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ןיקנה ןמלז  םוליצ : יחרזמה |  לילגבש  אשד  ירכ  תווחב  רקחמה  יחטשב  העור  רקב 

תונרציב ינובשעה , חמוצה  בכרהב  יוניש  תומגמ 
חווט - ךורא יוסינ  סיסב  לע  התוכיאבו  תיערמה 

יחרזמה לילגב 

גלזמה הצק  לע 

.הייערל םינותנ  טרפב , ץראה  ןופצב  םיינובשע  םיחטשו  םלועב , םיבר  םיחותפ  םיחטש 
יחרזמה לילגב  תינובשעה  התבה  לש  תיגולוקאה  תכרעמה  יכ  הארמה  חווט  - ךורא רקחמ  גיצמ  רמאמה 

.ונרוזאב םילקאה  יוניש  תמגממ  תעפשומ 
.םינושה חמוצה  ידדמ  לע  העיפשמ  ינובשעה  חמוצה  תכרעמב  הייערה  תמצוע 

.ףקותו תובישח  תואצותל  הקינעמ  םינש —   26 דואמ —  דע  הכורא  הפוקת  ךשמנ  רקחמהש  הדבועה 
.בר הכ  ןמז  ךשמב  םייקתמ  רקחמש  רידנ  היגולוקא  - ורגאהו היגולוקאה  ימוחתב 

.הנממ םינוזינה  לע  םהיתוכלשה  המו  וז  תכרעמל  םייופצ  םייוניש  וליא  קיסהל  ןתינ  רקחמהמ 

תכרעמה
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ריצקת

תרגסמב .ףונהו  חטשה  לע  הרימשל  יעצמא  ןמזב  - ובו ינרצי  יאלקח  ףנע  איה  לארשיב  םיחותפה  םיחטשב  רקב  תייער 
- ךורא יוסינ  ךרענ  הביבסהו , ףונה  יכרע  םודיקו  הערמה  רכ  רומיש  ךות  ינובשעה  הערמה  יבאשמב  שומישה  לועייל  רקחמ 

תיערמכ ותוכיאו  ותונרצי  חמוצה , בכרה  רחא  בקעמ  עצוב  יוסינה  תרגסמב  .יחרזמה  לילגבש  אשד  ירכ  תווחב  חווט 
םיעקשמה תומכל  םינוש  חמוצ  ידדמ  ןיבש  רשקה  יפוא  והמ  הלאשב  דקמתמ  הז  רמאמ  .םינוש  הייער  יקשממב 

(, הרפל םנוד   9  ) קזח תמועל  הרפל ) םנוד   18  ) ןותמ ץחל  רקב : תייער  יצחל  לש  הקידב  רתיה , ןיב  ללכ , יוסינה  .תיתנשה 
חמוצה בכרה  תוקידבו  דעו 2019 , הנש מ-1994  ידמ  וכרענ  תיערמה  תונרצי  תוקידב  .תרוקיבל  שמיש  הייער  אלל  חטשו 

תונש םוכיסב 26  .חומיצה  תנוע  אישב  םיעובק  םיכתחב  ועצוב  תוקידבה  לכ  םינשב 2003–2018 . וכרענ  ותוכיאו 
תוקלחב הייערה  יצחל  .תיתנשה  םשגה  תומכל  לודיגה  תנוע  אישב  חמוצה  תונרצי  ןיב  יבויחו  רשי  רשק  אצמנ  רקחמה 

םע יכ  אצמנ  ןכ , ומכ  .םשגה  תומכל  סחיב  חמוצה  ידדמב  תומוד  תומגמ  וארה  ךא  ותוכיאו , חמוצה  בכרה  לע  ועיפשה 
יוסיכב הדירי  תמגמ  ןמז  ותואבו  םיכומנ , םייתנש  - דח םיינגד  יוסיכב  היילע  תמגמ  הנשי  תיתנשה  םשגה  תומכב  היילעה 

