
רקחמה םייגולוקאתיזח  תונורדסמ  ךרכ 10(1 / ) ביבא 2019 /  2019ןויליג  ץרמב ,  30

 | םיצעה תתומתל  המרג  תיקפואה  םישרושה  תכרעמ  תעיטק  ידאו .' רמוח   ' וב הרכנש  תימורדה , הברעבש  תרוחש  לחנ  רוזאב  הטיש  יצע  לע  הנגהל  חלצומ  אל  ןויסינ 
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, הביבסו ןוזמ  תואלקחל ,
םילשוריב תירבעה  הטיסרבינואה 

וניטוא  סינד 
תטיסרבינוא היגולויבל , הקלחמה 

, ודנוב  ) היגולונכטו עדמל  יגומארא  ג'
( הינק

ןהכ  יאתבש 
, םימה עקרקה , יעדמל  ןוכמה 

 – יאלקחה רקחמה  להנִמ  הביבסהו ,
ןגד תיב  ינקלוו , זכרמ 
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,BayCeer יגולוקא , לודימ 
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( הינמרג

יקסלוגר  ןועדג 
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לדואפ  הרידניא 
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ןיילק  רימת 
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םיתימע טופיש  רבע  הז  רמאמ 
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גלזמה הצק  לע 

, םילקאה יוניש  בקע  ףירחהל  ףא  היופצו  םינורחאה , םירושעב  תרבגתמ  תורוצב  תובקעב  םיצע  תתומת 
.הליחתכלמ שביו  םח  םילקא  ילעב  םירוזאב  דוחייב 

םירשפאמה םינונגנמה  תא  ןיבהל  שי  שבוי  יאנתל  תולגתסה  ינונגנמ  חפטל  וא  חתפל  תויורשפא  ןוחבל  ידכ 
.םיינוציק הכ  הרוטרפמטו  שבוי  יאנתב  לודגל  חמוצ  ינימל 

תכרעמב חתפמ  ןימ  איה  הטישה  .דבלב  הלילד  הייחמצ  םויק  רשפאמה  ינוציק , םילקא  ררוש  הברעב 
.וזה תיגולוקאה 

םימשגל רשק  אלל  דחוימב , םישביו  םימח  םישדוחב  םג  תעצבתמ  הטישה  יעזג  תלידג  יכ  אצמנ  רקחמב 
.םיקומע םוהת  ימ  לע  תוכמסה  ךות  הארנכ  אלא  תונופטישלו ,

ימ לצנל  ץע  לכל  םירשפאמה  םיצעה  ןיב  םילודגה  םיחוורמה  תוכזב  ראשה  ןיב  תגשומ  הטישה  יצע  תודירש 
.לודג יעקרק  – תת חטשמ  םוהת 

תכרעמה

ריצקת

יאנתב רתוי  דוע  רבגתהל  היופצו  תונורחאה , םינשב  תרבגתמו  תכלוהש  העפות  איה  תורוצב  תובקעב  םיצע  תתומת 
( תרוצבל םיבורק  םיאנת   ) עובק ןפואב  םיינוציק  םיחיחצ  םיאנתב  םידרושה  םיצע  לש  םינימ  תאז , םע  .הנתשמ  םילקא 

שי ץראה , רודכב  תוירבדמהמ  םיברב  םיצופנ  הטיש  יצעש  ףא  .תרוצבל  םיצע  תודימע  לש  הנבהל  לדומ  שמשל  םילוכי 
םילעה תויתנוע  עזג , ףקיה  ודדמנ  הז  רקחמב  .הלא  םימ  תולבגומ  תוביבסב  םימ  לצנלו  לודגל  םתלוכי  לע  עדימ  טעמ 

תטיש יצע  השישבו  תינלילס  הטיש  יצע  השימחב  תובקוע  םינש  שולש  ךשמב  עזגב  םימה  תמירז  ףטשו  הִיגולונֶפ ) )
תויוליעפו עזגה  תלידגש  התייה  רקחמה  תרעשה  הנשב .) םשג  20–70 מ"מ   ) החיחצה הברעבש  ףזיש  לחנב  ךכוסה 

