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  Trump and lies והשקרים טראמפ

Trump Lies. China Thrives. - The New York Times 

Comey Bluntly Raises Possibility of Trump Obstruction and 

 מאנטרקטיקה להתנתק ענק קרח גוש

block of ice breaking away from Antarctica 

Huge Antarctic iceberg poised to break away - BBC News 

 

Polar Researchers Explain North Pole 'Lake' - The New  
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  פריז  אמנת חדשות  -  נושא: 2פרק  

 האקלים

 :  כך תיראה הפוליטיקה בעידן טראמפ

 

 

 

 

 תוצאות חדשות -  נושא: 3פרק 

 בבריטניה ההצבעה

 הבחירות בבריטניה: מיי איבדה את הרוב, הלייבור מתחזקים

 טראמפ: "תוצאות הבחירות בבריטניה מפתיעות" - חדשות
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 התגלתה חדשות  -  נושא: 4 פרק 

 חדשה פטריה

 ?כיצד פטריית הקורדיספס מעלה את רמות האנרגיה של הספורטאים

  ?על מה פטריות חושבות

 האורגניזם הגדול בעולם:פטריה בת 2,400 שנה המשתרעת על

 !תגלתה פטריה מסוג חדש בסין בעומק של 100 מטרים

 קשר חדש בין פטריות וחיידקים לקרוהן 
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 וימין שמאל חדשות -  נושא: 5פרק  

 בעולם

   שמאל או ימין במפה הפוליטית - בארץ ובעולם

 בחירות בעולם: אירופה פונה ימינה - המכון הישראלי לדמוקרטיה

 ?אחת ולתמיד: מה ההבדל בין ימין לשמאל בישראל

 רשימת מדינות לפי כיוון התנועה – ויקימסע

 הבדלים בין השקפות ימניות להשקפות שמאלניות

 שמאל וימין בפוליטיקה
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 תוצאותחדשות   -  ושא:נ 6פרק  

 באירופה ההצבעות

EU Referendum Results - BBC News 

Qualified majority - Consilium - Council of the European  

VoteWatch Europe: European Parliament, Council of the EU 

EU Referendum Results - BBC News 
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 להגן על קאטר חדשות  -  נושא: 7פרק  

Qatar crisis: Turkish parliament approves troop deployment 
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 הטיהורים ת חדשו -  נושא: 8פרק  

 הקומוניסטים הסובייטים

The Great Purge of Stalinist Russia 

The Great Purge of Stalinist Russia | Guided History  

Soviet Communal Purges 1936 

 הקומוניסטים הסובייטים הטיהורים

 הטיהורים הגדולים 

 הדיקטטורים - גרמניה של היטלר, רוסיה של סטלין / ריצרד אוברי 

  – המשטר הקומוניסטי ברוסיה/בברה"מ בשנים 1917

 ,יוסיף סטליןאו "הטרור הגדול" הם כינוי לדרך שבה בחר  הטיהורים הגדולים

שבמרכזה  ,ועצותברית המלבסס את שלטונו ב ,המאה העשריםבשנות השלושים של 

 .חיסול בכוח של כל התנגדות אפשרית לשלטון, בין אם אמיתית ובין אם מדומה

צבא גנרלים רבים ב .צבאהזה הופנה בעיקרו כלפי ראשי השלטון ו טרור ממשלתי

היו קורבנות הטיהורים לצד אזרחים  מדעניםו ,אמנים ,סופרים ,חוסלו האדום

 .פשוטים שעלה נגדם חשד קל לפקפוק בשלטונו של סטלין

מיליון איש, מהם כמחצית הוצאו  1.5-נעצרו עד כ1937–1938 במהלך השנים 

 .להורג. באותו זמן אוכלסיית ברית המועצות מנתה כמאה וחמישים מיליון איש

 

 דפים( 17קט',  8) רדיפות פוליטיות בברית המועצות
 דפים( 6)קט' אחת,  גולאג ◄

 דפים( 10) ברית המועצות: הגירה בכפייה ◄

 דפים( 3קט',  2) הטיהורים הגדולים ◄
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 אנשי רדיפת חדשות  -  נושא: 9פרק  

 בטורקיה תקשורת

 בגלל ארדואן: שיא במספר העיתונאים העצורים בעולם - חדשות

 

 בני אדם נעדרים בעקבות תקיפות המדינה האיסלאמית 

 

