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ירא ןב  יסוי  םוליצ : בויבהו |  םימה  ידוגיא  ורכשש  םינלבק  ועציב  רוזיפה  תא  .םידבועמ  אל  םיחטשב  רקע  רוזיפ 

החלצה הביבסב –  העיגפ  בייחמ  אל  תיז  ןמש  רוציי 
קיסמה 2017 תנועב  דב  יתבמ  רקעה  רוזיפב 

.רומח יתביבס  םוהיזב  ךורכ  תויהל  לולע  ורוצייש  םיעדוי  םיבר  אל  ךא  הלועמ  תיתכ  תיז  ןמשב  טלסה  תא  לבתל  םיצור  ונלוכ 

ואצמנ .לארשיב  םייתרוסמהו  םיקיתעה  םיפנעה  דחאל  בשחנ  ורוציי  ךילהו  םלועה , יבחרב  םיקוושב  קשחנ  רצומ  אוה  תיזה  ןמש 
םייתוכיאה םינמשה  דחאל  בשחנ  ילארשיה  תיזה  ןמש  .לארשי  ץראב  תיז  ןמש  קפוה  "ס  הנפל האמב ה-8  רבכש  ךכל  תויודע 

.הנשב תונוט  ףלא  ונממ כ-14  תורצוימו  םלועב ,

ךרע לעב  קצומ  רצות  תֶֶפּג –  יאוול : ירצות  ינש  הל  שי  תיזה  ןמשמ  ץוחו  תיזאפ , - תלתה הטישב  םידבוע  לארשיב  דבה  יתב  בור 
םיביכרב סומעה  רקע )' ימ   ' םג הנוכמה   ) ילזונ רצות  רַקַע –  הקסהל ; םלג  רמוח  לשמל  םישומיש , רפסמ  ול  שיש  הובג  ירולק 

רשפא יא  םיביכרה  לש  הובגה  ינגרואה  סמועהו  תויצמוחה  ללגב  דועו .) תונוש  תוצמוח  םינינָט , םילונפילופ ,  ) קוריפ ישק  םיינגרוא 
רקובמ אל  ןויסינ  לכו  יטיא , תוילונפה  תובוכרתה  לש  יעבטה  קוריפה  .בויבה  תכרעמל  תורישי  הלק , הרוצב  לופיטל  םתוא  תונפל 

םישומיש תאיצמב  ישממ  ישוק  םייק  .הקשומה  חטשל  קיזהל  לולע  הליגר  היקשהב  םייאלקח  םיכרצל  רקעה  ימב  שמתשהל 
. רקעה ימל  םיליעי 

רקעב לופיטה 

.ק -45,000 מ" כב תוכרעומה  דבה , יתבב  רקע  ימ  לש  תולודג  תויומכ  תורצונ  וז  הנועב  .ויתסב  לבקתמ  לוביה  ברמו  יתנוע , תיזה  ףנע 
רמוחה תמרזה  .םילחנל  וא  בויבה  תכרעמל  רשיה  םתוא  םימירזמ  דבה  יתב  רקעה , ימ  לש  ףוסיא  וא  לופיט  עצבתמ  אל  רשאכ 

סמועה בקע  "ש  טמב יגולויבה  ךילהתה  עגפנ  ךכו  םתסירק , ידכ  דע  םיש ) " טמ  ) םיכפשב לופיטה  ינקתמבו  בויבה  תויתשתב  תעגופ 
.םייגולויבה םיכילהתב  םיעגופש  םילונפהו  הובגה  ינגרואה 

סמועה תא  הנש  לכב  גפס  רוזאה , יכפש  לכב  לפטמש  "ש , טמה .לאימרכ  "ש  טמב תוארל  ןתינ  בויבה  תויתשתב  העיגפל  היח  המגוד 
לופיטב העיגפהו  "ש  טמב לופיטה  ךרעמל  רקע  לש  תבחרנה  המרזהה  תובקעב  .קיסמה  תנועב  בחרמב  דבה  יתב  יכפש  לש  ירקיעה 

, םילחנה יצורעל  תורישי  רקע  םרזוה  הסירק  לכ  תובקעב  .םיתיזה  קיסמ  תעב  לחה ב-2004 , הנש , לכב  "ש  טמה סרק  יגולויבה 
.רומח יתביבס  םוהיז  רציו  לחנה , תביבס  לש  תיגולוקאה  תכרעמב  עגפ  רבדהו 
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םינונימבו תרקובמ  הרוצב  עצבתהל  ךירצ  רוזיפה  .םייאלקח  םיחטש  לע  רקעה  רוזיפ  איה  םלועבו  ץראב  הצופנה  לופיטה  ךרד 
תויחנה ןנשי  דרפסו , הילטיא  ןללכבו  תונידמ , רפסמב  .רוזיפה  יחטשב  םייתביבס  םיקזנ  םורגל  לולע  אוה  תרחא  םידודמ ,

בוק  6 ןהב –  רימחה  ףאו  תויחנהה , תא  ץמיא  הביבסה  תנגהל  דרשמה  .רקעה  סמועו  ןונימ  לש  הניחבמ  רוזיפה  ןיינעל  תויעוצקמ 
.םייאלקח םיחטש  לעו  םיכרד  לע  רקע  רוזיפו  ףוסיא  תולועפ  תועצבתמ  הנש  לכב  .םנודל  בוק  אלו 8  םנודל  רקע 