.תונופטיש םעו  םשג  יעוריא  םע  ןורכנסב  ושחרתי  ץעב  תופסונ 

הנועב אקווד  הבורב  השחרתהו  הבוטרה , הנועב  הקספוה  עזגה  תלידג  יכ  אצמנ  םיטישה  ינימ  ינשב  עיתפמ , ןפואב 
(. kPa  ) לקספוליק דע 9  היה  ( VPD  ) םידאה ץחל  ןועריגשכו  סויזלצ  תולעמ  דע 45  לש  ריווא  תורוטרפמטב  השביה ,

רוזאב םוחו  שבוי  יאנתב  םגש  ךכ  לע  םיעיבצמ  םיאצממה  .עזגב  םימה  תמירזב  אישה  ןמזב  ץיקב , הדדמנ  ץעה  תלידג 
יפוליח לע  תכמתסמ  הארנכ  ץיקב  םיצעה  תלידגש  רמולכ , .םייקתהל  הכישממ  הטיש  יצע  לש  םתוליעפ  ינוציק  חיחצ 

השיג הנשי  םיצעלש  ןכתיי  ןכל , .העובק  םימ  תונימזב  קר  רשפאתמה  ךילהת  הזתניסוטופ ,)  ) הרפסומטאה םע  םיזג 
םהב דדמנש  רתויב  םיינשבויה  םיאנתה  הלא  ונתעידי , בטימל  .הנשה  לכ  עקרקב  רתוי  םיקומע  םימ  תורוקמל  העובק 

.ץעה עזגב  לודיג 

אובמ

דוחייב תואבה , םינשב  רתוי  דוע  רבגתהל  היופצו  םינורחאה   םירושעב  תרבגתמש  העפות  איה  תורוצב  תובקעב  םיצע  תתומת 
םימב ליעי  שומישל  תויגטרטסא  תודוא  לע  יטנוולר  עדימ  קפסל  םילוכי  םיחיחצ  םיאנתב  םייחה  םיצע  םישבי  . םירוזאב 

םיצועמה םינימה  םה  ( Prosopis  ) טובניו ( Tamarix  ) םילשא (, Acacia  ) םיטיש ומכ  םיצע  תוירבדמב , תרוצבל  . תודימעו 
יאנת םיקפסמו  הבורקה  םתביבס  לע  םיעיפשמש  חתפמ  ינימ  םיבשחנ  םה  ןכ  לעו  לודיגה , תיבב  םידיחיה  םיתיעלו  םייטננימודה ,

. תירבדמה  תיגולוקאה  תכרעמב  םירחא  םינימל  םירפושמ  היחמ 

המכ םיסלכאמ  ( Acacia tortilis  ) ךכוסה תטיש  יצעו  ( Acacia raddiana  ) תינלילס הטיש  יצע  תוירבדמב , םייחה  םיצעה  ינימ  ןיב 
הצחמל תוחיחצו  תוחיחצ  תוביבסב  תונאווסב  םג  םייוצמ  הלא  הטיש  ינימ  .ץראה  רודכב  רתויב  םישביהו  םימחה  תומוקמהמ 
תינלילס הטיש  יצע  םיצופנ  חלמה , םי  עקב  ךרואל  הברעה  קמע  רוזאב  ןדרְיבו , לארשי  םורדב  ןוכיתה  . חרזמבו  הקירפאב 

. הכומנ  תופיפצב  תוידאווב  ךכוסה  תטישו 

ץיקה תפוקתב  תשחרתמ  הברעב 
היגולוקא  ? דציכה שביהו –  םחה 
.37–30 הביבסו 10(1 :)
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ךכוסה תטיש  יצעב  הרקחנ  ץעב  םימה  תמירז  .םהלש  חומיצה  תקימניד  לע  עודי  טעמ  הטיש , יצע  לש  הבחרה  םתצופת  תורמל 
. ( הנשב 378–922 מ"מ   ) יתנוע יפורט  םילקאו   ( הנשב 146–367 מ"מ   ) הצחמל חיחצ  םילקא  הקירפאב : םילקא  ירוזא  ינשב 