הדירי .תכרעמה  תוביצי  לע  תרמוש  רשא  הצובק  םיהובגה , םייתנש  - ברה םיינגדה  יוסיכב  יוניש  אצמנ  אל  .םיבילצמה  ינימ 
םג ךשמית  וז  המגמ  יכ  הארנו  תיתנשה , םיעקשמה  תומכב  הדיריה  םע  האצמנ  תיערמכ  חמוצה  תוכיאב  תיתועמשמ 

.תויופצה םילקאה  יוניש  תומגמ  םע  דיתעב 

אובמ

םיזוח םיימלועו  םיירוזא  םילדומ  ללככ , ןוכיתה  . םיה  ןגא  רוזאב  םג  רתוי  שביו  םח  תויהל  יופצ  ימלועה  םילקאה  יוניש  תובקעב 
םינשה 1970– ךרואל  יכ  אצמנ  םדוק  רקחמב  ןוציק  . יעוריא  תורבגתה  םגו  םיעקשמה  תומכב  הדירי  הרוטרפמטב , היילע 
לע חמוצה , תונרצי  לע  תורישי  תועפשה  שי  הלא  יוניש  תומגמל  םירוזאה  . בורב  רתוי  ינשבוי  לארשיב  םילקאה  השענ   2002

תושיגרב היילעב  רקיעב  אטבתהל  יופצ  םילקאה  יוניש  ללכב . םייח  ילעב  – חמוצ יסחי  לעו  עקרקב  םיטניירטונה  ןזאמ 
םייחה ירוזחמב  םייוניש  ואצמנ  הלא , םירוזא  לע  םינמנה  םיינוכית , םיה  םילבחב  לשמל , תוחל . - תתו הצחמל  תוינשבוי  תוכרעמ 

םייוניש םג  םייופצ  ןכ  לעו  םיעקשמה , תויומכבו  הרוטרפמטב  םייונישה  לש  האצות  וז  םיחיש  . תונרציבו  םירופיצ  ינימ  לש 
. םינימה  ןווגמבו  חמוצ  ינימ  תצופתב 

. חמוצה  בכרה  לעו  תכרעמה   תונרצי  לע  תבצעמ  העפשה  הל  שיש  ןוויכמ  םירכזומה , םיכילהתב  חתפמ  דיקפת  הייערל 
, םייתועמשמ  חמוצב  הלא  םייוניש  םיינשבויל , םיגזוממה  םירוזאה  ןיב  רבעמה  ירוזא  תא  םיגציימה  ינוכית  םיה  םילקאה  ילבחב 

ידדמ ןיב  ידיתעהו  יחכונה  רשקה  והמ  התייה : רקחמה  תלאש  הז  עקר  לע  .ןיקתה  םלוהינב  הבר  בל  תמושת  ןתמב  ךרוצ  שי  ןכלו 
תווחב עצובמה  ידוחיי , חווט  - ךורא רוטינ  .תיתנשה  םיעקשמה  תומכ  ןיבל  הנוש  ץחלב  רקב  תייער  יקשממב  חמוצה  תוכיאו  בכרה 

.וז הלאש  לש  הניחב  רשפאמ  םינוש , הייער  יצחלב  םינש   26 רתוי מ - רבכ  אשד  ירכ 
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 | םינשה יפלא  הז  תכשמתמ  הייערל  ןּותנש  ינוכית , םיה  חמוצה  תודימעל  תודוה  תונרציב  העיגפ  התייה  אל  הובג  הייער  ץחלב  םג 
ןיקנה ןמלז  םוליצ :

םירמוחו תוטיש 

רקחמה חטש 

אוה כ- הווחה  לש  ללוכה  החטש  .יחרזמה  לילגבש  םיזרוכ  תמרב  תמקוממה  אשד , ירכ  תווחב  םינשב 1994–2019  ךרענ  רקחמה 
לש הבוגב  תואצמנ  ןהו  םנוד , אוה 2,300  רקחמה  תוקלח  לש  ללוכה  ןחטש  .תורפ  הנומה כ-650  רדע  הב  העורו  םנוד ,  14,500

