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סורטבלא תובידאב  .תרניכל 28.12.2016 |  הנש  ידמ  דירולכ  תונוט  לש כ–10,000–15,000  הסינכ  ענומ  חולמה  ליבומל  הילופ ' תפיכ   ' רוביח

חכונל יגטרטסא  םימ  רוקמכ  תרניכה  תרימש 
תרניכה ןגאב  םייעבטה  םימה  תומכב  הדיריה 

תרניכה ןגאב  םייעבטה  םימה  תומכב  הדיריה 

תויומכב הדיריב  אטבתמה  תרניכה , תווקיה  ןגאב  רקיעב  לארשי , ןופצב  ימילקאה  רטשמב  יוניש  שחרתמ  םינורחאה  םירושעב 
לש כ-200 הדירי  הארמ  רויא 1  רויא 1 .)  ) תרניכל םיסנכנה  םימה  תומכב  תיתנש  - בר הדירי  תיפצנ  תאז  תובקעב  .ןגאב  םיעקשמה 

הכירצה יכ  םיארמ  יגולורדיהה  תורישה  לש  םינוש  םירקחמ  .תונורחאה  םינשה  ךלהמב 40  תרניכל  םיסנכנה  םימה  תומכב  "ש  מלמ
יונישלו םיעקשמה  תויומכב  הדיריל  הרושק  םיסנכנה  םימה  תומכב  הדיריה  בורש  ךכ  "ק , מלמ קר ב-30  התלע  תווקיהה  ןגאב 

.תכשמתמ תרוצב  בקע  עצוממהמ  תיתועמשמ  הנטק  התייה  םיסנכנה  םימה  תומכ  תונורחאה  םינשה  עבראב  ךכמ , הרתי  .םייפואב 
תומכב תפסונ  הדירי  היופצ  ןכלו  הלא , תומגמ  לש  הפרחה  היופצ  םיבורקה  םירושעב  ךכ ש לע  םיעיבצמ  םיימילקא  - ורדיה םילדומ 

. תרניכל םיסנכנה  םימה 
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רויא 1
תרניכל םימה  תסינכ 

ידי - לע םיחוודמה   ) םינימז םימ  יכרעמ  םינוש  םיגצומה  םיכרעה  .לעופב  םימה  תסינכ  תא  םיגציימ  רויאב  םיכרעה 
לש ( R  ) םאתמב רוחשב , תיראיניל  היסרגר  וק  .םגאהמ  תודייאתהה  תא  םהמ  םיכנמ  אלש  תויה  יגולורדיהה ) תורישה 

ב-1996–2016 הנשב , "ק  מלמ עצוממב כ-700  וסנכנ  םינשב 1975–1995  לש 0.016 . ( P-Value  ) תוקהבומבו  0.1416
(. םייקפוא םידורו  םיווק   ) "ש מלמ קר 440  עצוממב  וסנכנ  םינשבו 2006–2016  הנשב , "ק  מלמ קר כ-500  וסנכנ 

תרניכה לע  היופצ  העפשה 

לש שימג  לועפת  תרשפאמו  הנידמב , םיירקיעה  הייסולכואה  ירוזאב  הקפסאה  תלוכי  תא  יתועמשמ  ןפואב  הלידגה  הלפתהה 
התחפה תורמל  .ש  " מלמ  50- כל "ש  מלמ לש כ-250  עצומממ  יצראה  ליבומל  תרניכה  ןמ  הקפהה  תתחפה  ללוכ  תיצראה , תכרעמה 

לש 2008– לפשל  ויתסב 2017  רוזחל  יופצו  רטמ ,) -[ 213  )] ןותחתה םודאה  וקל  תחתמ  ץיקב 2017  תרניכה  סלפמ  אצמנ  וז 
ךכמ אצוי  לעופכו  םיסנכנה , םימה  תומכב  הדיריה  תמגמ  תכשמנ  דוע  לכ  .סלפמה  תודידמ  ולחה  זאמ  םיכומנהמ  אוהש  , 2009

לש תוחילמל  הנורחאל  הרזחש   ) תרניכב םימה  תוחילמ  תיילעל  ליבומ  רבדהו  ךומנ , םימה  ףוליח  םיאצויה , םימה  תומכ  תתחופ 
(. הירטקבונאיצ  ) תוילוחכ תוצא  לש  החירפ  ללוכ  םגאב , תיגולוקאה  תוביציה  רוערעלו  דירולכ ) "ל  גמ לעמ 300 

