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םיתימע טופיש  רבע  הז  רמאמ 

ץלמומ טוטיצ 

- ןבו הדסמ א  - רב ןמאנ ג , יקסבלימ ר ,
לש יטנגה  בכרהה  .ר 2019 . המלש 

סיסבכ למרכב  יעבט  םילשורי  ןרוא 
הביבסו היגולוקא  .רומיש  תינכותל 

.45–38 (: 1)10

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

הזחה הבוגב  עזגה  ףקיה  יפ  לע  תישענ  ץעה  ליג  תכרעה  .םילשורי  ןרוא  יצע  תמיגד 

למרכב יעבט  םילשורי  ןרוא  לש  יטנגה  בכרהה 
רומיש תינכותל  סיסבכ 

גלזמה הצק  לע 

.הז ןימ  לש  תויסולכואה  ראשמ  תיטנג  תולדבנה  םילשורי , ןרוא  לש  תויעבט  תויסולכוא  תומייק  למרכב 
.ץראה רועיי  לעפממ  קלחכ  ועטינש  םילשורי  ןרוא  לש  תורז  תויסולכוא  שי  הלא  תויסולכוא  דצל 

, יטנג םוהיזל  תיעבטה  הייסולכואה  תא  ףשוח  הרזה  הייסולכואל  תיעבטה  הייסולכואה  ןיב  רצקה  קחרמה 
.התדחכהל םורתל  ףאו  לודיגה  תיבל  התמאתהב  עוגפל  לולעש 

לש הליעי  רומיש  תינכות  תנכהל  םורתל  לוכי  למרכב  םילשורי  ןרוא  לש  תויעבטה  תויסולכואה  הנבמ  רקח 
םילקאה יאנתל  םינש  – תובר תומאתה  ורבעש  תויסולכוא  תבוטל  םיצמאמ  בותינ  ךות  הלא , תויסולכוא 

.תיטנג תופידע  ןהשו  ץראב ,

תכרעמה
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ריצקת

תויסולכואה ראשמ  תיטנג  לדבנה  ידוחיי  פיטוקאל  תובשחנה  םילשורי , ןרוא  לש  תויעבט  תויסולכוא  תולדג  למרכב 
תקבאה .עודי  אלו  רז  יטנג  רוקממ  םילשורי  ןרוא  לש  תורעי  ועטינ  תויעבטה  תויסולכואה  תברקב  .ןוכיתה  םיה  ןגא  ברעמב 

ףאו ולודיג , תיבל  ותמאתהב  עוגפל  לולעש  יטנג , םוהיזל  ימוקמה  פיטוקאה  תא  תופשוח  חווט  תקוחר  םיערז  תצפהו  חור 
דומאל ב ) ; ) למרכב םיעוטנהו  םייעבטה  םינרואה  לש  יטנגה  בכרהה  תא  ןייפאל  א ) : ) ןה רקחמה  תורטמ  .ותדחכהל  םורגל 
ירוזא תריצי  לש  תורשפא  ןוחבל  ג ) ; ) תויעבטה תויסולכואל  עוטנה  רעיהמ  םינג  לש  היסרגורטניא )  ) הרידחה תדימ  תא 

, למרכב םיעוטנ  תורעי  ינשמו  תויעבט  תויסולכוא  םיטרפ מ-13  םיטחמ מ-286  ונמגד  .ידוחייה  פיטוקאה  רומישל  ץיח 
תונווגמ ואצמנ  תויעבטה  תויסולכואה  .םהלש  ( AFLP  ) תיטנגה עבצאה ' תעיבט   ' תא ונייפאו  םייטנג , םירתא  ונרבגה 298 

תיברמב .ךומסה  עוטנה  רעיהמ  םג  תולדבנו  ןהלש , יטנגה  בכרהב  הלאמ  הלא  תולדבנ  ןהמ  קלח  .תיטנג  הניחבמ 
ןהלש יטנגה  בכרהה  רמולכ  םירגובה , ןיבל  םינטקה  םיצעה  ןיב  םיטלוב  םייטנג  םילדבה  ואצמנ  אל  תויעבטה  תויסולכואה 

