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 ריצקת
 םהילע םיצעב ,הלוחה קמע רוזאב דקש יעטמב ,2016 ץיקב לארשיב הנושארל ההוז הלליסק קדייחה .היעבה תגצה

 ידי לע ןכמ רחאל השענש רקסב .Almond leaf scorch (ALS) -ה תלחמל םיינייפואה הלחמ ינימסת וחתפתה

 היגולויבה רקח .רקחמה תורטמ .ץראה ןופצב םינוש םיעטמ 10 -כב הלליסק קדייחה ההוז חמוצה תנגהל םיתורישה

 .הלחמה םע תודדומתהל קשממ חותיפל ילככ ,לארשיב הלליסק קדייחה ידי לע תומרגנה תולחמ לש היגולוימדיפאהו
 םיחמצ ינימ לש תיתוכאלמ הקבדה ;לארשיב םידידבתה תייסולכוא לש יטנג ןויפיאל םידידבת תומיגד .הדובעה תוטיש

 ,תועוגפ תוקלחב בחרמבו ןמזב הלחמה תוחתפתה רחא בקעמ ,ימוקמה םיאקדנופה חווט יוהיזל רגסה יאנתב םינוש

 תואצות .םינז תקירס ללוכ הלחמה תרקבל תושיג הניחב ,תוינאכמ הרבעה יכרד תניחב ,רוטקווה יוהיזל תודקיצ ףוסיא
 םרוג לש תימוקמה היסולכואב תיטנגה תונושה .הינרופילק םורד הארנה לככ אוה לארשיב קדייחה רוקמ .תוירקיע

 אלו ןפגו םידקש םיפקות םיימוקמה םידידבתה .הנורחאל שחרתהש דיחי הרידח עוריא לע דיעמה רבד ,הכומנ הלחמה

 תלוכי המגדוה .דקשב םישדח םייטמוטפמיס םיצע לש תופסוותה התארנ תונורחאה םייתנשב .וקדבנש םירחא םילודיג

 ןופצב הצופנה Mesoptyelus impictifrons ןימהמ הצע תצצומ הדקיצ ידי לע אירב ץעל עוגנ ץעמ הלליסק לש הרבעה

 .הלחמל תיסחי תודימע לעב ןז ההוז דקש ינז תקירסב .הלחמה לש תינאכמ הרבעה תשחרתמ יכ הארנ אל .לארשי

 הכישממ הלחמה יכ הארנ .תונקסמ .ןוילעה לילגב םימרכב Pierces disease תלחמל םרוגו ןפגב אצמנ הלחמה םרוג

 םינז רותיא .וז הרעשהב תכמות הלחמל םיחכומ םירוטקוו לש םתואצמיה .ןפג לודיגל ןהו דקשב ןה לארשיב טשפתהל

 .הלחמה םע תודדומתהב דיתעב עייסל לכוי םידימע

 תופתתשהב
 :חמוצה תנגהל םיתורישה ;בונסרק הנלה ,ןייטשנרוב םחנמ ,ינחלוש ןר ,רורד תירוא ,ונונו ירימ ,הירכז העונ :ינקלוו ןוכמ
 ןורי :הימחנ הדש ;שקרפ באז ,םהרבא גומלא ,רמות רואמ :ןופצ פ"ומ ;רואמ-רדה ברימ ,ארזע בדנ ,ןמניה-ןורדג תאיל
 ינמחר רוד :גרובמסכול תרבח ;ןמזולג רינ :םערב ;וטניפ

 
  :םזימה לש יוגיהה תדעוו ירבח

 .גרבנייטש ינדו רהב ריפוא ,ןמרבה ימע ,ןגעמ רימא ,רגריב ןבואר ,ילאומש תירוא ,)יביטרטסינימדא זכרמ( לטנקורב השמ

 

  :םזימה לש תיעוצקמה הדעווה ירבח

 ימע ,זבמל המואר ,רפוס תימרכ ,רגריב ןבואר ,ילאומש תירוא ,לטנקורב השמ , ,גרבנייטש ינד ,)יעדמ יזכרמ( רהב ריפוא

 .ןורש תפקר ,ןורדיג תאיל ,ןייפ-ירוחצ תניע ,דנלוה ןורוד ,קנלב רואיל ,וטניפ ןורי ,ןיל אסא ,ןמרבה

 

 :ישארה רקוחה תרהצה
 .םיאלקחל תוצלמה םיווהמ אל םייוסינה .םייוסינ תואצות םניה הז ח"ודב םיאצממה

 

 2022 ,ץרמב 28 :ךיראת                   :ישארה רקוחה תמיתח
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 אובמ
 לש בחר ןווגמב תובר םינש הז תועודי )fastidiosa Xylella( הסוידיטספ הלליסק קדייחה ידי לע תומרגנה תולחמ

 קזנה לאיצנטופ בקעו ,ךכל יא .הקירמא תשביל רקיעב תלבגומ התייה הלחמה לש התצופת ,הנורחאל דע .1םילודיג

 ,2013 תנשב .לארשיב הז ללכבו ,םלועב תובר תונידמב רגסה עגנכ רדגומ הלליסק קדייחה ,הלחמה לש ינסרהה

 םיקזנה ףקיה .2הילטיא םורדב םיתיז לודיגב םישדח הלחמ ינימסת םע ךוישב הפוריא תשביב הנושארל הלחמה החווד

 ןכמ רחאל םינשב .תירלופופה תרושקתב ןהו תיעוצקמה תורפסב ןה בר םוסרפל התכז הפיגמהו רידא אוה םיתיזב

 )תשביבו םייראלבה םייאה( דרפסב דקש יעטמב דואמ םיבחרנ םיפקיהב הלליסק קדייחה תואצמיה לע םיחוויד ופסונ

  .תיזו ןפג ,ןבדבוד ילודיגב תוחפ םיבחרנ םיפקיהבו

 ינימסת וחתפתה םהילע םיצעב ,הלוחה קמע רוזאב דקש יעטמב ,2016 ץיקב לארשיב הנושארל ההוז הלליסק קדייחה

 חמוצה תנגהל םיתורישה ידי לע ןכמ רחאל השענש רקסב .scorch leaf Almond (ALS) -ה תלחמל םיינייפואה הלחמ

 דע .הלוחה קמעב םיעטמב התלגתה רתויב השקה תועיגנה .ץראה ןופצב םינוש םיעטמ 10 -כב הלליסק קדייחה ההוז

 י״ע תומרגנה תולחמל עגונה לכב תיטירק הדוקנ .ודיגמ תמוצל םורדמ םיאצמנה דקש יעטמב הלחמה התהוז אל ,הכ

 ץראב הלחמה לש םירוטקוו/רוטקווה .חמצל חמצמ הרבעהל יקרח רוטקווב ןגותפה לש תולתה איה ,הלליסק קדייחה

 .םיעודי םניא ןידע

 :תירוקמה רקחמה תינכתב ועיפוהש יפכ רקחמה תורטמ
 :הלחמה םרוג לש היגולויבה רקח .1

 ;הדשב םושייל הקיטסונגאיד תוטיש לש המאתה וא/ו חותיפ .1.1
 ;לארשיב ןגותפה תייסולכוא לש יטנג ןויפא .1.2
 ;לארשיב םישיגרה םיאקדנופה חווט תעיבק .1.3
 )תירוקמה תינכתה ידעיב ללכנ אל( םינוש םיגולויסיפ םיבלשב ץעה ירבאב קדייחה זוכיר תעיבק .1.4
 )תירוקמה תינכתה ידעיב ללכנ אל( תילאירוטקס תועיגנ ילעב םיצעב קדייחה רוזיפ תניחבו בקעמ .1.5

 :הלחמה לש היגולוימדיפאה רקח .2
 ;םיעוגנה דקשה יעטמב םייטמוטפמיסה םיצעה לש יבחרמה רוזיפה םגד תעיבק .2.1
 ;םילאיצנטופ םירוטקוו רותיא .2.2
     :הלחמה לש הצפהה יכרד דומיל .2.3

 ;םירוטקווה לש בחרמבו ןמזב הקימניד 2.3.1
 ;םיינאכמ םיעצמא ידי לע הצפה 2.3.2

 )תירוקמה תינכתה ידעיב ללכנ אל( םיפסונ םילודיגו )דקש( תוברת יטילפב הלחמה םרוג תוחכונ תניחב .2.4
 :הלחמה תרקבל תושיג תניחב .3

 ;םיעוגנ םיצע לש היצטינס .3.1
 )תירוקמה תינכתה ידעיב ללכנ אל( םיעוגנ םיצע תארבהל םישדח םירמוחו תודימע ינרשמב שומיש .3.2
 ;םיבשע ילטוקב שומיש .3.3
 ;דקש יצע לש יטנג ףסוא תקירס .3.4
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 רקחמה תואצותו םייוסינה ירקיע
 :הלחמה םרוג לש היגולויבה רקח .1

 .הדשב םושייל הקיטסונגאיד תוטיש לש המאתה וא/ו חותיפ .1.1

 םתביבסל הלליסק ידי לע םישרפומה םימיזנא לש םתוליעפ יוהיז לע תססובמה הקיטסונגאיד תטיש חתפל תורשפאה

 ,ךשמהב .רורב ןפואב יוהיזל תנתינ זאפיל םיזנאה לש  תוליעפ יכ אצמנו ,קדייחה לש היקנ תיברתב תישאר הנחבנ

 תורמל .הלליסקב םיעוגנ םיצעמ הצע ילזונב שומיש ךות ,זאפיל םיזנאה לש תיתמיזנא תוליעפ תוהזל ןויסינ ךרענ

 םיחמצב התארנש וזמ קהבומ ןפואב הנוש התייה אל איה ,םיעוגנ םיחמצ לש הצעה ילזונב תיטמיזנא תוליעפ התהוזש

 ךישמהל אל טלחוה ,תאז רואל .וז תיטמיזנא תוליעפ סיסב לע הטישה חותיפ ךשמה תא השקיש רבד ,םיעוגנ םניאש

 .הטישה חותיפ יצמאמ תא

 .הדש יאנתב םיצע תקידבל (AmpliFire) הידגא תרבח לש רישכמב שומישה תא םיאתהל תורשפאה הקדבנ ,ןכ ומכ

 -ב םהב התהוז קדייחה תוחכונ רשא )תוצועמ אלו תוצועמ תומקרמ( םייטמוטפמיס םיצע 8 הדש יאנתב וקדבנ כ״הס

 quantitative real-time PCR תוקידבבש ףא לע ,הלחמה םרוג אצמנ אל תרוקיבה יצע תנומשב .םירקמהמ 100%

(qPCR) וארה רגסהה ןקתממ םיחמצ םע ושענש תופסונ תוקידב .תילובג תיבויח האצות הלבקתה ולא םיצעמ קלחב 

