
לסו  לאימע 
תוגג לש  היגולוקא  רקחל  סדק  זכרמ 

היגולויבל הקלחמה  םיקורי ,
ןוכמהו תיתביבסו  תינויצולובא 

הפיח תטיסרבינוא  היצולובאל ,

יול  יש 
תוגג לש  היגולוקא  רקחל  סדק  זכרמ 

היגולויבל הקלחמה  םיקורי ,
ןוכמהו תיתביבסו  תינויצולובא 

הפיח תטיסרבינוא  היצולובאל ,

סדק  רבי  ' גנוי ג'
תוגג לש  היגולוקא  רקחל  סדק  זכרמ 

היגולויבל הקלחמה  םיקורי ,
ןוכמהו תיתביבסו  תינויצולובא 

; הפיח תטיסרבינוא  היצולובאל ,
תטיסרבינוא תומייקה , רקחל  ןוכמה 

ןודנול חרזמ 

ןייטשואלב  ןואיל 
תוגג לש  היגולוקא  רקחל  סדק  זכרמ 

היגולויבל הקלחמה  םיקורי ,
ןוכמהו תיתביבסו  תינויצולובא 

הפיח תטיסרבינוא  היצולובאל ,

םיתימע טופיש  רבע  הז  רמאמ 

ץלמומ טוטיצ 

.ל ןייטשואלבו  סדק ג ' יול ש , לסו ע ,
לע םינוש  םינייפאמ  תעפשה  . 2021

.לארשיב יביסנטסקא  קורי  גג  דוקפת 
(. הביבסו 12(1 היגולוקא 

רקחמה ךרכ 12(1)תיזח  ביבא 2021 /  2021ןויליג  לירפאב ,  4

יול יש  םוליצ : ימוקמה |  ינוכית  םיה  םילקאל  התמאתהו  םייביסנטסקאה  םיקוריה  תוגגה  תקיטקרפ  לש  הנבהה  רופישל  תומרותה  תונבות  רפסמ  תוגצומ  רקחמב 

קורי גג  דוקפת  לע  םינוש  םינייפאמ  תעפשה 
לארשיב יביסנטסקא 

גלזמה הצק  לע 

תעינמו םשג  ימ  תגיפס  םיניינב , לש  הרוטרפמט  תוסיו  ןמחפ , עוביק  לשמל  הבר –  תלעות  םיקורי  תוגגל 
.הקורי היינבב  עצומה  תונורתפה  לסמ  קלח  םה  םיקורי  תוגג  ךכיפל  .רגנ 

ףונהמ קלח  םניא  ןיידע  הלאכ  תוגג  לארשיב  םלועב , הצואת  תרבוצ  םיקורי  תוגג  תמקהש  יפ  לע  ףא 
.םיימוקמה םיאנתב  םתקוזחתלו  םתמקהל  עגונה  עדי  רדעיה  ללגב  ראשה  ןיב  ינוריעה ,

המקהל הברהב  םילוז  םיירעזמ ) הייחמצה  תבכשו  ןוניגה  היקשה , אלל   ) םייביסנטסקא םיקורי  תוגג 
תוגג ללכ  ךרדב  תדדועמ  םיקורי  תוגג  לש  הרדסא  ןכל  .םייביסנטניא  םיקורי  תוגגל  האוושהב  הקוזחתלו 

.םייביסנטסקא
, עצמה תועפשה  ונחבנ  יוסינב  .םיקורי  תוגג  םימדמה  םילכמב  םיחמצ  וב  ולתשנש  יוסינ  ראתמ  רמאמה 

.םינימ רשועו  יחמצ  יוסיכ  םהב  םיבר , םידדמ  לע  יתלחתהה  םינימה  רשועו  זוקינה 
ןווגמ עורזל  יוצר  םה : רקחמה  יאצמממ  קלח  .םייביסנטסקא  תוגגל  סחיב  עדיה  רעפ  תא  םילשמ  הז  רמאמ 

