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רקחמ לע  תויגוזב  םידקוש  דקש –  הלעיו  ינוי 
תליא ץרפמב  רוטינו 

ןווגמ שי  הליהקב  .םירחאה  לכ  תא  ריכהל  ונתיאמ  דחא  לכל  תרשפאמ  אלו  הלודג , הביבסה  ימוחת  ןווגמב  םיקסועה  תליהק 
ריכהל םעפ  לכב  אצנ  הז  רודמב  .תומולחו  תופיאש  ןויצל , םייואר  םיגשיה  ןפוד , יאצוי  םירושיכ  ילעב  םישנאו  םישנ  לש  םישרמ 

םייטרפה םהייחב  גוז  םג  םהש  תליאב , םיה  יעדמל  יאטיסרבינוא  - ןיבה ןוכמב  םידבועה  םירקוח  ינש  םעפהו , .הליהקב  םיטרפ 
, דקש ינוי  וד"ר  תוכתמל , תוצא  ןיב  ןילמוג  יסחיו  םימב  תוכתמ  לש  תיגולויב  תונימז  תרקוחה  תיאמיכואגויב  דקש , הלעי  פורפ ' – 

.תליא ץרפמב  ימואלה  רוטינה  תינכות  להנמ 

לשו יעדמ  רוטינ  לשו  ימדקא  רקחמ  לש  הנושה  יפואה  לע  החישו  המיירח  הריבל , םיניפלודה , ףירב  האנ , יפרוח  םוי  ירהצב  ונשגפנ 
.םירקוח לש  תויגוז  לע  וליפאו  הקוחרה  תליאב  עדמב  קוסיע  לע  םתוא , םיעצבמה  הלא 

ורפס השקבב  זא  םילשוריב , ץראה  רודכ  יעדמל  גוחב  יתוא  לגרִת  דוחל  םכמ  דחא  לכש  זאמ  םינש  טעמכ 20  ורבע  ש :
? םויכ השוע  םכמ  דחא  לכ  המ  – 

תוביבסב ןילמוג  יסחי  רקחמב  תניינעתמ  ינא  .םירבד  הברה  לע  טעמ  תעדוי  ינאש  רמוא  הז  רוציקבש  תיאמיכואגויב , ינא  הלעי :
םינשמ תוריעז ) תוצא  ןוטקנלפוטיפב –  רקיעב  תניינעתמ  ינא   ) םירוציה ךיא  איה  תולכתסהה  .תימיכה  םתביבסל  םירוצי  ןיב  תוימי 

לשו םיה  לש  ימיכה  בכרהה  תא  הנשמ  םגו  הצאה , תבוטל  ןימז  רמוחכ  רבד  לש  ופוסב  רזוח  שדחה  ימיכה  עפומה  ךיאו  ימיכ , עפומ 
םשב הירטקבונאיצ  רובע  לזרב ) תיפיצפס   ) ןוזמ ירמוחל  רוקמכ  קבא  לע  תדבוע  ינא  תונורחאה  םינשב  .םיב  םירחא  םירוצי 

הל ןימזל  ותוא  ךופהלו  ירפסומטא  ןקנח  עבקל  תעדויו  םיסונייקואב , םיבחרנ  םיחטש  הסכמש  (, Trichodesmium  ) םוימזדוכירט
תולעל ידכ  הלש  הפיצה  תא  הנשמ  איה  .קבא  סופתל  תיטנגו  תיגולויזיפ  תיגולוקא , תנווכמ  איה  .תכרעמב  םירחא  םימזינגרואלו 

 – אל םאו  קבאה , יקיקלחב  לזרב  שי  םא  השח  איהש  ונארה  הנורחאל  .הבשומה  זכרמב  ותוא  תזכרמ  איה  .קבא  סופתלו  םיה  ינפל 
.ינוידב עדמ  שממ  םיהדמ , הז  .הבשומל  ץוחמ  םתוא  תקרוז  איה 

לע יתדמל  ךכו  םייגולואג , םיכילהת  לע  דומילל  ילככ  תליא  ץרפמ  תוינושב  יתשמתשה  ישילשה  ראותבו  היגולואג , יתדמל  ינוי :
יתב ןווגמ  תא  ףיקמ  רוטינה  .יגולוקאה  ובצמ  רחא  בוקעל  התרטמש  ץרפמה  רוטינ  תינכותב  דבוע  ינא  ףוס 2005  זאמ  .תוינוש 

