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ילארשיה הרבדהה  ןיזגמ  הלוקיטוק –  תובידאב : םימ |  הווקמב  םישותי  תרבדה 

תֶנּכסמ םימ  יווקמב  םישותי  ילחז  תרבדה  םאה 
? םירובד

- לת ןיבש  רוזאב  בגנה , ןופצב  ופצנ  םינשב 2012–2013  תרכומ  . העפות  אוה  תואלקחב  םיסוסיר  תובקעב  תורווכל  קזנ 
םיחטשו העיגפה , רחאל  ולסחתה  תורווכ  תואמ  רויא 1 .)  ) תורווכל םידבכ  םיקזנ  ברעמב , םיקפואל  דעו  חרזמ  דצמ  רמועו  עבש 

קזנ לש  םינייפאמ  תלעב  התייה  הלא  םירקמב  םירובדה  תתומת  .ושטננ  םירובד , הערמל  םימיאתמה  רכינ , ףוצ  לאיצנטופ  ילעב 
רבמטפס דע  ךשמנו  לירפאב  לחהש  ךוראה , העיגפה  ךשמו  עגפנש  חטשה  לש  בחרנה  ףקיהה  לשב  םלוא  םייאלקח , םיסוסירמ 

רוקמל רשאב  תורעשה  רפסמ  ולעוה  .העפותה  תא  ריבסהל  יושעש  םיוסמ  לודיג  לש  סוסיר  לע  עיבצהל  ןתינ  אל  םילג , רפסמב 
םלועב תומוקממ  תורווכב  העיגפ  לע  םיחוויד  םנשי  .םישותי  דגנכ  םיסוסיר  ללגב  םרגנ  קזנהש  התייה  ןהמ  תחאו  העיגפה ,

איה םישותי  יעגפמ  םע  תודדומתהל  תלבוקמה  הטישה  ץראב  םלוא  םירגוב  , םישותי  דגנכ  םיססורמ  םהב  םיבחרנ  םיחטשש 
Apis  ) שבד ירובד  ץיקהו  ביבאה  ישדוחב  .םישותיה  ילחזל  תוחתפתהו  הריגד  ירתא  םישמשמה  םימ , יווקמ  לש  יתדוקנ  סוסיר 
תדימ תא  ךירעהלו  תוסנל  הרטמב  םהב  . וססורש  םירמוחהמ  עגפיהל  תולולעו  םיססורמ , םימ  יווקמ  םתואמ  תותוש  ( mellifera

בושח .תג  תיירקל  ךומסה  שיכל  "פ  ומב םירקובמ  םיאנתב  ינושאר  יוסינ  ונדמעה  םישותי  ילחז  תרבדה  בקע  םירובדל  ןוכיסה 
ןוכיסה תדימ  לש  תיללכ  הכרעה  לבקל  התייה  ותרטמש  תורזח , לש  לבגומ  רפסמ  םע  דבלב  ינושאר  יוסינב  רבודמש  שיגדהל 

.דואמ לבגומ  תורפסב  הז  אשונב  םייקה  עדימהש  רחאמ  םירובדל ,
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רויא 1
םיקפואל םורדמ  תוינמח  הדשב  תרווכ  חתפב  תותמ  םירובד  תואמ  לש  דברמ 

(. יאמ 2014  ) החירפה ןמזב  םיקיזמ  דגנכ  ססור  אל  הדשהש  יפ  לע  ףא  התפצנ  התומתה 

תשר יתבל  תוסלכואמ , תולח  שמח  – עברא םהמ  דחא  לכלש  םיליחנ ) הנומש  לש  םיבבס  ינש   ) םיליחנ ונסנכה 16  יוסינה  תרגסמב 
םימ ילד  בצוה  תשרה  תיב  ךותב  .דרפנ  תשר  תיב  ךותב  ליחנ  זגראל  סנכוה  םירובד ) כ-5,000   ) ליחנ לכ  .ץיקה  תפוקתב  םירוגס 

