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 המדקה
 בר -ךשוממ ןמזל םימל ונישאר תא סינכנ םא

 םייח ילעבכ ,ונחנא .עבטנו קנחינש םייוכיסה
 ךורצל לכונ אל ןכלו תואירב םידיוצמ ,םייתשבי

 ,םה םג ?םיגד יבגל המ ,ךא .םימה ןמ ןצמחה תא
 םהלש םימיזה ךא ,ןצמח םימשונ ,ןבומכ

 ,םימב ןצמח רדעהב .םימה ןמ ותקפהל םימאתומ
 .ונומכ קוידב -תומלו קנחיהל םייופצ םיגדה

 

 הכירבהו םוירווקאה ימב ןצמחה רוקמ

 ,םימהמ O)2( ןצמח םיכרוצ םיגד ,ונייצש ומכ
 םיטלופ םה םג ,ונל המודב .םיאצמנ םה םהב

 ןכיהמ ,ךכ םא .)2CO =ח"דפ( ינצמח וד ןמחפ
 תרבטצמ אל עודמו םימל ןצמחה ותוא עיגמ

 ?ח"דפ לש הרידא תומכ
 אצמנ ,יונה תכירבבו םוירווקאב םימה ינפ חטש

 הרצה עגמה תבכשב .ריוואה םע ידימת עגמב
 .'םיזג תפולחת' :הנוכמה ךילהת שחרתמ ,תיסחי

 םירבעומ ,םימב םיאצמנה םיזג ,הז ךילהתב
 ללכ ,םנמוא .ךפהלו םהילעמ אצמנה ריוואל

 דקמתהל רחבנ ךא ,םהינב םיפלחומ םיזגה
 תסינכבו ריוואה לא םימה ןמ ח"דפה תאיציב

 םג ארקנ( םימב ותוססומתהו ריוואהמ ןצמח
 חטשש לככ ,ינויגה ןפואב ,ןכל . )סמומ ןצמח

 םיזג תפולחת רשפאתת ,רתוי לודג לכימה ינפ
 .רתוי םיבר רורוואו

 תירקיעה ךרדה םנמוא איה ,םיזג תפולחת
 ,הזתניסוטופ .הדיחיה הניא ךא ,םימה ןוצמחל

 ,דבלב רואה תפוקתב םיחמצב תשחרתמה
 תוטלופה ריווא תובאשמ תועצמאב ןצמח תסמהו

 תופסונ םיכרד יתש ןה ,םימה ףוגל תורישי ןצמח
 .ןצמחב םימ תרשעהל

 

 ןצמח רומשל םימה תלוכי

 תויהל הלוכיה ,תילאמיסקמה ןצמחה תומכ
 :םירוטקפ רפסמ י"ע תעבקנ ,םימב תסמומ

 ,רתוי ההובג 'פמטהש לככ -םימה 'פמט .1
 תסמומה תילאמיסקמה ןצמחה תומכ

 .ןטקת -םימב

 ,30C -ב םיסוקסיד םילדג וב ,םוירווקא ימ ,ןכל

 רשאמ ,סמומ ןצמח תוחפ ליכהל םילוכי ,לשמל

 לע תדמוע םימה 'פמט הב ףרוחב יוק יגד תכירב
12C. ףרוחל ץיקה ןיב רבעמב יכ ןייצנ ןאכ, 

 ךכו יונה תוכירבב 'פמטה יטסרד ןפואב הנתשמ
 .ןצמח רוגאל םימה תלוכי הנתשמ םג

 םימה תוחילמש לככ -םימה תוחילמ .2
 לש תילאמיסקמה תומכה  ,ההובג רתוי

 .ןטקת -םימב סמומה ןצמח

 תויטבמא' םיעצבמ ונחנא רשאכ ,אמגודל ,ןכל

 ,םיעוצפ םיגד לש יטסרד יוטיחו לופיטל 'חלמ
 תא תיביסנטניא הרוצב ררוואל דואמ בושח

 .םימה
 ץחל ,ןויצל יואר ךא ,עיפשמ תוחפ .3

 ,רתוי ךומנ ץחלהש לככ -ירטמורב
 תסמומה תילאמיסקמה ןצמחה תומכ

 .ןטקת -םימב

 -םלועב ךומנה בושיה( ,רהז הוונב לשמל ,ןכל

 ,הובג ירטמורבה ץחלה וב ,)חלמה םי יפוחל
 לש רתוי ההובג תומכ םימב ססומתהל לכות

 הובגה בושיה( דורמנ בושיב רשאמ ,ןצמח
 .)ןומרחה רהב ץראב

 

 

 
 
 תולתכ ,םימב תסמומה תילמיסקמה ןצמחה תומכ :1 ףרג
 .םיקותמ םימ םוירווקאל סחייתמ .םימה 'פמטב