םילחנל תויתועמשמ  רקע  תויומכ  תומרזומ  ןיידע  רקעב  לופיטל  הביבסה  תנגהל  דרשמה  לש  תויביסנטניאה  תולועפה  תורמל 
רקיה ריחמהו  רוזיפ  יחטשב  רסוח  קוחה , תושירדב  דבה  יתב  ילעב  לש  הדימע  - יא ללגב  תומרגנ  תורדסומ  אל  תומרזה  .הביבסלו 

.בוקל כ-50 ₪  רקעב –  לופיטה  רובע  םלשל  דבה  תיב  לעב  שרדנש 

קיסמה 2017 תנועב  רקעה  ףוסיא  עצבמ 

רותפל ידכ  בחרנ  םזימ  עוציבל  הביבסה  תנגהל  דרשמה  לעפ  קיסמה 2017  תנוע  תארקלו  תומדוק  םינשב  םיחקל  תקפהמ  קלחכ 
רפסמ ללכ  בויבהו , םימה  ידיגאתו  "ג ) טר  ) םינגהו עבטה  תושר  םימה , תושר  םע  ףותישב  ךרענש  עצבמה , .רקעה  תייעב  תא 

: םיביכר

.בוקל ותדרוהו ל-15 ₪  רקעב  לופיטה  ריחמ  דוסבס 
.רוזיפה תויחנהב  ודמעיש  אדוול  ידכ  הרקבו  רקעב , לופיטה  ינלבקל  תיעוצקמ  הרשכה 

.דועו "י  מר "ל , קק םיאלקח , תרזעב  הנוכנ  הרוצב  רקעה  רוזיפל  םיידועיי  םיחטש  רותיא 
.הביבסה תנגהל  דרשמהו  בויבהו  םימה  ידיגאת  םעטמ  ףיצר  רוטינו  חוקיפ 

תנוע ךרוא  לכל  "ג  טרבו הקוריה  הרטשמב  הביבסה , תנגהל  דרשמב  ןופצ  זוחמ  לש  חוקיפה  ישנא  לש  תרבגומ  תוחכונ 
.םיש " טמל וא  םילחנל  דב  יתב  יכפש  לש  המרזהו  תיתביבס  תוניירבע  עונמל  ידכ  קיסמה 

עצבמה תואצות 

.דב יתב  יכפש  תמרזה  תובקעב  הב  סרק  אל  לאימרכ  "ש  טמש רושע  הזמ  הנושארה  הנשה  התייה  תנש 2017  לש  קיסמה  תנוע 
הז זוכיר  .ל  " גמ לע 246  דמע  אוה  ןכ  ינפל  הנשבש  דועב  עצוממב , "ל  גמ היה 15  "ש ב-2017  טמב ( TSS  ) םיפחרמה םיקצומה  זוכיר 
לע דמע  םייאלקח  םיחטשב  רזופש  רקעה  רועיש  .ל  " גמ אוהש 10  תואלקחב  היקשהלו  םילחנל  םיחלוק  תמרזהב   TSS ןקתל בורק 

יקזנב לופיטל  רבעב  ושרדנש  ןוילימ ₪  לש כ-8  רישיו  ידיימ  ןוכסחל  איבה  עצבמה  רויא 1 .)  ) הביבסל ומרזוה  קרו 5%  רתוי מ-90% ,
תויגולוקאה תויועמשמה  לכ  לע  םילחנה  לש  רישי  םוהיז  ענמ  וז  הנועב  רקעב  לופיטה  דועו , תאז  .םיש  " טמב םיחלוק  םוהיז 

.ךכמ תועבונה  תוילכלכהו 

רויא 1
2017 םינשב 2008 —  רקעב  לופיטה  יכרד  תוגלפתה 

.הביבסלו בויבל  ומרזוה  רקעהמ  קרו 5%  םייאלקח  םיחטשב  רקעהמ  ורזופ כ–90%  תנשב 2017 
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לועפל ךישממ  דרשמה  ןמזב  - וב .האבה  הנשל  תוכרעיהב  לחה  רבכו  וז , תחלצומ  הנש  יחקל  םשייל  לעופ  הביבסה , תנגהל  דרשמה 
ףותישמ ראשה , ןיב  העבנ , עצבמה  תחלצהש  ןייצל  בושח  םוכיסל , .רקעב  לופיטל  םימדקתמ  םייגולונכט  תונורתפ  תאיצמל 

, הקוריה הרטשמהו  ןופצ  זוחמ  טרפב  הביבסה , תנגהל  דרשמה  ידבועל  תודוהל  ינוצרב  .רבדב  םיעגונה  לש  תוסייגתההמו  הלועפה 
.חילצי  עצבמהש  ידכ  האלמ  תוביוחמ  ךותמו  תושיחנב  ולעפש  םיימוקמה  םימה  ידיגאתו  םימה  תושר  ידבועלו  "ג  טר תווצל 

https://magazine.isees.org.il/?p=16406


	ייצור שמן זית לא מחייב פגיעה בסביבה – הצלחה בפיזור העקר מבתי בד בעונת המסיק 2017
	הטיפול בעקר
	מבצע איסוף העקר בעונת המסיק 2017
	תוצאות המבצע
	איור 1
	התפלגות דרכי הטיפול בעקר בשנים 2008 — 2017



