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תנזהל ןובלח  ושמשי  ךשמהבו  תלוספה , תא  וכרצי  בובזה  תומיר  .תינגרוא  תלוספ  לש  תונוט  יפלא  תורשעב  לופיטל  לאיצנטופ  םייק  לארשיב  .רוחשה  לייחה  בובז 
ןמדלוג ןנור  םוליצ : םייח |  ילעב 

תרזעב םייח  ילעבל  יתוכיא  ןוזמל  תלוספ  תרמה 
רוחשה לייחה  בובז 

תובולשת רחש  .רוחשה  לייחה  בובז  לש  הייברה  םוחתב  תונורתפ  תחתפמ  םזירפ  תרבח  תואנ : יוליג 
.אמייק - ינב םירצומל  התרמהבו  ןוזמ  תלוספב  לופיטב  החמתמ 

לש גוס  לכ  טעמכ  לכעל  ולש  תומירה  לש  ןתלוכי  לשב  עדונ  בובזה )'  ' ןלהל  – Hermetia illucens "ש , חז  ) רוחשה לייחה  בובז 
ילעב תנזהל  ןתמאתהו  תומירה  לש  םיהובגה  םייתנוזתה  םיכרעה  ףוריצב  הלא , תונוכת  .רצק  ןמזבו  ההובג  תוליעיב  תינגרוא  תלוספ 

תיחפהל תלוכי  בובזל  .יתיישעתה  ולודיגל  תונורתפ  חותיפב  םיקסועה  םלועב  םיבר  םילעפמו  םימזימ  לש  המקהל  וליבוה  םייח ,
יאוול ירצותכו  תומירה  לש  דוביע  ידי  - לע םיקפומה  םיפסונ  םירצותו  ןשד  ןמש , ןובלח ,  ) םייתוכיא םירצותל  התוא  רימהלו  תלוספ 
םיהובג םייתנוזת  םיכרע  ילעב  תלוספ  ימרז  תלצנמה  תלוספב , לופיטה  תייכרריהב  השדח  הבכש  תרצוי  וז  תלוכי  ךילהתה ) . לש 
לוצינ תא  רתוי  הבוט  הרוצב  ןנכתל  רשפאמ  הז  ןורתפ  רויא 1 .) ואר   ) םייח ילעבל  הרישי  הנזהל  םימיאתמ  םניא  תונוש  תוביסמש 

.םינושה םימרזה  לש  םייתנוזתה  םיכרעלו  תונוכתל  םאתהב  יבטימ  שומימ  חיטביש  ןפואב  תלוספה  יבאשמ 
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רויא 1
ידי - לע היכרריהב  םלג  ירמוח  תאלעהל  תלוכיהו  ןוזמ   ןדבואב  לופיטה  תייכרריה 

רוחשה לייחה  בובז  לש  תומיר  תרזעב  לופיט 

, ההובג תוביטר  תמר  בקע  קשמ  תויח  תנזהל  םימיאתמ  םניאש  םיהובג , םייתנוזת  םיכרע  ילעב  םיינגרוא  םירמוח  איה  היעבל  המגוד 
תונורתפל םינפומ  וללה  םירמוחה  .תופסונ  תוביסו  תורפ  לצא  בלחה  תבונת  לע  תילילש  העפשה  םייקדייח , םימוהיז  לש  תוחכונ 

םיהובגה םייתנוזתה  םיכרעה  תא  תיבטימ  הרוצב  םילצנמ  םניא  הלא  תונורתפ  .הנמטה  וא  תינריווא  - לא הסיסת  היצטסופמוק , ןוגכ 
התוא רימהלו  הז  גוסמ  תלוספ  תיתועמשמ  תיחפהל  ןתינ  בובזה  תומיר  תרזעב  .וללה  םירמוחה  תריציב  ועקשוהש  םיבאשמה  תאו 

. דמחמ  תויחו  קשמ  תויח  תנזהל  םיאתמה  יתוכיא  ןובלח  רוקמל 

הליבומל התכיפהלו  רוחשה , לייחה  בובז  תרזעב  תלוספב  לופיט  תונורתפ  לש  העמטהל  תידוחיי  תונמדזה  הנשי  לארשי  תנידמב 
: םיירקיע םימרוג  השולש  לש  בולישמ  תעבונ  וז  תונמדזה  .םוחתב  תימלוע 

ידמ תורצוימ  לארשיב  .םירחא  םישומישל  םילצונמ  םניאו  בובזה  תנזהל  םימיאתמש  תלוספ  ימרז  לש  ןווגמו  תונימז 
תונוט ןוילימ  יצחב  ךרעומ  תידסומהו  תירחסמה  תלוספה  ףקיה  הכותמו  תינגרוא , תלוספ  לש  תונוט  ןוילימ  הנש 2.4 

