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םיערז תרידחל  רוקמכ  היישעתלו 
םייאלקח תודשל  םיקיזמו  םירז 

הביבסו היגולוקא  .םייעבט  םיחטשלו 
.43–36 (: 3)8

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

םמיעו הנש , לכב  לארשיל  םיאבוימ  היישעתלו  אופסמל  םיניערג  לש  תונוט  ינוילימ   4 כ – "ב .( הרא  ( ןוטגנישוו תנידמ  לש  םייאלקחה  םיבחרמה  בלב  םינגד  םורעמ 
CC BY-NC-ND 2.0 רקילפ  , Scott Butner םוליצ : םיקיזמ |  ףאו  םירז  םינימ  יערז  םיעיגמ 

תרידחל רוקמכ  היישעתלו  אופסמל  םיניערג  אובי 
םיחטשלו םייאלקח  תודשל  םיקיזמו  םירז  םיערז 

םייעבט

גלזמה הצק  לע 

תוצראב ורצקנש  םיניערגה , לא  .יחלו  םדאל  ןוזמכ  םיניערג  לש  הלודג  תומכ  הילמנ  ךרד  תאביימ  לארשי 
חולשמל ופסוותהש  םירז  םיניערג  םג  ענמנ  יתלב  ןפואב  םיוולנ  םלועב , םינוש  םייפרגואג  םירוזאבו  תוקוחר 

.עונישה וא  ןוסכאה  ריצקה , ןמזב 
ףא םהמ  קלחו  ונצראב , תואלקחלו  תויעבטה  תויגולוקאה  תוכרעמל  םירזה  םינימ  םה  הלא  םירז  םיניערג 

.םיקיזמ םישלופ  םינימל  םיכייתשמ 
םייאלקח םניאש  םיחותפה  םיחטשב  םישלופה , םינימב  קבאיהל  םיעצמא  ןווגמ  םידמוע  םיאלקחלש  דועב 

.םילודג םיקזנל  םימרוג  םהמ  קלחו  םדגנכ , תודדומתה  ןיא 
תוכרעמ רופיש  תועצמאב  תאזו  ץראל , תויוצר  אלה  תורידחה  רפסמ  םוצמצ  ידי  – לע ןנוגתהל  שי  ךכיפל ,

.אופסמלו היישעתל  םיניערגה  אובי  םוחתב  הפיכאהו  חוקיפה 
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תכרעמה

ריצקת

דודשא ילמנ  ךרד  היישעתלו  אופסמל  םיניערג  לש  תונוט  ןוילימ  םלועה כ-4  יבחרמ  הנש  ידמ  םיאבוימ  לארשי  תנידמל 
קלח .םייח  ילעב  תנזהלו  היישעתב  ןוזמ  ירצומ  רוצייל  םישמשמ  םירחאו ,) היוס  סרית , הטיח ,  ) הלא םיניערג  .הפיחו 

, םלועה יבחרב  םינוש  םייפרגואג  םירוזאב  םרוקמש  םירז  םינימ  לש  םיערז  םמע  םיאיבמו  םירוהט , םניא  אוביה  יחולשממ 
תובר תונידמבו  חמוצה  תנגה  תונקתב  םירדגומ  םירזה  םינימהמ  קלח  .השילפו  הרידח  תודרשיה , רשוכ  ילעב  םיערז  םהבו 

.רגסהה יעגנ  תמישרב  םיללכנו  (, Noxious weed seeds  ) םיקיזמ םיבשע  יערזכ  םלועב 

העצוב המיגדה  .תרוזפתב  ץראל  םיאבוימה  אופסמלו , היישעתל  םיניערג  יחולשמ  תקידבל  רקס  ךרענ  תנש 2010  ךלהמב 
תואלקחה דרשמב  תרוקיבלו  חמוצה  תנגהל  םיתורישל  ךייתשמה  דודשא , למנ  לש  םיחמצ  רגסהל  תורישה  תווצ  תמזויב 

זכרמ יאלקחה –  רקחמה  להנִמב  םיערז  תוקידבל  תימשרה  הדבעמה  תווצ  עציב  תומיגדה  תקידב  תא  .רפכה  חותיפו 
םיליכמ ףא  םהמ  קלחו  םירזו , םיקיזמ  םיחמצ  לש  םיערז  םיליכמ  םיחולשמהמ  יכ כ-61%  אצמנ  רקסה  םגדמב  .ינקלוו 

.דחא ןיממ  רתוי 

אובי תוענומ  וא  תוליבגמה  תונקת  לארשיב  םויכ  ןיא  היישעתו , אופסמל  םיניערגב  ופצנש  םירומחה  םיאצממה  ףא  לע 
.םישלופו םיקיזמ  םיחמצ  לש  םיערז  םיללוכה  םיניערג  לש 

אובמ

, תונטק תוסכמב  םירחסנ  יובירל  םיערזה  .היישעתלו  אופסמל  םיניערגכ  הריכמל  וא  יובירל  םידעוימ  לארשיל  םיאבוימה  םיערזה 
םלג רמוחכ  םילצונמ  םיניערגה  םתמועל , .רחסמהו  רוצייה  יכילהת  לכב  תואלקחה  דרשמ  לש  וחוקיפ  תחת  אצמנ  םבכרהו 