 ?האם הדמוקרטיה הטורקית בסכנה
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 אלצהיימרחדשות  -  נושא: 10פרק  

  אינסופית מלחמה

Alzheimer's War 
The Forever War - DIP-HOP 

Declaring War On Alzheimer's - Publishers Weekly 

   מחלת אלצהיימר

 מחלההיא  :Alzheimer's disease (אנגליתב) מחלת אלצהיימר

העצבים המרכזית, הנפוצה בייחוד )אך לא קשה ומתקדמת של מערכת 

ל ש מוותהיא מתבטאת בניוון איטי ומתמשך עד ל .קשישיםרק( בקרב 

על ידי החוקרים -1906 המחלה תוארה לראשונה ב .מוחב תאי העצב

מחלת האלצהיימר בשלב  .אמיל קרפליןו אלויס אלצהיימר גרמניםה

 .המתקדם תגרום בהכרח למותו של החולה, אמנם בדרך עקיפה

תחילה  .קוגניטיביתאלצהיימר מתאפיינת בירידה  באופן כללי, מחלת

בולטת בייחוד הפגיעה בזיכרון. עם הזמן נפגעים גם תפקודים עליונים 

ה והסקת המסקנות אחרים של המוח, כמו ההתמצאות, יכולת החשיב

ועוד. עם המשך הניוון המוחי נפגעת גם הפעילות המוטורית של 

החולה כמו כושר ההליכה, נפגעים כושר האכילה והשליטה על 

הסוגרים. בשלבים המתקדמים, החולה הוא חסר ישע וזקוק לעזרה 

 פצעי לחץבכל פעולותיו. סיבוכים שונים כמו מחלות זיהומיות או 

 .מביאים לבסוף למותו של החולה במחלת אלצהיימר
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 סיבות אפשריות למחלת אלצהיימר

לא ידוע על גורם יחיד להיווצרות המחלה והיא נחשבת יותר כמחלה 

יו או בחלקם וגורמים דהיינו, גורמים רבים משפיעים יחד ,רב גורמית

 :להופעת המחלה. גורמים אלו הם

 .[1]נשים חולות יותר מגברים -מין  •
 .[2]שכיחות המחלה גוברת עם הגיל -גיל  •
מחקרים מראים שהסיכוי לחלות באלצהיימר  -השכלה  •

מחקרים אלו משערים .[3] נמצא ביחס הפוך להשכלה

שהשכלה או פעילות אינטלקטואלית מוגברת מגבירות 
את הקשרים בין תאי המוח ועל כן, השפעת מותם של 

על המצב הקוגניטיבי  (תאי מוח )כמו במחלת אלצהיימר

קטנה יותר. בפועל מתבטא הדבר  של אותו אדם
בהתגלות של סממני המחלה בגיל מאוחר בהרבה 

ההידרדרות  ,מהממוצע בקרב כלל האוכלוסייה. עם זאת

במצבם של חולי אלצהיימר בעלי בסיס השכלתי גבוה 
 .[4]מהירה יותר

מחלת אלצהיימר אינה מוגדרת כמחלה  -גורמים גנטיים  •
גנטית גרידא, אך בכל זאת נערכו מחקרים גנטיים 

במשפחות בהן מחלת אלצהיימר מופיעה בתדירות 
גבוהה מהממוצע המקובל. במשפחות אלו נתגלו 

 Presenilin בגנים המכונים מוטציות במספר גנים, בייחוד
או  תסמונת דאוןנמצא גם שחולי -.Presenilin 2[5] ו 1

מונגולואידים, שהיא מחלה גנטית, חולים בגיל הרבה 
יותר צעיר ובמידה רבה יותר במחלת אלצהיימר. חוקרים 

  ,APOEגןגם מצאו שלאנשים בעלי וריאנט מסוים של ה
.[6] יש סיכוים רבים יותר לחלות במחלה  ,APOE4המכונה

מחקרים סטטיסטיים קבעו שלאנשים אשר במשפחתם 
יש כבר חולה אלצהיימר, יש סיכויים גדולים יותר לחלות 

 .במחלה
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כמו חבלות ראש חוזרות, יתר שומני דם  -מחלות שונות  •
ויתר לחץ דם מגבירים את  סוכרתויש אומרים שגם 