, תאז םע  .ךכוסה  תטיש  לש  תרוצבל  ההובגה  תודימעה  תא  תוריבסמה  תויגולופרומו  תויגולויזיפ  תומאתה  ואצמנ  םירקחמב 
70–20  ) ינוציק חיחצ  םילקאב  הטישה  ינימ  םויק  תא  םירשפאמה  םיכילהתה  תנבהל  תוקיפסמ  ןניא  הלאה  םירקחמה  תואצות 

.הברעב םייקה  הז  ומכ  הנשב ) מ"מ 

. רבדמב  םיצעה  לש  םימה  תורוקמ  תאיצמל  תונויסינ  ושענ  תונשב ה-80  הברעב  הטיש  יצע  לש  התומתו  תורוצב  תובקעב 
יכ םירקוח  וחינה  םישרושה  , תכרעמ  תפישח  לעו  תינלילס   הטישב  םיפנעב  םימה  לאיצנטופב  םייוניש  לע  ססבתהב 

קמועב םימה  תלוכת  יופימ  לע  וססבתהש  םירקחממ  םיאצממ  דגנמ , הברעב  . םיטישה  לש  ירקיעה  םימה  רוקמ  םה  תונופטיש 
םימ רגאמ  םייקש  ןכתיי  יכ  וארה  םיצעב   הצעה  לזונבו  עקרק  תואמגודב   O/ O יפוטוזיאה סחיה  תאוושהו  עקרקה  
.הטישה יצע  לש  הלידגה  בצק  תאו  עזגב  םימה  תעונת  תא  ודעית  אל  וללה  םירקחמה  תאז , םע  .םיצעה  ישרוש  תא  שמשמה  קומע 

ןראפ בשומ  יול , זר  םוליצ : תואתשה |  תררועמ  םלועב  םיינוציקהמ  םילקא  יאנתב  דורשל  הטישה  יצע  לש  םתלוכי 
ךכוסה תטישו  תינלילס  הטיש  יצע  לצא  הוולעה  תויתנועו  עזגה  ףקיה  תלידג  עזגב , המירז  לש  םידדמ  רחא  ונבקע  הז  רקחמב 

התייה הרעשהה  .יעבטה  לודיגה  תיבב  םייגולורואטמה  םיאנתל  סחיב  ןמזב  םיצעה  תוליעפב  יונישה  תא  ראתל  הרטמב  הברעב ,
םיצעה תוליעפ  רחא  בקעמה  .תונופטישו  םשג  יעוריא  רחאל  רמולכ  ההובג , םימה  תונימזשכ  ושחרתי  ץעה  תוליעפו  עזגה  תלידגש 
עדימ קפסל  ידכ  העובקו  חווט  תכורא  תיפצת  תשיגבו  ההובג  ןמז  תייצולוזרב  םישידח  םייגולונכט  בקעמ  ילכ  תועצמאב  עצבתה 

.ץראה רודכב  םיחמצל  תוינוציקה  תוביבסה  תחאב  החימצו  תודרשיה  לע  קיודמו  טרופמ 

םירמוחו תוטיש 

הברעה קמע  לש  ינופצה  הצקב  ףזיש , לחנב  םהלש  יעבטה  לודיגה  תיבב  בקעמל  ורחבנ  ךכוסה  תטיש  יצעו  תינלילס  הטיש  יצע 
ורבוחש תומלצמו  עזגב  המירז  ינשייח  םיינורטקלא , םירטמורדנד  תועצמאב  עצבתה  םיצעה  תוליעפ  רחא  בקעמ  .לארשי  םורדב 

תא ראתל  ידכ  .ץעה  תויתנועו  עזגב  המירז  עזגב , הלידג  לש  םירטמרפב  םיצעה  תוליעפ  לע  קיודמו  טרופמ  עדימ  קפסל  ידכ  םיצעל 
הבצחב הדידמה  תנחתמ  ףיצר  יגולורואטמ  עדימ  חתונו  ףסאנ  םייגולורואטמה  םיאנתל  סחיב  ןמזב  התונתשהו  םיצעה  תוליעפ 

(. רויא 1  ) רקחמה חטשמ  תמקוממה כ-7 ק"מ 

חפסנ 1. ואר  תוטרופמה  רקחמה  תוטישל 

[5  ][15  ]

