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רוסחמ ונשיש  קוריה  רפכה  ידימלת  ואצמ  תורגבל  יוסינ  תרגסמב  .קוריה  רפכבש  טלקמה  ןגב  םילדוגמה  הדחכה , תנכסב  םיחמצ  לש  המילשמ  הקבאהב  יוסינ 
ןשוש ינור  םוליצ : םיערז |  יטקלה  לש  הובג  זוחאל  עיגהל  ידכ  תינדי  הקבאהב  ורזענו  ןמגראה , סוריאל  םייעבט  םיקיבאמב 

החלצה ןורשב –  הדחכה  תנכסב  םיחמצ  תבשה 
תיכוניחו תיגולוקא 

םיחמצ לש  הבשהל  עגונה  לכב  תוימיטפואל  רוקמ  איה  םלועב , דיחי  רתאב  ֵלדגש  ןימ  תוריפ , - רצק ןווחק  לש  הבשהה  תחלצה  םאה 
? ןורשב הדחכה  תנכסב 

םיאצמנש ימלוע , הדימ  הנקב  םידוחיי  לודיג  יתב  םה  ףוחה , רושימ  ךרואל  םיסורפה  לארשי  לש  הרמחה  תועבגו  רכרוכה  יסכר 
תועבונ וללה  לודיגה  יתב  לעמ  תפחרמה  הנכסל  תוירקיעה  תוביסה  רומישל  . תויומידק  ירדס  שארב  םידמועו  הדחכה  תנכסב 
םיירוקמה רכרוכהו  הרמחה  יחטשמ  תוחפ מ-1%  יכ  ךרעומ  .ףוחה  רושימב  תועקרקב  בחרנה  יאלקחה  שומישהו  חותיפה  יצחלמ 
רכרוכה יסכר  תא  םינייפאמה  חמוצ  ינימ  וסנכנ 49  הלא  לודיג  יתב  סרה  תובקעב  םידבועמ  . םניאש  םיחותפ  םיחטשכ  ורתונ 

. לארשיב  הדחכה  תנכסב  םיחמצה  תמישרל  הרמחה  תועבגו 

ולודיג תיבל  ץוחמ  חמצה  רומיש  .םינימה  לע  הרימשל  רתויב  הבושחהו  תירקיעה  ךרדה  איה  עבט  תורומשב  רבה  תויסולכוא  רומיש 
וא ןימה  לש  ירוטסיהה  לודיגה  תיבל  הבשה  ללוכ  בלושמ  רומיש  םיֵנג  . קנבבו  םיינטוב  םינגב  טלקמ , ינגב  םלועבו  ץראב  עצבתמ 

ןימה לש  יעבטה  לודיגה  תיבל  ץוחמ  ולודיג  עבטב , יוביר  רמוח  ףוסיא  ללוכ  בלושמ  רומיש  .עבטב  תמייק  הייסולכוא  שושיא 
הבשהה תלועפ  .ולודיג  תיבב  ןימה  לש  תויפיצפסה  תושירדה  תנבה  ךות  תיעבטה  םתביבסל  םירגובה  םיטרפה  לש  הרבעהו 

.ןמז ךרואל  תיעבט ) הייבר  לע  תססובמ   ) אמייק - תבו הביצי  הלודג , הייסולכואה  רשאכ  החילצמ 

תחלצהל יוכיסה  תא  תולעהל  ידכ  .הבשהה  תונויסינ  ללכמ  לע כ-30%  דמועו  ךומנ , עבטל  םיחמצ  תובשה  לש  החלצהה  רועיש 
ןימל ינייפואה  לודיגה  תיב  ורקימ  ןויפאבו  תיבטימה  הבשהה  תייגטרטסא  ןויפאב  ןימה , לש  היגולויבה  תדימלב  ךרוצ  שי  הבשהה 

.

הלא םינימ  לש  תובשהב  ךרוצה  תא  ולעהו  תודדובמו , תונטק  תויסולכוא  ורצי  םהילע  םימויאה  יובירו  ןורשב  םירידנה  םינימה  יוביר 
ולחה ב- קוריה  רפכהו  לארשי , ץרא  יחמצל  םינגה  קנב  םינגהו , עבטה  תושר  ןיב  הלועפ  ףותיש  תובקעב  .ןורשב  עבטה  תורומשל 

.עבטה לא  הבשה  ךרוצל  הדחכה  תנכסב  םיחמצ  קוריה  רפכב  לדגל   2012

תביטח ידימלת  לש 1,200  תיתנש  - תלת דומיל  תינכותמ  יזכרמ  קלח  אוה  ןורשב  הדחכה  תנכסב  םיחמצ  לש  הבשהו  יוביר  םזימ 
ידכ הרישי  הרוצב  םילעופו  לארשיב , םייתביבס  םירגתאו  םיאשונ  לע  םידמל  םידימלתה  הז  םזימ  ביבס  .קוריה  רפכב  םייניבה 
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תא םיוולמו  ול , המיאתמה  לודיגה  תיב  תשינ  רקחו  ןימה  דומיל  תא  ללוכה  רקחמ  םיעצבמ  םידימלתה  .וללה  םירגתאל  הנעמ  תתל 
.הבשהה רוטינ  ללוכ  הרומשה , לא  ותבשה  דעו  העירזה  בלשמ  חמצה  לודיג 