ונתבוחמ קלחכ  .למרכל  ידוחייה  םילשורי  ןרוא  לש  יחרזמה  פיטוקאה  לש  תויסולכוא  תומייק  ןיידעש  איה  הנקסמה  .ביצי 
, תופרש דגנ  םימייקה  ץיחה  ירוזאב  ובלושיש  םינרוא , ילוטנ  ץיח  ירוזא  םיקהל  םיצילממ  ונא  יגולויבה , ןווגמה  לע  רומשל 

.ןהלש חווט  תכורא  הרימשב  ועייסיו  למרכב  םייעבטה  םינרואה  לש  תויסולכואה  תא  ודדוביש  ידכ 

אובמ

.למרכה רה  תירפסויבה  הרומשב  תאצמנ  לארשיב  ( Pinus halepensis) םילשורי ןרוא  לש  רתויב  הלודגה  תיעבטה  הייסולכואה 
קלח קר  וקדבש  םימדוק , םירקחמ  אכריבו  . םינפש , רהב  הדוהי , ירהב  םלוסה , סכרב  תודדובמ  תויסולכוא  תומייק  הל  ףסונ 

תונוש ןהש  רקיעבו  (, DNA  ) ייא - ןא - ידה לשו  םינובלחה  לש  ףרשה , לש  ימיכה  בכרהב  תולדבנ  ןהש  וארה  הלאה , תויסולכואהמ 
ןימ לש  תוימוקמ  תויסולכוא   ) פיטוקאכ ורדגוה  ןה  ךכש , תויה  ןוכיתה  . םיה  ןגא  ברעמב  תולדגה  םילשורי  ןרוא  תויסולכואמ 

. םילשורי  ןרוא  לש  יחרזמה  םיידוחיי ) יטנג  בכרהו  תויתביבס  תומאתה  ןהלש  הצופת , בחר  יגולויב 

לש הברִקה  .תונוש  תוינוכית  םי  תונידמב  םרוקמש  םיערזמ  םילשורי  ןרוא  תורעי  לארשיב  ועטינ  םינשה 1950–1970  ןיב 
םיצע לש  הקבאה  ןכתיתש  ךכל  תומרוג  תויעבטה   תויסולכואל  םיכומס  םירוזאל  םתוטשפתה  תלוכיו  םיעוטנה  תורעיה 

תויסולכואב םיריעצ  םיטרפ  לש  ידוחייה  יטנגה  בכרהה  תא  תונשל  לולע  הזכ  ךילהת  .םיעוטנ  תורעיב  הרוקמש  הקבאב  םייעבט 
םורגל היושע  היסרגורטניא  ךוראה  חווטב  .היסרגורטניא  ארקנ  תרחאל  תחא  הייסולכואמ  םינג  לש  הרידח  ךילהת  תויעבט  .

ןיב םייטנגה  םילדבהה  תא  שטשטל  לולע  הזכ  ךילהת  ןודנה , הרקמב  תויסולכוא  . יתש  לש  תיטנג  היצזינגומוה )  ) הדחאהל
.לארשיב קר  לדגה  םילשורי  ןרוא  לש  יחרזמה  פיטוקאה  תדחכהל  ךכב  םורגלו  םיעוטנה  תורעיב  םיצעה  ןיבל  יחרזמה  פיטוקאה 

.ימוקמה לודיגה  תיבל  פיטוקאה  תמאתהב  עוגפל  םג  לולע  אוה  ןכ , ומכ 

לע ןגהל  םיבייח  ונא  ןכלו  המוחתב , יטנגהו  יגולויבה  ןווגמה  לע  רומשל  תביוחמ  לארשי  תנידמ  תוימואל  - ןיב תונמא  יפ  לע 
יחרזמה פיטוקאה  םא  קודבל  איה  הז  רקחמ  לש  לעה  - תרטמ םילשורי  . ןרוא  לש  יחרזמה  פיטוקאה  לש  תויעבטה  תויסולכואה 

.ורומישל םיכרד  עיצהל  ןכ –  םאו  םייק , ןיידע  למרכב  םילשורי  ןרוא  לש 

: הנשמ תורטמ  שולש  ונבצה  הלאה  תולאשה  לע  תונעל  ידכ 

םילודגה םיצעהש  איה  החנהה  .למרכב  םילשורי  ןרוא  לש  תויעבטכ  תוכרעומה  תויסולכוא  לש  יטנגה  בכרהה  ןויפא 
םינרוא תורעי  לש  תועיטנ  ינפל  וטבנ  םהש  םושמ  יחרזמה , פיטוקאה  תא  םיגציימ  הנש ,) רתויב מ-70  דמאנ  םליגש  )