.תרווכה חתפב  תותמה  םירובדה  ףוסיאל  שגמ  בצוה  ליחנ  זגרא  לכ  לש  חתפה  תחת  ךכ , לע  ףסונ  .םירובדל  םימ  רוקמ  שמישש 
תותשל עיגהל  תוכישממ  םירובדה  םא  ונקדב  םויה  ךשמהב  .הרבדה  רישכת  םימל  ףסוה  ילדל , עיגהל  ולחה  םירובדהש  רחאל 

תפסוהמ תועש  ירחא 24  העצבתה  רישכתה  תעפשה  לש  הנורחא  הקידב  .תרווכה  חתפב  התומתב  היילע  תרכינ  םאו  ילדהמ ,
ינש ןכו  הביבסה , תנגהל  דרשמה  ידי  - לע םישותי  ילחז  תרבדהל  םישרומה  םינוש , םירישכת  השיש  וקדבנ  .םימל  הרבדהה  רמוח 

םינימז ךא  םישותי , תרבדהל  םידעוימכ  םימושר  םניא  םנמואש  הרבדה , ירמוח  לש  תופסונ  תוצובקל  םיכיישה  םירישכת 
לע ץלמומה  זוכירה  יפ  לע  רישכתב  שומיש  ךות  תונוש  תורווכ  יתש  םע  תורזח  יתש  וכרענ  רישכת  לכ  רובע  הלבט 1 .)  ) םיריבדמל

.חטש תדיחיל  תצלמומה  רישכתה  תומכל  םאתהב  ונדבע  םימב  שומישל  םידעוימ  םניאש  םירישכתב  .תיוותה 

םימה יילד  תא  םירובדה  ודקפ  םיצלמומה  םיזוכירב  שומישל  םירתומה  םירישכתה  תששב  יכ  הלוע  הלבט 1 )  ) יוסינה תואצותמ 
Mono Layer  ) םייתבכש - דחה םינמשה  תצובקמ  ןמש 10 '  ' רישכתה .תורווכה  יחתפב  תיתועמשמ  התומת  התארנ  אלו  םילפוטמה ,

הז רישכתל  וקדבנש  םיליחנ  ינש  ךותמ  דחא  ליחנבו  םימה , ילדב  תודדוב  םירובד  לש  העיבטל  םרגש  דיחיה  רישכתה  היה  ( Oil
יתשב תרווכל  םירובד  לש 5  התומת  תמועל  תועש  םירובד ב-24  לש 36  התומת   ) תרווכה חתפב  התומתב  היילע  םג  האצמנ 

לע ןמשה  תעפשהש  רעשל  ןתינ  .םינש  שמח  ינפל  חטשב  עריאש  יפכ  תרווכה , תא  לסחל  הלולעש  המרב  אל  ךא  תרוקיב ,) תורווכ 
םתוס וא  הפועתה  תלוכיב  עגופ  ןמשהש  ןכתיי  .הרובדה  ףוג  לע  ןמשה  תורבטצהמ  תעבונ  אלא  הלערה , לש  האצות  הניא  םירובדה 

תצובקמ דירּפֹולַקדימיא  ליכמה  סימרפ 350 '  ' רישכתה לש  םימל  הפסוה  םימושר , םניאש  םירישכתה  ןיבמ  .המישנה  יחתפ  תא 
, םירובד לש  הגירח  התומת  האצמנ  אל  םלוא  םימב , םירובדה  תוליעפ  לש  תטלחומ  טעמכ  הקספהל  המרג  םידיאוניטוקינואינה 

תותמ םירובד  בורקל ל-40  העיגהש  תרווכה , חתפב  רתויב  תיתועמשמה  התומתה  .רישכתה  םע  םימהמ  ותש  אלש  םושמ  הארנכ 
הז התומת  ףקיה  םג  םלוא  סֹופיריּפרולכ , ינגרואה  ןחרזה  תא  ליכמה  סירלופ 40 '  ' רישכתב שומיש  תובקעב  התפצנ  תועש , ב-24 
לש םירוקיבה  רפסמב  הדיריל  רקיעב  אלא  התומתב , היילעל  המרג  אל  םימב  רישכתה  זוכיר  תלפכה  .תורווכה  לוסיחל  איבה  אל 