םיללכנ םניאו  םיחקופמ , םניא  תולודג , תויומכבו  תרוזפתב  םיאבוימ  םה  .םייח  ילעב  תנזהל  תובורעת  תריציל  וא  ןוזמה  תיישעתל 
.הז רמאמב  גצומה  רקסה  אשונ  איה  וז  הצובק  חמוצה  . תנגה  קוחב 

םהילא םיפסוותמ  אצומה  ץראב  םרוציי  ךלהמב  .םלועה  יבחרב  תונוש  תונידממ  לארשיל  םיאבוימ  אופסמלו  היישעתל  םיניערג 
קזנל םאתהב  םירז , םיבשע  לש  תוצובק  יתש  ןיב  ןיחבהל  ןתינ  .לודיגה  תא  הוולמה  תיעבטה  הייחמצהמ  םירז  םיבשע  לש  םיערז 

, םיליגר םיבשע  תללוכ  הנושארה  הצובקה  .לארשיב  תיעבטה  הביבסלו  םייאלקחה  םילודיגל  םורגל  םילולע  םהש  ילאיצנטופה 
הנועל ץוחמ  לודיג  םידוביע ,  ) תוינכטורגא תוטישב  םתיא  םידדומתמ  םיאלקחה  .ץראב  םימייק  רבכ  םהש  וא  הטעומ  םתנכסש 

תלוכיו שלופ  ןונגנמ  ילעב  םיחמצ  לש  וא  םיליפט  םיחמצ  לש  םיערז  תללוכ  היינשה  הצובקה  .םיבשע  ילטוק  תרזעבו  המודכו )
.םיבר םיבאשמ  הכירצמו  השק , םתיא  תודדומתהה  םירחא  לודיג  יתבב  וא  הדשב  םתוססבתה  רחאל  .תצאומ  הלידג 

םילודיגה תא  וא  םיימוקמה  םיחמצה  ינימ  תא  םיחוד  םה  ותרזעבש  רוגס  יוסיכו  תופופצ  תויסולכוא  םירצוי  םישלופה  םיחמצה 
םבור .ןוזמה  תורוקמ  לע  םירחתמו  עקרקה  לש  הנוילעה  הבכשב  הפופצ  םישרוש  תכרעמ  םיחתפמ  םהמ  קלח  .םייאלקחה 

.םישדחה םיטרפה  תומכבו  ןמזב  ןורתי  תקפסמה  תיביטטגו ,)  ) תינימ לאו  תינימ  הרוצב  םיברתמ 

.ץראה רודכ  ינפמ  םינימ  תדחכהל  םייזכרמה  םימרוגה  תשולשמ  דחאל  םויכ  םיבשחנ  םישלופה  םינימה  יכ  חוויד  רורד   - רופוד
חמצה וחוויד , יפל  .שלופ  ןימכ  ( Ambrosia confertiflora  ) תסנוכמ היסורבמא  חמצה  איה  ךכל  ריכזמ  אוהש  תואמגודה  תחא 

תליחתבו תונש ה-90  ףוסב  הלחה  רדנסכלא  לחנ  תודג  ךרואל  תבחרנ  השילפ  .למרכה  ףוחב  לארשיב ב-1990  הנושארל  הפצנ 
ואבוהש םיערז  תבורעתב  ואצמנ  היסורבמאה  יערזש  ןכתייש  עיצה  אוה  .לארשיל  רדח  חמצה  דציכ  רורב  אל  ךא  תונש ה-2000 ,
םהלש תנווכמ  אל  תואצמיה  תובקעב  ושלפש  םירחא  םינימל  תופסונ  תואמגוד  תוכרב  . יגדו  תופוע  תלכאה  םשל  "ב  הראמ

. Parthenium hysterophorus)  ) ליפָא ןוינֶֶתרפו  ( Sida acuta  ) תדדוחמ הדיס  םה  תיאלקח  הרוחס  יחולשמב 

.ץראל םיאבוימה  היישעתלו  אופסמל  םיניערג  תועצמאב  םיקיזמו  םירז  םינימ  לש  תנווכמ  אל  הרידח  איה  הילא  סחייתנש  היעבה 
ךלהמב .םייח  ילעבל  ןוזמ  תובורעת  רוציי  ילעפמלו  ןוזמה  ילעפמל  םילמנהמ  תויאשמב  םילבומ  םיניערג  לש  םילודג  םיחולשמ 

םינימ אשונב  "ח  ודב רויא 2 .) רויא 1 ,  ) םילעפמבו םישיבכ  ךרואל  םילמנ , תביבסב  םירזפתמ  םיניערגהמ  קלח  ןוסחאהו  הלבוהה 
ילכב םייאלקח , םילכב  הרבעה  ןה : רתויב  תוטלובה  תויארקאה  ( introduction  ) הרידחה יכרד  יכ  חווד  לארשיב   םישלופ  םירז 
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רועישל ישארה  םרוגה  םויכ  אוה  היצזילבולג  יכילהתב  בלושמ  רחסמ  .ל  " וחמ תיאלקח  הרוחס  יחולשמב  ןכו  הזירא  ילכמב  בכר ,
תוימונוסקטה  . תוצובקה  לכמ  חפסנ 1 )  ) םישלופ םירז  םינימ  תורידח  לש  לדגו  ךלוה 

