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הפוריא זכרמ  תורעיב  תומייקה  תסיפת  ישרוש 
האמה ה-18 תליחתב 

יפ לא  העגהל  ששח  תררועמ  םיינויח , םינוש  עבט  יבאשמ  לש  תולכ  דע  לוצינב  תכמתנה  תישונאה , הרבחה  לש  הריהמ  תוחתפתה 
רואיתה .םתושדחתה  בצק  לע  הלוע  וניאש  בצקב  תושעיהל  ךירצ  םיבאשמ  לוצינ  יכ  הסיפת  תשבגתמ  הז  ששח  לומ  לא  .םוהת 

וירב ץראה  רודכ  תגספל  וא  ( 1987  ) דנלטנורב תדעו  "ח  ודל דע  ילוא  תוקיחרמה  תונוש  תויצאיצוסא  הלעמו  רכומ  יאדווב  עמשנ 
ירקיעה םלגה  רמוח  ויה  םיצעשכ  םחפה , יוליג  םרט  תואמב ה-15–18  הפוריאב  הררשש  תואיצמה  לש  רואית  והז  ךא  (, 1992)

.םויכ ונל  תרכומה  תומייקה  תסיפת  הנושארל  השבוג  זא  וא  .היינבלו  היגרנאל 

תישונאה היצזיליוויצה  החתפתה  האמה ה-19 )  ) טפנבו האמה ה-18 )  ) םחפב יביסנטניאה  שומישה  תליחת  דעו  הירוטסיהה  רחשמ 
תומחלמל םרגש  ץעב , רוסחמ  ןמזה  םע  הרצי  םירוצעמ  תרסח  התירכ  .יעבט  ןפואב  שדחתמה  עבט  באשמ  ץעב –  שומיש  ידכ  ךות 

תורעיה תדמשה  ךכ , לע  ףסונ  ןתעיקשל  . וא  תויוברת  תיילעל  איבה  רבדהו  הז , עבט  באשמ  לע  הטילשו  השיכר  תורטמל  תובר 
תורהנ תמיסחל  גלשו ,) םיעלס  תולופמ  עקרק , תושילג   ) םילולת תונורדמ  תוטטומתהל  הליבוה  םיבחרנ  םייררה  םיחטש  ינפ  לע 

לש רתוי  הבר  תומכ  תקפסאב  ךרוצהו  םייניבה  ימי  םות  םע  הפוריאב  םדאה  תוַברתִה  .םישנא  גרהלו  םיבושיי  סרהל  תוציב , תריצילו 
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יתיישעתה רוצייב  היילעה  םג  .םייאלקח  םיחטשל  םינותמ  תונורדמבו  םיקמעב  רעי  יחטש  תכיפהב  תרכינ  היילעל  ומרג  ןוזמ 
חרקה תפוקתכ  תורכומה  תואמב ה-15–18 , רבג  םיתב  תקסהב  ךרוצה  הלא , לכ  לע  ףסונ  .ץע  לש  תומוצע  תויומכ  הכירצִה 

.הנטקה

, רחא חוסינב  וא  םיאבה , תורודל  ץעה  תקפסא  דיתעל  גואדל  הפוריא  זכרמב  םייעוצקמה  םינרעיל  םרג  תורעיה  לש  םוגעה  בצמה 
םישומישה לכל  אמייק  - תב ץע  תקפסא  םייקל  ידכ  תורעיה  לוהינל  תונושה  תויורשפאב  ונד  םה  תומייק ." אשונ ה" תא  הלעה 

הזכרמבש רעי  קשממ  תרות  ידכל  ושבגתה  הלא  םינויד  .םינושה  ץראה  ילבחב  םידבכ  םיקזנ  עונמלו  הז   םלג  רמוחב  םיצוחנה 
הלידגה תפסות  רשאמ  תוחפ  וא  רתוי  תורכל  ןיא   " היה ןורתפה  .תומייק  תינמרגב  ותועמשמש  , Nachhaltigkeit  – שדח חנומ 
ךשמהב .תיתפוקתה  וא  תיתנשה  הלידגה  תפסות  תעיבק  םשל  םיצעה  תדידמ  תרות  תוחתפתהל  הליבוה  וז  הרדגה  תיתנשה " 

