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, םיחותפ םיחטשו  יגולויב  ןווגמ  ףגא 

הביבסה תנגהל  דרשמה 

ןמטנורג  לכימ 
לש היצולובאו  היגולוקא  תדבעמ 

ביבא - לת תטיסרבינוא  םיחמצ ,

ןדיבא  לעי 
ןוכמ םישלופ , םיחמצל  הדבעמה 
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ץלמומ טוטיצ 

.םירחאו ןומר א  רורד ז , - רופוד ןהכ ע ,
םישלופ םיחמצ  קשממ  . 2021

.תונבותו םישודיח  לארשיב – 
(. הביבסו 12(1 היגולוקא 

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

ןמפוה יש  םוליצ : רכששי |  לחנב  תינכיש ) הינוסניקרפ   ) םישלופ םיצע  תתירכ 

םישודיח לארשיב –  םישלופ  םיחמצ  קשממ 
תונבותו

ברה עדיל  האוושהב  הלכלכלו  . רוביצה  תואירבל  יגולויבה , ןווגמה  רומישל  םויא  איה  םירז  םיחמצ  ינימ  לש  תיגולויב  השילפ 
םהיתועפשהו םישלופ  םיחמצ  לצא  השילפ  תומדקמה  תונוכת  לשמל  ומכ  תויגולויב , תושילפ  לש  םינוש  םיטביהב  רבטצמו  ךלוהה 

רקיעב רויא 1 .)  ) ןמזה םע  לדג  ךא  טעומ , ימושייה  םוחתב  יעדמה  ןויסינה  תיגולוקאה , תכרעמה  יתוריש  לעו  יגולויבה  ןווגמה  לע 
25% םייעדמ  . םימוסרפב  ןימזה  עדימה  ןיבל  תוטלחהה  ילבקמלו  קשממה  ישנאל  ץוחנה  ימושייה  עדימה  ןיב  המאתה־יא  תרכינ 

םינשה ומסרפתהש ב-30  םהב ) תועיפומ   invasive + plant םילימהש רמולכ   ) םישלופ םיחמצ  אשונב  םימוסרפ  ךותמ 26,710 
םיקסוע קרו 3%  (, management הלימה תא  םג  םיללוכ   ) קשממב םיקסוע  , SCOPUS עדימה רגאמב  םיעיפומו  תונורחאה 

דימת ןימז  אל  יטנוולרה  יעדמה  עדימה  םג  ךכ , לע  ףסונ  (. management + application םילימה תא  םג  םיללוכ   ) ימושיי רקחמב 
. םיתימע  תרוקיב  ורבע  אלש  תתשרמב , םימוסרפב  םימייקש  םילוקוטורפב  בורל  םירזענ  םהו  קשממה , ישנאל 
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רויא 1
לש קשממה  םוחתב  הנש  ידמ  םימסרפתמה  םיימושייה  םייעדמה  םימוסרפה  רפסמב  יונישה 

םישלופ םיחמצ 

קשממ םדקל  הרטמב  .תונורחאה  םינשה  רשעב  המישרמ  הצואת  תרבוצ  לארשיב  םישלופ  םיחמצ  לש  קשממה  םוחתב  היישעה 
םימייק השילפ  ירקמב  דקמתה  סנכה  .אשונב  סנכ  ראוניב 2020  םייקתה  ןיינעה  ילעב  לכ  ןיב  הלועפ  יפותישו  יעדמ  עדי  ססובמ 

תויועמשמה תאו  םוחתב  םישודיחה  תא  גיצנ  ןלהל  .םיחותפה  םיחטשב  תופיצרו  תוססובמ  תויסולכוא  ילעב  םיחמצ  ינימ  לש 
.סנכה ךלהמב  וגצוהש  יפכ  תוימושייה ,

.םייגולויבו םיימיכ  םייזיפ , םיעצמאב  שומיש  תושוע  לארשיבו  םלועב  םישלופ  םיחמצב  לופיטל  תוצופנה  הלועפה  תוטיש 
תימיכ הרבדה  .הרבדה  ירישכתב  שומיש  םע  בורל  םיבלושמו  התירכו , חוסיכ  הריקע , םוזיג , הפרש , םיללוכ  םייזיפ  םיעצמא 

