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יוסינב ןויפרק  יגד  לודיגל  השמישש  םימוירווקאה  תכרעמ 

תיישעתל םייפולח  ןוזמ  תורוקמכ  הצאו  בובז  תמיר 
םיגדה חמק 

םדאה ינב  תייסולכואש  רחאמ  תושונאה , לש  םיבושחה  םירגתאהמ  דחא  אוה  םדאה  ינב  תנזהל  יפולח  ןובלח  רוקמ  רחא  שופיחה 
לש יובירלו  לודיגל  תומדקתמ  תויגולונכט  חותיפב  קסוע  םימה  תואלקח  ףנע  םימצמטצמ  . ןובלחה  תורוקמו  הלדגו  תכלוה 

העיגפה םוצמצלו  תושונאל  םיפסונ  ןוזמ  תורוקמל  תונורתפה  דחא  תויהל  לוכי  הז  ףנע  יונו  . ןוזמ  תורטמל  םיימי  םירוצי 
ןובלחל רוקמכ  םיגד  ןמש  לעו  םיגד  חמק  לע  רקיעב  תימיה  תואלקחה  ףנעב  םיגד  תנזה  תססובמ  םויכ  םיימי  . םימזינגרואב 

ןוזמה גראמ  לע  הערל  העיפשמו  הבר , חמקה  רוצייל  תשמשמה  םיגדה  תומכו  הרקי , םיגדה  חמק  תיישעת  .םיגדה  ןוזמב  ןמושלו 
תימיה תואלקחה  ףנעב  דיתעב  בלתשהל  ולכויש  ןמושלו , ןובלחל  םייפילח  תורוקמ  רתאל  ךרוצה  הלוע  ןכ , לע   . םיסונייקואב 

.םיגד ןמשו  םיגד  חמק  םוקמב 

גד (, Cyprinus carpio  ) יוצמה ןויפרקה  תנזהל  םייפילח  ןמושו  ןובלח  תורוקמ  יתנחב  תואלקחה  יעדמב  רמג  תדובע  תרגסמב 
ןובלח  ) ונוזמ תא  קפסל  ןתינ  ןכלו  ותנזהל , םיגד  ןמשבו  םיגד  חמקב  תיגולויזיפ  הניחבמ  יולת  וניא  ןויפרקה  לודיגל  . חונו  ןלגתס 

תימלועה םימה  תואלקחב  םילדוגמה  םייזכרמה  םיגדה  דחא  אוה  יוצמה  ןויפרקה  גד  םירחא  . םייתנוזת  תורוקממ  םג  ןמושו )
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. הנשב ) תונוט  ןוילימ  לעמ ל-4  )

ליעי ןפואב  תקרפמש  (, Hermetia illucens  ) רוחשה לייחה  ןימהמ  בובזה  תמיר  אוה  ןמושלו  ןובלחל  ףילחתכ  רחבנש  רוקמה 
זוחאו אוה 44% , המירב  ןובלחה  זוחא  יחה  . ןמ  ןובלחל  תוקוקזש  תויח  לש  םיבר  םיגוס  רובע  ןוזמ  רוקמ  תשמשמו  ינגרוא , רמוח 

 . ןמושה 25%–15

- דח הצא  (, Sp Nannochloropsis  ). סיספורולכוננ הצאה  אוה  הגמוא 3  תצובקמ  תויוור  יתלב  בר  ןמוש  תוצמוחל  רחבנש  רוקמה 
גדה לש  םיבצעה  תכרעמ  תוחתפתהל  םיבושחש  הגמוא 3 , תצובקמ  ןמוש  תוצמוחו  םיטנמגיפ  לש  םיהובג  םיזוכיר  הליכמה  תיאת 

. ולודיג תא  םיביטימו 

.יקצול לגיס  תייחנהבו  יתרניכ  לכימ  יווילב  רמש ,' ןיע  תיגולוקאה  הממחה   ' תיאלקחה הווחב  העצוב  הדובעה 

תא יתלדיג  .יוצמה  ןויפרקה  תסמ  לודיג  לע  םייפולח  ןוזמ  תורוקמכ  הצאהו  בובזה  תמיר  לש  העפשהה  תניחב  התייה  רקחמה  תרטמ 
בכרוה ןושארה  עצמה  .רוחשה  לייחה  בובז  תמיר  לודיג  לע  לודיגה  עצמ  בכרה  עיפשי  דציכ  קודבל  ידכ  םיעצמ  יגוס  ינש  לע  תומירה 