[25 , 21]

[25][21]

[24]

[31]18 16[24]
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רויא 1
לחנב רקחמה  רתאמ  7 ק"מ   ) הבצחב הדידמה  תנחתב  ודדמנש  םייגולורואטמ  םיאנת 

םינשב 2016-2014 ףזיש )
תירפסומטאה השירדה  םימי  ב-26  סויזלצ , תולעמ  לעמ 40  םימי  התלע ב–77  הרוטרפמטה  וללה  םינש  שולש  ךלהמב 

.מ לע 10 מ" התלע  םשגה  תומכ  רקחמה ) תונש  שולש  ךותמ   ) םימי העבראב  קרו  , kPa 7 לעמ התייה  ( VPD)

תואצות

ףקיהב תיתועמשמ  היילע  .םינשה  ןיבו  םיטרפה  ןיב  ההובג  תונוש  םע  הנשב  לדג ב-0–40 מ"מ  הטישה  יצע  לש  םיעזגה  ףקיה 
עזגה ףקיהב  הלידג  .םינימה  ןיב  עזגה  חומיצב  קהבומ  לדבה  אצמנ  אל  ךא  םינטק , םיצעב  םגו  םילודג  םיצעב  םג  הדעות  עזגה 

ץיקה ףוסב  בושו  ינוי ) – יאמ  ) ביבאה ףוסב  רקיעב  תויתנועל –  דואמ  הרושק  האצמנו  רויא 2 )  ) ץיקה תפוקתב  דימת  התפצנ 
ףרוחה ישדוחב  הרצענ  עזגה  ףקיהב  הלידגה  עיתפמ  ןפואב  .עזגה  ףקיהב  הלידג  התפצנ  אל  ילוי  שדוחב  רבמבונ .) – טסוגוא )

>( kPa 9  ) הובג היה  ( VPD  ) םידאה ץחל  ןועריג  סויזלצ , תולעמ  לע 27  התלע  ריוואה  תרוטרפמטשכ  השדחתהו  לירפא ) – רבמצד )
םינשב 2014 ו- הלידגל  האוושהב  הנטק  התייה  תנשב 2015  הדדמנש  עזגה  ףקיהב  הלידגה  תיסחי .) תוחל   6%  ) שבי ריוואהו 

52 מ"מ  ) לש 2016 םינותנה  תמועל  םימי ) לוכה 21  ךסב  הנשב  63 מ"מ   ) םיעקשמ רתוי  ודרי   2015- בש יפ  לע  ףא  רויא 2 ,)  ) 2016
(. םימי ב-21 
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רויא 2
ךלהמב 2014-2016 ףזיש  לחנב  הטיש  ינימ  ינשמ  םיצע  לש 11  עזגה  ףקיהב  הלידג 

רתויב השביהו  המחה  הפוקתה  רבמבונ , — טסוגואב בושו  ינוי  — יאמ ץיקה : ישדוחב  השחרתה  ףקיהב  הלידגה  תיברמ 
.הנשב

תומכ יללכ , ןפואב  תאז , םע  .םייתנשה  םיעקשמהמ  ודריש 40%  רחאל  ליחתה  עזגב  חומיצה  םינשה  לכ  ךרואלו  םיצעה  בור  לצא 
םיאנתל עזגה  ףקיהב  הלידגה  ינותנ  ןיב  האוושהב  .עזגב  הלידג  לש  תומגמה  תא  קפסמ  ןפואב  הריבסה  אל  הדבל  םיעקשמה 
ופצנ יתעש  הדימ  הנקב  .רישי  רשק  אצמנ  אל  םשגה ) תומכ  יברמ , ימוי   VPD תיברמ , תימוי  הרוטרפמט   ) םייגולורואטמה

םויה ךלהמב  ץעה  לש  תונושה  תומקרב  םימה  לאיצנטופב  םייונישה  בקע  תשחרתמש  העפות  עזגה , ףקיהב  תובחרתהו  תוצווכתה 
.םייתעש םייוניש  אלו  לעופב  החימצ  גציימ  עזגה  רטוקב  יונישה  . 

