
ד ,זפ-רינ .ר ׳פורפ ,ץכ .נ ׳פורפ ,תילגרמ ןורדלק .ר ׳פורפ ,תיזג .ד ׳פורפ ,יזנכשא .י ׳פורפ גניב .מ רמ ,זפ-רינ .ר 'פורפ ,ץכ .נ 'פורפ ,תילגרמ ןורדלק .ר 'פורפ ,תיזג .ד 'פורפ ,יזנכשא .י 'פורפ

 .)םיבורקה םימיב ררבתהל היופצ יחכונה ןוסירה תעפשה( רוחאל םימי הרשע– עובשכ האולחת גציימ הקבדהה םדקמ
םיבורקה םייעובשב עצוממב םויב םיתמ40 כ ל לעמ תולעל היופצו תודחב הלוע תעצוממה תימויה התומתה

םיבורקה םימיב ררבתת תויחכונה תולבגמה תוליעי
 )רצק עוצימ-קד רוחש ,רופאב תואדו יא םוחת ,רוחש( םירתואמ יפל  הקבדה םדקמ
)לוחכ(השק+ינוניב בצמב םילוח יפל הקבדה םדקמ

5/1 :ןוכדע
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.תיזחתל המאתה–16/12 שיחרתמתוכרעהה ירחא בקעמ ךשמה
רבמטפס ףוסב בצמלהמוד יחכונה בצמה

5/1 :ןוכדע

השק בצמב םיימויה םיזופשאה
,םדוקה לגל םיהז תיחכונה תוצרפתהב
 יחכונה ןוסירה טקפא רכינ אל ןיידע ךא

התע דע המגמ יוניש אלל– תיזחתל המאתה ךשמה



ד ,זפ-רינ .ר ׳פורפ ,ץכ .נ ׳פורפ ,תילגרמ ןורדלק .ר ׳פורפ ,תיזג .ד ׳פורפ ,יזנכשא .י ׳פורפ גניב .מ רמ ,זפ-רינ .ר 'פורפ ,ץכ .נ 'פורפ ,תילגרמ ןורדלק .ר 'פורפ ,תיזג .ד 'פורפ ,יזנכשא .י 'פורפ

?םיאצוי יתמו- םייתניב המ
 םירטמרפ
םייטירק

:םייטירק םירטמרפ השולש םישרדנ תויזחת ךשמהל
 תואירבה דרשמ תינכת יפל .םינוסיח1.

 תועובש השולש ךשמל םינוסיח .םויל םינוסיח ףלא130-150 .ליג תצובק לכמ80-90% לש ןוסיח .תואירבה דרשמףודעת רדס יפל תונסחתה
.רזייפ ייוסינ יפל םיליעי םינוסיח .ראורבפ תליחתב ליחתמ ינשה בבסהש ךכ ,הינש הנמל הקספה זאו

 .ליגרה ןזהמ1.4-1.6 יפ הובג בצקב קיבדמ יכ החנה .יטירבהטנאירוה2.
.50% מ הלודג וא1% מ הנטק םויכ תיסחיה הצופתהשהרקמבעיפשמוניאטניאריאוהםויק
 םיבורקה תועובשב תוצרפתהה תוריהמב תיתועמשמהילעהלולע– הלעמו םיזוחא רפסמ לש הצופת לש הרקמב
.םאתהב הנעמ יוניש שרדנו

.R=0.7-0.9 ל ,הקבדהה םדקמ תא דירוהל חילצנש החנהה .תויחכונה תולועפה תוליעיתמצוע3.

22/9 : ןוכדע
יטירבהטנאירוהו הלשממה ידעצ  ,םינוסיחןתנהב םיידיתע םישיחרת

5/1 :ןוכדע

.1- מ ןטק ךא בורקR ב ןוסיר תוינידמ רומיש זאו ,םייעובשל הנטק הרמחהב תולבגמ ךשמה )אםישיחרת
.רגסהמ האיציה םע1.2 ל Rב הילעל הליבומטנאיראו תצופתב יוניש ךא ,א ומכ )ב
.1.8 לשR ל האיציה לבא ,ב ומכ )ג
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 ,18/1 דע ןוסיר ךשמה ,תיקלח הרמחה תעצובמש וא יביטקפא יחכונה ןוסירהש החנהב ךא ,יטירב טנאירו תוחתפתה לש תיתועמשמ העפשה אלל
 .וירחאל החלצה ךשמהל ומרגיש ,םינוסיחה הוותמ םע בולישבו םדוקה רגסל המודב ,רקובמ האיצי הוותמ

 ,לגה אישב השק םיזפשואמ150-400-כ לש הילע תלבקתמ ,ףסונ עובש לש בוכיעב לעפומ רגסהו ,תוליעי אל תויחכונה תולועפה םא
.תועובש6 םותב150-300-כ לש התומתב היילעו

םדוקה רגסל המוד האיצי הוותמו ,טנאירוה לש ההובג וא הכומנ הצופת :׳א שיחרת 5/1 :ןוכדע

.רקובמ אלא-  ריהמ רורחש אלל האיצי .םייעובשל ׳אםויברימחמרגס תלעפה לע הטלחהו הניחב ךשמה- שיחרת
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ד ,זפ-רינ .ר ׳פורפ ,ץכ .נ ׳פורפ ,תילגרמ ןורדלק .ר ׳פורפ ,תיזג .ד ׳פורפ ,יזנכשא .י ׳פורפ גניב .מ רמ ,זפ-רינ .ר 'פורפ ,ץכ .נ 'פורפ ,תילגרמ ןורדלק .ר 'פורפ ,תיזג .ד 'פורפ ,יזנכשא .י 'פורפ

