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יקסבורוב  רמות 
דרשמ עוצקמהו , הכרדהה  תוריש 

רפכה חותיפו  תואלקחה 

רטסלא  הלא 
םימי רקח  תרנכה , רקחל  הדבעמה 

לארשיל םימגאו 

םיתימע טופיש  רבע  הז  רמאמ 

ץלמומ טוטיצ 

.םירחאו סייו ג  יול ע , רלבמטס נ ,
תוצא - ורקימ לש  תוחירפ  . 2018
תימימה הביבסב  םילוחכ  םיקדייחו 

הביבסו היגולוקא  .ןהמ  םינוכיסהו 
.29–18 (: 1)9

ךרכ 9(1)תוריקס ביבא 2018 /  2018ןויליג  לירפאב ,  30

המיגדה ןקתמ  .םיכומנ  תוצא  – ורקימ יזוכיר  לעו  םימב  הנזה  ירמוח  טועימ  לע  דמלמ  םימה  לש  לוחכה  םעבצ  יאמ 2012 . הפיח , ץרפמב  חותפה  םיה  ימ  תמיגד 
רלבמטס הגנ  םוליצ : ליפורולכ |  יזוכירו  תוחילמ  הרוטרפמט , קמוע ,)  ) ץחל תדידמל  רושכִמו  םיה  ימ  תמיגדל  םיקובקב  ללוכ  ׳הטזור׳ ) )

םילוחכ םיקדייחו  תוצא  - ורקימ לש  תוחירפ 
ןהמ םינוכיסהו  תימימה  הביבסב 

גלזמה הצק  לע 

םימיאתמ הביבס  יאנתב  .לארשי  לש  םימה  יפוגב  תעה  לכ  םיאצמנ  םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  – ורקימ
ןה חתפתהל  תויושעש  תוחירפהמ  קלח  .תיגולוקאה  תכרעמה  תסירקל  םורגל  הלולעש  החירפ , חתפתת 

.םדא ינבב  ףאו  םיימי  םימזינגרואב  עוגפל  םילולעש  םיליער , םינימ  לש 
םימה סלפמב  םייוניש  תובקעב  רבגתהל  םילולע  ןהמ  ילכלכה  קזנהו  ןפקיה  תוחירפה , תוחתפתה  תורידת 
השביב םילודיג  לש  רתי  ןושידו  םילקאה  יוניש  תוצאהמ , םינוזינה  םייחה  ילעב  תומכב  וא  תרניכב ,) לשמל  )

.הנזה ירמוחב  הרשעהל  איבמש  תימיה  תואלקחבו 
תודקמתה ךות  םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  – ורקימ תוחירפ  לש  ןתוחתפתה  ימרוג  רבדב  עדיה  תא  קימעהל  שי 

.םינלערה לשו  םיליערה  םינימה  לש  ירלוקלומו  ימונוסקט  יוהיזו  הביבס  יאנתב 
תנידמ לש  ימיה  חטשה  ללכב  םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  ורקימ – לש  יתביבסה  רוטינה  תא  ריבגהל  שי 

לש ןחטשבו  המרזה , ירתיה  ולביקש  םירוזאב  ףוחל , םיבורקה  םירוזאב  טרפבו  תליא ) ץרפמ  ללוכ   ) לארשי
.תוימי תורומש 

תכרעמה
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ריצקת

יבחרבו לארשיב  םימ  יפוגב  םייוצמ  םינלער , םישירפמו  םירציימה  הירטקבונאיצ )  ) םילוחכ םיקדייחו  תוצא  - ורקימ
לכ לש  הסירקל  ליבוהל  הלוכי  םזוכירב , היילע  רמולכ  םילוחכ , םיקדייחו  תוצא  - ורקימ לש  תוחירפ  תוחתפתה  .םלועה 

םיעבונה םיצחל  ןכו  םילקא  יוניש  םיילבולג , םיימוקמ , םייוניש  .םדאה  תואירבב  עוגפל  םיתיעלו  תיגולוקאה , תכרעמה 
.םיליער םינימ  לש  החירפ  ללוכ  םילוחכה  םיקדייחהו  תוצא  - ורקימה לש  החירפל  ליבוהל  םייושע  םדאה  תוליעפמ 

םלועב םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  - ורקימ לש  םיליער  םינימו  תוחירפ  אשונב  רקחמה  תורפס  לש  הריקס  תאבומ  הז  רמאמב 
תוחירפ רחא  ללוכ  רוטינבו  ףיצר  בקעמב  ךרוצה  לע  שגד  ךות  אשונב  ינכדעה  עדיה  תא  ריבעהל  דעונ  רמאמה  .ץראבו 
ךות םימה  יפוגב  םזוכיר  עבקנו  םילוחכ , םיקדייחו  תוצא  - ורקימ לש  םינימ  יוהיז  עצבתמ  רוטינב  .תוליער  תוחירפו 

.םינלער יוהיזו  תוירלוקלומ  תוטיש  קוחרמ , השיחב  שומיש  יפוקסורקימ , יוהיז  ללוכ  בקעמה  .הביבסה  יאנתל  תוסחייתה 
םינימ לש  תוחירפ  תושחרתמ  םיתיעלו  םיליער , םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  - ורקימ ינימ  םייוצמ  לארשי  לש  םימה  יפוג  לכב 

דועב םינש , תורשע  ךרואל  ףיקמ  רוטינ  עצובמ  תרניכב  .יתביבס  קזנל  לאיצנטופ  םהל  שיש  םיליער  םניאשו  םיליער 
לועפל שי  תוליער  תוחירפ  עונמל  ידכ  .הז  גוסמ  רוטינ  ללכ  ןיא  תליא  ץרפמבו  יקלח , רוטינ  םויכ  שי  ןוכיתה  םיבש 

יוזיח רשפאלו  תכרעמה  תא  ןיבהל  ידכ  .םהילא  םימרזומה  םימהזמה  תתחפהלו  םימה  יפוג  תביבסל  הערפהה  תנטקהל 
יפוג לכב  םילוחכה  םיקדייחהו  תוצא  - ורקימה ינימ  יוהיז  ךות  ףיצר  בקעמ  עצבל  ץלמומ  ןתיא  תודדומתהו  תוחירפ  לש 

.לארשי לש  םימה 

רוטינ לש  םוחתב  ראשה , ןיב  תישענ , תיעדמ  תצעויכ  רלבמטס  הגנ  תבתוכה  לש  התדובע  תואנ : יוליג 
.תימימה הביבסב  םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  - ורקימ

תוחירפו םילוחכ  םיקדייח  תוצא , - ורקימ

(, Chlorophyta  ) תויקוריו ( Dinoflagellate  ) םיטלגלפוניד (, Diatom  ) תוינרוצ תמגודכ  תונושה , תוכרעמהמ  תוצא  - ורקימ
, הזתניסוטופ םיעצבמה  םיינושאר  םינרצי  םה  תוילוחכ ) תוצא  ונוכ  רבעבש  הירטקבונאיצ , , Cyanobacteria  ) םילוחכ םיקדייחו 

תעצבתמ תימלועה  תינושארה  תונרציהמ  .הרפסומטאה כ-45%  לא  םשמו  םימה  לא  ןצמח  םיררחשמו  ינצמח  - וד ןמחפ  םיעבקמ 
ףסונ (. aquatic  ) תימימה תיגולוקאה  תכרעמה  תואירב  תא  םיעבוקו  ןוזמה  גראמ  סיסבב  םידמוע  םיינושארה  םינרציה  םיב  .

