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±Æ ¯˜Ú

םירטמ ינוילימ .רדסומ בויב אלל הלודג הייסולכוא תמייק לילגב םיירפכה םירוזאב

תיתאורבת הנכס לש רוקמ םהו ,םילצונמ םניא םלוה לופיט אלל בויב לש םיבקועמ

בר ןויסינ רבטצה ,ןווי דעו דרפסמ ,ןוכיתה םיה ןגא תונידמ בורב .םוהת ימלו הייסולכואל

תונורתפ לש לוצינ ךות — בורל ,תירפכה תואלקחב רזוח שומישבו םיכפשב ימוקמ לופיטב

,ההובג המרב םיחלוק רוציי בייחמ םיירפכה םירוזאב בויב ימב רזוח שומיש .םילוז

.םייתיישעת םילודיג םניא בורלש ,הלא םירוזאב םיצופנה םילודיגל המיאתמה

רוזאב םיבושיי 01–ו לילגב םייברע םיבושיי 52 ללכש רקס ךרענ םדוק רקחמ תרגסמב

— םיכפשב לופיטל הרורב ןונכת תוינידמ רדעיה לע ועיבצה רקסה תואצות .שלושמה

רזגמב םיטעמהמ םה ןינכסו רא'עמ םיבושייה .טרפב יברעה רזגמבו ללכב םיירפכ םירוזאב

תואלקחב םיחלוקב רזוח שומישו םיכפשב לופיטל תימוקמ תכרעמ םהב שיש יברעה

וליפאו ,תילובג התייה תוכרעמה יתשב םיחלוקה תוכיאש אצמנ תמדוק הדובעב .תימוקמה

שומיש םהב תושעל ידכ ,םיחלוקה רופישל ךרד ןוחבל יואר .תיז יעטמ תייקשהל ,הכומנ

.םינוש םייאלקח םילודיג תייקשהל רשפאה לככ בחרנ

זכורמה םיכפשה טקיורפל הנורחאל הרבוח רא'עמ רפכה לש בויבה תכרעמש רחאמ

לדומה .יברעה ירפכה רזגמב ידיחיה ראשנ ןינכס לש לדומה ,)תרנכה דיל( םינבל תמר לש

ןוגכ ,תורחא תופולח לומ ותקידבל ,תילוהינ הניחבמ אשונה לש הקימעמ הדימלל ינויח

ךרעמל )אנח רידו הבארע ,ןינכס( ןינכס תעקב יבושיי לכ לש תופרטצה וא תכרעמה גורדש

.לאימרכ לש םיכפשב לופיטה

ÓË¯Â˙ ‰ÓÁ˜¯

םיכפשב לופיטה תייעב ןורתפל ףיקמ לדומ חתפל איה הז רקחמ לש תיללכה הרטמה

היהיש ןורתפ ,לארשיב )םייברעה( םיירפכה םירוזאב תימוקמה תואלקחב רזוחה שומישהו

.ןוכיתה חרזמב םירחא םירוזאב םג ישומיש

:רקחמה לש תויפיצפסה תורטמה הלאו

;תימוקמה תואלקחב םהב רזוח שומישו םיכפשב רפושמ ימוקמ לופיט לש לדומ עיצהל.1
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וא תיזכרמ תכרעמל תורבחתהו יקלח לופיט :תופולח יתש לומ הז לדומ ןוחבל.2

לופיט תכרעמ וא/ו ,ימוקמה רזוחה שומישה לוטיבו תיזכרמ תכרעמל תורבחתה

;ןינכס תעקב יבושייל תיזכרמ

.הפולח לכ לש תויולעה חותינ ךותמ ,תילכלכ טבמ תדוקנמ םילדומה תא ןוחבל.3

ץוחנה גורדשה יפוא תאו ןינכס ריעה לש םיכפשב לופיטה תכרעמ ינותנ תא םכסמ הז ח"וד

גורדשה תולעל ןדמוא םג איבמ ח"ודה .םייקה רגאמה יחלוקב שומישה ידעי תבחרהל

וחתונו וז הדובעב ונחבנ םיכפשב לופיטל תופולח שולש .תועצומה תורחאה תופולחה לומ

לדומ לש הצרה התשענ .)רזוח שומישו לועפתו הקוזחת ,המקה תולע( תילכלכ הניחבמ

יברמה חוורה תא לבקל ידכ ,תימוקמה תואלקחב םיחלוקב רזוח שומישל ילמיטפוא

.ןינכס תעקב לש רוזאל םימיאתמה םירחא םיעטמו תיז יעטמ תייקשהמ
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≤Æ Ó·Â‡

ÎÏÏÈ

ומרגו ,תוידאוו םילחנ ךרד ,םיה לא םייתיישעתו םייתיב םיכפש ומרזוה םינש ךשמב

,יטתסא–אלה םארמו םיכפשה לש םחיר תורמל .םוהת ימ לשו םייליע םימ יפוג לש םמוהיזל

רבודמ .%2.0 לע הלוע וניא םהב םימהזמה רועישש םושמ ,בוט םימ רוקמל םיבשחנ םה

.הנשה תומי לכ החוטבו העובק םתקפסאש םימ לש דואמ תולודג תויומכב

לופיט ךילהת רובעל םירומא — םייאלקחו םייתיישעת ,םייתיב — םיימלוג םיכפש

םינוכמ :לופיט ינוכמ לש םיגוס ינש ןיב ןיחבהל רשפא ,ללככ .םיכפשב לופיטל ןוכמב

לופיטה ךילהת .)דבלב םייגולויב( םייביסנטסקא םינוכמו )םייגולויב–םיינכמ( םייביסנטניא

ËÈÙÂÏ‰ .ינושילשו ינוינש ,ינושאר לופיט :םיירקיע םיבלש השולשב השענ םיכפשב

‰¯‡˘ÂÈ תקחרהל ,ינושאר עוקישו )תסורג תקחרה( םיכפשה לש הסג תינכמ הדרפה ללוכ

בלש עיגמ ינושארה עוקישה רחאל .ינגרואה רמוחהמ קלחו םיפחרמה םיקצומהמ קלח

‰ËÈÙÂÏ ‰˘ÈÂÈ — ינגרואה רמוחה קוריפ לש ךילהת עצבתמ הזה בלשב  .יגולויבה

םיקדייח רקיעב הליכמה הצוב( הצובהמ קלח עוקישו ,םיפחרמה םיקצומהמ קלח ,םיכפשב

)הליעפה( הצובהמ קלח ,תלעפושמ הצוב גוסמ תוכרעמב .)"הסמויב" ,ינגרוא רמוח יקרפמ

תכרעמב ןצמחה .ינגרואה רמוחה לש קוריפה ךילהת תצאהל ,יגולויבה רוטקאירה לא רזחומ

תולודג תויומכב ריווא .למשחב תלעפומה תינכמ תכרעמ תועצמאב ללכ ךרדב קפוסמ תאזכ

םייבוריא םיקדייח לש הסמויב תחתפתמ ובו ,)תלעפושמ הצוב( יגולויבה רוטקאירל םרזומ

קלחו ,היגרנאל תוכפוהו םיקדייחה ידי לע תוקרופמ תוינגרוא תובוכרת .)ןצמח יכרוצ(

,ןורחאה לופיטה בלש אוה ינוינשה בלשה םא .‰ˆÂ· םשב העודיה הסמויב רציימ לודג

,םה ינוינש לופיט ולפוטש םיחלוק .םיינגותפ םיקדייח קוליס ךרוצל יוטיח ללוכ אוה

— ב"חצ( תימיכויב ןצמח תכירצכ ל"גמ 02–מ ךומנ ינגרוא רמוח זוכיר ילעב ,ללכ ךרדב

BOD( םיפחרמ םיקצומ זוכירו )TSS( ל"גמ 03–מ ךומנ.

:רתוי וא םיאבה םיכילהתהמ דחא לולכל לוכי ËÈÙÂÏ ‰˘ÏÈ˘ÂÈ‰ ךרעמ

;יגולויב ןונגנמ תועצמאב היצקיפירטינד–היצקיפירטינ ךילהת�

;תיגולויב וא תימיכ ןחרז תקחרה�

.םיקדייחהמ רכינ קלחו םיפחרמה םיקצומהמ רכינ קלח קיחרמה )ילקיזיפ( לוח ןוניס�

.ינושילשה לופיטה בלש רחאל עצבתמ יוטיח
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,הצוב לש תולודג תויומכ םירציימ םייבוריא–םייביסנטניא לופיט יכילהתש עודיש רחאמ

,ללכ ךרדב ,םילעפומ הצובב לופיט תכרעמב .הצובהמ רטפיהל ידכ תואנ לופיט שורד

תויהל לוכי הצוב לש יפוס רצות .שוביי וא הטיחסו יבוריאנא לוכיע ,הכמסה ,בוציי יכילהת

.טסופמוקכ עקרק בויטל רוקמ

:תויביסנטניאה תוטישה תונורתי

;הכומנ חטש תכירצ�

.דואמ ההובג תוכיאב םיחלוק תלבק�

:ולא תוטיש לש ןהיתונורסח

יכפוש ןוגכ( םיילער םיביכר תוחכונלו םיכפשה תוכיאב תויצאוטקולפל ההובג תושיגר�

;)היישעת

חוכב ךרוצו הקזחאה לש ההובג תולע ,היגרנא לש ההובג הכירצ ,ההובג לופיט תולע�

;ולא תוכרעמ תרקבל ןמוימ םדא

.תויבוריא תוכרעמהש םושמ ,הצוב לש דואמ תולודג תויומכ רוציי�

בוציי תוכירב תוללוכ ˙ÒËÒÈ·ÈÂ˜‡ לופיט תוכרעמ ,תויביסנטניא תוכרעמ תמועל

ךרדב .)תודודר( תויביטטלוקפ תוכירב םע תובלושמה )ןצמח אלל( תוקומע תויבוריאנא

תלבקתמה וז ומכ הבוט המרב םיחלוק קפסל תולוכי ןניא ולא תוטושפ תוכרעמ ללכ

.תלעפושמ הצוב תמגוד תויביסנטניא תוכרעממ

ןורתפ תווהל םילוכי םייביסנטסקא לופיט יכילהת םהבש םיבר םירוזא שי לארשיב םלואו

constructed( םיקורי רוהיט ינג ןוגכ — תוכרעמב שומיש .תורפושמ תוכרעמב ילאידיא

wetland( רפושמ יבוריאנא לופיט רחאל ,יטיא לוח ןוניס וא עטוקמ לוח ןוניס תוכרעמו —

םיכפשה תוכיאו םילקאה תניחבמ .ההובג תוכיאב םיחלוק קפסל ,םיבר םירקמב ,יושע

לע ןורתי שי יבוריאנא לופיט תוכרעמל ,)יברעה ירפכה רזגמב רקיעב( םיירפכ םירוזאב

תויבוריאנא תוכרעמ ,םישבי–יצחו םישבי םילקא ירוזאב .תויבוריא תוינכמ תוכרעמ

המרב םיינוינש וא םיינושאר םיחלוק קפסל ולכוי )הכופה תיכנא המירז גוסמ( תורפושמ

UASB )Up flow םשב תורכומ ולא תוכרעמ .שורדה חטשב ןוכסיח ךותמו הבוט

Anaerobic Sludge Blanket(.

