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 ,ףוסב הרוק ללכ ךרדב הז ;תרווכב םירכזה לע רבדל םיליחתמש הזה עגרה תא דימת שי ,םיארובד לש םישגפמב

 ןלופה יחבישב תוברהלו הכלמה לש אלפומה םייחה רוזחמ לע תוהתל ,תולמעה לש ןחבישב רבדל ונמייסש ירחא

 בורקמ ,תוירואת ינמ לכ תוצצו תולוע זא ..."?תרווכב םירכזה לש דיקפתה םכתעדל המו" רמוא והשימ .סילופורפהו

 השיגפהש תואדווב םיעדוי ונחנאו "...שרע יריש תוריעצה םירובדל םירש חטב םה" ריטפמ והשימ זאו ,קוחרמו

 םירבדה ראש לעו ,םידליהו ריואה גזמ לע םירבדמ תוינוכמל ךרדבו וזמ הז דרפיהלו םוקל םיליחתמו המייתסה

 .םישגפנ םהשכ םהילע םירבדמ םיליגר םישנאש

 רוזחמ לע םילימ המכ – םדוק ,ןכבו ?םיבושח םה ימלו םדיקפת המ ?םירכזה לע תוניצרב םעפ רבדל ךירצ ילוא זא

 תולמע/תובקנ 10,000-50,000 :היאצאצ םה תרווכה ירייד לכש ,םאה ,תחא הכלמ עודיכ שי תרווכב .רכזה לש וייח

 הנועמ הנתשמ הזה רפסמה לבא – םירכז םה םירובדהמ 15%-כ – תרווכבש רמול לבוקמ .םירכז לש ןטק רפסמו

 ןה םירובדה .םידדוב םירכז םיתיעלו – םירכז תואמ תרווכב אוצמל רשפא םיתיעל .היינשל תחא החפשממו ,הנועל

 םירכזה רפסמ תא תועבוק ןה ךכב ;םירכזל וחתפתיש םיציב הכלמה ליטת ןהב םילודגה םיאתה תא תונובש הלא

 הציב וב ליטת איה לודג אתב תלקתינ איהשכו ,הלטהה תעב קר תורפומ  הליטמ הכלמהש םיציבה .תרווכב ויהיש

 אוב "ליגר" את לש ולדוג דועב מ"מ 6.4-6.8-כ אוה ירכז את לש ולדוג .רכז חתפתי וז הציבמ - התוא הרפתש ילבמ

 ,רכז הנממ חתפתי הרפות אל הציבה םאש הדבועל רבעמ .מ"מ 5.4-ל מ"מ 4.9 ןיב אוה תולמע/תובקנ וחתפתי

 הרפהש ערז אתמ םתיצחמו הציבמ ועיגה םתיצחמש ,םימוזומורכ 32 שי הלמעלש דועבש איה הירפהה תועמשמ

 .)תרחא תונמדזהב – םירובדב ןימה תעיבק ןונגנמ לע( םימוזומורכ 16 קר שי תירפומ אל הציבמ רצונש רכזל ,התוא

 ירחא הציבהמ עקביש לחזב הנלפטת )nurse bees( תולפטמה םירובדה ;את לכב תדדוב הציב הליטמ הכלמה

 תא הנמותחת ןהו ,םלגתהל ןכומ לחזה 11-ה םויבש דע םוי לכב תובר תועש ךשמב ותוא וליכאי ןה ;םימי השולש

 חתפתיש לחזב תועיקשמ ןהשמ םיבאשמ רתוי הברה חתפתמה ירכזה לחזב תועיקשמ תולפטמה םירובדה .אתה

 .הלכאה תועש 4 קר לבקיש – הלמעל חתפתיש לחז תמועל הממיב הלכאה תועש 14 לבקי רכז לש לחז :הלמע תויהל

 םינושארה םימיב .)חיגהל הלמעל חקולש ןמזהמ רתוי םימי השולש( חתפתה וכותב אתהמ רכזה חיגי םוי 24 רחאל

 שבד ןסכואמ ןהב םיאתל תשגל עדי רבכ אוה רתוי רחואמו ,ותוא וליכאיש שקביו םירובדל הנפי ריעצה רכזה

 םירחא םירכזל ףרטצי רבכ הז ירחא םימי המכו תרווכהמ תאצל ליחתי אוה ךרעב עובש רובעכ .ומצעב לוכאלו

 תוריעצה תוכלמה ופועי םהילעמ )Drone congregation areas - תילגנאב( םידחוימ תולהקתה ירוזאב םיזכרתמש

