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הסמויבה לע  תונוש  הייער  תומצוע 
רעיב ינובשעה  םינימה  ןווגמ  לעו 

.בגנה ברעמ  - ןופצב עוטנ  סוטפילקיא 
.35–28 הביבסו 8(3 :) היגולוקא 

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

קילג רימא  םוליצ : ראורבפ 2015 |  ףסא , לחנ  רעיב  העור  ןאצ  רדע 

לע תונוש  הייער  תומצוע  לש  חווט  תורצק  תועפשה 
רעיב ינובשעה  םינימה  ןווגמ  לעו  הסמויבה 

בגנה ברעמ  - ןופצב עוטנ  סוטפילקיא 

גלזמה הצק  לע 

תופרשה תנכס  תתחפה  ןוגכ  תיחמצה , תכרעמה  לע  תויבויח  תועפשה  תוסחוימ  ןאצ  תייער  קשממל 
.יגולויבה ןווגמה  תלדגהו 

רעפ שי  ינוכית ( םי  שרוחו  תוינובשע   ( תורחא חמוצ  תוכרעמ  לע  הייער  תועפשה  אשונב  ברה  עדיה  ףא  לע 
.סוטפילקיא יצע  םהב  ועטינש  םיחטשב  הייער  תועפשהל  רשאב  עדי 

ןווגמ םויק  רשפאתש  השיג  שוביג  הכירצמ  בגנה  ברעמ  ןופצב - םיעוטנ  סוטפילקיא  תורעי  לש  םתוחיכש 
.ןתוטשפתהו תופרש  תוצרפתה  ענמת  םג  ךא  הובג , םינימ 

סוטפילקיא רעיב  חמוצ  תוכרעמב  םירדע  תייער  בולישל  תוינידמ  תעיבקל  ינושאר  סיסב  קפסמ  רמאמה 
ינימ ןווגמ  לש  יברמ  םויק  םע  תופרש  תעינמ  בלשיש  רעיב , יבטימה  הייערה  רטשמ  תעיבק  ללוכ  עוטנ ,

.חמוצ

תכרעמה
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ריצקת

ןווגמ תאלעהו  תופרש  תורצוויהל  תמרוגה  תינובשע  הסמויב  תתחפה  םהבו  םיבר , תונורתי  םיסחוימ  הנקמ  תייערל 
דציכ ןחב  הז  ינושאר  רקחמ  .קילד  רמוח  תורבטצה  עונמל  ידכ  היתורעיב  ןאצ  ירדע  תייער  תמזוי  "ל  קק ךכ , בקע  .םינימה 

ברעמ - ןופצב ףסא  לחנ  רעיב  ינובשעה  םינימה  ןווגמ  לעו  הסמויבה  לע  רצקה  חווטב  תועיפשמ  תונוש  הייער  תומצוע 
תונוש תומצועב  הייער  ילופיטל  רעיב  םינוש  םירוזא  ופשחנ  וכלהמבש  חווט  רצק  רקחמ  עצוב  וז  תרגסמב  .בגנה 

יכ אצמ  רקחמה  .הייערה  תנועב  םינימה  ןווגמו  הסמויבה  רחא  בקעמ  עצוב  ןכ , ומכ  .םישבכה  תאלכממ  םינוש  םיקחרמבו 
, ךכ לע  ףסונ  .הייערה  ילופיט  תחת  קהבומ  ןפואב  התנתשה  אל  ךא  הייער , אלל  תוקלחב  התלע  תינובשעה  הסמויבה 

.הייערה תומצוע  ראשל  האוושהב  רתויב  טלובה  ןפואב  םיינובשעה  םינימה  ןווגמ  הלע  תינוניב  הייער  תמצועב  יכ  אצמנ 
ןמזל אלו  ןיגוריסל  הייערל  הפושח  תינובשעה  הייחמצה  רשאכ  רמולכ  תוינוניב , הייער  תומצוע  יכ  תוארמ  וללה  תואצותה 

לע הרימשלו  תופרש  תעינמל  תינובשעה  הסמויבה  תתחפהב  ךרוצה  לע  תונעל  תולוכיש  הייערה  תומצוע  ןכא  ןה  ךשוממ ,
הייער תעינמ  יכ  הארה  הז  רקחמ  ןכש  םיעוטנה , תורעיב  הייער  עונמל  ץלמומ  אל  ךכ , לע  ףסונ  .תורעיב  םינימה  ןווגמ 

