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תנשל 2020 הביבסה  יעדמלו  היגולוקאל  תילארשיה  הדוגאה  םעטמ  םייח  לעפמ  סרפ  הכוז  ךלמינבא , םרוי  סוטירמא ) ' ) פורפ

תילארשיה תואיצמב  עדמ  תססובמ  תוטלחה  תלבק 
םייזכרמה ב-50 םיתמצב  היהש  שיאה  םע  ןויאיר  – 

ךלמינבא םרוי  פורפ ' תונורחאה , םינשה 

הדוגאה םעטמ  םייח  לעפמ  סרפ  הכוז  אוה  ןוינכטב , תיתביבסו  תיחרזא  הסדנהל  הטלוקפהמ  ךלמינבא , םרוי  סוטירמא ) ' ) פורפ
תירוביצ תוליעפ  לש  םישרמ  דרוקרב  וב  התריחב  תא  הקמינ  סרפה  תדעו  תנשל 2020 . הביבסה  יעדמלו  היגולוקאל  תילארשיה 

ןעדמה היה  ךלמינבא  פורפ ' .לארשיב  תיתביבסה  העונתה  יצולחמ  ותויה  תא  תללוכו  םירושע  השישמ  רתוי  רבכ  תכשמנש  תיכרע 
הריקחה תדעווב  רבח  היה  תויטאריפה , תולבזמה  תריגס  תא  ליבוה  אוה  .הביבסה  תוכיאל  דרשמה  לש  ןושארה  ישארה 

תיעדמ תוניוצמ  חיכוה  ךלמינבא  פורפ ' .דועו  ידג  ןיע  תרומשב  םימה  תקולחמ  ןיינעב  רשיג  םימה , קשמ  לוהינ  אשונב  תיתכלממה 
ליבוה ויתונש  לכ  ךרואל  םכינפלש .) ןויאירב  לאשנ  אוה  םהמ  קלח  לעש   ) םיבחרנ םיאשונב  חטשב  יעדמה  עדיה  לש  םושייו 

תדעווב ליעפ  רבחכ  ךלמינבא  פורפ ' לש  ותמורתב  ךרבתה  הביבסו ' היגולוקא   ' .עדמה תשגנהו  ךוניח  לש  תומזוי  ךלמינבא 
.םיכרועה

תילארשיה הדוגאה  םעטמ  םייח  לעפמ  סרפב  ךתייכז  לע  ךתוא  ךרבל  הצור  ינא  קירוי , ךלמינבא , םרוי  פורפ ' ש: 
עדיה תא  תחקל  תרתח  ךלש  הכוראה  הריירקה  לכ  ךרואלש  ןוויכמ  דובכה , תוא  תא  תלביק  .הביבסה  יעדמלו  היגולוקאל 

האג תויהל  לוכי  התאש  םירבד  לש  אלמ  לס  שי  .רתויב  םיבושחה  תומוקמב  ותוא  םשיילו  תרציש  םדקתמה  יעדמה 
? דחוימב האג  התא  םהמ  הזיאב  .םהב 

תודובעה לולכמ  םלוכמ , רתוי  זא  תונעל , בייח  ינא  םא  לבא  .בהוא  יכה  אוה  וידכנמ  הזיא  אבס  לואשל  ומכ  הז  .תנגוה  אל  הלאש  וז 
םיבוטה תונורכיזהו  תויווחה  תא  ילצא  ריאשהו  יתוא  הנבש  הז  אוה  הלוחה  קמעו  תרניכה  לש  םימה  תוכרעמ  אשונב  יתכרעש 