 הקידבה .םילע אלל םינופנעמ המדרתה תפוקתב הקדבנ רשא ,ןפגב הלליסק לש םג ןימא יוהיז רשפאמ רישכמהש

  .׳קד 30 -מ תוחפ תכרואו םיפיטו רוטיפיפל טרפ דחוימ רושכמ הכירצמ הנניא
 .לארשיב ןגותפה תייסולכוא לש יטנג ןויפא .1.2

 תועיגנ האצמנ םהב םיעטמה ללכמ םייטמוטפמיס םיצע ומגדנ ,לארשיב הלליסק קדייחה תייסולכוא תא ןייפאל ידכב

 העבש לש ףוצירו הרבגה ידי לע תישאר הקדבנ תיטנגה תונושה .תונוש תואמגוד 35 ודדובו ונחבנ כ״הסבו ,הלחמב

 לש ימונג ףוציר ונעציב ,ןכ ומכ .3Multi locus sequence typing (MLST) תטיש יפ לע תואמגודהמ תחא לכב םינג

 לכב .הינרופילק ,ילקרב תטיסרבינואמ Rodrigo Almeida ׳פורפ םע ףותישב ,םינוש םיעטממ הלליסק ידידבת השיש

 ידידבת השיש לש תימונג הזילנאו ףוצירב .sequence type 1 (ST1) יטנג סופיט ותוא לבקתה דקשה תואמגוד 35

 ןיב SNPs-ה רפסמבו )π( םידיטואלקונה תונושב תיסחי הנטק תונוש תמייק יכ ונאצמ םינוש םיעטממ הלליסק

 ןאוויאטב תמייקה וז ומכ רתוי תוקיתו תויסולכוא ןיבל ) ,x10eπ = 3.10SNPs = 1-07( םיימוקמה םידידבתה

)05-x10e= 1.03 πSNPs=147, (, הינרופילקב ןפגב וא )05-x10eπ = 3.54SNPs = 495, (. תריצי בצק ,ןכ ומכ 

 ב"הראב תמייקה הייסולכואל האוושהב 3.38x10e)-07( ךומנ תימוקמה הייסולכואב ) θ)Watterson תויצטומה

)05-(5.57x10e. ןיי ינפגב תמייקה הייסולכואל תיטנגוליפ הניחבמ רתויב םיבורק ואצמנ לארשיב םימייקה םידידבתה 

 .הינרופילקב
 .לארשיב םישיגרה םיאקדנופה חווט תעיבק .1.3

 רפסממ םיליתש לש ןווכמ חוליא ונעציב ,לארשיב אצמנש הלליסק דידבתב קבדיהל םילולע םילודיג וליא עובקל תנמ לע

 ץנרפ( ןיי ןפגו )לאיור םוטוא ,לרפ גיב( לכאמ ןפג ,)ירוס ,ענרב( תיז ויה וקדבנש םילודיגה .לארשיב םיבושח םילודיג

 דקשו ,)יבור ראטס ,רוא( םירדה ,)אלרוב( ןדגדוג ,הנירטקנ ,)יאמ רגוש( קסרפא ,)ןדגוא( ףיזש ,)הריס ,ןיינרק ,רבמולוק

 השולש לש שרפהבו ביבאהמ לחה םידעומ השולשבו ,4הריקדה תטישב עצוב חוליאה .תיבויח תרוקיבכ )ןתמ ,פ״אא(

  הלחמ ינימסת תעפוה רחא ףיצר בקעמ ידי לע חוליאה רחאל תילאוזיוו וכרעוה הלחמה ינימסת .חוליאל חוליאמ תועובש
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 תועצמאב וילעמו חוליאה רוזאב קדייחה תוחכונ תא ונקדב ,הלחמ ינימסת לש תילאוזיו תכרעהל ףסונב .םיינייפוא

qPCR. םינזה לכבו חוליאה רחאל ,המאתהב ,םיישדוחו יצחו שדוחכ דקשבו ןפגב ועיפוה םיינייפוא הלחמ ינימסת 

 קמעב דקשה יעטמב םיעוגנ םיצעב םיארנה ולאל דואמ ומד )ןתמו פ״אא( דקשה ינזב םינימסת .)1 הלבט( וקדבנש

 Pierce’s תלחמל םיינייפוא ןפגב ועיפוהש םינימסתה .םילעה לש תולסלתסהו הבהצה וללכו דרפסמ דקש יצעו הלוחה

disease (PD), וארנ תפסונ הנועל בקעמל וראשוהש ןפגה יליתשמ 90% -מ רתויב .ב״הראמ תורפסב וחוודש יפכ 

 םירחאה םילודיגה ללכ .)1 הלבט( הלחמ ינימסת וארנ םיליתשהמ 50% -מ רתויב ,דקשבו ,בקועה ץיקב הלחמ ינימסת

 ינימסת לכ וארנ אל בוש ךא ,תבקועה הנשב תינשב וחלוא ולא םילודיג .ללכ הלחמ ינימסת וארה אל וקדבנו וחלואש
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 לעמ מ״ס 20( הלעמ ןוויכל הקבדהה רוזאמ קדייחה לש הדידנ התארנ ןפגבו דקשב qPCR תקידבב .)1 הלבט( הלחמ

 ללכב הלעמ הדידנ התארנ אל ,תאז תמועל םירחאה םילודיגב .םיחלואמה םיחמצה לכב טעמכ )חוליאה תדוקנ

 .חוליאה רוזאב ההוז ןכ קדייחה םלוא ,ףיזש יליתש ינשל טרפ וקדבנש תואמגודה
 .רגסהה ןקתמב הלליסק ידי לע וחלואש םינוש םילודיגב הלחמ ינימסת תוחיכש .1 הלבט

Latin name Crop Cultivar 
Number of 
symptomatic trees 
(year 1) 

Number of 
symptomatic trees 
(year 2) 

Prunus dulcis Almond UEF 4/6 3/6 

Prunus dulcis Almond Matan 5/6 4/6 

Olea europaea Olive Suri 0/7 0/7 

Olea europaea Olive Barnea 0/7 0/7 

Vitis vinifera Grapevine Shiraz 9/9 5/5 

Vitis vinifera Grapevine Carignan 10/10 5/5 

Vitis vinifera Grapevine French Colombard 9/10 N/D 

Vitis vinifera Table grape Autumn Royal 7/8 4/5 

Vitis vinifera Table grape Big Pearl 8/9 N/D 

Prunus subg. Prunus Plum Ogden 0/8 0/8 

Prunus persica Peach Sugar May 0/7 0/7 

Prunus persica Nectarine N/A 0/6 0/6 

Prunus avium Cherry Burla 0/5 0/5 

Citrus × aurantium Clementine Orri 0/6 0/6 

Citrus x paradisi Grapefruit Star Ruby 0/6 0/6 

 
 .)תירוקמה תינכתה ידעיב ללכנ אל( םינוש םיגולויסיפ םיבלשב ץעה ירבאב קדייחה זוכיר תעיבק .1.4

 םיצע 10 ונחבנ הנש לכב רשאכ תופוצר םייתנש ךשמב הכרענ םינוש םיגולויסיפ םיבלשב ץעב קדייחה רוזיפ תניחב

 םאתהב ,בולבל עקפ ,החירפ עקפ ,ירפ ,ירפ תפילק ,םילע ,םיקורי םינופנע ,םיצועמ םינופנע ,םישרוש ומגדנ םהמ

 ומגדנ ,תרוקיבכ .qPCR תועצמאב וקדבנ קדייחה זוכירו תוחכונו א״נד קפוה ,אמגוד לכמ .דעומ לכב תונימזה תומקרל

 םיבלשב הנתשמ ץעב קדייחה זוכירו םוקימ יכ ופשח םיאצממה .הלליסקב םיעוגנ םניאש םיצע השולש ןפואה ותואב

 )םיקורי םניאש( םיצועמ םינופנעב היה רתויב הובגהו ביציה קדייחה זוכיר ,וקדבנש םיבלשה לכב .םינוש םיגולויסיפ

 תוחיכש ,תאז תמועל םילעב .)2 רויא( םיגולויסיפה םיבלשה לכב וקדבנש תואמגודה לכב האצמנ קדייחה תוחכונ ןהב

 המדרתה תארקל .)2 רויא( ץיקה ישדוחב אישל עיגמו וז המקרב הלוע וזוכיר ךא ,דואמ הכומנ בולבלה תפוקתב קדייחה

 ףאב םישרושב וא ,ירפב ,ירפה תפילקב ,םיחרפב אצמנ אל הלליסק קדייחה .הדירי תמגמב היה םילעב קדייחה זוכיר

 .וקדבנש םידעומהמ דחא
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 .)תירוקמה תינכתה ידעיב ללכנ אל( תילאירוטקס תועיגנ ילעב םיצעב קדייחה רוזיפ תניחבו בקעמ .1.5

 םיעיפומ הלחמ ינימסת( תילאירוטקס תועיגנ ילעב םיצע לש יסחי ןפואב יתועמשמ רפסמ הפצנ תישילשה רקחמה תנשב

 ,םילעו םיפנע ומגדנו ונמוס דלשה יפנע ,ולא םיצעב הלחמה תומדקתה לע דומלל ידכב .)ץעה לש דחא דלש ףנעב קר

 דלש ףנע קרש ףא לע יכ ונאצמ ולא תוקידבב .יזכרמה עזגהמ לוציפל ךומס ,דלשה ףנע סיסבב השענש חודיקמ תרוסנו

 ועיפוה וילע דלשה ףנע סיסבב אצמנ קדייחה תוחכונ ,וקדבנש םיצעה תשש ךותמ השולשב ,הלחמ ינימסת הארה דחא
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 דלש ףנעב הלחמה םרוג תא תוהזל היה ןתינ םיצע רפסמ ותואב ,ןכ ומכ .יזכרמה עזגה םע רוביחל ךומס םימוטפמיס

  .הוולעב אל ךא ,ףנעב חודיקמ תרוסנה תקידב ידי לע ץעב ףסונ

 

 :הלחמה לש היגולוימדיפאה רקח .2
 .םיעוגנה דקשה יעטמב םייטמוטפמיסה םיצעה לש יבחרמה רוזיפה םגד תעיבק .2.1

 הימחנ הדש ץוביקב -ץראה ןופצב םינוש םיעטמב דקש תוקלח יתשב דקשה יצע ללכ תא ונרטינ 2019-2021 םינשב

 ףוסאל ידכב ,ולא תוקלחב 2017 -ב ליחתהש רוטינ הכישממ וז המישמ .)יכדרמ תואנל ץוביקל ךומס( םערב ץוביקבו

 ןופצב דקשה תוקלח יתש ןתואב םיצעה .בחרמבו ןמזב םיעוגנ םיעטמב הלחמה תוחתפתה לע הבושח היצמרופניא

 אלל = 0 :ןלהלכ ,תוגרד 5 ןב םלוס יפ לע הכרעוה םינימסתה תרמוח .ץעה תפוחב םינימסת יפ לע וגרודו ורטונ ץראה