.םינימה ןווגמב  היילע  תענומו  הקילדה , הסמויבה  תא  הלידגמ 

אובמ

לש םייטויבאו  םייטויב  םיביכרמ  לע  תכל  תוקיחרמ  תועפשה  הל  שיו  םלועה , יבחרב  ץופנ  עקרק  שומיש  איה  הנקמ  תייער 
חתפל ןוכיתה  םיה  חרזמ  רוזאב  חמוצה  תרבחל  ומרג  תוישונא  תוערפהו  הנקמ  תייער  לש  םינש  יפלא  תויגולוקא  . תוכרעמ 

( היצקלס  ) הרִירב ורבע  הלא  םירוזאב  חמוצ  תורבח  יכ  םינימאמ  םינעדמ  ךכמ , הרתי  הייערל  . תודימע  הל  תונקמש  תונוכת 
הנקמ תייער  לש  ןוכנ  לוהינש  ןויערב  םיכמות  םיבר  םירקחמ  ןכאו , הייער  . תוערפהב  םייולת  ןהב  םיחמצה  ינימו  הקזח ,

. חמוצה  ינימ  ןווגמ  תא  תולעהל  לוכי  רקבו 

לוהינ ילככ  הנקמ  תייערב  םירזענ  םיחותפ  םיחטש  םילהנמה  םיפוג  היחמלו , ןוזמל  הנקמב  םייתרוסמה  םישומישה  דבלמ 
תבלשמ "ל  קק ןכלו  ישונא  , רוקממ  תומרגנה  רעי  תופרש  דואמ  תוצופנ  לארשיב  רעיה  . - תתב הקילד  הייבשע  תתחפהל 

. ןתרמוח  תאו  תופרשה  תורידת  תא  תיחפהל  ידכ  היתורעיב  הנקמ  תייער 

הייער תמצוע  וא   ) תוינוניב הערפה  תומר  תחת  אצמיהל  יופצ  יברמה  םינימה  ןווגמ  יכ  תסרוג  תינוניבה   הערפהה  תרעשה 
םינימ לש  םויק  תורשפאמ  תורחתה  תומרש  ךכ  ידמ  השלח  אלו  הדחכהל , םורגל  ידכ  קיפסמ  הקזח  אל  ןהב  הערפההש  תינוניב ,)

, תונרציל  תילדומינוא  הבוגת  תוארהל  יופצ  םינימ  ןווגמ  תינושאר  . תונרצי  םע  קודה  רשק  םינימה  ןווגמל  תאז , םע  .םיבר 
םיסחיה תכרעמ  לע  ססבתהב  תוינוניב  . תונרצי  תומרב  יברמ  םינימ  ןווגמ  םע  תחא , םומיסקמ  תדוקנ  תלעב  תוגלפתה  רמולכ 

עופיש ךרואל  הנתשמ  םינימה  ןווגמ  לע  הייער  תעפשה  יכ  ןויערב  םיכמות  םיבר  םירקחמ  םינימ , ןווגמל  תינושאר  תונרצי  ןיב 
תרעשה העצוה  תונוש  , תונרצי  תומרב  םירוזאב  םינימ  ןווגמ  לע  הייער  תועפשה  ןחבש  הריקס  רמאמב  תונרציה  .

תלבגה בקע  םינימה  ןווגמ  תא  הניטקמ  הייער  הכומנ , תונרצי  תמר  םע  םירוזאב  היפלש  (, Grazing Reversal  ) הייערה ךופיה 
יתלבו םירידנ  םינימ  לש  תויטננימוד  הריבגמ  הייער  ההובג , תונרצי  םע  םירוזאב  תאז , תמועל  .שדחמ  החימצ  תענומש  םיבאשמ 

ךרואל םינטק  הדימ  ינקב  םג  תשחרתמ  תונרציו  םינימ  ןווגמ  הייער , ןיב  וזה  תידדהה  העפשהה  .רתוי  לודג  ןווגמ  בינמש  המ  םיליכא ,
. םינוש  הערמ  ירוזא 

הנוש תונרצי  תמר  םע  םירתאב  חמוצ  ןווגמ  לע  הייערה  תועפשה  תא  יללכה   הייערה  לדומ  ןחוב  הייערה  ךופיה  תרעשה  תובקעב 
תונרצי תמר  םע  םירוזאב  יכ  עיצמ  לדומה  הרצק .) תמועל  הכורא   ) תונוש הייער  תוירוטסיה  םעו  ינוכית ) םי  תמועל  הצחמל  חיחצ  )