.דואמ יתועמשמ  היה  םש  יתישעש  המש  דיגהל  זעמ  ףא  ינא  .םלוכמ 
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הובג זוכיר  שיש  יתיארו  יתקדב , .הלוחה  קמעב  הייחמצ  לש  התומת  שי  עודמ  קודבל  תונש ה-60 ) ףוסב   ) יילא ונפשכ  ליחתה  לוכה 
יתרפיסו החבטבש , תרניכה  רקחל  הדבעמב  היורצ ז"ל  טלוק  פורפ ' םע  יתשגפנ  הפיחל  הלוחהמ  הרזח  יכרדב  .עקרקב  תוקנח  לש 

הדרחנ איה  הילא , ועיגי  ול  תרניכה  ימ  לע  םתעפשה  היהת  המ  התוא  יתלאששכ  .יתדדמש  םיהובגה  הקנחה  יזוכיר  לע  הל 
תא עונמל  םיבייחש  ונבה  ונינש  .תרניכב  תוקנחה  זוכירב  היילעל  םינושאר  םינמיס  האור  רבכ  איהש  הנייצ  ףאו  הבשחמהמ 

 – םלהל ול  םרג  הז  יתבג , םייח  זאד , תואלקחה  רש  ינפב  ונרבצש  עדיה  תא  ונגצהשכ  .אשונב  םירקחמ  ךורעל  ונלחתהו  ךילהתה ,
, תאז םע  הנידמה ? לש  ירקיעה  םימה  רוקמ  תרניכה , תא  םהזמ  תינויצה , הריציה  ראפל  בשחנ  ושובייש  הלוחה , םגאש  ןכתיי  ךיא 

רשקהב הליעפ  הפתוש  התייהש  זפרה , סומע  לש  ותושרב  תרניכה  תלהנמ  תמקה  ידי  - לע ללוכ  ונל , עייסו  תודבועה  תא  לביק  אוה 
.הז

- לע תוקנח  קוריפ  ותרטמש  םנוד , ינפ 20,000  לע  סרפתמה  טקיורפל  יתעגה  םיקדייח  לש  תוגהנתהב  קסועה  רוהט  יעדמ  רקחממ 
ונחלצה תרניכהמו  הלוחה  קמעמ  םישנא  תצובק  לש  ףתושמ  ץמאמב  .וחטשב  םלועב  םילודגהמ  יגולונכט  - ויב םזימ  םיקדייח –  ידי 

, לשמל תרניכה –  ןגאב  םימה  תכרעמ  יוניש  ידי  לע  תאזו  הרתעה ,)  ) היצקיפורטיא לש  ךילהת  רובעלו  םהדזהל  תרניכהמ  עונמל 
.ןדריל םיגדה  תוכירבמ  םימה  תמרזה  תקספהו  תולעתב  המירזה  ןפוא  יוניש 

רפסמ ךראש  "ת  לחל ךפהש  הירבטב , ןותבש  תנשל  יתאצי  םש  רקחמה  ןעמל  .תובושח  תוולנ  תואצות  ויה  הלוחה  קמעב  תוליעפל 
.הנומש תיירקב  עדמ  רחוש  רעונ  גוח  יתמקה  תרניכה  רקחל  הדבעמה  םע  הלועפ  ףותישב  .הניפ  שארב  יתררוגתה  וכלהמבו  םינש 

םה יאבצה  תורישה  םות  ירחאש  םהל  רורב  ןוילעה , לילגה  תאו  ריעה  תא  דואמ  םיבהוא  םירענהש  יפ  לע  ףאש  עומשל  יתרעטצה 
ללוכה יתקוסעת , ןווגמ  ךירצ  ססובמ  בושיי  םיקהל  ידכ  ןומיסאה –  יל  דרי  .תוניינעמ  תודובע  וב  ןיא  יכ  רוזאב , ררוגתהל  ובושי  אל 

תא ונמקה  זפרה  סומעו  היורצ  טלוק  פורפ ' םע  דחי  .ולש  לאיצנטופה  תא  ששמל  ינתפאשו  ינורשיכ  רעונל  תורשפאמש  תודובע 
.יח - לת תימדקאה  הללכמה  המק  ודיצלש  יעדמ  דסומל  ךפה  ונמקהש  ןטקה  םוקמהש  דואמ  האג  ינא  "ל .) גימ  ) לילג עדי  זכרמ 