 ;הלליסק לש םינימסת םע םילעהמ 50% דע = 2 ;הלליסק לש םינימסת םע םילעהמ 25% דע = 1;הלליסק לש םינימסת

 םייטמוטפמיסה םיצעה רפסמ הימחנ הדשב .רוקע/תמ ץע = 4 ;הלליסק לש םינימסת םע םילעהמ 50% מ רתוי = 3

 רפסמב הילע התייה תיעיברה רוטינה תנשב .)3 רויא( עובק ראשנ תונושארה רוטינה תונש שולש ךרואל םירוקעהו

 2 לש הילע( םירוקע\םיתמכ וגווסש םיצעה רפסמבו ,)2019 תמועל וז הגרדב םיצע 37 ופסונ( 2 הגרדב וגווסש םיצעה

 רפסמב הדירי התייה 2021 תנשב .)םיצע 20 לש הדירי( 3 הגרדב וגווסש םיצעה רפסמב הדירי ונאצמ ליבקמב .)םיצע

 תרכינ הילעו 3 הגרדב םיצע 2 לש הילע ,)0 הירוגטקל וגווס 32( ,2020 תנשב רשאמ תוחפ םיצע 35( 2 הגרדב םיצעה

 45% -כ .)3 רויא( )םוגידה תונשמ תחא ףאב יטמוטפמיס היה אל דחא ץע ,םכותמ( םיתמ וא םירוקע םיצע 33 לש

 2021 -ב ורקענש םיצעהמ 25% -כו םימוטפמיס אלל 2020 תנשב ויהש םיצעב םרוקמ 2021 -ב ורקענש םיצעהמ

 .2020 תנשב 2 -כ וגווס

 
 2020 תנשב .2019 ל 2017 תנש ןיב םירוקע\םייטמוטפמיסה םיצעה רפסמב םיצע 7 לש הילע התייה םערב עטמב

 תנשב .20 -ב דרי 3 הגרדב םיצעה רפסמ .םירוקע םיצע 2 לש תפסותו ,2 הגרדב םיצע 37 לש תרכינ הילע התייה

 וגווס 10( 3 הגרדב םיצעה רפסמב הילע ליבקמבו )0 ל וכפה םלוכ טעמכ( 2 הגרדב םיצע 40 לש הדירי התייה 2021

 תחא ףאב םייטמוטפמיס ויה אל םהמ 10( 13 -ב לדג םיתמהו םירוקעה םיצעה רפסמ .)2020 תנשב 1 וגווס 14 -ו 0

 )עטמב םיצעה כ"הסמ 1.7%( הימחנ הדשב םישדח םיצע 18 לש הילע התפצנ 2017 זאמ ,לכה ךסב .)םוגידה תונשמ

 ,בחרמב הלחמה לש םידקומ םנשי םאה עובקל תנמ לע .)עטמב םיצעה כ"הסמ 2.5%( םערבב ולאכ םיצע 49 לש הילעו
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 תנשל טרפ( תוימתכ האצמנ אל הימחנ הדש תקלחבש דועב .תוימתכו היצלרוקוטוא תניחבל Ripley’s K ןחבמ ונעצב

 תוטשפתהל תוינוויכ הנשי םאה ךירעהל וניסינ ,אבה בלשב .רקחמה תונש לכב תוימתכ הנשיש ונאצמ םערבב ,)2021

 תוינוויכ תמייק אל תוקלחה יתשבש ונאצמ 2017-2019 םינשב .תיטסיגול היסרגר ןחבמ י"ע בחרמב הלחמה

 וליאו ,תורוש ךרואל הלחמה תוטפשתה התארנ םערב עטמב 2020-2021 תנשב ךא ,ןוויכ םושב הלחמה תוטשפתהב

 .םינוויכה לכל ההז תוטשפתה הימחנ הדשב

 .םילאיצנטופ םירוטקוו רותיא .2.2

 תתו תודקיצ לש תוחפשמ שולשב תודקמתהל איבה )2019 הנושאר הנש חוד האר( םינושה תורוקמהמ ףסאנש עדימה

 :הלליסקה קדייחל םילאיצנטופ םירוטקו תווהל םילוכיש םינימ תוללוכ ןכלו הצעהמ תונוזינ ןלוכ ,תפסונ החפשמ

Cicadidae, Cicadellidae (Cicadellinae), Cercopidae, Aphrophoridae. ןוזינה דחא ןימ הלבטל סנכוה ןכ ומכ 

 Cicadidae החפשמהמ תודקיצ .Deltocephalinae (Cicadellidae) החפשמה תתמ Euscelis lineolatus הפישהמ

 אל ,ץראב םיאצמנ םקלחש ,םינוש םינימ םע ב"הראבו הפוריאב וכרענש םייוסינבש ןוויכמ ,יחכונה רקחמב וקדבנ אל

 .5הלחמה לש םילאיצנטופ םירוטקווכ םיבשחנ םניא םה ןכלו הלליסק לש תיתועמשמ הרבעה תלוכי האצמנ

 ,)271( ויתסב ופסאנ םיטרפה תיברמ .תודקיצה תצובקל םיכיישה םיטרפ 456 ואצמנ )2019( הנושארה רקחמה תנשב

 249 ופסאנ דקשה תוקלחמ .)םיטרפ 85( ץיקב םג ךכו םיטרפ 85 ופסאנ ביבאב ,םיטרפ 15 קר ופסאנ ףרוחה ףוסב

 םיעטמל םיכומסה םילחנה תודגמ .וביבסו עטמה ךותב הייבשעהמ 163 -ו דקשה יצעמ ובאשנ 149 םכותמ ,םיטרפ

 םיעטמל םיכומס םיצוביקב טחמ יצעמו ,םיטרפ 115 ופסאנ היכלמ עטמל ךומסה תספסא הדשמ ,םיטרפ 63 ופסאנ

 ןלוכש תוחפשמ תת שולשמ םיטרפ ואצמנ הב Cicadellidae החפשמהמ ויה םיטרפה תיברמ .םיטרפ 29 ופסאנ

 תודקיצ" הנוכמה םיקיזמה תצובק םג תוללכנ הב Typhlocybinae החפשמה תתל םיכייש םבור ,הפישה יצצומל תוכייש

 ואצמנ ןכ ומכ .Deltocephalinae-ו ,Megophthalminae תוחפשמה תתמ םידדוב םיטרפו ,)םיטרפ 227( "תוקורי

 הקידבב .דבלב הפיש יצצומ םינימ תוליכמ ןה םגש Caliscelidae החפשמהמו Delphacidae החפשמהמ םיטרפ

 .הלליסק קדייחה תא םיאשונה םיטרפ ואצמנ אל תירלוקלומ

 יוהיזל תונתינש ,קור תודקיצ לש תופמינ שופיחל רבע דוקימהו המיגדה תרוצ התנוש )2020( הינשה רקחמה תנשב

 ביבאב ופסאנש םירגובה םיטרפה תיברמ .םירגוב לש שופיח ןתביבסבו ,תורציימ ןהש קורה יירבצל תודוה תיסחי תולקב

 תחתמ ,)םערב( דקש עטמב היבשע לע ואצמנ םה .)2 הלבט( Aphrophoridae ה תחפשמל םיכיישכ ורדגוה )29(

 םיניממ רב יבשע לע ואצמנ םיטרפה .םירימאב הניגבו םיעטמה תווחב ול הצוחמו תשר תיבב ,לילגה ףונב םיינטחמל

 עפומ וז החפשממ םיטרפל .)םיינגדו ,ענענ ,תוניגה רורמ ,בולבלח ,ןפצמה תסח ,ןקרב ,הניבחרח ,היוצמ תיבכוכ( םינוש

 םיכיישכ ורדגוה וז החפשמב ואצמנש םירכזה .תירכזה הילטניגה תקידב ידי לע קר תושעיהל הלוכי ןימה תרדגהו ןווגמ

 םיגוס ינש ןיב ןיחבהל ןתינ תובקנב .)2 הלבט( Neophilaenus campestris ו  Mesoptyelus impictifronsכ םינימל

 לש הרדגהה תא םילשהל היה ןתינ ,ולאה םינימה ינשמ קר םירכז ואצמנו רחאמ ןכלו םילגרב םיפיזה הנבמ יפ לע ולא

 ץוביקב םיינגד לע ופסאנ םתיברמו Cercopidae החפשמל םיכיישכ ורדגוה םיטרפ 17 ,ףסונב .ןימה תמרל תובקנה

 אל ץיקב .)2 הלבט( Cercopis intermedia ןימל םיכיישכ ורדגוה םלוכ .הינכשב אשדב אצמנש דחאל טרפ ,תודג

 ךרדב Aphrophoridae ה תחפשמממ םירגוב םילאיצנטופ םירוטקו ואצמנ ויתסב .ללכ ולא תוחפשממ תודקיצ ואצמנ
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 ו M. impictifrons כ תירכזה הילטניגה תקידב תועצמאב ורדגוה ולא םיטרפ .םיינטחמ םיצע תביבסב לילגה ןולא ףונ

Neophilaenus campestris. תקידבב PCR הלליסק תוחכונ האצמנ אל ופסאנש תודקיצלו תופמינל. 

 -ב ץראה ןופצב םינושה םוגידה ירתאב ופסאנש קור תודקיצ לש םירגובה ינימ םגדמ לש תיגולופרומ הרדגה .2 הלבט
2020. 