תאז םישוע  ונחנא  .םירטמ  תואמ  קמועב  םי  םהל  ךומסו  םי , יבשע  וא  לוח , םיגומלא , םע  ףוח  ירוזא  ןטק : חטש  לע  םיסורפה  לודיגה 
םישוע ונא  .המודכו  םיעקשמ  תומיגד  םיילקיזיפ , םינתשמ  לש  תודידמ  םימה , לש  תוימיכ  תודידמ  םייגולוקא , םירקס  תועצמאב 
הדידמה רישכמ  יביטקייבוס : טביה  םהב  שיש  םייגולוקא , םירקסב  רושקש  המ  לכב  טרפב  תיעוצקמו , הפיקמ  הרוצב  רוטינה  תא 

תווצ תבייחמ  הבוט  תיטסיטטס  תלוכי  תגשה  ןכל , .תכרעמה  םע  ולש  תישיאה  תיעוצקמה  תורכיההו  ולש  םייניעה  םדאה –  אוה 
תנומת ללוכש  הביבסה  תנגהל  דרשמל  יתנש  יעדמ  "ח  וד תשגה  איה  הנותחתה  הרושה  .הנש  רחא  הנש  תודידמה  לע  רוזַחיש  עובק 
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.רבעב ופסאנש  םינותנה  חכונל  םייונישה  תומגמ  לש  הכרעה  ןכו  ץרפמה  לש  תיחכונ  בצמ 

בולואש - בגש ןצינ  םוליצ : ץרפמב |  רוטינ  תגלפהב  דקש , ינוי  ד"ר 
? םויכ תליא  ץרפמב  תיגולוקאה  תכרעמה  לש  הבצמ  המ  הנותחתה : הרושה  לש  הנותחת  הרוש  ןת  ש :

ןתינ המ  חוטב  אל  ינא  לבא  .םינש  ינפל כ-15  רשאמ  רתוי  בוט  טעמ  םויכ  תליאב  תכרעמה  בצמ  יתכרעהל  יללכ , דואמ  ןפואב  ינוי :
? בוט רתוי  הברה  היה  בצמה  םינש  ינפל 50  ילוא  .םינש  ינפל 15  בצמל  האוושהמ  דומלל 

? םכלש הדובעב  םכתא  ביהלמ  המ  ש :

תומוקמב םדקתהלו  תוהשלמ  תינמז  - וב תלכסותמו  תינהנ  ינא  .ילש  רקחמל  סחיב  תבהלנ  דואמ  ינא  עמוש  התאש  ומכ  הלעי :
.תויעב םע  תודדומתהל  הדידמו  הבשחמ  תוטישו  תולכתסה  יכרד  חתפל  דואמ  תינהנ  ינא  .יל  םינבומ  םניאש  םירותפ  - אלה

עדמב םימעפ  הברה  .עדמה  םלוע  לע  עיפשהלו  םירחא  םינעדמ  שמשל  םילוכי  תחתפמ  ינאש  םילכהש  ךכמ  אוה  ילש  קופיסה 
.יתוא ןיינעמ  תוחפ  רבכ  לבא  בושח , םנמוא  הז  רופיסה ."  " תא ןיבהל  .רקחמה  תולאשל  תונורתפ  אוצמל  םירהממ  ונא 

.תושדח םיכרד  ץורפל  אב  אלו  םישדח  םירבד  תולגל  ימצעמ  איבמ  אל  ינא  .תראתמ  הלעיש  ומכ  רקחמ  תולאש  ןיא  ילצא  ינוי :
בורו תכרעמה , תא  דמול  ינא  תימדקאה : וזמ  הכופה  התשיגש  רוטינה , תינכות  לש  יעדמה  קוסיעה  תרוצ  המיאתמ  ילש  יפואל 

, ךכ לע  ףסונ  .הנהנ  ינא  הזמו  הפי , הז  .תונבותהו  תונקסמה  תולגתמ  תודידמה  ללש  ךותמו  םרודיסו , םינותנה  ףוסיא  אוה  ןיינעה 
תא בותכל  הנש  לכב  שרדנ  ינאש  ןוויכמ  הבשחמל .) וא  ןויערל  סחיב  לוכסת  וא  החלצה  לש  היווח  אלל   ) חטבומ יעדמה  רצותה 