ןוגכ  ) תינגרוא תלוספב  לופיטל  םירחא  תונורתפ  בחר  הדימ  הנקב  םיעמטומ  הפוריאב  תובר  תונידמב  הנשב  .
תומיר תנזהל  םימיאתמה  תלוספ  ימרז  לש  תונימזה  הלא  תונידמב  ךכ , בקע  ינריווא .) - לא לוכיע  ינקתמ  לש  הסירפ 

הצק תונורתפ  רדעיה  תאז , תמועל  לארשיב  בוטר .) רמוח  הנוטל  וריא  דע כ-40   ) הובג םריחמו  רתוי , הכומנ  בובזה 
יתועמשמ ןורתי  הנקמה  רבד  םייספא , וא  םיילילש  םיריחמב  תיתוכיא  תלוספ  לש  ההובג  תונימז  רשפאמ  םימיאתמ 

.תילכלכה תויאדכה  לש  יתועמשמ  רופיש  ךות  בובזה  ידי  - לע תלוספב  לופיט  תונורתפ  תעמטהל 
, דיפוינ ג' קטורפוטנא , םזירפ , ןוגכ   ) קנזה תורבח  םוחתב –  םירועמה  םינושה  םימרוגה  ןיב  הלועפה  יפותישו  עדיה 

תויתיישעת תורבח  ןוינכטה ,) תואלקחל , הטלוקפה  תרנכ , תללכמ  "ל , גימ ןמציו , ןוכמ   ) הימדקא יפוג  טקסוניא ,)
הרדסאו לשממ  ימרוגו  קחצי ) תוראב  םינושחנ , ילעפמ  םילעפמ , חמצ  תונרג , תובולשת , רחש   ) םייאלקח םינוגראו 

תוליעפ תא  םדקמה  חוור  תורטמ  אלל  ןוגרא  ןכו  תונשדחה ) תושר  הביבסה , תנגהל  דרשמה  תואלקחה , דרשמ  )
בובזב קוסעיש  ימואל  םזימ  תמקהל  המיאתמ  תיתשת  תריצי  רשפאל  םייושע  ( – GrowingIL  ) לארשיב קטורגאה 

.רוחשה לייחה 
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ןולמג תורגבתה , לש  בלשב  אצמנו  תונכתיהה  תחכוה  בלש  תא  רבע  םיקרחה  תואלקח  םוחת  .ןומזתהו  קושה  תונכומ 
םיקלחב תודקמתהל  רוצייה  יבלש  לכב  קוסיעמ  תורבוע  םוחתב  תורבחה  ךכ , בקע  .יתיישעת  רוצייל  רבעמו 

םירצומ תונוש , היצמוטוא  תומרב  דוביעהו  םוטיפה  יבלשל  םיירחסמ  תונורתפ  םימייק  .ךרעה  תרשרשב  םייפיצפס 
תרשפאמ תיפוריאה  הרדסאה  ךכ , לע  ףסונ  .דועו  הקיטנג  םיציבו , תומיר  לש  חולישו  רוציי  הייברה , םוחתב  םיינשדח 

םיקרח ןובלחל  םירתומה  םישומישה  תא  הביחרמו  בובזה , תנזהל  רתוי  בחר  תלוספ  יגוס  ןווגמ  לש  שומיש  הגרדהב 
(. רושיא ב-2021 לבקל  היופצ  םיריזחו  תופוע  תנזה  וליאו  הרשוא , רבכ  םיגד  תנזה  )

לפטיש רוחשה , לייחה  בובז  ןובלח  רוצייל  םלועב  ליעיה  לעפמה  תא  לארשיב  םיקהל  רשפאת  םייטנוולרה  םימרוגה  ללכ  תמיתר 
חמקמ תוחפל 50%  ףילחתש  םלועב  הנושארה  הנידמכ  לארשי  תא  םקמיו  הנשב  תינגרוא  תלוספ  לש  תונוט  יפלא  תורשעב 

לעיית וז  תוליעפ  .םיסונייקואב  רתיה  גיד  יסמוע  תתחפהל  םורתת  ךכו  םיקרח , חמקב  םייח  ילעב  תנזהל  שמשמה  םיגדה 
םדקת רתוי , ההובג  תומייק  תמרב  םייח  ילעבל  ןוזמ  תריצי  רשפאת  לארשי , תנידמב  ןוזמ  תלוספב  לופיטה  ןפוא  תא  תיתועמשמ 

תומוקמ רוציתו  םייח , ילעב  תנזהל  םלג  ירמוח  לש  אוביב  תולתה  תא  תיחפת  לארשיב , תילגעמה  הלכלכה  תא  תיתועמשמ 
.םיקרח תואלקח  לש  ינשדחה  ףנעב  םיבר  הקוסעת 
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