.םתלוכת  יוהיזבו  אופסמלו  היישעתל  םיחולשמה  בכרה  תקידבב  ךרוצה  תא  התלעה  וז  היעב 

רויא 1
אופסמ תואשונה  תויאשמ  רבעמ  תובקעב  שיבכה  ילושב  םירזופמ  תואובת  יניערג 

ןייטשנרוב – רב ןורוד  םוליצ : תרוזפתב | 
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רויא 2
- רב ןורוד  םםוליצ : דודשא |  למנל  בורקה  שיבכה  דצב  םימשגה , ירחא  החמצש  הניג " "

ןייטשנרוב

רקסה תורטמ 

.ץראל םירז  םיבשע  ינימ  לש  םיערז  תרידחל  תובושחה  םיכרדה  תחא  לע  עיבצהל 
.טרפב םהיניבמ  םירזה  תאו  ללכב  םיקיזמה  םיבשעה  ינימ  תא  תוהזל 

.תירוביצה תועדומה  תא  ריבגהל 
- ןיב הרובעתו  רחסמ  תורבח   ) ןיינע ילעב  לש  בר  רפסמל  תפתושמ  היצלוגר )  ) הרדסא תוינידמב  ךרוצה  תא  תוארהל 

(. הביבסה תנגהל  דרשמה  תואלקחה , דרשמ  תימואל ,
.לארשיל םירז  םינימ  לש  השילפה  לאיצנטופ  לש  יוזיח  םירשפאמה  םישדח  םירקחמ  דדועל 

.יובירל םיערז  לש  הקידבו  המיגד  רובע  תמייקה  תיתשתה  תא  גיצהל 
.אופסמלו היישעתל  םיניערג  יחולשמ  לש  םבכרה  רחא  בקעמ  םשל  וז  תיתשתב  שומישה  תא  דדועל 

תוטיש

ןכו 50 תונוט , לש 1,011,751  לקשמב  היישעתו , אופסמל  תרוזפתב  םיניערג  יחולשמ  דודשא 130  למנל  ועיגה  תנשב 2010 
תוטיש לש  תומאתומ  תויצאירו  ונלעפה  רקסה  יכרוצל  .תונוט  לש 1,000  לקשמב  תולוכמב , יונ  ירופיצ  תנזהל  םיניערג  יחולשמ 

.יובירל םיערזב  תולבוקמה  ןויקינ  תוקידב  ונכרעו  המיגד ,

הלקשמש 1–1.5 ק"ג, המגוד  .םינוש  םיחולשמ  תוגציימה 41  תוימשר , תואמגוד  םיחקפמה 41  תווצ  חקל  םינוש  םידעומב 
תומוקמ השימחמ  ומגדנש  תוינושאר  תואמגודמ  הרצונ  וז  המגוד  .םיחולשמהמ  דחא  לכ  הגציי  חפסנ 1 ,)  ) תבכרומ המגוד  תארקנה 
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ורחבנ םיחולשמה  .תונוש  תונידמ  הנומשמ  ועיגה  הטיחה  יחולשמ  .למנב  תויאשמל  היינאהמ  ותקירפ  ןמזב  חולשמה  חפנמ  םינוש 
רתויה לכל  הנמדזהש , םיחולשמה  תומכ  המגדנ  לעופב , .אצומ  תנידמ  לכמו  לודיג ,)  ) םיערז ןימ  לכ  לש  םיחולשמ  השולש  ויהיש  ךכ 

םש םיערזל , הדבעמל  ורבעוה  תואמגודה  .םגדנ  אוה  קר  דבלב , דחא  חולשמ  ןהמ  עיגהש  תונידממ  .הנידמ  לכמ  םיחולשמ  השולש 
תא גצייתש  הדובעה  תמגוד  תלבקל  ( L 18 splits 3   1927 םגד , Rational  ) םיערז קלחמ  רישכמ  תועצמאב  תפסונ  המיגד  הכרענ 

International Seed ימואל - ןיבה ןוגראה  לש  תוארוה  יפל  לודיגה  גוסל  םאתהב  הנתשמ  תמגדנה  תומכה  .תירוקמה  המגודה  בכרה 
. חפסנ 1) ) ( Testing Association (ISTA

םיערזה .המגודהמ  ודרפוה  םהו  םיקיזמהו , םירזה  םיבשעה  יערז  רפסמ  תעיבקל  תואמגודל  הקידב  העצוב  םיערזל  הדבעמב 
, ךכ לע  ףסונ  .לארשיב  םימייק  אלש  םירז  םיערזו  םיקיזמ  םיערז  םינתשמ : תוצובק  יתשל  וגווסו  ורדגוה   ואצמנש ,

יפ לע  םרג , לש 122.8  תומכ  ךמס  לע   ) ליגר " ןויקינ   " תקידב םג  העצוב  יארקאב , הרחבנש  אופסמל , הטיחה  תואמגודמ  תחאב 
םירזה םיערזה  .םירז  םיערזו  םמוד  רמוח  םייקנ , םיערז  םיאבה : םיביכרל  המיגדה  הדרפוה  הקידבה  ךלהמב  (. ISTA תוארוה