הבוג עצוממ  סיסב  לע  םיצעה  תלידג  תוחתפתה  רואית  ןהבו  תואלבטמ  בכרוהש  רעיה , לוהינל  ןונגנמ  חותיפ  ידיל  האיבה  םג  איה 
םיצעה לש  הבוגל  החימצה  תדימש  תויה  עבקנ  הז  דדמ  ליגב 50 . םנודב ) םיהובגה  םיצעה  וא 10   ) רטקהב םיהובגה  םיצעה   100
התירכ חיטבהל  ודעונש  םיקוח  וקקחנ  הפוקת  התואב  .םיצעה  תופיפצ  לש  אלו  לודיגה  תיבב  םיבאשמ  תונימז  לש  היצקנופ  איה 

לע הרימש  רב , ייח  םימ , תקפסא  ותביבס –  ןיבל  רעיה  ןיבש  םירשקה  תנבה  ךותמ  וילע , רומשל  הרטמב  רעי  תוקלח  לש  תרדוסמ 
.דועו ירפכה  בחרמב  םייתרבח  םידוקפת  םויקל  ילכלכ  רוקמ  עקרק , תושילגו  גלשו  םיעלס  תולופמ  ינפמ  תורייעו  םירפכ 

לרק סנאה  רפסה , רבחמ  הינמרג ) .  ) גיצפיילב תנשב 1713  תינמרגה  הפשב  הנושארל  הספדוה  רעיל  םייקמה  קשממה  תרות 
תעה לש  הינמרגב  זוחמ  , Sachsen  ) הינוסקס תנידמ  ךלמ  םעטמ  הנוממה  היה  ( Hans Carl Von Carlowitz  ) ץיבולרק ןופ 
םיימשרה וידומיל  םותב  אצי  הלוצא , תחפשממ  גולואג  ץיבולרק , ןופ  .ץרָה  ירהב  םינושה  תורכמהו  תורעיה  קשממ  לע  תיחכונה )

, דועו הילטיאב  הילגנאב , תפרצב , דבעו  רייס  אוה  .ותפוקתב  םיליצא  ינב  ברקב  גוהנכ  תיללכ  הלכשה  םשל  םינש  שמח  ןב  עסמל 
היינב םשל  ול  שורדה  תא  תורכל  רעיל  הנופ  היה  ןזרג  לעב  לכש  הארו  הפוריאב  תורעיה  לש  םירוצעמה  רסח  סרהה  תא  הווח  םש 

.םומיחו

םיערזב שומישל  איבה  לרוא ) ירה  דעו  יטנלטאה  סונייקואהמ  םיערתשמה   ) דואמ םילודג  ץרא  ילבח  שדחמ  תעטל  ףוחדה  חרכהה 
לובי תעפוש  הנש  רמולכ   ) םיערזה ילוביב  הברה  תויגוריסה  בקע  םינוש ) םיפיטוקא   ) םינושו םיבר  תורוקממ  ךא  ןימה  ותואמ 

לש ופוסב  ואיבה  םירחא  םירקמב  הבוט  תוחתפתהו  דחא  דצמ  תועיטנב  החלצהה  רסוח  הלילח .) רזוחו  לד  לובי  לש  םינש  הירחאו 
םיערזהש לודיגה  תיבב  םיאנתה  תא  םימאות  םניאש  לודיג  תיב  יאנתב  םיוסמ  ןימ  תעטל  ןיאש  תונרעיב  תיסיסבה  הנבהל  רבד 

לש הצופתה  תא  םיעבוק  םיערזה  רוקמ  לש  לודיגה  תיב  יאנת  רמולכ , המודכו  . תיגולויזיפ  תיגולונפ , תונוש  לשב  וב , ופסאנ 
םינרעיה לש  הנחבהה  (. seed dispersal zone ' ) םיערזה תצופת  םוחת   ' הנוכמ וז  העפות  .רעיה  שודיח  םשל  םיליתשהו  םיערזה 

עדמ תוחתפתהל  ומרת  םיפיטוקאה , יוליגו  לודיגה ) תיב  יאנת   ) הביבסה יאנת  ןיבל  ןימ  ותואמ  םיצע  תוחתפתה  ןיבש  רשקב 
.היגולוקאה

אוהש הברה  תלעותהו  תכרעמה  יתוריש  ידעלבש  תויה  ותוא , דיחכי  אל  םדאהש  יוצרו  תישונאה , תוחתפתהה  שרע  אוה  רעיה 
.חטבומ וניא  םדאה  םויק  הל , יארחא 
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