תופידע שי  תוניגל ; םירז  םינימ  תשילפ  םצמצלו  קוריה  יחמצה  יוסיכה  תא  ריבגהל  ידכ  םינימ  לש  הובג 
.זוקינ תעירי  תפסוהב  תלעות  ןיא  טיילרפ ; גוסמ  עצמל 
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תכרעמה

ריצקת

ךילהתהו םצמוצמ , ןיידע  םיקוריה  תוגגה  רפסמ  לארשיב  םלועב , םיקורי  תוגג  לש  םתמקה  ףקיהב  לודיגה  תורמל 
לש םתעפשה  םינש  עברא  ךשמב  הקדבנ  הז  רקחמב  .תווהתהב  ןיידע  םיימוקמה  םיאנתל  הקיטקרפה  תמאתהל 

תוחכונו טיילרפו ) ףוט   ) עצמה גוס  םייתנש , - דח םיחמצ  לש  םינימ  רשוע  לש  תונוש  תומר  לארשיל –  םייטנוולר  םינייפאמ 
( עצמה לש  הרוטרפמטו  תוחל  ופסונש , םירז  םינימ  קורי , יחמצ  יוסיכ   ) םידדמ ןווגמ  לע  זוקינ –  תעירי  לש  רדעיה  וא 

.קוריה גגה  דוקפת  תא  םיפקשמה 

םינימה רשועש  יפ  לע  ףא  םינשה , לכב  קוריה  יחמצה  יוסיכה  תא  ריבגה  הובג  יתלחתה  םינימ  רשועש  וארה  םיאצממה 
הובג יתלחתה  רשוע  םע  תוקלחב  .יוסינה  ףוס  תארקל  המוד  םינימ  רפסמל  סנכתה  ךומנו ) הובג   ) םילופיטה ינשב  לעופב 
הנוש ןפואב  תוקלחב  קוריה  יוסיכה  לע  עיפשה  עצמה  גוס  .רתוי  ךומנ  היה  םינשה  ךלהמב  ופסונש  םירזה  םינימה  רפסמ 

רתוי הובג  היה  יוסיכה  םינשה  ראשב  וליאו  ףוטה , תוקלחב  רתוי  הובג  היה  יוסיכה  הנושארה  הנשב  םינשה –  ינפ  לע 
, טיילרפה תוקלחב  רתוי  הכומנ  הרוטרפמטהו  רתוי  ההובג  התייה  עצמב  תוחלה  םינשה  עברא  לכב  .טיילרֶּפה  תוקלחב 

איה זוקינה  תעירי  .םיחמצל  רתוי  בוט  לודיג  תיב  תריצילו  םיעקשמ  תריגאל  גגה , דודיבל  הז  לופיט  תמורת  לע  דיעמה  רבד 
תמקהל סיסבה  תא  םיקפסמ  הלא  םיאצממ  .יהשלכ  העפשה  התואצמיהל  האצמנ  אל  תאז  תורמלו  קוריה , גגב  רקי  ביכר 

.תתחפומ תּולְעּב  םייביטקפא  םייביסנטסקא  םיקורי  תוגג 

אובמ

תא ןיטקהל  הרטמב  האמה ה-20  תליחתב  הינמרגב  הלחה  תינרדומה  תעב  םינבמ ) גג  לע  הייחמצ  תבכש   ) םיקורי תוגג  תמקה 
דודיב ינוריעה , םוחה  יא  טקפא  םוצמצ  ןוגכ  םיקורי , תוגגל  תפסונ  תלעות  הפקזנ  ןמזה  רבעש  לככ  .םשג  יעוריאב  רגנה  תמצוע 

וא םייביסנטסקא  רותב  יללכ  ןפואב  םיגווסמ  םיקורי  תוגג  ריעה  . ךותב  חמוצו  חל  לודיג  תיב  תריציו  הנבמל  ימרת 
, תחתופמ הייחמצ  תבכשבו  םייתועמשמ  היקשהבו  ןוניגב  הקומע , עצמ  תבכשב  םינייפואמ  םייביסנטניאה  תוגגה  .םייביסנטניא 

