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םיביסה יבוע  הנומתב , הארנל  דוגינב  .שיבכעה  ירוק  לש  םהיתונוכת  תא  םיקחמה  קוריב ,)  ) םייטתניס םיביס  לש  תעקפו  תיעבט  םירוק  תשר  תבלשמה  הנומת 
ססניאס לאירטמ  סקיביס  תרבח  תובידאב  ןורקימ |  תמועל כ-10  רטמוננ )  300  ) ןורקימ שילשכ  שיבכעה –  ירוק  יבועמ  יפ כ-30  ןטק  םייטתניסה 

https://magazine.isees.org.il/?p=16317

https://www.magazine.isees.org.il/wp-content/uploads/2021/05/image-77.jpeg


ךרכ 8(3)הרצקב ויתס 2017 /  2017ןויליג  ילויב ,  24

ךרד תוצרופ  תויתביבס  תויגולונכט  הקיטמימויב – 

.היגרנאו םימ  רמוח , תויגולונכט  תיתביבסה : ָהִּבלה  ימוחתב  םימייקמ  םייגולונכט  תונורתפל  עדי  סיסבכ  ההוזמ  עבטה 
.תיתביבס תונשדחל  עונמכ  ההוזמו  יתיישעתהו , ימדקאה  םלועב  החימצב  תעד  םוחת  איה  עבטה , תונורתפ  יוקיח  הקיטמימויב ,

.ץראב הלא  םימיב  תוחתופמה  תוחיטבמ  תויטמימויב  תויגולונכט  יתש  רוקסנ  וז  העידיב 

שיבכעה ירוק  יוקיח 

וליכשה תונורחאה  םינשה  תורשע  ךלהמב  .תונורחאה  םינשה  יפלאב  םדאה  בל  תמושתל  הכזש  קתרמ  רמוח  םה  שיבכעה  ירוק 
.ןפודה תואצוי  תויָנכמה  םהיתונוכת  לוצינ  ךות  תושונאה , תבוטל  שיבכע  ירוקב  שומישב  םולגה  לאיצנטופה  תא  ןיבהל  םינעדמ 

, תילאירוטירט היח  אוה  שיבכעה  תוירחסמ , תויומכב  ליגרה  ישמה  קפומ  ולש  םלוגה  תועקפמו  תיובש  ישמה , יאווט  לחז  ומכ  אלש 
שיבכעב ךרוצה  תא  ףוקעיש  ןורתפ  תאיצמ  ןכל , .ירשפא  וניא  שיבכע  ירוק  לש  תירחסמ  תומכ  תקפה  ךרוצל  ולש  ינומה  לודיגו 

.םינוש םימושייב  םבוליש  תא  רשפאתו  הלא , םידחוימ  םיביס  לש  ינומה  רוצייל  ךרדה  תא  לולסת  שיבכע  ירוק  תריצי  םשל  ומצע 

תווטל תעדוי  איהש  רתויב  קזחה  ביסה  .םהיתונוכתב  םהיניב  םילדבנש  םינוש  םיביס  רוציל  תעדוי  תשרה  תא  הווטה  השיבכעה 
, יתוכאלמ וא  יעבט  הז , ביס  .טולימ  ביסכ  ףאו  תשרה  תרגסמל  תשרב , םיילאידרה  םיביסל  התוא  שמשמ  אוהו  , dragline ארקנ

לקו ליבקמ , יבועב  הדלפ  ביסמ  השיש  יפ  קזח  אוה  יכ  הדבועה  איה  ביסה  קזוח  לש  השחמה  .אצמנב  רתויב  קזחה  ביסל  בשחנ 
.יתועמשמ ןפואב  ונממ 

dragline-ביס ה תא  םיביכרמה  םינובלחה  לש  יתוכאלמ  זותנסל  תונויסינ  לש  בר  רפסמ  השענ  םינורחאה  םירושעה  ינש  ךלהמב 
תודוה ורשפאתה  הלא  תונויסינ  .תוינגסנרט  םיזע  וליפאו  םיחמצ  םיקדייח , םירמש , לצא  םינובלחל –  תונוש  יוטיב  תוכרעמב 

ןפואב םיתוחנ  םייתוכאלמ  םיעצמאב  תווטל  וחילצהש  םיביסה  תאז , תורמל  .תיטנג  הסדנהל  תשמשמה  היגולונכטה  תומדקתהל 
.יעבטה  dragline-ביסל ה סחיב  םהיתונוכתב  יתועמשמ 

.שיבכעה רוק  ביסל  םהיתונוכתב  םיהזש  םיביס  רצייל  החילצה  םילשוריב , תמקוממה  תילארשי  הרבח  ססניאס , לאירטמ  סקיביס 
ההובג תורידהב  שיבכע  ירוק  יביס  םלועב  הנושארל  תרציימ  איה  הרבחה , החתיפש  רוצייה  יכילהתבו  תיגולויבה  תכרעמב 

בחר ןווגמ  חתפל  הרבחל  תורשפאמ  ךומנ –  לקשמו  תודימע  תויטסלא , קזוח , ולש –  ןפודה  תואצוי  תונוכתה  .תוירחסמ  תויומכבו 
ךרוצ ןהב  שיש  טרופסהו , ןוגימה  הפועתה , בכרה , תיישעת  ןוגכ  תונוש , תוישעתב  ההובג  המרב  םייתרקוי  תיליע  ירצומ  לש 