תדובע .םתועמשמ  תא  ןיבהל  ןויסינו  םינותנה  תניחב  לש  הפוקתלו  םינותנ , ףוסיא  לש  הפוקתל  תקלחנ  ילש  הדובעה  זא  "ח , ודה
רגתאו לודיג ) יתב  הברה  שי  יכ   ) ןוויג תולילצו , תוגלפה  תללוכה  הדש  תדובע  םהמ : הנהנ  ינאש  םיביכר  רפסמ  תבלשמ  רוטינה 

.םינותנה ןיב  אבחנה  רופיס  םע  תודדומתה  לש  ילאוטקלטניא 

האמב ה-19. םירקחמה  יפוא  תא  ריכזמ  תיגולוקאה , תכרעמל  סחיב  תונבותל  העגהה  ךרד  לש  ךלש , רואיתה  ש :
עיגה תוננובתהה  ךותמו  עבטה , לע  ןנובתהל  אצי  אוה  .ותחתמאב  רקחמ  תלאש  אלל  לגיבה  לע  ועסמל  אצי  ןיווראד 

.תונבותל

תורעשה רעשל  היה  ןתינ  דואמ , לדג  עדיה  סיסבשכ  ךכ , רחא  .םתועמשמ  תא  ןיבהל  םיסנמו  םינותנ  םיפסוא  ויה  םעפ  ןוכנ , ינוי :
טרפ לכ  לע  קמועל  לכתסהל  ןתינ  תבכרומ , תיעבט  תכרעמ  ןחוב  התאשכ  יתעדל , ןיידעו , .ןתוא  ךירפהל  וא  תמאל  ואצי  םינעדמהו 

.ינשל דחא  םימרותו  םיליעומ  םהינשו  םוקמ , שי  םירבדה  ינשל  .תכרעמה  ללכ  לע  עדימ  ןומה  ףוסאל  וא  דרפנב ,

וא םירבדה  ינש  ןב  םילדבהה  שי  םאה  .תוינידמ  שוביג  תבוטל  רטנמ  התא  ינוי , .ימדקא  רקחמ  השוע  תא  הלעי , ש :
? הזב הז  אנקל  םכל  םימרוגש  םירבד  שי  םאה  םינכ , ויהת  תיעוצקמה , המרבו  םיבלתשמ ? םהש 

ןמז יקרפל  םיקקזנ  תומלש ,"  " תויעבט תוכרעמב  םיקסועשכ  .הנוש  תוילטנמה  לבא  םימילשמו , םימוד  םידדצ  הברה  שי  ינוי :
ןומימהו םילומגתה  תכרעמש  קר  אל  .הכורא  המישנו  תונלבס  שרוד  רוטינ  .טרוטקוד  וא  רטסאמ  לש  ןמזה  קרפמ  רתוי  םיכורא 
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השק םיטנדוטס  לשו  םירקוח  לש  תונלבסלו  ישונאה  יפואל  םג  הבר  הדימב  אלא  הלאכ , םיכורא  ןמז  יקרפל  היונב  אל  תימדקאה 
הז םינש  םאה 15  .רטנל  ךירצ  וכרואלש  ןמזה  קרפ  המ  רוריבב  םיעדוי  אל  וליפא  ונא  ךכמ , הרתי  .הזה  ךוראה  חווטה  םע  דדומתהל 

ןמזה יקרפ  זא  גולואג , ינא  ילזמל  .םינותנה  סיסב  ךותמ  ןמזה  םע  תרהבתמ  ךכל  הבושתה  ןוחטיבב ? והשמ  עובקל  ןמז  קיפסמ  רבכ 
...םיכורא יל  םיארנ  אל  וללה 

ןויער ןוחבל  ידכ  ופסאנ  אל  םה  לבא  תוירשפא , תונבות  לע  וא  ןוויכ  לע  םיעיבצמ  םנמוא  רוטינה  ינותנ  .ףילחת  ןיא  רקחמל  תאז  םע 
םיבאשמה תרגסמבו  םיבר , םישומיש  וב  תושעל  ןתינש  םוצע  םינותנ  רגאמ  ונתושרב  שי  .יעמשמ  - דח והשמ  עובקל  ידכ  וא  םיוסמ 