 

 הרבעה ייוסינב רקחמה ץמאמ דקמתה )2021( תישילשה הנשב ,הלליסקל םירוטקו תויהל םילוכיש םינימ ואצמנו רחאמ

 ופסאנש םיטרפה 20 -כ ךותמ .רתויב ץופנכ אצמנש M. impictifrons ןימה םע ושענ םייוסינה .ןגותפה לש השיכרו

 ןוכנ םייח ןיידעש םיטרפ םנשי ,םייחה רוזחמ רחא בוקעל ידכ ןירמזור חמצ לע רוגס בולכב ורמשנשו 2021 ביבאב

 אוהש יפכ M. impictifrons לש םייחה רוזחמש ןאכמו ,בולכב תופמינ ואצמנ 2022 ראוני עצמאב .2022 ראוניל

 .הנשכ וניה הדבעמב בקעמבו חטשב תודיכלב אטבתמ

 תוליעי ןחבמב .הלחמל םירוטקווכ שמשל תולוכי M. impictifrons ןימהמ תודקיצ יכ םילעמ הקבדהה ינחבמ תואצות

 תודקיצה זוחא לע העפשה השיכרה תנזה דעומל .םיעוגנה םיחמצמ הלליסקה תא תושכור ןה יכ אצמנ השיכרה

 הלליסקה תא השכר 84 ךותמ תחא הדקיצ קר לירפא-ץרמ םישדוחב םיעוגנ םיפנע לע ובצוה תודקיצה רשאכ :תושכורה

 תא ושכר תודקיצהמ 86-92% ,ההובג ץעב קדייחה לש חוליאה תמר םהב ,ילוי-ינוי םישדוחב ובצוה ןה רשאכ וליאו

 םיילילש ואצמנ עוגנ ףנעמ השיכרה בלש אלל םייקנ םיפנע לע ואלכנש םיטרפ .)3 הלבט( םיעוגנה םיחמצהמ קדייחה

 םיטרפל יכ אצמנ הרבעהה ןחבמב .)3 הלבט( )חטשהמ תודקיצ( ללכ דקש יפנע םע עגמב ואב אלש תודקיצה םג ךכו

 ובצוה םהילע םיפנע השיש לש םגדמ ךותמ .םייקנ דקש יפנעל ןגותפה תא ריבעהל תלוכי שי הלליסקה תא ושכרש

 םהילע ,תרוקיבה יפנע תעבראב .םישדוח 4 כ רחאל הלחמה םרוג ההוז העבראב ,עוגנ ףנעמ השיכרה רחאל תודקיצה

 ,ןאכמ .הלליסק האצמנ אל ,תודקיצ ובצוה אל םהילעש םיפנע העבראבו השיכרה ךילהת תא ורבע אלש תודקיצ ובצוה

 .הלחמה לש רוטקו וניהו םידקשל הלליסקה תא ריבעהל לוכי M. impictifrons ןימהש

 M. impictifrons ןימהמ תודקיצ לש השיכרה תוליעיו תיעבט תועיגנ .3 הלבט

 תויבויח % תויבויח תודקיצ 'סמ וקדבנש תודקיצ 'סמ הלועפ דעומ
 0 0 53 חטשהמ ופסאנ 2020 ביבא

 0 0 11 חטשהמ ופסאנ 2021 ויתס

 1 1 84 עוגנ ףנע ירחא יאמ-ץרמ הרבעה יוסינ

 86 25 29 עוגנ ףנע ירחא ילוי-ינוי הרבעה יוסינ
 92 12 13 קבדנ אלש יקנ ףנע ירחאו עוגנ ףנע ירחא 
 50 4 8 קבדנש יקנ ףנע ירחאו עוגנ ףנע ירחא 
 0 0 24 )תרוקיב( יקנ ףנע לע קר הבצה 

 

מיןמשפחהעונה

חוות המטעיםגדותאמירים
דרך נוף  

סה"כשקד ברעםשכניהאלון הגליל
CercopidaeCercopis intermedia016001017אביב

AphrophoridaeMesoptyelus impictifrons701250529
Mesoptyelus impictifrons0003003סתיו

Neophilaenus campestris0006006
71612141555סה"כ

מספר הפרטים הבוגרים לפי מיקום האיסוף



 הלליסק םזימ :םכסמ ח"וד
 

 
 
12 

 

 :הלחמה לש הצפהה יכרד דומיל .2.3

 .םירוטקווה לש בחרמבו ןמזב הקימניד .2.3.1

 םיאצממה ,תאז םע .בחרמבו ןמזב ולש הקימנידה הנחבנ אל ,תישילשה הנשה ףוסב קר רתוא הלחמל רוטקוו תויה

 ביבאב ליחתמ םייחה רוזחמ .הנשב דחא רוד ץראה יאנתב דימעמ M. impictifrons ןימה יכ םידיעמ הכ דע וגשוהש

 יאקדנופו רוקמל םיפע םירגובה ןכמ רחאל .םיינייפוא ףצק ירבצ תריציו םינוש םיניממ היבשע לע תופמינה תוחתפתה םע

 )ףרוח-ויתס וא( ץיקה םותבש איה החנהה .דבלב יארקא ןפואב דקש יעטמל םיעיגמ הארנה לככו ,תעכ םיעודי םניאש

  .אבה ביבאב תופמינה וחיגי םשו היבשע חתפתת וב םוקמב ןהיציב תא ליטהל םירזוח םירגובה

 .םיינאכמ םיעצמא ידי לע הצפה .2.3.2
 םיעוגנ םיצעמ םיינאכמ םילכ תועצמאב ץפומ הלחמה םרוגש תורשפאה תניחבל יוסינ ונעצב היינשה םזימה תנשב

 ונחב יוסינב .ןפגו דקש לש םיליתשב ןויצל ןושארב ינקלוו ןוכמב רגסה יאנתב עצוב יוסינה .םיכומסה םיאירבה םיצעל

 םוזיגה ילכל יוקיחכ תורמזמ :יאלקחה השעמב שומיש השענ םהב םיינאכמה םילכל יוקיחכ תוירשפא הרבעה יכרד יתש

 ונמגד 2020 טסוגוא שדוח תליחתב .תוינאכמה תורענמל יוקיחכ )םיפנעה תפילק לש תיחטש העיצפל( ןיפושו םיינאכמה

 וקדבנש רחאלו ןויצל ןושארב הניטנרקה ןקתמל ורבעוה םיפנעה .הימחנ הדשב דקשה עטממ םייטמוטפמיס םיפנע

 תא ונאטיח ןושאר בלשב .קבדימ רוקמכ םהב ונשמתשה )PCRq תקידב תועצמאב( הלליסקב םיעוגנ ןכא םהש אצמנו

 )הרמזמה םע( ונמזג ,ףוסבל .ןיפוש ידי לע ועצפנ וא ,הרמזמ תועצמאב ומזגנ םיעוגנה םיפנעה ,ןכמ רחאל .הדובעה ילכ

 םיפנעב ועצוב העיצפהו םוזיגה .הניטנרקה הנבמב ולדגש םיאירב ןפג וא דקש יליתש )ןיפושה תועצמאב( ונעצפ וא

 דמעוה יוסינה ."רוקמ"כ אירב רמוחב ושמתשה לבא תולועפה ןתוא תא ונעצב שקיהכ .םיצועמ םיפנעב וא םינובשע

 .1 רפסמ הלבטב םושר לופיט לכב תורזחה רפסמו 2020 טסוגואב 11 ךיראתב

 )38%( 39 ךותמ 15 .ובלבל םילפוטמה םיפנעה לכ אלש ררבתה 2020 רבוטקואב 19 – ב ונעצבש תילאוזיוה הכרעהב

 םיגירש/םיפנעהמ דחא ףאב .ובלבל )34%( ןפגה לש םיגירשה 35 ךותמ 12 – ו ובלבל דקשה יצעב ולפוטש םיפנעה

 םיגירש/םיפנעהמ םילע לש תומיגד וחקלנ 2020 רבמצדב 14 – ב .הלליסק לש םיניפוא הלחמ ינימסת וארנ אל ובלבלש

 םהמ דחא ףאבש וארה תוקידבהו םינימסת אלל ויה םלוכ .qPCR תמיגדב הלליסק יקדייחב םסולכיא תקידבל ובלבלש

 התייה )הלליסק יקדייחב יתוכאלמ ןפואב החלואש ןפג לש PCR תקידב( תיבויחה תרוקיבה .הלליסק יקדייח ויה אל

 דקשה יליתשמ דחא ףאב :תוהז ויה תואצותה ,2021 ,תבקועה הנשב ועצובש תוקידבב .qPCR  -ה תקידבב תיבויח

 תוימתכל הביסהש איה תועמשמה .תוילילש ויה qPCR – ה תוקידבו םיינייפוא הלחמ ינימסת וארנ אל ןפגה יחישמו

 םיכומסה םיצעל עוגנ ץעמ – םירצק םיקחרמל רוטקווה לש הצפה ,לשמל .םירחא םימרוגמ תעבונ םיעטמב תועיגנב

   .וילא

 תינכתה ידעיב ללכנ אל( םיפסונ םילודיגו )דקש( תוברת יטילפב הלחמה םרוג תוחכונ תניחב .2.4
  .)תירוקמה

 רותיאל ילאוזיו ןפואב ונמוסש םיצעה וקדבנ ץיקב .םתחירפ תנועב ונמוסו ורתוא הלוחה קמעב דקש לש תוברת יטילפ

 .םינוש םירתא 25 -מ םיחמצ 100 -כ ומגדנ כ״הס .הדבעמב תוירלוקלומ תוקידבל ומגדנ ןכ ומכו ALS ינימסת

 לש תוירלוקלומ תוקידבב ,ןכ ומכ .םיינייפוא ALS ינימסת םיארמה םיצע ואצמנ אל דקש יטילפ לש תוילאוזיו תוקידבב

 תנשב ואצמנ ,ותביבסו הלוחה קמע רוזאב ןפג ימרכב תוקירסב ,תאז םע .הלליסק תוחכונ האצמנ אל םיצע םתוא
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 ירקסב .תוירלוקלומ תוקידבב תמואו תואמגוד ןתואמ דדוב הלליסק קדייחה .הלליסקב תועוגנ םינפג שולש 2021

 .הלליסקב תועיגנ םע ןוילעה לילגה רוזאב םיפסונ םימרכ ואצמנ חמוצה תנגהל םיתורישה ידי לע ועצובש ךשמה

 :הלחמה תרקבל תושיג תניחב .3
 .םיעוגנ םיצע לש היצטינס .3.1

 ,2021 ץיקב ונעצבש תועיגנה תכרעהב .הימחנ הדשב עטמב ןנכותמכ םיעטמה ינשב 2019 תנשב ובצוה םייוסינה

 הלליסק ינימסת .)שקיה( ורקענ אלש לופיט יצעל ביבסמ ויהש םיצעה )8.1%( 62 ךותמ 5 - ב וארנ הלליסק ינימסת

 ויה םילופיטה ינש ןיב תועיגנה תוחיכשב םילדבהה .היצטינסה לופיט לש )1.6%( םיצעה 63 ךותמ דחא ץע לע םג וארנ

 ץעל ךומסב אצמנש דחא ץע היה 2020 ץיקב העצובש הכרעהבש ןייצל בושח .2χ ןחבמ יפ לע )P > 0.0001( םיקהבומ

 ולדגש םילעה .עוגנה ץעל ךומסה דצב היהש דחא ףנע לע םיינייפוא הלליסק ינימסת וארנ וב )שקיה לופיט( רקענ אלש

 עוגנה ץעהמ הלחמה לש השדח תינשמ הצפה לע ,ילוא ,םידיעמ הלא ינימסת .םיאירב וארנ הז ץעב םיפנעה ראש לע

  .םיינייפואה הלחמה ינימסת תא וארה הז ץעב םילעה תיברמ תבקועה הנשב .ךומסה ,אירבה ץעל

 תינכתה ידעיב ללכנ אל( םיעוגנ םיצע תארבהל םישדח םירמוחו תודימע ינרשמב שומיש .3.2
 .)תירוקמה

 תפסותב Bacillus subtilis קדייחה תא ליכמה WDS ארקנש רישכתה םאב ונחב .הימחנ הדש תקלחב ונעצבש יוסינב