לש ףדעומ  ליפורפ  םע  רמילופ  - ויב אוהש  הדבועה  לשב  שוקיב  ביסל  שי  יאופרה  רושכמה  תיישעתב  םג  .םילקו  םיקזח  םירמוחב 
.םירצומה לש  אבה  רודה  חותיפל  קוש  תוליבומ  תורבח  םע  הלועפ  יפותיש  סקיביסל  .תיגולויב  תומיאת 

תיגולויב הלפתה  יוקיח 

, תיעבט הלפתה  לש  ןדיעה  תא  ברקל  הלוכי  הלפתהה  ךילהת  לש  הנבה  .תוחלמ  יחמצ  לצא  עבטב  םישחרתמ  הלפתה  יכילהת 
םע תודדומתהל  םיירקיע  םינונגנמ  השולש  םימייק  .יאוול  ירצות  טעמ  הל  שיו  םיימיכ , םירמוחו  היגרנא  תעקשהב  הכורכ  הניאש 

Sarcocornia  ] רַשרַש  ) םיינרשב םילעב  הריגאו  חולמ ) לשא ,  ) םילעה ךרד  השרפה  בורגנמ ,)  ) רוקמב הדרפה  עבטב –  חלמ  יפדוע 
יחמצ ןווגמ  לש  םילעב  הריגאה  ןונגנמ  תעכ  רקחנ  לגימב  [(. Suaeda sp  ]. םכוא [, Limbarda crithmoides  ] ינרשב ןויט  - ןב [, .sp
לש 300 חלמ  יזוכירב  בטיה  םידרושש  םיחמצ   ) םיטיפולה .םייאלקח  - םייתיישעת םיכפש  תלפתהב  םיילארשי  - ץרא תוחלמ 

תילתעב חלמה  תוֵכרב  ומכ  ידמל , םיהובג  םהב  חלמה  יזוכירש  ץראב  םינוש  תומוקממ  ופסאנ  רטילל ) וא 8,600 מ"ג  רלומילימ 
חלמה יזוכירל  םאתהב  םילעב  חלמ  םירגוא  הלא  םיחמצש  תוארמ  תוינושאר  תואצות  .חלמה  םי  רוזאו  םיהמ , חלמ  ןהב  םישביימש 

ןקתמב תמשוימ  וזה  הריגאה  תלוכי  .חמצה  לש  ירטה  ולקשממ  עיגהל ל-5%  לוכי  םילעב  חלמה  זוכיר  יכו  םתביבסב , םיאצמנה 
, עבטב שומיש  ןיידע  שי  יחכונה  בלשב  רויא 1 .)  ) םיהובג ןרתנ  יזוכירב  םינייפאתמה  תותפר  יכפשב  ימוקמ  לופיט  ךרוצל  ינויסינ 

תיטמימויב תיגולונכט  תכרעמ  תונבל  לכונש  ןכתיי  הלפתהה , תונורקע  ונבויש  רחאל  דיתעב , .םמצע  תוחלמה  יחמצב  רמולכ 
היגולונכטו רקחמ  ןיב  רושיג   – Brigade ןוזיירוה 2020 : תרגסמב  יפוריאה  דוחיאה  ידי  - לע ןמוממ  רקחמה  .המוד  ןפואב  תדקפתמה 

.םילקאה יוניש  םע  תודדומתהל 

םומיחב םיכורכה  היגרנא  יריתע  רוציי  יכילהתב  םויכ  תרצוימ  הדלפ  .םירורב  וללה  תויגולונכטה  לש  םייתביבסה  תונורתיה 
רתוי שימגו  קזח  רמוח  קר  אל  חיטבי  שיבכעה  רוק  תונוכת  תא  הקחמה  ביס  חותיפ  .הביבסה  םוהיזבו  תוהובג  תורוטרפמטל 
הלפתהה יכילהת  םג  .היגרנא  יריתע  רוציי  יכילהת  לש  אלו  הנבמ  לש  תרזגנ  ןה  ויתונוכתש  רתוי , םייקמ  רמוח  םג  אלא  הדלפמ ,

, תויעבט תוכרעמ  לש  דוקפתל  הלפתהה  תוכרעמ  דוקפתב  ברקתנש  לככ  .תלטובמ  אל  היגרנא  תעקשהב  םיכורכ  םויכ  םימייקה 
.רתוי םימייקמו  היגרנאב  רתוי  םיינוכסח  תונורתפב  הכזנ 
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רויא 1
םולב רפכב  תיגולויב , הלפתהו  תותפר  יכפש  רוהיטל  תינויסינ  תכרעמ 

םויבוסס לאמשל : ןימימ  םיחמצה  .םינוי  ףילחמ  ילרנימ  עצמ  טילואז -  ךותב  תוחלמ  יחמצ  םילותש  םינפלמ  םינגאב 
ןויט – ןב (, Sarcornia fruticosa  ) ינחיש רַשרַש  (, Juncus maritimus  ) ימי רָמָס  (, Sesuvium portulacastrum)

 | ינגרוא רמוח  קוריפל  םיָרוּואמ  םיאת  עקרב : (. Suaeda monoica  ) יתיב – דח םכוא  (, Limbarda crithmoides  ) ינרשב
יקסבולרוא ארזע  ר  '' ד םוליצ :

ביבא ב-8.6.2017. - לת תטיסרבינואב  םייקתהש  היישעתו , הימדקא  ירקימימויבל –  ישילשה  סנכב  וגצוה  תויגולונכטה  יתש 
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