תא קפסל לכוי עטוקמ לוח ןנסמ וא קורי ןגא תכרעמ םע תאזכ תכרעמ לש בוליש

,לכמ בושח .שורדה המדאה חטשב םיוסמ ןוכסיח םע ,ההובג המרב םיחלוקל השירדה
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תשרוד הניא איהו הכומנ התולע ,הביבסל תיתודידי ,תיעבט הטיש איה וז לופיט תטיש

ולא תוכרעמב שומיש .יגולויב ןנסמ–ויבכ תורכומ הז גוסמ תוכרעמ .לועפתו הקוזחת

יכפושב ,םייאלקח םיכפשב ,םייח ילעב יכפושב לופיטל ,םיירפכ ,םינטק םיבושייל םיאתמ

.דועו היישעת

תכרעמב )ינגונאתמ( יבוריאנא בלש :םיירקיע םיבלש ינש לע ססובמ לופיטה ןורקע

UASB תימיכ ןצמח תכירצכ ינגרואה רמוחהמ %07-%05 הקיחרמה ,תרפושמ — COD

)Chemical Oxygen Demand(, רמוחה ראש קוריפ ;יגולויב ןוניס תכרעמב — אבה בלשהו

יגולויבה םליפויבבו ,קורי ןגאב רבודמשכ ,םישרושה רוזאב שחרתמ םיכפשבש ינגרואה

— םליפויב( עטוקמ לוח ןוניס תכרעמב רבודמשכ ,לוחה ןנסמ לש הנוילעה הבכשבש

.)חטשמ ינפ לע דחי םיצבקתמה םיקדייח לש תוליהק

:םיבר תונורתי תויביסנטסקא תוכרעמל

;דחוימב ןמוימ םדא חוכ תשרוד הניאש הטושפ הלעפה�

;דואמ הכומנ לופיט תולע�

םירמוח קוריפב רתוי ליעיו םתוכיאבו םיכפשה תומכב םייונישל תוחפ שיגר לופיט�

;םיביצי םיינגרוא

.תוחינז תרצונה הצובה תויומכ�

םינגאב רקיעב( רתוי לודג חטש תשרוד איהש ךכמ םיעבונ הטישה תונורסח ,תאז תמועל

.)עטוקמ לוח יננסמבו םיקורי

תויביסנטסקא ןיב — עצמאב תולעופה תוכרעמ ןה תויביסנטניא–ימס תוכרעמ

תודיחיהמ קלחב ימיכ םדק לופיט ילואו ,היגרנא טעמ תושרוד ולא תוכרעמ .תויביסנטניאל

שורדה חטשה תא ןיטקהל ףא תולוכיו םילודג םיחטשב תוכסוח ןה ךא ,תונושארה

.)ינושילש לופיט( םיחלוקה לש יפוס שוטילל ושרדיי םא ,תויביסנטסקא תוכרעמל

˘Ï·È ‰Ú·Â„‰

— םיחלוקו םיכפש לש תוכיאו תומכ ינותנ וזכור :םיכפשב לופיטה תכרעמ ינותנ ףוסיא.1

םימייק םינותנהמ קלח .הנממ האיציבו ןינכס לש לופיטה תכרעמב הדיחי לכל הסינכב

היהו ,תויוושכעו תומדוק תודובעמ ,לילגה תדוגא פ"ומ לש הדבעמב םינותנה ירגאמב

םומיסקמ ,עצוממ — םיימוי םיכפש לש תויומכב רקיעב ,תוקידבהמ קלח עצבל ךרוצ
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תויזחת יפל ,םתוכיאו םיכפשה תויומכ לש תידיתע הכרעה התשענ ןכ ומכ .םומינימו

.ילכלכ–יתרבחה בצמב יופצה רופישהו הייסולכואב לודיגה

תעקב יבושיי לשו טרפב ןינכס בושייה לש — םיכפשב לופיטל תונוש תופולח תעצה.2

תילכלכ הניחבמ תופולחה תניחב ללכ הז בלש .)אנח רידו הבארע ללוכ( ללכב ןינכס

תחא לכב תוכיא התואל םילפוטמ םיכפש ק"מ תולע סיסב לע ןהיניב האוושהו

.תועצומה תופולחה לכל 0202 ןונכתה תנשל דע עצוב בושיחה .תופולחהמ

:הלאה םיאשונה תא ללכ רקסה .ןינכס ריעב תיאלקחה תוליעפה ינותנ לש רקס.3

;רגאמה יחלוקב םיקשומה םילובי לש םיגוסו תויומכו ,תמייק תיאלקח תוליעפ�

;דיתעב ןלצנל ןתינש תונימז תויאלקח תומדא�

םיצע לש וא תיז יצע לש העיטנ תועצמאב תולצונמ אל תומדא חותיפל תורשפא�

;ירפ יצע ןוגכ ,םירישנ

.םיחלוקב שומישה תא ביחרהל םיאלקחה תונוכנ�
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≥Æ Ò˜È¯˙ ‰Óˆ· ‰˜ÈÈÌ

ÎÏÏÈ

000,06–כ ןינכס תעקבב .ןינכס תעקב לש לדומב דקמתה רקחמה ,ליעל רכזוהש יפכ

יבושייב ןונכתה תייסולכוא ינותנ .בויבה תשרל םירבוחמ %06-%05 קר םהמו ,םיבשות

.1 הלבטב םיאבומ ןינכס תעקב

Â ≤∞±∞ ÌÈ˘· ÔÈÎÒ ˙Ú˜·· ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙ÈÊÁ˙ ∫± ‰Ï·Ë–≤∞≤∞

˘‰ÒÎÈÔÚ¯‡·‰„È¯ Á‡

2002000,32005,71008,7

0102000,82000,22000,01

0202000,53000,03000,41

:םיכפשב לופיטל תודרפנ תוכרעמ יתש שי ןינכס תעקבב

±Æ ÓÚ¯Î˙ ÏËÈÙÂÏ ·˘ÙÎÈÌ ˘Ï ÒÎÈÔ

%06–כ .םיבשות 000,42–כ םייח ,ירפכ יפוא תלעב תיסופיט תיברע ריע ,ןינכס ריעב

.םיכפשב לופיטה תכרעמל םויה םירבוחמ םיבשותהמ

ןהמ תחא לכ חפנ — תיביטטלוקפ הכירבו עוקיש תוכירב יתש ןינכס לש תכרעמב

הקיפמ תכרעמה .ק"מ 000,051–כ וחפנש רגאמל םימרזומ תוכירבה יחלוק .ק"מ 000,5–כ

.חיר ידרטמל תעל תעמ תמרוגו העורג תוכיאב םיחלוק

≤Æ ÓÚ¯Î˙ Ú¯‡·‰ Â„È¯ Á‡

000,51 ללוכה ןחפנש ,תויבוריאנא תוכירב יתש אנח רידו הבארע לש לופיטה תכרעמב

ותסיפתב ההז אנח רידו הבארע לש ןקתמה .ק"מ 000,061 וחפנש םיחלוק רגאמו ,ק"מ
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— יגולויב אוה לופיטה .קיטסלפ תועירי םע םיחותפ רפע ינגאמ יונב אוהו ,ןינכס לש ןקתמל

תוכרעמה יתשב רגאמה .ינשה וקלחב יבוריאו יביטטלוקפ ,ןושארה וקלחב יבוריאנא

לש ירקיעה דיקפתה .ינגרואו ףחרמ רמוח לש תויראש עוקישל ,ףסונ ןוצמח ןגאכ שמשמ

.היקשהב רזוח שומיש ךרוצל םיחלוק םוגיא אוה ולא םירגאמ

לש ,לופיטה ינוכמ ינש לש םמוקמ תא תוארל רשפא — ןינכס תעקב תפמ — 1 רויאב

)םיכפשב לופיטל ןוכמ( ש"טמל דומצ ןינכס לש םוגיאה רגאמ .אנח רידו הבארע לשו ןינכס

.ש"טמל תיברעמ–תינופצ םקוממ אנח רידו הבארע לש רגאמהו ,ןינכס לש

תעקבב םייאלקחה םיחטשה ףקיה .ןינכס לש תויאלקחה תוקלחה תא הארמ 2 רויא

לש םנוד 01–ו ןמשל םיתיז יעטמ לש םנוד 007,2–כ םכותמ ;םנוד 000,01–כב דמאנ ןינכס

םנוד 001–כ ,)םיריפש םימ( "תורוקמ" ימב םיקשומ )אנח רידב( תוקרי לודיגל תוממח

ןוגכ ,םירישנ יעטמ לש םנוד 005–כו ןינכס רגאממ םיחלוקב םיקשומ ןמשל םיתיז

.ןינכס רגאממ םיחלוקב םיקשומ ,דועו םינומיר ,םינאת ,םיפיזש ,תונירטקנ
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:וז תכרעמ לש רתי טוריפ ןלהל ,ןינכס לש לדומב הדקמתה הדובעהש רחאמ

‰Ó˙˜Ô ‰˜ÈÈÌ ·ÒÎÈÔ

םויה .רגאמל דומצה ןינכס לש רוהיטה ןוכמל עיגהל םייופצ םיבשות 000,91–כ לש םיכפש

טלוק ןוכמה .בויבה תכרעמל םירבוחמ )םיבשות 004,41–כ( הייסולכואהמ %06–מ רתוי

תועצמאב עיגמ םהמ רכינ קלחש ,)םויל םיבקועמ םירטמ( י"קמ 000,2–כ לעופב םויה

.ריעב הגיפסה תורובמ םיכפשה תא תובאושה תויבויב

ךיישה ,הז קלח .לאימרכ לש ירוזא טקיורפ תרגסמב םילפוטמ םיכפשה לכמ %02

.לאימרכב םיכפשב לופיטל ןוכמל רבועו םיפדועה וקל רבוחמ ,ברעמ ןינכסל

ובש בצמ לש תיסדנה הניחב תישענ ,רוהיטה ןוכמ גורדשל תויורשפאה תקידב ךרוצל

תילוגסה המורתהש ,הכרעה ךמס לע .בויבה תכרעמל ורבוחי ריעב םיבשותה 000,91 לכ

םכתסת תימויה םיכפשה תומכ ,)םויל שפנל רטיל( י"נל 051–ל דיתעב עיגת בשות לכ לש

.ק"מ 000,3–ב

˙ÂÈ ‰Ó˙˜Ô

:הלאה םיביכרה תא ללוכ ןינכסב רוהיטה ןקתמ

;'מ 8.2–כ קמועהו ר"מ 007,2 םימה ינפ חטש ,ק"מ 000,5 החפנש תיבוריאנא הכירב.א

;'מ 8.2–כ קמועהו ר"מ 008,2 םימה ינפ חטש ,ק"מ 005,5 החפנש תיבוריאנא הכירב.ב

;'מ 0.3–כ קמועהו ר"מ 006,2 םימה ינפ חטש ,ק"מ 009,4 החפנש תיבוריאנא הכירב.ג

.'מ 2.5-7.2 קמועהו ר"מ 006,42–כ םימה ינפ חטש ,ק"מ 000,051 וחפנש רגאמ.ד

:לועפתה תויורשפא

;ליבקמב תולעופ תוכירבה שולש�

.ןהירחא — תישילשהו ,ליבקמב תולעופ תונושארה תוכירבה יתש�

˙Ù˜Â„ ‰Ó˙˜Ô

םינושה םימרזה לש תוכיא תוקידב רוהיטה ןוכמב ושענ ,ינוי–ראוני םישדוחב ,0002 תנשב

תודידממ תואצותה עצוממ .)ATC )Appropriate Technology Consortium–ה ידי לע
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-ראוני םישדוחה תודידממ תואצותה עצוממו ,2 הלבטב עיפומ 0002 ינוי-ראוני םישדוחה

.3 הלבטב עיפומ 1002 ינוי

ÔÈÎÒ Ï˘ ¯‚‡Ó·Â ¯Â‰ÈË‰ Ô˜˙Ó· ÌÈÓ¯Ê‰ ˙ÂÎÈ‡ ∫≤ ‰Ï·Ë

≤∞∞∞ ¨ÈÂÈ≠¯‡ÂÈ ÌÈ˘„ÂÁ·

ÌÂ˜ÓØ¯ËÓ¯ÙÌÈÎÙ˘·‰ ÈÁÏÂ˜˙ÂÎÈ¯·‰ ÈÁÏÂ˜‰ÎÈ¯¯‚‡Ó‰ ÈÁÏÂ˜

ÌÈÈÓÏÂ‚·Â¯È‡‡‰≤¨± ˙ÂÈ·Â¯È‡‡‰≥ ˙È≤∞∞∞ ˙˘

COD (mg/l)1,017670505410

BOD (mg/l)545520400225

TSS (mg/l)413378109240

VSS (mg/l)21326681---

Alkalinity (mg/l) CaCo3739797759574

Conductivity1,5491,4571,450------

COD—chemical oxygen demand )תימיכ ןצמח תכירצ(

BOD—biological oxygen demand )תיגולויב ןצמח תכירצ(

TSS—total suspended solids )םיפחרמה םיקצומה ללכ(

VSS—volatile suspended solids )םיפידנ םיפחרמ םיקצומ(

‰Ú¯‰∫ 9991-0002 םינשב תוביצי רסוח וארה םיבר םינותנ.