הרוצב םינותנה  תא  ונחבי  םירקוחש  בושח  ןכל , .יוארש  יפכ  םינותנב  קמעתהל  ןמז  ונל  ןיא  תובר  םימעפ  רוטינ  תינכות  לש 
המ םיעדוי  ונייה  אל  רקחמ , תונש  תורשע  לע  ךמתסהל  ונלוכי  אלול  ןכ , ומכ  .ןתניחבו  תולאש  תאלעה  ידי  - לע תיעדמו  תקדקודמ 

.םידרפנ םירבד  םניא  רוטינו  רקחמ  ייניעב , ןכל , .המודכו  תורידת  וזיאב  רטנל ,

ינא ךא  הליבומו , האיצממ  איהש  םירבדלו  הלש  רקחמל  הקושת  תא  שי  הלעיל  .תונורסחו  תונורתי  תולוכי , שי  רבד  לכב  האנק ?
היה ילש  םירוסיי  ךרד  וז  .איצמהל  םדקל , תושעל , רוציל , ןיבהל , לש  בלשל  הברה ) יל  שיו   ) תונויערה בלשמ  רבעמל  יונב  תוחפ 

יל השק  תצק  וב , עוטנ  יתרתונו  ימדקאה  םלועהמ  אב  ינאש  ןוויכמ  ינש , דצמ  .הב  ךלוה  אל  ינאש  רעטצמ  אל  ינא  ןכלו  הב , השק 
םניא ולש  םילומגתהו  תוריפהש  תומדקתה  קיפא  אוה  רוטינ  גרדל ב .' הבר  הדימב  וב  םיבשחנ  םיירקחמ  - אל םייעדמ  םידיקפתש 

.תויעבט תוכרעמ  תנבהב  םדקתהל  השק  היהי  וידעלב  יכ  ותוא , חינזהל  ךירצ  אל  ךא  םיידיימ ,

םע הברה  תדבוע  ינא  תליאב  יכרד  תליחתמש  תורמל  .ינויב  האנקמ  אל  ללכ  ינא  תמאה , .ינשב  דחא  םיאנקמ  אל  ונחנא  הלעי :
הכירצ ינאש  הדידמ  לכ  ...יתוא  תגרוה  התייה  איה  .רוטינ  תדובעמ  בהלתהל  ימצע  תא  איבהל  החילצמ  אל  ינא  רוטינה , תינכות 

.ילש בצקלו  תויגרנאל  המיאתמ  םייח  ירצק  םייביטקאוידר  םירמוח  םע  הדובע  .םירוסייל  יל  תמרוג  הנש , ירחא  וליפא  הילע , רוזחל 
הלילב בושחל  לכואש  ידכ  םויה , ףוסב  רתויה  לכל  וא  העש  ךות  םייוסינ  תואצות  לבקל  הכירצ  ינאו  רהמ , זוזל  ךירצ  לוכה  יתניחבמ 

םא לוב , יל  םיאתה  הז  .תוינש  אוה 10  םהלש  םייחה  תיצחמ  ןמזש  ( chemical species  ) םינורוצ יתרקח  ונמזב  .אבה  יוסינה  לע 
...תוינש אוה 30  םהלש  םייחה  תיצחמ  ןמזש  םינורוצל  יתרבע  זא  םזגומ , תצק  היה  ילוא  הז  יכ 

בייחמ יפרגונייקוא  רקחמש  רורב  לבא  הרשע , רוקחל  לע  תרשפתמו  דבלב , דחא  ןורוצ  רוקחל  הצור  ינא  .םיבלתשמ  רוטינו  רקחמ 
םויה לשמל , .הארוהב  םג  שחרתמ  בולישה  .ךכל  תרדהנ  המרופטלפ  איה  רוטינה  תינכותו  הב , תדבוע  ינאש  תכרעמה  תא  ןיבאש 
םע תודידמה  תא  בלשל  ושרדיי  םה  וישכעו  םינותנ , דסמ  ונב  תוגלפה , יתשל  ואצי  םיטנדוטסה  וכלהמבש  סרוק , דמלל  יתמייס 