.ל " קק ידי  לע 
תורעיב םיצעמ  םינגה  תרידח  רועיש  .םיעוטנ  תורעימ  םינג  לש  היסרגורטניא )  ) הרידח םויקל  תיתוכיא  הכרעה 

, ןכל העיטנה  . דעוממ  ףלחש  ןמזה  לשו  יפרגואיגה  קחרמה  לש  היצקנופ  אוה  תויעבט  תויסולכואל  םיעוטנ 
רעיה ןיבל  תויעבטה  תויסולכואב  םיצעה  ןיב  יטנגה  ןוימדה  תדימ  יזא  היסרגורטניא , התייה  םאש  איה  ונתרעשה 

היולת היהת  ןוימדה  תדימו  םילודגה , םיצעה  לצא  רשאמ  םיינוניבהו  םינטקה  םיצעה  לצא  רתוי  הלודג  היהת  עוטנה 
קר שיו  רטמ  , אוה כ-500–1,000  םילשורי  ןרוא  לש  םיערזה  תצפה  חווט  .עוטנה  רעיהמ  קחרמב  םג 

םינטקו םיינוניב  םיצע  לש  יטנגה  ליפורפה  םאש  איה  ונתרעשה  ולש  . ליעיה  הקבאהה  חווט  יבגל  םינותנ  טעמ 
ןרוא לש  תויסולכואכ  הלא  םידמוע  רידגהל  ןתינ  הייסולכוא , התואב  םילודגה  םיצעה  לש  יטנגה  ליפורפל  המוד 
, תויעבטה תויסולכואה  ןיבל  םיעוטנה  תורעיה  ןיב  יטנגה  ןוימדה  תלדגה  דבלמ  .יחרזמה  פיטוקאהמ  םילשורי 

ןיב םיקהבומ  םילדבה  ןכל , .ןמצע  תויעבטה  תויסולכואה  ןיב  םילדבהה  תא  ןיטקהל  םג  היופצ  היסרגורטניא 
.ללכב םא  דבלב  השלח  היסרגורטניאל  תודע  םה  םג  ווהי  ןמצע , ןיבל  ןניב  תויעבטה , תויסולכואה 
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לע תויעבטה  תויסולכואה  רומיש  תורשפא  ןחבית  עוטנה , םינרואה  רעימ  תולדבנה  תויעבט  תויסולכוא  ואצמיי  םא 
.תויעבטה תויסולכואה  דודיבל  םיעוטנ  םילשורי  ןרוא  יצע  לוטנ  ץיח  רוזא  תריצי  ידי 

תוטיש

המיגד

םיכרעומה םיעוטנ  אל  םידמוע  םיצע מ-13  למרכב 261  ונמגד  םינגהו , עבטה  תושרמו  תורפסהמ   עדימ  לע  ססבתהב 
תויסולכואל ךומסה  קמוס  רהב  דחא  עוטנ  רעי  קר  םוגדל  ונלוכי  ןכלו  םיבר , רעי  יצע  התליכ  הפרשה ב-2010  .תויעבט  תויסולכואכ 

םיעבראה תשרוח  ןוינח  לש  יחרזמה  קלחב  תפסונ  הייסולכוא  (. n=18 ( ) עטינ ב-1959 רויא 1 ; הייסולכוא 15 ,  ) תויעבטה
אלו העוטנ , םנמא  איהש  ךכל  הבותכ  תודע  ונאצמ  אל  תאז  תורמל  ךא  תורשי , תורושב  העוטנכ  תיארנ  רויא 1 ) הייסולכוא 4 , )

תויסולכואה לש  תיטנגה  האוושהה  ןכל , .הז  רעיב  םיצע  העבש  קר  םוגדל  ונלוכי  םיצעה  הבוג  לשב  .הלש  העיטנה  תנש  העודי 
.קמוס רהב  עוטנה  רעיה  ןיבל  ןניב  קר  התשענ  תויעבטה 