.םייבוריאנאה עוקישה ינגאב קחרומ ינגרואה רמוחהמ %72 קר יכ דמלמ תואצותה חותינ

ינמיס םימייק .יבוריאנאה עוקישב םיקחרומ םיפחרמה םיקצומהמ %07–כ ,תאז תמועל

לש תכשוממ הדידמ הרסחו ,תויבוריאנאה תוכירבהמ םיחלוקה תוכיאל עגונב הלאש

.ןוכמל תוסנכנה תוקיפסה

רועישב ךומנ )BOD — תיגולויב ןצמח תכירצ( ב"חצ זוכיר ילעב םה רגאמה יחלוק

הובג רגאמה יחלוקב םיפחרמה םיקצומה זוכיר תאז תמועלו ,עוקישה ינגא יחלוקמ רכינ

.רגאמב תוצא לודיג בקע הארנכ ,תוכירבה יחלוקבמ

תוקיפסב ,ל"גמ 055–כ אוה םיימלוגה םיכפשב עצוממה ב"חצה זוכירש החנהב

.)י"גק( םויל םרגוליק 528–כ אוה ב"חצה סמוע )ק"מ 005,1–כ( רוהיטה ןוכמל םויה תועיגמה
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לש רופיש םשרנ 1002 ינויל ראוני ןיב ל"נה םירטמרפה תקידבב ,ולא תואצות תמועל

.3 הלבטב תוארל רשפאש יפכ ,רגאמהמ האיציב םיחלוקה תוכיאב שממ

,ולא םיכרע .ל"גמ 411–כ — םיפחרמה םיקצומה ךרעו ל"גמ 57–כ היה ב"חצה ךרע

םישדוח השיש ךשמב םייעובשל תחא ושענש תוקידבה עצוממ םה ,3 הלבטב םיכרעה ראשכ

.)תוקידב 21–כ כ"הסב(

האיציב ב"חצ ל"גמ 06-08–כ לש םיכרע ומשרנ 1002 טסוגואו ראוני םישדוחה ןיב

דוקפתש קיסהל רשפא ךא ,הז רופישל ירקיעה םרוגה היה המ רורב אל םנמא .רגאמהמ

.תישילשה הכירבהמ האיציב םג םיכפשב םשרנ הז רופיש .רתוי בוט היה תכרעמה

רחאל )03/02( השורדה תוכיאב םיחלוק תלבק חיטבי תכרעמה לש הז ןיקת דוקפת

.תויבוריאנאה תוכירבהמ חירה ידרטמ תייעב תא םג רותפי גורדשה .עצומה גורדשה עוציב

דמאנ י"קמל סמועה .י"קמ 004,51–ב םכתסמ ללוכה יבוריאנאה עוקישה חפנ

.ןונכתב לבוקמהמ ךומנ הז סמוע .י"קמל ב"חצ ג"ק 350.0–כב

¯‚‡Ó‰ ÈÁÏÂ˜ ˙ÂÎÈ‡ ∫≥ ‰Ï·Ë

®≤∞∞± ˙˘ Ï˘ ‰Â˘‡¯‰ ˙ÈˆÁÓ‰ ÚˆÂÓÓ©

ÌÂ˜ÓØ¯ËÓ¯Ù· ÈÁÏÂ˜≥ ‰ÎÈ¯¯‚‡Ó‰ ÈÁÏÂ˜

ÈˆÁ ÚˆÂÓÓ©–®≤∞∞± È˙˘

COD (mg/l)300333

BOD (mg/l)150-10075

TSS (mg/l)150114

VSS (mg/l)—86

Alkalinity (mg/l) as CaCo3—612

Conductivity—1,508

+NHאמוניה 
-80-707080 (מג"ל)4

-4765-4863 (מג"ל)PO4זרחן 

190210-220-200כלורידים (מג"ל)





21

ÌÈÎÙ˘· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÚˆÂÓ ˙ÂÙÂÏÁ Æ¥

ÈÓÂ˜Ó ¯ÊÂÁ ˘ÂÓÈ˘Â ˙Î¯ÚÓ‰ ‚Â¯„˘ ∫± ‰ÙÂÏÁ

:הלאה םיביכרה תא תללוכ וז תינכת

;לופיטה רתאב ןינכס יכפוש לכ זוכיר.1

;לופיטה ןקתמ גורדש.2

;םיעטמה לכל םימ קפסל ידכ ,םיחלוקל השדח הביאש תנחת תמקה.3

.לאימרכ ש"טמ לא םיכפש יפדוע תמרזה.4

‚Â¯„˘‰ ˙Â¯ËÓ

:גורדשה לש תוירקיעה תורטמה

;חירה תייעב ןורתפ.1

םיפחרמ םיקצומ ללכ ל"גמ 03–ו )BOD( ב"חצ 02–כ לש המרל םיחלוקה תוכיא רופיש.2

)TSS(.

ÌÈÎÙ˘‰ ÈÂ˙

תובייבתהה בלשב םיכפשה תעיפש לע תוכרעהמו רוהיטה ןקתמל םיעיגמה םיכפשה ינותנמ

.4 הלבטב םיטרופמ ולא םינותנ .רוהיטה ןוכמב םימהזמה סמוע תא תוזחל רשפא ,האלמה

·˙‰‰ ·Ï˘·© ÔÈÎÒ Ï˘ ¯Â‰ÈË‰ ÔÂÎÓ ‚Â¯„˘Ï ÔÂÎ˙ ÈÂ˙ ∫¥ ‰Ï·Ë·ÈÈ®‰‡ÏÓ‰ ˙Â

Ù¯ÓË¯ÈÁÈ„Â˙Ú¯Í

000,3י"קמהקיפס

*055ל"גמב"חצ זוכיר

*415ל"גמםיפחרמ םיקצומ זוכיר

023,1י"גקב"חצ סמוע

000,1י"גקםיפחרמ םיקצומ סמוע

.תונורחאה תואצותב תאז תוארל רשפאו ,תויבויבה תקירפ קספית רשאכ תדרל םייושע ולא םיכרע *
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ÔÂÎÓ‰ ‚Â¯„˘

· Æ‡·Â¯È‡‡ ˙ÂÎÈ¯˙ÂÈ

–ימס ןוכמ םיקהל ךירצ ,ליעל טרופמכ םיחלוקה לש תויוצרה תויוכיאל עיגהל ידכ

לופיט לש טנמלאו )עוקיש תוכירב( תילקיזיפ הקחרה לש טנמלא לולכיש ,יביסנטניא

.יגולויב

תויבוריאנאה תוכירבב ילוגסה ב"חצה סמוע ,ליעל 4 הלבטב םיטרופמה םינותנה יפל

ההז תנוכתמב תויבוריאנא תוכירב יתש קר ליעפהל רשפא .םויל ק"מל ג"ק 680.0–ל עיגי

יררוואמ ופסוותי תישילשה הכירבל וליאו ,)תיבוריאנא עוקיש תוכירבכ( תיחכונה הלעפהל

היהי ינגרואה סמועה הז בצמב .)ב קלח האר( השדח תררוואמ הכירב רדגות איהו חטש

.םויל םנודל ב"חצ ג"ק 042–כ היהי חטש תדיחיל סמועה .םויל ק"מל ב"חצ ג"ק 31.0–כ

.תויבוריאנא עוקיש תוכירבב )טעמ ךומנ יכ ףא( לבוקמ הז סמוע

.תודחוימ תועיריב ופוחי תיבוריאנאה תוכירבה ,חירה ידרטמ תייעב תא רותפל ידכ

.ותפירשל רעבמל וליבותש תיטסלפ תרנצב לעותי זגה

תויבוריאנאה תוכירבהש תוארל רשפא ןינכס רגאמב םיכפשה תקידב תואצותמ

תויוכיאה םיתעלו ,הצוב לש החירב ןהמ שי ןכל .ידמ תודודר הארנכ ןהו ,הצוב תואלמ

לולכת תונושארה תוכירבה יתש תרדסה .סנכנה םרזבמ תועורג הכירבהמ אצויה םרזב

תויבוריאנא תוכירבב .האיציה ינקתמ תרדסהו תוכירבה תקמעה ,הרבטצהש הצובה יוקינ

.ב"חצהמ %05-%03–כ םיקחרומ הכלהכ תוקזחותמו תולעופה

לש תוכיאב םיחלוק תלבק וחיטבי י"קמ 000,3 יפל ןתלעפהו תוכירבה שולש יוקינ

.תישילשה הכירבהמ האיציב ב"חצ ל"גמ 002

·Æ ·¯ÈÎ‰ Ó‡ÂÂ¯¯˙ Á„˘‰

תוכירב .םלועבו ץראב םיבר תומוקמב לבוקמ םיכפשב לופיטל תוררוואמ תוכירבב שומישה

קחרומ ףחרמה רמוחה בור .קמעה ירע לש לופיטה תוכרעמ תרגסמב םויה תולעופ ולאכ

הכירבה לא עיגמה ב"חצה ןכלו ,יבוריאנא קוריפו עוקיש ידי לע םייבוריאנאה םינגאב

.ובורב סמומ תררוואמה

.)ל"גמ 002–כ( סנכנה ב"חצהמ %09 לש הקחרה יפל עצוב וז הכירב חפנ בושיח

:בושיחה תואוושמ הלאו
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S—ל"גמ 02( האיציבו הכירבב סמומ ב"חצ(

S0—ל"גמ 002( הסינכב סמומ ב"חצ(

K—17.2( יללכ ב"חצ תקחרה םדקמ(

θ—םימי 4( הכירבב הייהש ןמז(

X—ן"ממ( םיפידנ םיפחרמ םיקצומ זוכיר( VSS

Y—הבונת םדקמ )g VSS/g BOD removed(

Kd—1( ימצע ןוצמח בצק םדקמ/day(

C—ן"ממב ב"חצ תייצקרפ

Px—םויב תלבקתמה םיקצומ תומכ

ƒ—לש ךופיה םדקמ BOD5 ל–BOD יללכ

Q—3000( תימוי םיכפש תקיפס m3/day(

.ןלהל 5 הלבטב םיאבומה םינותנה םג ושרדנ בושיחה תמלשהל

˘Â¯„‰ ÁÙ‰ ·Â˘ÈÁ ˙ÓÏ˘‰Ï ÌÈÈÏÏÎ ÌÈÂ˙ ∫μ ‰Ï·Ë

Ù¯ÓË¯Ú¯Í

C82°ץיק תרוטרפמט

C8°ףרוח תרוטרפמט

C60.1°הרוטרפמט םדקמ

C71°תעצוממ םיכפש תרוטרפמט

ל"גמ 5.1םיכפשב ןצמח זוכיר

'מ 3הכירב קמוע

0

0

3 1
0

2

1
1)

1
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2)

1

3)

( ) (10 / )
4) 1.42
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וז החנה לע ססבתהב .הכירבל סנכנה סמומה ב"חצהמ %09 לש הקחרהל עצוב ןונכתה

לש חטשו ק"מ 000,21–כ לש יביטקפא ילועפת חפנ לבקתה ,ליעלש ןונכתה ינותנ לעו

.)'מ 3 הכירבה קמועש החנהב( ר"מ 000,4

םיכפש ק"מ 000,1 לכל kw51 תקפסא וחיטבי ,דחא לכ 30kw ,)6-8( חטש יררוואמ

,םיפחרמ םיקצומו ב"חצ תקחרה לע ףסונ .תוחפל ל"גמ 5.1 לש סמומ ןצמח תמרו ,םילפוטמ

ישדוחב רקיעב ,היצקיפירטינ לש ךילהתב )הינומא( תוקנח תקחרהל הבוט תררוואמ הכירב

— הנשה ישדוח לכב טעמכ שחרתת איה ךא ,הטילשל תנתינ הניא םנמא וז תוליעפ .ץיקה

.רוזאב תוהובגה תורוטרפמטה לשב

ןדמואב וללכנו ונחבנ היצנירולכו לוח ןוניס תודיחי לש תפסות ,רכזנה גורדשה לע ףסונ

המרב םיחלוק תשירדב רבודמשכ םג םיחלוקב לופיטה תולע תא בשחל ידכ ,יביצקתה

םהב שיש םיקחשמ ישרגמבו םיירוביצ םינגב ןוגכ ,)תלבגומ יתלב היקשה( רתוי ההובג

.)לשמל ,לגרודכ ישרגמ( אשד

)m3/d( / 140$ )Hoffman & Har’usi, 2000(  יפל הבשוח היצנירולכו ןוניס לש תולעה

.םיחלוק י"קמ 000,3–ב לופיטל ,וללה תודיחיה תמקהל ח"ש ןוילימ 479.1–כל העיגהו

:היצנירולכהו ןוניסה תודיחי תפסותמ םיעבונה תונורתיה הלאו

;םיינגותפו םיפחרמ םיקצומ ,ב"חצ תמר תניחבמ רתוי הבוט תוכיאב םיחלוק תלבק.1

ישרגמו םיירוביצ םינג תייקשה ןוגכ ,רזוח שומישל רתוי תובחרנ תויורשפא חותיפ.2

;לגרודכ

.תיתאורבתו תיתואירב הניחבמ רתוי חוטבו ןימא שומיש.3

·Èˆ˜˙ Ô„ÓÂ‡‰Â˘‡¯‰ ‰ÙÂÏÁÏ È

6 הלבטב אבומ ןקתמה תבחרה לש טקיורפב םינוש םיביכרל ינושארה ביצקתה ןדמוא

תומוטא תוכירבל תונושארה תויבוריאנאה תוכירבה יתש תבסה ללוכ הז ןדמוא .ןלהל

תיבוריאנאה הכירבה תבסה ,תוחיר ידרטמ תעינמל ,זג רעבמ לא ןהמ ףסאנ זגהש ,תופוחמו

ללוכ וניא םוכסה .תפסונ תררוואמ הכירב תמקהו המוטא תררוואמ הכירבל תישילשה

הז ףיעסש ןכתייו תיתיסרח רוזאב עקרקה ןכש ,תועיריב תיעקרקה םוטיא תודובע תא

.תויולעב ךסחיי
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·Èˆ˜˙ Ô„ÓÂ‡ ∫∂ ‰Ï·Ë± ‰ÙÂÏÁ Ï˘ È