תושדח תובשחמב  ינוי  תא  םיפתשמ  ונחנא  סרוק , ירחא  תחא , אל  .תונבות  ונממ  קיפהל  ידכ  הנש  ךרואל  ךרענש  רוטינה  תואצות 
.תישעמה הארוההמו  רקחמהמ  חיוורמ  רוטינה  םגש  ךכ  .םינותנה  לע  השדח  תולכתסהל  תוליבומה 

לבא הבר , תובישח  שי  רתויב  תיטרואתה  םתרוצב  רקחמלו  עדמל  םנמואש  אוה  הזה  לדבהל  סחיב  ןייצל  ינורקע  דואמ  רבד  ינוי :
יוטיב ידיל  האב  איה  .יעדמ  וניא  םהלש  קוסיעהש  םישנאל  םג  תידיימו , תישחומ  תלעות  איבמ  התאש  איה  השוחתה  רוטינב 

.תוינידמ תעיבק  לע  העפשהב  תמיוסמ  הדימבו  תוטלחה , ילבקמל  ץועייב  םינגהו , עבטה  תושר  םע  הדומצ  הדובעב  יתנשה , חווידב 
( תוסנל  ) לגוסמ ינא  .וילא  רבוחמ  דימת  אל  רקחמש  הרוצב  םדא , ינבכ  יעצמא  יתלב  ןפואב  םיווח  ונחנאש  םלועל  רבוחמ  רוטינה 

ותוא קתנמ  רקחמה  לש  םצמוצמה  טבמהש  דועב  תינושה ,"? בצמ  המ   " ומכ םישנא , תוניינעמש  תויסיסב  תולאש  לע  תונעל 
ץוחמש םלועב  לבא  גרד ב ,' ונחנא  תימדקאה  תכרעמב  ילוא  .ותועמשמ  תא  ןיבהל  םילוכי  םינעדמ  קר  זאו  תיללכה , הבושתהמ 

.רתוי רוגס  םלועב  םייחה  םירקוחהמ  רתוי  הבר  תויטנוולרו  תובישח  ילעב  ונחנא  הימדקאל 

הטישה חותיפ  .השוע  אוהש  המל  ולש  תוקדצהה  תא  ךירצ  דחא  לכו  בושח , רבד  איה  םלועל  עדי  תאבהש  םיבשוח  ונינש  הלעי :
.התוא םיניבמ  םינעדמ  קרש  וליפא  יל , בושחה  רבדה  אוה  האלה  התרבעהו  תיעדמה 
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תליאב םיה  יעדמל  יאטיסרבינוא  – ןיבה ןוכמב  טרוק , תוכתמ  לש  תיפרגונייקוא  הימיכואגויבל  הלש  הדבעמב  דקש , הלעי  פורפ '
, קוחר הקיטקראטנאב –  רקחמ  תנחתל  לארשיב  ונשיש  רתויב  בורקה  רבדה  אוה  תליאב  יאטיסרבינוא  - ןיבה ןוכמה  ש :

? םיתליא םירקוח  תויהלב  דחוימ  המ  ער ? וא  בוט  רבד  הז  .טקשו  קתונמ 

ןיא .ןהב  םירועמ  דואמ  ןכלו  םֵאה , תואטיסרבינואל  עובש  לכ  םיעסונ  םיבשותה  - םירקוחה לכ  יכ  רדסב , ונחנא  תימדקא  הלעי :
תועדלו תונויערל  הפישח  לש  תימדקאה  הגיגחה  תא  םיווח  אל  םה  יכ  םיעגפנ  ונלש  םיטנדוטסה  ןכלו  תליאב , הבר  היצלומיטס 
השוחתו טקש  תנתונ  ןכא  תליא  ףרוחב .) דוחייב   ) "ל וחמ םיבר  םיחרוא  איבהל  ונל  רשפאמ  יביטקרטאה  םוקימה  ינש  דצמ  .םיבר 

תשוחת תא  הב  ןיא  .רתוי  םירגתאמ  םיטקיורפל  תועיבקה  תלבק  ירחא  םדקתהלו  רקחמ , לע  בושחל  םירזועש  המישנל , ריווא  שיש 
.ץראה זכרמב  םיווחש  תודרשיהה  ץורמ 