 תינוניב הגרדב םיעוגנ ויהש םיצע ונרחב יוסינה עוציב ךרוצל .)הרבחה תנעטכ( םיעוגנ םיצע אפרל לגוסמ םיחמצ ייוצימ

 .2 ;שקיה .1 :ןלהלכ ויה יוסינב םילופיטה .תיתדבעמ החכוה םייוסינב וללכנש םיצעה לש תועיגנה .הלליסקב ההובגו

WDS וחדקנש םיחדקב תומוקמ העבראב יוסינה יצעמ דחא לכ לש עזגל ורדחוה רישכת ק"מס 8 .העמגהבו הקרזהב 

 לכ םהילע וארנ אלש םיצע – םיאירב םיצע .מ"ס 10 לש קמועל עקרקל ורדחוה ק"מס 40 דועו ,מ"ס 5 קמועב עזגב

 .יארקאב םיקולבב בצוה יוסינהו )ץע = הרזח( םימעפ 6 רזח םילופיטהמ דחא לכ .)האוושהכ ופסונ( הלחמ ינימסת

 היינשה םעפבו 2019 תנוע ףוסב - הנושארה םעפב :םיימעפ םשוי רישכתהש רחאל 2021 ץיקב ועצוב תועיגנה תוכרעה

 ויה WDS רישכתב םילפוטמה םיצעהמ 70% -ו שקיהה יצעמ 75% -ש הלע תואצותה חותינמ .2020 תנוע תליחתב -

 יפ לע )= P 0.563( םיקהבומ ויה אל םילופיטה ינש ןיב הלחמה תוחיכשב םילדבהה .רתוי וא 2 הלליסק תועיגנ תגרדב

  .תועיגנה תכרעה דעומב םיאירב ויה )יוסינה תליחתב םינימסת אלל ויהש( 3 לופיט לש םיצעה לכ ,האוושהכ .2χ ןחבמ

 ינש לש העפשהה תניחבל יוסינ גרובמסכול תרבח םע דחיב ונדמעה הימחנ הדש עטמ לש תוקלחה יתתמ תחאב

 ;שקיה .1 :ןלהלדכ ,םילופיט 3 ללכ יוסינה .תיחמצה הנגהה תכרעמ תא םיררועמ םהש עדימ םהיבגל שיש םירישכת
-LBG + ןונק רישכתה לש העמגה .3 ;םנודל רטיל 1.5 לש ןונימב )תיתיחרז הצמוח( ןונק רישכתה לש העמגה .2

AC11 )רזח לופיט לכו יארקאב םיקולבב בצוה יוסינה .םנודל רטיל 1.5 לש ןונימב )תינימא הצמוח + תיתיחרז הצמוח 

 רוריעל ןונק יוסינב תועיגנה תכרעה .םחאפ-לא-םוא ןזה לש םיצע 23 תללוכה הרוש איה יוסינ תקלח לדוג .םימעפ 6

 ומשוי תועמגה שולש – םימעפ שש ומשוי יוסינב םיללכנה םירישכתהש רחאל העצוב הלליסק דגנכ ןוסיחה תכרעמ

 הכרעהה דעומל דעו )2019 ינויב( יוסינה תליחת דעוממש ןייצל בושח .2020 תנועב ומשוי תועמגה שולשו 2019 תנועב

 ללכבו ,םילופיטה לכב םייטמוטפמיסה םיצעה תוחיכשב יתועמשמ יוניש היה אל )2021 רבמטפסב( ונעצבש ןורחאה

 הלליסקב םיעוגנ ויה םיצעהמ 2.94% שקיהה לופיטבש הלע הנורחאה הכרעהה תואצות חותינמ .שקיהה לופיטב הז
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 םשוי םהב םיצעבו ,רתוי וא 2 תועיגנ תגרדב ויה םיצעהמ 1.88% ןונקה םשוי וב לופיטב .רתוי וא 2 תועיגנ תגרדב

 אל םילופיטה תשולש ןיב הלחמה תוחיכשב םילדבהה .וז תועיגנ תגרדב ויה םיצעהמ 5.19% תינימא הצמוח + ןונקה

  .2χ ןחבמ יפ לע )= P 0.189( םיקהבומ ויה

 .םיבשע ילטוקב שומיש .3.3

 םיחמצהו רוטקווה לש םייחה רוזחמ יבגל עדי לע ססבתהל היה רומא הלחמה תרקבל השיגכ םיבשע ילטוקב שומיש

 תובישח םיאור ונחנא ,תאז םע .םשוי אל הז דעי רקחמה לש הנורחאה הנשב קר ואצמנ ולאו רואל .אצמנ אוה םהילע

 .עטמה תביבסב םילאיצנטופ םירוטקוו תוחיכש תתחפהל הקיטקרפכ דיתעב ותוא ןוחבל הבר

  .דקש יצע לש יטנג ףסוא תקירס .3.4

 איה ונלש אצומה תחנה .ל"וחבו ץראב םרוקמש רב ינז ללוכ םינוש דקש יסופיט 150-כ לש ףסוא םיעטמה תדיחיב

 ןויכ רתויב הבושח וז תונוש .הלליסקה קדייחל הנוש תושיגרב םג אטבתהל היושע דקשה יסופיטב הברה תונושהש

 תרפושמ תודימע ילעב דקש לש םישדח םינז חתפל ןכו קדייחה דגנכ םייעבט הנגה ינונגנמ ןיבהל ונל רוזעל היושע איהש

 ראותש יפכ ,םיליתש לש יתוכאלמ חוליא תללוכ תחאה ,תושיג יתשב ונטקנ דקשה ינז תא ןוחבל ידכב .קדייחה דגנכ

 הדשב הקלחב םיעוגנ םיצע לש דלש יפנע יבג לע םיקדבנה םינזה לש הבכרה היינשהו ,םיאקדנופה חווט תניחבב

 םיעוגנה םיצעה רפסמ םה תוקירסה תבחרה תא םיליבגמה םימרוגה .רעי הוונב ףסואהמ םינז 13 וקדבנ כ״הס .הימחנ

 רשא ינקלוו ןוכמב רגסהה ןקתמב יונפה םוקמהו ,)חמוצה תנגה וצ תובקעב ורקענ םיצעה בר( הלוחה קמעב תוקלחב

 םינזב הלחמה ינימסת לש תוילאוזיוו תוכרעה ועצוב םייוסינה ינשב .םיאקדנופה חווט יוסינמ םיליתשב םג סלכואמ

 90% -ל לעמ 2020 -ב לחהש הימחנ הדשב תובכרהה יוסינב .קדייחה תוחכונל תוירלוקלומ תוניחבו םיקדבנה

 הבכרהה תטישש ךכל היצקידניא ,)4 רויא( קדייחה ידי לע םיסלכואמ ויהו  הלחמ ינימסת וארה פ״אא לש םיבכרהמ

 םינזה ללכל יסחי ןפואב דימע ןרול ןזה יכ אצמנ הז יוסינב .םיקדבנה םיבכרל הלחמה םרוג לש הליעי הרבעהל הליבוה

 -ו 40 םייטמוטפמיסה םיבכרה זוחא היה 53 -ו פ״אא םינזבש דועב ,הבכרהה דעוממ םוי 90 ,אמגודל ךכ .םיקדבנה

 .)4 רויא( ןרול ןזב קדייחה ידי לע סלכואמ אצמנש וא הלחמ ינימסת הארה רשא דחא בכר ולו היה אל ,המאתהב 80

 ראש ןיבל ןרול ןיב םייטמוטפמיסה םיבכרה זוחאב לדבהה )הבכרהה רחאל םוי 150( הנורחאה םוגידה תדוקנב םג

 םייטמוטפמיס םילע רפסמ( הלחמה תרמוחל הכרעה םג הכרענ ןורחאה םוגידה דעומב .קהבומ היה םירחאה םינזה

 תמועל .)5 רויא( םירחאה םינזהמ קהבומ ןפואב הכומנ התייה ןרול ןזב האטבתהש הלחמה תרמוח ,ןאכ םג .)בכר לכב

 קדייחה לש הדידנה קחרמב לדבה ונאצמ אל ,פ״אא ןזל ןרול ןזה ןיב בכרה ךרואל קדייחה רוזיפ תא ונקדב רשאכ ,תאז

 ןפואב ךומנ היה )הבכרהה תדוקנמ ׳מס 40 -ו 30 20 ,10( וקדבנש תודוקנה לכב קדייחה זוכיר ךא ,הבכרהה תדוקנמ

 םיבכרומה םיבכרה תא ונראשה ,ןמז ךרואל ןרול ןזה לש תודימעה תא ןוחבל ידכב .פ״אא ןזב תמועל ןרול ןזב קהבומ

 היינשה הנשב .ןמז ךרואל םינימסתה תוחתפתה תא ונחבו פ״אא תובכרה םע דחי ,תפסונ הנשל םיעוגנה םיצעה לע

 10% -מ תוחפ תוירלוקלומ תוקידבבו ,הנועה לכ ךרואל הלחמ ינימסת הארה ןרול ןזה לש םיבכרהמ דחא אל ףא

 ויה qPCR  -ב תויבויחה תוקידבהו הלחמה תוחיכש היינשה הנשבש פ״אאל האוושהב תאז .םייבויח ואצי םיבכרהמ

 התוחיכש תמועל תיתועמשמ הכומנ התייה תרוקיבה ןזב הלחמה תוחיכש ,רגסהה ןקתמב השענש חוליאב .90%

 לע הדמע הלחמה תוחיכש ןרול ןזב .50% -כ לע הדמע הלחמה תוחיכש םימייוסמ םינזב תאז םע ,תובכרהה יוסינב

  .5% -מ תוחפ
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  ןויד

 יכ םידיעמ דקש יכירדמו ילדגמ .ץראה ןופצב דקש יעטמב 2016 תנשב הנושארל לארשיב התהוז הלליסקה תלחמ

 אשונב םינשה ךרואל שכרנש עדי םע דחי ,תאז הדבוע .הלחמה יוהיז ינפל רתויו םינש 5 רבכ וארנ הלחמה ינימסת

   .2016 תנש ינפל םינש המכ  לארשיל עיגה הלחמה םרוגש  הכרעהה תא קזחמ ,הלליסק

 הלחמה םרוג לש היגולויב

 ןונגנממ קלחכ הלליסק ידי לע םישרפומה ,םימיזנא לש םתוליעפ סיסב לע השדח הקיטסונגאיד תטיש חתפל וניתונויסינ

 תורמל .אירב ץעל חלואמ ץע ןיב דיחי לדבמ םרוגכ וז תוליעפ לע ססבתהל ישוק םייק יכ וארה ,קדייחה לש תומילאה

 לע דיעמה רבד ,םיעוגנ םניאש םיפנעב םג התהוז וזכ תוליעפ ,םיעוגנ םיפנעמ הצע להומב זאפיל תליעפ התהוזש