 .[7]סיכויי המחלה
ממחקרים סטטיסטיים נובע שפעילות  -איכות חיים  •

הימנעות מפעולת העישון, שתייה מועטה של ,[8] פיזית

אלכוהול וצורת חיים שלווה יותר, מקטינים במידה 
 .מסוימת את הסיכון למחלה

 1161-גרם ל 1394טמקות המוח ממסה של הצ •
בעקבות כך חלה גם ירידה במספר [ .דרושה הבהרה]גרם

מה שמבטא את  -הדנטריטים ובצפיפות הסינפסות
 .הפגיעה בהולכה העצבית של מסרים אל המח וממנו

ירידה בזרימת הדם המוחית ובחילוף החומרים של  •
 .בייחוד של גלוקוז -המח

המכילים עמילואיד, ליפופוסצין נוכחות של רבדם סניליים  •
 .וברזל

 

 התפתחות המחלה ותסמיניה

כלומר  (Progresive disease) מחלת אלצהיימר היא מחלה מתקדמת

התסמינים שלה הולכים ומחמירים במשך השנים. המחלה מופיעה בגיל 

מהחולים התסמינים יכולים  5%-בכ .עם שיא בעשור השמיני 65מעל 

. מהלך המחלה הוא איטי 50–40, בגיל להופיע הרבה יותר מוקדם

 :שנים, לפי השלבים הבאים 20–3ויכול להמשך 

זיכרון בשלב זה מופיע קושי מסוים ב-  שלב מוקדם .1

מידע חדש, קושי  למידתובאפשרות ל לטווח קצר
במציאת מילים ומונחים מסוימים וקושי בחשיבה 

למשל פתרון חידות(. האנשים משייכים זאת  )מופשטת

ל"בעיות גיל" ואינם פונים, בדרך כלל, לאיבחון רפואי. 
בחלק מהאנשים מתפתחת עקב סמנים אלו חרדה ואז 

חלק פונים לאיבחון. בשלב זה אין מספיק פרמטרים כדי 
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 -לאבחן מחלת אלצהיימר באופן בטוח והאבחנה היא 
 Mild Cognitive Impairment) הפרעה קוגניטיבית קלה

יפתחו בעתיד מחלת  MCI לא כל בעלי האבחנה .(MCI או

אלצהיימר ועל כן חשוב מאוד לעקוב רפואית אחר 
אנשים אלו. אלו שחולים במחלת אלצהיימר יתחילו 

בהדרגה לפתח סימנים נוספים כמו הפחתה בספונטניות 
שדנות ואיבוד יוזמה. ובקשרים חברתיים, אדישות, ח

עקב המודעות לבעיית הזיכרון המתחילה, החולה 
מתחיל לרשום דברים על פתקאות כדי לא לשכוח אותם, 

מתחיל לאבד חפצים ומתקשה בהפעלת דברים כמו 
מכשירים אלקטרוניים. מופיעה הפרעה קלה בהתמצאות 

בזמן )קושי להעריך פרקי זמן או להעריך שעה מבלי 
 .(להביט בשעון

בשלב זה חלה החמרה נוספת בתחום  - שלב קל .2

הזיכרון והפרעה בהתמצאות טופוגרפית במרחב )החולה 
מתקשה לנסוע לביתו במכונית ומתבלבל ברחובות(. 

מתחיל קושי בניהול עסקים ותשלומים שונים, איטיות 
כללית מוטורית ומחשבתית, חזרה על שאלות )עקב 

למצבו  שכחת התשובה(. עקב המצב ומודעות החולה
גוברת החרדה ומופיעים תסמיני דיכאון. זה השלב בו 

מבוצעת האבחנה ברוב החולים. חשיבות האיבחון 
בשלב מוקדם בזאת שניתן להתחיל בטיפול תרופתי 
ואחר וכן בשלילת אבחנות אחרות לדמנציה )שטיון, 

 .בעברית( הדורשות טיפול אחר לחלוטין
בתחום בשלב זה חלה החמרה נוספת  - שלב בינוני .3

הזיכרון, הפרעה בחשיבה לוגית ובתגובה לגירוים 
תחושתיים. מתפתח קושי בביצוע פעולות מורכבות 
יומיומיות כמו הלבשה ורחצה וקושי בזיהוי אנשים. 
בהרבה חולים מתחילים תסמינים התנהגותיים כמו 

הזיות, מחשבות שווא, התנהגות אימפולסיבית ולעתים 
רים. בעיות ההתנהגות גם מסוכנת ואי שליטה על הסוג
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ואי שליטת הסוגרים מביאים חלק ניכר מהחולים, בשלב 
 .זה, לאשפוז במוסדות סיעודיים