תעצוממה תיתנשה  םשגה  תומכ  יכ  הלע  אשד  ירכ  תווחב  םינשב 1963–2019  ועצובש  תודידממ  .םיה  ינפ  לעמ  םירטמ   250–60
םיכומנ מ-20 םיעופיש  םע  תיררה  המרב  םקוממ  רקחמה  חטש  רויא 1 .)  ) םינשה ךרואל  הדירי  תמגמ  האצמנ  ךא  איה 551 מ"מ ,

חמוצה .םינתשמ  םיקמועב  יתלזב  לוסומורגוטורפ  איה  עקרקה  עצוממב  . לש כ-30%  עלס  יוסיכ  םע  יתלזב  עלסמו  תולעמ  
.(, Hordeum bulbosum L  ) ןיסובלובה תרועש  םה  םיטלושה  םייתנש  - ברה םינימהו  תיטיפוטפירקימה  , התבכ  ןייפואמ 

- דח םיינובשע  םינימ  ךכ , לע  ףסונ  .(. Bituminaria bituminosa L  ) ריעש לוערשו  .( Echinops viscosus DC  ) קיבד ןדופיק 
.חטשב העורה  רקבה  רדעל  הרישע  תיערמ  םימילשמ  םיבר  םייתנש 

רויא 1
( ץר יתנש  - שמח עצוממ   ) אשד ירכ  תווחב  תיתנשה  םשגה  תומכ 

םינשב 1968—2019
ולחה ב-1964. םשגה  תודידמ 
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יוסינה ךרעמ 

18 סולכא –  תויופיפצ  יתש  םיללוכה  םינוש , הייער  ילופיטב  רקב  ירדע  םע  תוקלח  הנומשל  קלוחמה  חטשב  עצבתה  רקחמה 
ראורבפל ראוני  ףוס  ןיב  הליחתמ  הנש  לכב  הייערה  תנוע  קזח ) . ץחלב  הייער   ) הרפל םנוד  ו-9  ןותמ ) ץחלב  הייער   ) הרפל םנוד 

.ינושארה חומיצהו  הטיבנה  תנועב  םישדוח  השולש  ךשמב  יוסינה  תוקלחל  ץוחמ  תורפה  תייהשה  רחאל  םימשגל , םאתהב 
.םנוד ןיב 255 ל-338  ענ  תוקלחה  לש  ןחטש  .ןותמה  ץחלב  רבוטקוא  דע  וא  קזחה  ץחלב  טסוגוא  ףוס  דע  תכשמנ  תוקלחב  הייערה 
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חמוצה רוטינ 

חמוצה תונרצי 

םיגציימ םיריצק  הללכו 20  םיעובק , םיכתח  ךרואל  זאמ 1994  הנש  ידמ  העצוב  יוסינה  תוקלחב  ינובשעה  חמוצה  תונרצי  תמיגד 
הנועה תליחת  דעומל  רשק  אללו  חומיצה ) תנוע  איש   ) לירפא תליחתבו  ץרמ  ףוסב  העצוב  המיגדה  .הקלח  לכב  לש X 25 25 ס"מ 

םיצוחש םיכתחה  ךרואל  יארקא  ןפואב  וחנוהש  לזרב  תורגסמב  עקרקה  ינפ  הבוג  לעמ  חמוצה  דמוע  לכ  תרסה  ידי  - לע המושגה ,
.ולקשנו תועש  ךשמב 72  סויזלצ  תולעמ  לש 65  הרוטרפמטב  חמוצה  תומיגד  ושבוי  ריצקה  רחאל  .יוסינה  תוקלח  תא 

חמוצ בכרה 

דעצ לש  קחרמב  ךתחה , ךרואל  הדוקנ  לכב  .יוסינה  תוקלחב  םיעובק  םיכתח  ךרואל  " step point  " תטישב ועצוב  חמוצה  ירקס 
הדוקנ התואב  וניוצ  ןיפולחל , .עקרקל  תיכנא  בצומ  אוהשכ  םהב  עגונ  טומהש  חמוצה  ינימ  ומשרנ  היינשל , תחא  הדוקנמ  לופכ 
תליחת דע  ץרמ  ףוס   ) ביבאב חומיצה  תנוע  אישב  הנש  ידמ  ועצוב  םירקסה  .ףושח  אצמנ  חטשה  םא  עלסב , וא  עקרקב  תועיגפ 