·ÈÎ¯‰˙ÈÁ¯Ê‡ ‰Ò„‰ÈÎÓ „ÂÈˆ Î¢‰Ò

· Æ±·Â¯È‡‡ ˙ÂÎÈ¯˙ÂÈ
000,051000,051הצוב יוניפו ןוקיר1.1
יולימו הריפח תודובע2.1

000,03000,03)תומייק תוכירב תקמעה(
000,01000,01תוחושו תרנצ שודיח3.1
000,001000,001)םוכיסל אל( תיעקרק םוטיא4.1
000,52000,52)םוכיסל אל( ןוגיע תלעת עוציב5.1
000,01000,01םימייק םינקתמל רוביח6.1
000,531000,531תיפקיה הרוק7.1
000,54000,54קיטסלפ יליפורפ8.1
000,069000,069ףצ גג9.1
000,01000,01זוקינ תובאשמ01.1

·Ï Î¢‰Ò·Â¯È‡‡ ˙ÂÎÈ¯˙ÂÈ±¨≥¥∞¨∞∞∞±∞¨∞∞∞±¨≥μ∞¨∞∞∞

· Æ≤˙È˘ÈÏ˘ ÚÂ˜È˘ ˙ÎÈ¯
000,001000,001רפע תודובע1.2
000,001000,001)םוכיסל אל( םוטיא תודובע2.2
000,52000,52)םוכיסל אל( ןוגיע תלעת2.2
םישדחו םימייק םינבמל רוביח4.2

000,51000,51)םוכיסל אל(
000,02000,02תוחושו תרנצ5.2
000,52000,52הרקבו למשח6.2

·Ï Î¢‰ÒÚÂ˜È˘ ˙ÂÎÈ¯±≤∞¨∞∞∞≤∞μ¨∞∞∞±≤∞¨∞∞∞

· Æ≥˙¯¯ÂÂ‡Ó ‰ÎÈ¯
000,002000,002רפע תודובע1.3
000,012000,012םוטיא תודובע2.3
000,02000,02ןוגיע תלעת3.3
000,52000,52םירוביח4.3
000,02000,02רוזיפ תכרעמ5.3
000,52000,52תרנצ6.3
000,062000,062חטש יררוואמ7.3
000,54000,54למשח8.3

·Ï Î¢‰Ò˙¯¯ÂÂ‡Ó ‰ÎÈ¯∏∞μ¨∞∞∞
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·ÈÎ¯‰˙ÈÁ¯Ê‡ ‰Ò„‰ÈÎÓ „ÂÈˆ Î¢‰Ò

Ê‚ ¯Ú·Ó Æ¥
000,01000,01תרנצ תודובעו סיסב תמקה1.4
רעבמה לש הנקתהו הקפסא2.4

000,051000,051תוולנ תודיחיו
000,01000,01דוקיפ למשח3.4

Ê‚ ¯Ú·ÓÏ Î¢‰Ò±∞¨∞∞∞±∂∞¨∞∞∞±∑∞¨∞∞∞

·ÈÁ Æμ‰Î¯Ú‰· ÌÈ¯Â±∞¨∞∞∞

„ÂÒÈ ˙ÂÚ˜˘‰ Î¢‰Ò≤¨¥μμ¨∞∞∞
יופצ יתלב( מ"צב ,חוקיפ ,ןונכת
000,194)שארמ

ÈÏÏÎ Î¢‰Ò≤¨π¥∂¨∞∞∞
028,005מ"עמ

Ó¢ÚÓ ÏÏÂÎ Î¢‰Ò≥¨¥¥∂¨∏≤∞

≤∞∞≤Ø≥     ≤∞±∞       ≤∞≤∞       

+ ןוניס+ ןוניס+ ןוניס
היצנירולכהיצנירולכהיצנירולכ

5.1 Ô˜˙ÓÏ ÌÈÎÙ˘ ÛÂÒÈ‡8.0
**54.3479.1תמייקה תכרעמה גורדש
תרנצ יווק ,הביאש תנחת *

8.1היקשה תכרעמו
9.0)ק"מ 000,001( םוגיא תפסות
6.0)היקשהו םוגיא( עוציבו ןונכת

2.5 ˙ÂÈ˙˘ ˙Â‡ˆÂ‰ Ô„ÓÂ‡
תיביר %5 יפל יתנש ןוה רזחה

3.034.034.034.0)קנעמ %05( )הנש 02(
0.2520.2521.139***הקזחאו הלעפה תואצוה
ןינכס רובע לאימרכל םולשת

0.6531.139––םיפדוע + ברעמ
0.50.620.790.890.830.91)ח"ש( םיכפש ק"מל תולע

**Hoffman & Har’usi, 2000, 7-15.
.83-04 ,)9991( ביברא***
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∫≤ ‰ÙÂÏÁÌÈÎÙ˘· ÏÂÙÈËÏ ÔÂÎÓ· ÔÈÎÒ ÈÎÙÂ˘· ÏÂÙÈË
Ï‡ÈÓ¯Î·

:הלאה תכרעמה יביכר תא תללוכ וז הפולח

תויושרה לש בויבה ףסאמל ורוביחו ,ןינכס רגאמו ןקתמה תא ףקועה ,ףסאמ ביב תחנה.1

.1 הפולחל םיפדוע וק ארקנ הז וק .לאימרכ ףסאמל רבוחמה הפוטנ תיב ןגאב

:הלאה םיביכרה תא ללוכה ףסונ לודומ תיינב תועצמאב לאימרכ ש"טמ תבחרה.2

;ףסונ ינושאר עוקיש ןגא�

;ףסונ רורווא ןגא�

;ינוינש עוקישל םינגא ינש�

;הצוב ףדועלו רורחסל הביאש תנחת�

.ףסונ תולכעתה ןגא תמקה�

עוציבל תושרדנה תונכהה לכו ,לאימרכב ןוכמה תבחרהל ןונכתב לולכ הזכ ףסונ לודומ

.ושענ רבכ

000,33 לש לופיט רשוכב לאימרכ ש"טמ תא דימעת ,י"קמ 000,11 ףקיהב ,וז הבחרה

יכפושב לופיט חיטבת וז הבחרה( הנשל םיכפש )ק"מלמ( ק"מ ןוילימ 0.21–ו י"קמ

.)הפוטנ תיב תעקבב םירחא םיבושייו אנח ריד ,הבארע ,ןינכס

תיאלקח הבשהל ,לאימרכ ש"טמ אצומב םיחלוקל הקינס וקו הביאש תנחת תמקה.3

.ןינכסב ןוניגל םימ רוקמ םג שמשל הלוכי וז םיחלוק תכרעמ .ןינכס תעקבב

תויושר תושרל ודמעי לאימרכ ןקתמ אצומב םיחלוקהש "תורוקמ" םעו לאימרכ םע םכסומ

לא םיחלוקה לש הקינסה תולעל טרפ ,םולשת אלל — ןינכס תעקבב הבשהל ,ןינכס תעקב

תויולע םוכיס האר( םיאלקחה ידי לע הסוכתש תפסות תויהל תדעוימ וז תולע .ןינכס רגאמ

.)01 הלבטב וז הפולח לש

ÌÈÎÙ˘ ˙˜ÈÙÒ ˙ÈÊÁ˙ ∫Ï‡ÈÓ¯Î ˘¢ËÓ

ןינכס תעקב יבושיי רוביח םע ,לאימרכ ש"טמל הסינכב םיכפשה תקיפסב לודיגה תיזחת

תא דימעת ישילשה לודומה תפסות .7 הלבטב תאבומ ,םיפסונ םיילאיצנטופ םיבושייו

שרדנכ ,יעיברה לודומה תמלשה םע .0102 תנשל ק"מלמ 0.21 לש הטילק תלוכיב ןוכמה

.הנשל םיכפש ק"מלמ 61–ל ןוכמב לופיטהו הטילקה רשוכ לדגי ,0102 רחאל
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ÂÊ ‰ÙÂÏÁ· ˙ÂÚ˜˘‰‰ Ô„ÓÂ‡

ךרענ תויולעה לש בישחתה .לאימרכ ש"טמב םיכפשב לופיטה תויולע תא תמכסמ 8 הלבט

םיכפשב לופיטה תויולעל ילכלכ ץועיי — ןיכוד םע תוצעייתהב ,ןוירוג לאגי סדנהמה ידי לע

ויהי ןינכס תעקב יבושיי תופרטצה לש תורשפאל םיכפש ק"מל תויולעה .לאימרכ ש"טמב

:ןלהלדכ

‰˘ ÈÙÏ ˜¢Ó ÛÈ¯Ú˙ ∫∏ ‰Ï·Ë

‰˘Á¢˘· ˜¢ÓÏ ÛÈ¯Ú˙

1002-320094.1

400263.1

500262.1

600222.1

700291.1

800251.1

900241.1

010241.1

020221.1

לודומו 3 לודומ תפסותב תועקשהה לע ,תומייקה תועקשהה לע ןוה ירזחה ללוכ הז בישחת

.הקזחאו לועפת תואצוה — ןבומכו ,דיתעב 4

עצבל ךירצ ,לאימרכ ש"טמל ןינכסמ םיעיגמה )ק"מב( םיכפשה תומכ תא בשחל ידכ

.0202 תנש דע שפנל תילוגס המורתו הייסולכוא יוזיח

 ÌÈÎÙ˘ Ï˘ ˙ÈÏÂ‚Ò ‰ÓÂ¯˙ ˙ÈÊÁ˙ ∫π ‰Ï·Ë— ®È¢Ï© ÌÂÈØ˘ÙØ¯ËÈÏ —‰Èˆ˜ÂÙÎ 

·˘Â˙‰ ¯ÙÒÓ Ï˘ÌÈ

˘‰≤∞∞≤∞±∞≤∞≤∞≤

000,32000,82000,53)שפנ( םיבשותה רפסמ

041051061)י"נל( תילוגס המורת
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םינשב שפנל םיכפש לש תילוגסה המורתה תאו הייסולכואה יוזיח תא תמכסמ 9 הלבט

ש"טמל םלשל ךירצ ןינכס בושייהש תיתנשה תולעה תא בשחל ידכ .0202 ,0102 ,0002

תנשמ שפנל םיכפש לש תילוגסה המורתה תאו הייסולכואה לדוג תא תוזחל ךירצ ,לאימרכ

תילוגסה המורתהו הייסולכואה לודיג רועישש איה תידוסיה החנהה .0202 תנש דע 0002

.%66.3 אוה הייסולכואה לודיג רועיש ;עובק רועיש אוה

≤∞≤∞ „Ú ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÂ„È‚ ·ˆ˜ ∫±∞ ‰Ï·Ë

≤∞±∞ „Ú ≤∞∞∞ ˙˘Ó≤∞≤∞ „Ú ≤∞±∞ ˙˘Ó

005007הנשל שפנב לודיג

11תילוגסה המורתב יתנש לודיג

םימרוזה םיכפשב לופיטל תיתנשה תולעה תא בשחנ )01 הלבט( הייסולכואה לודיג יפל

ןוילימ 04–כ םלשת ןינכס ריעה ,ל"נה לודיגה רועיש לע ךמתסהב .לאימרכ ש"טמל ןינכסמ

ףירעתה( 1002 תנש לש ףירעתה יווש יפל ,0202 תנש דע הלש םיכפשב לפטל ידכ ח"ש

.11 הלבטב תוארל רשפא בושיחה טוריפ תא .)ולש ח"ודב ןוירוג לאגי סדנהמה עבקש

≤ ‰ÙÂÏÁ ÈÙÏ ÌÈÎÙ˘ ˜¢Ó· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÏÚ ·Â˘ÈÁ ∫±± ‰Ï·Ë