 הנממ תרווכל רוזחי אוה ,םוי ותואב הכלמ תורפהל חילצה אל רכזה םא  .ןתיא גוודזהל ואוביש םירכזל תוכחמ –

 תולבקמ םירובדהו ,תורחא תורווכל סנכהל ישפוח רכז .הקוחר תרווכל וא ,הילא הבורק ,תרחא תרווכל וא ,אצי

 ךשמב םא .יהשלכ הכלמ תורפהל םירזוח תונויסנב םוי ידמ תאצל ךישמי אוה ךכ .היעב לכ אלל םהילא ותוא

 הנקלסת  םירובדה רשאכ – ללכ ךרדב ,דומלגו ירירע ,ומלועל ול ךלי אוה – הכלמ תורפהל חילצה אל םיישדוחכ

 ידכ ךות התוא הרפי רכזה – הלש תולולכה ףועמ תעב הכלמל רובחל חילצה אוהו ולזמ לזמתה םא .תרווכהמ ותוא

 .רכזה ייח םה הלאכ ;תמו קפוסמ המדאל לופי אוהו ופוגמ ערקי ונימ רבא הירפהה עגרב ,הפועת



 

 םדיקפתל רבעמ( ךרוצ םהב ןיא םתסיפתלש ןוויכ – תרווכבש םירכזה רפסמ תא ליבגהל םיפאוש םיבר םיארובד

 יאת לש סרה ידי לע תאז םישוע םה .םיבאשמ לש דוביאל םימרוג קר םהו )תורחא תוחפשממ תוכלמ תיירפהב

 שומיש אלל תרווכב האורווה תומכ תא ןיטקהל םיניינועמש םיארובד ,ףסונב .הלאכ ונבנ רבכ םא – םיירכז הלטה

 הנוזינש הליפט תירקא איה האורווה( םירכז יאתב תחתפתמ האורווה בורש הדבועב םירזענ םיימיכ םירמוחב

 הלא םיארובד .)םירובדל הריבעמ איהש םיסוריוה בקע רקיעב ,הבר התומתל תמרוגו הרובדה לש ןמושה ירגאממ

 תולחב םירכז תוחתפתה הלחתהש רחאל ;םילודג םיאת תולעב תויוועשב שומיש ידי לע םירכז יאת רוצי םידדועמ

 תירובדל תתל תורשפא םג שי .האורווהמ רטפהל ידכ )ןכותבש ירכזה דלווהו תאו ,תולחה תא םידימשמ םה – הלא

 יאת לולכת וזכ הלח םירקמה בורב .ינטנופס ןפואב הלח הנינבת םירובדהש ידכ םיטוח אללו תיוועש אלל תרגסמ

 .םירכז

 רשקב ליעל רמאנש המ רואל ןה ,וזה הלאשה תא ןוחבל ונילע ?םירכז ךירצ תאז לכב ימ – הלאשל וישכע זא

 םהייחב ,רצוי ןימה התוא תיטנגה תונושהו ןימה תועמשמ רואל ןהו םירכזב לופיטבו לודיגב ןפודה תאצוי העקשהל

  .םירוצי לש

 ילדגמ – ונלש וזו ,םירובדה תחפשמ לש וז :טבמ תודוקנ יתש ןיב לידבהל םיכירצ ונחנא – הלאשה לע בישהל תנמ לע

 םיציב ליטת הכלמהש תנמ לע ;ךכב ליחתנ זא ,םירובדה לדגמ רובע רכזה תועמשמ תא ןיבהל לק רתוי .םירובדה

 10 ידי לע היירפה רובעל הכירצ איה – הקבאה ועצביו שבד ופסאי ,תרווכה תא ונביש תולמע וחתפתי ןהמ ,תורפומ

 רצייתש םיציבה לכ תא תורפהל תנמ לע הל קיפסי )spermatheca( הלש ערזה קיתב רגאיש ערזה .םירכז 20 דע

 300,000-כל עיגנ םויב םיציב 250 לש איה הלטההו ,םינש שולש אוה עצוממה םייחה ךרואש חיננ םא( הייח ךלהמב

 החפשממ םהמ דחא לכ ,םירכז 10-20 םע תגוודזמ הכלמהש הדבועהש ןיבהל בושח – ףסונב .)תחא הכלממ םיאצאצ

 – תובא םירשעו תחא םא שי הב החפשמב .תרווכב םירובדה תייסולכואב תיטנגה תונושה תלדגהל איבמ – תרחא