תוצא - ורקימל .תיגולויב  ןימז  ןקנחל  ותכיפהו  ירפסומטא  ןקנח  עוביקב  הלודג  תובישח  םילוחכה  םיקדייחהמ  קלחל  ךכ , לע 
ילעבל ןוזמ  תשמשמה  הסמויבלו  םינוש  םילקימיכל  רוקמ  םהו  םיימיכואגויב  םילגעמב  יתועמשמ  קלח  םילוחכה  םיקדייחלו 

םייוניש לעו  םימה  רוקמ  תוכיא  לע  דיעמה  יתביבס  ןמס  םה  םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  - ורקימ דועו , תאז  .םדאה  ינבלו  םייח 
לש תוליער  תוחירפו  תוחירפ  אשונב  עדיה  זוכירו  ץראבו  םלועב  םויכ  שחרתמה  תגצה  איה  הז  רמאמ  תרטמ  .וב  םישחרתמה 

(. םרזה דגנ  העונת  ירסח  םהש  םימה  ףוגב  םילוחכ , םיקדייחו  תוצא  םיינושאר , םינרצי   ) ןוטקנלפוטיפ

? החירפ יהמ 

רשאכ הקיזמ  החירפה  .םינימ  רפסמ  לש  וא  םיוסמ  ןימ  לש  זוכירב  הריהמ  היילע  איה  םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  - ורקימ לש  החירפ 
תגציימ החירפה  םדאה , ינב  רובע  . ןימב ) תולתכ  רטילל , םיאת  ינוילימ  תואמ  דע  רטילל  םיאת  ןויליממ   ) םיהובג םיזוכירב  רבודמ 

- ורקימ ינימ  לש  העפוהב  רבודמ  רשאכ  םג  החירפל  םיסחייתמ  םיתיעל  רטילל  . םיאת  ןוילימ  לש 20  זוכירמ  הייתשל  ןוכיס 
םינכסמ םינלערהש  רחאמ  רטילב ,) םיאת  יפלא   ) םיכומנ םיזוכירב  םהשכ  םיניסקוט )  ) םינלער םיליכמש  םילוחכ  םיקדייחו  תוצא 

העיגפל תוליבומ  ( Harmful Algal Bloom, HAB  ) םילוחכ םיקדייחו  תוצא  - ורקימ לש  תוקיזמ  תוחירפ  תימיה  . הביבסה  תא
םיקזנל ףאו  תופדצו , םינטרס  הגד , לש  התומתל  םורגל  תולולע  תוחירפה  .תימימה  תיגולוקאה  תכרעמב  הפיקע  וא  הרישי 

ינימ .תוחירפל כ-300  ופשחנש  םיימימ  וא  םיימי  םייח  ילעבמ  םינוזינ  וא  החירפה  תעשב  םימל  םיפשחנה  םדא  ינב  לש  םתואירבל 
םיללכנ םיליערה  וא  םיקיזמה  םינימה  תצובקב  .םיליער  םינימכ  םיעודי  עבר  םכותמו  תוחירפ , ירצויכ  םיבשחנ  ןוטקנלפוטיפ 

תוארקנ ןכלו  םודא  עבצב  עבציהל  םימל  תומרוג  םיטלגלפוניד  ינימ  לש  תוחירפ  .םילוחכ  םיקדייחו  תוינרוצ  םיטלגלפוניד , רקיעב 
. הצאה  ןימל  וא  החירפה  עבצל  רשק  אלל  תוליער  תוחירפ  ןויצל  גנלס  שמשמ  חנומה  םויכ  ". red tide"

םילוחכ םיקדייחו  תוצא  - ורקימ רוטינב  ךרוצה 

[14]

[ 14]

[27] 

[13]

 [27 , 19]

[19 , 17]
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םיפושח לארשי , לש  ( EEZ  ) ידעלבה ילכלכה  רוזאה  תאו  םיילאירוטירטה  םימה  תא  ללוכה  חותפה , םיה  םג  ךא  לארשי , יפוח 
הנזה ירמוחב  םיימוקמ  םימוהיז  יפוחה : רוזאב  תוינגופורתנא .)  ) תישונא תוליעפב  ןרוקמש  תועפשהלו  םילודג  חותיפ  יצחלל 

םילמנו תונגעמ  תיינבו  חוכ  תונחתמ  רוריק  ימ  תטילפ  הלפתהה ; תחלמת  לש  תועפשה  יתשבי ; רוקממ  םיטניירטונ ) םינשד , )
; ןהב לופיטו  חודיק  תודסא  תמקה  טפנו ; זג  שופיחל  םיחודיקמ  םיעבונה  םיצחלה  ידעלבה : ילכלכה  רוזאבו  חותפה  םיב  .םישדח 

ץאומ ובצקש  המדנ  הלא  םימיבש  םילקאה  יונישל  םירבוח  הלא  לכ  .תרושקת  ילבכ  תחנה  הלבוה ; תרנצ  תחנה  טפנו ; זג  תקפה 
לש החלמהו  רושעב , הלעמכ  חותפה , םיב  םימה  תרוטרפמטב   C°3 לש היילע  הלח  םינורחאה  םירושעה  תשולשב  .תויזחתל  סחיב 

הנניא םי , יבצו  םיניפלוד  ןוגכ  םילודג , םייח  ילעבב  תודקמתהה  וכשמיי  . םיכילהתהש  איה  החנההו  רושעב ,  0.05- כב םיה  ימ 
ןווגמ תא  רוקחל  ךרוצב  הרכהה  .םיינושארה  םינרציה  םידמוע  תיגולוקאה  תכרעמה  סיסבב  יכ  רוכזל  םיבייח  ונאו  הקיפסמ ,
תוחירפש ןוויכ  ולוכ , םלועב  הילאמ  תנבומ  תונורחאה  םינשב  התשענ  וירחא  בוקעלו  םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  - ורקימ לש  םינימה 

.םינוש םירוזאב  תימיה  תואלקחהו  גידה  תורייתה , תא  תותיבשמו  הלועו , תכלוה  תורידתב  םלועב  םויכ  תושחרתמ  תוליער 

תובחרנ תוחירפו  םיליער  , םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  - ורקימ לש  םיכומנ  םיזוכירב  תוחכונ  אוצמל  ןתינ  לארשי  לש  םימה  יפוגב 
הקיזיפב םייוניש  םיללוכה  םייטויבאו  םייטויב  םייתביבס  םייוניש  .םילחנבו  תרניכב  תליא , ץרפמב  ןוכיתה , םיב  ופצנ  םהלש 

רפסמב היילעל  יפצה  תורמלו  תאז , תורמל  .םילוחכה  םיקדייחהו  תוצא  - ורקימה זוכירב  היילעל  ליבוהל  םילולע  םימה , לש  הימיכבו 
רדס שארב  אצמנ  וניא  הז  אשונ  םדא , ינבל  םייתואירבו  םיילכלכ  םיקזנלו  הגד  לש  התומתל  ליבוהל  תולוכיש  תוליערה , תוחירפה 

.תועדומל ותולעהל  םישקבמ  ונאו  תוינידמ , יעבוקו  הביבס  ישנא  םינעדמ , לש  תויופידעה 

Jacob Larsen םוליצ : ןורקימ |  ובחור 75  .תליא  ץרפממ  תיעקרק  ןכוש  טלגלפוניד  -  Gambierdiscus cf. excentricus