רויא 1
STRUCTURE  תזילנא תואצות  יפל  תויטנג  תוצובקל  רקחמה  תויסולכוא  תקולח 

הייסולכוא לכ  הלבט 1 .)  ) תוקדבנה תויסולכואה  לכ  לש  םירפסמה  ןויצ  םע  למרכה  רה  לש  ( Google  ) ןייוול תנומת  .א  1
יעבצל םאתהב  הילא  תכייתשמ  הייסולכואהש  ירקיעה  יטנגה  ליפורפה  תצובק  תא  ןייפאמ  םעבצש  םילוגיעב  תפקומ 
לש יטנגה  ליפורפל  ריבצ  לכ  לש  תיסחיה  המורתה  תא  למסמ  לוגיעה  יבוע  .הזילנאב  ולבקתהש  ( cluster  ) ריבצה

תופירשל תיסחי  ךומנ  ןוכיס  לשב  רמומישל  ןוילע  תופידע  רדסב  תוגרודמה  תויסולכואה  תא  למסמ  חרפ  .הייסולכואה 
(. 10 סמ '  ) הלתמ סכרו  ( 8 סמ '  ) תורעמ לחנ  (, 7 סמ '  ) ג.נ 181 (, 6 סמ '  ) ןול ' גח שא - חטש  תורזוח :

תיטנג הזילנא 
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- ידה הצומ  םיטחמהמ  .הדבעמב  ןתאפקהל  דע  רוריקב  ורמשנש  תוריעצ  םיטחמ  רפסמ  ץע  לכמ  ונפסא  תויטנגה  תוזילנאה  עוציבל 
השענ יטנג   ליפורפ  ןויפא  (. PCR, Polymerase Chain Reaction  ) זרמילופ םיזנאה  לש  תרשרש  תבוגתב  רבגוהו  ייא  - ןא
תוטיש לכ  לש  ףסונ  טוריפ  (. AFLP (Amplified Fragments Length Polymorphism תטישב תיטנג  עבצא  תעיבט  תרזעב 

.2 םיחפסנ 1 , אבומ ב רקחמה 

תואצות

תויסולכואל םיידוחיי  םירתאו  תיטנג  תונוש 

(He  ) היופצה תויטוגיזורטהה  יכרע  .ומגדנש  תויסולכואהמ  תחא  לכ  לש  יטנגה  ליפורפה  ןייפואו  ( loci  ) םייטנג םירתא  ואצמנ 298 
הלבט 1, 15 ב סמ '  ) קמוס רהב  עוטנה  רעיה  לש  תויטוגיזורטהה  לש 0.029–0.137 . חווטב  התייה  ( n=13  ) תויעבטה תויסולכואב 

תשרוחב עוטנכ  דושחה  רעיה  לש  וזמ  םגו  תויעבטה , תויסולכואה  תיברמ  לש  וזמ  ההובג  התייה  ( He=0.151 ( ) חפסנ 3 בו רויא 1  ב
(. חפסנבו 3 רויא 1  ב הלבט 1 , 4 ב סמ ' ( ) He=0.104  ) םיעבראה

, עוטנה רעיב  םיצעלו  תויעבטה  תויסולכואה  ללכל  םיפתושמ  םירתא  כ-61% )  ) התליג 183 םייטנגה  םירתאה  לש  האוושה 
ללכל םיפתושמ  ויה  םיפסונ  םייטנג  םירתא  כ-12% )  ) ו-37 םיידוחיי , םייטנג  םירתא  כ-23% )  ) ואצמנ 69 תויעבטה  תויסולכואל 
תוצובק לכב  ואצמנ  תויעבטה  תויסולכואל  םיידוחייה  םירתאה  .םיעבראה  תשרוחב  עוטנכ  דושחה  רעילו  תויעבטה  תויסולכואה 

.תויעבטה תויסולכואה  לש  םילודגו ) םיינוניב  םינטק ,  ) לדוגה

הלבט 1
םילשורי ןרוא  תויסולכוא  לש  רומיש  תגרד  לש  הכרעהה  לע  םיעיפשמה  םירטמרפ 

תויעבט
תעצוממ ( He  ) היופצ תויטוגיזורטה  יכרע  ומגדנש , םיטרפה  רפסמ  למרכב , ומגדנש  םילשורי  ןרוא  תויסולכוא  רפסמו  םש 