? הלוחה לש  תשדוחמה  הפצהה  לע  הטלחהב  ךקלח  היה  המ  .הלוחה  קמע  יפונ  לע  ךתעפשה  המכתסה  אל  הזב  ש: 

לובכה תועקרק  תפרש  לש  היעב  םע  דדומתהל  ונצלאנ  .תואלקחה  רש  ידי  - לע התנומש  הלוחה  תדעו  "ר  ויל יתינומ  תנשב 1991 
ךשמהש יתששח  לבא  זוקינה , תקמעה  אוה  לבוקמה  ןורתפה  .םימה  ינפ  תיילעל  ךכמ , אצוי  לעופכו  עקרקה , תעיקשל  המרגש 
יתעצהשכ .ענמיהל  יתיצר  ךכמו  הלוחה , תא  זקנל  ידכ  קקפה  רשגב  םיעלס  ץצופל  בוש  ונתוא  ץלאיי  זוקינה  סיסב  הבוג  תקמעה 
םיצולחה םידבכ –  תוששחל  ומרג  הלוחה  זוקינ  ןניאש  היעבל  תופולח  לע  הבישחה  .רוביצה  ביואכ  יתספתנ  הלוחה  תא  ףיצהל 

, ריעצ םימ  סדנהמ  ונינימו  תופולח , תקידבב  וכמת  םימה  ביצנו  תרניכה  תלהנמ  ילזמל  שדחמ ? התוא  ףיצי  קירויו  הלוחה  תא  ושביי 
תויחהל הלוחהמ , קלח  ףיצהל  יאדכ  יכה  תילכלכ  הניחבמש  רבתסה  .אשונה  תא  ןוחבל  םימה –  תושר  "ל  כנמ םויכ  םחש –  ארויג 

.ץראב םיירלופופה  תורייתה  ירתאמ  דחא  הז  םויכ  .תוריית  ןביבס  חתפלו  תוידוחייה  תויגולוקאה  תוכרעמה  תא  שדחמ 

רקי ןובלח  םימל  ףיסוהל  םוקמב  לודגלו , שק "  " לוכאל םיגד  ענכשל  ידכ  םיקדייח  אשונב  ךל  שיש  עדיב  תשמתשה  ש: 
? הז תא  תישע  ךיא  .םיניזמ  םירמוחב  סמועל  םרוגש 

םיגיידל יתרמא  .םיגד  תושרפהו  בורל  תוצא  םהב  שיו  םיגדה , תוכירב  ךרד  ןכ  ינפל  ורבע  תרניכל  םיעיגמש  םימהמ   20%- כש ונאצמ 
.ותומי םיגדה  הרוגס  תכרעמבש  הנעטב  ובריס  םה  .ןדריל  תוכירבהמ  םימה  תומרזה  תא  קיספהל  םהילעש 

הגד ילוביל  עיגהל  ןתינש  וניארהו  תונויסינ , רסוניגב  יביסנטניא  הגדמל  רקחמה  תנחתב  ונכרע  םיעוט , םהש  םהל  חיכוהל  ידכ 
תלוספה ירמוחו  ןוזמה  ירייש  לכ  םימה , תא  ףילחמ  אלו  ההובג  תופיפצב  םיגד  לדגמ  התאשכ  .םימ  תפולחת  אלל  םג  דואמ  םיהובג 
םע דחי  , ) וללה םיקדייחה  .ק  " מסל םיקדייח  דראילימ  דע  ןוילימ  לש  ההובג  תופיפצב  םהילע  םילדג  םיקדייחהו  םימל , םיעיגמ 