החירפל םיירשפאה  םימרוגה 

םיחילמ םימ  םיקותמ , םימ  ללוכ  תוימימה , תוביבסה  לכב  טעמכ  םייוצמ  תוקיזמ  תוחירפ  םירצויה  םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  - ורקימ
םירמוח זוכירב  היילע  םימוהיז , םיללוכ  םייטויבאה  םייונישה  .םייטויבו  םייטויבא  םיוניש  תובקעב  חתפתהל  הלוכי  החירפ  .םי  ימו 

םימה תדומע  בוכישב  (, pH תויצמוח , תמר   ) הבגהה ךרעב  רואה , תמצועב  םיה , ימ  תוחילמב  םימה , תרוטרפמטב  םייוניש  םיינגרוא ,
, ליבגמה םרוַגל  בשחנ  ןקנח  ףוחה  תברקב  םירוזאבו  חותפה  םיב  .םירקמה  בורב  הנזה  ירמוחב  הרשעה  ןכו  םימב , םימרזבו 

איה ןחרזב  הרשעה  םיקותמ  םימבש  דועב  ןחרזו , ןקנח  לש  איה  הלבגהה  ןוכיתה  םיב  .תוצא  - ורקימ תחירפל  הליבומ  וב  הרשעההש 
םיקדייחו תוצא  - ורקימ לש  הסמויבבו  םיזוכירב  היילעל  הליבומ  ןחרז ) ןקנח ,  ) הנזהה ירמוח  זוכירב  היילעה  .החירפל  ליבותש  וז 

לשמל םייפוחה , םירוזאב  םדאה  תועפשה  תורבגתה  ןיב  רשק  םייק  .תמיוסמ  הצובק  וא  דדוב  ןימ  לש  תויטננימוד  םע  בורל  םילוחכ ,
תוליער תוחירפו  ללכב  תוחירפ  ןיבל  השביבו , םיב  םייאלקח  םילודיג  לש  וא  םיכפש  לש  תורוקמ  ללגב  הנזהה  ירמוח  יזוכיר  תאלעה 

. טרפב 
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ןילמוג יסחי  םתיא  םילהנמ  םילוחכה  םיקדייחהו  תוצא  - ורקימהש םיקדייחו , םיסוריו  םיפרוט , ןוגכ  םיפסונ , םימזינגרוא  תוחכונ 
םייחה ילעב  תומכב  הדירי  םיללוכ  החירפל  וליבויש  ןכתייש  םייטויבה  םייונישה  םתופיפצ  . תא  תעבוק  םימה , ףוגב  םיבכרומ 

תוענמיהו הכומנ  תוליער  ילעב  וא  םיליער  אל  םינז  לע  רתוי  הובג  הפירט  ץחל  םילוחכה , םיקדייחהמו  תוצא  - ורקימהמ םינוזינה 
םג .החירפה  תעב  םילוחכה  םיקדייחהו  תוצא  - ורקימה תייסולכוא  תא  בצעל  םייושע  הלא  לכ  .ההובגה  תוליערה  ילעב  םינזהמ 

תעפשומ ( Microcystis  ) סיסטיצורקימ תחירפ  תרניכב  לשמל  םילוחכ , םיקדייח  תחירפ  לע  עיפשהל  תולוכי  תורחא  תוחירפ 
תא תונשל  הלוכי  םישלופ  םינימ  לש  הרידח  . Scenedesmus)  ) סומסדנסו ( Peridinium gatunense  ) םוינידירפ תחירפמ 

.החירפ תוחתפתהל  איבהלו  םילוחכה  םיקדייחהו  תוצא  - ורקימה לש  הרבחה  בכרה 

םינלערה זוכירב  היילעהמו  החירפמ  םיקזנה 

 – תימימה הביבסב  העיגפל  תוליבומ  םימל  םינלער  לש  ההובג  השרפה  וא  םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  - ורקימ לש  הלודג  הסמויב 
.ימי רוקממ  ןוזמ  תכירצ  ךרד  וא  םינלערה  תא  םיליכמה  םימל  הפישחב  הרישי  איה  םדאב  העיגפה  .םדא  ינבו  םייח  ילעבב  חמוצב ,

הלולע איהו  הלודג , הסמויב  העמשמ  םינלער , םירציימש  הלאכ  לש  הניא  םא  וליפא  םילוחכ , םיקדייחו  תוצא  - ורקימ תחירפ 
. ןוזמה  גראמב  העיגפל  ליבוהל 

- ורקָמ לע  תועיפשמ  ןהו  םימה ,) קמועל  רדוח  רוא  תוחפ   ) הללצהלו םימה  לש  תוריכעל  הליבומ  תוצא  - ורקימה תחירפב  היילע 
בקע הלילה  ךלהמב  םימב  ןצמחה  זוכירב  הדיריל  םג  הליבומ  החירפה  .תיעקרקל  םיעבוקמה  םיגומלא  לעו  םי  יבשע  לע  תוצא ,
תוחירפ ןנשי  המישנל .) ותכירצ  בצקמ  הובג  הזתניסוטופב  ןצמחה  רורחש  בצק  םויב   ) םילוחכה םיקדייחהו  תוצא  - ורקימה תמישנ 

תטילק תלוכיב  העיגפלו  םימיזה  תמיתסל  תאז  תובקעבו  תרבגומ , ( mucus  ) ריר תשרפהל  ליבומה  קזנ  םימיזל , קזנ  תומרוגה 
. קנחמ  םתומב  םייתסהל  לולעש  רבד  תופדצו , םיגד  לש  ןצמחה 

םיכפוהש םינימהמ  םינוזינ  םניא  םיגד  םיבר  םירקמב  ןכש  ךומנ , ( grazing  ) םיינוחמצ םייח  ילעב  לש  הליכאה  בצק  החירפ , ןמזב 
םירמוח םיררחשמ  ףא  םיתיעלו  רואה , לעו  הנזהה  ירמוח  לע  םירחאה  םינימה  םע  םירחתמ  םיחרופה  םינימה  .םייטננימודל 

.תוימוקמה תוצא  - ורקימה תויסולכואב  םיעגופש  םתוא ) ררחשמש  רוציל  םיקיזמ  םניא  ךא  םירחא  םירוציל  םיקיזמה   ) םייתפוללא

החירפ לש  הסירק 

תעבונש החירפה , לש  תימואתפ  הסירקב  תמייתסמ  החירפ  ךלהמב  םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  - ורקימ לש  הלודג  הסמויב  תוחתפתה 
המישנל ןצמח  תכירצ  .א  םימרוג : רפסמ  בקע  ןכתית  ןצמחב  הדיריה  .םיסוריו  תוליעפמ  וא  ןצמחב  וא  הנזה  ירמוחב  רוסחממ  בורל 

םיקדייחמו תוצא  - ורקיממ םינוזינה   ) ןוטקנלפואוזה תופיפצב  היילע  .ב  הלילה ; ךלהמב  םילוחכה  םיקדייחהו  תוצא  - ורקימה לש 
תומכ הריתומ  הסירקה  םילוחכה .) םיקדייחהו  תוצא  - ורקימה  ) ינגרואה רמוחה  לש  קוריפ  יכילהת  .ג  ןצמח ; םיכרוצש  םילוחכ )

תובקעב ןצמחב  רומחה  רוסחמה  .םימב  סמומה  ןצמחה  תא  םיכרוצה  םיקדייח  ידי  - לע ךרצנה  םימב , ינגרוא  רמוח  לש  הלודג 
םינלער רורחשל  םג  תמרוג  הסירקה  םיפסונ  . םייח  ילעב  לש  םתומל  ליבומה  רבד  םימה , ףוגב  ןצמח  אלל  םירוזא  רצוי  הסירקה 