(, תנשמ 2015 "ל  קק תפמ  יפל   ) רתויב בורק  עוטנ  םילשורי  ןרוא  דמועל  קחרמ  ןקתה , תייטסו  הייסולכואה  לדוגל  תנקותמ 
תויסולכואה לש  יטנג  רומישל  גוריד  תיעבטה , הייסולכואל  עוטנה  רעיהמ  םינג  לש  היסרגורטניא )  ) הרידחה תכרעה 

לע רומישל  גורידו  רתויב ) הכומנה   4 רתויב , ההובגה  תופידעה   1  ) תיטנגה תוידוחייהו  תויטוגיזורטהה  תדימ  יפ  לע  תויעבט 
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(. הכומנ תופידע  ב  ההובג , תופידע  א   ) תורזוח תופרשל  ךומנה  ןוכיסה  תדימ  יפ 

םיפתושמ םייטנג  םירתא  ( 1%  ) השולש קר  התארה  םיפתושמה  םייטנגה  םירתאה  רפסמ  יפ  לע  היסרגורטניאה , רועיש  תקידב 
םיצעלו קמוס  רהב  עוטנה  רעיל  םיפתושמ  ( 4%  ) םיפסונ םייטנג  םירתא  ו-12  םינטקה , םייעבטה  םיצעלו  קמוס  רהב  עוטנה  רעיל 

ןיב 0.12 ל-0.68. הענ  םתורידתש  םידוחיי , םייטנג  םירתא  הנומש  ואצמנ  קמוס  רהב  עוטנה  רעיה  יצעב  .םיינוניבה  וא  םינטקה 

תויסולכואה לש  יטנגה  בכרהה 

רויא 1 ב הלבט 1 , 15 ב סמ '  ) קמוס רהב  עוטנה  רעיה  לש  יטנגה  בכרהה  (, Nei’s Genetic Distance  ) יטנגה קחרמה  יפ  לע 
תויעבטה תויסולכואה  ןיב  םיבר  םיקהבומ  םילדבה  םג  ואצמנ  .למרכב  תויעבטה  תויסולכואה  לכמ  קהבומ  ןפואב  הנוש  חפסנ 3 ) בו

(. חפסנ 4 )

יטנג ןוימד  לש  תוצובקל  ןתוכייתשה  יפ  לע  םינוש  םיעבצב  םילוגיעב  תופקומ  תויסולכואה  תוגצומ  רויא 1 )  ) רקחמה רוזא  תפמב 
חפסנב 3.

בוהצ קורי , תחא : הייסולכואל  ידוחיי  אוהש  יטנג  ליפורפ  ( 1 : ) תויעבטה תויסולכואב  םייטנג  םיליפורפ  לש  םיסופד  השולש  ואצמנ 
(3 ; ) תלכתו זיקרוט  תויסולכוא : שולשל  ףתושמ  יטנג  ליפורפ  ( 2 (; ) חפסנ 3 בו רויא 1  ב הלבט 1 , ו-15 ב , 5 תויסולכוא 1 ,  ) םותכו

(. חפסנ 3 בו רויא 1  הלבט 1, ב ב  ) לוגסו לוחכ , םודא , תויסולכוא : רפסמ  ןייפאמה  יטנג  ליפורפ 

הריבסה הקולחהש  אצמנ  תוצובק ,) לוכה 40  ךס  םילודג ; וא  םיינוניב  םינטק ,  ) לדוגה תוצובק  לש  העפשהה  םג  הקדבנ  רשאכ 
.םימוד ויה  תויסולכואהמ  תחא  לכ  ךותב  לדוגה  תוצובק  שולשב  םיטרפה  לש  םייטנגה  םיליפורפה  .תוצובק  איה ל-11  רתויב 

חפסנ  ) הילא םיכייתשמ  םהש  הייסולכואב  םירגובה  םיצעה  לש  יטנגה  ליפורפה  יפ  לע  וידחי  וצבוק  תוצובקה  םירקמה  תיברמב 
(. 3

יטנג קחרמל  יפרגואג  קחרמ  ןיב  רשקה 

תויטנג תוצובקל  תיבחרמה  הקולחב  (. r=0.061; P=0.1941  ) תויסולכואה ןיב  יפרגואגה  קחרמל  יטנגה  קחרמה  ןיב  רשק  אצמנ  אל 
ןוימדה תא  ריבסהל  ןתינ  אל  ןכל , .המוד  יטנג  ליפורפ  חרכהב  תוקלוח  אל  תיפרגואג  תובורק  ןהש  תוצובקש  תוארל  ןתינ  רויא 1 ) )