יפכ תרבגתמ , הייערה  תמצועש  לככ  תוניתמב  דרוי  םינימה  ןווגמ  ןוכיתה ,) םיה  חרזמ  ומכ   ) הכורא הייער  תיירוטסיהו  הכומנ 
( רתוי יתועמשמ  םימשג  רטשמ  ילעב  רמולכ   ) ההובג תונרציב  םינייפאתמה  םירוזא  תאז , תמועל  .הייערה  ךופיה  תרעשהב  עצומש 

הערפהה תרעשהל  המודב  הייער , תמצועל  םינימ  ןווגמ  לש  תילדומינוא  הבוגת  תוארהל  םייופצ  הכורא  הייער  תיירוטסיהבו 
. תינוניבה 

הבוגת םיזוח  הכורא ) הייער  תיירוטסיהו  הכומנ  תונרצי  םע  םירוזא  רובע   ) יללכה הייערה  לדומו  הייערה  ךופיה  תרעשה  םוכיסל ,
רובע  ) יללכה הייערה  לדומו  תינוניבה  הערפהה  תרעשה  דגנמ , .הייערה  תמצוע  לש  היצקנופכ  םינימ  ןווגמ  לש  תילילש  תיראניל 
רורב רבסה  ןיא  יכ  תוארמ  וללה  תורתוסה  תויזחתה  .תילדומינוא  הבוגת  םיפוצ  הכורא ) הייער  תיירוטסיהו  םיינוכית  םי  םירוזא 
ומרתיש םיפסונ  םירקחמ  םיצוחנ  ןכלו  תונוש , תויגולוקא  תוכרעמב  חמוצה  ינימ  ןווגמ  לע  הייערה  לש  העפשהה  ךרדל 
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. וללה םינונגנמה  תנבהל 

ראורבפ רדגל .) לאמשמ   ) הייער תלבגה  אלל  הל , הצוחמ  חטשבו  רדגל ( ןימימ   ( הייער תעינמל  הרודגה  חטש  ךותב  הייבשעה  בצמ 
קילג רימא  םוליצ :  | 2015

תוצובק דציכ  קודבל  ידכ  וכרענ  םיבר  םירקחמ  .חמוצה  תרבח  בכרה  לע  םג  אלא  םינימה , ןווגמ  לע  קר  אל  העיפשמ  הייער 
, החפשמ התואל  תוכייתשה  וא  םייח  תרוצ  ןוגכ  ףתושמ , ןייפאמ  תולעב  םיחמצ  ינימ  תוצובק  רמולכ  םיחמצ , לש  תוידוקפת 
הבוגתב עפשב  יוניש  - יא וא  הדירי  היילע , תוארמ  תונוש  םיחמצ  תוצובק  יללכ , ןפואב  תונוש  . הייער  תומצועל  תוביגמ 

לשב הייער , םהב  שיש  םירוזאב  רתוי  םיצופנ  םיכומנו  םיעורש  םייתנש , - דח םיחמצ  םיינשבוי , םירוזאב  תונוש  . הייער  תומצועל 
םירדגומ ( palatable  ) םימיעטו םיהובג  םייתנש , - בר םיחמצ  ינש , דצמ  הייערמ  . ענמיהל  םהיתולוכיו  הייערל  םתודימע 
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הייערה תועפשה  תא  םיקדובה  םירקחמ  ועצוב  לארשיב  .הייער  םהב  שיש  םירוזאב  רתוי  ךומנ  עפש  םיארמ  ןכלו  הייערל , םישיגרכ 
םיחיחצה םירוזאב  םיעוטנ  תורעיב  אל  ךא  ינוכיתה   םיה  שרוחבו  ץראה   ןופצב  הערמה  ירכב  תונוש  םיחמצ  תוצובק  לע 

.הצחמל

עוטנ סוטפילקיא  רעיב  םיינובשע  םינימ  ןווגמ  לעו  הסמויב  לע  ןאצ  תייער  לש  חווטה  תורצק  תועפשהה  תא  קודבל  דעונ  הז  רקחמ 
אוצמל הווקתב  רעיה , - תתב םיינובשע  םינימ  ןווגמל  הסמויב  ןיבש  רשקה  תא  אוצמל  איה  רקחמה  תרטמ  .בגנה  ברעמ  - ןופצב