.)1.2 ונחנה ןאכ(1 לעמR ל וליבוי קודה רגס/תויחכונ תולבגממ )םינוסיח ללוכ( רדסומ הוותמב האיצי םג ,יטירב טנאירו תוחכונב
.ןוכיסב ןניאש תויסולכואהמ ויהי השק םילוחה תיברמשכ ,ראורבפב םג םילוחה יתבל השק האולחת םרז ךשמהל ליבוי הז ןיינע

.םילוחה יתבב הובג ךשמתמ סמועל יופצ ךכיפל ,רתוי הכומנ התומתהש ןכו ,רתוי בר ןמז ךרואל תוזפשואמ ולא תויסולכוא יכ ןייצל שי

.רגסהמ האיציה םע1.2 ל Rב הילעל הליבומטנאיראו תצופתב יוניש ,א ומכ :׳ב שיחרת
5/1 :ןוכדע

 תיזחת יכ ןיבהל בושח דחוימב .ההובג איה םהב תואדוו יאה ןכלו ,היסולכואה תוגהנתהו ,הלחמה תוחתפתה לע תובר תוחנה םיליכמ ולא םישיחרת
.תוחפ םינימא םיטלחומה םירפסמה דועב ,הנימא ןאכ תומגמ

ןואיל הד הליה ר״ד :תויצלומיס
תללוכ התומת
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.)1.8 ונחנה ןאכ(1 לעמ תיתועמשמR ל וליבוי רקובמ וניאש תוליעי תולבגממהאיציהוותמ ךא רדסומ םינוסיח הוותמב האיציו ,יטירב טנאירו תוחכונב
.ןוכיסב ןניאש תויסולכואהמ ויהי השק םילוחה תיברמשכ ,תפסונ תוצרפתהלתידיימ טעמכ ליבוי הז ןיינע

םילוחה יתב תא תיתועמשמ סימעהל תויופצ ךכיפלו ,רתוי הכומנ ןתתומתש ןכו ,רתוי בר ןמז ךרואל תוזפשואמ ולא תויסולכוא יכ ןייצל שי

.רדסומ האיצי הוותמ אלל האיצי וא/ו יטירבהטנאירוה לש םייניב תצופת :׳ג שיחרת 5/1 :ןוכדע

 תיזחת יכ ןיבהל בושח דחוימב .ההובג איה םהב תואדוו יאה ןכלו ,היסולכואה תוגהנתהו ,הלחמה תוחתפתה לע תובר תוחנה םיליכמ ולא םישיחרת
.תוחפ םינימא םיטלחומה םירפסמה דועב ,הנימא ןאכ תומגמ

ןואיל הד הליה ר״ד :תויצלומיס
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?םיאצוי יתמו- םייתניב המ
יחכונ בצמ

 .רבמטפס ףוסב בצמל המוד בצמה
 תימויה התומתה ,תרכינ אל ןיידע רבעש עובשה לש תולבגמה תעפשה ךא ,דאמ םיהובג האולחת ירפסמל ונעגה
.םיבורקה םייעובשב עצוממב םויב םיתמ40-ל לעמ תולעל היופצו תודחב הלוע תעצוממה
 .המגמ יונישל וליבוה תויחכונה תולבגמה םאה ןוחבל היהי ןתינ םימי רפסמ דועב קר
 .םדוקה לגהמ הובג םילוחה יתב לע יופצה סמועה ריבסה םישיחרתה ןווגמב
200-400 לש התומת תפסות תררוג)ליעי אל יחכונה ןוסירהש הרקמב( קוזיח לע הטלחה תלבקב עובש לש הנתמה
.םיתמ
.ראוני ףוסב רבכ ,+60 ינב דחוימבו ,ןוכיסב תויסולכואה לש השקה האולחתב המגמ יונישל ליבוי םינוסיחה עצבמ
.)םיעיגפו +60 ינב לשיברימ ןוסיחב דקמל שי ( .בטיי ךכ ,העיגפהיסולכוא לש םינוסיחה עצבמ תא ץיאהל ןתינש לככ
 תויסולכואב השק םילוח לש הובג רפסמ יופצ ,תולבגמהמ האיציבR>1 ל ליבויש ,יתועמשמ יטירב טנאירו לש שיחרתב
 .תוריעצ

.טנאיראו תצופת לש יאדוו יוהיזו  )ו םוי דע הטלחה( .ליעי אלכ ררבתמ יחכונה ןוסירהש הרקמבאלמ רגס
הפיכא תרבגה .ירשפא םוקמ לכב תיבהמ הדובע בויח , תורתומ תויולהקתה לשידיימ םוצמצ זא דע
.םיזוחא רפסמ לעמטנאיראו ,R>1.1 ,ו םוידעםויבםיקבדנ9000:אלמרגסלעהטלחהתדוקנ

 הבושח תרקובמה האיציה .1000-1500-כב ץרמ דע התומתה תלבגה רשפאתש ,תולבגמהמ תרקובמ האיצי תשרדנ
 לש הרקמב300-600-כ( ההובג התומתל ליבוהל הלולעש יטירבהטנאיראוה לש תיתייעב הצופת לש הרקמב דחוימב
.תרקובמ יתלב האיציב )םיתמ יפלא דוע( דאמ הלודג תוצרפתהל ףאו ,)ינשה רגסהמ האיציל המוד האיצי

22/9 : ןוכדע
הריהמ תיצרא תוטשפתה תמילבל הלועפ תשרדנ

5/1 :ןוכדע

תועמשמ

תוצלמה