תוברב תססובמה   ) תיטסילמינימ הייחמצ  תבכשבו  ילמינימ  ןוניגב  היקשה , רדעיהב  דודר , עצמב  םינייפואמ  םייביסנטסקאה  וליאו 
םייביסנטסקא םיקורי  תוגג  יונבה  בחרמל  םתמורתו  הכומנה  םתולע  רואל  . Sedum])  ] תירוצ גוסהמ  םינימ  לע  םלועה  תונידממ 

.תובר םירעב  יתועמשמ  טנמלא  םה 

םייאהבה םינגה  לש  הגרדמבו  הווקת  חתפב  םירוזא  קראפב  לשמל  לארשיב , םיבר  תומוקמב  םימייק  םייביסנטניא  םיקורי  תוגג 
רקחל הנחתה  םהבו  םינוש , םינבמב  םייביסנטסקא  תוגג  םג  ומקוה  תונורחאה  םינשב  .הפיחב  תונויצה  תורדש  תא  הרַקמש 

הקימנידה לש  הנבהבו  עדיב  רוסחמ  םייק  אשונה   תא  םגרתלו  ךוותל  תונויסינ  תורמל  .םילשוריב  לדנמ  ןוכמו  םירופיצ 
.םיגזוממ םירוזאב  םימייקה  םיבחרנה  ןויסינלו  רקחמל  האוושהב  ינוכית  םי  םילקאב  םייביסנטסקא  םיקורי  תוגג  לש  לאיצנטופהו 

היהת הובג  םינימ  ןווגמלש  וכירעהו  ואצמ  גזוממ   םילקאב  םיקורי  תוגגב  םירקחמ  ןכו  םייסאלק   םייגולוקא  םירקחמ 
, ןכ ומכ  דועו  . םישלופ  םינימ  לש  םתוססבתה  םוצמצ  רבגומ , הייחמצ  יוסיכ  הז  ללכבו  תכרעמה , דוקפת  לע  תיבויח  העפשה 
םלג רמוחב  שומישב  תונורתיה  תא  ןוחבל  ךרוצה  תא  ולעה  "ר ) מל לש 150 ק"ג  האישנ   ) קוריה גגה  לקשמ  לע  תוינכמה  תולבגהה 

, ףוסבל .ףוט  ימוקמו –  לוז  ךא  רתוי  דבכ  םלג  רמוח  לומ  לא  םיחפתומ ) תישעג  תיכוכז  יריגרג   ) טיַילרֶּפ אבוימו –  רקי  לקשמ , לק 
זוקינ תא  רפשל  ידכ  היישעתב   תולבוקמה  תויחנהה  יפ  לע  תשרדנה  זוקינ  תעירי  לש  המויקב  תלעותה  תא  םג  ןוחבל  ונשקיב 

.קוריה גגב  ןמז  ךרואל  םימ  רוגאל  ןכו  רגנה 

, םישלופ םינימ  לש  םתוססבתה  תא  םצמציו  קוריה  יחמצה  יוסיכה  תא  ריבגי  הובג  םינימ  רשועב  שומישש  ויה  רקחמה  תורעשה 
תא ריבגת  זוקינ  תעיריש  ןכו  רתוי , הכומנ  היהת  עצמה  תיתחתב  הרוטרפמטהו  רתוי  ההובג  היהת  טיילרפ  סיסב  לע  עצמב  תוחלהש 

.קוריה יחמצה  יוסיכה  תא  ריבגתו  עצמב  תוחלה 
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םוצמצלו קוריה  יחמצה  יוסיכה  תרבגהל  םיקורי , תוגגב  םינימ  לש  הובג  ןווגמ  תעירזל  שיש  המורתה  תא  ססבל  חילצה  רקחמה 
לסו לאימע  םוליצ : םירז |  םינימ  תשילפ 