הפרעה חמורה בזיכרון ובהתמצאות בכל  - שלב קשה .4

המובנים, אי יכולת לזהות אנשים כולל בני משפחה 
קרובים, אי שליטה מוחלטת על הסוגרים, זקוקים לעזרה 

יומיות, התקשורת עם החולה מלאה בכל הפעולות היומ
 .הולכת ונעלמת. כושר התנועה הולך ונעלם

החולה ללא תקשורת ופעילות עצמאית כל  - שלב סופי .5

שהיא, ללא יכולת הליכה, נוקשות ועווגים )דפורמציות( 
של הגפיים. התפתחות פצעי לחץ או זיהומים קשים, 

מביאים למותו של החולה. בשלב זה מתרחש גם תהליך 
וד הרצון לאכול, עקב שיתוק של מרכז הרעב של איב

במוח, מה שמביא את הלוקה במחלה להגיע למצב של 
תזונה והחלשת הגוף והמערכת החיסונית. סיבת -תת

 .המוות אצל חולים אלו היא דלקת ריאות

 

 איבחון המחלה

קשה לאבחן באופן מדויק ומוחלט מחלת אלצהיימר. בשלבים 

ים אינם פונים לרופא עקב ההתחלתיים של המחלה חלק מהחול

מחשבה שמדובר ב"בעיית גיל" או עקב ניסיון להדחיק את הבעיה או 

האיבחון  ,עקב חרדה מתוצאות הבירור הרפואי. לחולים המגיעים

 :נעשה במספר שלבים

מבוצעים מבחנים  -חיפוש חסר או הפרעה קוגניטיבית  •
שונים על ידי רופא העוסק בתחום או על ידי מרפאות 

ון קוגניטיבי. מבחנים אלו בודקים זוויות שונות של לאיבח
הזיכרון, ההתמצאות, השפה וכושר החשיבה כדי למצוא 

 .הפרעות היכולות להצביע על שטיון
טומוגרפיה ביצוע בדיקות הדמיה שונות של המוח כמו  •

טומוגרפיה מסוג   ,(MRI)תהודה מגנטית  ,(CT)ממוחשבת
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 PETבדיקה גופניתועוד. מבצעים גם בדיקות דם שונות ו 
ולבבית. מטרת כל הבדיקות האלו היא שלילת סיבות 

אחרות מאלצהיימר לשטיון הדורשות טיפול אחר 
יכול לגרום להופעת  B12 לחלוטין. למשל חוסר ויטאמין

שטיון ועל כן טיפול נכון בבעיה זאת יכול להביא לכדי 
ות כלי הבראה מלאה )בניגוד למחלת אלצהיימר(. מחל

דם, עודף שומני דם ומחלות לבביות שונות יכולות לגרום 
לנזק מוחי ולשטיון שאינו מחלת אלצהיימר. במקרים אלו 
יש צורך דחוף בטיפול בבעיות היסודיות )למשל הפרעה 

 .בקצב הלב(, כדי למנוע הרעה נוספת במצב השטיון
בדיקה פסיכיאטרית. בדיקה זו חשובה מאוד משתי  •

אחת היא שדיכאון קשה יכול להתבטא  סיבה -סיבות 
כשטיון ואף כמחלת אלצהיימר )מצב המכונה 

פסוידודמנציה( וטיפול אינטנסיבי ונכון במצב דיכאון זה 
יכול להביא לשיפור רב במצב החולה )בניגוד למחלת 

אלצהיימר שהיא בלתי הפיכה(. סיבה שנייה היא 
שבמחלת אלצהיימר יכולים להופיע תסמיני הפרעת 

נהגות קשים היכולים לפגוע בחולה ובסביבתו ועל כן הת
 .יש לטפל בדחיפות בתסמינים אלו

 

 מבחן להערכת כישורים הכרתיים )קוגניטיבים( בסיסיים

מבחן זה משמש להערכת דרגת החומרה של מחלת אלצהיימר. המבחן 

עצמו אינו משמש לקביעת האבחנה כי אכן מדובר באלצהיימר אך 

 MMSE המחלה והטיפול הנדרש. בעזרת מסייע להגדרת חומרת

 :אפשר להעריך מספר תפקודים נפשיים והכרתיים הכוללים

 .זיכרון לטווח קצר ולטווח ארוך •
 .טווח קשב •
 .ריכוז •
 .שפה ומיומנויות תקשורת •
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 .יכולת תכנון •
 .יכולת להבין הוראות •