. םיכומס  םיאתב  ןלערה  לש  תרבגומ  הריציל  יבויח  בושמב  ליבומ  ןיטסיצורקימה  רורחש  .ןיטסיצורקימה  ומכ  םיאתה , ךותמ 
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: םוליצ ינוי 2015 |  .הנזה  ירמוח  תלבגמ  ללגב  םהב  תוצא  – ורקימ טועימ  לע  דמלמ  םי  תודשל  ךומס  ןגעמב  םימה  לש  לוחכה  םעבצ 
רלבמטס הגנ 

םינלער זוכירב  היילע 

םיליער םילקימיכ  תשרפהל  ליבוהל  תולוכי  הזויבמיסו , תורחת  יסחי  ףרטנ , ףרוט  יסחי  תמגודכ  םימזינגרוא , ןיב  תויצקארטניא 
- לע םיטלקנ  הלא  םיליער  םילקימיכ  .םיינוינש  םיטילובטמכ  םגו  תיאת  - ןיב תרושקתל  שמשל  םילוכי  םילקימיכה  .םינימהמ  קלחב 

גראמב האלה  םתוא  םיריבעמ  םהו  םפוגב , םירבטצמ  םינלערה  .םתנוזת  ךרוצל  םימ  םיננסמה  תופדצ , ןוגכ  םיימימ  םימזינגרוא  ידי 
לודג קלח  לש  התומתלו  האולחתל  ואיבי  םה  םירחא  םירקמב  םינימהמ , קלח  לע  קר  םיעיפשמ  םינלערה  םימיוסמ  םירקמב  .ןוזמה 

םילכאמ לש  הכירצ  ךרד  רקיעב  םדא , ינב  ףאו  םיבצ , תוטנמ , םי , יבלכ  םיגד , תופדצ , ללוכ  םהילא , ופשחנש  םינימה  תייסולכואמ 
.םדאל םימרוג  םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  - ורקימש םיקזנ  םיגצומ  הלבט 1  .םיה ב ןמ 

ינשב םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  - ורקימ ינימ  לש  תוליערה  תעפשהב  היילעל  ליבוהל  הלוכי  ןחרזו , ןקנח  ןוגכ  הנזה , ירמוחב  הרשעה 
, הנתשמ אל  הרבחה  ךותב  תוליערה  תוצא  - ורקימה לש  יסחיה  קלחה  םנמוא  .תוצא  - ורקימה ללכ  לש  הסמויבב  היילע  .א  םישיחרת :

שיחרתה אוה  הז  שיחרת  .םיליער  םינימ  לש  תויטננימוד  .ב  םימב ; םינלער  רתוי  ויהי  ןכלו  הלוע , ןהלש  תיללכה  הסמויבה  ךא 
ןזוכירשכ םג  . Dinophysis sp ומכ דואמ , תוליער  תוצא  - ורקימ לש  תוחירפ  תויהל  תולוכי  תוליער  תוחירפש  שיגדנ  .רתוי  ריבסה 

. רטילל ) םיאת  ףלאמ  תוחפ  וליפא   ) תיסחי ךומנ  םימב 

תינוצמח הקע  לשמל , םירחא : םינז  ינפ  לע  םיליער  םינז  תיילעל  ליבוהל  םייושע  םימיוסמ  םיאנת  הנזה , ירמוחב  היילעה  לע  ףסונ 
לש הצובק  םה  םיניטסיצורקימ  .םילוחכה  םיקדייחה  לצא  ןיטסיצורקימ  ןלערה  לש  תרבגומ  הריציל  ליבות  ( oxidative stress)

םיטטומתמ םיאת  ידי  - לע םימל  ותשרפהו  םילוחכה , םיקדייחה  לע  הנגהב  יזכרמ  דיקפת  ןיטסיצורקימל  .המוד  הנבמ  ילעב  םירמוח 
תודימעב םיברועמה  םינג  לש  הלעפה  תעצבתמ  תאז  תובקעב  .הקעב  םייוצמ  םיאתהמ  קלח  תוחפלש  הייסולכואה  תא  תעדיימ 

ודיקפת אלו  תרחואמ  תינויצולובא  תוחתפתה  איה  ןלערכ  ותוליעפש  הרבסה  תא  תולעמ  ןיטסיצורקימה  לש  הלא  תויוליעפ  .הקעל 
.םירחתמו םיפרוט  דגנכ  יתנגה  דיקפת  םינלערל  שי  םירחא  םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  - ורקימ ינימ  לצאש  דועב  ירקיעה , יגולויבה 
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הלבט 1
םדא  ינבל  םימרוג  םהש  תועיגפהו  םיליער  םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  – ורקימ

םיילכלכ םיקזנ 

וא םיליער –  םניאש  ףצק  וא  תוריכע  עבצ , תוארנב –  אטבתהל  הלוכיש  הביבסב  העיגפל  תוליבומ  תוחירפ  םייפוח  םירוזאב 
ססרל וא  םימל  הפישחמ  תוענמיהל  השירד  רורגל  תולולע  םימל  םינלער  תשרפה  םג  תוללוכש  תוחירפ  .םינלער  לש  םתואצמיהב 

םיפנעב םיקסועב  תילכלכ  העיגפ  ןבומכ  הוולתמ  ךכל  .ףוחב  גיד  תוליעפו  ףוחב  תיתוריית  תוליעפ  לילכ  תיבשהל  ןכ  לעו  םילגה ,
קזנל תומרוג  תוחירפ  הדבל  "ב  הראבו םוצע , תימיה  הביבסב  םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  - ורקימ תוחירפמ  עבונה  ילכלכה  קזנה  .הלא 

םימב הלאכ  תוחירפ  .רלוד  ןוילימ  תא ה-850  הצוח  יתנשה  קזנה  תאז , תמועל  הפוריאב  .הנשב  רלוד  ןוילימ  לש כ-85  עצוממ 
תובכרומה הינטירבבו  . הילרטסואב  רלוד  ןוילימ  לשו כ-150  "ב  הראב הנשב  רלוד  ןוילימ  לש כ-5  קזנל  תומרוג  םיקותמ 

תא תוזחל  תלוכיה  תא  רכינ  ןפואב  תוליבגמ  הב , םיברועמה  םימרוגה  לש  תוידדהה  תועפשההו  החירפה  תעפות  לש  הברה 
תוצא - ורקימה תויסולכוא  רחא  רידת  ןפואב  בוקעל  ךרוצה  תא  תושיגדמ  ךכבו  טרפב , הליער  החירפו  ללכב  החירפ  לש  התורצוויה 

.םילוחכה םיקדייחהו 

םיליער םינימו  תוחירפ  יוהיז 
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תוחירפה תורידת  תא  ןיטקהל  ורשפאיש  רקחמו , רוטינ  יוהיז , בייחמ  תוחירפ  תוחתפתהל  יעדמה  סיסבה  תא  ןיבהל  ךרוצה 
םיפוח רוגסלו  עירתהל  ןתינ  החירפ  לש  תוחתפתה  םיהזמ  רשאכ  .םינושה  םימיזנגרואלו  הביבסל  םיקזנה  תא  תיחפהלו  ןתמצועו 

ילעב לע  הנגהל  םידעצ  טוקנל  וא  תימי  תואלקחב  םילדגה  םייח  ילעב  דעומ  דועב  םימהמ  איצוהלו  גידלו , הצחרל  םימלש  םירוזאו 
םינימ יוהיז  .םיליער  םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  - ורקימ םהב  וחתפתהש  םיקותמ  םימ  תייתש  ינפמ  עירתהל  ןתינ  ןכ , ומכ  .םינגומ  םייח 