 םימיזנא םתוא יוהיזל תיגולונומיא הטיש חתפל תוסנל םוקמ היהי דיתעבו ןכתי .םיחמצב הצעה ילזונב תוזאפיל תוחכונ

 לש רישכמה .תויחמצ תוזאפיל לש הזמ הנוש יקדייחה זאפילה לש ןובלחה ףצרו תויה תוליעפ תקידב םוקמב םישרפומ

 המדרתה תפוקתב יחמצ רמוחב קדייחה תוחכונ תא תוהזל חילצה ׳ב הנשבו ׳א הנשב ונתדבעמב ןחבנש הידגא תרבח

 30 כ״הסב תכרואו עוציבל הלק ,רתויב הטושפכ האצמנ הקידבה .הדש יאנתבו )ינוי( תוררועתהה רחאל םגו )רבמצד(

 תדימ יכ הארנ ,תאז םע דחי .תוידימ תובושת תושרדנ רשאכ הדשב םיצע תקידבל ליעי ןורתפכ שמשל הלוכי ןכלו ׳קד

  .תיטמוטפמיסא הרוצב םיעוגנה םיצע לש הקידבב רקיעב qPCR -ה תקידב לש וזמ טעמב תלפונ רישכמה לש תושיגרה

 דרפס ,הילטיאב ,תאז תמועל הפוריאב .ST1 סופיטל ומיאתה MLST -ה תטישב לארשיב וקדבנש תואמגודה ללכ

 יכ םידיעמ ולא םינותנ .הלליסק לש םינימ יתת רפסמ ףאו םייטנג םיסופיט רפסמ בר יפ לע ואצמנ ,תורחא תונידמו

 לארשיב דועב ,עוגנ יחמצ רמוח לש אובי ידי לע הארנה לככ ,הלחמה םרוג לש תויצקודורטניא רפסמ ושחרתה הפוריאב

 תונושה יכ הארה לארשיב םינוש םיעטממ םידידבת השיש לש ימונג ףוציר .דחא רוקממ השחרתה הרידחה הארנה ךככ

 היפל הזתופיהה תא םיקזחמ ולא םינותנ .היצטומה תריצי בצק םג ךכו דואמ הכומנ איה לארשיב הייסולכואה ךותב

  .תיסחי הריעצ הייסולכוא לע דיעהל םילוכיו דחא רוקממ לארשיל הרדח הלליסק

 קדייחה לש ימוקמה סופיטהש הנבהה תא תוקזחמו ,תיטנגה הזילנאה םע הפי תובשייתמ םיאקדנופה ןחבמ תואצות

 קדייחה תלוכיל ןימא דדמכ האצמנ חוליאה תדוקנמ דודנל קדייחה תלוכי .םירחא םילודיג אל ךא ,דקשו ןפג ףקות

 ,התע תעלש ןיבהל ןתינ ולא תואצותמ .דקשו ןפגב קר הרורב הרוצב תארנ ןכאו הלחמ ינימסתל םורגלו חמצב ססבתהל

 הרידח ,תאז םע דחי .תידיימ הנכסב םניא םינוש םירישנו ,םירדה ,תיז ןוגכ ,הלליסקל םישיגרכ םיעודיה םירחא םילודיג

 עגונה לכב רמשמה לע דומעל שי ןכלו תיחכונה בצמה תנומת יונישל םורגל הלולע לארשיל םישדח הלליסק יסופיט לש

 .הלליסקל יאקדנופ שמשמש יחמצ רמוח לש הסינכ תרקבו םירחא םישיגר םילודיג לש תוקידבל

 ופשח תופוצר תונוע יתש ךרואל םהב קדייחה זוכיר תניחבו דקשה ץע לש םינושה וירבא תמיגדמ ולבקתהש םיאצממה

 םיאתמה רביאה והמ ונתוא םידמלמ םה ןכש בר ימושיי ךרע לעב םניהו הלחמה םרוג לש היגולויבה יבגל שדח עדימ

 םינופנעב רמתשמ קדייחה יכ הארנ ולא םייתנשב ופסאנש תואצותהמ .תונוש תופוקתב הלחמה יוהיזל םוגידל רתויב

 ,ןכ ומכ .יאמ שדוחב יוהיזל תנתינ המרל עיגמו םילעהו קוריה חומיצה לא דודנל ליחתמ אוה יכו ,םיצועמ םייתנש בר

 וא הצועמ המקרה לא הרזחב הדידנ לע דיעמה רבד ,תחופ םילעב קדייחה זוכיר המדרתל הסינכה תארקל יכ אצמנ
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 ץעהמ קדייחה תא שוכרל לוכי אל רוטקווה יכ ןיבהל ןתינ ולא םיאצממ ךותמ .םינקדזמה םילעב םיאתה לש התומת

 םע יוסינב הארנ םגש יפכ( דואמ םיכומנ השיכרל םייוכיסה בולבלה תליחתב יכו ,קורי ץעה לש ותויה תפוקת לכ ךרואל

 ןיב םאתה רסוח םייקו ןכתי .ץעה ישרושב אלו ותפילקבו ירפב קדייחה אצמנ אל ונעציבש תומיגדה לכב .)רוטקווה

 אצמנ אל קדייחה אל ןכלו םישרושל הנממו הנכה לא קדייחה לש הדידנ רשפאמ אלש הנכה לש תונוכתה ןיבל קדייחה

 ןקתמב ונעציבש חוליא ינחבמב .הלחמל ןיסח ונארהש יפכ קסרפאו ,קסרפא ןיבל דקש ןיב האלכה רצות איה הנכה .םש

 .הז אולכמב ססבתהל חילצמ וניא ימוקמה דידבתהש הארנו וז הרעשה התמוא GF677 הנכה יליתש םע רגסהה

 איה יכו ץראה ןופצב טשפתהל הכישממ הלחמהש החנהה תא תקזחמ תילאירוטקס תועיגנ םע םיצע לש םתואצמיה

 יפנעש ריבס יוכיס םייק ,דחא דלש ףנעב םינימסת םיעיפומ רשאכ יכ םידיעמ םיאצממה .יקרח רוטקוו ידי לע תרבעומ

 עוגנה ףנעה לש הרסה ידי לע הליעי היצטינס עצבל רשפא םאה קפס םייק ,ןכלו ,קדייחב םיסלכואמ רבכ םיפסונ דלש

 רשפאיש ילאירוטקס םינימסת עפומ םע םיצע קיפסמ םנשיש ןתניהבו ,רדוסמ יוסינב תאז קודבל שי ,תאז םע .דבלב

 .הזכש יוסינ עוציב

 הלחמה לש היגולוימדיפאה רקח

 םירקסה תואצותמ .םינש שמח ךשמב דקש יעטמב ועצבתהש חטש ירקס לע הססבתה בחרמב הלחמה רוזיפ תניחב

 הילעו 2019 –ו 2017 םינשה ןיב ורקסנש תוקלחה יתשב םייטמוטפמיסה םיצעה רפסמב הנותמ הילע התארנ

 םיצעה לש תוצבקתה התייה בקעמה תונש לכבש ררבתה תויבחרמה תוזילנאהמ .2020 תנשב רתוי תיתועמשמ

 סופד ההוז ,ןגותפה תרבעהל רוטקו םייק ןהב תומוקמב .הימחנ הדשב יארקא רוזיפו םערב לש הקלחב םייטמוטפמיסה

 Citrus Variegated תלחמ( םירדהב ,אמגודל .)ידיאומגיס םוקע( ריהמ הלחמה תומדקתה בצקו 7,6ץבוקמ רוזיפ

Chlorosis( 14% ל םידדוב םיזוחאמ הילעו תוקלח יתשב הנש ךותב םיצעהמ 80% ל 10% מ תועיגנב הילע התייה 

 לדג םייטמוטפמיסה םיצעה זוחאב הילעה תוקלח עבשמ ששב )Olive quick decline תלחמ( םיתיזבו 7תפסונ הקלחב

 תונש שולשב .הלחמה תוטשפתהב תרדגומ תוינוויכ תמייק םאב ונקדב ,אבה בלשב .6 90% - ל 30% מ הנש ךות

 אצמנ הב 2020 תנשב התנתשה וז הנומת ךא ,לודיגה תורוש ןוויכב תוטשפתה תמייק אלש ונאצמ תונושארה רוטינה

 ךרואל תוטשפתה  םגדש ףא לע .הימחנ הדשב הדיחאו םערבב תורושה ןוויכב התיה םייטמוטפמיסה םיצעב הילעהש

 ,דבלב תחא הקלחב רבודמ יכ רוכזל שי ,יאלקחה דוביעה ילכ תועצמאב  ןגותפה תרבעה לע עיבצהל לוכי לודיגה תורוש

 ונא ןכלו ונידי לע ועצובש םייוסינב םג התמוא וז היצמרופניא .םיינאכמ םיעצמא ידי לע רבעומ וניא עודיה לככש ןגותפבו

 ךרואל רקיעב ,םיכומס םיצעל עוגנ ץעמ רוטקווה רבעמ לש האצות ןה תורוש ךרואל הצפההו םיצבקמה יכ םירעשמ

  .יזיפ עגמב אצמנ םינכש םיצע לש ףונהו תויה ,הרוש

 תודקיצה תרדס תתמ םייקרח םירוטקו ידי לע ידעלב ןפואב תעצבתמ עטמב הלליסק תצפה ,עודיה לככ

(Auchenorrhyncha). רקחמה תנשב וכרענש םיפוסיאב .הצע ינוזינ תודקיצ ינימ ואצמנ אל הנושארה רקחמה תנשב 

 לש םירגובו תופמינ לש תיתועמשמ תומכ האצמנ ,ביבאה ךלהמב היבשעב קור ירבצ תאיצמב ודקמתה רשא הינשה

 ףוסיא הניה תפדעומה המיגדה תרוצ .ויתסבו ביבאה ףוסב ואצמנ םירגובהו ביבאב ואצמנ תופמינה לכ .קור תודקיצ

 םיאצממ .םיקרח תשר ףונפנ תועצמאב הדיכל וא תשר תיקשב תופמינ יוסיכל תופידע םירגובל וליאו תופמינ לש ינדי

 םירגובו ביבאב תופמינ( דבלב דחא רוד ץראב םידימעמ םילאיצנטופה םירוטקווה הארנה לככ יכ ךכ לע םיעיבצמ ולא
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 .רחא ףדעומ יאקדנופ םירגובה םילאיצנטופה םירוטקוול שיו ףדעומ יאקדנופ וניא דקשה יכ הארנ ןכ ומכ .)ויתס-ץיקב

 םיינגדו םיינטחמל תחתמ ויתסב ואצמנ םיטרפש ןוויכ rophoridaeAph החפשמהמ םירגובל םיינטחמ הארנה לככ