 :מורכב מסדרת משימות כגון MMSE -מבחן ה

ה עליה בסדר לימוד בעל פה של רשימת חפצים וחזר •
 .הפוך, מהסוף להתחלה

 .כתיבת משפט קצר שנכון מבחינה דקדוקית •
זיהוי נכון של היום בשבוע, התאריך, החודש, העונה  •

 .והשנה

, ציון הנחשב 30הוא  MMSE הציון המרבי שאפשר לצבור במבחן

עלול להצביע על מחלת אלצהיימר. ככל  30-תקין. כל ציון נמוך מ

המחלה חמורה יותר. דרגות החומרה של מחלת שהציון נמוך יותר, כך 

 :אלצהיימר מסווגות בצורה הבאה

 .26-ל 21קלה. ניקוד בין  •
 .20-ל 10מתונה. ניקוד בין  •
 .14-ל 10מתונה עד חמורה. ניקוד בין  •
 .10-חמורה. ניקוד נמוך מ •

הוא המבחן המתאים, אך ניתן להיעזר בו  MMSE לא בכל המקרים

די להעריך את דרגת החומרה של בשילוב עם מבדקים אחרים כ

המחלה. במקרים מסוימים עלולים גורמים נוספים להשפיע על הניקוד 

גורמים שיש לקחת בחשבון כוללים קשיי למידה  .MMSE במבחן

 .[9]ומידת השליטה בשפה בה נערך המבחן

  

 .הטיפול במחלת אלצהיימר הוא טיפול מורכב ורב מערכתי

הטיפול בבעיה  -מתחלק לשתי קבוצות  הטיפול התרופתי

 .הקוגניטיבית והטיפול בבעיות הנפשיות וההתנהגויות
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תחום הטיפול בבעיה הקוגניטיבית הוא הטיפול שמטרתו לפעול ב

התסמינים העיקריים והמאפיינים את המחלה והם תחומי הזיכרון 

תרופות אלו מתחלקות אף הן לשתי  .והפעילות האינטלקטואלית

 :קבוצות

תרופות המטפלות בחסר בטרנסמיטורים מסוימים  •
 .במחלת אלצהיימר כמו הטרנסמיטור אצטיל כולין

תרופות הפועלות נגד חומרים המזיקים לתאי רקמת  •
 .המוח

בקבוצה הראשונה, כאמור, ישנן תרופות המנסות לתקן חסר 

בטרנסמיטור מסוים במוח. במחלת אלצהיימר יש חסר ידוע 

בטרנסמיטור אצטיל כולין. במערכות עצביות מוחיות מסוימות, 

טרנסמיטור זה מעביר גירוי מתא עצב אחד למשנהו דרך מרווח 

שבין התאים. לאחר שהטרנסמיטור ממלא את תפקידו, הוא  סינפסהה

ואז פעולתו  אצטילכולין אסטראזמפורק כימית על ידי אנזים הנקרא 

מעכבי  .נפסקת עד להגעת הגירוי הבא, עם טרנסמיטור חדש

משמשים כתרופה הגורמת להפחתת פירוק  אצטילכולין אסטראז

 :הטרנסמיטור. התרופות העיקריות בקבוצה זו הן

• Tacrine (נמכר כ-COGNEX) -  התרופה הוותיקה ביותר

לחולים הנמצאת בשימוש במחלת אלצהיימר. מומלצת 
בשלבים הראשוניים של המחלה. הבעיה העיקרית של 

תרופה זו היא תופעות לוואי קשות בחלק ניכר מהחולים 
תופעות אלו הן פגיעה  .המחייבות הפסקת הטיפול

-כבדית, בחילות והקאות, האטת קצב הלב וצרבת. ב
יצאה התרופה משימוש בארצות הברית בגלל  2013

ן של תרופות חוסר בבטיחות התרופה ונגישות
 .[10]חלופיות

 .דונפזיל •
• Rivastigmine. 
• Galantamine. 
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חומצה תרופה הפועלות נגד  - ממנטיןבקבוצה השנייה יש את ה