לש חווטה  תורצק  תועפשהה  תא  םינחובה  םירקחמ  טעמ  םנשי  .הובג  ןווגמו  תוכומנ  הסמויב  תומר  קיפמש  םיאתמ , הייער  רטשמ 
.הלא תורעי  קשממל  ההובג  תובישח  הז  רקחמל  ןכלו  בגנה , ןופצב  םיעוטנ  סוטפילקיא  תורעיב  היחמצ  לע  הייער 

תוטיש

רקחמה חטש 

רוזאב םקוממ  רתאה  .בגנה  ברעמ  - ןופצב עוטנ  סוטפילקיא  רעי  רויא 1 ,) ; N, 34°25’E’31°20  ) ףסא לחנ  רעיב  םקומ  רקחמה  רתא 
(. יגולורואטמה תורישה   ) התייה 311 מ"מ םינשל 1980–2010  תעצוממה  םשגה  תומכ  .ירבדמל  ינוכית  םי  םילקא  ןיב  רבעמ 

רוקמה סוטפילקיא  יצע  ועטינ ב-1986  רעיב  .המושג  הנש  עמשמ  התייה 437 מ"מ , םשגה  תומכ  רקחמה 2014–2015  תנשב 
םייתנש - דח  ) הרישע תינובשע  הייחמצ  הסכמ  ףרוחה  ךשמב  .וב  םילדגש  םידיחיה  םיצעה  םהו  ( Eucalyptus camaldulensis)

.לירפאב ביבאה , תארקל  הסמויבה  אישל  םיעיגמ  םיינובשעה  .רעיה  - תת תא  רקיעב )

רויא 1
רקחמה רוזא 

.ןאצה תאלכמו  לאמש )  ) רעיב האלכמה  תורודגה , םוקימ  םע  ןייוול  םולצתו  ןימימ ) םודאב   ) רקחמה חטש  םוקימ 

יוסינה בוציע 

לירפא דע  הכשמנו  ראורבפב 2015  הלחה  רדעה  תייער  .תויָדלב  םיזע   30- כמו יסאווא  ןזמ  םישבכ   90- כמ בכרומ  יוסינה  רדע 
,200 , 100  ) םישבכה תאלכממ  םינוש  םיקחרמב  רעיב  ונבנ  תחא  לכ  םירטמ   15X5 חטשב תורודג  לש  םיכרעמ  הנומש  . 2015

(: רטמ  5X5  ) םילופיט השולשל  הרודג  לכ  הקלוח  הייערה  תומצועב  טולשל  ידכ  םירטמ .) 800 ו-1,000  , 600 , 500 , 400 , 300
זאו עובש  ךשמב  ןיגוריסל  החותפ  התייה  תחא  תיתניפ  הרודג  הייער ;) אלל   ) יוסינה לכ  ךשמב  הרוגס  התייה  תיעצמאה  הרודגה 

הרוגס זאו  םייעובש  ךשמב  החותפ  התייה  היינש  תיתניפ  הרודג  הכומנ ;) הייער  תמצוע   ) םיישדוח ךשמב  ךכ  םייעובש , הרוגס 
םירטמ  5X5 לש רדוגמ  אל  חטש  ןמוס  תורודגה  שולש  דצל  תינוניב ;) הייער  תמצוע   ) םיישדוח ךשמב  ןיגוריסל  תאזו  עובש ,

(. ההובג הייער  תמצוע   ) הערפה אלל  וב  תוערל  לוכי  רדעהש 

הייחמצ תמיגד 

[22 , 12][, 7]
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רחאל  ) לירפא 2015 עצמאבו  הייערה ) תליחת  ינפל   ) ראורבפ 2015 תליחתב  תוקלחה : תחא מ-32  לכב  םיימעפ  המגדנ  הייחמצה 
תריקע רחאל  .מ  לדוגב 20X20 ס" תויעוביר  תורגסמ  שמחמ  םינמוסמ  םירוזאמ  הייחמצ  הפסאנ  הרודג  לכ  ךותב  הייערה .)

