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 | םלועבו לארשיב  לפלפו  הינבגע  ילודיגב  רקיעב  עגופה  (, TSWV  ) הינבגעה לש  הליבנה  ימתכ  סוריו  לש  אשנו  קיזמ  (, Frankliniella occidentalis  ) ינרופילק ספירת 
David Cappaert, Bugwood.org, CC BY-NC 3.0 םוליצ :

הרקבהו הצפהה  לע  םילקאה  תוממחתה  תוכלשה 
יבצקב םייוניש  םיחמצ –  תולחמ  לש  תיגולויבה 

םיאשנ לש  תוחתפתהה 

תוסיו ומכ  םדאל , תוקפסמ  ןהש  םיתורישה  לע  תובר  , תויגולוקא  תוכרעמ  לע  תרכינ  הדימב  עיפשהל  יופצ  םילקאה  יוניש 
תורקחנ םיקיזמ  תרקב  לע  םילקאה  יוניש  תועפשה  תואלקחב  . תיגולויב  הרקב  יקשממ  לש  םתוליעי  לעו  םיקיזמו , תולחמ 

טביהב רקיעב  תורקחנ  םיחמצ  תולחמ  לע  תועפשההו  קיזמהו , חמצה  יסחי  וא  ףרטנל  ףרוט  ןיב  תיתיעה  המאתהה  יטביהב  רקיעב 
תולחמ לש  הצפהה  יבצק  לע  םילקאה  יוניש  תוכלשהב  קסועה  רקחמ  רסח  הלחמה .) ללוחמ  םזינגרואה   ) ןגותפהו חמצה  יסחי 

.םיאשנ םיקרח  ידי  - לע םיחמצ  תויסולכואב 

לש ןדוקפת  תא  םיעבוקה  םיבכרומה  םיכילהתה  תא  וזחיש  םייריפמא  םירקחמ  דימעהל  השק  םילקאה , רבשמ  לש  תוליהבה  לומ 
תורפסהמ םינותנו  םייללכ  םייטרואת  םילדומ  בולישב  ןכ , יפ  לע  ףא  .תולחמ  לש  הצפהה  יסופד  תאו  תויגולוקא  תוכרעמ 

רקחמה יצמאמ  תא  דקמל  הלוכי  תאזכ  השיג  .םינוש  םינונגנמ  לש  תוירשפאה  תוכלשהה  תא  תוריהמב  ךירעהל  ןתינ  תירקחמה 
.תויופצ יתלב  תואצות  תנבהב  עייסלו  רתויב , םייתועמשמה  תויהל  םייופצש  םינונגנמבו  תוכרעמב  בר , ףסכ  ךירצמש  יריפמאה ,

.םיבר םיקיזמ  ללוכ  םיקרח , לש  םייחה  ינתשמ  לעו  היגולויזיפה  לע  םינוש  םילקא  ינתשמ  לש  תועפשהה  לע  בר  עדי  תורפסב  םייק 
היושע סויזלצ  תולעמ  לש 2  תוממחתהש  ךרעוהו  םיקרח  , לש  תוחתפתהה  בצקו  הרוטרפמט  ןיב  קזח  יבויח  רשק  ססוב  טרפב ,
הייברה לאיצנטופ  תא  יכירעמ  ןפואב  ריבגהל  ךכבו  הנועב  , םיפסונ  הייבר  ירוזחמ  השימח  דע  םילשהל  םינוש  םיקיזמל  רשפאל 

הנכס ןהב  המולגש  תולחמ , יאשנ  תויסולכוא  לש  תויוצרפתהל  םורגת  םילקאה  תוממחתהש  יופצ  ךכיפל , .םהלש  יברמה 
םיביוא ידי  - לע תולחמ  לש  תיגולויבה  הרקבה  לאיצנטופ  תא  ךירעהל  רתוי  השק  .םדאלו  רב  תויסולכואל  םג  ומכ  ןוזמה , תקפסאל 

.הלאכ םיאנתב  םייעבט 

יתש לש  הצפהה  תוקימניד  סיסבב  םידמועה  םייללכ  םינונגנמ  םיראתמה  םייטמתמ  םילדומ  ונחתיפ  וזכ  הכרעה  עוציב  םשל 
בור ךרואל  םיאשנה  ףוגב  םינכושש  (, persistent  ) םידימתמ םינגותפמ  תומרגנש  תולחמ  םיחמצ : תולחמ  לש  תויזכרמ  תוצובק 
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סחיב דואמ  רצק  ןמז  אשנה  ףוגב  םידרושש  (, non-persistent  ) םידימתמ יתלב  םינגותפמ  תומרגנש  תולחמו  אשנה , ייח  יבלש 
הרוטרפמט ייולת  םייונישמ  תויופצה  תויגולוימדיפאה  תוכלשהה  לש  יטרואת  חותינ  ונעציב  םילדומה  תועצמאב  וייח  . רוזחמל 