 

 ?םיגדה םישרוד ןצמח המכ

 םישרוד ,םילודג םיגד יכ ,יללכ ןפואב רמאנ

 םיענה םיגד ,ףסונבו .םינטק םיגדמ ןצמח רתוי
 רתוי ההובג תומכ םיכרוצ ,ריהמו עובק ןפואב

 יכ ןיבהל ןתינ ,ןאכמ .םייטטס םיגדמ ,ןצמח לש
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 ידכ םוירווקאב וא הכירבב םיגדה תיינמב יד אל
 .לכימב שורד ןצמח המכ ןיבהל

 ונילע יכ תועבוק ,םויכ תולבוקמה תוצלמהה
 PPM 8.3 -כ ,םיקותמ םימב יחה גדל קפסל

 ,1 רפסמ ףרגב .ןצמח לש )ןוילמ רפ םיקלח(

 ןתינ רשא תילאמיסקמה ןצמחה תמר תראותמ

 המוד ,תאז המר יכ בל ומיש .םוירווקאב ססומל
 ףידענ ןכלו םיגד רובע ןצמחה תשירדל דואמ

 ןצמח תוסיסמ םומיסקמל עיגהל דימת
 .םוירווקאב

 םיבבוחכ ונרובע תולבגמ רפסמ ןנשיש ,ןבומכ
 :תאז הצלמהב

 תועפשהב תבשחתמ הניא הצלמהה .1
 תסמה לע ליעל ונראיתש תונושה

 .םימב ןצמחה
 ולדוג ,גדה גוסב תובשחתה ןאכ ןיא .2

 .ולש תויתעונתה תדימו

 ,םימב תסמומה ןצמחה תומכ תדידמ .3
 Dissolved oxygen רושכמ תשרוד

meter)( תדידמל תויפיצפס תוכרע וא 

 ,םירידנ םירקמב קר רשא ,סמומ ןצמח
 .בבוחל םינימז

 םניא ,םיסונמ םיבבוח ,םירקמה תיברמב ,ןכל
 אלא ,םימב סמומה ןצמחה יכרע תא ללכ םידדומ

 םיהזמו םהלש םיגדה רחא םיבקוע טושפ
 ןצמחב רוסחמ לע הדיעמה ,הגירח תוגהנתה
 .)היסקופיה(

 

 
 תטילפו םימיזה י"ע ,םימב סמומה ןצמחה תטילק :1 הנומת
 .ח"דפ

 

 ןצמח רוסחמ יוהיז -הקוצמב םיגד
 ,ןיטולחל םיהז םיארנ ,ןצמחב םירישע םימ

 ףאב שמתשהל לכונ אל .ןצמחב םיינע םימל
 םע .ןצמחב רוסחמ תוהזל תנמ לע ונישוחמ דחא

 תוהזל לכונ ,םיגדב הפוטח תוננובתהב ,תאז
 .הזכש רוסחמ לע םידיעמה הקוצמ תותוא

 סמומה ןצמחה תומכ תדיריל ןושארה ןמיסה
 לש תויתעונתב התחפה איה ,)4PPM( םימב

 םיגדב ,תולק רתיב הז ןמיס תוהזל לכונ .םיגדה

 סויטנופ ,םישירכ :ומכ ,דחוימב םייתעונת םהש
 םיגדה ,ליבקמב .וינדה תחפשמב םירבחו ינויסנד

 ,רטליפהמ םימה תאיצי רוזאב זכרתהל םייופצ
 .רתוי הובג ןצמחה זוכיר וב רוזא אוהש

 -ל תחתמ( ןצמחה תומכב תפסונ התחפה
4PPM(, ירק ,'תודבכב םשנתהל' םיגדל םורגת, 

 .םימיזה הסכמ תא תופיכתבו תוריהמב עינהל
 םימ רתוי עינהל ,םיגדה לש ןויסינ השעמל והז

 .ןצמח רתוי קיפהל ,ךכ ךותו םימיזב
 לעמ טעמ( דואמ תוכומנ ןצמח תומר לש הרקמב

2PPM(, םימה תבכשב ואצמי םיגדה ללכ 
 ןצמח תומרב .םושנל םיקבאנכ ואריו הנוילעה

 .ותומי םיגד ,)הטמו 2PPM( דואמ תוכומנ
 תחפשממ רקיעב ,םיגד םנשי יכ ,בל ומיש

 תעוב ףוסאל ידכ םילוע םעפ ידמ רשא ,םימרוגה
 רשא תילאמרונ תוגהנתה יהוז -ריוואהמ ןצמח