.תיתפוקת וא  הפיצר  תיטמוטוא , וא  תינדי  תויהל  הלוכי  חטשב  המיגדה  .הדבעמב  תוקדבנה  תואמגודב  וא  חטשב  עצבתמ 

: םוליצ הנזה |  ירמוח  לש  תוהובג  תומר  ללגב  תרשפאתמ  החירפה  יאמ 2009 .  ןושיקה , לחנב  גידה  ןגעמב  תוצא  – ורקימ תחירפ 
רלבמטס הגנ 

םימב זוכירב  היילע  לש  יוהיז  .א  חפסנ 1 :) ואר   ) תומר רפסמב  תושעיהל  לוכי  םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  - ורקימ לש  החירפ  לש  יוהיז 
; םיהובג םיזוכירבו  םיכומנ  םיזוכירב  םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  - ורקימ לש  םיליער  םינימ  יוהיז  .ב  םילוחכ ; םיקדייחו  תוצא  - ורקימ לש 

.םימה ףוגב  םייפיצפס  םינלער  לש  יוהיז  .ג 

םיליער םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  - ורקימ ינימו  תוחירפ 
לארשיב

תרניכה

ינימל חפסנ 2 .)  ) םיליער םטועימו  תוחירפ  םירצוי  םהמ  קלחש  םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  - ורקימ לש  ןווגמ  שי  תרניכב 
תכרעמה תוביציל  ינושאר  ןמס  אוה  ןוטקנלפוטיפה  ינימ  בכרהו  תרניכה , ימ  תוכיא  לע  תערכמ  העפשה  תרניכב  ןוטקנלפוטיפה 

. תיגולוקאה 

החירפ רויא 1 . םיגצומ ב ( , Peridinium gatunense  ) םוינידירפ רקיעב  םיטלגלפוניד , לש  הסמויבב  םינשה  ךלהמב  ולחש  םייוניש 
ןיב ביבאב , תולודג  תויומכב  םוינידירפה  החרפ  םינשה 1969–1995  ןיב  .הנש  ידמ  רזוח  עוריא  איה  תרניכב  תוצא  - ורקימ לש 

התייה  2004- בו םגש ב-2003  יפ  לע  ףא  תורידס , אלו  תורידנ  םוינידירפה  לש  תוחירפה  זאמ 1995  יאמל  . ראורבפ 
לש בוליש  ללגב  תשחרתמש  הנזה , ירמוח  תונימזב  היילע  תובקעב  תשחרתמ  ביבא  תחירפ  .םוינידירפ  תוחירפ  לש  ההובג  הסמויב 

, ליבגמ םרוג  השענו  דרוי  הנזהה  ירמוח  זוכיר  רשאכ  ץיקה  תליחתב  תסרוק  החירפה  .תוחונ  תורוטרפמטו  תלברועמ  םימ  תדומע 
ימ סלפמ  םורבו  הלוחה  ןגאמ  יליעה  רגנה  תומכב  תיתנשה , םיעקשמה  תומכב  םייגולוקאה –  םייונישה  .הלוע  םימה  תרוטרפמטו 

החירפב תורידס  - יאל ירקיעה  םרוגה  םה  דועו , הרוטרפמטב  תוחילמב , הנזה , ירמוח  תונימזב  םייונישל  םיאיבמש  תרניכה – 
תועצמאב המגודל  החירפה , תא  הליבגמ  םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  - ורקימ ינימ  םע  תורחת  ןכ , ומכ  .םוינידירפה  לש  תיביבאה 

םוינידירפה לודיג  תא  םיבכעמש  ( Microcystis spp.  ) סיטסיצורקימ םילוחכה  םיקדייחה  ידי  - לע םייתפוללא  םירמוח  תשרפה 
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רויא 1
דורווב (, Peridinum  ) םוינידירפ רקיעב  (, Dinoflagellates  ) םיטלגלפוניד לש  הסמויב 
םינשה ךרואל  תרניכב  רוחשב  (, Microcystis  ) סיטיצורקימ רקיעב  םילוחכ , םיקדייחו 

.תרנכה רקחל  הדבעמה  לש  םינותנה  רגאממ  וחקלנ  םינותנה  .שדוח  לכב  תועצבתמ  תודידמה 

תוחירפה .דואמ  תומושג  םינשב  בורל  תושחרתמ  ןהו  תונוש , תוצובקמ  םירחא  םינימ  לש  רקיעב  ןה  תרניכב  תוחירפה  תנשמ 1995 
תינרוצה ,  2014- בו ב-2010  החרפ ב-2005 , . Mougeotia sp תיקוריה הצא  - ורקימה .הרורב  תויבקע  אלל  םינשה  ךרואל  ופצנ 
םילוחכ םיקדייח  לש  תוחירפב  םייוניש  הנורחאלו ב-2007  . תונוש מ-1982 , םינשב  ףרוחב  החרפ   Aulacoseira granulate
ןייצל שי  .תונורחאה  םינשב  התורידתב  היילעה  תאו  החירפה  תומצעתה  תא  הארמש  רויא 1 , םיגצומ ב  ( סיטסיצורקימ רקיעב  )

םילוחכה םיקדייחה  םלוא  םילוחכ , םיקדייח  תחירפ  תעב  הסמויבהמ  הברהב  הלודג  םיטלגלפוניד  תחירפ  לש  הסמויבהש 
םינשב הדעות ב-1994 . ןונמוזינפא  גוסמ  םילוחכה  םיקדייחה  לש  הנושארה  הליערה  החירפה  .םיליער  םינימ  םה  םיחרופש 

– ץיקה ישדוחב  בורל  תועיפומה  ןונמוזינפאה , תמגודכ  םיליער  םילוחכ  םיקדייח  תוחירפ  לש  ןתוחיכשב  היילע  הלח  תונורחאה 
ןורתי הנקמה  (, DIN  ) סמומ ינגרוא  - יא ןקנח  יזוכירב  הדירי  הנשי  זא  סויזלצ , תולעמ  לעמ 27  םימה  תורוטרפמט  רשאכ  ויתס 
םיבוט םיאנת  תרצוי  םימשגב ) טועימ  בקע   ) תרניכה ימ  תוחילמב  היילע  םג  .ירפסומטא  ןקנח  םיעבקמש  םילוחכ  םיקדייחל 

אלש הצלמהל  הליבוה  תנשב 2016  תבחרנה  םתחירפו  ףרוחב , םיחרופ  סיטסיצורקימ  ךכ , לע  ףסונ   . ןונמוזינפא  תוחתפתהל 
םיעיפומ   Cylindrospermopsis raciborskii ןימהמ םילוחכה  םיקדייחה  םג  רויא 1 .) וז  ( הפוקתב  תרניכה  ימב  תוחשל 

ללכו סמומה  טפסופה  ללכ  תונימזב  הדיריה  יללכ , ןפואב  ליער  . וניא  תרניכב  ןזה  םלוא  ליערכ , םלועב  עודי  הז  ןימ  .תרניכב 
םילוחכה םיקדייחה  יזוכירב  היילעל  םימרוגה  ןה  תוחילמבו  ( pH  ) תויצמוחב תוינילקלאב , היילע  םע  בולישב  סמומה  ןקנחה 