 החפשמב םירובדה ברקב תיטנגה תונושה .דחא באו תחא םא שי הב החפשמל סחיב הברהב הלודג תיטנגה תונושה

 וא יפוא ינייפאמ ןווגמ םע םירובד ואצמי תחא תרווכבש ךכל האיבמ תונושה :םינפוא ינשב הבושח תויהל הלוכי

 הרובדה תוגהנתה .תרווכב תויוליעפה ןווגמ ךותמ תונוש תויוליעפ עצבל ןתוא ןווכיש רבד – תוגהנתהל הייטנ

 הרובד - לשמל( הלש יתוחתפתהה בלשה – הליג ידי לע דחא דצמ םיבתכומ – המצע לע תחקול איהש םידיקפתהו

 לכב החפשמה יכרצ ידי לע םג םיבתכומ םה ,)ץוח תדבועכ םתוא תמייסמו תרווכה ךותב הדובעב הייח תא הליחתמ

 עיגי ןפוגש ךכ – ןתוא וממחי קלחו ,גנוד ורציי תוריעצה םירובדהמ קלח – תולח רצייל ךירצשכ( ןותנ עגר

 הקיטנגה ידי לע םיבתכומ המצע לע תחקול איהש םידיקפתהו הרובדה תוגהנתה ,ףסונב .)תשרדנה הרוטרפמטל

 ןמצע לע הנחקית ןמז תדוקנ התואב ,ליג ותוא תונב םירובד ךיא )תיעדמ חיכוהל השק ילוא םג( ןיבהל לק .הלש

 תינרקס הרובד ,ףס תרמוש לש דיקפת המצע לע חקית – תורחאמ רתוי הזיגר וא "תינבצע" הרובד - םינוש םידיקפת

 רואיתש רורב .ןלופ תפסוא לש תרחאו ,שבד תפסוא לש תרחא ,תרייס לש דיקפת המצע לע חקית םירגתא תבהואו

 תובא יוביר – םוכיסל .תרווכב תואיצמל בורק אוהש יאדוול בורק לבא – הרובדה תוגהנתה לש "השנאה" השוע הז

 דיקפתל הרובדה לש תיטנג בתכומה היפוא ןיב רתוי הבוט המאתהל איבמו החפשמב תיטנגה תונושה תא לידגמ

 רתוי בוט החפשמה תודרשיהל תמרות תיטנג תונוש – תרווכה ץוח יפלכ טבמב ,ףסונב .החפשמב תחקול איה ותוא

 בחר דענמ םע רתוי בוט דדומתהל לכות ,רתוי הלודג תונוש םע החפשמ – םיניצקמו םינתשמ הביבס יאנתב רשאכ

 – הבושתה םוכיסל זא .המודכו ןוזמ תונימז ,םיקיזמ ,שבוי/תוחל ,הרוטרפמטב רבודמש ןיב ,םיאנת לש רתוי

 תוינרצי תולמע לש םיבר תורוד םלועל איבהל לכותש ךכ ,הכלהכ הרפות הכלמהש תנמ לע םירכזה םיבושח יארובדל



 

 ירגתא םע תודדומתהב החפשמל ליעותש קיפסמ הלודג תיטנג תונוש ןהב היהתש תנמ לעו ,דחמ הקבאהו שבד

 .ךדיאמ ,םייחה

 יניעב םתובישח לע דיעמ םירכז לודיגב החפשמה לש העקשהה הבוג .תירובדה – החפשמה לש טבמה תדוקנל וישכעו

 ,ןוזמ ומצעב ףסוא וניאש ןוויכ .אתהמ ותחגה רחאל ךישממו ,לחזה תוחתפתה ךילהתב יוטיבל אב הז .החפשמה

 אוה ולש יטגרנאה ןזאמה ותחגה רחאל םג ןכלו ,ול גואדל )עיגי הילא תרווכ לכב( תובקנה לע ןיטולחל ךמסנ אוה

 ונחנא – הל הצוחמו ,תרווכה ךותב לעופ ותוא םיאור אל ונחנא .ךכמ תודרטומ תולמעהש הארנ אל לבא – ילילש

 הפקשהה תדוקנמ( יחהו חמוצה םלועב –  החלצהל תבשחנ המ .הכלמה תיירפה ךילהתב קר ותוא םישגופ

 יכ ?עודמ .םיאצאצ הברה םלועל ואיבי םה םגש םיאצאצ הברה םלועל איבמ טרפשכ איה החלצה ?)תינויצולובאה