. םינימ  ןווגמל  רשיפ  דדמ  יפל  בשוח  םינימ  ןווגמ  .ולקשנ  םה  רונתב  שוביי  רחאלו  הדבעמב , והוזו  םיחמצה  וניומ  םיבשעה 
Noy-Meir םאתהב ל - הימונוסקטו , ( palatability  ) תּומיעט םייח , רוזחמ  הבוג , יפל  תוידוקפת  תוצובק  שמחל  וניומ  םיחמצה 

םיינגדה תחפשמ   ) םיהובג םיינגד  תורגבב ,) תחתמ ל-50 ס"מ  , Poaceaea םיינגדה תחפשמ   ) םיכומנ םיינגד  : Sternberg - לו
םיבכרומה תחפשמ   ) םיינצוק (, Fabaceae םיינרפרפה תחפשמ   ) תוינטק תורגבב ,) לעמ 50 ס"מ  , Poaceae

(. םייגיספ - ודה ראש   ) םילע יבחרו  תורחא ) תוחפשממ  םיינצוקו  Asteraceae 

יטסיטטס חותינ 

הסמויבה לע  הייערה  תמצוע  תעפשה  תא  ןוחבל  ידכ   repeated measures ANOVA תועצמאב וחתונ  תומיגדה  יתשמ  םינותנה 
ידכ ךכ , לע  ףסונ  (. STATISTICA 10 (StatSoft, Tulsa, OK, USA, 2011 תנכותב ושענ  םינחבמה  .םיינובשעה  ינימ  ןווגמ  לעו 

ידממ - וד בחרמב  ונצביש  ויתואצות  תאו  , Bray-Curtis דדמ תועצמאב  םיקחרמ  תלבט  ונרצי  םינימה , בכרה  תונתשה  תא  קודבל 
.Primer 6 תנכות םע   nMDS חותינב

תואצות

.םיבשעה ללכמ  םע 63%  תיטננימודה  הצובקה  ויה  דחי ) םיכומנו  םיהובג   ) םיינגד .רעיב  םיינובשע  ינימ  והוז כ-80  לוכה  ךסב 
םינימה תא 20  תטרפמ  הלבט 1  םע 12% . םיינצוקה  םהירחאו  םע 15% , םילעה  יבחר  התייה  היינשה  תיטננימודה  הצובקה 

.יוסינה ךרואל  רעיב  רתויב  םיצופנה 

הלבט 1
תדימ יפל  םירדוסמ  יוסינה , תפוקתב  רעיב  ואצמנש  רתויב  םיצופנה  םינימה   20

םתוחיכש

הסמויב

F =3.42,  ) קהבומ לדבה  םינוש  הייער  ילופיטו  המיגד  יעוריא  ינש  ךרואל  הסמויב  רובע   ANOVA ןחבמ הארה  קיתווה  רעיב 
, תאז תמועל  (. F =21.65, p<0.001  ) לירפאל ראורבפמ  הסמויבב  תקהבומ  היילע  וארה  הייער  אלל  תורודג  רויא 2 .) ; p<0.05

F =0.53, p=0.47; F =2.22, p=0.15;  ) הסמויבב קהבומ  יוניש  וארה  אל  ההובגהו  תינוניבה  הכומנה , הייערה  תמצוע  ילופיט 

[6]
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(. רויא 2 המאתהב ; , F =0.14, p=0.71

רויא 2
תומצוע עברא  רובע  לירפאו , ראורבפ  תומיגד : יתש  ךרואל  רעיב  הסמויבה  תונתשה 

הייערה
(Tukey HSD, α<0.05  ) הנוע לכב  לופיט  לכל  םיעצוממ  רובע  םיקהבומ  םילדבה  תונמסמ  תויתואה 

םינימ ןווגמ 

הליבוה תינוניבה  הייערה  תמצוע  רויא 3 .) ; F =4.66, p<0.01 הייערה (  ילופיט  םע  קהבומ  ןפואב  הנתשה  םינימה  ןווגמ 
ןווגמב רתוי  הנטק  היילע  התארה  הכומנה  הייערה  תמצוע  (. F =31.88, p<0.001  ) םינימה ןווגמב  רתויב  הלודגה  היילעל 

תורודגה (. F =14.57, p<0.01  ) רתוי דוע  הנטק  היילע  התארה  ההובגה  הייערה  תמצועו  (, F =23.41, p<0.001  ) םינימה
(. F =1.19, p=0.28  ) םינימה ןווגמב  קהבומ  יוניש  וארה  אל  הייער  אלל 

רויא 3
עברא רובע  לירפאו , ראורבפ  תומיגד : יתש  ךרואל  רעיב  םינימה  ןווגמ  תונתשה 