םלועה יבחרב  דועב  םיגד , לש  התומתל  ומרג  אל  םינשב 1994 ו-2005  םילוחכה  םיקדייחה  לש  תובחרנה  תוחירפה  .תרניכב 
.תולודג תויומכב  םיגד  לש  תותומת  תומוד  תוחירפ  תובקעב  ומשרנ 

חווט תלדגה  סלפמב –  תודונת  .א  םיללוכ : ןהב  םייונישלו  תוחירפל  םימרוגהו  תוליער , ןהמ  קלחש  תוחירפ  שי  תרניכב  םוכיסל ,
, תוחילמב יונישב  רומאכ  תואטבתמה  תרניכהמ –  םימ  תביאשו  תוחפ  וא  רתוי  תומושג  םינש  תובקעב  תרניכה  לש  םיסלפמה  דוינ 

- ורקיממ םינוזינה  םיגדה  תייסולכואב  ןוטיק  .ב  הנזהה ; ירמוח  יזוכירב  יונישבו  םימה  תרוטרפמטב  יונישב  םימה , תדומע  לוברעב 
בקע םיגדל  הלטהל  רותסמ  ירוזאב  רוסחמ  תובקעבו  גיד  תובקעב  לילגה , ןונמאב  טרפבו  תללוכה  םיגדה  תומכב  הדירי  תוצא – 
הרבדה ירמוח  תסינכ  .ד  ןומגאה ;)  ) הלוחה קמעב  לובכה  יחטש  תפצה  בקע  תווקיהה  ןגאב  םייגולורדיה  םייוניש  .ג  סלפמה ; תדירי 

. םגאל 

םימי רקח   ) תרנכה רקחל  הדבעמה  ידי  - לע תנשמ 1969  תרניכב  רטונמ  םילוחכה  םיקדייחהו  תוצא  - ורקימה לש  יגולויבה  ןווגמה 
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.תליא ץרפמו  ןוכיתה  םיה  רוטינל  המגודו  סיסב  שמשל  ךירצ  הז  רוטינ  . ( םימגאו

םילחנ

הניא םימה  תרוטרפמטשכ  ץיקבו  ביבאב  בורל  תושחרתמ  םילחנב  תוחירפ  .תוצא  - ורקימ לש  תוחירפ  םיתיעל  תופצנ  ץראה  ילחנב 
ללגב תמרגנה  הנזה  ירמוחב  ההובגה  הרשעההמ  הארנה  לככ  תועפשומ  תוחירפה  .םייתועמשמ  םוהיז  יעוריא  רחאל  ןכו  הרק ,
, תרניכב םג  חרופש  ( Microcystis aeruginosa  ) סיטסיצורקימ ןימה  לש  וזכ  החירפ  .םילפוטמ  בויב  ימו  םיכפש  תמרזה 

עוריא רחאל  השחרתה  החירפה  .םיליער  םה  הז  ןימ  לש  םיפיטונגהמ  קלח  .רדנסכלא  לחנב  רבמבונב 2016  הנורחאל  השחרתה 
דרומב תבחרנ  םיגד  תתומתל  איבהש  תיזה ) ןמש  תיישעת  לש  יאוול  רצות   ) רקעו םיכפש  תמרזה  בקע  םרגנש  לחנב , רומח  םוהיז 

.לחנה

ףוג תנשב 2002 . לחה  עובק  ןפואב  יתנוע  רוטינ  םילוחכה  םיקדייחהו  תוצא  - ורקימה זוכיר  רטונמ  ןושיק  לחנ  לש  חולמה  וקלחב 
םיליבומ םהו  לחנה , לש  תווקיהה  ןגאב  הרוזפה  תואלקחבו  לחנל  םיכומסה  םילעפמב  םרוקמש  הנזה  ירמוחב  רשעומ  םימה 

תובקעב היוור  - לע יכרעל  םימב  סמומה  ןצמחה  זוכיר  םויה  תועשב  הלוע  וז  הפוקתב  .ץיקב  תרבגומ  תוצא  - ורקימ תחירפל 
לש תיאת  המישנ  לשב  (, anoxia  ) ןצמח רסוח  ידכ  דע  ךומנ , זוכירל  ןצמחה  יכרע  םידרוי  הלילבו  תרבגומ , הזתניסוטופ 

.םימזינגרואה

( רטילל םיפלא  דע  םידדוב  םיאת   ) םיהובג דע  םיכומנ  םיזוכירב  ליער  לאיצנטופ  ילעב  םינימ  םינשה  ךלהמב  ואצמנ  ןושיקה  חתפב 
.Raphidophyceae- המ   Heterosigma cf. akashiwo ןימהו  Alexandrium sp. ,Dinophysis caudata םיטלגלפונידה םהבו 

ירמוח סמועב  התחפהמ  תועבונה  םינימה , ןווגמב  היילע  ןכו  ןושיקה  לחנב  תוצא  - ורקימה תחירפ  תומכב  הדירי  תמגמ  תומייק 
. םינשה  ךלהמב  לחנל  םימרזומה  הנזהה 

, הנזה ירמוח  לש  םיהובג  םיזוכיר  שי  ןוקריבש  יפ  לע  ףא  תאזו  םילוחכ , םיקדייחו  תוצא  - ורקימ לש  רוטינ  עצובמ  אל  ןוקריה  לחנב 
. ןקנח  יעבקמ  םילוחכ  םיקדייח  לש  החירפ  דדועל  יושעש  רבד  םיהובג , ןקנח  - ןחרז יסחי  רצויה  הובג  ןחרז  זוכיר  ללוכ 

תרניכבו ןוכיתה  םיב  ןכו  םמצע  םילחנב  םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  - ורקימ תחירפל  ליבוהל  םילולע  ץראה  ילחנב  םימהזמה  יסמוע 
.םהב עצבתמה  עובקה  רוטינהמ  קלח  תויהל  ךירצ  םרוטינ  ןכלו  םהילא , םיכפשנ  םילחנהש 

ןוכיתה םיה 

יזכרמה הנזהה  ירמוח  רוקמ  .תוקיזמ  תוצא  - ורקימ לש  החירפ  עונמל  ידכ  תינויח  ןוכיתה  םיב  םיכומנ  הנזה  ירמוח  יזוכיר  לע  הרימש 
הליבוה ןאוסא  רכסב  האמה ה-20  לש  תונשב ה-60  סולינה  תריכס  .סולינה  רהנ  תובר  םינש  ךשמב  היה  ןוכיתה  םיה  חרזמ  לש 
השביהמ הנזה  ירמוחב  הרשעה  תמייק  תאז , תורמל  (. ultra oligotrophic  ) הנזה ירמוחב  רתויב  לדכ  רדגומ  הז  רוזא  םויכש  ךכל 

םע םיה  לא  םייאלקח  םינשדו  עקרק  לש  הפיחסו  הביבסה ) תנגהל  דרשמה  לש  רתיהב  םג  םיתיעל   ) םיל םיכפש  תמרזה  תובקעב 
ינפל ויהש  הממ  רתוי  םיהובג  םיימוקמ  םיזוכיר  םיתיעל  םירצונ  םיה  לא  הלא  תורוקממ  הנזהה  ירמוח  תסינכ  תובקעב  .יליעה  רגנה 

תפסונ תיתועמשמ  היילע  .ליפורולכה  יזוכירב  היילע  רוריבב  םיאור  חותפה  םיב  רוזיפה  םרט  המרזהה  ירוזאב  סולינה  . תריכס 
. םיליער  םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  - ורקימ לש  החירפל  םג  ליבוהל  הלולע  הנזהה  ירמוח  לש 