ןיצּוּב (, Anthemis brachycarpa  ) תוריפ - רצק ןווחק  הרומח –  הדחכה  תנכסב  םינימ  השימח  ללוכ  םינימה  תבשה  םזימ  םויכ 
יָנדרַק ןחוחו  ( Teucrium procerum  ) תחפיק הדעג  (, Trifolium billardierei  ) לּוָגד ןתלת  (, Verbascum berytheum  ) יתּורֵיּב

Rumex  ) ןוריוואה תעמוח  לש  םיערז  לודיג  ןכו  ןורשב , עבט  תורומש  שמח  לא  ובשוהש  ( – Onopordum carduiforma)
.תשלפ רושימבו  למרכה  ףוחב  ןורשב , תורומשל  םינגהו  עבטה  תושר  ישנא  םיבישמש  ( rothschildianus

תוריפ - רצק ןווחק  ןימה  לש  תחלצומה  ותבשה  רופיס  תא  ראתנ  קוריה , רפכה  ידי  - לע ובשוהש  םינימה  תשמח  ןיבמ 
יעבט רתאב  קר  םויכ  לדגה  לארשיל , ימדנא  ןימ  אוה  תוריפ  - רצק ןווחק  ןורהא . ןתיב  תרומשל  ויתסב 2015  הנושארל  בשוהש 

. םידוא  תרומש  לש  רכרוכה  סכר  לע  םלועב , דחא 

ביבאבו 2017 ביבאב 2016  .יוסינ  תודיחי  עבשב  תוריפ  - רצק ןווחק  יערז  םרג  ןורהא 210  ןתיב  תרומשב  וערזנ  רבוטקואב 2015 
וחרפ 945 ביבא 2016 )  ) העירזה רחאל  הנושארה  הנשב  .חמוצה  הבוגו  ןכשה  חמוצה  תרבח  תוחרפתה , רפסמ  לע  םינותנ  ופסאנ 

עיגהו ל-1,589. תוחרפתה ב-70%  רפסמ  הלע  ביבא 2017 )  ) ןכמ רחאל  הנשו  יוסינה , תודיחי  ללכב  תוריפ  - רצק ןווחק  לש  תוחרפת 
(. רויא 1  ) ןווחקה לש  תוססבתהה  תלוכיל  עקרקה  גוס  ןיב  רשק  הארה  תונושה  יוסינה  תורגסמב  תוחרפתה ב-2017  רפסמ  עצוממ 

רשפאמ השק  רכרוכ  לשו  ריג ) יריבצתב  תרשעומ  הרמח  עקרק   ) סמסוח לש  עצמ  דועב  ססבתהל , השקתמ  ןימה  הרמחב 
.החירפל העגהו  תוססבתה 

רויא 1
ןווחק לש  עצוממה  תוחרפתה  רפסמ  לע  עקרקה  גוס  תעפשה 

העירז תדיחיב  תוריפ  – רצק
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תוריפ – רצק ןווחק  ביבא 2017 .  ןורהא , ןתיב  תרומשמ  םינותנה 
עקרקב תוחפ  חילצמ  אוה  ןכלו  ךומנ , תורחת  רשוכ  לעב  ןימ  אוה 

לש רתוי  לודגה  עצוממה  .חמוצ  לש  בר  ןווגמ  הב  שיש  הרישע  הרמח 
תרשעומ הרמח   ) סמסוחו רכרוכ  תוינריג —  תועקרקב  הפצנש  תוחרפת ,

.הלא תועקרקב  הבשהה  תחלצה  לע  דיעמ  ריג ,) יריבצתב 

אוב םע  הנועב , םדקומ  ססבתהל  חילצמש  הטיבנ  ריהמ  ןימ  אוה  תוריפ  - רצק ןווחק  יכ  הארנ  הממחב  הטיבנה  יוסינ  תואצותמ 
יוטנ ץיצמח  תוחכונב  יוסינה  תורגסמב  לחש  יוכידב  תופצל  היה  ןתינ  ךומנ –  תורחת  רשוכ  הז  ןימל  יכ  איה  הרעשהה  .םימשגה 

םיחיש ילושב  תופיפצב  םיעיפומה  םיטרפ  םנשי  םידוא  תרומשב  תאז , םע  .ההובג  הייחמצ  תוחכונבו  ( Oxalis pes-caprae)
.םירצוי םהש  תיקלחה  הללצההמ  םינהנו  םיכומנ ,

ןימה תא  ססבל  ךישמהל  איה  ונתצלמה  ןכל , .רתאב  ןימה  סוסיבל  םייבויח  םיאצממ  םיארמ  ןורהא  ןתיב  תרומשל  הבשהה  יצמאמ 
.יוסינה תורגסמ  רחא  בוקעל  ךישמהלו  תפסונ , העירז  ידי  לע  הרומשב 

תיב תרומשב  הבשהה  תוססבתהל  תינושארה  החלצהבו  םצמוצמה  םירתאה  רפסמב  ןימה , לש  תימלועה  תורידנב  בשחתהב 
.רכרוכ תיתשת  םהב  שיש  ןורשב , עבט  תורומשב  םיפסונ  הבשה  ירתא  חתפל  עצומ  ןורהא ,

השינה דומילל  רקחמ  ךשמה  שרדנו  הבשהה  רתאב  וטלקנ  םרט  םירחאו  החלצהל , םינושאר  םינמיס  םיארמ  םזימב  םיפסונ  םינימ 
.םתוססבתהל םיצוחנה  םיאנתהו  תיבטימה 
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