הייערה תומצוע 
(Tukey HSD, α<0.05  ) הנוע לכב  לופיט  לכל  םיעצוממ  רובע  םיקהבומ  םילדבה  תונמסמ  תויתואה 

םינימ בכרהו  תוידוקפת  תוצובק 

F םילע ,0.83= יבחר   ) הייערה תמצועל  המיגדה  ןמז  ןיב  תקהבומ  היצקארטניא  וארה  אל  תוידוקפת  תוצובקה  תויצרופורפ 
םיינצוק ; F =2.01, p=0.11 תוינטק ; F =0.45, p=0.71 םיהובג םיינגד  ; F =1.3, p=0.28 םיכומנ םיינגד  ; p=0.48
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ודרי תוינטקה  תונוש : הייער  תומצוע  תחת  םיקהבומ  םילדבה  וארה  ןכ  תוצובק  המכ  תאז , תורמל  (. F =0.53, p=0.66
היצרופורפב ודרי  םילע  יבחרו  םיהובג  םיינגדו  (, F =8.99, p<0.05  ) הייער אלל  תוקלחב  לירפאל  ראורבפמ  היצרופורפב 

םיינגדה וארה  לירפאב  המאתהב .)  F =8.32, p<0.05, F =9.55, p<0.01  ) ההובג הייער  תמצוע  תחת  לירפאל  ראורבפמ 
(. F =5.30, p<0.05  ) הייער אלל  תוקלחל  סחיב  ההובגה  הייערה  תמצועב  רתוי  ההובג  היצרופורפ  םיכומנה 

, הייערה אלל  תורודגב  רויא 4 .) ; Stress=0.18  ) הירחאו ההובג  המצועב  הייער  ינפל  םינימה  בכרהב  לדבה  הארה   nMDS חותינ
(. רויא 4 ; Stress=0.23  ) הירחאו הייערה  ינפל  םינימה  בכרהב  לודג  לדבה  רכינ  אל  תאז , תמועל 

רויא 4
הייער אלל  תוקלחבו  א )  ) ההובגה הייערה  תמצועב  םינימה  בכרה  תא  ראתמה   nMDS

רעיב (ב )

תונקסמו ןויד 

רעיב םיינובשע  םינימ  ןווגמ  לעו  הסמויב  לע  תועיפשמ  תונוש  הייער  תומצוע  דציכ  ןיבהל  התייה  רקחמה  לש  תירקיעה  הרטמה 
בכרהבו ןווגמב  םייונישל  הליבוה  ךא  הסמויבב , תיתנוע  היילע  הענמ  ןאצ  תייער  יכ  רקחמב  ונאצמ  יללכ , ןפואב  .עוטנ  סוטפילקיא 

.תינוניב המצועב  הייער  רחאל  הדדמנ  רתויב  הלודגה  היילעהו  םינימה , ןווגמב  היילעל  המרג  הייער  םיינובשעה : םינימה  לש 
- ןופצב סוטפילקיא  רעיב  הייבשע  לע  הייער  לש  חווט  תורצק  תועפשה  ןחובש  ןושארה  רקחמה  והזש  ךכמ  תעבונ  רקחמה  תובישח 

ןאצ תייער  בלשל  םיניינועמה  םיחותפ  םיחטש  ילהנמו  םינרעי  רובע  לוקוטורפ  שמשל  תולוכי  רקחמה  תואצות  .בגנה  ברעמ 
.ןוכנ לוהינבו  תוליעיב  םחטשב 

הייער םהב  הענמנש  םימוד  םייוסינב  תואצותל  המוד  וז  האצות  .יוסינה  ךשמב  התלע  הסמויבה  הייער , ןהב  התייה  אלש  תוקלחב 
תורבטצהל ליבומש  רבד  הסמויבב , היילעל  הליבומ  הייער  תעינמ  תורעשהל , םאתהב  יכ  הארמ  איהו  םיינשבוי  , םירוזאב 

םע .הנועה  ךלהמב  הדירי  וא  היילע  התארה  אל  הסמויבה  תונוש , הייער  תומצועל  ופשחנש  תוקלחב  תאז , תמועל  .קילד  רמוח 
, תורודגה לש  החיתפהו  הריגסה  לשבש  ןכתיי  .תינוניבה  הייערה  תמצועב  הדירי  תמגמ  התארה  הסמויבה  יכ  תוארל  ןתינ  תאז ,