תוינרוצל םג  ךא  םיטלגלפונידה  תצובקמ  תוצא  - ורקימל םיכיישה  םינימ  לש  רקיעב  תוחירפ , םינשה  ךרואל  ופצנ  ןוכיתה  םיב 
ימב ואצמנ  תוימוקמה  תומיגדב  ןכו  ימואלה  רוטינה  תרגסמב  וכרענש  תוימואלה  תומיגדה  לכב  םילוחכה  . םיקדייחלו 

תגצומ ןוכיתה  םיב  םינוש  םירוטינב  ואצמנש  םינימה  תמישר  .םיליער  םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  - ורקימ לש  םיכומנ  םיזוכיר  םיה 
םיניממ םיטרפ  לש  םתואצמיה  .הגדל  וא  םדאל  יתועמשמ  קזנ  ומרגש  תוחירפ  לע  עודי  אל  .ימונוסקטה  םכויש  יפ  לע  חפסנ 2  ב

תוערפהה םוצמצ  ןכו  םזוכיר  רחא  ףיצר  בקעמ  תבייחמ  הביבסל  יתואירבו  יללכ  קזנ  םורגלו  חורפל  םייושעש  םינימו  םיליער 
ירמוחב דחוימב  םילדה  םיאנתבש  ןייצל  שי  .םתחירפל  םורגל  הלולעש  הנזה  ירמוח  לש  הלודג  תומכב  הרשעה  תמגודכ  הביבסל ,

ןמ םינוזינה  תופדצו , םיגד  ןוגכ  םימזינגרוא  ךומנ , תוצא  - ורקימ לש  ללוכה  זוכירהש  םירוזאב  ןוכיתה , םיה  חרזמב  םימייקה  הנזה ,
םג הלאכ  םיאנתב  ןכל , .ןוזמ  ירמוח  לש  תקפסמ  תומכ  ךורצל  ידכ  םימ  לש  תולודג  תויומכ  ןנסל  םיכירצ  םיינושארה , םינרציה 

, םינטרס לצא  םירבטצמה  םינלער  לש  םייתועמשמ  םיזוכירל  םימגרותמ  תויהל  םילולע  םיליער  םיאת  לש  תיסחי  םיכומנ  םיזוכיר 
.םדא ינב  ידי  - לע ךרציהל  לולע  םהמ  קלחו  םהמ , םינוזינה  םירחאו  תופדצ  םיגד ,

םתיא םיליבומש  םילחנה  יכפשל  םיכומסה  םירוזאב  ץראה , יפוחל  בורק  תושחרתמ  לארשיב  ופצנש  תוליער  אלה  תוחירפה  בור 
, הליער אל  הצא  - ורקימ לש  החירפ  התפצנ  ( 2012  ) רבעב .םיימלוג  םיכפש  םג  םיתיעלו  תיאלקח  עקרקמ  ופטשנש  םינשד  םיה  לא 

- ורקימ .הפוקתה  התואב  וררשש  תוכומנ  תורוטרפמטל  הכיוש  התעפוהו  הפיח , ץרפמב  , Asterionellopsis glacialis תינרוצה
הליער הצא  - ורקימ תחירפ  לש  ידיחיה  דעותמה  הרקמה  .ךומנ  זוכירב  בורל  לארשי  יפוחב  היוצמו  םלועה  לכב  הצופנ  וז  הצא 

םשב ןלער  םיליכמה   Karenia brevis ןימהמ םיטלגלפוניד  וחרפ  הז  עוריאב  תנשב 1993 . הפיח  ץרפמב  עריא  לארשיב 
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תופיפצב .תימיה  תואלקחה  תא  ןכסמה  םרוגכו  םיבר  םיגד  לש  תיתועמשמ  התומתל  םרוגכ  םלועב  רכומ  הז  ןלער  . Brevotoxin
רויא .הביבסה ב יאנתב  םייולתה  םייוניש  ןכו  םייתנוע  םייוניש  םילח  הפיח  ץרפמבו  ןוכיתה  םיב  תוליערה  תוצא  - ורקימה לש  זוכירבו 

תכייתשמ הפיח ,) ץרפמב  ) Pseudo-nitzschia תחאה .לארשי  יפוחב  תואצמנש  תוליער  תוצא  - ורקימ לש  ןזוכירל  המגוד  תגצומ   2
ןתינ םהמ  קלחו  םינשה , ןיב  ןזוכירב  םייוניש  תוארל  ןתינ  .םיטלגלפונידל  הרדחב )  ) Akashiwo sanguinea היינשהו תוינרוצל ,

.םיה ימב  ןתואצמיהמ  קזנ  וא  ןהלש  תבחרנ  החירפ  ופצנ  אל  םויה  דע  הרקמ , לכב  .םייתנוע  םייונישל  רשקל 

רויא 2
הפיח ץרפמב  רוטינ  תנחתב  קוריב )  ) Pseudo-nitzschia sp  . תינרוצה הצאה  זוכיר 

ףוחב דורווב )  ) Akashiwo sanguinea טלגלפונידה זוכירו    2014 םינשב 2004 — 
 2014 םינשה 2010 —  ןיב  הרדח  לחנ  ךפשלו  ןיבר  תורואל  ךומסה  םיה 

.האצמנ אל  הצאהש  ותועמשמ  הדומע  רדעיה 

םיטעמ םירקחמ  םימייק  ןכ , יפ  לע  ףא  .תיעקרקב  םג  םהייח  רוזחממ  קלח  תוחפל  םיאצמנ  םיליער  םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  - ורקימ
םיגוסמ תוליער  תוצא  - ורקימ ואצמנ  הפיח  ץרפמב  עקשמה  תא  קדבש  רקחמב  .עקשמב  תוליער  תוצא  - ורקימ תוחכונ  וקדבש 

Scrippsiella acuminata, Alexandrium minutum, Gymnodinium uncatenatum, Lingulodinium polyedrum,  ) םינוש
ירמוחב הרשעהה  חכונל  דוחייב  דומצ , בקעמ  תבייחמ  ץרפמה  ימבו  ץרפמה  תיעקרקב  ןתואצמיה  . Akashiwo sanguinea) 

םילוחכה םיקדייחה  לש  החירפ  התפצנ  הנורחאל  .הז  רוזאב  למנה  תבחרהל  תורושקה  תוברה  תולועפהו  ןושיקה  לחנמ  הנזה 
. הפיח  רוזאב  ןוכיתה  םיל  בויב  ךפש  תובקעב   Trichodesmium

, תוחירפל ימלועה  יפצהו  רבעה  ינותנ  חכונ  ןוכיתה  םיב  םילוחכה  םיקדייחהו  תוצא  - ורקימה רוטינ  תא  ריבגהל  םוקמב  רעצמ , ןפואב 
.רוטינב התחפה  תונורחאה  םינשב  שי 

סמוע תא  ןיטקיש  הנשה , לכ  ךרואל  םיכפשב  יבטימ  לופיטל  גואדל  שי  םיל  םיעיגמש  םוהיזהו  הנזהה  ירמוח  סמוע  תא  ןיטקהל  ידכ 
תתל ץראה , יפוחל  בורק  הצוב  לש  הנמטהמ  ענמיהל  שי  ןכ , ומכ  .תיפוחה  הביבסב  הנזהה  ירמוח  זוכיר  תאו  ינגרואה  רמוחה 