רקחמ תוטיש 

ךרואב תוקלח  ללכ 48  ךרעמה  הפיח ב-12.11.2012 . תטיסרבינואבש  טנדוטסה " תיב   " ןיינבב םייק  קורי  גג  לע  םקוה  יוסינה  ךרעמ 
רשוע .א  םיאבה –  םינתשמה  תשולש  לש  האלמ  הבלצה  םע  תורזח  שש  וללכש  קמועבו 20 ס"מ , בחורב 120 ס"מ  120 ס"מ ,

םינימ לש 32  רגאממ  יארקאב  ורחבנש  םיניממ  ןימ ) לכמ  םיערז   200 םינימ ,  5  ) ךומנו ןימ ) לכמ  םיערז   50 םינימ ,  20  ) הובג םינימ 
הנבמ תלעב  החישק  קיטסלפ  תעירי  זוקינ –  תעירי  רדעיה  וא  םויק  .ג  טיילרפ ; וא  ףוט  לע  ססובמה  עצמ  .ב  םיימוקמ ; םייתנש  - דח
לש םיירשפאה  םיבולישה  לכ  ךס  .קוריה  גגב  הייחמצה  רובע  םיאנתה  תא  רפשלו  םיעקשמ  רוגאל  ראשה , ןיב  הרומאש , בכרומ 

(. זוקינ תעירי  רדעיה  / תוחכונ טיילרפ  *  / ףוט עצמ  ךומנ *  / הובג םינימ  רשוע   ) 6  * 2  * 2  * 2 אוה 48 =  םילופיטה  תשולש  תובלצה 

לכב םינימה  תוהזו  תוחל  הרוטרפמט , יליע ,) םוליצ  ידי  - לע  ) קורי יחמצ  יוסיכ  םידדמה : םינוש  םינמזב  ודעות  םינש  עברא  ךשמב 
תוכילומ [, NO  ] הקנח [, NH  ] םוינומא  ) ויתונוכת וקדבנו  עצמ  תומיגד  וחקלנ  תונושארה  םינשה  שולשמ  תחא  לכ  ףוסב  .הקלח 

חפסנ 1. אצמנ ב רקחמה  תוטיש  טוריפ  [(. pH  ] הבגהה ךרע  [, EC  ] תילמשחה
43
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תימוקמה תלעותה  תנבהל  םיעייסמ  לארשיב  םירעב  יוסינ  יכרעמ  .הפיח  תטיסרבינואבש  טנדוטסה " תיב   " ןיינב לע  קוריה  גגה 
לסו לאימע  םוליצ : םיקורי |  תוגגב  הנומטש 

תואצות

הקלח לכל  ופסונש  םינימה  רפסמ  הקלח , לכב  וערזנש  םיירוקמה  םינימה  רפסמ  תניחב  רחאל  םיאצממה  לש  יטסיטטס  חותינב 
תוקלחב רשאמ  רתוי  םצמטצה  וערזנש  םינימה  רפסמ  הובג  יתלחתה  רשוע  םע  תוקלחבש  אצמנ  הקלח , לכב  ללוכה  םינימה  ךסו 
אוהש ללוכה , םינימה  רפסמ  רויא 1ב .)  ) וזה הפוקתה  ךרואל  םינימ  תוחפ  ןהל  ופסונ  לבא  רויא 1א ,)  ) ךומנ יתלחתה  רשוע  םע 

ךלהמב המאתהב  םינימ  םע 10.2 ו-10.5  ךומנהו  הובגה  רשועה  לש  םילופיטב  תוסנכתה  הארה  םימדוקה , םיכרעה  ינש  לש  רוביח 
האצמנ אל  הז  יוסינב  .תובזעמ  ינימ  םהמ  קלחו  תוכומס , תוקלחמ  ועיגה  תוקלחל  ופסונש  םיחמצה  בור  רויא 1ג .)  ) תיעיברה הנשה 