 תורבוע הלטהה רחאל תועקובה תופמינהש וא םיינובשע לע תוליטמ תובקנהש ןכתי .Cercopidae החפשמה ירגובל

 החפשמהמ םיטרפהמ תויגאפילופ רתוי Aphrophoridae החפשמהמ תופמינהש הארנ .םינוש םיינובשע םיחמצל

Cercopidae ןימה רשאכ םילאיצנטופ םירוטקו השולש ורדגוה ,ופסאנש םיטרפה ןיבמ .םיינגד לע רקיעב ואצמנש 

 ולש הרבעהה תוליעי םע יכ םא ,הלחמה לש רוטקווכ עודי  Aphrophoridae(Neophilaenus campestris( ישילשה

  .ץראב דעות אל רשא ,spumarius Philaenus 9 הילטיאב ירקיעה רוטקווכ אצמנש ןימה לש וזמ הכומנ

 ךכל ושרדנש ןוויכמ דבלב M. impictifrons  ןימל ךרענ הלליסקב דקש יחמצ לש )הקבדהו השיכר( הרבעהה יוסינ

 ותלוכי החכוה הב הנושארה םעפה וזו עדימ וילע ןיא ,ב"הראבו הפוריאב אצמנ אל הז ןימו רחאמ .םיטרפ לש בר רפסמ

 לש םינושה םירוטקוול םיראותמהמ םיהובג ויה החלצהה יזוחא .טרפב דקש יצעלו ללכב הלליסקל רוטקווכ שמשל

 דעומ .הקבדהה תוליעי תעיבקל יוסינה לע הרזח תשרדנ ןטק ףקיהב ךרענ יוסינהו רחאמ ךא ,)67% -כ( וז הלחמ

 ונאצמ אלו ץיקה תליחתמ לחה השיכר רשפאמ דקשב הלליסק זוכירו רחאמ םירורב אל ןיידע חטשב הקבדההו השיכרה

 ףרוחה תא ורבע ,ץיקב קדייחה תא ושכרש םירגוב ידי לע תישענ ביבאב הקבדההמ קלחו ןכתי .ץיקב דקשב םירגוב

 רב יחמצ םנשיו ןכתי .ץיקה דע ודרשי ןירמזורה לע ונלצא םילדגש םירגובה םא לבקנ ילוא ךכל הבושת .ודרשו םירגובכ

 אלש הדבועה .רבב קדייחה תא ואשנש םירגוב ונאצמ אל יכ םא םירגובה ותוא םישכור םהמו קדייחה תא םיליכמה

 ןפואב דקשל עיגמ רוטקווהש הרעשהל ונתוא האיבמ דקשה יעטמב M. impictifrons  ןימהמ םירגוב תא אוצמל ונחלצה

 וז הרעשה .הריהמ ונארהש יפכו 10תורפסב ראותמש יפכ הקבדההו השיכרה .הלחמה תא ריבעמו שכור זאו יארקא

 .N לש םיכומנה הרבעההו השיכרה תוליעי .דקשה יעטמב הלחמה תוטשפתה לש ךומנה בצקה תא ריבסהל הלוכי

campestris, דקשה יעטמל תיארקא העגהו לארשיב אצמנש טעומה םיטרפה רפסמ םע דחי ,תורפסב ראותש יפכ, 

 .הלחמה לש יטיאה תוטשפתהה בצקל ףסונ רבסה םיקפסמ

 רוזאב דקש לש תוברת יטילפב אצמנ הלליסק קדייחה םאה ונחב לארשיב הלליסקל ילאיצנטופ רוטקוו רתוא םרטב דוע

 ונידיב הלע אל .יוביר רמוח ידי לע אלו ,רוטקוו ךרד הלחמה רבעמ לע דיעמ חרכהב היה הזכ אצממו תויה ,הלוחה קמע

 תואצות יפ לעו ,תורפסה יפ לע .לארשיל הלליסק לש הרידחה ןפואל הרורב תודע ונלביק אל ןכלו הזכש אצממ רתאל

 ,תאז רואל .PD תלחמל םורגלו םינפג םג קיבדהל לוכי ימוקמה סופיטהש רורב היה ,ונעציבש םיאקדנופה חווט ןחבמ

 לארשיבש הרעשהה תא תקזחמ םימרכב הלליסק תואצמיה .ותביבסו הלוחה קמעב םימרכב ודקמתה ועצובש םירקסה

 םא ןיב וא ,הנכש הנידממ רוקמב עיגה יקרחה רוטקווה םא ןיב .יקרח רוטקוו תועצמאב הלחמה לש הצפה תשחרתמ

 תואצמיה ,ךכ וא ךכ .ךכ לע תונעל םיאצממ קיפסמ ןידע ןיא ,םייק רוטקוו ידי לע הצפוהו יחמצ רמוח םע העיגה הלחמה

PD אצמנש ןגותפה סופיט .ןוילעה לילגה רוזאב רקיעבו ,לארשיב ןייה ןפג ףנע לע יתועמשמו ידיימ םויא הווהמ לארשיב 

 רתוי הובג זוכירל עיגמו רתוי ריהמ ןפואב חמצב טשפתמו לדג אוה ןכלו ,דקש לע רשאמ ןפג לע רתוי הברה םילא ץראב

   .דקשב תיארנה וזמ רתוי הפירחו הריהמ תויהל היופצ ,םיאתמ רוטקוו ןתניהב ,בחרמב ותצפה ,ךכל יא .חמצב
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 ילכ תועצמאב בחרמב םיצפומ אל הלליסקה יקדייחש תורפסב הכ דע עודיל םימיאתמ תינאכמה הרבעהה יוסינ יאצממ

 .םירחא םימרוגמ תעבונ םיעטמב ,תורוש ךרואל הצפהלו ,תועיגנב תוימתכל הביסהש איה תועמשמה .םיינאכמ הדובע

 .וילא םיכומסה םיצעל עוגנ ץעמ – םירצק םיקחרמל רוטקווה לש הצפה ,לשמל

 הלחמה תרקבל תושיג תניחב
 וז הנקסמ .םייטמוטפמיסה םיצעה לש קר הקחרהל המורת שיש הרעשהה תא םיששואמ היצטינסה יוסינ יאצמממ

 םירקמב .יטיא אוה בחרמב הלחמה תצפה בצקו לודג וניא תושדחה תוקבדהה רפסמ םהב תומוקמב )הארנכ( הפקת

 םאש ןכתיי .הכומנ םהלש הקבדהה תוליעיש וא ,)םיטרפ לש ןטק רפסמ קר שי( חיכש וניא רוטקווהש חינהל ןתינ הלא

 הטנקילא לבחבו הילטיאב הילופ לבחב בצמה הז( רתוי ההובג התייה הקבדהה תוליעיו הלודג התייה רוטקווה תייסולכוא

 תוכמות יוסינה תונקסמ ,הרקמ לכב .דבלב םיעוגנה םיצעה לש היצטינס לש המורת תוארל היה ןתינ אל )דרפסב

 הריקע( EFSA לש תויחנהה תא ץמאל אלש טילחהש ,ארג דבע 'פורפ ,חמוצה תנגהל םיתורישה להנמ לש הטלחהב

 .דבלב םיעוגנה םיצעה תא רוקעל החנהו )םיעוגנכ והוזש םיצעל ביבסמ 'מ 100 לש סוידרב םיאירב םיצע לש

 .םילפוטמה םיצעה לש ירטינסוטיפה בצמב רופיש הארנ אלש איה WDS רישכתב לופיטה יוסינמ התלעש הנקסמה

 תא ענמ אל רמוחהש תורמלש ונאצמ )ןושארה לופיטה םשויש ירחא( 2019 ץיקב ונעצבש הכרעהבש ןייצל בושח

 ןיאש ונל הארנ וז העפשה לש תובישחה לכ םע .יצייקה חומיצה תא ריבגה אוה ,םילעה לע הלחמה ינימסת תוחתפתה

 ילופיטש איה הנקסמה ,ןונקה רישכת םע יוסינב .הלליסק דגנכ רומאה רישכתה לש תוליעיה תא ןוחבלו ךישמהל םעט

 ןייצל בושח ,לבא .הלליסקב תועיגנה לע ועיפשה אלו םיצעה לש יתואירבה בצמה תא ורפיש אל םינושה העמגהה

 םיצעה תוחיכשב יתועמשמ יוניש היה אל 2021 ץיקב ונעצבש ןורחאה הכרעהה דעומל דעו יוסינה תליחת דעוממש

 רבכש םיצעה תא "אפרל" םירומא ויה אל םילופיטהו רחאמ .שקיהה לופיטב הז ללכבו ,םילופיטה לכב םייטמוטפמיסה

 ןתינ אל ,שקיהה לופיטב םג הרק אל הזש ללגבו ,םבצמב הרמחהה תא עונמל קר אלא הלעמו 2 הגרדב םיעוגנ ויה

 .אל וא םיליעי ויה םילופיטה םאב תעדל

 ,תאז םע דחי .םידימע םינזב שומיש אוה םיחמצ תולחמ םע תודדומתהל רתויב םיליעיהו םייטנגלאה תונורתפה דחא

 לש םייטנגה םיסופיטה ללכל םישיגרה םילודיגהמ דחא אל ףאב הלליסקל םידימע םינז לע חווד םרט ,ונל עודיה לככ

 ,׳ב הנשב חוליא ירוזחמ השולש רחאל םגו תויה ,קדייחה םע דובעל יתייעב המכ דע םיגדה תשרה תיב יוסינ .ןגותפה

 םע םידבועש ונלש תוגלוק לצא םג תולבקתמו תוגירח ןניא ולא תואצות .הלחמ ינימסת וארה פ״אא םיליתשמ 20% קר

 התלגתהש הטישה חותיפב ןה ,הלודג החלצה תוארל ונחכונ ,תאז תמועל תובכרהה יוסינב .הפוריאבו ב״הראב קדייחה

 הובגה קבדמה זוכיר ףא לע ,קדייחל המישרמ תודימע הארהש ןרול ןזה תאיצמב ןהו ,םינזה תניחבל דואמ הליעיכ

 בטיה רמתשמ קדייחה יכו הלחמל תודימע תונקמה תויטנג תונוכת ןרול ןזלש םידמל ונא ןאכמ .בכרוה םהילע םיצעב

 יטמוטפמיס יוטיב לכ היה אל ןרול ןזבש תוארל ונעתפוה םיווקה תקירסל היינשה הנשב .דקשה לש דלשה יפנעב

 לכונ דיתעב .הקבדהמ ששואתהל ןזה תלוכי לע דיעמ ףא ילואו הנושארה הנשה תואצות תא דואמ קזיחש רבד ,הלחמל

 יופימ .םונגב תודימעה תנוכת תא תופמל הרטמב ,ןרול ןזה לש אצאצ אוהש ,ןתמ ןזה לש תלצפתמ הייסולכוא ןוחבל