סחיב םיזוחאב  וחווד  הקידבה  תואצות  םירחא   םיבשע  לש  םיערזו  םיקיזמ  םיבשע  לש  םיערז  םירז , םייתוברת  םיערז  םיללוכ :
םיקיזמ םיערז  וליכהשו  יובירל   םידעוימה  םיערזה  תוסכממ  וחקלנש  תומיגדה  זוחא  ןיב  האוושה  הכרענ  ןכ , ומכ  .ללוכה  לקשמל 

(. רויא 3  ) רקסה תואמגוד  ןיבל  דעו 2009 ,) םינשה 2003  ןיב  )

יחולשמ לש  תואמגוד   Triticum aestivum), 5  ) םחל תטיח  יחולשמ  לש  תואמגוד   19 ויה : וקדבנש  םיניערגה  ינימ  תוגלפתה 
סוּפנה בורכ  יחולשמ  לש  תואמגוד   Glycine max), 4  ) היוס יחולשמ  לש  תואמגוד   Hordeum vulgare) ), 5 תיתוברת הרועש 
המגודו ( Sorghum bicolor  ) הרוד יחולשמ  לש  תואמגוד   Zea mays), 2  ) סרית יחולשמ  לש  תואמגוד   Brassica napus, 2 ))

Secale  ) ןופיש ((, Panicum miliaceum יתוברת ןחוד  , (Eleusine coracana  ) ָהְנִגד םיאבה : םיגוסה  לכמ  חולשמ  לש  תחא 
לש םיערז  תוחכונ  ויה : וקדבנש  םירטמרפה  .םימגדמ  לוכה 41  ךסב  (, Guizotia abyssinica  ) םילע - תרצ היטוזיגו  ( cereale

.ץראב םימייק  אלש  םירז  םיערז  תואצמיה  םרפסמ ; םיקיזמ ; םיבשע 

רויא 3
םינשב 2003– םיקיזמ  םיערז  תוליכמש  יובירל  םיערזה  תואמגוד  זוחא  תוגלפתה 

תנשמ 2010 רקסה  לש  תואמגודל  האוושהב   2009

ןוידו תואצות 

רשוכ םיאנת , לש  בחר  ןווגמב  הריהמ  תומלקאתה  תרשפאמה  תיגולוקא  תושימג  תופתושמ : תונוכת  רפסמ  שי  םישלופה  םינימל 
םיערז לש  בר  רפסמ  תריצי  תלוכיו  העיגפ  רחאל  תושדחתה  תלוכי  ההובג , חומיצ  תוריהמ  םירחא , םיחמצ  לומ  לא  רבגומ  תויתורחת 

תא םינשמ  וא  היתפוללא )  ) עקרקב םיימיכ  םירמוח  םישירפמ  םישלופה  םיחמצהמ  קלח  .הכורא  תמדרתל  סנכיהל  םג  םילגוסמה 
תכרעמב םיבלתשמ  םניא  םישלופה  םיחמצה  .םיימוקמה  םיחמצה  תא  םיחוד  הלא  םינונגנמ  תועצמאבו  הלש , ( pH  ) הבגהה ךרע 

תכרעמב םתוא  םיליבגמש  םייעבטה  םיביואה  רדעיה   ) תיגולויב הקע  רסוחמ  םינהנ  םהו  הילא , םישלופ  םהש  תיגולויבה 
(. םהלש תירוקמה  תיגולוקאה 

יכ 46% תוארמ  תוקידבה  .לארשי  תנידמב  תורחסנשו  יובירל  ןניאש  תואובתה  בכרה  לש  תנמדזמ  הנומת  תוגיצמ  רקסה  תואצות 
ואצמנ תואמגודה  ללכמ  לארשיל ו-39%  םירז  םיבשע  תוליכמ  תואמגודה  ללכמ   53.8% םיקיזמ , םיערז  תוליכמ  תואמגודה  ללכמ 

(. הלבט 1  ) לארשיל םירזה  םיערז  םגו  םיקיזמ  םיערז  םג  תינמז  - וב םימייק  תואמגודהמ  קלחבש  ןייצל  בושח  .תויקנ 
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הלבט 1
רקסב 2010 ואצמנש  לארשיל , םירזהו  םיקיזמה  םיערזה  יגוס  טוריפ 

לארשיל םירז  םינימ  םיליכמ  םיחולשמהמ  ו-53.8%  םיקיזמ , םינימ  םיליכמ  םיחולשמהמ  לכה 46.4%  ךסב 

ץראל םתיא  ואיבה  הפוריאמ  םיחולשמ  המגודל , .חולשמה  בכרה  לע  עיפשמ  רוזאה ) וא  אצומה  תנידמ   ) םיערזה רוקמ  יכ  אצמנ 
(, Cuscuta spp.  ) תושכ םהב : םיטלובה  .םיקיזמ  םיבשע  לש  םיערז  ינימ  השישו  לארשיב  םימייק  םניאש  םיבשע  לש  םינימ   49

