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רשיבא ביבא  םוליצ :

 – ינוריע עבט  רתאל  ץע  תקפסא  םשל  עטינש  רעימ 
םיטנ ' גרסה תשרוח  לש  ינרעי  לוהינמ  תונבות 

תופיפצב םינגומו , םירידנ  עבט  יכרעב  הרישע  השרוחה  .הינתנ  ריעה  םוחתב  ידוחיי  ינוריע  עבט  רתא  איה  םיטנ  ' גרסה תשרוח 
, ךשמהב (. 1926  ) תירוטדנמה רועייה  תקלחמ  ידי  - לע םינולא  תועיטנב  רעיה  לש  ותישאר  .ןורשב  םימוד  םיחטשב  הל  הבורק  ןיאש 
"ל קק לש  םייקשמה  תורעיה  ךרעממ  קלחכ  ( Eucalyptus camaldulensis  ) רוקמה סוטפילקיא  יצע  םוקמב  ועטינ  תונשב ה-50 ,

דוגינב .היינבל  ץע  תוכומסכ  םיקדו  םיהובג  םיצע  לש  לודיג  דדועל  הרטמב  הבר  תופיפצב  ועטינ  םיצעה  .ץע  תקפסא  םתרטמש 
לע ורצונש  לודיג  יתב  ןווגמ  שי  םיטנ  ' גרסה תשרוחב  ידמל  , לד  ןהב  חמוצהו  יחה  ינימ  רשועש  תובר , סוטפילקיא  תושרוחל 

םינימ  26 הדחכה , תנכסב  םינימ   22 םירידנ , םינימ  םהבו 33  םיחמצ , ינימ  םימייקמו כ-325  תויתיסרחו  תוילוח  תועקרק  לש  ןווגמ 
ןורשה תייחמצל  ינייפוא  עבט  לש  יא  איה  השרוחה  תולק  . תועקרקל  םתצופתב  םילבגומה  םיימדנא  םינימ  ו-14  םינגומ ,

.רועייו תואלקח  תויתשת , יוניב , חותיפ –  לשב  הדחכנ , ףאו  תושק , העגפנ  םיבר  תומוקמבש 

זרזה היהו  תיצראה , המרה  לא  תירוזא  - תימוקמה המרל  רבעמ  רתאה  לש  תיגולוקאה  ותובישח  תא  הלעמ  םוצעה  ינטובה  רשועה 
הקוזחת חפסנ  םע  ינוריע  עבט  רתא  כ תירוטוטטס )  ) הקוקח הנגה  רתאל  הקינעהש  ( 2013  ) ריע ןיינב  תינכות  לש  הרושיאל 

ףונ תא  םיאתהל  ךרוצה  דלונ  הייריעה  ידיל  חטשה  תרבעה  םע  .םוקמב  עבטה  יכרע  חופיטל  םיעצמאה  תא  טרפמה  יגולוקא 
.ןורשה לש  עבטה  יכרע  תא  רמשמה  להק  טלוק  ינוריע  עבט  רתאכ  םישדחה , וידועייל  ףופצ  יקשמ  רעימ  ותונשלו –  השרוחה 

ןיבל םיצע , תלוטנ  הביבסב  וחתפתהש  םירידנה  םינימה  רומישו  עבט  תרימש  ידעיב  הדימע  ןיבש  ךלמה  ךרד  תא  אוצמל  ןויסינב 
הקוזחתה יקשממ  תא  הינתנ  תייריע  התוויל  תיסחי , תולקב  הנממ  םילחלחמ  םימש  הלק  עקרק  לש  הביבסב  אירב  רעי  לע  הרימש 

.םיצעה תואירב  דדמ  לעו  יגולויבה  ןווגמה  לע  לולידה  תמצוע  תעפשה  תא  ןוחבל  ותרטמש  רוטיְנּב ,

רשיבא ביבא  םוליצ : תונרעי |  תודובע  אלל  תרוקיב  רוזא  לאמשמ : תינוניב , תופיפצ  תמרל  לוליד  רבעש  רוזא  ךרדל : ןימימ 
הפרש רבעש  חטשב  רעיה , תבילב  א ) : ) תרוקיבלו םיינרעי  םילופיט  יגוס  ינשל  קלוח  חטשה  ץיקב 2015.  עצוב  השרוחה  לוליד 
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השרוחה חטש  תיברמ  ב ) "; ) הכומנ םיצע  תופיפצ   " לופיט ןלהל  .םנודל  םיצע  לש 10–15  תופיפצל  יברמ  לוליד  עצוב  תנשב 2010 ,
לכ ושענ  אל  םימתכ  השולשב  ג ) "; ) תינוניב םיצע  תופיפצ   " לופיט ןלהל  .םנודל  םיצע  לש כ-35  תופיפצל  תינוניב  המצועב  ללוד 

". ההובג םיצע  תופיפצ   " רמולכ תרוקיב , ןלהל  .עצוממב  םנודל  םיצע  הרתונ כ-75  םיצעה  תופיפצו  לוליד , וא  תוברעתה 

תוקד והש 40  םירקוסה  .הנשב  םייתנוע  םירוקיב  העברא  ללכו  ( 2019–2016  ) יצחו םינש  שולש  ךשמב  ךרענ  םירפרפה  רוטינ 
.וב ופצנש  םירגובה  םירפרפה  ומשרנו  תיטיא  הכילהב  רקסנ  חטשה  את  .תרוקיבהו  לופיטה  יחטשמ  דחא  לכב 

