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שמש רב  םוליצ : הינקתממ |  דחאב  "ן  שת תרבח  לש  תוליעפ  תרגסמב  ןגומה  הדחכה , תנכסב  ימדנא  חמצ  ןימ  ( – Allium kolmannianum  ) ָןמְלֹוק םוש 

עבט ירמוש  םיקסעל  שדח  םילכ  זגרא   – BIZ- עבט

תפילד ומכ  ןפוד , תואצוי  תועיגפ  תוכוז  הובג  יתרושקת  ליפורפל  לארשיב  . יגולויבה  ןווגמה  לע  תיטמרד  העפשה  יקסעה  רזגמל 
םירקמ לבא  .הנורבע  תחלמל  "א  אצק תרבח  לש  רוניצמ  טפנה  תפילדו  םילשא  לחנ  לא  טרפמא  םתור  תרבח  לש  ןקתממ  הצמוחה 

םילולע ףנכ  ילעבש  חתמ  יווק  לש  םירטמוליק  יפלא  תורשע  למשחה  תרבחל  המגודל , .וז  העפשהל  ןוחרקה  הצק  קר  םה  הלא 
םייעבט םיחטשל  תוכימסב  דבועמ  יאלקח  חטש  לש  םימנוד  יפלא  תואמ  יאלקחה  רזגמל  .םהמ  למשחתהלו  םהב  שגנתהל 

תא םיעטוקה  םישיבכ  לש  םירטמוליק  יפלא  תקזחתמ  לארשי  יביתנ  תרבח  .ססורמ  וא  רדוגמ  יאלקחה  חטשה  םיתיעלו  םכותבו ,
.עבטה לא  םישלופ  םינימ  םיתיעל  תוציפמ  תולתשמהו  דמחמה  תויח  תויונחו  םבחורלו , םכרואל  םיחותפה  םיחטשה 

, םיבאשמה םירסח  םירדסאמה  םימרוגלש  ןוויכמ  ןולשיכל , ןודינ  דבלב  תיתלשממ  הרדסא  תרזעב  הז  רגתא  םע  דדומתהל  ןויסינה 
.ימנידה יקסעה  רזגמב  םייונישה  בצק  תא  קיבדהל  תלוכיהו  עדיה ,

תובישחה תועדומ  לש  העמטה  תושרדנ  לארשיב , יגולויבה  ןווגמה  לע  תוילילש  תועפשה  רועזמל  תיתלשממ  הרדסא  דצלש  ןאכמ ,
.ךכל םייטקרפ  םילכ  תיינקהו  יקסעה  רזגמה  דצמ  יגולויבה  ןווגמה  רומיש  לש 

לע תיקסעה  הרבחה  לש  תוירשפאה  תועפשהל  תּועדומ  םה  יוניש  ךילהת  לש  תחלצומ  העמטהל  םייזכרמה  םימסחהמ  םיינש 
.תוילילשה היתועפשה  תא  רעזמל  הרבחל  ורשפאיש  םיישעמו  םיטרופמ  תונורתפו  עבטה ,

םיווק וחתיפ  ףאו  עבטה , לע  תרמושה  תוליעפל  יקסעה  רזגמה  תמיתרל  תובר  םינש  הזמ  םילעופ  םלועב  עבט  תרימש  ינוגרא 
םינש רפסמ  הזמ  תלעופ  םינגהו , עבטה  תושרו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  ףותישב  עבטה , תנגהל  הרבחה  וז  . תוליעפל  םיחנמ 

.ןהלש תויגולוקאה  תועפשהה  תא  תוהזל  תויקסע  תורבחל  רשפאמה  םילכ  זגרא  חותיפל 

: םה םילכה  זגראב  םיירקיעה  םיביכרה  יגולויבה . ןווגמלו  םיקסעל  שדקומה  שדח  ידועיי  רתא  תעכ ב ןימז  הז  םילכ  זגרא 

יבג לע  הלש  תוליעפה  ירתא  תא  ןיזהל  הרבח  לכל  רשפאמה  יפרגואיג , עדימ  תכרעמ  ססובמ  ילכ   – " רוטלומיסה "
תורומש םייגולוקא , תונורדסמ  תוברל  ותביבסבו , רתאב  תיגולוקאה  תושיגרה  לע  עדימ  לבקלו  תיביטקארטניא , הפמ 