(. הלבט 2 ( ) Elytrigia repens  ) לחוז ָןְדִלגו  ( Cirisum arvense  ) הדשה ןצוק 

הלבט 2
לש אצומה  ץרא  יפל  םיגווסמ  רקסב , ופצנש  ץראל  םירזו  םיקיזמ  םיחמצ  ינימ 

חולשמה

ןופצבו היסאב  הפוריאב , ורוקמ  .תואמגודהמ  אצמנ ב-17%  אוהו  רקסה , תואצותב  רתויב  ץופנה  קיזמה  בשעה  אוה  לחוז  ָןְדִלג 
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הנקו םיערז  תודיחי  תועצמאב  טשפתמ  חמצה  .ב  " הראו הדנק  ןהב  תונידמ , רתויב מ-40  שלופו  קיזמ  בשעכ  רדגומ  בשעה  .הקירפא 
שרושה הנקמ  םיקלח  .ןימה  םע  תודדומתהב  תירקיעה  היעבה  איהו  ריהמ , התלידג  בצקו  תפעוסמ  שרושה  הנק  תכרעמ  .שרוש 
םיגזוממו םירק  םירוזאב  לדג  חמצה  .בשעה  לש  תינכמה  הרקבב  בר  ישוק  םרגנ  ךכו  םישדח , םיחמצל  חתפתהלו  לודגל  םילגוסמ 

ףאו תושק  תועקרקל  רודחל  לגוסמ  חמצה  .םירָפומ  םירוזאו  םיכרד  ידצ  םיסדרפ , םידבועמ , תודש  וחא , תועקרקה : יגוס  תיברמבו 
.אופסמל לצונמו  םימוצע  םיחטשב  טלוש  אוה  הפוריא  תונידממ  קלחב  .םירחא  םיחמצ  לש  םישרושלו  תועקפל 

.םיחרפ שי 12–14  לועבג  לכלו  םיערז , דע 50  רצוי  דחא  חרפ  .ינימ  - לא יוביר  רשוכ  לעב  יביסרגאו , שלופ  חמצ  אוה  הדשה  ןצוק 
םיאצמנה םייקפוא , םישרוש  ידי  - לע עצבתמ  יביטטגו  יוביר  .םימב  םינש  עברא  דעו  עקרקב  הנש  דע 20  םיינויח  םיראשנ  םיערזה 

ימל דע  קמועל , םירטמ  עיגהל ל-4–6  םילוכי  םישרושה  .תיקפוא  םירטמ  דע 5  לודגל  םילוכי  הנשכ  ךותבו  לש 40 ס"מ , קמועב 
.ב " הראו הדנק  הפוריאב , קיזמכ  רכומ  חמצה  .םוהת 

ןוזינ אוהו  יאקדנופה , חמצה  ביבס  םילתפתמ  וילועבגש  ספטמ  אוה  .םילעו  םישרוש  ליפורולכ , ול  ןיאש  טלחומ , ליפט  אוה  תושכה 
קרו יאקדנופה , לש  תודרשיהה  רשוכב  הדיריל  איבמ  אוה  הז  ןפואב  .הלבוהה  תורוניצמ  תורישי  ( haustorium  ) ֶץצֶמ תרזעב  ונממ 

יונ יחמצ  לע  םייאלקח , םילודיג  לע  אוצמל  ןתינ  תושכה  תא  ךשמה .) רוד   ) םיערז תריצילו  החירפל  עיגהל  םיחילצמ  םידדוב  םיטירפ 
םיראשנש םיערז , דע ל-16,000  רצייל  לגוסמ  דדוב  חמצ  .םיערז  תועצמאב  הברתמ  אוה  .םיבשע  לעו  םיערתשמ  םיחמצ  לע 

שלופ הטוש  בשעכ  רדגומ  ןימה  .תולחמו  םיסוריו  םיריבעמ  םינושה  תושכה  ינימ  ךכ , לע  ףסונ  .הנש  הלעמל מ-20  עקרקב  םיינויח 
(. חפסנ 2  ) לארשי  תנידמב  ססבתה  חמצה  רורד , - רופוד יפלו  תולודג , תויומכב  רקסב  ונשגפ  תושכה  תא  .הילרטסואבו  "ב  הראב

ץופנ ערזה  חפסנ 2 .)  ) ץראב ססבתהש  ןימ  (, Fallopia convolvulus  ) תילבלבח היפולפ  יערז  םג  ופצנ  רקסה  תואמגודמ  ב-59% 
.הרועשה תואמגודמ   100%- בו הטיחה  תואמגודמ  עיפומ ב-84%  הטיחו , הרועש  ילודיגב  רתויב 

.היוס יניערגב  םוהיזכ  הקירמא  תשבימ  םגו  הטיח ) יניערגל  םוהיזכ   ) היסורמ םג  םיעיגמ  היסורבמא  יערז  יכ  אצמנ  יחכונה  רקסב 
ץאומה החימצה  בצק  .קוריה  ףונה  תומלעיה  רחאל  םג  עקרקב , שרוש  ינק  תועצמאב  טשפתמ  םיערז , יפלא  רציימ  יתפוללא , חמצה 