 .היסקופיה לע הדיעמ הניא
 

 ןצמחב רוסחמל תוביס
 

 םיגד לש רתי סולכא
 ןצמח רוסחמל רתויב החיכשה הביסה ,השעמל

 ולכות( םיגד לש רתי סולכא איה ,םוירווקאב
 םיגד הברה :רמאמב אשונב בר עדימ אוצמל
 ינייפאמל םיגדה תומכ תמאתה -םימ תצקו

 וא םוירווקאל ףסומה גד לכ .)םוירווקאה
 םיפסומ רשאכ .המישנל ןצמח שרוד ,הכירבל

 ,רתוי רהמ תתחופ ןצמחה תומכ ,םיגד ידמ רתוי
 רתי סולכא ,רומאכ .םיזגה ףוליח בצק רשאמ

 תומייק ךא ,ןצמחב רוסחמל יזכרמה םרוגה אוה
 .תופסונ תוביס

 

 םיחמצ

 םיעצבמ םיחמצ ,םוירווקאב הרואת הנשי רשאכ
 םישמתשמ םה וב ,הזתניסוטופה ךילהת תא

 תועשב ,תאז תמועל .ןצמח םיטלופו ח"דפב
 קוידב ,ח"דפ םיטלופו ןצמח יכרוצ םה ,ךשוחה

 הרואת דואמ טעמ שי רשאכ .םיגדה ומכ
 ןה רואה תופוקת רשאכ וא ,היחמצ םוירווקאב

 ןצמח רתוי םיכרוצ םיחמצה ,דבלב תורצק
 תייעבל ףיסוהל םילוכי ןכלו םירציימ םה רשאמ

 תוצא םג ,םיחמצל המודב .ןצמחב רוסחמה
 וא םוירווקא ,ןכלו ךילהתה ותוא תא תועצבמ

 לובסל םייופצ ,תוצא יובירמ םילבוסה ,הכירב
 .תוכומנ ןצמח תומרמ םג

 

 ההובג םימ 'פמט
 ןצמחה תוססומתה ,ההובג 'פמטב ,ונייצש ומכ

 תוכירבב םיגד םעפ אל ,ןכל .רתוי הכומנ ,םימב



 
 רתוי םילבוס ,לשמל ,תופיפצב תוסלכואמה יונ
 לע דיפקהל בושח ,ףסונב .ץיקב ןצמחב רוסחממ

 ומכ( םימח םימוירווקאב יתועמשמ רורווא
 אלש ,ןיינעמ .)םיסוקסיד םיליכמה םימוירווקא

 אקווד ,ןצמחב רוסחמב םילקתנ ונחנא ,םעפ
 תסנכה ,איה ךכל הביסה .ףרוחב םימוירווקאב

 לש רתי םומיח ,ךכ ךותו םישדח םומיח יפוג
 תובר םימעפ יכ בל םישל שי .םוירווקאה

 ,לשמל ,היחמצ םוירווקא לש תויתמצוע תורונמ
 ליבוהל תולולעו םימה תא דואמ תוממחמ

 םוירווקאה םהב םירקמב .ןצמחב רוסחמל
 שמתשהל ץילמנ ,הדימה לע רתי םמחתמ

 .םיררוואמב
 

 תינגרוא תלוספ
 כ"דב ,יונה תכירבבו םוירווקאב תינגרוא תלוספ

 איה ךא ,ןצמחב רוסחמל דיחיה םרוגה הניא
 םיחמצ תויראש ,שפר .ול תמרות טלחהב

 םוירווקאב םיראשנ רשא ,לכוא תויראשו
 לש תרבגומ תוליעפ םידדועמ ,יונה תכירבבו

 ,הלא תוירטקב .םתוא תוקרפמה תוירטקב
 .ןתוליעפל ןצמח תושרוד ןכלו ןבורב תויבוריא

 םג תוליבומ ,תוינגרוא תויראש ,ךכל רבעמ
 תילילשה ןתעפשה תא רשא ,תוצא תוצרפתהל

 תויראש .ליעל ונראת ,סמומה ןצמחה תומכ לע
 הינומאה תומר לש הילעל םג תוליבומ ,שפר
 םיעירפמו םירגמ ,םיפרוש רשא ,טירטינהו

 גדה ימיזב םדה תוירודכל ןצמח רושיקל
 .)ןקנחה רוזחמ לע תפסונ האירקל(

 

 תופורתו םיימיכ םירמוח

 ונילע ,םיעצפ וא תולחממ האצותכ ,םעפ אל
 תא ונראת .םיגדב לפטל ידכ תופורתב שמתשהל

 ןצמחה תוסיסמ לע ,חלמ לש תילילשה העפשהה
 תותיחפמה ,תופורת לש בר רפסמ ןנשי .םימב

 ,םימב סמומה ןצמחה תומכ תא תיתועמשמ
 .תאז יאוול תעפות בותכל ביוחמ ןרציה ןלוכב

 

 
 היסקופיהב גד :2 הנומת

 