®ÌÈ˘© ‰˘®˜¢Ó© ÌÈÎÙ˘ ˙ÂÓÎ˜¢ÓÏ ¯ÈÁÓ®Á¢˘© Î¢‰Ò

®Á¢˘© ®ÔÂÈ¯Â‚ ÈÙÏ©

1002-3002060,709,494,1915,113,7

4002000,413,163.1040,787,1

5002885,943,162.1184,007,1

6002045,583,122.1953,096,1

7002858,124,191.1000,296,1

8002045,854,151.1123,776,1

9002-4102279,256,941,1983,400,11

4102-9102822,924,931.1820,556,01

0202000,440,221.1082,982,2

714,708,93הנש 02–ב כ"הס
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לאימרכ לש לופיטה תכרעמל ןינכס תעקב יבושיי לכ תורבחתה לש שיחרתב אוה הז בושיח

ןינכס ריעה לש םיכפשב לופיטה ריחמ הז .)לאימרכב ןוכמל ןתניי המקהו ןונכת קנעמ(

ןינכס תעקב ירגאמל םיחלוק תרזחה לש תורשפאל השורדה תפסותה אלל ,הז שיחרתב

.אבה קרפב ומכוסיש תורחא תואצוהב הכורכ םיחלוק תרזחה .רזוח שומישל

·Ú· ˙ÂÏÚ ˙ÙÒÂ˙¯ÊÂÁ ˘ÂÓÈ˘ ¯Â

,ןינכס רגאמל םיחלוקה תרזחה ךרעמב תועקשהה תא ףיסוהל שי םיכפשב לופיטה לע

תואלקחה חותיפ ,ןבומכ .ןינכס תעקבב תימוקמה תואלקחב םיחלוקב שומיש ךרוצל

.)ח"ש ןוילימ 5.2( תכרעמל םירגאמ תפסותב םינתומ רזוחה שומישהו

.21 הלבטב ,ןלהל טרופמכ ויהי תופסונה תועקשהה

ÔÈÎÒ· ÌÂ‚È‡ÏÂ Ï‡ÈÓ¯ÎÓ ÌÈÁÏÂ˜ ˙¯ÊÁ‰Ï ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÚ˜˘‰ ∫±≤ ‰Ï·Ë

˘ÂÓÈ˘ ÈÙÏ

·ÈÎ¯®Á¢˘ ÔÂÈÏÈÓ© ˙ÂÏÚ

8.0רגאמ ףקועו םיכפש ףוסיא יווק תמלשה

הקינסה וקבו הביאשה תנחתב ןינכס תעקב לש קלחה

8םיחלוקה לש

5.2םוגיא תפסות

2.2עוציבו ןונכת

Ò‰¢ÎμÆ≥±

לש ריחמהו ,11 הלבטב טרופש יפכ ,לופיטה תכרעמב תולעה כ"הסל ףסוותת וז העקשה

:ןלהלש טוריפה יפל היהי םיכפש ק"מ

;4002–1002 םינשב ק"מל ח"ש 96.1–כ

;0102 תנשב ק"מל ח"ש 13.1–כ

.0202 תנשב ק"מל ח"ש 42.1–כ

.ןינכסב םירגאמה לא לאימרכמ םיחלוק תביאשב היגרנא תויולע ףיסוהל שי הז םוכס לע

.)Gorion, 2001( ק"מל 'גא 02–כב תכרעומ וז תולע
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םינשה שולשב ח"ש 98.1 היהת איהו ,םיחלוק ק"מל תולעה תא לידגת וז תפסות

.תונושארה

יפכ היהת תולעה ,)רזוח שומישל( וז העקשה ףיסוהל אלש וטילחי םיבושייה םא

תכרעמ רובעב ח"ש ןוילימ 8–כ עיקשהל שי וז הפולחבש תוארל רשפא .11 הלבטב הגצוהש

.)ןינכס לש םוגיאה רגאמ( ןינכס תעקב לא לאימרכ ש"טממ האיציהמ םיחלוק לש הרזחהה

דיבכהל רבד לש ופוסב תויופצ ,דועו וקה לש הקזחא ןוגכ ,תורחא תויולע ףוריצב וז תולע

יבושיי ללכ תורבחתה לש הפולחהש םכסל רשפא הז אשונב .ןינכס תעקבב םיבושייה לע

לאימרכמ הקינס וקו הקינס תכרעמ תחטבה אלל — לאימרכב לופיטה ךרעמל ןינכס תעקב

ןודנ .רוזאב תימוקמה תואלקחה חותיפו רזוחה שומישה תקספהל םורגת — ןינכס תעקבל

תוכלשהבו )6 קרפ( רזוחה שומישה לע קרפב תיתרבח–תילכלכ טבמ תדוקנמ הז אשונב

.טרפב ןינכס תעקב יבושיי לעו ללכב תירפכה הייסולכואה לע אשונה לש

· ˙ÂÎ¯ÚÓ· ˙ÂÚ˜˘‰ ∫±≥ ‰Ï·ËÌÈÁÏÂ˜Â ·ÂÈ

‰˘Ï·ÓÈÏÈÂÔ ˘¢Á

8.0רגאמ ףקועו םיכפש ףוסיא יווק תמלשה

8ןינכסל הקינס וקבו הקינס תנחתב ןינכס לש קלחה

5.2)תנווהמ( םוגיא תפסות

2.2ןונכת %02

18.93הנש 02 ךשמב לאימרכב םיכפשב לופיט רובעב ןינכס םולשת

Ò‰¢Î±≥Æ≥μ

:תונורתי המכ שי לאימרכ ש"טמל תורבחתה לש הפולחל

;ידיימ ןימז ןורתפה.1

םירע דוגיא לע תלטומ ההובג המרב הקוזחתלו לועפתל ,םיכפשב לופיטל תוירחאה.2

;ןינכס תייריע לע אלו לאימרכ

םיבשותל יתביבס דרטמ דיתעב תווהל לולעש ,ןינכסב םייקה ןקתמה תריגס.3

;ותברקב םיררוגתמה

.ןמז ךרואל ןימאו רוגס ןורתפה.4
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∫≥ ‰ÙÂÏÁ·Â˘ÈÈÏ ˙Ù˙Â˘Ó ˙È¯ÂÊ‡ ÏÂÙÈË ˙Î¯ÚÓÈ
ÔÈÎÒ ˙Ú˜·

השדח לופיט תכרעמ תרגסמב ןינכס תעקב יבושיי רוזאב םיכפשב לפטל תדעוימ וז הפולח

.תינרדומ )תיביסנטניא תכרעמ( תירוזא

.אנח רידו הבארע ,ןינכס םיבושייהמ םיכפש תטילקל ןנכותת השדחה תכרעמה

.41 הלבטב םיאבומ ןונכתה ינותנ

·Â˘ÈÈ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ∫±¥ ‰Ï·Ë≤∞≤∞≠≤∞∞≤ ÌÈ˘· ÔÈÎÒ ˙Ú˜· È

         ˘‰≤∞∞≤∞±∞≤∞≤∞≤

ÈÈ˘Â·

000,91000,32005,82ישאר ןינכס

000,4000,5005,6ברעמ ןינכס

000,51000,12000,82הבארע

000,7005,9000,41אנח ריד

Ò‰¢Î∞∞∞¨μ¥∞∞μ¨∏μ∞∞∞¨∑∑

:ליעל רכזוהש יפכ ןונכתל תילוגסה םיכפשה תעיפש

;2002 תנשב י"נל 041

;0102 תנשב י"נל 051

.0202 תנשב י"נל 061

םיכפשה תעיפשל תיזחתה ןאכמו ,שפנ 000,32 איה תביובמה הייסולכואה 2002 תנש דע

:תימויה
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· ®È¢˜Ó© ÌÈÎÙ˘ ˙ÚÈÙ˘ ˙ÈÊÁ˙ ∫±μ ‰Ï·Ë·Â˘ÈÈ· ÔÈÎÒ ˙Ú˜· È–˙Â‡·‰ ÌÈ˘‰ ≤∞

         ˘‰≤∞∞≤∞±∞≤∞≤∞≤

ÈÈ˘Â·

066,2054,3065,4ישאר ןינכס

057040,1ברעמ ןינכס

051,3084,4הבארע

524,1042,2אנח ריד

Ò‰¢Î∞∂∂¨≤μ∑∑¨∏∞≤≥¨≤±

:הלאה םיביכרה תא תללוכ 3 הפולח

"רגאמ" תכרעמ דיל ,ףתושמ לופיט ןקתמב אנח רידו הבארע ,ןינכס לש םיכפשה זוכיר.1

;תמייקה הבארע

םע תלעפושמ הצוב תכרעמ ללוכה ,םיכפשב לופיטל םדקתמ יגולויב ןקתמ תמקה.2

לופיט תדיחי םג לולכת תעצומה תכרעמה .היצנירולכו היצקיפירטינ ,ןוניס תדיחי

;הצובב

תמקה ןכו ,הבארעבו ןינכסב םימייקה םירגאמב םוגיאו ןקתמהמ םיחלוק תביאש.3

וחפנש ידיימ רגאמ .םילבקתמה םיחלוקה לכ לש הבשה תחטבהל םירגאמ דוע

דיתעב בחרוי םיחלוקב שומישה םא ,ק"מ 000,002 דוע םוגיאל םקוי ק"מ 000,003

;)שורדה םוגיאה חפנ בושיח האר(

;)םייק םיפדוע וק( לאימרכ לש לופיטה ןוכמל םיחלוק יפדוע תכלוה.4

.לאימרכ לש לופיטה ןוכמב ברעמ ןינכס יכפושב לופיט.5

.י"קמ 082,11 היהת 0202 תנשב יאמצע לופיט ןוכמ לש תעצוממה ןונכתה תקיפס

אבומ — ןינכס תעקב יבושייל ףתושמ ירוזא ש"טמ — וז הפולחב תועקשהה ןדמוא

.61 הלבטב



35

±∂ ‰Ï·Ë :˙Î¯ÚÓ‰ ˙Ó˜‰· ˙ÂÚ˜˘‰‰ Ô„ÓÂ‡ ˙Ù˙Â˘Ó‰

ÓÈÏÈÂÔ ˘¢Á

8.0לופיטה רתאל םיכפש ףוסיא.1

תדיחי ,תלעפושמ הצוב ללוכ ,םדקתמ יגולויב לופיט ןקתמ.2

5.23*שפנל ח"ש 084 יפל הצובב לופיטו היצנירולכ ,היצקיפירטינ

5.0םירגאמל םיחלוק תביאש.3

5.2ק"מ 000,003 םוגיא.4

5.5לאימרכל םיפדועה וק תמלשה.5

9.8עוציבו ןונכת.6

Ò‰¢Î∞Æ≥μ

) ,1002Gorion( ןוירוג יפ לע ריחמה *

רועישב קנעמ לבקתיש החנהה לע הססבתה ק"מ/ח"ש יפל תויתנשה תואצוהה בושיח

יפל .%5 לש תיתנש תיבירב ,הנש 02–ל האוולהב — )%05( ראשהו ,המקהה תולעמ %05

.71 הלבטב אבומ אוהו ,0102 תנשל יתנשה תואצוהה ןדמוא השענ הז בושיח

≤∞±∞ ˙˘· È˙˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ Ô„ÓÂ‡ ∫±∑ ‰Ï·Ë

ÓÈÏÈÂÔ ˘¢Á

%05621.2 קנעמ ראשנ ,הנש 02 )תיביר %5( יתנש ןוה רזחה .1

791.2)ק"מל 'גא 57.0( הלעפהו הקזחא .2

804.0)ק"מ/ח"ש 94.1( ברעמ ןינכס רובע לאימרכל םולשת .3

5.2ק"מ 000,003 םוגיא .4

Ò‰¢Î±≥∑Æ¥

דע םיכפש ק"מל ח"ש 84.1 היהת ףתושמה לופיטה ןקתמב לופיטה תולע ,הז ןדמוא יפל

.ק"מל ח"ש 52.1 תולעה היהת 0202 תנשבו ,0102 תנש
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· ‰‡ÂÂ˘‰Â ÌÈÂ˙‰ ÌÂÎÈÒ ∫±∏ ‰Ï·Ë˙ÂÚˆÂÓ‰ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ÔÈ