.תיבחרמ הברק  יפ  לע  תויעבטה  תויסולכואה  ןיב  יטנגה 

האצמנ אל  רצקה  קחרמה  תורמל  הלבט 1 .)  ) עוטנ רעימ  רטמ  ןיב 500–1,000  תוקחורמ  תויעבטה  תויסולכואה  ךותמ 13  הנומש 
לבא תנשב 2010 , הלודגה  הפרשב  ופרשנ  למרכב  ויהש  םיעוטנה  תורעיה  תיברמש  ןייצל  שי  הלבט 1 .)  ) תיתוהמ היסרגורטניא 

.תויעבטה תויסולכואל  ךומס  טובנל  םייושע  םהיאצאצ 
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וחוודש תויסולכוא  םוקימ  לע  םיפוצ  הדסמ , – רב יבא  ר  '' דו זכרמב )  ) ןמאנ ידיג  פורפ ' המלש , – ןב לחר  פורפ ' רקחמה , יחנמ 
המיגדל תומיאתמו  תויעבטכ 

ןויד

, ינגורטה יטנג  בכרה  םע  תויסולכוא  - תת רפסממ  בכרומ  למרכב  םילשורי  ןרוא  לש  יחרזמה  פיטוקאהש  תוארמ  רקחמה  תואצות 
תא ונחבש  םימדוק  םירקחמ  לש  תומוד  תונקסמ  תוקזחמ  תואצותה  .דיחא  יטנג  ליפורפ  םע  תחא  לע  - תייסולכוא תורצוי  ןניאש 

. םינוש  םיירלוקלומ  םיעצמאב  תיטנגה  תונושה 

, םינטקה םיצעה  וצבקתה  םירקמה  תיברמב  .עוטנה  רעיה  לש  הזמ  לדבנ  וקדבנש  תויעבטה  תויסולכואה  לכ  לש  יטנגה  בכרהה 
האצמנ אל  עוטנה , רעיה  יצעל  הברקהו  ןטקה  םגדמה  תורמלש  רמול  ןתינ  ןכל , .וידחי  הייסולכוא  לכמ  םילודגהו  םיינוניבה 

למרכב םילשורי  ןרוא  לש  תועיטנל  רמולכ , .תויעבטה  תויסולכואל  עוטנה  רעיה  יצעמ  םירז  םינג  לש  תיתועמשמ  היסרגורטניא 
יחרזמה ןזהמ  םילשורי  ןרוא  לש  תויעבטה  תויסולכואה  לש  ידוחייה  יטנגה  בכרהה  לע  ללכב , םא  תילוש , העפשה  קר  התייה 

.למרכב

ריבסהל ןתינ  חורב , םיערז  תצפה  לעבו  חור  קבאומ  ןימב  תיפרגואג , תובורק  תויסולכואב  ידוחייה  יטנגה  בכרהה  לש  רומישה  תא 
. תובורק  תויסולכוא  ןיב  םג  תידדה  הקבאה  תוליבגמ  םיצעה  תורמצשו  דבלב  , רצק  חווטל  םיצפומ  םיערזה  תיברמש  ךכב 

( םינש ינב 15   ) םיריעצ ןרוא  יצע  לש  םתלוכי  תאו  עוטנה , רעיב  םרוקמש  םיטבנ  לש  תוטשפתהה  תא  הארנכ  םיבכעמ  הלא  םימרוג 
םירחא םירקחמב  רטמ  . לש כ-500  קחרמב  םייעבט  ןרוא  יצע  קיבאהל  עוטנה  רעיב  םרוקמש  רטמ ) כ-3   ) םיכומנו
. םיחותפ  םיחטשל  םיעוטנ  ןרוא  תורעימ  םיצע  לש  תוטשפתה  הליחתמ  תועיטנה  רחאל  םינש  קרש כ-30–35  אצמנ 
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למרכב םילשורי  ןרוא  יטחמ  תמיגד 
עוטנה רעיהמ  םינג  לש  הבר  היסרגורטניא  האצמנ  אל  םינש , לעמ 60  היה  למרכב  םיעוטנה  ןרואה  תורעי  לש  םליגש  יפ  לע  ףא 