שיש ןובלחהמ  םינוזינ  םירבצה , תא  םילכוא  םיגדה  (. bioflok  ) םירבצ םירצוי  דועו ) םייפוקסורקימ  םינטרס  תודוטמנ , תואוזוטורפ ,
תוליעי ןוזמה , תויולעב  םיכסוח  םילדגמה  ךכמ , הרתי  .תוכירבה  ןוקירב  ךרוצה  תא  רתיימה  םירמוח  לש  רוזחִמ  לבקתמו  םהב ,

תוחפ םישיגר  םהו  תקזחתמ , םהלש  ןוסיחה  תכרעמ  רתוי , בוט  םילדג  םיגדהו  תורחא , תוכירבב  רשאמ  הלופכ  ןובלחב  הנזהה 
.האולחתל

, ןיסב םאנטייווב , ודוהב , םישנא  ךירדהל  קפסמו  ןיינעמ  דואמ  לארשיל .) טרפ  , ) םלועה לכב  םיגד  לודיגל  הצופנה  הטישה  וז 
.היסנפל אצא  דוע  דחא  םוי  ילואו  הזה , םויה  םצע  דע  הזה  אשונב  קסוע  ינא  .דועו  תינקינימודה  הקילבופרב 
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.עקרקב תועוטנ  וראשנ  דימת  וילגר  רתויב  ההובגה  המרב  תוטלחה  תלבקב  קסעשכ  םג  .םיפגמב  רוספורפ 

אשונב דחי  םיקסוע  ונחנא  תונש ה-90  זאמ  ...לבזב  ונלש  םייחהש  אוה  ונינש  לש  ירקיעה  ףתושמה  הנכמה  ש: 
עדי עדמש , ךכל  םרוגש  קתנ  שי  הפ ? הרוק  המ  .םינש  ןתוא  לכב  הנתשה  אל  בצמהש  המדנ  ירעצל , .הפשאב  לופיטה 

? םילשוריב םיהובגה  תונורדסמל  םילחלחמ  אל  םיירקחמ  תונקסמו 

תנגה תרשל  יתשגה  ךלש  טרוטקודה  תדובע  תובקעב  ונכהש  תוינידמה  ךמסמ  תא  ...תולבזמ  הברהב  דחי  ונלייט  ינאו  תא  ןכא 
ךירצ היה  .ולש  תוצלמהה  רואל  לועפל  רשפא  היה  טלחהב  לבא  םלשומ , היה  אל  ילוא  ךמסמה  .ל  רימנ ז" הרוא  זאד , הביבסה 

, הדובע תינכות  וניכיו  תזכורמ  הרוצב  וב  ונודיש  אשונב , תוקסועה  תויטרפ  תורבחמו  הימדקאהמ , הלשממהמ , עוצקמ  ישנא  ףוסאל 
לש המויק  .ןוכנ  תודקפתמ  אל  תויתלשממה  תוכרעמה  יכ  השענ  אל  הז  ךא  םילודג , םיבאשמ  ךכל  ושרדנ  אל  .התוא  םשייל  זאו 

https://magazine.isees.org.il/?p=18729



, תונקסמה תא  לעופב  תעצבמו  םושייה  לע  םיארחאה  םע  םינוידל  עדיה  תריצי  יכילהת  ןיב  תמא  ןמזב  תרשקמה  תנגרואמ , תכרעמ 
תפגמ םע  תודדומתהב  םויכו  יאלקחה  רזגמלו  םימה  קשמל  סחיב  תוטלחהה  תלבק  .ירוביצה  לוהינב  רתויב  יסיסב  ךרוצ  איה 

.יתוא ביצעמ  הז  .החפשמ  התואמ  ןלוכ  ןה  הנורוקה – 

םיאיצומ חטשבו , הדבעמב  קפומש  עדיה  תא  םיחקול  ךיא  םיימיטפוא : היהנ  אוב  לבא  .לכסתמ  בצמה  קפס  אלל  ש: 
? לארשי תנידמ  תראפתל  בוט  והשמ  ונממ  םישועו  יטילופה , ץקועה  תא  ונמממ 