ÁÏÂÙ‰ ±∫ ˘„¯Â‚ÁÏÂÙ‰ ≤∫ ‰˙Á·¯Â˙ÁÏÂÙ‰ ≥∫ ÓÚ¯Î˙ ËÈÙÂÏ

‰ÓÚ¯Î˙ ‰˜ÈÈÓ˙ÈÈ˘Â·È ·˜Ú˙ ÒÎÈÔ‡ÊÂ¯È˙ Ó˘Â˙Ù˙

ÏÓË¢˘ Î¯ÓÈ‡ÏÏÈÈ˘Â·È ·˜Ú˙ ÒÎÈÔ

לופיט תולע
םיכפש ק"מב
ח"ש 86.1ח"ש 98.1ח"ש 2002-400226.0 םינשב

ק"מל תולע
ח"ש 54.1ח"ש 44.1ח"ש 020219.0 תנשב

םיחלוק תומכ
שומישל הנימז

ק"מ 000,590,1ק"מ 3002000,590,1 תנשב רזוח

םיחלוק תומכ
שומישל הנימז

ק"מ 000,000,4הלבגה ןיאק"מ 0202000,590,1 תנש דע רזוח

לכל חווט ךורא ןורתפ.1ידיימ.1ידיימ ןורתפ.1תונורתי
ןינכס תעקב יבושייתלטומ תוירחאה.2ןימא.2
הקוסעת תויורשפא.2לאימרכ ןוכמ לעךשמה רשפאמ.3

םינימז םיחלוק.3חיטביש ןימא ןורתפ.3ףנע לש חותיפ
לכב רזוח שומישליכפושב לופיטשדחה תואלקחה
ןינכס תעקב רוזאתעקבב םיבושייהןינכס רוזאב

לכ לש םיכפשב לופיט.4ןמז ךרואל ןינכסהלוז לופיט תולע.4
ןינכס תעקב יבושייק"מ תדיחיל רתויב
םילפוטמ םיכפש

ידיימ וניא ןורתפה.1שומישב תואדו ןיא.1לבגומ רזוח שומיש.1תונורסח
תינושארה העקשהה.2רזוחדבלב ןינכס רוזאל

ההובגההובג לופיט תולע.2תורשפא ןיא.2
רקיעב ,דואמלכב רזוח שומישל
תא םיפיסומשכםיכפשה תומכ
תביאש תולעלבגומ ;ןינכסב
שומישל םיחלוקהק"מ 000,590,1–ל
ןינכס תעקבב רזוחהנשב

תטלחומ תולת.3הבורק תכרעמה.3
לאימרכ ןוכמבםיבשותה ירוגמל
ידרטמ םורגל הלולעו
הלקת תעב חיר
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ÌÈÁÏÂ˜· ¯ÊÂÁ ˘ÂÓÈ˘ Æμ

˙ÈÏ‡ÈˆËÂÙ‰Â ˙ÓÈÈ˜‰ ˙È‡Ï˜Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯È˜Ò
ÔÈÎÒ·

006–כ םיקשומ םינש שולשמ רתוי הז .תואלקחב םיחלוקב יקלח שומיש םויה שי ןינכסב

יעטמ לש םנוד 001–כו ,רזע תייקשה לש רטשמ יפל ינויל לירפא ןיב תיז יעטמ לש םנוד

םירישנה םיעטמה חטש( רגאמה יחלוקב האלמ היקשה םיקשומ )הנירטקנ ןוגכ( ירפ

.)םנוד 005–כ — םירחאו ןומיר ,דקש ,ףיזש ,הנירטקנ — םיחלוקב םויה םיקשומה

רשפא וז הלבטב .91 הלבטב אבומ ןינכסב תיאלקחה תוליעפה לש םינותנה םוכיס

םימה תומכ תא ,)תיז יעטמו ירפ יעטמ( ןינכסב םויה םיקשומה םיחטשה לכ תא תוארל

ומכוס דוע .םיתיזהו תוריפה יעטמ תייקשהב םילצונמה םימה לכ ךס תאו םנודל השורדה

ימוסרפ ךמס לע ,)ירפ רקיעב( רוזאב םייחוורהו םיילאיצנטופה םיעטמה יגוס וז הלבטב

.תואלקחה דרשמ

˘Â¯„ ‰¯È‚‡ ÁÙ

רבוטקוא שדוחל סרמ שדוח ןיבש הפוקתב םיחלוקב שומיש סיסב לע בשוח הריגאה חפנ

.ןינכס תעקבב םיעצומהו םימייקה םיעטמה לכ לש היקשהה תפוקת וזש ,הנש לכב

הקלוח היקשהה תנש ;הנוע לכב םיעטמה גוסב יולת וז הפוקתב םיחלוקב שומישה

:תונוע שולשל

;)םדקומ( 1 הנוע�

;)עצמא( 2 הנוע�

.)רחואמ( 3 הנוע�

גוס לכל תונועה שולשב םיחלוק ולבקי — שמשמו קסרפא ,ףיזש ,הנירטקנ — ירפ יעטמ

תייקשה ,1 הנועב עצבתת םידקש תייקשה ,םתמועל .המאתהב )רחואמו עצמא ,םדקומ(

.רזע תייקשה רטשמ יפל ,2–ו 1 הנועב — תיז יעטמו 3–ו 1 הנועב — םינומיר

הנועב םבורו ,91 הלבטב תוארל רשפאש יפכ ,1 הנועב םיקשומ םיעטמה לכש רחאמ

.טסוגוא שדוחל סרמ שדוח ןיב עצבתת םיחלוקה לש הכירצה בור ,2
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שומיש תועיצמה )לופיט תופולח( 3–ו 1 תופולחה יתש רובעב השענ הריגאה חפנ ןונכת

.םיחלוקב רזוח

000,3 לש תימוי הקיפס יפל ,הנשל ק"מ 000,590,1–כב שומיש היהי 1 הפולח יפל

ןינכסב םייקה רגאמל ק"מ 000,001 לש תידיימ תפסותב ךרוצ שי וז תומכ רובע .ק"מ

.)1 ףרג האר( )ק"מ 000,052 היהי ללוכה חפנה(

·ËˆÓ‰ ‰ÎÈ¯ˆ‰ Â˜ ∫± Û¯‚ ·ËˆÓ© ‰˘· ÌÈÈÓÊ‰ ÌÈÁÏÂ˜‰ ÌÂ˜Ú ˙ÓÂÚÏ ˙¯®¯

·Ú± ‰ÙÂÏÁ ¯Â

םע ,ןינכס לש לופיטה תכרעמב םיקפומה םיחלוק לש רבטצמ םוקע ראתמ ףרגה

.הנשב תימוקמה תואלקחה תכרוצש םיחלוק ק"מ 000,590,1

לופיטו ןינכסב תמייקה תכרעמה גורדש — 1 לופיט תפולח יפל הבשוח תאז תומכ

שומיש חיטבהל ידכ שורד ק"מ 000,052 לש הריגאה חפנ .םויב ק"מ 000,3 לש תומכב

.הז לדומ יפל ןינכסב תלפוטמה תומכה לכב
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תקפומה תומכה לכב רזוח שומיש העיצמה ,2 הפולח יפל — בחרומה ידיתעה ןונכתל

000,057–כ לש ללוכ הריגא חפנ שרדיי — אנח רידו הבארע ,ןינכס :םיבושייה תשולשב הנשב

תיתנשה העיפשה איהש ,ק"מ 008,060,4 לש תומכב רזוח שומיש חיטבי הז חפנ .ק"מ

.)2 ףרג האר( 0202 ןונכתה תנשל ןינכס תעקב יבושיי לש היוזחה

·ËˆÓ‰ ‰ÎÈ¯ˆ‰ ÌÂ˜Ú ∫≤ Û¯‚·ËˆÓ© ÌÈÈÓÊ‰ ÌÈÁÏÂ˜‰ ÌÂ˜Ú ˙ÓÂÚÏ ˙¯®¯

·Ú≥ ‰ÙÂÏÁ ¯Â

ןינכס תעקבב םיאלקחהש ידכ שורדה הריגאה חפנ לש בושיחה ןפוא תא הארמ 2 ףרג

.0202 ןונכתה תנש דע )3 הפולח( תירוזאה תכרעמהמ םיחלוקה תומכ לכ תא ולצני

ןונכתה תנש יפל תומכה לכב שומיש חיטבהל ידכ שורד ק"מ 000,057 לש הריגא חפנ

.הנשב ק"מ 000,000,4–כ — 0202
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‰È˜˘‰Ï ÌÈÁÏÂ˜· ¯ÊÂÁ ˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈ‡Ï˜Á‰ ˙ÂÂÎ

תדוגא ירוזאה פ"ומב התשענש הנושארה רקחמה תדובע תרגסמב ,רבעב רקחנ הז אשונ

הרטמב ,להק תעד רקס השענ וז הדובעב .)6991 ,חאבסו סאטג( 4991-6991 םינשב לילגה

תואלקחב רזוחה םלוצינו םיכפשב לופיטה אשונב םיברעה םיבשותה תודמע תא קודבל

.תימוקמה

:הלאה םיאשונב דקמתה רקסה

;ללכב תואלקחב םיחלוקב רזוחה שומישה אשונל תועדומה ןוחבא�

— תואלקחב םיחלוקב רזוחה שומישה אשונב תויללכה תודמעה לש ןויפאו הניחב�

;תיגולוכיספו תיתרוסמ ,תיתד ,תיתואירב הניחבמ

;תימוקמה תואלקחב םיחלוקב רזוח שומישמ תילכלכה תלעותה�

.םיחלוק ימב וקשוהש םירצומ תונקל םילאשנה לש םתונוכנ�

הרע תיברעה הייסולכואה יכ הלעה רקסה לש םייתומכהו םייתוכיאה םיאצממה חותינ

םילודיג תייקשהל םיבשומה םיחלוקב שמתשהל הנכומו םיכפשב לופיטה תובישחל

אל אשונה םנמא .יתואירבה םרוגה היה להקה תעד לע רתויב עיפשמה םרוגה .םייאלקח

שומישב םיאור םיבשותה תיצחממ רתויש הארנ םלוא ,ןכ ינפל לארשיב יברעה רזגמב רקחנ

.תלבוקמו תיביטמרונ תוליעפ היקשהל םיחלוקב רזוח

שומיש השעיי םא רורב היה אל רשאכ ,09–ה תונש תליחתב םיבושח ויה הז רקס יאצממ

וקסע רקסב תולאשה ןכלו ,)הפוטנ תיב יבושייו ןינכס( ולא םירוזאב םיחלוקב רזוח

םיכפש יחלוקב רזוחה שומישל םיעגונה םייתדהו םיילכלכה ,םייתרבחה םיטביהב

.םילפוטמ

רקחמה תדובע יאצממש ונל ררבתה )0002 תנש תליחתבו 09–ה תונש ףוסב( ןכמ רחאל

דבעל הליחתה ןינכסמ םיאלקח לש הצובק ;םיירקמ ויה אל 4991-6991 םינשב התשענש

.םיחלוקב םיעטמה תא התקשהו ,)הנירטקנ רקיעב( ירפ יעטמ ןהב העטנ ,תושדח תוקלח

.ולא םימיב חתפתהל ךישממ הז יצולח לדומ

תעקב רוזאב הז שומישל היצזימיטפואו םיבושיח עוציבב דקמתנ וז הדובע לש אבה קלחב

.הדיתעלו ןינכסב תואלקחה יפואל ירוזא/ימוקמ ןונכתו תינושאר הכרעה קפסל ידכ ,ןינכס
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˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â‡Ï˜Á· ÌÈÁÏÂ˜ ˙·˘‰Ï Ï‡ÈˆËÂÙ

רוזאב םיחלוקב רזוחה שומישה לאיצנטופב ,ןבומכ ,יולת 3 הפולח וא/ו 1 הפולח ץומיא

ןחבנ (Rosental, 1994) 4991 תנשמ לטנזור ריאמ סדנהמה לש ותדובעב .ןינכס תעקב

היקשהה ףקיה ,וז הדובע יפל .ןינכס רוזאב היקשהל םיחלוקב רזוחה שומישה לאיצנטופ

םיחטשה לאיצנטופ ,תאז תמועל .ןמשל םיריעצ תיז יעטמ לש םנוד 002–כ היה 4991 תנשב

.םדבל תיז יעטמ לש םנוד 000,5–כ אוהו ,הזמ לודג ןינכס תעקב רוזאב םייאלקחה

 ÌÈÚˆÂÓ‰Â ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÚËÓ‰ È‚ÂÒ ∫±π ‰Ï·Ë—‰È˜˘‰ ÈÂ˙ 

ÚËÓ ‚ÂÒ˙ÂÚ˙ÚˆÂÓÓ‰ ÌÈÓ‰ ˙ÂÓÎ© ß· ‰ÓÂ¯˙WRC®
‰È˜˘‰‰‰˘Ø˜¢Ó ÌÂ„ÏÌÂ„ØÁ¢˘

ÌÈÓÈÈ˜ ÌÈÚËÓ

1523073,1םדקומ הנירטקנ
2054547,1עצמא הנירטקנ
3576182,5רחואמ הנירטקנ
1,2523423רזע תייקשהב ןמש תיז