תוירופהו  החימצה  לש  בוכיעל  רעיה , יצע  ןיב  הקזח  תורחתל  המרג  ההובגה  העיטנה  תופיפצש  ןכתי  .תויעבטה  תויסולכואל 
עוטנה רעיה  יצע  ןמז  ךרואלש  תוריבס  תמייק  תאז , םע  .דבלב  םירצק  םיקחרמל  םרוזיפלו  םיערזו  הקבא  לש  רוצייה  תלבגהל 

תא וריבגיו  םיעוטנו , םייעבט  םידמוע  ןיב  קחרמה  תא  ומצמצי  וטשפתי , תנשב 2010 , הפרשה  רחאל  ולדגש  םיטבנב  םרוקמש 
.יטנג בוברעלו  תידדה  הירפהל  יוכיסה 

עוטנה רעיהמ  םינג  לש  תיתועמשמ  היסרגורטניא  האצמנ  אל  ןיידע  למרכב  םינרואה  תועיטנ  רחאל  רתויו  הנש  כ-60  םוכיסל ,
.ןרמשל םיבייח  ונאש  למרכב  יחרזמה  ןזהמ  םילשורי  ןרוא  לש  תויעבט  תויסולכוא  תומייק  ןיידעו  תויעבטה , תויסולכואל 

רומישל תוצלמה 

רומישב םג  דקמתהל  ךירצ  ינרעי  קשממ  יגולויבה , ןווגמה  לש  בושחו  יתוהמ  קלחכ  יטנג  ןווגמה  רומישל  תימשרה  תוביוחמל  טרפ 
תונייפאתמה תוינגורטה  תויסולכוא  לש  ןתינה  לככ  בר  רפסמ  רמשל  םיצילממ  ונא  ןכל , יללכה  . יטנגה  ןווגמה 

.יחרזמה פיטוקאהמ  םילשורי  ןרוא  לש  תיסחי  םינוש  םייטנג  םיליפורפב 

.ךומנ ןהב  ןוכיסהש  תויסולכוא  רקיעב  רמשלו  תורזוח , תופרשל  ןוכיסב  םג  בשחתהל  הכירצ  רומישל  תויעבטה  תויסולכואה  תריחב 
ץיח ירוזא  תריצי  לש  תונכתיהה  תא  ונקדב  הלא  םינוירטירקל  םאתהב  חפסנ 5 . אבומ ב הפרשל   ןוכיסה  ימרוג  טוריפ 

תיארנ רויא 2  .ןמרכו ב הנטנא  הנגהה , םירתאב  ואצמנש  תויסולכואה  ביבסו  תורעמה , לחנו  ןול  ' גח - שא חטש  תויסולכוא  ביבס 
םגש 500 ונל  הארנ  .ץיחה  תריצי  לע  דואמ  לקמה  רבד  תויסולכואה , ביבס  רטמ  לש 1,000  סוידרב  ץיחה  ירוזא  ןיב  הבר  הפיפח 

.יחרזמה פיטוקאל  הריבס  ךא  תיקלח  הנגהה  קפסל  ולכוי  רטמ 

תריצי .םהמ  םיקלוסמ  םינרואה  לכש  םיבר  ץיח  ירוזא  םינגהו  עבטה  תושר  תרצוי  למרכב  תופרש  תנכס  םוצמצל  ץמאמה  תרגסמב 
לש ידוחייה  יטנגה  בכרהה  לע  הנגהל  םג  שמשל  לכות  רומישל  םייוארה  םייעבטה  םינרואה  תויסולכוא  ביבס  תופרש  דגנ  ץיח  ירוזא 

תינמז וב  ושמשיש  ץיח  ירוזא  תריציל  קשממ  תינכות  ןיכהל  םיצילממ  ונא  .למרכב  םילשורי  ןרוא  לש  תויעבטה  תויסולכואה 
.יטנגה רומישל  ומרתיו  תופרש  תעינמל 

רומיש לע  לקמה  רבד  ופרשנ ב-2010 , תויעבטה  תויסולכואל  םיכומסה  םילשורי  ןרוא  לש  םיעוטנה  תורעיה  תיברמש  שיגדהל  שי 
.למרכב םילשורי  ןרוא  לש  יחרזמה  פיטוקאה 