הרוש ספסופמ ; ףנכ  – קוריו םייתלצמה  ףנכ  – םותכ שיושמ , ןינבל  ןונצה , ןינבל  ןימימ : הנוילע , הרוש  .םיטנ  ’ גרסה תשרוחב  םירפרפ 
, ןופאה ןולחכ  ןימימ : הנותחת , הרוש  האנ ; תינונס  – בנזו העמוחה  ןתשוחנ  לבלבחה , תידוקנ  ןתלתה , ינובהצ  ןימימ : תיעצמא ,

רמות ריפואו  ינימינב  יבוד  םוליצ : ןחודה |  תירֵּפסֶהו  הפכרה  ןינבל  ףשרוחה , תיפמינ 
ךרענ תחא , לכ  לש 100 מ"ר  לופיט ) לכל  תורזח  שולש   ) תוקלח עשתב  תנשב 2016 . םירוקיב  השולש  ללכ  הייחמצה  רוטינ 

.טרופמ הייחמצ  םישרת 

ודדמנ אל  הכומנ " םיצע  תופיפצ   " לופיטב .הזחה  הבוגב  עזגה  רטוק  תדידמ  ללכו  לולידה , רחאל  םינש  עברא  עצוב  םיצעה  רוטינ 
האוושהב תיתועמשמ  ןטק  היה  םישדחתמה  םיצעה  לש  יתלחתהה  עזגה  רטוקו  רבעב  הפרש  רבע  חטשהש  רחאמ  םיעזג , ירטוק 

.חטש תדיחיל  םיתמה  םיצעה  רפסמ  לש  הריפס  ונעציב  ןכ , ומכ  .קיתווה  רעיל 

וקדבנש םידדמה  לכב  וללוד , אלש  תרוקיבה  יחטשו  לוליד  ורבעש  םיחטשה  ןיב  םירכינ  םילדבה  לע  תועיבצמ  רוטינה  תואצות 
הייחמצה ינימ  רשוע  םג  ךכו  תרוקיבה , יחטשל  האוושהב  לולידה  יחטשב  םיהובג  ויה  םירפרפה  לש  עפשהו  רשועה  הלבט 1 .) )

הדשה לבשא   ,(Medicago murex  ) ןוזליחה תספסא  ומכ  םינימ  וז  הביסמ  .רומישל  תובישח  ילעב  םינימה  רשועו  יללכה 
Centaurium  ) ףוחה זברעו  ( Ornithopus pinnatus  ) הצונמ ףוע  ףכ  ןורשל ,) ותצופתב  לבגומה  , Stachys arvensis)

(. הכומנו תינוניב  םיצע  תופיפצ   ) םילופיטה ןיב  םיקהבומ  םילדבה  ואצמנ  אל  .לוליד  ורבעש  םיחטשב  קר  ורקסנ  ( maritimum
רטוק םיצעה , תואירבל  רשאב  .םילופיטה  ןיב  םילדבהה  תא  ףיצהל  ידכ  רתוי  תובורמ  תורזחו  רתוי  דפקומ  רוטינ  הנבמ  ושרדיי 
יחטשב .לוליד  ורבע  אלש  םיחטשב  עזגה  רטוקל  האוושהב  תיתועמשמ  לודג  היה  ינוניבה  לולידה  יחטשב  דדמנש  עצוממה  עזגה 

.םילפוטמה םיחטשל  האוושהב  םיתמ  םיצע  רתוי  הברה  ופצנ  םג  הלאה  תרוקיבה 

הלבט 1
2019-2016 םיטנ , ’ גרסה תשרוחב  רוטינה  תואצות 
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רעיה לוליד  הרורב : הלועה  הנקסמה  תויללכ , תומגמ  לע  עיבצהל  התייה  רוטינה  תרטמשו  םינטק , השרוחה  ידממש  יפ  לע  ףא 
ןולא רקיעב   ) םיצע ףוחה , תולוח  לש  תיגולוקאה  תכרעמב  יעבט  ןפואבש  הארנה , לככ  איה , הביסה  .יגולויבה  ןווגמה  םע  ביטימ 

הרישי שמש  ראשה , ןיב  םיללוכה , םיידוחיי , םיאנתל  םימאתומ  יחהו )  ) חמוצה ןכ  לע  .הבר  תולילדב  םייוצמ  יוצמ ) בורחו  רובתה 
וז תיגולוקא  תכרעמש  ןויצל  יואר  .יגולויבה  ןווגמה  תא  םילידגמ  רעי  תוחרק  תריציו  םיצעה  לוליד  ךכל , יא  .לחלחמו  לד  ילוח  עצמו 

םיעוטנ תורעיב  םיסוכמ  ןורשה  רוזאב  ןגומה  חטשהמ  .הקוקח 4%  תרגסמב  ןגומ  החטשמ  תוחפו מ-12%  הדחכה , תנכסב  היוצמ 
ידוחייה יגולויבה  ןווגמה  רומישל  ולולידו  רעיה  לוהינ  לש  הלודגה  המורתה  לע  םיעיבצמה  ונלש , םיאצממה  תובישח  ןאכמו  , 

.תולוחל

 

תורוקמ

ICCB). Eucalyptus effects on natural  ) עבט תרימש  סנכ  . 2019 ןוסנורהאו ג .' ןייד ת  רשיבא א ,  .1
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.לארשיל יגולונכט  ןוכמ  – 

.הינתנ תייריעל  שגוה  .םירקבמה  להק  לוהינלו  עבטה  יכרע  םוקישו  רומישל  תינכת  .ר 2009 . ןיקמורפ   .2
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.הינתנ

םיחטשב תויעבט  תויגולוקא  תודיחי  לש  ןגוציי  תדימ  .א 2016 . ץשו  קא מ  ' צלוו לייו ג , םתור ד ,  .4
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