תא תיחשמו  ליער  אוה  ךכ , לע  ףסונ  .ותוטשפתה  תא  עונמל  שי  יכ  םכסומו  ןכוסמל , חמצה  תא  םיכפוה  המישרמה  יובירה  תלוכיו 
.הפוריאבו "ב  הראב םג  םישלופכ  םירדגומ  היסורבמא  ינימ  .תויגרלאל  תמרוגה  הקבא  לש  תולודג  תויומכ  רציימ  ןכו  אופסמה ,

Commelina קיזמה חמצה  יערז  תא  ליכה  חרזמהמ  עיגהש  יונ ) ירופיצ  תנזהל  םישמשמ  ויניערגש  חמצ   ) ָהְנִגד יניערג  לש  חולשמ 
.היסאבו הקירפאב  הצפהל  לבגומו  "ב  הראב רגסה  עגנכ  זרכומ  חמצה  .תיפורטה  הקירפאו  ודוהל  ינייפואה  , benghalensis

ןעבצא ץראל -  רז  דחא  ןימו  ( Sida spinosa  ) הדיס לשו  תושכ  לש  םיקיזמ  םיערז  לש  םינימ  ינש  ועיגה  היפויתאמ  חולשמב 
(. Digitaria ischaemum)

םירז םיחמצ  ינימכ  לארשיב "  םישלופה  םיחמצה   " רפסב םיחוודמ  ץראל , םירז  םינימכ  והוזש  םגדמהמ  םיבשע  ינימ  השיש 
, םיכרד ידצב  ופצנ  םה  חפסנ 2 .)  ) תימוקמה תיגולוקאה  תכרעמל  היעב  תווהל  םילולעו  לארשיב  םייעבט  םיחטשב  םיאצמנה 

םינימה לש  הרידחה  יביתנל  היצקידניא  ןתונ  הז  רואית  .תינוריע  הביבסבו  תוניגב  םיקראפב , םייאלקח , תודשב  לזרב , תוליסמב 
,(Euphorbia spp ). בולבלח  , (Ambrosia spp.  ) היסורבמא םינימ : העברא  םיגצומ  חפס 2  נב .תיארקא  הרוצב  ץראל  םישלופה 

השולש תשביהמ , היוס  יחולשמ  השימח  ךותמ  יכ  אצמנ  רקסב  .הקירמא  תשביב  םרוקמש   ,(Ipomoea spp  ). תיפופלו תושכ 
םינימ רקסב  ורדגוה  ןכ , ומכ  .תיפופל  לש  ףסונ  ןימו  היסורבמא , לש  ןימ  דחא  (, Euphorbia heterophylla  ) רועק בולבלח  וליכה 

ןויקינ תקידבב  הקדבנש  הטיחה  תמגודב  (. Malvella leprosa  ) תימלח - תבו ( Arnica sp  ). הקינרא ליזרבב : םרוקמש  ץראל  םירזה 
הרקמב חולשמה , לדוגל  הבר  תובישח  סחייל  שי  ירעזמה , זוחאה  ףא  לע  .םיקיזמו  םירז  םיערז  לש  םיכומנ  םיזוחא  ולבקתה  ליגר ,

םיערז לש  תוסכמב  יכ  ןייצל  שי  .םיקיזמו  םירז  םינימ  לש  הלודג  תומכ  ותועמשמש  הלבט 3 ,)  ) תונוט לדוגב 6,001  חולשמ  הז 
.הלוכ הסכמה  תא  תלסופ  המיגדב  קיזמ  ןיממ  דחא  ערז  לש  ותוחכונ  יובירל ,
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הלבט 3
חולשמה לש  רעושמ  בכרהו  ליגר , ןויקינ  תקידב  הקדבנש  הטיח  יניערג  תמגוד  בכרה 

ונממ המגדנש 

.תושכו לחוז  ָןְדִלג   : םה ונחבוהש  םיקיזמה  םיבשעה  לש  םיערזה 

זוחא יכ  התארה  םיחקופמ , םניאש  היישעתו  אופסמל  םיניערגה  ןיבו  יובירל  םישמשמה  םיחקופמה  םיערזה  ןיב  האוושה 
תוקידב לש  תואצותה  םוכיס  ךמס  לע  התשענ  האוושה   ) אוה 0.7%–0.6 הלא  םיקיזמ  םיערז  תוליכמש  יובירל  םיערזב  תואמגודה 

תמועל 17.07%– םיערזל ,) הדבעמה  ינותנ  יפל  רקסה –  ינפלש  תונורחאה  םינשה  עשתב  ץראב   תורחסנה  יובירל  אובי  יערז 
תעינמו קודהה  בקעמה  תובקעב  ההובג  ןויקינ  תמר  תרמשנ  יובירל  םיערזב  .רקסב  ואצמנש  היישעתלו  אופסמל  םיניערגב   2.50

.םיקיזמ םיערז  םהב  שיש  םיניערג  יחולשמ  לש  ץראל  הסנכה 

, תוימיכ תוטישב  םישמתשמ  םיאלקחה  ץראל , םירזה  םינימהו  םיקיזמה  םיבשעה  לש  םידדובה  הרידחה  ירקמ  םע  דדומתהל  ידכ 
רוזמ ןיא  םידבועמ  םניאש  םיחותפ  םיחטשב  ךא  םיקיזמה , םיבשעה  םע  תודדומתהל  םילכ  םנשי  םיאלקחל  .תוינכטורגאו  תוינכמ 