.םינימה רשוע  לע  טיילרפ ) / ףוט  ) עצמה בכרה  לש  העפשה 

עברא לכב  קוריה  יחמצה  יוסיכה  ןיבל  יתלחתהה  ןווגמה  ןיב  יבויח  רשק  םייק  יכ  אצמנו  אוה , םג  חתונ  תוקלחב  קוריה  יוסיכה 
לש העפשהה  תניחב  .תיעיברה  הנשב  תוקלחה  ללכב  המוד  רפסמל  סנכתה  לעופב  םינימה  רשועש  רחאל  םג  רויא 2א ,)  ) םינשה

תוקלחב היה  הובגה  יוסיכה  םינשה  ראשב  וליאו  ףוטה , עצמב  רתויב  הובגה  היה  יוסיכה  הנושארה  הנשבש  התארה  עצמה  לופיט 
תוקלחב יוסיכה  תומכ  לע  העפשה  לכ  זוקינה  תעירי  תוחכונל  התייה  אל  םינשה  עברא  לכ  ךרואל  רויא 2ב .)  ) טיילרפה עצמ  םע 

(. רויא 2ג  ) תונושה

בכרה היה  דיחיה  עיפשמה  הנתשמהש  הארה  תונושה  תוקלחב  תוחלהו  הרוטרפמטה  לע  םינושה  םינתשמה  תועפשה  לש  חותינ 
םימחה םישדוחב  הלא  תוקלחב  הדדמנש  הרוטרפמטהו  םינשה , לכב  רתוי  הכומנ  תוחל  הדדמנ  ףוטה  עצמ  םע  תוקלחב  .עצמה 

.רתוי ההובג  התייה  ושבייתה ) תוקלחהש  דע  לירפא  תליחתמ   ) תודידמה לש 

יזוכירל עגונה  לכב  םינושה  עצמה  ילופיט  ןיב  תוושהל  רשפִא  אל  םינוש ) עצמ  יגוס  רובע  םינוש  תוסיסמ  יסחי   ) עצמה תקידב  ןפוא 
ודרי אל  הקנחה  יכרע  תילמשחה , תוכילומה  םע  דחי  םינשה  ךשמב  הלע  הבגהה  ךרעש  אצמנ  םילופיטה  לכב  .הקנחהו  םוינומאה 

םינושה םילופיטה  לש  העפשה  האצמנ  אל  .תישילשה  הנשב  בוש  ולעו  היינשה  הנשב  ודרי  םוינומאה  יכרעו  תונושארה , םייתנשב 
חפסנ 2. אצמנ ב םייטסיטטסה  םינחבמה  טוריפ  .הלא  םידדמ  לע 
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רויא 1
יוסינה תוקלחב  חמוצה  ינימ  רפסמב  ןמז  ךרואל  םייונישה 

וליאו א ,) ( ) םינימ  20  ) הובג םינימ  ןווגמ  םע  וערזנש  תוקלחב  םיירוקמה  םינימה  רפסמב  תיתועמשמ  הדירי  האצמנ 
(. ב  ) יוסינה תליחתב  ןהב  וערזנ  אלש  םינימ  לש  רתוי  הובג  רפסמ  ופסונש  אצמנ  ךומנ  םינימ  ןווגמ  םע  וערזנש  תוקלחב 

םינימ רפסמ  לע  תובצייתה  הארה  ופסונש ) םינימה  םע  דחי  תוקלחב  וערזנש  הלא   ) םינימה לש  ללוכה  םינימה  רשוע 
וק תא  גיצמה  ( boxplot  ) הספוק םישרת  תרוצב  םיגצומ  םידדמה  ג .)  ) רקחמה תפוקת  ףוסב  םילופיטה  ינשב  המוד 

לכב לופיט  לכ  רובע  ( outliers  ) ןוציקה יכרע  תאו  הספוקה  חטשב  םייזכרמה  םינועברה  ימוחת  תא  ןזואמ , וקכ  ןויצחה 
.דרפנב  הנש 
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רויא 2
יוסינה תוקלחב  קוריה  יחמצה  יוסיכה  לע  םינושה  םילופיטה  תעפשה 