(. hotspots תודֵקומ ,  ) יגולויב ןווגמב  דחוימב  םירישע  םירתאו  םילחנ  תורעי , עבט ,
חוויד ךרעמב  ובולישו  יגולויבה  ןווגמה  לע  תיקסעה  הרבחה  תעפשה  לש  חותינ  רשפאמה  ילכ  חווידו –  לוהינ  ילכ 

רשפאמו תואמגוד , עפש  ליכמ  ילכה  יגולויב  . ןווגמל  ילארשיה  חווידה  לוקוטורפ  תרזעב  תידיגאתה  תוירחאה 
.שומישל תוחונ  גוית  תומישר  תרזעב  הרבחה  תועפשה  לש  האלמ  הריקס 
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לש ךרעמ  עצומ  יקסעה  רזגמל  תוילילש –  תויגולוקא  תועפשה  רועזמל  תוטרופמ  תויחנהו  םילוקוטורפ 
: תוליעפ ימוחת  לש  בחר  ןווגמב  תוטרופמ  תויחנהו  םיטרפמ 

.רוא םוהיז  תעינמל  הרואת  אשונב  תויחנה 
.תוטטושמ תויח  לש  תוצרפתה  תעינמל  הנוכנ  האורבת  אשונב  תויחנה 

.תואלקחבו תובצחמב  תויתשתב , םישלופ  םינימ  לש  תוססבתהו  הצפה  תעינמל  תויחנה 
.יבחרמ עוטיק  תעינמלו  תיגולוקאה  תוירושיקה  תרימשל  תויחנה 

.דועו תיפוחה , הביבסב  תויתשת  לוהינ  םישותי , תרבדה  יגולוקא , ןוניג  אשונב  לוקוטורפ 

וא תומישי  רסוחמ  ששחה  אוה  יקסעה  רזגמה  ברקב  תוילילש  תויגולוקא  תועפשה  רועזמל  םילכ  לש  םושיי  ינפב  ףסונ  םסח 
תורבח לש  הרוש  םע  םיפתושמ  םימזימ  ועצוב  תונורחאה , םינשב  ומסרופש  םיארוק  תולוק  תרגסמב  .תודבכ  תוילכלכ  תויולעמ 
םיפתושה םיירוביצה  םיפוגה  ןומימב  ועצובש  הלא , םימזימ  .תורייתהו  הביצחה  תואלקחה , תויתשתה , רזגממ  תויתלשממו  תויקסע 

תורבח לש  תומתריהל  עייסי  םמוסרפ  םצעש  םירובס  ונאו  שדחה , טנרטניאה  רתאב  םויכ  םישגנומ  םילכה , זגרא  חותיפב  םג 
.תיקסעה ןתוליעפ  תרגסמב  יגולויבה  ןווגמה  לע  הרימשל  םיכלהמ  עוציבל  תופסונ 

רוטינ םזימ  תרגסמ  תישענ  תוליעפה  .לאערזי  קמעב  חתמ  וקב  תושגנתהמ  עגפנש  יאנקש  דיל  תופוע , ירגפ  רותיאל  שמשמה  בלכ 
עשוי ןתוד  םוליצ : םינגהו |  עבטה  תושרו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  עבטה , תנגהל  הרבחה  למשח , תרבח  לש 

דצל תיגולוקאה , תכרעמה  לע  תוילילשה  ןהיתועפשה  תא  תוהזל  תויקסע  תורבחל  רשפאי  שדחה  םילכה  זגראש  םינימאמ  ונא 
יגולויבה ןווגמה  םע  תיקסעה  הרבחה  לש  קשממה  רופישל  הליעי  היישעל  םגרותמ  תויהל  לכוי  הז  יוהיז  .תויונמדזה  רותיא 

לש תידיגאתה  תוירחאה  חוויד  תרגסמב  יוטיב  ידיל  אובל  וז  היישע  לכות  ףוסבלו  וחתופש , םייעוצקמה  םיטרפמה  תרזעב  לארשיב 
.וחתופש םישדחה  חווידהו  לוהינה  ילכ  תרזעב  הרבחה ,

לגעמל ופרטצי  תובר  תורבחש  םיווקמ  ונאו  שמתשמל , תיתודידיו  השיגנ  הרוצב  יקסעה  רזגמל  תעכ  םינימז  הלא  םילכו  עדימ 
.לארשיב עבטה  תרימשל  םירזגמ  הצוח  הלועפ  ףותישב  םילעופ  רבכש  םיפתושה 
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