תללשנה חלמה  תומכ  לשו  תרניכל  םיסנכנה  םימה  תומכ  לש  היצקנופכ  תרניכב  תוחילמה  תיילע  תיזחת  ירקיע  תא  ראתמ  רויא 2 
, הנשב דירולכ  תונוט   20,000- כב תרניכל  חלמ  תסינכ  ןטקות  םא  וליפא  יכ  הלוע  רויאהמ  םיחולמ  . תונייעמ  תייטה  תועצמאב 

לעמ 490 לע  תסנכנה  תומכה  תרימש  ידי  - לע קר  דירולכ  "ל  גמ תחתמ ל-300  תנש 2040  דע  תוחילמה  תוילע  תא  רומשל  היהי  ןתינ 
(. םינימז םימ  "ש  מלמ ויהי 250  הז  הרקמב   ) עצוממב "ש  מלמ

רויא 2
םינש ךשמל 30  תרניכה  תוחילמ  תיילע  תיזחת 

2
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 – םינימז םימ  "ש  מלמ  200  ) "ש מלמ  440 קורי ,) םינימז –  םימ  "ש  מלמ  250  ) "ש מלמ לש 490  םימ  תסינכ  ןתניהב 
וקו םגאל , םויה  תמייקה  חלמה  תסינכל  םאתהב  אלמ  וק  םודא .) םינימז –  םימ  "ש  מלמ  150  ) "ש מלמ ו-390  תלכת )

ןולא חתיפש ד"ר  לדומ  לע  תססובמ  תיזחתה  .הנשב  דירולכ  תונוט  לש 20,000  תפסונ  תידיתע  הלילש  ןתניהב  וקווקמ 
. םימה  תושר  רובע  תרנכה , רקחל  הדבעמהמ  רמיר 

תונש תיצחמב  תרניכב  עיפוהל  ולחהש  תוילוחכ , תוצא  לש  תוחירפב  רקיעב  תגצוימ  תרניכה  לש  תיגולוקאה  תוביציה  תורערעתה 
לדומ תואצות  גיצמ  רויא 3  .הלש  תיגולוקאה  תוביציה  תונשב  תרניכה  תא  הנייפאש  הצא  םוינידירפה , תחירפ  ןובשח  לע  ה-90 

םאתהב האיציה  תומכ  תתחפה   ) עובק סלפמ  לע  הרימש  ךות  תותחופו  תוכלוה  תוסנכנ  םימ  תויומכ  ןתניהב  םינש , ץרוהש ל-25 
ךכ לדג , םימה )" ליג   )" תרניכב םימה  לש  תוהשה  ןמזו  הנטק  םימה  תפולחתש  לככ  יכ  הלוע  רויאהמ  תסנכנה .) תומכב  הדיריל 

שישכ 200 רמולכ   ) "ש מלמ התוחפ מ-440  םיסנכנה  םימה  תומכ  רשאכ  .תוילוחכ  תוצא  לש  תבחרנ  החירפל  םייוכיסה  םילדג 
.םויכ תוחירפה  תמצועמ  רתויו  השימח  יפ  לש  המרב  תוילוחכ  תוצא  תחירפ  היופצ  םינימז ,) "ש  מלמ

רויא 3
לש 540, תוסינכ  ןתניהב  ( 1  ) תיחכונה המרל  סחיב  הירטקבונאיצה  תחירפ  תמר  יוזיח 

( המאתהב םינימז  םימ  "ש  מלמ 100 ו-0  , 200 , 300  ) "ש מלמ 340 ו-240  , 440
. תרניכל  םאתוהו  הילרטסוא  ברעמב  חתופש   DYRESM-CAEDYM לדומ לע  ססובמ 

יגטרטסא םימ  רוקמכ  תרניכה 

תואלקחלו םיבשותל  יגטרטסא  םימ  רוקמ  שמשל  תרניכה  ךישמת  הלפתהה  ןדיעב  םג  יכ  תעבוק  םימה  קשמ  לש  באה  - תינכות
לש הרקמל  תיצראה  םימה  תכרעמל  יגטרטסא  יוביגו  ןדרי , תכלממל  םימ  תקפסאל  תויובייחתהה  יולימל  רוקמ  ותביבסבו , ןגאב 