 םימב ןצמח לש תוהובג תומר לע הרימש

 ,םימרוג לש הכורא המישר ,ןאכ ונייצ
 םשארבו םימב ןצמחה תומכ תא םיתיחפמה

 תוענמיה .םיגד לש רתי תופיפצו סולכא
 רתוי ההובג תומכ חיטבת טלחהב ,הלא םימרוגמ

 ,םיזגה ףוליח  יכ ,הליחתב ונרכזה .ןצמח לש
 ,ךכ .הנוילעה םימה תבכשב רקיעב שחרתמ

 ףילחמ ,רתוי לודג םימ ינפ חטש לעב לכימ
 ןפואב םילוכי ונא .םיזג רתוי ליעי ןפואב

 .םימה ינפ חטש תא ,הרואכל לידגהל ,יתוכאלמ
 ,ןצמחב םיינע םימל םורגי רשא רישכמ לכ

 ,ררחתסהל ,לכימה תיתחתב כ"דב םיאצמנה
 ליבוי ,ריוואה תבכש םע עגמב אובלו תולעל

 ןצמחב םימה תרשעהל ,רתוי ליעי םיזג ףוליחל
 רתויב תלבוקמה ךרדה .ח"דפ לש האיצילו

 תאז אל .ריווא תבאשמב שומיש איה ,רורוואל
 ,םיזג תפלחה ליעי ןפואב תלעפשמ איהש דבלב

 םימל יביטקא ןפואב ןצמח הרידחמ םג איה
 לש לודג ןווגמ ונשי .תוססומתה תועצמאב

 תויוכיאבו תונוש תומצועב ,ריווא תובאשמ
 םוירווקאל הבאשמה תא םיאתהל בושח .תונוש

 תבאשמ תריחבל( םכתושרבש הכירבל וא
 םוירווקאב םימ רורוואל תופסונ תוטיש .)ריווא

 לא רטליפה לש הטילפה חתפ תאצוה :תוללוכ
 .םילג ללוחמב שומיש וא ,םימה תבכשל לעמ
 תרזעב ,ףוסאל רתויב לבוקמ ,יונ תוכירבב

 הכירבה תיתחתמ ןצמחב םיינע םימ ,הבאשמ
 םירישע םימ ריזחמ רשא ,לפמל םתולעהלו

 .הכירבל ןצמחב
 ?םימב ןצמח לש ףדועב ןוכיס ונשי םאה ,ךא

 לש דבלב תלבגומ תומכ קיזחהל םילוכי םימ
 הרישע הביבס םיפידעמ םיגד ,ונתחמשל .ןצמח

 תסמהב ,םיגדה רובע ןוכיס ןיא ןכל ,ןצמחב
 רתויב םירידנ םירקמ טעמל םימב ןצמח ףדוע

)Gas bubble disease(. 

 

 

 יוביגו םוריח

 ,יונה תוכירבו םימוירווקאה ברימ ,םויכש ןוויכ
 תומכ לע הרימשל תוילמשח תוכרעמב םייולת

 תיבב רומשל םיצילממ ונא ,םימב ןצמחה
 וא ,םוריחכ תוללוס לע תדבועה ,ריווא תבאשמ

 קספנ רשאכ הלועפל תסנכנה ריווא תבאשמ
 ,ףרוחב דחוימב .)הלועפ תועש 10 דע( למשחה

 תובאשמ ,תובר למשח תוקספה ןנשי רשאכ
 .םיגדה תא תוליצמ הלאכש

 םיהזמ ונא וב ,םוריח הרקמב ונלקתנ םא
 ,םדוק ונראיתש יפכ ,םיגד לש קנח תועפות



 
 יממ 50% דע לש הפלחה ידיימ ןפואב עצבנ
 אלש בל םישל שי( הכירבה וא םוירווקאה

 הפלחה  .)םימה 'פמטב ינוציק יוניש עצובי
 ןצמח לש הלודג תומכ סינכת ,תאזכש תיביסמ

 .רתוי ףיקמ לופיטל ןמז ונל ןתתו תכרעמה ךותל
 

 

 ,םוכיסל

 רתויב יתועמשמה םרוגה אוה ןצמחב רוסחמ
 רומשל ,רתויב בושח .םוירווקאב םיגד תתומתב

 ,תובאשמ תועצמאב ההובג רורווא תמר לע
 טעמכ ,השעמלש ןוויכ .םילג יללוחמו םירטליפ

 ונא ,רתי רורווא ונשי וב בצמ םייק אלו
 תנמ לע ,ןתינה לככ םימה תא ררואל םיצילממ

 ,םיגדה גוסו תומכ .םיגדב העיגפמ ענמיהל
 ענמיהל שי ןכלו לכימה סולכאב דואמ םיבושח

   .רתי תופיפצמ
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