רויא 3
ריוואה תרוטרפמט  (, n=6  ) ךכוסה תטיש  יצע  לש  םיעזגב  המירז  ףטש  לש  ימוי  ךלהמ 
תנשב הדידמה  תפוקת  ךותמ  םיגציימ  םימי  ךלהמב 11  ( VPD  ) תירפסומטא השירדו 

2016
לכ ךרואל  המוד  התייה  עזגב  המירזה  .ןקת  תאיגש  עזגב ±  המירזה  לש  יתנש  ךלהמ  םוכיס  גצומ  תימינפה  תרגסמב 
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.ינוי שדוחב  םימחה  םימיב  דחוימב  ההובג  התייה  םימה  תכירצו  הנשה ,

ךלהמב .תונועה  ןיב  םיירונימ  םייוניש  םע  רויא 3 )  ) העשל רטיל  היה 2.5  םיירהצה  תועשב  דדמנש  עזגב  םימ  תמירז  ףטש  עצוממ 
דרי ל- טסוגוא  ףוסבו  םויל , רטיל  המירזה ל-13  בצק  הלע  רבמבונבו  ינוי  – יאמב הנשה , ךרואל  םויל  רטיל  םיצעב כ-12  ומרז  הממי 
– יאמב הדדמנ  הירחא  ההובגהו  רבמבונ , – רבוטקואב הדדמנ  רתויב  ההובגה  תימויה  םימה  תמירז  תרגסמ .) רויא 3   ) םויל רטיל   7.4

םירקה םישדוחב  המירזה  תמועל  םישביהו  םימחה  םישדוחב  רתוי  קזח  עזגב  םילזונה  תמירז  ףטש  לכ  ךסש  ךכל  תודע  ינוי ,
.םיחלהו

.א רויא 4
(GCC  ) עבצה תמצוע  דדמב  יוניש 

ינש הנשה  ךרואל  .קוריה  עבצה  תמצוע  דדמ  בושיחל  ושמישו  תנשב 2016  שדוחל  תחא  ועצבתה  ( n=11  ) םיצע ימוליצ 
, ךכוסה תטיש   ) טסוגואבו ןימימ ) תינלילס , הטיש   ) ילויב הלק  הרישנ  תפוקת  םע  דע , - יקוריל םיבורק  ואצמנ  םינימה 

( לאמשמ
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.ב 4 רויא 
ףזיש לחנב  הטמל )  ) ךכוסה תטישבו  הלעמל )  ) תינלילס הטישב  הוולעה  תויתנוע 

הברעב
ןימ לכמ  דחא  ץע  לש  םימוליצ , תורדס  יתשב  תמגדומ 

(. הטמלש ןוטרסהו  רויא 4ב ,  ) ךכוסה תטישב  ןה  תינלילס  הטישב  ןה  הנשה  לכ  ךרואל  טעמכ  האלמו  הקורי  הראשנ  ץעה  תפוח 
(. רוי 4א א ( ) ךכוסה תטישב   ) טסוגואבו תינלילס ) הטישב   ) ילויב םילע  תרישנ  לש  דואמ  רצק  ןמז  קרפ  הארנ  יתנשה  דועיתב 

הטיש תמועל  ( 0.37–0.32  ) ךכוסה תטישב  רתוי  ואטבתה  ( GCC  ) קוריה עבצה  תמצוע  דדמבו  םיצעה  תוולעב  םייתנוע  םייוניש 
לש ןומזתהש  הארנ  אל  .רבוטקוא  ףוסב  בושו  ץרמ  שדוחב  הנשב –  םיימעפ  הרק  םישדח  םילע  בולבל  (. 0.36–0.33  ) תינלילס

ףוסב בולבלהו  םיירקיע , תונופטיש  ינשל  םדק  ץרמב  שחרתהש  בולבלהש  םושמ  םשג , יעוריאל  רושק  םישדחה  םילעה  תצירפ 
(. רויא 1  ) דבלב םשג  לש 3 מ"מ  הדירי  רחאל  הרק  רבוטקוא 