דעו 2018. ףיצר מ-2003  ןפואב  לירפא )

םיגוסל םתוכייתשהלו  יסחיה  םהבוגל  םייחה , רוזחמל  חמצה , תונוכתל  םאתהב  תונוש  תוידוקפת  תוצובק  וניומ ל-12  חמוצה  ינימ 
, םיהובג םייתנש  - בר םיינגד  םיכומנ , םייתנש  - בר םיינגד  םיהובג , םייתנש  - דח םיינגד  םיכומנ , םייתנש  - דח םיינגד  ןהו : תוחפשמלו  ,

םילע יבחר  םייתנש , - דח םילע  יבחר  םיבילצמ , םייתנש , - בר םיצוק  םייתנש , - דח םיצוק  תויתנש , - בר תוינטק  תויתנש , - דח תוינטק 
.םיטיפואגו םייתנש  - בר

תיערמה תוכיא 

לכמ תוגציימ  תומיגד  שולש  תריציל  ודחוא  םינשה 2003–2018  ןמ  תחא  לכב  הסמויבה  תמיגד  תעב  ופסאנש  חמוצה  תומיגד 
(. NDF (Neutral Detergent Fiber- הו ןובלחה , תולכענה , רפאה , יזוחא  ןהב  ועבקנו  ונחטנ  ןה  .המיגדה  ידעוממ  דחא  לכב  הקלח 

. Near-InfraRed Spectrometry (NIRS)  תטישב ודמאנ  תיערמה , תוכיא  תכרעהל  םילבוקמה  הלא , םידדמ 
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םינותנה חותינ 

יחותינ וכרענ  תיערמה , תונרציו  םשגה  תומכ  ןיבו  יתנש ,) - שמח עצוממ   ) םשגה תומכו  הדידמה  תנש  ןיבש  םירשקה  תא  ןוחבל  ידכ 
לע םשגה  תומכו  הייערה  ץחל  ילופיט  תעפשה  תא  ןוחבל  ידכ  (. e  ) יכירעמו ( logx  ) ימתירגול יראיניל , םינוש : םילדומב  היסרגר 

multifactorial  ) םימרוג - יבר תויונוש  יחותינ  וכרענ  תוידוקפת , תוצובק  לש  תעפוה  תורידתו  חמוצה  תוכיא  ןוגכ  חמוצ , ידדמ 
וכרענ תונושה  לש  תוינגומוהו  האיגשה  לש  תילמרונ  תוגלפתה  ירק , תונושה  ינחבמ  לש  דוסיה  תוחנה  תא  ןוחבל  ידכ  (. ANOVA

(. Levene's test  ) תונושה לש  תוינגומוהל  ןיוויל  ןחבמו  תוילמרונל  ( Kolmogorov-Smirnov test  ) בונרימס בורוגמלוק  ינחבמ 

םיבשעה לש  רתוי  ריעצו  שדוחמ  חומיצ  תובקעב  הייערה  תמצוע  תרבגה  םע  הקוריה  הנועה  אישב  התלע  חמוצה  תוכיא  יכ  אצמנ 
ןיקנה ןמלז  םוליצ : םתליכא |  רחאל 

תואצות

םשגה תומכו  חמוצה  תונרצי 

(. רויא 1 הלבט 1 ו  ) םינשב 1964–2019 תכשמתמ  הדירי  התארה  ץר  יתנש  - שמח עצוממ  תועצמאב  םשגה  תומכב  תומגמ  תניחב 
לע הדמע  םינשב 1994–2019  ינובשעה  חמוצה  לש  תעצוממה  תונרציה  הייער , ןהב  המייקתה  אלש  תרוקיבה  תוקלחב 