תולועפ אללש  ששח  םייק  תרניכה  לע  תויופצה  ויתועפשהו  םילקאה  יוניש  חכונל  .םילפתומ  םימ  תקפסאב  יופצ  יתלב  לשכ 
תלכשומ תוינידמ  תשקבתמ  ןכל , .ליעלש  תורטמל  תרניכב  שמתשהל  תלוכיה  תא  דבאל  לולע  םימה  קשמ  דיתעב  תויטסרד 

.ןלהל טרופיש  יפכ  וימימ , תוכיא  לע  תינדפק  הרימשל  תושרדנה  תולועפה  עוציב  ךות  םימ  רוקמכ  תרניכה  לוהינל 

םימה תושר  לש  הבוגתה  תינכות 

תינכות םימה  תושר  הניכמ  הימימ , תוכיאב  שממ  לש  העיגפל  איבת  םינש  ךרואל  ךומנ  םימ  ףוליחב  תרניכה  תלעפהש  ןוויכ 
.םגאבו ןגאב  םימה  תומכ  רובגתל  תונוש  םיכרד  ןכו  םגאה  , לש  יגולוקא  בוצייו  חלמ  תלילש  תללוכה  הלועפ ,

תייטה כ-5,000 ,)  ) חולמה ליבומה  גורדש  הנשל :) דירולכ  תונוט  לש   ) תואבה תויומכב  חלמ  לולשל  תוננכותמ  תונוש  תולועפ 
כ-2,000–4,000)  ) תרניכ 7 חודיק  לש  תיקלח  הריגס  וא  היטה  (, 15,000–10,000  ) "א קמי ןולמ  דיל   A הילופ ימי  - תתה ןייעמה 

. הפיטשה  ןונגנמל  םאתהב  יחרזמה  לילגב  חלמ  תלילש  יחודיקמ  הביאשה  ךשמהו 

: תוללוכ םגאה  לש  יגולוקא  בוצייל  קשממה  תולועפ 

תערשמב עוני  ילמינימה  תרניכה  סלפמש  תרמואה  םימה , תושרב  הצמואש  תוינידמל  םאתהב  םיסלפמה , בוציי 
.רטמ -( 211.5 -) רדגוהש ל קוריה ' וקה   ' ביבס תטלשנ 

, רתי גיד  תעינמ  (, Sarotherodon Galiilaeus  ) לילגה ןונמא  סולכא  בציימ : םרוגכ  גידה  קשממב  שומישל  תולועפ 

[5]

[2]

[8]

[7]

[3]

https://magazine.isees.org.il/?p=16354



. ךרוצה  תדימב  םינידרס  לש  האצוהו  הלטהה  תנועב  החיטבה  רוזאב  גיד  תעינמ 
תכרעמה תא  רמשל  ךרוצה  ןיב  ןוזיא  תריציו  תיפוחה  הייחמצה  לש  התירכ  תלבגה  ללוכה  רֵמשמ , יִפוח  קשממ 

. םגאה  יפוחב  תוריית  חותיפב  ךרוצה  ןיבל  תרניכה  לש  תיגולוקאה 
םיינגופורתנא  ) םייתאוצ םוהיז  תורוקמ  לש  תטלחומ  העינמ  תווקיהה –  ןגאב  ןחרז  יריתע  תורוקממ  םוהיז  תעינמ 

. ןקנח  תולבגומ  אלו  ןחרז  תולבגומ  תוילוחכה  תוצאהש  רחאמ  םייח ) ילעב  לשו 
. היקשהל  ץיקבו  תרניכל  ףרוחב  לובכה  ימ  תרבעה  ךות  הלוחה  ןומגא  לש  לכשומ  לועפת 

םימה תושר  לש  ןונכת  ףגאב  םיניכמ  ליעל , ורהבוהש  וז  הדירי  לש  תועפשההו  םיסנכנה  םימה  תומכב  תיטמרדה  הדיריה  לשב 
(: רויא 4  ) וכרד םירבועהו  םגאל  םיסנכנה  םימה  תומכ  רובגתל  תינכות 

םייתנשב הלעפוהש  וז , הלבגה  .תרניכ  הלעמב  יאלקח  שומישל  םייליע  םימ  תואצקה  תלבגה  רצקה –  חווטב 
.ש " מלמ תרניכל כ-20  הפיסומ  תונורחאה ,