ענמיהלו חוכ , תונחתבו  הלפתה  ינקתמב  םירזויפיד )  ) םירזפמב שומיש  ךות  םיה  קמועל  רוריק  ימו  תוחלמת  לש  המרזהל  תופידע 
תווח םוקימ  ףידעהל  שי  לארשי , לש  ןוכיתה  םיה  יפוח  ךרואל  תננכותמה  תימיה  תואלקחל  רשא  .ףוחל  הרישי  המרזהמ  ןתינה  לככ 

לש רתוי  ריהמ  רוזיפ  רשפאי  הזכ  םוקימ  .יעלס  עצמ  לעמ  וניאשו  רטמ  לע 30  הלועה  םימ  קמועב  ףוחל , ךומס  וניאש  םיגד 
.םישירפמ םיגדהש  הנזהה  ירמוחו  ןוזמה  תויראש 

תליא ץרפמ 

םיקדייחה לש  תוחירפ  לע  חוודמ  םינש  רפסמ  ידמ  םלוא  תוליער , תוצא  - ורקימ לש  תוחירפ  לע  הכ  דע  חווד  אל  תליא  ץרפמב 
תליאב יאטיסרבינוא  - ןיבה ןוכמב  ופצנ  ראורבפב 2017  .םינלער  רוצייל  לאיצנטופ  םהל  שיש  Trichodesmium םילוחכה  

Gambierdiscus excentricus, Gambier-discus sp.,  ) תונוש עקרק  תונכוש  תוליער  תוצא  - ורקימ םימרוז  םי  ימ  תכירבב 
Prorocentrum hoffmannianum, Prorocentrum cf. borbonicum, Coolia sp., Ostreopsis cf. ovata, Amphidinium
, תימואלה תוכרעיהב  םג  ןובשחב , איבהל  שי  (. . carterae, A. cf. operculatum., Bysmatrum sp

.תליא ץרפמב  תוצא  - ורקימ ינימ  רוטינ  עצבתמ  אל  םויהל , ןוכנ  .תוליער  תוצא  - ורקימ ואצמנ  תליא  ץרפמבש  הדבועה  תא 

[5]
[1]

[ [26

[24]

[ [25
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םיקדייחו תוצא  - ורקימ ירחא  בקעמה  תבחרהב  ךרוצה 
םילוחכ

. היילעב  םיאצמנ  ןהלש  יפרגואיגויבה  חווטהו  םלועב  תוליער  תוחירפ  לש  המצועהו  תורידתה  תונורחאה  םינשב 
בורב תוחירפ  ופצנ כ-126  וליאו ב-2015  תינופצה , הקירמא  לש  יברעמה  ףוחב  ןכותמ  תוחירפ ש-7  לע 13  חווד  ב-1970  המגודל ,
 – היצקיפורטיֵא  ) הרתעה תוללוכו  םדאה , תועפשהל  תורושק  ןה  םירקמהמ  קלחב  ךא  תובכרומ , ךכל  תוביסה  םלועה  . יפוח 

. םילקא  יוניש  ףאו  םישלופ ) םינימ   ) הביבסל םישדח  םינימ  לש  הסינכ  לודיג , יתבב  םייוניש  הנזה ,) ירמוחב  הרשעה 

םגש ןכתייו  םלועב  תוליער  תוחירפ  לש  המצועבו  תורידתב  תוחיכשב , היילעל  דיתעב  ליבוהל  יופצ  ימלועה  םילקאה  יוניש 
תוחירפ לש  יוזיח  תלוכילו  הנבהל  וליבוה  ימלוע  רוטינו  םירקחמ  לש  םינש  ךא  תוליער , תוחירפ  עונמל  ןתינ  אל  םנמוא  .לארשיב 

הרטמב יוזיחו , רוטינ  םירקחמ , תועצמאב  תימואלה  המרב  םג  תוסחייתה  תבייחמה  תימלוע  - ללכ העפות  ןה  תוליער  תוחירפ  .הלא 
לש םילדומ  תיינב  ךרוצל  םיינויח  םהלש  םינלערה  לעו  םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  - ורקימ לע  תמא  ןמזב  םינותנ  .ןתוחיכש  תא  ןיטקהל 

; ףוחל ךומס  םיל  םימרזומה  םירחאה  םימהזמהו  הנזהה  ירמוח  ףטש  תתחפה  הביבסל –  תוערפהה  תנטקה  תוחירפ  . יוזיח 
םיל םימרזומה  םייתיישעתהו  םייתיבה  םיכפשה  רוהיט  תומכ  תתחפה  ןוציק ; יעוריאב  םג  םיל  ימלוג  בויב  תומרזהמ  תוענמיה 

.דיתעב םילוחכ  םיקדייחו  תוצא  - ורקימ לש  תוליער  תוחירפ  תורצוויהל  יוכיסה  תא  תיחפהל  היושע  םתוכיא –  תאלעהו  רתיהב 
עצבל רשפאי  לארשי  לש  םימה  יפוגב  םייוצמה  םילוחכה  םיקדייחהו  תוצא  - ורקימה ינימו  הביבסה  יאנת  לע  ףיצרו  קיודמ  עדימ 

.ןהמ םינוכיסה  תאו  תוליער  תוחירפל  יוכיסה  לאיצנטופ  תא  עובקלו  תויגטרטסא  תוכרעה 

תודות

ןוכיתה םיה  רקחל  ילסמלה  ןרק  זכרמל  הימונוסקטל , תילארשיה  המזויל  ןוכיתה , םיה  רקחל  ילארשיה  זכרמל  ןסרל , בקעי  "ר  דל
.םי תודש  ץוביקב 

השעמל הכלה 

תנגהל דרשמה  תימיה , הביבסה  תנגהל  תיצראה  הדיחיה  םיב , רקחמו  רוטינל  יעדמ  זכרמ  לארוצ , רורד  ד"ר 
: הביבסה

ןוכיתה םיב  תוצא  – ורקימה תרבח  בכרה  .םיב  תוליער  תוצא  – ורקיממ םינוכיסה  תא  בטיה  ריכמ  הביבסה  תנגהל  דרשמה 
ליבקמב ונומימבו , דרשמה  תייחנהב  ימואלה  רוטינה  תינכות  תרגסמב  לארשיל  םימגאו  םימי  רקחל  ןוכמה  ידי  – לע רטונמ 

ידעלבה ילכלכה  רוזאל  הנורחאל  בחרוה  אלא  םצמוצ , אלש  קר  אל  הז  רוטינ  .ףוחה  ךרואל  ןזוכיר  רחא  ינייוול  בקעמל 
תורבעומ תומיגדהו  תימיה , הביבסה  תנגהל  תיצראה  הדיחיה  יחקפמ  ידי  – לע תומגדנ  םיפוחב  תוגירח  תוחירפ  (. EEZ)

תליא ץרפמב  םילוחכה  םיקדייחהו  תוצא  – ורקימה תרבח  בכרה  רטונמ  תנשמ 2012  .יוהיזל  םימגאו  םימי  רקחל  ןוכמל 
רוטינה תוינכותמ  קלחכ  םג  רטונמ  תוצא  – ורקימה תרבח  בכרה  ןכ , ומכ  .תליא  ץרפמ  לש  ימואלה  רוטינה  תרגסמב 

אצמנש וא  היעב  לע  דיעה  אל  הז  רטמרפ  לש  יתנש  – ברה רוטינהש  םירתאב  .םיל  המרזהה  ירתיה  תרגסמב  תושרדנה 
.לטוב ןכא  רוטינה  םיה , לע  המרזהה  תעפשה  תניחב  ךרוצל  ליעי  אלכ 
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