תיתנשה םיעקשמה  תומכ  ןיבל  הייער  אלל  תוקלחב  הנועה  אישב  תיחמצה  תונרציה  ןיבש  רשקה  .ר  " מל שבי  רמוח  םרג   442±130
םג הכומנ , התייה  תיתנשה  םיעקשמה  תומכ  ןהבש  םינשב  רמולכ , רויא 2 .) הלבט 1 ו , R =0.47  ) יבויח אצמנ  הלא  םינשב 
האצמנ וז  המגמ  .תיסחי  ההובג  התייה  תיחמצה  הסמויבה  יכ  אצמנ  תומושג  םינשב  ךפהלו , .הכומנ  התייה  תיחמצה  הסמויבה 

(. הלבט 1 ואר  םינשב 2003 ו-2019 , לעמ 700 מ"מ ,  ) תוגירח םימשג  תונש  תרסה  רחאל  םג  תקהבומ 

הלבט 1
ראותמה  ) הדידמה תנשל  תיתנשה  םשגה  תומכ  ןיב  רשקה  תניחבל א ) היסרגר  יחותינ 

רויא 2) ראותמה ב  ) תיתנשה םשגה  תומכל  תיערמ  תונרצי  ןיב  רשקה  ב ) רויא 1 ;) ב
אשד ירכב 

x

2
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רויא 2
תומכל סחיב  הייער  אלל  חומיצה  תנוע  אישב  ינובשעה  חמוצה  לובי  ןיבש  רשקה 

םינשב 1994—2019 אשד  ירכ  תווחב  תיתנשה  םשגה 

חמוצה תוכיא 

םשגה תומכב  היילעה  םע  רויא 3 .) הלבט 2 ו  ) םינושה חמוצה  תוכיא  ידדמל  תיתנשה  םיעקשמה  תומכ  ןיב  רורב  רשק  אצמנ 
טועימ םע  רמולכ , . NDF-זוחאב ה האצמנ  הכופה  המגמו  רפאהו , ןובלחה  תלוכתב  חמוצה , לש  תולכענה  זוחאב  היילע  האצמנ 

זוחאב היילע  ואצמנ  ןכ , ומכ  .םיעורה  םייחה  ילעבל  ןוזמ  תשמשמה  תיערמה  תוכיאב  תיתועמשמ  הדירי  האצמנ  םיעקשמה 
ץחלב וליאו  ןובלח , ןקת ) תאיגשו  עצוממ   ) ודדמנ 7.7%±0.5% ןותמה  הייערה  ץחלב  הלבט 2 ,)  ) הייערה ץחלב  היילעה  םע  ןובלחה 
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ודדמנ 61.9%±1.4%, ןותמה  הייערה  ץחלב  , NDF-תודידמב ה ואצמנ  תוכפה  תומגמ  .ןובלח  ודדמנ 10%±0.7%  קזחה  הייערה 
לע העפשהב  םיעקשמה  תומכל  הייערה  ץחל  ןיב  תוקהבומ  תויצקארטניא  ואצמנ  אל  ודדמנ 56.6%±0.2% . קזחה  הייערה  ץחלבו 

.וקדבנש םינושה  חומיצה  תוכיא  ידדמ 

הלבט 2
 – הובג הרפל , םנוד   18 ךומנ –   ) הייערה ץחל  תעפשה  תניחבל  ימרוג  - וד תונוש  חותינ 

תיערמה לש  תיתנוזתה  תוכיאה  ידדמ  לע  ףיצר ) הנתשמ   ) םשגה תומכו  הרפל ) םנוד   9
חמוצב תוידוקפת  תוצובק  לש  העפוהה  תורידת  לעו 

רויא 3
תומכל סחיב  קזחו  ןותמ  הייער  ץחלב  לירפא )  ) חומיצה תנוע  אישב  תיערמה  תוכיא 

אשד ירכ  תווחב  םינשב 2003—2018  תיתנשה  םשגה 
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חמוצה בכרה 