לארשי תנידמ  םויכ  .ץראל  םתסנכה  תעינמ  איה  ןנוגתהל  הדיחיה  ךרדה  .םיכיפה  יתלב  םיתעלו  םירבטצמ  םילודג , םיקזנהו  םדגנכ ,
, תילמינימ המאתה  ךות  תויגולויב , תושילפ  םע  דדומתהל  ידכ  רועייו , תואלקח  עבט , תרימשל  תומייק  הרדסא  תורגסמ  לע  תנעשנ 

. םירסחה םוצמצ  יכרוצל  ללכב , םא 

הרועש הדשב  הטיח : תודשל  ךומס  יברעמה , בגנבש  תקוש  תמוצל  בורק  לירפא 2016 , ףוסב  האצמנ  םוהיזל  תואמגודה  תחא 
תייחמצב וניא  םרוקמש  ריבס  ןפואב  חינהל  ןתינ  . Agrostemma githago)  ) תודשה תמטסורגא  לש  םיטרפ  תורשע  ואצמנ 

תמטסורגא לש  התואצמיה  .א  ןה : וז  החנהל  תוביסה  .אופסמל  היה  םדועייו  וערזנש  הרועשה  יניערגב  םוהיזב  אלא  תימוקמה , רבה 
תמרב לטיבא  רהב  תאצמנ  הדיחיה  הייסולכואהו  הדחכה , תנכסב  אצמנ  חמצה  .רבעב  הלא  םירוזאמ  החווד  אל  םלועמ  תודשה 

תוילארשיה אוביה  תונקת  יפ  לע  .ב  .םתיא  דחי  טשפתמו  ןופישו , הרועש  הטיח , תואובת –  ינגד  הוולמה  חמצכ  עודי  הז  ןימ  .ןלוגה 
הרטמב ימצע , רוציי  ידי  לע  וא  תוימוקמ  תורבחמ  קרו  ךא  םיערז  םישכרנ  יובירל  .יוביר  יכרוצל  םיינגד  אובי  לע  טלחומ  רוסיא  לח 

אל םלועמ  תונורחאה , םינשה  ךשמב 13  יובירל  הטיח  תוסכמ  תקידבב  ףסאנש  עדימה  יפ  לע  .ג  .תימוקמה  רבה  תטיח  לע  רומשל 
לארשיב ןרוקמ  יובירל  תודעוימה  הטיח  יערז  תוסכמ  םיערז .) תקידבל  תימשרה  הדבעמהמ  עדימ  ךמס  לע   ) הז בשע  ןהב  אצמנ 

רוזאל עיגה  בשעה  יכ  ןכתיי  אל  ןכלו  םיחבשומ , םיערז  לש  תוכיא  תמרב  תואצמנו  םיבשע , יערזמ  ןיטולחל  טעמכ  תויקנ  ןה  דבלב ,
הטיחה תואמגודמ  ואצמנ ב-8  תודשה  תמטסורגא  יערז  יכ  ררבתה  תאז , תמועל  .יובירל  הטיח  יערז  תעירז  תובקעב  עבש  ראב 

.המגודב םיערז  לש 1–55  תומכבו  רקסב , ומגדנש  אופסמלו  היישעתל  הרועשהו 

חוקיפה רסוח  לש  תוכלשהה  תאו  לארשיל  היישעתלו  אופסמל  םיניערגה  יחולשמ  אובי  לש  היעבה  תא  תופקשמ  רקסה  תואצות 
תאו השורדה  יוקינה  תמר  המיגדה , ןפוא  תא  ורידגיש  תונקת  שדחה  אופסמה  קוח  תרגסמב  לולכל  ףוחד  ךרוצ  שי  .םבכרה  לע 

תמדקומ המגוד  לש  התחילש  תא  בייחל  תורשפאה  תא  לוקשל  שי  .םינושה  ןויקינה  יביכרמ  יבגל  תוליבס  - יאה וא  תוליבסה 
םינוירטירק לש  םנוגיע  רדעיה  .םיערזל  הדבעמב  ותוכיא  תאו  ובכרה  תא  קודבל  ידכ  "ל , וחמ ירחסמה  חולשמה  ינפל  הקידבל 

הפיכא יישק  םינאוביה , יצחלל  םיאנתה  לש  השמגהלו  יונישל  תורשפא   ) תכרעמה ינפב  םיישק  ביצמ  הקיקחב  ןוכיס  תוכרעהל 
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ןומאה לעו  רוביצה  לש  תוכמתסהה  תלוכי  לע  עיפשמה  תופיקש  רדעיה  ילהנמה , רושימב  תיטופיש  הרקבל  תורשפאה  םוצמצו 
. תכרעמל ) שחור  אוהש 

הרדסאה תוכרעמ  סויג  ןכו  תונרעהו  תוכירדה  תרבגה  תאז , םע  .תילֵאר  הניא  לארשיל  תויארקא  תורידח  לש  תטלחומ  העינמ 
תויוצר - אלה תורידחה  רפסמ  תא  םצמצל  םייושע  העינמה  יצמאמ  תרבגהל  רגסה ) יתורישו  תולובג  תרוקיב  ךרעמ  סכמ ,  ) תומייקה
םישלופ םירז  םיניממ  םימויאו  םיקזנ  םוצמצ  םשל  תוירזגמה  הרדסאה  תוכרעמה  קוזיחל  לועפל  לארשי  תנידמ  לע  ךכש , תויה  . 
לוחי אלו  לארשיל , םישלופ  םיערז  ינימ  תרידח  לע  םייואר  הטילשו  הרקב  ינונגנמ  ומייקתי  אל  הליעיו  תיתוכיא  הרדסא  אלל  . 