.הרבדה ירמוחב  תוקלצהו  םיחדקה  יולימו  עזגה  קוליצו  חודיק  םימדגה , תרבדהו  התירכ  יתוולע , סוסיר  תוטיש : המכב  תישענ 
ידי - לע הנורחאל  ץראל  אבויש  ןוטסליימ , םיבשעה  לטוק  םהבו  םיימטסיס , םיבשע  ילטוקב  רקיעב  שומיש  השענ  תימיכ  הרבדהב 
ךרד תצירפל  בשחנ  קוליצה  תטישב  ןוטסליימ  םיבשעה  לטוקב  שומיש  .דילאריפונימא  ליעפה  רמוחה  תא  ליכמו  םכירגא  תרבח 

תואירבל תיסחי  חוטבו  םישק , םישלופ  םיצע  ןווגמ  דגנ  ליעי  אוה  הבר , תולקב  ועצבל  ןתינ  ןכש  םירגוב , םישלופ  םיצע  תליטקב 
, םישלופ םיחמצב  לופיטל  םלועב  ץופנה  יעצמאל  בשחנ  ןיידע  הרבדה  ירמוחב  שומיש  יכ  ןייצנ  .הביבסה  תואירבלו  םישמתשמה 

ןויסינהו הרבדהה  יקשממ  תא  םותרל  שי  ךכיפל , תיאלקחה . הביבסב  םייקה  הז  תמועל  רסחב  הקול  םהב  שומישב  עדיה  ךא 
, םיחותפ םיחטש  ןוגכ  תופסונ , תוביבסב  הרבדהה  ךרעמ  לועיי  תבוטל  םייאלקח  םיחטשב  הרבדה  ירמוחב  שומישב  רבצנש  ברה 

תונידמ ןיבל  לארשי  ןיב  םירכינ  עדי  ירעפ  םימייק  םישלופ  םיחמצ  לש  תיגולויב  הרבדה  ב תאז , תמועל  .דועו  םירפומ  םירוזא 
Melanterius  ) תילרטסוא תינוקדחב  שמתשהל  תורשפאה  תנחבנ  םויהל  ןוכנ  .תחאכ  תיעבטהו  תיאלקחה  הביבסב  תורחא ,

רתויב ץופנה  שלופה  ץעה  ןימל  תבשחנה  (, Acacia saligna  ) הלחלחכה הטישה  לש  םיערזה  רוצייב  עוגפל  ידכ  ( castaneus
איבהלו םיחותפה , םיחטשב  הלחלחכה  הטישה  לש  הייסולכואה  תוסיווב  עייסל  היושע  םיערזה  לש  תונרציה  תתחפה  .לארשיב 

.תופסונ הרבדה  תוטיש  םע  בוליש  לע  םיססובמה  םייקשממ  םימזימ  לש  תואצותב  רכינ  רופישל 

הלועפ יפותיש  ינונכתה : טביהב  םג  אלא  ימושייה  טביהב  קר  אל  יוטיב  ידיל  םיאב  םישלופ  םיחמצ  לש  קשממה  םוחתב  םישודיחה 
תמילב .יצראו  ירוזא  הדימ  הנקב  םישלופה  םיחמצה  תייעבב  לופיטל  תויגטרטסא  תוינכות  תביתכ  םיבינמה  םיינוגרא־ןיב 

דחאו ירוזא , קשממל  חלצומ  ינוגרא־ןיב  הלועפ  ףותישל  המגוד  איה  הדוהי  ירה  ימואל  ןגב  הלחלחכה  הטישה  לש  התוטשפתה 
, תיעוצקמ הנבהו  יגולוקא  עדי  לע  ססובמ  הז  הוותמ  .םישלופ  םיחמצב  ירוזא  לופיטל  רדסומ  הוותמ  תביתכ  אוה  םיבושחה  וירצותמ 