Avena  ). הצופנ לעוש  תלוביש  ןיסובלובה , תרועש  םה  אשד  ירכב  תינובשעה  חמוצה  תרבחב  םייטננימודה  םינימה  תשולש 
תוצובקל םיכייתשמ  ךא  םיינגדה  תחפשממ  םתשולש  (, Alopecurus utriculatus Banks & Sol  ) יוצמ לעוש  בנזו  ( sterilis L
תיתנשה םיעקשמה  תומכ  ןיבש  רשקה  תקידבב  המאתהב .) ךומנ , יתנש  - דחו הובג  יתנש  - דח הובג , יתנש  - בר  ) תונוש תוידוקפת 

תיתנשה םשגה  תומכב  היילעה  םע  יכ  אצמנ  קזחו , ןותמ  הייער  ץחלב  חמוצב , תוירקיע  תוידוקפת  תוצובק  לש  יוסיכה  זוחאל 
(. רויא 4 הלבט 2 ו  ) תויתנש - דחה תוינטקה  ינימ  יוסיכבו  םיכומנ  םייתנש  - דח םיינגד  ינימ  יוסיכב  תקהבומ  אל  היילע  תמגמ  התייה 

םינימ לש  יללכה  יוסיכב  הדירי  האצמנו  םיבילצמהו , םיהובגה  םייתנש  - דחה םיינגדה  תוצובקב  הכופה  המגמ  האצמנ  תאז , תמועל 
, ןיסובלובה תרועש  ידי  - לע רקיעב  וגצויש  רויא 4 ,)  ) םיהובגה םייתנש  - ברה םיינגדה  תצובק  יוסיכב  יתועמשמ  יוניש  אצמנ  אל  .הלא 

םיינגדה יוסיכ  הלע  קזח  ץחלב  תונושה : תוידוקפתה  תוצובקה  יוסיכב  ופקתשה  הייערה  ץחל  תועפשה  .םיעקשמה  תומכל  סחיב 
קזח ץחל   ) םייתנש - דח םיצוק  לש  יוסיכהו  ןותמ 12.2%±0.2% ) ץחל  קזח 21.8%±0.48% , ץחל   ) םיכומנה םייתנש  - דחה

ןותמ ץחל   ) םיהובג םייתנש  - דח םיינגד  יוסיכב  היילע  האצמנ  ןותמ  ץחלב  הייערב  וליאו  ןותמ 10.1%±0.2% ,) ץחל  , 14.5%±0.3%
(. רויא 4 הלבט 2 ו קזח 8.2%±0.2% , ץחל  , 25.8%±0.6%

רויא 4
םייתנש – בר םיינגד  םיהובג , םייתנש  – דח םיינגד  םיכומנ , םייתנש  – דח םיינגד  יוסיכ 

תומכל סחיב  םיעוביר )  ) קזחו םיניועמ )  ) ןותמ הייער  ץחלב  םיבילצמו  תוינטק  םיהובג ,
אשד ירכ  תווחב  םינשב 2018—2003   תיתנשה  םיעקשמה 
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תונקסמו ןויד 

, םיימילקא ןוציק  יעוריא  תורידתב  היילעבו  םיעקשמה  תומכב  הדיריב  תוממחתה , תמגמב  אטבתמ  ימלועה  םילקאה  יוניש 
[9][22]
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טרפבו תונושה  , תויתשביה  תויגולוקאה  תוכרעמה  לע  הבר  העפשה  םילקאה  יונישל  םיינוכית  . םיה  םירוזאב  םג  שחרתמו 
ידדמ לש  חווט  - ךורא רוטינ  הב  עצבתמש  יחרזמה  לילגבש  אשד  ירכ  תווחב  םג  ודעות  הלא  םייוניש  .םינוש  םימויבב  חמוצה  לע 

הדירי לש  תיללכ  המגמ  האצמנ  הנועה  ךרואל  םרוזיפבו  םיעקשמה  תומכב  םינשה  ןיב  ההובגה  תונושה  תורמל  .םילקאו  חמוצ 
לש כ-2 תעצוממ  הדיריב  תמכתסמו  זאמ 1963 , תוכרענה  תודידמ  לע  תכמתסמ  ןאכ  תגצומה  וז  העפות  .תיתנשה  םשגה  תומכב 