הנמצאת אצל חולי אלצהיימר בעודף ומזרזת את מותם של  גלוטמית

 NMDA נוירונים במוח. התרופה גורמת לחסימת קולטני הגלוטמט

 .בתאי המוח, ובכך מגנה על תאי המוח מנזקי הגלוטמט

גותיות והנפשיות המאפיינות את חולי מחלת הטיפול בבעיות ההתנה

כאמור, בחולים אלו יכולים להתפתח תסמינים של  - אלצהיימר

 ,(ֵנָגִטיִביְזם )סירוב לבצע כל פעולה בסיסית ,דיכאון, אי שקט, אלימות

ועוד. את התרופות האלו יש לתת תחת פיקוח מתמיד  הפרעת שינה

ורק בתסמינים בעלי עוצמה בינונית עד קשה. זאת בהתחשב בתופעות 

למשל, תרופות הרגעה  .הלוואי הרבות והקשות של תרופות אלו

במחלת אלצהיימר הן מהסיבות העיקריות לנפילות ושברים. אם יש 

פסיכוטיים כמו מחשבות שווא ומצבים של בלבול קיצוני  תסמינים

תרופות  .פסיכוטיות-תרופות אנטיהמכונים דליריום יש להשתמש ב

נוגדות דיכאון מועילות בשלבים המוקדמים של המחלה, כאשר החולה 

מודע עדיין לבעיותיו ומפתח דיכאון תגובתי. חולה אלצהיימר נמצא 

לעתים קרובות במצב של חרדה עקב מודעות מסוימת למצבו או עקב 

מקבלים תרופות נוגדות  חולים אלו .פירוש מוטעה של גירויים סביבו

חרדה. תרופות שינה יכולות לעזור בחולים הסובלים מחוסר שינה או 

מהפכת מחזור השינה לשינה ביום וערנות יתר בלילה עם הפרעה 

 .לסביבה

חולה במחלת אלצהיימר זקוק לטיפולים  - טיפולים לא תרופתיים

ן רב רבים אחרים כמו טיפול פיזיותרפי כדי לשמר את התנועתיות זמ

ככל האפשר, למנוע עווגים מכאיבים של הפרקים, לחזק שרירים. הם 

זקוקים לריפוי בעיסוק כדי לשמר מהמנויות לזמן ארוך יותר וכדי 

משחקים ועוד(. חולים  ,לגרות את המוח )בעזרת מוזיקה, ציור, שיחות

אלו זקוקים למעקב עור והיגיינה מתמיד כדי למנוע היווצרות פצעי 

 .הראשיות לתמותה במחלה זו( וזיהומי עור שוניםלחץ )סיבה מ

החולים זקוקים להכנת סביבה הולמת למצבם ובעיותיהם בדירתם 

ואחר כך במוסד בו יאושפזו )התאמה של מיטה, כיסא ישיבה, 

גם המשפחה סביבו זקוקה לתמיכה מתמדת,   שירותים מקלחות וכו
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יאום ציפיות להסברים עדכניים על מצב החולה והסיבות למצב זה, לת

 .מהחולה והטיפול בו

 מחלות ניווניות של מערכת העצבים

  

 אקוטית של חוט השדרה-התנוונות משולבת סאב

  

 מחלת אלצהיימר

 מחלת מג'דו ג'וזף

 ניוון של מערכת העצבים – מה שחשוב לדעת - נוירולוגיה

 מחלות ניווניות של המוח ומערכת העצבים - גורמים וטיפול

 אנטומיה ופתולוגיות של מערכת העצבים
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אקונומיסט     חדשות -  נושא: 11פרק  

 3Dטכנולוגיות 

Digital Fabrication | Economist - World News, Politics 

3D printing: Difference Engine: Making it | The Economist 
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    הפמנת   חדשות -  נושא: 12פרק  
  Autism אואטויזם

 

New Autism Drug Shows Promising Results - Healthline 
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חדשות מינים  -  נושא: 13פרק  

 פולשים ? מי פולש

 ציפורים פולשות

 מינים פולשים 

 צמחים פולשים בישראל 

 

 מינים פולשים
לרעה  ישיר או עקיף של האדם ומשפיעיםמינים פולשים הם מינים שמהגרים לבית גידול חדש בסיוע 

על בית הגידול. לא כל המינים מצליחים בבית הגידול החדש, אך אלו שמצליחים מתחילים להתבסס 

במקום החדש ולהרחיב את תפוצתם. תהליך ההתבססות והרחבת התפוצה גורם לרוב לשינויים 

  במערכת האקולוגית ולפגיעה במינים המקומיים.