 – ינוניבה חווטב 
םילולכ םניאש  םימ  קפסל  םילוכיש  תרניכב , וניא  ןאצומש  תווקאמ  םיחודיקמ  םימ  תקפה  רובגת 

םיחודיקו "ש , מלמ םיקפסמ כ-10  האמה ה-21  תליחתב  וחדקנש  רימש  יחודיק  לשמל , .תרניכה  ןזאמב 
.בורקב וחדקי  תינומרחו 1  אמוג 3 

תרוצב תונשב  הלא  םיחודיקב  שומישה  .תרניכה  ןזאמב  תיקלח  םילולכה  םיחודיקב  הקפה  רובגת 
םיקפסמ  11 , 10 , 7 הלוח 1 , לט 1 , תשרוח  םיחודיקה  .תרניכלו  םילחנל  םייעבט  םימ  רורחש  רשפאמ 

.ש " מלמ כ-20 
ןגאה הלעממ  םייעבט  םימ  רורחש  ךות  ןלוגה  תמרל  םימה  תורוקממ  קלחכ  תרניכה  ימב  שומיש 

(. םגאב םימה  רורחס  תא  לידגמ   ) תרניכל
לש כ- תומכב  תרניכה  םגאלו  הלוחה ) קמעל  ללוכ   ) תווקיהה ןגאל  תיצראה  תכרעמהמ  םימ  תמרזה  ךוראה –  חווטב 
, תרניכלו םילחנל  םייעבט  םימ  רורחש  ךות  הלוחה  קמעב  הכירצל  תינפומ  תויהל  הלוכי  םימה  תפסות  .ש  " מלמ  100

.הניעב רתווית  יצראה  ליבומל  תרניכה  ןמ  םימ  ריבעהל  תלוכיה  .םגאל  תורישי  תמרזומ  וא 

רויא 4
תרניכה לש  תווקיהה  ןגאב  םימ  רובגתל  תונחבנה  תולועפ 

םיחודיקה רובגת  ינוניבה : חווטב  תיאלקחה ; הכירצה  תלבגה  ידיימה : חווטב 
ןגאל ןה  תיצראה  תכרעמהמ  םימ  תרבעה  ךוראה : חווטב  ןלוגב ; םימה  תורוקממ  קלחכ  תרניכה  ימ  לוצינו  םייזטראה 

.ךרוצה תעב  תרניכל  ןה  תווקיהה 

תורוקמ

טקיורפב םייליעה  םימה  תכרעמ  לש  ימיכ  - ורדיה רוטינ  .םירחאו 2012 . ןליא י  רב  לקרמ ד , ענרב ע ,  .1

[3]

[4]

[6]

[1]

https://magazine.isees.org.il/?p=16354



.43-38 םימ 80 : תסדנה  .הלוחה 

םימה תוכיא  לע  תרנכב  םינימזה  םימב  הדירי  תעפשה  תניחבל  םישיחרת  .י 2012 . עובלגו  לג ג   .2
' סמ "ח  וד .לארשיל  םימגאו  םימי  רקח  תרנכה , רקחל  הדבעמה  .םגאב  םייגולוקאה  םיכילהתהו 

   . T26/2012

.20-17 תרנכה 5 : ץרא  .םגאה  לש  יבטימ  לוהינל  ילכ  תרנכב –  גידה  קשממ  .ד 2012 . לקרמ   .3

יפוח תייחמצ  לש  הפצהה  תייעבל  רמשמ  ןורתפ  תאיצמ  .א 2012 . תיזגו  יאבג א  ירהז ת , לקרמ ד ,  .4
.215-213 הביבסו 3(3 :) היגולוקא  .תורייתו  םימה  קשמ  יכרוצ  ןיב  ןוזיא  ךות  תרניכה ,

הדבעמה .םגאב  תוחילמה  לע  תרנכב  םינימז  םימ  תתיחפ  תעפשה  תניחבל  םישיחרת  .א 2012 . רמיר   .5
.T34/2012 סמ ' "ח  וד םימה , תושרל  יפוס  "ח  וד לארשיל , םימגאו  םימי  רקח  תרנכה , רקחל 

Gophen M, Smith VH, Nishri A, and Threlkeld AST. 1999. Nitrogen deficiency,  .6
phosphorus sufficiency, and the invasion of Lake Kinneret, Israel, by the N -fixing
.cyanobacterium Aphanizomenon ovalisporum. Aquatic Sciences 61(4): 293-306
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