ןויד

ץיקב הלידגו  הנשה  לכ  ךרואל  הטיש  יצע  תוליעפ 

תויחל םילגוסמ  םיצעש  רתויב  םישביהו  םימחה  תומוקמהמ  דחאב  הטיש  יצע  לש  םייגולויזיפ  - וקא םידדמ  רחא  ונבקע  הז  רקחמב 
עזגב תימויה  םילזונה  תמירז  ףטש  .הנשה  לכ  ךרואל  הברעב  הטישה  יצעב  תוליעפ  התפצנ  םימשגב  רוסחמ  תורמל  יכ  ונאצמ  .וב 

לכ טעמכ  האלמו  הקורי  איה  םג  ץעה  תפוח  .תונופטיש  וא  םשג  ןיא  רשאכ  םג  הנשה , לכ  ךרואל  םימב  שומיש  לע  עיבצמ  רויא 3 ) )
, ןכל רויא 2 .) רויא 1 ,  ) רתויב השביהו  המחה  הפוקתה  ץיקה , ישדוחב  שחרתה  עזגה  ףקיהב  הלידגה  ןומזת  ךכ  לע  ףסונו  הנשה ,
. תומדוק  תויפצת  לע  הססבתה  םגש  תונופטישו , םשג  יעוריא  םע  תנרכנוסמ  היהת  החימצה  תפוקתש  הרעשהה  תא  וניחד 

הלידג ןאכ , גצומה  רקחמב  ןכאו , . ( םייליפומרת  ) םוח יבבוח "  " םה ןכלו  יפורט , אוה  וז  הדובעב  ורקחנש  םיטישה  ינימ  רוקמ 
יכ אצמנ  רבכ  תינלילס  הטישב  .תולעמ  ההובג מ-27  התייה  תיברמה  תימויה  הרוטרפמטה  רשאכ  םינימה  ינשב  הדעות  עזגב 
הקזח התייה  םיפנעב  הפישלו ) הצעל  םיאת  רוציי  ידי  לע  עזגב  תינשמ  הלידג  לע  תיארחאש  המקרה   ) םויבמקה תוליעפ  תמצוע 

לש םירגוב  םיצע  יעזגב  םג  המגמה  התוא  תא  םיששאמ  םתרזעב  ונדדמש  םישיגרה  םירטמורדנדה  ףרוחב  . השלחו  ץיקב 
תנשב תינלילס  הטיש  יצעל  האוושהב  רתוי  רהמ  ולדג  שבויל  , רתוי  דימעכ  עודיה  ןימה  ךכוסה , תטיש  יצע  .תינלילס  הטיש 

.םשג   יעוריאל  רשק  אלל  תולעמ , תוביבסב 35  התייה  הרוטרפמטהשכ  דדמנ  הלידגה  אישו  , 2015

ויה אל  הלאה  םישדוחב  םיאנתה  םיצעה ? בורב  עזגה  תלידג  הרצענ  טסוגוא  – ילוי םישדוחב  עודמ  הלאשה  תלאשנ  ךכ , םא 
םירבסהה דחאש  ןכתיי  .ץעה  תלידג  תא  ליבגמש   VPD וא הרוטרפמט  לש  ףס  ךרע  ןיאש  אצמנ  ןכלו  ינויב , רשאמ  רתוי  םישק 
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ךכוסה תטישב  טסוגוא  תליחתבו  תינלילס  הטישב  ילוי  ףוסב  התפצנ  תיקלח  םילע  תרישנ  ץעב : םילעה  תויתנוע  אוה  העפותל 
ןמחפ לע  ססבתמ  חומיצהש  החנהב  רויא 3 .)  ) עזגב םימ  תמירזב  ירעזמ  ךרע  םג  דדמנ  ןמזה  ותואב  הטמל .) ןוטרסב  ןכו  רויא 4 , )

הוולעהש ןמזב  תרצענ  הלידגה  ןכל , .ץעה  תלידגב  עגפת  םילעה  תרישנ  ץעב ,) םירגאממ  אלו   ) הזתניסוטופמ תורישי  עיגמש 
יוסיכ תורמל  רבמטפס  ךלהמב  םג  ולדגש  ךכוסה  תטיש  לש  םיטרפ  ויהש  ןוויכ  רתוי , תבכרומ  העפותהש  הארנ  תאז , םע  .תתחפומ 