תוזחל יתנש  - בר בקעמ  סיסב  לע  ונל  תרשפאמ  הנוע  לכ  ךלהמבו  םינש  ןיב  םשגב  ההובגה  תונושה  אקווד  ךא  .עצוממב  הנשל  מ"מ 
תוכרעמב תויופצ  תוידיתע  תומגמ  יבגל  ךילשהל  ןאכמו  הלא , םייונישל  תינוכית  םיה  תינובשעה  הערמה  תכרעמ  הביגמ  דציכו  םא 

.םיעקשמה תומכב  תכשמתמ  הדיריל  ןה  תויזחתה  .תוינוכית  םיה  תוינובשעה 

םירוזאב םיפסונ  םירקחמב  ומכ  תיחמצה   הסמויבל  תויתנשה  םיעקשמה  תויומכ  ןיב  יבויח  רשק  ונאצמ  הלא , םייונישל  רשאב 
ךא .חמוצה  תונרציב  תיתועמשמ  הדיריל  הליבומ  םיינוכית  םיה  םיינובשעה  םירוזאב  םיעקשמה  תומכב  הדירי  רמולכ , .םימ  ילבגומ 

ילעבל הערמכ  ותוכיאו  חמוצה  בכרה  לע  העפשה  םג  התייה  אשד , ירכ  תווחב  התפצנש  יפכ  םיעקשמה  תומכב  הדיריל  ךכל , רבעמ 
.וז תיגולוקא  תכרעמ  לש  ידיתע  דוקפת  יבגל  הבר  תועמשמ  דחי  וללה  םיביכרמה  לכלו  םייח ,

םירקחמב הבחרהב  תגצומ  איהו  אשד , ירכב  ותוכיא  לעו  חמוצה  בכרה  לע  הסמויבה , לע  הבר  העפשה  הייערה  יקשממלו  הייערל 
ךבדנ אוהש  םרוג  םיעקשמה , תומכב  ולחש  םייונישל  חמוצה  בכרה  ןיבש  רשקה  קדבנ  םינותנ  סיסב  ותוא  לע  םירחא  .

תא תוללוכה  תוידוקפת  חמוצ  תוצובק  יוסיכב  היילע  האצמנ  תיתנשה  םשגה  תומכב  הדיריה  םע  .יופצה  םילקאה  יונישב  בושח 
- דח תוינטקו  םיכומנ  םייתנש  - דח םיינגד  יוסיכב  הדירי  האצמנ  תאז , תמועל  .םיבילצמה  תאו  םיהובגה  םייתנש  - דחה םיינגדה 
םע םייתנש  - דחה םיצוקה  יוסיכב  יתועמשמ  יוניש  ונאצמ  אל  םיצוקה  יוסיכ  לע  הייערה  לש  הקזחה  העפשהה  תורמל  .תויתנש 

םהש ןיסובלובה ,) תרועש  רקיעב   ) םיהובג םייתנש  - בר םיינגד  יוסיכב  יתועמשמ  יוניש  אצמנ  אל  םג  ךכ  .םיעקשמה  תומכב  יונישה 
.וז תכרעמב  בציימו  יזכרמ  םרוג 

הנועה אישב  התלע  חמוצה  תוכיא  יכ  אצמנ  םינשה  . ןיבו  תונועה  ןיב  חמוצה  תוכיא  ידדמב  ואצמנ  םייתועמשמ  םילדבה 
קדבנ יחכונה  רקחמב  םתליכא  . רחאל  םיבשעה  לש  רתוי  ריעצו  שדוחמ  חומיצ  תובקעב  הייערה  תמצוע  תרבגה  םע  הקוריה 