תואצותל איבהו  הבוט  הרוצב  עצוב  םלשומ  וניאש  ףאש  ךילהתל  המגודכ  ןכ , ינפל  יתראיתש  תרניכה  םוהיז  תעינמ  תא  חקינ 
םירקוחש תרניכה ) תדבעמ   ) עוצקמ ישנא  לש  תווצ  היה  אשונה , תא  םדקל  היה  הדיקפתש  תינוגרא  תכרעמ  התייה  .תובוט 

ולעפ הלא  לכ  .תרניכבו  הלוחה  קמעב  םימה  תוכרעמ  תא  ולהינש  עוציבה  ישנא  ויהו  וילא , ופרטצה  םינוש  הימדקא  תודסוממ 
עדיה לש  תוחוקלה  עדיה , ינרצי  תא  וידחי  בישוהל  ךירצ  םויה .) לש  הפשב  םילוגע " תונחלוש   )" הבישח יתווצכ  תדמתמ  הרוצב 
איבהלו דחיב  דובעל  םיעצמאו  תויוכמס  םהל  תתלו  תויטנוולר , תויקסע  תורבח  יגיצנו  םינלכלכ  םיאנידמ , םע  דחי  עוציבה , ישנאו 

.הנידמב םירחא  םירזגמב  םג  ותוא  תושעל  רשפאו  ךירצו  תילארשיה , ןוחטיבה  תכרעמב  בטיה  השענ  רבדה  .יונישל 

הל יאכז  אוהש  הרכהל  הכוז  אל  הזה  רזגמהש  השוחת  הלוע  ךלש  םירקחמהמ  יאלקחה –  רזגמב  דקמתהל  הצור  ינא  ש: 
? הנידמל איבמ  אוהש  הלודגה  תלעותה  לע 

וא תירקחמ  הרוצב  אשונה  תא  ןוחבל  יל  המרגש  איה  תחפוקמ  ךא  דואמ  הבושח  תואלקחהש  השוחתה  םא  עובקל  עדוי  אל  ינא 
ינאש יפ  לע  ףא  .תחפוקמ  ךא  הבושח  איה  המכ  דע  וניליג  ךתיאו –  ןבצ ז"ל  םייח  םע ד"ר  דחי  אשונב –  יתכרעש  םירקחמב  ילואש 

האר אל  יאלקחה  רזגמה  אקווד  הבחר , תילכלכ  תלעות  ול  שיו  יחרכה  בושח , יאלקחה  רזגמה  המכ  דע  תוארהל  ונחלצהש  בשוח 
תא .ךעדו  סמסמתה  ירקחמה  עדיהו  יביטקפא  הדובע  תווצ  רצונ  אל  ירעצל , ןכל , .ונלש  תונקסמה  םודיק  לש  ךילהתל  ףתוש  ומצע 

.אל רוביצהו  םיאלקחה  לבא  תונקסמהו , םירקחמה  תא  םירכוז  ינאו 

םוהיז תועפשה  תא  ןוחבל  ארזע ז"ל , ןועדג  זאד , הביבסה  תנגהל  רשה  ךממ  שקיב  היינשה  ןונבל  תמחלמ  ךלהמב  ש: 
תא הפיקמש  חישו  תורבדיה  לש  תכרעמ  רוציל  תיסינ  שגוה , "ח  ודהש ירחא  .רוביצה  תואירב  לע  הפיח  ץרפמב  ריוואה 

תוישעתל סחיב  הברהב  בוט  םוקמב  םויכ  םיאצמנ  ונייה  תולבקתמ , ויה  תוצלמהה  וליא  יתעדל , .ןיינעה  ילעב  לכ 
? תעצה המ  .הפיח  ץרפמב 