תליחתב הדדמנ  תומירה  תסמ  .תרוקיבל  שמישו  דבלב  לעוש  תלובישמ  בכרוה  ינשהו  לעוש , תלובישו  סיספורולכוננ  הצאהמ 
.םימי הנומש  רחאל  ומויסבו  יוסינה ,

105 יוסינ , תצובקל  םיגד   35 םוירווקאב , םיגד   7 גדל , םרג  לש 6  תיתלחתה  תעצוממ  הסמ   ) יוצמ ןויפרק  יגד  יתנזה  ןכמ , רחאל 
רשעומ םיגד  חמק  לע  ססובמה  יתיישעת  ןוזמב  סיספורולכוננב , רשעומ  עצמ  לע  ולדגש  תומירב  יוסינב ) ופתתשה  םיגד 

לע םינושה  תונוזמה  ועיפשי  דציכ  קודבל  ידכ  תרוקיבכ , שמישש  דבלב  םיגד  חמק  לע  ססובמה  יתיישעת  ןוזמבו  סיספורולכוננב ,
.םוי רחאל 28  ומויסבו  יוסינה  תליחתב  ודדמנ  גד  לכ  לש  ךרואהו  הסמה  .יוצמה  ןויפרקה  יגד  לש  ךרואה  לעו  הסמה 

תונקסמו תואצות 

תומירה תסמל  האוושהב  עצוממב ב-30%  הכומנ  התייה  סיספורולכוננו  לעוש  תלוביש  ללכש  עצמ  לע  ולדגש  תומירה  תסמ 
וז האצות  .לודיגה  עצמ  עבצכ  קרקרי  '- זבל ריהב  זבמ ' הנתשה  תומירה  לש  ןעבצ  .דבלב  לעוש  תלוביש  ליכהש  עצמ  לע  ולדגש 

תמגודכ  ) םירמוח תלבוהל  רוטקווכ  המירב  שמתשהל  תורשפאה  תא  הלעמו  המירה , לש  לוכיעה  תכרעמ  תלוכת  לע  הדיעמ 
.המירה לש  תימיכויבה  הלוכתה  תא  ךשמה , יוסינב  קודבל , שי  הנקסמה  תא  ססבל  ידכ  .םיגדל  תופורת )

התייה סיספורולכוננו  לעוש  תלוביש  ללכש  עצמ  לע  ולדגש  תומירב  ןזוהש  גדל  תעצוממה  הסמהש  אצמנ  םיגדה  תנזה  יוסינב 
התייה סיספורולכוננ  הצאב  תורשעומ  תויתפוכב  ונזוהש  םיגדה  לש  תעצוממה  הסמה  .תרוקיבל  האוושהב  עצוממב ב-44%  הכומנ 

היה םילופיטה  לכב  םיגדה  ךרוא  .םיגד  חמק  לע  ססובמה  ליגרה  יתיישעתה  ןוזמב  ונזוהש  תרוקיבה  יגד  לש  תעצוממה  הסמל  המוד 
.יתועמשמ לדבה  אלל 

לש תוחתפתהה  יבלשב  םיאצמנש  רמולכ ,  ) םרג הכומנ מ-0.5  םהלש  הסמהש  ןויפרק , יגד  תנזה  קודביש  ךשמה  יוסינ  העיצמ  ינא 
לש םימיאתמ  םיאנתב  לודיג  לש  םיישדוח  רחאל  .םיישדוח  ךשמל  סיספורולכוננב  תורשעומ  תויתפוכב  םיבצעה ,) תכרעמ 

.רגובה טרפל  ותרוצב  המודה  גיגדל  ךופהי  חתפתמה  גדה  הרוטרפמט 

.רוחשה לייחה  בובז  תומירב  יוצמה  ןויפרק  יגד  תנזה  לש  תילכלכה  תויאדכה  תא  בשחל  יאדכ  ןכ , ומכ 

תיאלקחה תכרעמה  תמרב  יכ  ןכתיי  ךא  םיגד , חמק  לע  ססובמה  יתיישעתה  ןוזמל  סחיב  התוחנ  תומירב  הנזה  יכ  רבתסמ  םנמוא 
.תומירב הנזהב  ןורתי  שי  םיאתמה , ץירמתה  ןתמ  םעו  תיתביבסהו 

תומייקו הביבס  יאשונב  םינוכיתב  רמג  תודובע  לש  תיצראה  תורחתב  התכז  הדובעה  תכרעמה : תרעה 
.בגנב ןוירוג  - ןב תטיסרבינוא  קורי ,' סופמק   ' תמזויב הכרענש  "ח , עשת תנשל 
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