התנתשה עצמה  תעפשה  א .)  ) יוסינה תונש  עברא  לכב  רבטצמה  קוריה  יוסיכה  זוחא  לע  בויחל  עיפשה  הובג  םינימ  ןווגמ 
היה רבטצמה  יוסיכה  זוחא  םינשה  ראשב  וליאו  ףוטה , תוקלחב  רתוי  הובג  היה  יוסיכה  הנושארה  הנשב  םינשה : ינפ  לע 

ג .)  ) זוקינ תעירי  תוחכונל  העפשה  האצמנ  אל  ב .)  ) טיילרפה תוקלחב  רתוי  הובג 
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םלג רמוחב  שומישב  תונורתיה  תא  ןוחבל  ךרוצה  תא  ולעה  "ר ) מל לש 150 ק"ג  האישנ   ) קוריה גגה  לקשמ  לע  תוינכמה  תולבגהה 
: םוליצ ףוט |  ימוקמו –  לוז  ךא  רתוי  דבכ  םלג  רמוח  לומ  לא  םיחפתומ ) תישעג  תיכוכז  יריגרג   ) טייַלרֶּפ אבוימו –  רקי  לקשמ , לק 

יול יש 

תונקסמו ןויד 

םיקורי תוגג  רגנ –  תעינמו  םשג  ימ  תגיפס  םיניינב , לש  הרוטרפמט  תוסיו  ןמחפ , עוביק  ןוגכ  םימוחת –  ןווגמב  םתמורתל  תודוה 
ןכו תוימוקמ , תויושרב  הלכו  הלשממ  ידרשמב  לחה  תונושה , תומרב  הנורחאל  םימדוקמש  הקורי  היינב  תונורתפ  לסמ  קלח  םה 

םהלש םינושה  תלעותה  יגוס  סוסיבב  ישוקהו  ההובגה  תילכלכה  םתולע  תאז , לכבו  .תויפורתנליפ  תונרקו  הביבס  ינוגרא  ידי  - לע
.רקיו ףלוח  טנמלא  רותב  םתוא  םיריתומ 

גגב ךרוצה  לומ  לא  חרופו , קורי  היהיש  קורי " גג  הייפיצהמ מ" עבונש  רעפה  אוה  םיקוריה  תוגגה  תא  תוולל  ךישממה  ףסונ  חתמ 
חיטבמש יתועמשמ , יננג  עדי  םייק  םייביסנטניא  םיקורי  תוגגל  עגונה  לכבש  דועב  .יטתסא  טביה  חרכהב  תרשמ  וניאש  ילנויצקנופ 
קפסתו םייבטימ  הייחמצ  יבכרה  ןחבתו  רידסתש  תרגסמ  םויכ  ןיא  םייביסנטסקא  תוגג  רובעש  ירה  חמוצה , תוחתפתה  תחלצה  תא 

.םהלש תילאיצנטופה  תלעותה  תא  ססביש  חכומ  טרפמ 

בוט דודיב  קפסמ  טיילרפ  ססובמ  עצמ  .ףוט  ססובמ  עצמ  לע  ףידע  טיילרפ  לע  ססובמה  עצמב  שומישש  ונאצמ  הז  יוסינ  תרגסמב 
המ רורב  אל   ) ךליאו היינשה  הנשהמ  רתוי  הובג  חמוצ  יוסיכב  אצמנ  ףסונ  ןורתי  .ןמז  ךרואל  רתוי  ההובג  תוחל  לע  רמושו  רתוי 

תפסותה תא  הווש  הז  ןורתיש  עובקל  ונידיב  ןיא  רתוי .) הובג  היה  ףוט  ססובמ  עצמב  יוסיכה  הנושארה  הנשבש  ךכל  םרוגה 
רמוחב שומישל  םיקהבומ  תונורתי  שיש  תוארהל  חילצה  יוסינה  לבא  טיילרפה , רוצייב  םיכורכה  היגרנאהו  עונישה  תא  וא  תיפסכה 