 לש )םיינגסנרט וא םייסאלק( החבשהו חופיטל םגו הלליסק דגנכ תודימעה ןונגנמ תנבהל םג בר ךרע לעב היהי הזכש

 .הלליסקל םידימע םילודיג
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 םייעדמ םימוסרפ
 הז רקחממ ועבנש םייעדמ םירמאמ ומסרופ אל ןיידע

 םיטנטפ
 הז רקחממ ועבנש םיטנטפ ושגוה אל

 ןויע ימיו תואצרה
 לארשי ,ןויצל ןושאר ,)2019 לירפא( מ״הש לש חמוצה תנגה סרוק .ירפ יצעב המסלפוטיפו הלליסק תולחמ .רהב .א
 לארשי ,והילא הדש ,)2019 לירפא( םילדגמ סרוק .ירפ יצעב המסלפוטיפו הלליסק תולחמ .רהב .א
 תיניטסלפה תושרהמ םילדגמל חמוצה תנגה אשונב וקדניס סרוק .לארשיבו הפוריאב הלליסק תלחמ .רהב .א

 לארשי ,הינתנ ,)2019 רבמטפס(
 ,)2019 רבמבונ( תיניטסלפה תושרהמ םימונורגאל תיז אשונב סרוק .לארשיבו הפוריאב הלליסק תלחמ .רהב .א

 לארשי ,תליג
 לארשי ,ןירצק ,)2019 רבמצד( םירישנב חמוצה תנגה סרוק .לארשיב דקשב הלליסק תלחמ .רהב .א
 לארשי ,ןויצל ןושאר ,)2020 ראורבפ( תיזב םירקחמ םוי .לארשיו הפוריאב הלליסקה תלחמ .וירבוחו רהב .א
 .2020 ,ילוי ,)םוז( חמוצה תנגהל םיתורישה לש םישלופ םינימ ןויע םוי .לארשיל שלופ ןימכ הלליסק .וירבוחו רהב .א
 .2020 ,ראוני ,)םוז( דקשה ףנע םיחוויד םוי .לארשיב הלליסק תלחמ בצמ חוד .וירבוחו רהב .א
 .2020 ,ראורבפ ,)םוז( דקשה ףנע ןויע םוי .הלליסק םזימב תומדקתה ןוכדע .וירבוחו רהב .א
 .2022 ,ראורבפ ,)םוז( תיזה ףנעב םירקחמ םוי .הילטיאבו לארשיב הלליסק .וירבוחו רהב .א
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 םימזימל תפסות
 וידעי שומימ תארקל םזימה תא ברקמ רקחמה תוצובק לש תואצותה בוליש דציכ

 היגולוימדיפא הז ללכבו תונוש תויעדמ תונילפיצסידב םיחמומ םיפתושה םירקוחה .רקחמ תוצובק הנומש תוללכנ םזימב

 .ג.ל .פ.צ.ע( היגולומוטנא ,).ה.ע – ו .ב.ל( יבחרמ חותינ ,).ב.א( היגולוירטקב ,).ש.ד( הטלחה תוכמות תוכרעמ חותיפו

 המישמ שי םהמ דחא לכלש המישמ יתווצ השולשל וקלוח םירקוחה .).ה.ד( ירפ יצע לש הקיטנגו היגולויזיפו ).ש.ר – ו

 היגולויבה רקחב קסוע ןושארה רקחמה תווצ .וז תא וז תורפמ ןהו תופפוח םיתווצה תשולש לש תומישמה לבא תידוחיי

 עובקלו לארשיב ןגותפה תויסולכוא תא ןייפאל ,הקיטסונגאידל תמדקתמ הטיש חתפל איה ותמישמ .הלחמה םרוג לש

 ועצובי ןקלחו הנושארה םזימה תנשב ועצוב הז תווצ עצביש םירקחמה תיברמ .לארשיב םישיגרה םיאקדנופה חווט תא

 םגד תא ןייפאל ורשפיא םיאצממה .הלחמה לש היגולוימדיפאה רקחב קסוע ינשה רקחמה תווצ .היינשה םזימה תנשב

  .בחרמב הלחמה לש הצפהה ךרד יבגל תוזתופיה תאלעהל יטנוולרה עדימ ;םיעטמב םיעוגנה םיצעה לש רוזיפה
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 עדימב שמתשמ ישילשה רקחמה תווצ .םזימה לכ ךלהמב וכישמי םהו הנושארה םזימה תנשב ולחה הלא םירקחמ

 םיעוגנה םיצעב םינימסתה תוחתפתה תא בכעל ורשפאיש םיעצמא ןחבו םירחאה םיתווצה ינש לש םירקחמהמ הלעש

 .דחא המישמ תווצמ רתויב ,ליבקמב ,ופתתשה םירקוחהמ קלח .םיעוגנה םיעטמהמ הלחמה םרוג תצפה תא עונמלו

 תופיכתב ושגפנ םיתווצה ;םינוידו חווידל םישדוח עבראל תחא םזימה תונש ךלהמב ושגפנ םיפתושה םירקוחה לכ

 הלועפה ףותיש לעו )לירפא-ץרמ( םזימה תנשל םהלש תוינכותה לע םירקוחה וחוויד םינושארה םישגפמב .רתוי הלודג

 םייוניש עצבל ךרוצה ןודנ םהבו )רבמטפס-טסוגוא( םייניב יאצממ לע חווידל שגפמ עצוב הנשה ךלהמב ;םהינב בולישהו

 יתווצ לכ לש םירקחמה .םיאצממה לע ןוידלו חווידל םישגפמ ומייקתה )ראוני-רבמצד( הנשה ףוסב .םירקחמב תומאתהו

     .םירחאל דחא רקחממ ךילשהל היה  ןתינ ךכו )םערבו הימחנ הדש( םיעטמה םתואב ועצבתה רקחמה

 
 הנושארה םזימה תנשב ועצובש םירקחמה םוכיס
 

 תצובק
 רקחמ

 המישמב הדימע םייונישו תויטס םיחקלו תונקסמ  רקחמה תורטמ

 תייסולכוא לש יטנג ןויפא  רהב ריפוא
 לארשיב ןגותפה

 
 םיאקדנופה חווט תעיבק
 אצמנש דידבתל םישיגרה
 לארשיב
 
 לש המאתה וא/ו חותיפ
 הקיטסונגאיד תוטיש
 הדש יאנתב םושייל
 
 
 קדייחה זוכיר תעיבק
 םיבלשב ץעה ירבאב
 םינוש םיגולויסיפ
 

 רוזיפ דומילו בקעמ
 םע םיצעב קדייחה
  תילאירוטקס תועיגנ
 

 יטילפב הלליסק רותיא
 םיפסונ םילודיגבו תוברת

 

 לש תימונג הזילנא
 םיימוקמ םידידבת
 
 

 ראש ,םישיגר ןפגו דקש
 אל םיקדבנה םילודיגה
 
 
 לש תוליעפ הקדבנ
 ילזונ יוצימב רחבנ םיזנא
 ססבל ןתינ אל .הצע
 תוליעפ לע הטיש
 שומיש םאתוה .םיזנאה
 ירחסמ רישכמב
 

 אצמנ וניא קדייחה
 אלא ,םישרושב
 וזוכיר .םילעבו םינופנעב
 םיבלשב הנתשמ
 םינוש םיגולויסיפ
 

 טשפתמ קדייחה
 תעפוה רחאל הרהמב
 םיינושאר םינימסת
 
 אצמנ אל הלחמה םרוג
 לש תוברת יטילפב
 ימרכב אצמנ ךא ,דקש
 ךוישב ןוילעה לילגב ןיי

 הלחמ ינימסת םע
 םייניפוא

 ויה אל
 
 
 
 ויה אל
 
 
 
 
 ויה אל
 
 
 
 
 
 ויה אל
 
 
 
 
 
 ויה אל
 
 
 
 ויה אל

 המלשוה המישמ
 

 המלשוה המישמ
 
 

 המלשוה המישמ
 
 
 

 המלשוה המישמ
 
 
 
 
 

 המלשוה המישמ
 
 
 
 
 

 המלשוה המישמ
 
 
 

 המלשוה המישמ

 קנלב רואיל
 ןמרבה ימעו

 רוזיפה סופד ןויפא
 םיצעה לש יבחרמה
 תומיכו עטמב םיעוגנה

 תונורחאה םייתנשב
 תוחיכשב הילע התארנ
 רוזיפ .םיעוגנה םיצעה

 ויה אל
 
 

 המלשוה המישמ
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 הלחמה תוטשפתה בצק
 תועוגנ םידקש תוקלחב
 

 םיטמוטפמיסה םיצעה
 םיצבקמבו הרוש ךרואל

 ןורש תפקר
 ירוחצ תניעו

 ןייפ

 םירוטקו רותיא
 הלליסק לש םילאיצנטופ
 
 
 
 
 
 
 ןמזב הקימנידה דומיל
 םירוטקוו לש בחרמבו

 הלחמה לש

 לש םיטרפ ואצמנ
 הצע תונוזינ תודקיצ
 רוטקווכ חכומה ןימ ללוכ
 .הפוריאב הלליסק לש
 עודי היה אלש ןימ
 לש רוטקווכ תורפסב
 הזכש חכוה הלליסק
 

 קר ורתוא םירוטקוו תויה
 הנרוחאה הנשב
 אל םהלש הקימנידה
 הקדבנ

 ויה אל
 
 
 
 
 
 
 
 םלשוה אל

 המלשוה המישמ
 
 
 
 
 
 
 

 יקלח עדימ רבטצה
 וז המישמ יבגל

 ינד
 ,גרבנייטש
 רהב ריפוא

 לש תוליעיה תניחב
 םיעוגנ םיצע לש היצטינס
 
 
 יופירל תושיג תניחב
 םיצעב תודימע תיירשהלו
 םיעוגנ
 
 
 הלחמה תרבעה תניחב
 םיינאכמ םיעצמאב
 

 העפשה התארנ
 םיצע תרסהל תקהבומ
 םייטמוטפמיס
 
 
 
 אפרמ רמוחב לופיטב
 אל תודימע ןרשמבו

 בצמב רופיש וארה
 .הארבה וא םיצעה
 
 לש הרבעה התארנ אל
 םיעצמאב הלחמה
 םיינאכמ

 ויה אל
 
 
 
 
 
 
 ויה אל
 
 
 
 
 ויה אל

 המלשוה המישמה
 
 
 
 
 
 

 המלשוה המישמה
 
 
 
 

 המלשוה המישמ

 דנלוה ןורוד
 רהב ריפואו

  לש הבוגתה תניחב
 םינוש םייטנג םיסופיט
 .הלחמל דקש ינז לש

 ,דקש יווק 13 וקרסנ
 דימע דחא ןז אצמנ
 הלחמל

 המלשוה המישמ ויה אל

 
 