.ךומנ הוולע 

םינש ןיב  םיצע  תלידגב  תונוש 

תיתנשה םשגה  תומכ  רקחמה  תונש  שולשב  םיעקשמה  , תומכב  הלודג  תיתנש  - ןיב תונוש  שי  הברעב  יכ  עודיש  יפ  לע  ףא 
םיצעה תלידג  עודמ  ךכ , םא  .המאתהב  2015 ו-2016 , םינשב 2014 , 66 מ"מ ו-69 מ"מ  התייה 58 מ"מ , ףרוחה  ףוסב  תרבטצמה 

םיעקשמה תומכ  תמועל  בחרמבו  ןמזב  םשגה  רוזיפ  לש  הלודגה  תובישחה  לע  דיעהל  תולוכי  תואצותה  םינשה ? ןיב  הלדבנ 
יתש רתויב ב-2015 . ךומנה  בצקהו  חומיצל ב-2016 , האוושהב  תנשב 2014 , דדמנ  יברמה  חומיצה  בצק  תיפוסה  .
םשגהש רחאמ  (, 28.3.2015  < 12.4.2016  < 7.5.2014  ) הנש לכב  שוקלמה  יותיע  .א  הזה : גורידה  תא  ריבסהל  תולוכי  תויפצת 

םימי השולש  םשג : רתוי מ-10 מ"מ  םהב  ודריש  הפוסה  ימי  רפסמ  .ב  ץיקה ; ךשמהל  עקרקב  תוביטרה  תלוכת  לע  עיפשמ  ןורחאה 
, רישי אל  ןפואב  תכרעמל  וסנכנש  םימל  סחייתהל  בושח  ךכ , לע  ףסונ  דחא ב-2015 . הפוס  םוי  אל  ףאו  דחא ב-2016  ב-2014 ,

ןכתיי .הטישה  יצע  תא  ןיזהל  םייושעה  םימ  ירגוא  תויסרח  יסיכו  הווקאה , תא  ןיזהל  הלוכיש  תיעקרק  - תת המירז  ךרד  לשמל 
.םירבחמה ידי  - לע תעכ  רקחנ  אשונהו  הלאה  , םימל  השיג  הנשי  םיטישה  ישרושלש 

לש תיגולוקאה  תכרעמב  חתפמ  ןימ  איה  הטישהו  םיינוציק , שבויו  םוח  יאנת  םיררוש  הברעב  .הברעב  הטישה  ץעמ  םינוזינ  םיאבצ 
ןומלש ינב  םוליצ : הברעה | 

החימצל םימה  תורוקמ 

לש כ-12.5 יודיאל  תמרוגש  הנשה  לכ  ךרואל  ץעה  לש  תוליעפ  הנשי  יכ  תודמלמ  הברעב  םיטישה  יצעב  עזגב  המירזה  תודידמ 
םינמיס .עקרקב  םימלו  תונופטישל  טרפ  הברעב  הטישה  יצעל  ףסונ  םימ  רוקמ  ונשי  יכ  העיצמ  וז  תיפצת  .עצוממב  םויב  רטיל 
ואצמנ ןכו  רקחמה  , חטשל  ןופצמ  כ-8 ק"מ  הברעב , ןורדג  לחנב  ואצמנ  עקרקב  רטמ  קמועב 7–10  םימ  רגאמ  לש  ומויקל 

םיכמות םוהת  ימ  יכ  אצמנ  הלי  ' צב המקאטא  רבדמב  קומע  . רוקממ  םימב  םישמתשמ  ןכא  תינלילס  הטיש  יצעש  ךכל  ןיכומיס 
הפצפצו לשא  יצע  דוקפתב  םוהתה  ימ  סלפמל  הבר  תובישח  הנשי  יכ  אצמנ  היסאב  ןקמקלקט  רבדמב  םגו  טובני  , לש  ומויקב 
יצעל םכותמו –  םיחמצה  , תכלממ  לכ  ןיבמ  רתויב  הקומעה  איהש  םישרוש  תכרעמ  שי  תוירבדמב  םיצעל  . Populus)  )