תיתועמשמ הדירי  האצמנ  לירפא .)  ) לודיגה תנוע  אישב  רפאו –   NDF ןובלח , תולכענ , תיערמכ –  חמוצה  תוכיא  ידדמ  ןיב  רשקה 
םיחטשה לש  האישנה  רשוכב  הדירי  יבגל  תובושח  תוכלשה  הז  אצממל  .תיתנשה  םיעקשמה  תומכב  הדיריה  םע  חמוצה  תוכיאב 

.דיתעבו םויכ  הערמה  יחטש  תוכיאו 

- לע תוטלשנ  תינובשעה  התבה  תכרעמ  הייערלו  . תוכורא  שבוי  תופוקתל  םימאתומ  םיבר  םינימ  תוינוכית  םי  חמוצ  תוכרעמב 
תיפצנ אל  םיעקשמה  תויומכב  הדיריו  הקזח  הייער  ירחאש  םינשב  יכ  הארנ  .םינוש  םייתנש  - דח םינימו  םייתנש  בר  םיינגד  ידי 

תומגמ לע  תודיעמ  רקחמה  תואצות  תאז , םע  תיערמה  . תונרצי  לע  תכרעמ )" ןורכיז   )" תומדוקה םינשה  לש  תקהבומ  העפשה 
תכרעמ תוביצי  לע  הרימשב  יזכרמ  םרוג  .םינוש  םילכב  רקחמה  יחטש  רחא  בוקעל  םיכישממ  ךשמה  ירקחמו  חמוצה , ידדמב  יוניש 

יצחלב םייונישמ  עפשומ  וניאו  טעמכש  תכרעמה  תונרציבו  יוסיכב  חתפמ  ביכרמ  איהש  ןיסובלובה , תרועש  אוה  וז  תינובשע 
חמוצה תא  תנייפאמה  הנוכת  חמוצה  , לש  הריהמ  תושדחתה  תלוכי  אוה  ףסונ  םרוג  .תיתנשה  םיעקשמה  תומכבו  הייערה 

.וז תכרעמ  תוביצי  לע  הדיעמו  ינוכית  םיה  ינובשעה 

תודות

םירקוח ופתתשה  הז  חווט  - ךורא רקחמב  .ל  " קקהו תואלקחה  דרשמ  הערמ , ףנע  תלהנהו  ישארה  ןעדמה  תונרקמ  ןמומ  רקחמה 
.ונתדות הנותנ  םהלו  םיבר  רקחמ  יאנכטו 

השעמל הכלה 

: רפכה חותיפו  תואלקחה  דרשמב  םיחותפ  םיחטשו  הערמ  םוחת  תלהנמ  גרובזניג , תירוא  ד"ר 

- בר הלועפ  ףותיש  ךות  םיחותפה , םיחטשב  םייח  ילעב  תייער  תמדקמ  רפכה  חותיפו  תואלקחה  דרשמב  הערמה  תושר 
ףנעה לש  יעוצקמה  עדיה  לע  ןומא  תואלקחה  דרשמ  הז  הלועפ  ףותישב  דועו .) "ל  קק לארשי , יעקרקמ  תושר  םע   ) ימרוג

.םילדגמל תוכימת  ןתמבו  תעד  תווחב  חטשה , תואצקהב  וגוציי  לעו 
.ןמז ךרואל  יחמצה  רוצייה  רחא  בקעמה  איה  ןהב  תיזכרמהו  ונונכתו , הערמה  םוחתב  תובושח  תויגוסב  עגונ  רמאמה 
יופימל תכרעמ  הנוב  דרשמה  .תואלקחה  דרשמל  םיבושח  םינותנ  קפסמ  הייערה , תמצועל  סחיב  השענש  הזכ , בקעמ 

ולכוי דיתעב  .םינייוולמ  ןיפיקעבו  חטשב  תורישי  הסמויב  תודידמ  לע  רתיה  ןיב  תכמתסמה  הערמ , יחטשב  האישנ  רשוכ 
.הערמהו חמוצה  בצמל  ידיתע  יוזיח  לדומ  תיינבל  הערמה  תושר  תא  שמשל  ףא  הז  גוסמ  םינותנ 
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