תורוקמ רפסממ  םינוזינה  , generalists  ) םיינללוכ םיפרוט  ידי  - לע היופצה  םתרקב  לשו  םיאשנה , םיקרחה  לש  תוחתפתהה  בצקב 
ידוקפתה ןווגמב  בושח  ריצ  איה  םייעבט  םיביוא  לש  תוחמתהה  תדימ  .םהמ  םינוזינה  דחא ) ןוזמ  רוקמל  םילבגומה   ) םיחמתמו ןוזמ )

" רידסה אבצה   " תשיגל סיסב  םה  םיינללוכ  םיפרוט  המגודל , .קפסל  תויושע  ןהש  םיקזנה  תרקב  לשו  םיילגר , יקורפ  תורבח  לש 
העובק םיפרוט  תייסולכוא  רמשל  היושע  םייפולח  ןוזמ  תורוקמ  תקפסא  היפלש  תרמשמ , תיגולויב  הרקבב  ( standing army)

הרקבל םיגוסה  ינשמ  םיפרוט  לש  ירחסמ  לודיג  םייק  ןכ , ומכ  .ותעפוה  לש  םימדקומ  םיבלשב  קיזמה  תוססבתה  תא  ענמתש 
.םיקיזמ תוצרפתהל  הבוגתב  םיפרוט  לש  ימוקמ  רורחש  ( – augmentative  ) תרבגתמ תיגולויב 

רקיעב תולחמ , ץיפהל  םתלוכי  תא  דואמ  ריבגהל  היושע  םיאשנה  תוחתפתה  בצקב  היילע  םילקאה , תוממחתה  םעש  אצמנ  יופצכ ,
רויא  ) תודימתמ תולחמ  לש  תרבגומה  הצפהה  תומודא .) תומוקע  רויא 1 :  ) תוחתפתהה יבצק  אוה  ןהב  ליבגמה  םרוגהש  תוכרעמב 

תוצובק יתש  תרקב  .םיאשנה  לש  םייחה  יבלש  לכב  היולת  איהש  ינפמ  םיהובג , - אל תוחתפתה  יבצקל  תלבגומ  תויהל  היופצ  1א )
לש תיסחיה  םתושידא  ללגב  םיאשנה  תוחתפתה  יבצקב  םייונישמ  תעפשומ  תויהל  היופצ  אל  םיינללוכ  םיפרוט  ידי  - לע תולחמה 

ילעב םיאשנ  דגנכ  תיַברְמ  הלאכ  םיפרוט  לש  תויביטקפאה  תוקורי .) תומוקע  רויא 1 :  ) םיאשנה תייסולכוא  לדוגל  הלא  םיפרוט 
ומכ םיכמות , םיבאשמ  תקפסא  תועצמאב  תכרעמב  םתאישנ  רשוכ  תא  תולעהל  ןתינש  לככ  תרבוגו  םיכומנ , תוחתפתה  יבצק 

םיפרוט לש  םתלוכי  תא  דואמ  ריבגהל  יופצ  םיאשנה  תוחתפתה  בצקב  יונישה  תאז , תמועל  .יפולח  ףרטו  הקבא  ףוצ , יחרפ 
תומוקע רויא 1 :  ) הובג ןהב  םיאשנה  לש  יסיסבה  תוחתפתהה  בצקש  תוכרעמב  רקיעב  תולחמה , תצפה  תא  אכדל  םיחמתמ 

(. תולוכת

ינתשמ רפסמ  לש  תויוגלפתהב  אטבתהל  יופצ  םילקאה  יוניש  ןכש  תולחמ , לש  לוהינלו  יוזיחל  ודעונ  אל  הלא  םילדומש  שגדוי 
יבגל תויסיסב  תויפיצ  םיקפסמ  םילדומה  תאז , םע  .תכרעמב  םימזינגרואה  לש  םיפסונ  םייגולויזיפ  םיטביה  לע  עיפשהלו  םילקא ,

לדמל ןתינ  תורפסהמ  םיפסונ  םייריפמא  םינותנ  סיסב  לעו  הז  סיסב  לע  .םיקרח  לצא  יזכרמו  עודי  יגולויזיפ  טביה  לש  תוכלשהה 
תא רפשלו  ןהלש  הרקב  יקשממל  תונוש  תושיג  רובע  תויזחתה  תא  דדחל  ךכו  חתפמ  ילודיג  לש  תויפיצפס  תולחמ  בר  טוריפב 

.הנתשמה םילקאה  ןדיעב  הרקבה  יקשממ 

רויא 1
לש תוחתפתהה  בצק  לש  היצקנופכ  לקשמ  יווישב  םיחמצ  תיסולכואב  הלחמה  תוחיכש 

ב)  ) םידימתמ יתלבו  א )  ) םידימתמ םינגותפ  םיאשונה  םיקרח 
חפסנ 1. םיטרופמ ב םהיתוחנהו  םילדומה  ינבמ 
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