דרשמה לש  רוטינה  תונחתמ  הפיח , תייריעמו  יגולורואטמה  תורישהמ  תואירבה , דרשממ  לשמל  ירשפא , רוקמ  לכמ  עדימ  ונפסא 
.תלחות תורסח  תומשאהב  רבודמ  הפיאו  םייוקיל  םנשי  הפיא  ונאצמ  .הביבס  תוכיאל  םירעה  דוגיא  תונחתמו  הביבס  תנגהל 
תולקת ןלצא  ויהיש  רוסאש  הלבגמה  תחת  להנתהל  תושרדנ  הפועת  תורבחש  יפכ  תולקת : ספא  לש  תוינידמ  טוקנל  יתעצה 

תא אוצמל  םילהנמל  םורגי  רבכ  םויאה  .רטופמ  תויהל  ךירצ  רומח  יוקיל  ולצא  הלגתמש  תיתיישעת  הרבח  "ל  כנמ ךכ  תורומח ,
אל תופרש  וא  למנה  הרובחתה , היישעתה , םה  ימוי  - םויה םוהיזה  תורוקמ  םא  ןיבהל  שי  ךכל , רבעמ  .תולקת  אלל  לועפל  ךרדה 

אל הז  ירעצל  .הביבסה  ינוגראו  הייריעה  הביבסה , תנגהל  דרשמה  היישעתה , תא  תופתושמ  הדובעל  וידחי  בישוהל  ונעצה  .תויקוח 
יפכ .הלועפ  תויוכמס  םילבקמה  הדובע  יתווצ  תמקה  לש  תרוסמ  רדעיה  ללגב  אלא  םייטילופו , םיישיא  םילוקיש  ללגב  קר  אל  .דבע 

בורל הז  הרורב , תונקסמה  תקפה  ךרדשכו  םירורב  םילהנ  יפ  לע  םידבועשכ  לבא  תחטבומ , אל  החלצהה  םנמוא  םדוק , יתנייצש 
.םיימשב אל  הז  ירשפא , הז  לבא  הפועתה , תורבח  תא  המגודכ  םדוק  יתאבה  םנמוא  .תואצותל  איבמ 

תוכיא הז  המ  עדי  אלו  ןוינכטב  ראות  םייסי  טנדוטסש  תויהל  לוכי  אלש  ול  תרמאו  ןוינכטה  אישנל  תכלה  תנשב 2000  ש :
? רתוי בוט  םלוע  רתוי , בוט  דבוע  םדא  רתוי , בוט  טנדוטס  רוציי  יתביבס  עדיש  תיוויק  .הביבס 

הניחבמ התואנ  הרוצב  להנתהל  הכירצ  וזכ  הליהק  לוכ , םדוק  .שיא  ףלא  תב 20–30  הליהק  םג  אוהו  ימדקא , דסומ  אוה  ןוינכטה 
תמזוי תא  ונמקה  .ןוינכטב  םהידומיל  ךלהמב  הביבס  תוכיא  תווחל  םיכירצ  לארשי  לש  דיתעה  יסדנהמ  ךכ , לע  ףסונ  .תיתביבס 
םחוכ לע  םידמול  םיטנדוטסה  .םהלש  הטלוקפה  לש  יתביבסה  לוהינב  לפטמה  תווצב  םיטנדוטס  תפתשמש  קוריה , סופמקה 
קוריה סופמקה  תויוליעפש  בשוח  ינא  .תורחא  תואטיסרבינואל  לפכוש  לדומה  יתחמשל  .הב  םייח  ונאש  תואיצמה  תא  רפשל 

םירגובכ םתוליעפ  דודיעל  איבי  הז  ילוא  .םתביבס  תא  רפשלו  תונשל  םחוכב  יכ  םידמול  םיטנדוטסהש  ךכל  תואיבמ  וימודו  ןוינכטב 
.םיבהוא ונלוכש  ונלש , הנידמה  תא  רפשלו  תונשל 

https://magazine.isees.org.il/?p=18729
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