רוזיפ םגדב  םילדבהל  התמאתה  רסוחו  עזגה  תלידגב  תיתנש  - ןיבה תונושה  תאז , םע  דחוימב  . םיקומע  םישרוש  הטישה 
.םילקאל םג  שיגר  היהיש , לככ  קומע  םיצעל , םימה  רוקמ  יכ  םידמלמ  רויא 2 )  ) הנש לכב  םימשגה 
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יוניש תורבועש  תוחיחצ  תויגולוקא  תוכרעמל  םימושיי 
םילקא

םוקִמּב הצועמ  הייחמצ  לש  ךומנ  יוסיכב  ןורתיה  לע  עיבצמ  םכינפלש  רקחמה  םלועה , יבחרב  תורעי  לע  תומייאמ  תורוצב  רשאכ 
רתוי בוט  ןפואב  םישדחה  םילקאה  יאנתב  דורשל  היושע  תרזופמ  הייחמצ  תושבייתהו , תוממחתה  לש  םישיחרתב  .ףופצ  רעי 
תיגולוקא הניחבמ  .רתוי  לודג  יעקרק  חטשמ  םימ  ףוסאל  תורשפא  היהת  לודיגה  תיבב  טרפ  לכלש  םושמ  ףופצ , רעיל  האוושהב 

םילצנמ וללה  םיצעהש  ןכתיי  .הברעב  הטישה  יצעל  דיחיה  רוקמה  םניא  הנוילעה  עקרקה  תבכשב  תונופטיש  ימש  רקחמב  אצמנ 
ךירצ ידיתע  רקחמ  ךכ , לע  ףסונ  .םיאבה  םירקחמב  םינושה  םימה  תורוקמ  תא  ןובשחב  איבהל  שי  ןכלו  עקרקה , קמועמ  םימ  םג 

.הנתשמ םילקאב  םמויק  ךשמה  תא  חיטבהל  ידכ  הטיש  יצע  תודירשלו  החימצל  עקרקב  םימ  לש  ףס  ךרע  תמכל 

םיאצמנה םוהתה  ימ  םיבושח  ךכמ  תוחפ  אל  ךא  הטישה , יצעל  ינויח  םימ  רוקמ  םה  םשגו  תונופטיש  הבצח , רוזאב  ןופטיש  תמירז 
םירופס םירטמ  לש  םיקמועב 

השעמל הכלה 

: םינגהו עבטה  תושר  הברעהו , תליא  רוזא  תיגולוקא  קלופ , לט 

ןיב .הברעה  ןורדסמ  תרצה  לש  ךילהת  ליחתמ  ותביבסב , ןנכותמה  ףסונ  חותיפו  תליאל ) ןופצמש   ) ןומר הדש  תמקה  לשב 
םנשי רוזאב  .דבלב  רטמ   150 ובחורש כ – קובקב  ראווצ  רצוויהל  יופצ  ןדרי  םע  לובגה  רדגל  הפועתה  הדש  לש  רדגה 

הדש תמקה  ללגב  וטסוה  םהלש  תיעבטה  םימה  תקפסא  יצורעש  דקפתמ , ןורדסמ  םויקל  םיבושחה  הטיש , יצע  תורשע 
תילכמ תועצמאב  הטישה  יצע  לש  תישדוח  היקשהל  גאדת  "ל  הצב לובגה  רדג  תלהנמש  םכסוה  ךכיפל , .םהילע  הפועתה 

הטיש יצעב  .הנשב  םישדוח  רפסמ  םימ  תמירז  הנשי  יכ  םיארמה  רקחמ  יאצממ  תובקעב  .הנשב  םישדוח  רפסמ  םימ 
םינימזה םימה  תומכש  ידכ  תונופטישו , םימשג  תעב  קר  אלו  הנשה , ךרוא  לכל  עצובת  היקשההש  גאדנ  הנשה , לכב 

שדוחל רטיל   700 היקשהל –  םימה  תומכ  תעיבקל  רקחמה  יאצממב  ונרזענ  ןכ , ומכ  .םיצעה  יכרוצ  תא  קפסת  עקרקב 
.ץעל
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