םימיאתמ תליאב  םייחה  .יעדמה  םלועל  הרושקה  הטלחה  קר  אלו  םייח , ךרד  לע  הטלחה  וז  ונתניחבמ , יתניחבמ , תליא  ינוי :
- םויה היצקארטניאה  .הירפהה  טועימו  דודיבה  אוה  ןורסיחה  תיעדמ  הניחבמ  .וניתונב  יתש  ייח  לשו  ונייח  לש  הז  בלשל  תוחפל 

פייקס םינופלט , תועיסנ , תועצמאב  ןתינש  לככ  הז  לע  תוצפל  םיסנמ  .םישנא  לש  תיסחי  לבגומ  רפסמ  םע  תמייקתמ  תימוי 
תועיסנב לשמל  יוטיב  ידיל  אבה  לודג , ץמאמ  שרוד  רבכ  הזו  תושיגפלו , תויורכיהל  ןורדסמ , תוחישל  ףילחת  ןיא  לבא  המודכו ,
תרשפאמש תינכטה  תולקה  .םיל  רקחמה –  אשומל  הברִקה  אוה  תיעדמ  הניחבמ  לודגה  ןורתיה  .םילשוריל  הלעי  לש  תופוכתה 

.םוצע ןורתי  איה  םישוע  ונחנאש  הדובעה  תא  תושעלו  םיב  תויהל 

הנכמ ינא  ןגהמ ? עבראב  תודליה  תא  ףוסאל  רוזחל  קיפסהלו  רקחמ , תגלפהל  תולעל  רקובב , םוקל  הלוכי  תא  דוע  הפיא  הלעי :
'... תוהמיאל היפרגונייקוא   ' הז תא 
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ינשל .תכרעמה  ללכ  לע  עדימ  ןומה  ףוסאל  וא  דרפנב , טרפ  לכ  לע  קמועל  לכתסהל  ןתינ  תבכרומ , תיעבט  תכרעמ  ןחוב  התאשכ  "
ינולובז ףסא  םוליצ : ינשל | " דחא  םימרותו  םיליעומ  םהינשו  םוקמ , שי  םירבדה 

םאה .התיבה  םכמע  הדובעה  תא  ואיבתש  ענמנ  יתלב  עמשנ  .רקחמ  ןוכמ  ותואב  דחי  םידבועש  םינעדמ  םכינש  ש :
? ץרפמב תינושה  בצמ  לעו  לזרב  תונימז  לע  םירבדמ  לכואה  ןחלוש  ביבס 

אלל תועש  השענ 24  הזב  קוסיעה  תרחא  םימוחתה , ןיב  תודרפה  רתוי  רוציל  ףידע  יתניחבמ  לבא  ןכ , ידמ –  תובורק  םיתיעל  ינוי :
.הקספה

שדחמ םיטילחמ  םעפ  לכ  ונחנא  .ןמזה  לכ  תא  שובכל  לוכי  עדמה  תרחא  םיזגהל , אל  םיסנמו  תולובג , ונמצעל  םימש  ונחנא  הלעי :
תוטלחה הברה  וב  דדוב , דואמ  םוקמ  אוה  רקחמש  ללגב  הארנכ  .שדחמ  הזב  םילפונ  םעפ  לכו  תיבב , הדובע  יניינע  לע  רבדל  אלש 
רזועו רבדמ , התא  המ  לע  ןיבהל  תילאוטקלטניא  לגוסמש  גוז  ןב  םע  ץעייתהל  רשפאש  ףיכ  הזש  הדומ  ינא  זא  .דבל  תולבקתמ 

.ומיע טבלתהל  ףתוש  דוע  ןיע , דוע  יל  שי  םעפ  ידמש 

ןתיאה סיסבה  תויהל  ולש  הטלחהה  םע  ולש  הדובעה  יפואו  ינוי  לש  תוישיאה  הנבמ  לש  בולישה  .לזמ  הברה  יל  שיש  השיגרמ  ינא 
, ילש ןמזהמ  תובורמה  תושירדל  תונעיהל  םילשוריב , הארוהלו  תועיסנל  ךשוממ  ןמז  שידקהל  יל  םירשפאמ  ונלש , תיבה  לש 

.רקחמה תונויער  תניחבמ  לופילו  תולעל  היונפ  תויהל  רקיעבו 
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