ÌÈÚˆÂÓ ÌÈÚËÓ

2005934,1דקש
2,1096569לכאמ תיז
1054257,1םדקומ ןומיר
3007257,1רחואמ ןומיר
1523069,2םדקומ קסרפא
2054269,2עצמא קסרפא
3576163,5רחואמ קסרפא
1523494,2םדקומ שמשמ
2054494,2עצמא שמשמ
3576494,2רחואמ שמשמ
1523502,3םדקומ ףיזש
2054000,4עצמא ףיזש
3576768,5רחואמ ףיזש

יפנע חתפל ידמל תילאיר תורשפא תמייק ,)תיז יעטמ תייקשה( הזה לאיצנטופה לע ףסונ

לע תססבתמ וז תורשפא .רוזאל םימיאתמה ירפ יעטמ — לשמל ,םייחוור םיפסונ תואלקח
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יעטמ לש םנוד 002–כ ופקיה .תונורחאה םינשה שולשב ןינכס רוזאב חתופש תמא לדומ

תייקשה לש רטשמ יפל םיחלוק םילבקמה תיז יעטמ לש םנוד 002-004 לע ףסונ ,הנירטקנ

.רזע

םינתינ םיחלוקה .הנשב םיחלוק ק"מ 000,590,1–ב שמתשהל רשפא ,1 הפולח יפל

תא תטרפמ הלבטה .91 הלבטב םיטרופמה םיעטמה יגוס ןיב תיחוור תילמיטפוא הקולחל

תנשמ תואלקחה דרשמ םוסרפ יפל ,ןינכס תעקב רוזאב לדגל יאדכש ירפה יעטמ יגוס

יכרע ןכו ,חטש תדיחיל עטמ גוס לכל השורדה םימה תומכ יכרע םג םיאבומ הלבטב .9991

.םימה ריחמל טרפ ,תורישיה תואצוהה תתחפהב וטורב הסנכהה איהש ,)WRC( 'ב המורת

‰ÈˆÊÈÓÈËÙÂ‡

ÈÏÏÎ

הנשב םישדוח 8-9 ךשמב םימ תכרוצ ,ללככ ,ןוכיתה חרזמה ירוזאב תיקשומ תואלקח
תואדווב תולתה ,םימה יריחמב תולתה — תואלקחב םיריפש םימב רבודמשכ .תוחפל
םה הלא לכ — תונוש תונועב םילודיג לש םינוש םיגוסל םימ לש תונוש תויומכ ,םתקפסא
.םלוכ תא ןובשחב איבהל ילב תואלקח ןנכתל רשפא יאו ,םישיגר םיאשונ

תושיגרהו ,רתוי ההובג םימה תקפסא תואדו ,םיחלוקב שומישב רבודמשכ ,תאז תמועל
.תונושה תונועב היולת הניאש טעמכ םיריחמל

תואלקחה יפוא לש )הכרעה( תיזחת שיגהל ידכ הנבנ תיראיניל היצזימיטפוא לש לדומ
םילודיגה ,)הנוע לכב תויומכ( םימה תקולח תניחבמ — ןינכס תעקב רוזאב תידיתעה
,)תוכרעה( קושה תושירד ,הנוע לכב קווישל תנתינה תילמיסקמה ירפה תומכ ,םייחוורה
.הנוע/הנש לכב םינימזה םיחלוקה תומכו המדאה חטש

קושה תושירד תאו חטשה ץוליא תא ,םינימזה םימה תויומכב םייוניש קדב לדומה
.עצומה רצומה תויומכל )הכרעה(

‰¯ËÓ‰ ˙ÈÈˆ˜ÂÙ

תלבקל היצזימיטפוא .)Z( תוקשומה תודיחיה לכ לש וטנ הסנכהה איה הרטמה תייצקנופ
Z יראיניל ילמיטפוא ןונכת תועצמאב התשענ ילמיסקמ.

Max (Z) = ∑ Xj x [WRCj – ∑ (Pi x Wij)]
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Xj—עטמ גוס לש חטש j )םנוד(

Pi—םימ ק"מ ריחמ

Wij—עטמ רובע השורד םימ תומכ j
WRCj—לודיג לש חטש תדיחיל )הסנכה( םימ לש 'ב המורת j
WRC—םימה ריחמל טרפ ,תורישיה תואצוהה לכ תתחפהב וטורב הסנכה

.םינשדו םינוש םירמוח ,םדא חוכ ,ןוכימ תוללוכ תורישיה תואצוהה

‰‡ÈÏÂˆÈÌ

:םיצוליא המכ יפל עצוב לדומה

;םיחלוק לש הנימזה תומכב תוקשהל ןתינש ילמיסקמ חטש.1

;)קוש תשירד תוחנה( לודיג לכ לש ילמיסקמ חטש.2

Wij x Xj  = W∑  םימל השירד כ"הס.3

)W = הנוע/הנש התואב םינימזה םימה לכ ךס(.

תעקב רוזאב ידמל שדח אוה םיקשומ תיז יעטמ לשו םירישנ לש תואלקחה ףנעש רחאמ

ןכלו ,םימייקה םיעטמהמ םויה לבקתמה חוורה תא דומאל תורשפא לכ התייה אל ,ןינכס

תושירד ונל תורורב אל ןיידע ,ךכ לע ףסונ .תמא ינותנ לומ לדומה תא לייכל רשפא היה אל

תשירד ארקנש הנתשמ רובע לדומה לש תוצרה ועצוב ןכלו ,הנוע לכב לודיג גוס לכל קושה

.לודיג גוס לכ לש ילמיסקמ חטש ץוליאב לדומב אטבתהש ,קוש

דע הנשב שומישל םיחלוק ק"מ 000,590,1 לש תומכ תריחב ידי לע השענ בושיחה

:הלאה תויומכב שמתשהל ונתורשפאב היהי ,3 לופיטה תפולח חתופת םא .0202 תנש

;1002-3002 םינשב ק"מ 1.000,590,1

;0102 תנשב ק"מ 2.000,590,2

.0202 תנשב ק"מ 3.000,590,4

לש היקשהה תייצפוא תא ריאשהל רשפא ,םינימזה םיחלוקה לכב שמתשהל יוצרש רחאמ

.ןוילע לובג אלל תיזה יעטמ

תאזכ השירד היהת םא — םומינימ ץוליא לש תורשפאה תא ןוחבל רשפאמ הז לדומ

אוה ילמיסקמה חוורה ןכש ,תילאיר הניא וז השירד תילכלכ הניחבמ ךא ,םיוסמ לודיגל

.םיאלקחה ינפב דומעיש ץירמתה

.2002 תנשמ םימה תוביצנ ןוריחמ י"פע עבקנ — ק"מ/ח"ש 15.0 — םימה ריחמ
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·‰ ˙ËÈ˘‰˜È„

:ןלהלדכ העצוב ילמיסקמ חוור תלבקל לדומה תצרה

± ‰ˆ¯‰

חטש .םנוד 000,5 וא 005,2 — תחא הדיחיכ םיעטמה לכ לש ילמיסקמ חטשב שומיש�

םימ רתוי ויהי םא — ןבומכו ,דיתעב רתוי הלודג תונימז היהת םא יונישל ןתינ הז

;היקשהל םינימז

,םויל םיכפש ק"מ 000,3 יפל הבשוח — ק"מ 000,590,1 — שומישל םיחלוקה תומכ�

;תונושארה םינשה שולשב 3 הפולח וא/ו 0202 תנש דע 1 לופיט תפולח סיסב לע

;)ימוקמה קושה תא קפסמה חטשה והזש החנהב( עטמ לכ לש ילמיסקמ חטש תעיבק�

שומיש לש תורשפאה תא קודבל לדומל רשפאל ידכ ,תיזה יעטמ חטש לע הלבגה ןיא�

.םינימזה םימה תומכ לכב רזוח

≤ ‰ˆ¯‰

;םנוד 000,5 ילמיסקמ חטש�

;האולמב הב שמתשהל שיש ,הנשב ק"מ 000,590,1 םימ תומכ�

ךרע יפל ,רתויב םייחוורל רקיעב( םיעטמ לש םימיוסמ םיגוסל ילמיסקמ חטש ץוליא�

;)םהלש WRC–ה

;תיז יעטמ תייקשהל םימב שומיש לע הלבגה ןיא�

.)תונוע שולשל םיקלוחמ םירצומה( תונוע שולשל םימה תקולח�

יפל אלו תונוע יפל םימה שוקיבב תורחת רשפאמ אוהש ךכב איה ןורחאה ץוליאה תובישח

רחואמ הנירטקנו 1 הנועב הקשומ םדקומ הנירטקנ גוסה םא — המגודל .יתנש עצוממ

הז .תיז עטמ ןוגכ ,הנוע התואב הקשומה עטמ םע הרחתי םדקומ הנירטקנ יזא ,3 הנועב

םא .ילמיסקמ חוורו קוש לש ילאיר סיסב לע ,םיעטמה ןיב רתוי הבוט הקולח רשפאי

רשאכ ,םירחאו דקש ,תיז ןוגכ םילודיגב הריחב היהת אל ,תונוע יפל היהת אל תורחתה

םהש ףיזש וא הנירטקנ יעטמ לש וזמ הנוש הנועב םייחוור תויהל ולכוי ולא םילודיג

.תרחואמ הנועב לודיגל םייחוור
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ÁÂ˙ÈÂ ÔÂÈ„ ¨˙Â‡ˆÂ˙ Æ∂

ץוליאב יוניש רובע ילמיסקמה חוורה תא ונתייש םילודיגה חטש תא תמכסמ 02 הלבט

לודיג יחטש .)ק"מ/ח"ש 15.0–ל עבקנ םימה ריחמ( הצרה לכב לודיג לכ לש ילמיסקמ חטש

םיילמיטפואה םיחטשה תא בשחל ידכ ,לדומל ונזוה %02–ו %01 ,%5 ,%2 לש םיילמיסקמ

הנש לכב תוקשהל ןתינש םיתיזה יעטמ חטש ,תאז תמועל .הנשב ילמיסקמ חוור ונתייש

םומיטפואה תקולח רחאל םיחלוקה לש תפדועה תומכה תא טולקי הז ףנעש ידכ ,לבגוה אל

.רתוי םייחוורה ירפה ילודיג ןיב

,)םנוד 000,5( ןימז המדא חטש כ"הסמ לודיג לכל ילמיסקמ חטש %2 לש ץוליאה רובע

המישרהמ לודיג לכ לש )%2( םנוד 001–כ תייקשהל ילמיטפוא ןורתפ ,יופצכ ,לדומה ןתנ

םיתיז יעטמ חטש לש וז הריחב .םיתיז יעטמ לש םנוד 712,1–כ תייקשהלו ,41 הלבטב

.םינימזה םיחלוקה ק"מ 000,590,1 לכב שמתשהל ידכ ,לדחמ תרירבכ הלבקתה

הווש הקולח םיקלוחמה ,םנוד 003,1–ל ירפה יעטמ חטש תא ליבגה )%2( הז ץוליא

.הנשב ח"ש ןוילימ 47.3–כ לש ילמיסקמ חוור םע ,םילודיגה יגוס לכ ןיב )םנוד 001(

ןורתפל האיבה %5 לש ךרעל םילודיגה לכ לש )חטש ץוליא( ןוילעה ףסה תאלעה

.)רתומ ילמיסקמ ךרעכ םנוד 052( הז ץוליא תולובגב רתויב םייחוורה םילודיגב דקמתמה

קסרפא ,)רחואמ( ןומיר ויהי הז ץוליא רובע ילמיסקמה חוורה תא ונתייש םילודיגה

דבלמ ,םילודיגה חטש כ"הס .)רחואמו עצמא ,םדקומ( ףיזשו )רחואמ( הנירטקנ ,)רחואמ(

הלא םיעטמ לש תיתוכיאה הקולחה ךא ,דבלב םנוד 002–ב לדג םנמא ,םיתיזה ילודיג

,םילודיגה חטשש ךכל בל םישל יואר .הנשב ח"ש ןוילימ 32.6–כ לש ילמיסקמ חוור הבינה

הצרהבמ תוחפ םנוד 883 — םנוד 921,2 אוה וז הצרהב לבקתהש ,םיתיז יעטמ ללוכ

תתל לדומל רשפִא )%5( תורחתה ףסש םושמ ,לופכ טעמכ חוורה ,תאז םע .הנושארה

םיגוסה ןובשח לע הלבקתה םייחוורה ירפה יגוס תריחב .םייחוור ירפ יגוס רתויל ןורתפ

926–כ לש ךרעל םצמטצהש ,םיתיזה יעטמ חטש ןובשח לע — לכמ רתויו ,םייחוור תוחפה

.1 הצרהב םנוד 712,1 םוקמב םנוד

לכ תא טולקל לוכי )ירוזאה וא( ימוקמה קושה םא — איה רתויב הבושחה הלאשה

דקמתהל ץלמומ ,ןכ םא .תואלקחה דרשמ עבקש יפכ ,WRC חיטבמה ריחמב ירפה ירצומ

.ףיזשו הנירטקנ ,קסרפא ןוגכ ,דבלב תעצומה המישרהמ םילודיג תעיטנב

םוצמצל איבה ,%02–ו %01 לש םיכרעל ,לודיג גוס לכ לש חטשה ץוליאב יטתופיה יוניש

יפל — דבלב רחואמ ףיזשו הנירטקנ ,קסרפא תייקשהב תודקמתהלו םיעטמה יגוסב רכינ
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000,1–ו רחואמ קסרפא לש םנוד 005 תייקשהבו ,%01 לש ץוליאל לודיג לכ לש םנוד 005