רובע .הרבדה  רישכת  םע  םימ  ילדל  םייקנ  םימ  םע  ילד  ןיב  הריחב  לש  בצמ  םג  ונחב  םירישכת  השימח  רובע  .םימב  םירובדה 
הפדעה האצמנ  אל  רקסוא ' ו' שותקב '  ' רובע דגנמו , םייקנה , םימל  םירובדה  לש  הפדעה  האצמנ  ןירפיס ' ו' סימרפ '  ' םירישכתה

םע םימהמ  םג  תותשל  וכישמה  תודדוב  םירובד  םלוא  םייקנה , םימל  םירובדה  לש  תמיוסמ  הפדעה  התארנ  סירלופ '  ' רובע .המוד 
.הבר תוריהזב  הז  יוסינמ  תולועה  תונקסמל  סחייתהל  שי  לבגומה  תורזחה  רפסמ  לשב  רומאכ , .רישכתה 
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יקצבלס יסוי  םוליצ : םהמ | ? תותושה  םירובדב  עגופ  םימ  תורוקמ  לש  סוסיר  םאה 
דעו רבעב , לבוקמ  היהש  יט  - יד - ידב שומישב  לחה  םישותיה , ילחז  תרבדהל  םירישכתבו  תוטישב  םייוניש  ץראב  ולח  םינשה  ךלהמב 

םינחרזה לש  וז  הרטמל  שומישמ  האצוה  היה  הז  םוחתב  ןורחאה  יונישה  .הביבסל  םייתודידי  םיבשחנה  ייַא  - יט - יב ינלערב  שומישל 
לע ףא  םירובדב , העיגפה  תא  ותיחפה  וללה  םייונישהש  חינהל  ןתינ  .םהבש  ןורחאה  היה  הז  רקחמב  ןחבנש  סֹופֶמֶטהש  םיינגרואה ,

ירמוחב םיססורמה  םימ  תייתשמ  קזניהל  תולולע  םירובדש  אסיג  דחמ  חיכומ  יחכונה  יוסינה  .אשונב  רדוסמ  דועית  ונידיב  ןיאש  יפ 
תוחתפתה תובקעב  שומישמ  אצוהו  תנש 2000  דע  םישותי  תרבדהל  ץראב  לבוקמ  היהש  רמוח  סופיריפרולכ , תמגוד  הרבדה ,

םירישכתב םימב  םישותי  ילחז  תרבדהש  הרעשהב  תוכמות  ןניא  תואצותה  אסיג , ךדיאמ  רישכתל  ; םישותי  ילחז  לש  תודימע 
םיקוחל םאתהב  הדובעה  תובישח  תא  שיגדמש  רבד  תורווכל , בחרנ  ףקיהב  םיקזנ  בסהל  היושע  שומישל , םויכ  םירתומה 

הנקסמ .םהינימל  ןמשה  ירישכתב  שומיש  תעב  םירובדל  תוחיטבה  תא  רתוי  הפיקמ  הרוצב  ןוחבל  םוקמ  שי  הז , רשקהב  .םימייקה 
, יקנה רוקמב  בורל  תורחוב  םירובדה  םהוזמ , רוקמל  יקנ  םימ  רוקמ  ןיב  הריחב  לש  םיאנתבש  איה  יוסינהמ  הלועה  תפסונ  הבושח 

יפכ קזנה  תעפות  הרקמ , לכב  .תורווכל  קזנ  םצמצל  תוחפל  וא  עונמל  היושע  הערמה  תודוקנל  ךומס  םייקנ  םימ  ילכמ  תבצה  ןכלו 
, חנעופמ יתלב  רתונש  יפ  לע  ףא  הז , הרקמ  .עודי  יתלב  רתונ  התומתה  םרוגו  זאמ , המצע  לע  הרזח  אל  םינשה  ןתואב  השחרתהש 

םיעגפמל ונביל  תמושת  תא  בסהל  לוכי  ןתואירב  רחא  בקעמש  םישיגר , םייגולויב  םינמסכ  שבדה  ירובד  לש  ןתובישח  תא  םיגדמ 
.הביבסלו ונל  םימרוג  םהש  קזנלו  םמויקל , םיעדומ  ונניא  ללכ  םיבר  םירקמבש  םייתביבס ,

הלבט 1
םירובדה לע  םתעפשהו  וקדבנש  םירישכתה 

תורוקמ
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