ל מין שמגיע לבית גידול חדש הוא מין פולש. מינים פולשים הם רק המינים אשר חשוב לדעת, לא כ

בתהליך ההגעה לבית הגידול החדש וההתבססות בו פוגעים במערכת האקולוגית ובמינים 

  המקומיים.

מעבר של מינים ממקום למקום והתבססות בבתי גידול חדשים הם תהליכים טבעיים בעלי תפקיד 

זאת, הקצב והמידה של מעברים שנגרמים על ידי האדם, בשילוב עם יכולת  מפתח באבולוציה. עם

האדם לסלק מחסומים טבעיים, הביאו ליצירת גל הגירה של מינים שאין לו תקדים. גל הגירה זה גורם 

  לנזק רב למינים, למערכות אקולוגיות ולתהליכים טבעיים ופוגע גם בכלכלה ובבריאות האדם.

 

 ?הפולשיםמהן השפעות המינים 

 הכחדה או צמצום אוכלוסיות של מינים מקומיים כתוצאה מטריפה או מיצירת בני כלאיים. •
 תחרות עם מינים מקומיים על משאבים כמו מזון, שטח מחייה, מים, אור וחמצן. •
 שינוי הרכב החברה האקולוגית. •
 נזקים לחקלאות. •
 הפצה של טפילים ומחלות. •
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 ?כיצד מינים מהגרים

 

במכוון או בשוגג,  ,הפצת מינים על ידי האדם אינה מוגבלת רק ליבשה. גם בים מועברים מינים שונים

אחת הדרכים העיקריות שבהן מהגרים המינים בים היא במי נטל של אניות.  מבית גידול אחד לאחר.

י לייצב את משקלן של ספינות משא כשהן ריקות ממטען שואבים לחללים בבטן האנייה מי ים כד

)הנקראים מי נטל(. כאשר מעמיסים את המשא שופכים את מי הנטל חזרה לים. כמובן שיחד עם מי 

הנטל מועמסים לבטן האנייה גם אורגניזמים רבים. כך מינים אלו מועברים מהנמלים שבהם מטען 

 .לים שבהם מטען מועמסנפרק לנמ

 להמשך קריאה

 

 השפעות אקולוגיות

 

 כיצד משפיעים המינים הפולשים על המערכת האקולוגית?
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 בעלי חיים פולשים בישראל

 

 רבים שהובאו על ידי האדם.בתי הגידול היבשתיים והמימיים של ישראל מאוכלסים במינים פולשים 

  

 להמשך קריאה
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 צמחים פולשים בישראל

 

מינים של צמחים מקומיים ועוד לפחות כמספר הזה של צמחי תרבות  2,400-בישראל מוכרים כ

שונים. חלקם של מיני התרבות הפך ברבות הימים למינים פולשים ואפשר לפגוש אותם בסביבה 

צאים הטבעית. יש שלל מינים שנקראים צמחי מעזבות או צמחים רודרליים שמלווים את האדם ונמ

סביב מגורי אדם, חקלאות או כבישים.מינים אחרים נמצאים גם בבתי גידול טבעיים שונים ברחבי 
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  הארץ.

יש לציין כי דעות החוקרים באשר למידת פולשנותם של הצמחים השונים שנויות במחלוקת. יש 

ההגדרה המתייחסים לצמח מסוים כאל פולש, ואילו אחרים רואים בו צמח גר בלבד שאינו עונה על 

  של מין פולש.

 להמשך קריאה

 

 בעלי חיים פולשים בישראל

 

 בתי הגידול היבשתיים והמימיים של ישראל מאוכלסים במינים פולשים רבים שהובאו על ידי האדם.

  

 להמשך קריאה

 

 

  

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
http://earthweb.tau.ac.il/content/invasive-plants-israel
http://earthweb.tau.ac.il/content/invasive-animals
http://earthweb.tau.ac.il/content/invasive-animals
http://earthweb.tau.ac.il/content/invasive-animals


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 תופעות  חדשות -  נושא: 14פרק    

 הגירהה והשפעות
 

 ההגירה מהכפר לעיר במזרח התיכון 

 MILITARY AVIATION - מרקיע שחקים
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תולדות    חדשות -  נושא: 15פרק    

 ופההתע
FLIGHT PAST 

 תעופה צבאית

Military aviation 

Aviation in World War II 

War History Online - Military History 
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