. םהיקזנבו םהיתועפשהב  םוצמצ 

םרט תוימוקמ  תודבעמב  הקידבל  םיערז  תואמגוד  תחילש  לוקשל  שי  לארשיל  םיחולשמב  םישלופ  םיחמצ  יערז  תעגה  עונמל  ידכ 
CC BY-NC-ND 2.0 רקילפ  , Scott Butner םוליצ : לארשיל |  אוביה 

תונקסמ

םיקיזמה םיחמצה  לש  םיערזה  ינימ  .םיקיזמ  םיבשע  יערז  לש  תולודג  תויומכ  םיליכמ  היישעתלו  אופסמל  םיניערגה 
.םיוולמ םהש  לודיגה  גוסו  רוקמה  תוצרא  יפ  לע  םינתשמ  םייוצמה 

.םיקיזמהו םירזה  םיבשעה  לש  תוססבתההו  הרידחה  ץחל  ןיב  רשק  םייק 
םירז םיערזב  םוהיז  לש  יברמ  רועיש  עובקל  בושח  םהב , שומישל  דע  םרוזיפ  תורשפאו  םיערזה  עוניש  ללגב 

.םיקיזמו
.הקיטסיטטס עוציב  רשפאמ  וניאש  ןטק  תואמגוד  רפסמל  לבגומ  רקסה 

םיניערג אובי  ודדועי  ןתפיכאו  תונקתה  .היואר  הפיכא  חיטבהל  הרטמב  תורורב  חוקיפ  תונקת  תנכהב  ךרוצ  שי 
, םירזו םיקיזמ  םיבשע  לש  םיערז  לש  םתסינכ  וענמי  הכומנ ,) םהב  םוהיזה  תמרש   ) אופסמלו היישעתל  םייתוכיא 

.תוכומסה תויגולוקאה  תוכרעמבו  םייאלקחה  םילודיגב  העיגפ  ענמיתו 

תוצלמה

הארתהל תפתושמ  תינכת  תיינבו  תואלקחה  דרשמו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  ןיב  םינותנ  תרבעה  ןונגנמ  לע  טילחהל 
.םישלופו םיקיזמ  םינימל  םיערז  לש  םתסינכ  העינמו  תמדקומ 

אופסמל םיניערג  ינאוביל   ) טלחהב הרוסא  ץראל  םתסנכהש  םינימה  לש  המישרה  תא  בחרה  רוביצל  םסרפל 
(. היישעתו

תרטמל היישעתלו  אופסמל  םיניערג  לש  יברמ  הסכמ  לדוג  . 1 םיאבה : םיאשונה  תא  רתיה  ןיב  הרדסאב  עימטהל 

[1]

[1]

[1]

https://magazine.isees.org.il/?p=16327



(. םיערזל הדבעמב  םיערז  תוקידבו  תומיגד   ) תואלקחה דרשמ  לש  תמייקה  הרדסאה  תביבס  לש  הלעפה  .המיגד 2 .
(. םיערז ינימ  ןוגכ   ) המגודב םיאצמנה  םיביכרה  תרדגה  ךות  היישעתלו  אופסמל  יניערג  תומיגד  לש  תוקידב  עוציב  . 3

.םינוכיס תכרעהו  םישלופו  םיקיזמ  םינימ  לש  םיערז  יוהיז  . 4
ןוכיסה תכרעה  תא  ססבל  ךכו  ןמז , ךרואל  רבגומ  הרידחה  ץחל  םע  םינימה  תא  תולגל  ותרזעבו  םיאצממ  רגאמ  תונבל 

.תוססבתהלו השילפל 
.ךרוצה תדימב  תויצקנס  תלעפהלו  תונקתה  תפיכאל  רדגומ  ףוג  לע  תוכמס  ליטהל 

.יטסיטטס חותינ  רשפאיש  רפסמבו  ןמז  ךרואל  םירקס  םוזיל 

תודות

תווצל הדותה  ןכ , ומכ  .רמאמה  תכירעב  יווילה  לעו  תיעוצקמה  היחנהב  ונמזמ  םרתש  ךכ  לע  ידעצ  ילא  "ר  דל תדחוימו  תישיא  הדות 
.הז רמאמ  לש  וסיסבב  יוצמה  רקסה  תודוסי  תא  וויהש  םיחולשמה  תמיגד  תא  ומזיש  לע  דודשא  למנ  לש  םיחמצ  רגסהל  תורישה 

תורוקמ

: םילשורי .היצלוגרו  תוינידמל  תופולחו  בצמ  תכרעה  לארשיב : םישלופ  םינימ  .ר 2011 . יננח  - וטסו ג'  .1
.לארשי רקחל  םילשורי  ןוכמ 
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