לופיטל תיצראה  הדיחיה  םויכ  תבצינ  ינוגרא־ןיבה  הלועפה  ףותיש  תיזחב  םימוד  . םיבכרומ  םיבצמב  םושייל  לדומ  שמשל  לכויו 
Ambrosia  ) תסנוכמ היסורבמא  ידקומ  רועיבב  רקיעב  היה  הכ  דע  הלעופש  םינגהו ,) עבטה  תושרב  תלעופה   ) םישלופ םינימב 

(. confertiflora

תכרעמה יתוריש  לעו  יגולויבה  ןווגמה  לע  הרימש  לש  תורטמל  םישלופ  םיחמצב  לופיטל  קשממה  םוחתב  הפנעה  היישעה  תורמל 
םיקשממה לש  םתוליעי  רבדב  תונבות  ססבל  רשפאמה  ןפואב  םירטונמ  םלועבו  לארשיב  םימזימ  דואמ  טעמש  הארנ  תיגולוקאה ,
סחיב םימזימה  תחלצה  יכ  םירומ  םלועבו , ץראב  השענ  ןכש  טעומה  רוטינה  לע  םיססובמה  םינותנה  םהיתורטמל  . סחיב 

לש םתרזח  יכ  אצמנ , דוע  תיתשת .) תודובע   ) הקזח תינגופורתנא  הערפהל  הרושק  הניא  השילפה  רשאכ  רתוי  ההובג  םהיתורטמל 
םילוכיו םידיינ  םייחה  ילעב  ןכש  םישלופ , םיחמצ  לש  םתרזח  רשאמ  רתוי  הריהמ  םילפוטמה  םיחטשל  םישלופ  םייח  ילעב 

. םיכומס  םייעבט  םיחטשב  םהיכרוצ  תא  םילשהל 

םימאתומ םניאש  םירז  םיחמצ  לש  השילפ  ינפב  םישביה  לודיגה  יתבל  תיטויבא  תוניסח  הנקמ  לארשיב  שביהו  ךוראה  ץיקה 
ןתמצועבו ןתורידתב  םישלופה , םינימה  תונוכתב  הבר  הדימב  היולת  השילפ  ינפב  תודימעה  ןסוח ; םלועל  אל  םלוא  שבוי  . יאנתל 

תולוחה תינויט  ומכ  שבויב , םיחמתמה  םינימ  .םכותל  םישלופ  םיחמצ  לש  הצפהה  ץחלבו  לודיגה  יתבב  תוערפהה  לש 
ןכש הערפה , אלל  םיילוח  לודיג  יתבב  םג  םיגשגשמ  (, Carpobrotus edulis  ) תלכאנ תינקלצ  וא  ( Heterotheca subaxillarix)

לודיג יתבב  םיצופנ  םישלופה  םיחמצה  תיברמ  םיילוחה , לודיגה  יתב  תא  איצוהל  םירחתממ  . היונפ  השינ  םש  םיאצומ  םה 
הצפהה ץחלו  תיסחי  ההובגה  תוערפהה  תמר  םע  בולישב  םיחלה , לודיגה  יתבב  רפושמה  םימה  רטשמ  .םיחל  לודיג  יתבבו  םירפומ 
Parkinsonia  ) תינכיש הינוסניקרפ  ומכ  םירז , םיחמצ  לש  השילפל  דחוימב  םישיגרל  הלאה  לודיגה  יתב  תא  םיכפוה  הובגה ,

םיחמצה קשממ  ןכ  לעו  לארשיב , שומישב  םניא  םה  םלועב , םייטווקא  םיבשע  ילטוק  םימייקש  יפ  לע  ףא  רויא 2 .) ( ) aculeata
.תיטווקא הביבסב  שומישל  רתומה  םיבשע  לטוק  םוש  ימוקמה  קושב  ןיא  .דחוימב  ןאכ  רגתאמ  םיחלה  לודיגה  יתבב  םישלופה 

ולגי םיקפסהש  ידכמ  בכרומו  רקי  םהב  שומישה  תאשרהל  יתקוחה  ךילהה  תאז  תמועלו  ןטק , לארשיב  הלאה  םירמוחל  שוקיבה 
לע ףסונ  .לארשיב  ןאכ , םג  םהב  שומישה  תא  םדקל  יוארה  ןמו  םלועב , בחר  שומישב  םיאצמנ  םייטווקא  םיבשע  ילטוק  .ןיינע  םהב 

