הובג  זוכיר  היה  רתויב  טלובה  אצממה  .תוירטפו  םיקרח  ילטוק  ןיפירצב 

םלוא םירובדל , תיסחי  חוטב  בשחנו  תרווכה , ךותב  הָאֹוָרו  תירקאה  תרבדהל  םג  שמשמ  רמוחה  םנמא  .זרטימא  גוסהמ  תוירקאהו 
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אוהש תויה  ליער  תויהל  לולע  ףא , - יפ - םא - יד ולש , ינשמ  טילובטמ  ןכש  וב , שומישה  תא  שדחמ  ךירעהל  ךרוצה  לע  םיחוויד  םימייק 
לטוק ןיפירצב  תורווכה  דיל  ףסאנש  קבאב  ההוז  ךכ , לע  ףסונ  . Pyrethroids)  ) םידיאורתריפ םירמוח  לש  תוליער  ריבגמ 

תנועבו םהב , רישע  ןיפירצ  רוזא  .םיעטמבו  םיסדרפב  תומינכ  תרבדהל  דעוימה  ( Pyriproxyfen  ) ןפיסקורפיריפ גוסהמ  םיקרחה 
.הביבסה יבשומ  לש  םייאלקח  םירוזאמ  ןופצמ , םיעיגמ  חורה  יבשמ  רקיע  הז  רוזאב  ויתסה 

תליג לש  קבא  תומיגדב  ףרוחבו 2014 . ויתסב  םינוש  םיגוסמ  הרבדה  ירמוח  תויראש  ואצמנ  תליגמו  שיכלמ  קבאה  תומיגדב  םג 
ללכמ אציש  יט  - יד - יד םיקרחה  לטוק  לש  ביצי  ירויש  קוריפ  רצות  רומאכ  אוהש  יִא , - יד - יד לש  תויראש  םג  ואצמנ  רבמטפסמ 

.תובר םינש  ינפל  שומיש 

תותמהו תויחה  םירובדה  לצאו  תרווכה  ירצומב  םתוחכונ  תא  ומאת  אל  קבאב  םזוכירו  הרבדהה  ירמוח  תאיצמ  יכ  ןייצל  ןיינעמ 
, קבאה יטלוקמו  תורווכהמ  רכינ  קחרמב  םיאצמנ  םירובדה  לש  הערמה  תודשש  ןכתיי  .תורורב  ןניא  הז  אצממל  תוביסהו  הלבט 2 ,) )

םילדבהל תרחא  תורשפא  .תרווכל  הבורקה  הביבסב  ושמישש  םירישכתה  תא  םיפקשמ  אל  ןבג  לע  תואשונ  ןהש  םירמוחהש  ךכ 
בושחש ןאכמ , .קבאה  תטילק  ישגמב  תוריהמב  םתוא  תוקרפמה  שמשה  ינרק  תעיגפמ  םינגומ  תרווכל  םיסנכנש  םירמוחהש  איה 

התהיז ונלש  הקידבהש  תואדו  ןיאש  רוכזל  םג  בושח  תורווכה  . ביבס  ףחרב  הרבדה  ירמוח  תמיגדל  תופסונ  תוטיש  ןוחבל  דיתעב 
אלש םייושע  ןכלו  רהמ  םיקרפתמש  םירמוח  םנשיש  רחאמ  וקדבנש , םירוזאב  םירובדה  תא  םינכסמה  הרבדהה  ירמוח  לכ  תא 

.תוישדוח  תומיגדב  יוטיב  ידיל  אובל 

הלבט 2
םירישכת לש  ([ Maximum Residue Limits (MRLs  ] לארשיב תורתומ  תויברמ  תומר 

שבדב ואצמנש  הרבדהה  ירישכת  זוכירל  האוושהב   ppb ןוזמ ב – ירצומב  םייאלקח 
יחכונה רקחמב 

תונקסמ

תורוקממ הרבדה  ירמוח  לש  בר  רפסמל  תונוש  םיכרדב  הנשה  ךלהמב  ףשחיהל  תולולע  שבדה  ירובד  תויסולכוא 
.םינוש

.הנוש הלועפ  יפוא  ילעבו  תונוש  תוצובקמ  םה  יחכונה  רקחמב  תורווכב  ואצמנש  הרבדהה  ירמוח 
בולישל הפישחמ  ןה  םהלש  תינלטק  המרל  הפישחמ  ןה  תינורכ , וא  תיטוקא  תויהל  הלוכי  הרבדהה  ירמוח  תעיגפ 

.םיינלטק - תת םיזוכירב  םירמוח  המכ  לש 
וא תרבטצמ  תויהל  הלוכי  םוקמ , ותואב  םייוצמה  תוירטפה  ילטוק  םהבו  הרבדה  ירמוח  המכ  לש  תילילשה  העפשהה 

.םיפסונ רקחמו  בקעמ  הכירצמה  הרעשה  תרבגאמ – 
העפשהה ךשמשו  םירובדב  םיעגופש  םירמוח  הצימחמ  שדוחכ  ידמ  הרבדה  ירמוח  לש  הקידבהש  תורשפא  תמייק 

םייאלקחה םילופיט  לש  הלאל  המיגדה  ידעומ  תא  דימצהלו  המיגדה  תטיש  תא  רפשל  ןכל  בושח  .רצק  םהלש 
.רוזאב

תא ןובשחב  איבהל  בושח  םיבשעו , תוירטפ  םיקיזמ , קשממ  ללוכ  םינושה  םילופיטה  ןונכתבו  םילודיגה  קשממב 
.םיקיבאמה

םינקת םימייק  אל   ) םייאלקח הרבדה  ירמוח  רובע  שבדב  ( MRL  ) תורתומ תויברמ  תומר  םיאתהלו  ןוחבל  יוארה  ןמ 
(. הלבט 2 ( ) תורווכב לופיטל  םישמשמה  םירמוח  טרפ ל-2–3  לארשיב ,
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