.הב הייחמצל  רתוי  ךשמנ  ןאצהו  הרוגס , התויה  ךלהמב  ששואתהל  הקיפסה  תינוניבה  המצועה  תרודגב  הייחמצה 

תא הבינה  תינוניבה  הייערה  תמצועו  תחא ,) םומיסקמ  תדוקנ  תלעב  תוגלפתה   ) ילדומינואל המודה  סופד  הארה  םינימה  ןווגמ 
ןתינ הלא  תואצותמ  .הייערה  תנוע  ךלהמב  הנתשה  אל  םינימה  ןווגמ  הייער  אלל  תורודגב  .םינימה  ןווגמב  רתויב  ההובגה  היילעה 

.הייבשעה ינימ  ןווגמ  תא  לידגהל  ידכ  תורעיב  הייער  בלשל  ץלמומ  יכ  ןיבהל 

תומצוע יכ  קיסהל  ןתינ  ךכ , םא  .תינובשעה  הסמויבב  יוניש  - יאל ןכו  רתויב  הובגה  םינימה  ןווגמל  המרג  תינוניבה  הייערה  תמצוע 
הקילד הסמויב  תורבטצהל  תמרוג  הייער  - יא .רעיה  לש  קשממה  ילהנמ  לש  םיכרצה  לע  תונעל  ידכ  תושרדנה  ןה  תוינוניב  הייער 
עגפיש רבד  םיינובשעה , םינימה  ןווגמ  תא  איה  םג  דירוהל  הלולע  ידמ  ההובג  המצועב  הייער  תאז , תמועל  .ךומנ  םינימ  ןווגמלו 

.תורייתבו יגולוקאה  דוקפתב 

חווטה איה  ךכל  הביסהש  ןכתיי  .תונוש  הייער  תומצועב  תונתשה  לש  הרורב  המגמ  וארה  אל  םיחמצה  לש  תוידוקפת  תוצובקה ה
המכ ינב  חווט  יכורא  םייוסינ  ושענ  תוידוקפת , תוצובק  לש  תויצרופורפב  יוניש  םהב  אצמנש  הייער  ירקחמב  .רקחמה  לש  רצקה 

רשאמ הקזח  הייער  םע  תוקלחב  רתוי  לודג  יוסיכ  וארה  ןכא  םיכומנה  םיינגדה  תאז , םע  ץראה  . ןופצב  הערמ  ירכב  םינש 
.תערפומ הביבסמ  תלעות  תקפה  לע  דיעמש  רבד  הייער , אלל  תוקלחב 
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הסמויב תורבטצה  תענומ  הייערה  ןכש  בגנה , ברעמ  - ןופצב םיעוטנה  סוטפילקיאה  תורעיב  ןאצ  תייער  לע  ץילמהל  ןתינ  םוכיסל ,
ןפואב הרוזיפל  גואדל  שיו  ידמ , ההובג  המצועב  תויהל  אל  הייערה  לע  .הייבשעה  ינימ  ןווגמ  תא  תרפשמ  ןכו  רעיה  - תתב הקילד 

תחא הנוע  ךרואל  עצובו  ינושאר  אוה  הז  רקחמש  ןוויכמ  .רעיה  תפצר  לכב  תינוניב  הייער  תמצוע  לבקתתש  ךכ  בחרמב , ינגומוה 
תא רתוי  בוט  ןיבהל  ידכ  ךוראה  חווטב  םיעוטנ  תורעי  תייבשע  לע  הייערה  תועפשה  תא  ןוחבלו  ךישמהל  םיצילממ  ונא  דבלב ,

.ינובשעה םינימה  ןווגמו  הסמויבה  ןיבל  הייערה  ןיבש  הקימנידה 

קילג רימא  םוליצ : ראורבפ 2015 |  רעיה , יליבשב  רהוד  ןאצ  רדע 

תודות

ןכ ומכ  .םיחמצה  יוהיזבו  חטשה  תדובעב  עויס  לע  דליפרמאס  ןוריללו  לגיס  הבהזל  רלדנג , הינטל  רקוש , ןושמשל  תודוהל  וננוצרב 
.הלועפה ףותיש  לע  אסומו  הדוע  םיעורלו  ףסא  לחנב  "ל  קק ינרעיל  יטסיטטס , ץועיי  לע  הידבוע  רפועל  םידומ  ונא 
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