, םיחלה לודיגה  יתבב  םישלופ  םיחמצ  לש  תוססבתהה  תלוכי  תא  הלעמ  םיקשומה  םייאלקחה  םילודיגה  יחטשב  הצאהה  ךכ ,
תא שיגדמ  הז  רבד  .עבט  תורומשו  תורעי  ןוגכ  תובורקה –  תויגולוקאה  תוכרעמהו  הדשה  ילוש  לא  ךרדה  רתויב  הרצק  םשמו 

.תונושה תוביבסב  םינושה  םיפוגה  ןיב  הלועפה  ףותישל  השירדה  תאו  םישלופ  םיחמצב  יתכרעמה  לופיטה  תובישח 
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רויא 2
רכששי לחנב  תינכיש  הינוסניקרפ  רוגימ 

ןמפוה יש  םוליצ : םזגה |  קוסיר  .ד  םזגה ; ףוסיא  .ג  םימדגה ; תרבדה  .ב  םיצעה ; לש  התירכ  .א 

.לארשיל תויגולויב  תושילפ  תעינמל  תיתלשממ  הקיקח  התבילבש  תיתכרעמ , - ללכ הלועפ  תשרדנ  םיימושייה  םילכה  דצל 
בתכתהלו תוגצמבו  תואצרהב  תופצל  סנכה , רתא  סנכיהל ל םינמזומ  םישלופ  םיחמצ  קשממ  אשונב  עדיה  תא  ביחרהל  םיניינועמה 

.ןיינעו הלאש  לכב  יעוצקמה  תווצה  םע 

תורוקמ

ימואל ןגב  הלחלחכ  הטיש  שלופה  חמצה  תוטשפתה  תמילב  .םירחאו 2021 . תרופ י  רלפוק ע , ןהכ ע ,  .1
.19–6 רעי 19 : .הדוהי  ירה 
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3. Foxcroft LC, van Wilgen BW, Abrahams B, et al. 2020. Knowing-doing continuum or
knowing-doing gap? Information flow between researchers and managers of
biological invasions in South Africa. In: Van Wilgen BW, Measey J, Richardson DM, et
al. Biological Invasions in South Africa. Cham (Switzerland): Springer.

4. Matzek V, Covino J, Funk JL, and Saunders M. 2014. Closing the knowing-doing gap in
invasive plant management: Accessibility and interdisciplinarity of scientific
research. Conservation Letters 7(3): 208–215.

5. Prior KM, Adams DC, Klepzig KD, and Hulcr J. 2018. When does invasive species
removal lead to ecological recovery? Implications for management
success. Biological Invasions 20(2): 267–283.

6. Rai PK and Singh JS. 2020. Invasive alien plant species: Their impact on environment,

https://magazine.isees.org.il/?p=22455

https://invasiveplantlab.wixsite.com/my-site


ecosystem services and human health. Ecological Indicators 111: 1–20.

7. Sternberg M. 2016. From America to the Holy Land: Disentangling plant traits of the
invasive Heterotheca subaxillaris (Lam.) Britton & Rusby. Plant Ecology 217(11),
1307–1314.

8. Wagner V, Antunes PM, Irvine M, and Nelson CR. 2017. Herbicide usage for invasive
non‐native plant management in wildland areas of North America. Journal of Applied
Ecology 54(1): 198–204.

9. Weidlich EW, Flórido FG, Sorrini TB, and Brancalion PH. 2020. Controlling invasive
plant species in ecological restoration: A global review. Journal of Applied Ecology
57(9): 1806–1817.

https://magazine.isees.org.il/?p=22455


	ממשק צמחים פולשים בישראל – חידושים ותובנות
	איור 1
	השינוי במספר הפרסומים המדעיים היישומיים המתפרסמים מדי שנה בתחום הממשק של צמחים פולשים
	איור 2

	מיגור פרקינסוניה שיכנית בנחל יששכר
	מקורות