.הז

הל תוסחיימה  תונעטה  .וקדבנש  םידדמהמ  דחא  ףאב  רופיש  ונאצמ  אל  זוקינה , תעירי  לש  התעפשה  תא  ונחבשכ  תאז , תמועל 
םיטרפמב יטרדנטס  טנמלא  איה  העיריהש  הדבועה  חכונל  .יוסינה  תרגסמב  קוזיחל  וכז  אל  םימ , רוגאל  התלוכיל  תודוה  תלעות 

תא ןוחבל  םיצילממ  ונא  רקיה  הריחמ  לשב  לבא  הלא , תועירי  תוחכונל  תירשפא  תלעות  ןוחבלו  ךישמהל  שי  םיימואל , - ןיבה
.לארשיב םיקורי  תוגגב  יטרדנטס  ביכר  רותב  התללכה  ינפל  קמועל  העיריה  תוינויח 

םוצמצו קוריה  יחמצה  יוסיכה  תרבגה  לשב  לשמל  םינימ , לש  הובג  ןווגמ  תעירזבש  תלעותה  תא  רקחמב  ססבל  ונחלצה  ףוסבל ,
תמגודכ תיתנש , - בר הייחמצ  םע  תיתנש  - דח הייחמצ  לש  םיבולישל  תופסונ  תויורשפא  ןוחבלו  ךישמהל  שי  .םירז  םינימ  תשילפ 
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וניאש ילארשי  םילקאב  תוגגל  המיאתמ  הייחמצ  ןוחבל  ןכו  יחה  , לע  התעפשה  תאו  , Sedum sediforme)  ) ההובג תירוצ 
.ינוכית      םי 

םייביסנטסקאה םיקוריה  תוגגה  תקיטקרפ  לש  המאתההו  הנבהה  רופישל  תומרותה  תונבות  רפסמ  גיצה  ונרקחמ  םוכיסל ,
תולעב םייביטקפא  םיקורי  תוגג  לש  םיבחרנ  המקהלו  ןונכתל  ומרתי  הלא  תונבותש  םיווקמ  ונא  .ימוקמה  ינוכית  םיה  םילקאל 

.תילמינימ

ןייטשואלב 1953–2020 ןואיל  לש  ורכזל 

.הפיח תטיסרבינואב  תיתביבסו  תינויצולובא  היגולויבל  הקלחמבו  היצולובאל  ןוכמב  ןיינמה  ןמ  רוספורפ  היה  ןייטשואלב  ןואיל 
.םיינמז םימ  יווקמבו  תורדנמלסב  םישותיב , ודקמתה  וירקחמ  .תורבח  לש  היגולוקא  לש  םינוש  םיטביהב  קסעו  גולוקא  היה  ןואיל 
זכרמה תרגסמב  םיקורי  תוגגב  יגולוקא  רקחמב  םג  קסע  תונורחאה  םינשבו  עלס , ינפשבו  םישירכב  םג  וקסע  ןואיל  לש  וירקחמ 

.דמע ושארבו  םיקהש 

אוה .סיוויידבש  הינרופילק  תטיסרבינואבו  סרגטאר  תטיסרבינואב  וידומיל  תא  םילשהש  רחאל  תנשב 1988 , לארשיל  הלע  ןואיל 
, רלטוק טרב  פורפ ' םע  דחי  תנש 2006  זאמ   Israel Journal of Ecology and Evolution תעה בתכ  לש  ישארה  ךרועה  היה 

.Ecology Letters תעה בתכב  תכרעמ  רבח  םינשה  ךלהמב  שמישו 

.תרשפתמ יתלב  תויעוצקמ  דצל  בחר  בלו  רומוה  שוח  לעב  בוהא , החנמ  היה  אוה 

.השק הלחמב  ךשוממ  קבאמ  רחאל  ינוי 2020  שדוחב  רטפנ  ןואיל 

.ךורב ורכז  יהי 
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