[12]
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רויא 2
Google תונומתה רוקמ  .תורחבנ  תויסולכוא  ביבס  ץיח  חטש  תריציל  תונכתיה  תקידב 

.רטמ םילוגיעה 1,000  סוידר  , earth
, רומישל הנוילע  תופידעב  תואצמנה  ( 8 סמ '  ) תורעמ לחנו  ( 7 סמ '  ) ג.נ 181 (, 6 סמ '  ) ןול ' גח שא —  חטש  תויסולכוא  .א 

(. חפסנ 3 רויא 1 ו הלבט 1 ,  ) תופרשל תיסחי  ךומנ  ןוכיסבו 
תואצמנו הלבט 1 )  ) עוטנ רעיל  תיסחי  בורק  תואצמנה  (, 13 סמ '  ) ןמרכו ( 5 סמ '  ) הנטנא (, 12 סמ '  ) הנגהה תויסולכוא  .ב 

(. רויא 1  ) תופרש תוטשפתהל  ההובג  הנכסב 

תודות

עבטה תושרל  רקחמ 125-1-4 ,)  ) למרכה םוקיש  ירקחמ  תרגסמב  רקחמה  תא  ןמימש  הביבסה  תנגהל  דרשמל  םידומ  ונחנא 
תומיגדה ףוסיאב  הרזע  לע  גירש  רימאל  םידומ  ונא  .םיעוטנה  תורעיה  תופמ  לע  תמייקה  ןרקלו  הרומשב  המיגדה  רושיא  לע  םינגהו 

.יעוצקמה ץועייהו  עדימה  ףותיש  לע  רלסט  המענ  ר  '' דלו

השעמל הכלה 

: םינגהו עבטה  תושר  ישאר , ןעדמ  ידקש , עשוהי  ד"ר 

איה םירקוחה  לש  הנקסמה  .הכומנ  תויעבט  תויסולכואל  עוטנה  רעיהמ  םינג  לש  הרידחה  תדימש  םיארמ  םירקוחה 
םויה דע  .וילע  רומשל  ידכ  יחרזמה  ןזהמ  םילשורי  ןרוא  לש  םידמועה  ביבס  םירטמ  תואמ  ינב  ץיח  יווק  םיקהל  ךירצש 
יצע ןיבל  וניב  דירפהל  תישעמ  תורשפא  ןיאש  תויה  הלטבל  הכרב  אוה  יחרזמה  ןזה  תא  רמשל  ןויסינהש  חוטב  יתייה 

יחרזמה ןזה  תא  רמשל  ןתינ  אקוודש  הארמ  רקחמה  .תיטנג  הדחאה "  " היהת רבד  לש  ופוסב  ךכיפלו  םיעוטנה , ןרואה 
םא לבא  רמאמהמ .) טוטיצה  " ) ללכב םא  תילוש ,  " יחרזמה ןזהמ  תויסולכואל  םיעוטנ  םיצעמ  םינג  לש  הרידחהש  םושמ 

עיקשהל ונילע  המל  ךכ ,
? תוברעתה לכ  אלל  ומצע  לע  רומשל  חילצמש  ןימ  רומישב  םיבאשמ 

https://magazine.isees.org.il/?p=16602



תורוקמ

ןרקה .םילשורי  ןרוא  תורעי  קשממ  לע  שגדב  למרכה  לש  הצועמה  חמוצה  קשממ  .ש 2004 . יזנכשא   .1
.םינגהו עבטה  תושרו  לארשיל  תמייקה 

דמוע . 1 לארשיב : רב  לדגה  םילשורי  ןרוא  לש  יטנג  רומיש  .םירחאו 2007 . יבהז ע  בויר י , ינומדמ ע ,  .2
.19-15 רעי 9 : הדוהי . ירהב  קרסמה  תרומש 

 – םיחותפ םיחטשל  םיעוטנ  תורעימ  םילשורי  ןרוא  תוטשפתה  .י 2014 . ןהכו  יקצולוברפ א  ץייו י ,  .3
.320-312 הביבסו 4(4 :) היגולוקא  .תויפונ  תוכלשהו  םייגולוקא  םיכילהת 
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