 לש ורפס תא ואר( ןגה לש טבמה תדוקנמ .רתוי םיצופנ ויהי ולש םינגהש הז אוה – םיאצאצ רתוי דימעמש ימ

 םינג םה – רתוי םיצופנ ויהי םתוא םיאשונש םירוציש ךכל ואיביש םינג – )יכונאה ןגה – סניקוד דרא'ציר

 :םיכרד יתשב  ?הברתמ םירובד תחפשמ דציכו .רתוי םיצופנ ויהי םה ןכלו תינויצולובא הניחבמ "רתוי םיחלצומ"

 הכלמ םוקמב – המצע תא הליפכמ החפשמה תולחנתהל תאצוי החפשמהו השדח הכלמ תורצוי םירובדהש םעפ לכב

 – אצי הנממ החפשמה – הכלמ הרפמ רכזש םעפ לכב – םירכזה תועצמאב איה היינשה ךרדה .םייתש שי ,תחא

 תורפהל םתלוכיב םירחא םירכז לע ולעיש הלאכ( םיחלצומ םירכז רתוי ואצי החפשממש לככ .המצע תא הליפכמ

 השדח הכלמ תריצי תועצמאב הברתמש החפשמל דוגינב .לדגת החפשמ התואש יוכיסה לדגי ךכ – )תוריעצ תוכלמ

 ידי לע אלא – תלבגומ הניאו – םישדוח ךרואל תרוק םירכזה ךרד תוברתהה ,תוחפ וא הנשב םעפ קר -  תולחנתהו

 היצולובאה יארב תחלצומ החפשמש ןויכמו .היירפהל תונימזה תוכלמה רפסמו – החפשממ ואציש םירכזה רפסמ

 דועב ,ףסונב .הכלמה ךרד תוברתהה רשאמ רתוי הליעי םירכזה ךרד תוברתהה – םיאצאצ רתוי הל שיש וזכ איה

 תרווכ ןיב קחרמה( םירטמוליק לש ןטק רפסמ לש אוה תולחנתהל תאצוי איהשכ החפשמה הסכמ ותואש חווטה

 לופכ ףאו מ"ק 10 לש קחרממ העיגהש הכלמ שוגפל יושע אוה – תוגוודזהל אצוי רכזה רשאכ ,)תבה תרווכל םאה

 ךרד רשאמ הברהב הלודג םירכז ךרד תיפרגואיגה תוטשפתהה ןכל .רכז ותוא דלונ הב תרווכה לש המוקממ – הזמ

 100% ,םאה הכלמה לש יטנגה ןעטמהמ 50% קר תאשונ הריעצה הכלמהש דועב – ףוסבלו .תולחנתההו הכלמה

 םינבהמ דחא לכ ןיבל הכלמה ןיב תיטנגה הברקהש רמול ןתינ ןכלו ומיאב ורוקמ – רכז לכ אשונש יטנגה ןעטמהמ

 הרוצב הכלמה לש םינגה תא םיציפמ םירכזהש אצוי ךכמ .הכיסנה התיב ןיבל הכלמה ןיבש וזמ רתוי הלודג - הלש

 תפדעומה ךרדה םה םירכזה – תירובדה רובע – םוכיסל .תוכיסנה היתונב ידי לע םתצפהל סחיב – רתוי הנמאנ

 שבדה ,הנש לכב תודלונש תולמעה יפלא תורשע ,תרווכב הרוקש המ לכ .דיתעה רבע לא הלש םינגה תא ץיפהל

 םה ולאש ןוויכ .תוברתה – תחא הרטמל םינווכמ םצעב םלוכ – תקסופ יתלבה הדובעה ,ןויקנה ,ןלופה ,רגאנש

 ןעמלש רמול רשפא – תרווכב םהייח תילכת תא םיצממ ךכבו – הזה טקאה תא רבד לש ופוסב םיעצבמש םירכזה

 תדוקנ לכב אל םא םג( רתויב בושחה רבדה םה םירכזה )תינויצולובאה טבמה תדוקנמ( תירובדה לש המויק תילכת

  .)הירפהה עגרבש ירה – הנשב ןמז

 ללגבו רופיסה לכ הז – תוברתהו תודרשיה יכ ,הכרעהו דובכ רתויב תצק םירכזה לע לכתסנש עיצמ ינא ,םויהמ זא

 .תוינוכמל ךרדב רבדל רשפא - םירכזל רשקב תונויערה ראש לעו .ונלו – תירובדל םתובישח םג הז

 