.%02 לש ילמיסקמ חטש ץוליאל רחואמ ףיזש לש םנוד

רובעו ,םנוד 637,1 — %02 לש ץוליאל %01 לש ץוליא ןיב הנתשה אל חטשה כ"הס

ירפה יגוס ןיב הקולחה ךא — םנוד 005,1 היה ירפה יעטמ חטש כ"הס םג םיצוליאה ינש

הנירטקנה תרסהל המרג %02 לש ילמיסקמ חטש ץוליא םע לדומה תצרה :הנוש התייה

לש ץוליא רובע הנשב ח"ש ןוילימ 57.7–כ לש ילמיסקמ חוור קפסמ הז יוניש .המישרהמ

.%02 לש חטש ץוליא רובע הנשב ח"ש ןוילימ 60.8–כו ,%01

± ‰ˆ¯‰ ÈÙÏ ÈÏÓÈÒ˜Ó ÁÂÂ¯Â ÁË˘ ˙˜ÂÏÁ ∫≤∞ ‰Ï·Ë

ÏÂ„È‚‰ ‚ÂÒ≤•μ•±∞•≤∞•

ÁË˘ÁË˘ÁË˘ÁË˘
®ÌÂ„©®ÌÂ„©®ÌÂ„©®ÌÂ„©

712,1926632632)ןמש( תיז

———001)לכאמ( תיז
———001דקש
———001)םדקומ( ןומיר
——001052)רחואמ( ןומיר
———001)עצמא( קסרפא
001052005005)רחואמ( קסרפא

———001)םדקומ( הנירטקנ
———001)עצמא( הנירטקנ
—001052005)רחואמ( הנירטקנ

———001שמשמ
——001052)םדקומ( ףיזש
——001052)עצמא( ףיזש
001052005000,1)רחואמ( ףיזש

ÁË˘ Î¢‰Ò≤¨μ±∑≤¨±≤π±¨∑≥∂±¨∑≥∂

˙Â¯ÈÙ ÈÚËÓ ÁË˘ Î¢‰Ò±¨≥∞∞±¨μ∞∞±¨μ∞∞±¨μ∞∞

®‰˘ØÁ¢˘© ÁÂÂ¯ Î¢‰Ò≥¨∑≥¥¨∏≥∞∂¨≤≥≥¨∂μ∞∑¨∑μ≥¨≤∑μ∏¨∞μ∑¨∞≤μ
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םע )תוכיא( הסג האוושהב .לדומה תא םתרזעב לייכל ןתינש תמא ינותנ ןיא ,ליעל רומאכ

הפולח 2 הצרהב תוארל רשפא ,)הנירטקנ יעטמ לש םנוד 002-003( םויה םייקה בצמה

וליפא ירשפא םיעצומה םילודיגה לכמ םנוד 052–כ לש רצות קוויש םא ,ידמל תילאיר

.ימוקמה קושב

תריחב םע העצוב )תונועה שולש ןיב םימב שומישב תורחתה תקולח יפל( 2 הצרה

התייה הלבגהה .ןושארה לדומב ולבקתהש רתויב םייחוורה םיגוסל ילמיסקמ חטש ץוליא

םירחאה םיעטמה ,קסרפאו ףיזש ,הנירטקנ לש ילמיסקמ חטשמ %02–ו %01 ,%5 ,%2

חטש ץוליא ידי לע ולבגוה אל ,1 הצרהב ומכ ,םיתיזה יעטמו ,)כ"הס( %01–ב ולבגוה

.ילמיסקמ

≤ ‰ˆ¯‰ ÈÙÏ ÈÏÓÈÒ˜Ó ÁÂÂ¯Â ÁË˘ ˙˜ÂÏÁ ∫≤± ‰Ï·Ë

ÏÂ„È‚‰ ‚ÂÒ≤•Øμ•μ•Ø±∞•±∞•Ø±∞•≤∞•Ø±∞•

ÁË˘ÁË˘ÁË˘ÁË˘
®ÌÂ„©®ÌÂ„©®ÌÂ„©®ÌÂ„©

——344343)ןמש( תיז
————)לכאמ( תיז

————דקש
————)םדקומ( ןומיר
————)רחואמ( ןומיר
————)עצמא( קסרפא
————)רחואמ( קסרפא
——001052)םדקומ( הנירטקנ
——001052)עצמא( הנירטקנ
001052005141)רחואמ( הנירטקנ

—0562005052שמשמ
001052005000,1)םדקומ( ףיזש

—001052293)עצמא( ףיזש
001052005000,1)רחואמ( ףיזש

ÁË˘ Î¢‰Ò±¨∂π≥ ´ ∂μ∞≤¨≥¥≥≤¨±π≤≤¨±¥±

˙Â¯ÈÙ ÈÚËÓ ÁË˘ Î¢‰Ò±¨≤μ∞≤∞∞∞≤¨±π≤≤¨±¥±
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לודג היה לבקתהש ילמיסקמה חוורה ךא ,1 הצרהב המשרנש וזל ההז המגמ ןאכ הלבקתה

.ןושארה לדומה תצרהב לבקתהש הזמ )2 לדומב 2 הצרה דבלמ( טעמב

תוקשהל םעט ןיאש — הנקסמב התייה הז לדומב רתויב הבושחהו הנושה האצותה

.םיעטמה לכל רתוי וא %01 אוה ילמיסקמה חטשה ץוליא רשאכ םיתיז יעטמ

ןתינ ילמיסקמ חטש הזיא דעו קושה תלוכי יהמ — ןאכ םג ,איה הבושחה הלאשה

?םיאלקחל בוט ץירמת שמשיו יאדכ היהי ילמיסקמה חוורהש ידכ עיגהל

)תמא( חטשה ינותנ ולבקתישכ ידמל תיתימא הכרעה ןתייש ךכ הז לדומ חתפל רשפא

,עצומה לדומה לויכל רוזעיש ינושאר סיסב וקפסי ולא םינותנ .ןינכסב םייקה לדומהמ

ןונכת יבגלו תואלקחה דיתע יבגל ןהילע ךמתסהל ךרוצה יד תונימא תוכרעה ויהי זאו

.ןינכס תעקב רוזאב הז ףנעל ירוזא

ןוגכ ,ןינכס תעקבב םייחוור תויהל םילוכיה םילודיג יגוסו םיפנע דוע קודבל יאדכ

.םיירוביצ םינג תייקשהו תוננגה ףנע חותיפ ,ץע רוצייל םילודיג

חוורה תמגמ תא תוארהל ינושאר ןויסינ השענ )תוצרהה יתש( בושיחה תמגודב

תובר תוחפשמל הסנכה תפסות — ןינכס תעקב רוזאב הז ףנע חותיפמ היופצה תיבויחה

.וז תואלקחב קוסעל תונכומה
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˙ÂˆÏÓ‰Â ÌÂÎÈÒ Æ∑

ÌÈÎÙ˘· ÏÂÙÈË

תכרעמ תמקהו )1 הפולח( ןינכסב תמייקה תכרעמה גורדש — ונחבנש תופולחה יתש.1

ץילמהל אב הז ח"ודו ,תופדעומה תופולחה ןה — )3 הפולח( ןינכס תעקבל תירוזא לופיט

חיטבת וז הפולח .רצק ןמזבו תולקב העצבל ןתינש ,תידיימ הפולח איה 1 הפולח .ןהילע

חותיפ ךשמהל םורגת ףא התריחב ;ןינכס רוזאב םיחלוקב רזוחה שומישה ךשמה תא

הבוט המרל ועיגי עצומה גורדשה עוציב רחאל ולבקתיש רגאמה יחלוקש םושמ ,הז ףנע

הפולח יפל םיכפשב לופיטה ריחמ .םיעצומה םילודיגה יגוס לכב שומיש חיטבתש דואמ

ש"טמב לופיטו םיפדוע תכלוה ללוכ ,תונושארה םינשב ק"מ/ח"ש 26.0–כ היהי וז

.לאימרכ

לע הלעת אל היקשהל םינימזה םיחלוקה תומכש ךכב אוה 1 הפולח לש ןורסיחה

לאימרכ ש"טמל רבעותש םיכפשה תומכ וליאו ,0202 ןונכתה תנשב םג ק"מ 000,590,1

ןינכסל הבוטו תימוקמ התויה אוה וז הפולח לש ףסונ ןורסיח .הנש לכב לדגתו ךלת

.ןינכס תעקבב םיבושייה ראשב תבשחתמ הניא איה ;דבלב

לכ יכפושב לופיט תרשפאמה ,חווט תכורא הפולח איה 3 הפולח ,וז הפולח תמועל.2

םג םיחלוקב רזוחה שומישה תא חתפל תרשפאמ וז הפולח .ןינכס תעקבב םיבושייה

ןינכסב תואלקחה לש לדומה תא קיתעהלו ,אנח רידו הבארע ןוגכ ,םירחא םיבושייב

תיתנש תומכל עיגהל לכות איהו ,דואמ ההובג רזוחה שומישה תלוביק .ולא םיבושייל

.ןינכס תעקב יבושיי לכב תונימז תומדא תייקשהל — םיחלוק ק"מ 000,000,4–כ לש

םא ןובשחב האיבהל שי ךא ,רצקה חווטב 1 הפולח לע יפסכ ןורתי ןיא וז הפולחל

הפולח תחלצהל יחרכה יאנת — ימוקמ רזוח שומיש ללוכה חווט ךורא ןונכתב רבודמ

52.1–כו תונושארה םינשב ח"ש 84.1–כ היהת םיכפש לש ק"מ תולע ,וז הפולח יפל .וז

.תויאלקח תוקלחלו תומדאל םיחלוק תקינס ללוכ ,0202 ןונכתה תנשב ח"ש

לש בר רפסמל הדובע תויונמדזה תחיתפ אוה 3 הפולח לש םיבושחה תונורתיה דחא

דעו םיאנכטו ןויקינ ידבועמ — םינוש םיגרדבו ומצע לופיטה ןוכמב — םידבוע

.םיסדנהמ
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1 תופולחה ינפ לע ןורתי לכ ןיא )לאימרכ לש לופיטה תכרעמל תורבחתה( 2 הפולחל.3

םינשב היהת וז הפולח יפל םיכפשב לופיטה תולעש םושמ ,תיפסכ הניחבמ 3–ו

ץמאל ןינכס תעקב יבושיי וטילחי םא .רזוח שומיש לכ אלל ,ח"ש 94.1–כ תונושארה

םיחלוק לש ק"מ תולע יזא ,רזוח שומישל םיחלוקה תביאשל תורשפא םע ,וז הפולח

ןוכמ( 2 הפולח יפל ק"מ/ח"ש 84.1 תמועל — ח"ש 98.1–כ לש ךרעל עיגת םירגאמל דע

תכרעמב לופיט( 1 הפולח יפל ק"מ/ח"ש 26.0–ו )ןינכס תעקב יבושייל ירוזא

.)לאימרכל םיפדוע תכלוהו תגרדושמה

עפשוי רזוחה שומישה אשונ ,)לאימרכ ש"טמ( 2 הפולחב הובגה ריחמה לע ףסונ

תעקב דע לאימרכמ םיחלוקה תכלוהב תויעבו םימה תקפסא תואדו ןוגכ םינתשממ

.ןינכס

םויה חתפתמה ידוחייה לדומה תלשכהל והשלכ בלשב םורגל תולולע ולאכ תויעב

.הנירטקנה יעטמ תייקשהל םיחלוקב רזוח שומישל ןינכסב

 ÌÈÁÏÂ˜· ¯ÊÂÁ ˘ÂÓÈ˘—˙Â‡Ï˜ÁÂ 

תועצמאב ילמיסקמ חוור בושיחל חתופש ילמיטפוא יראיניל לדומ םאתוה וז הדובעב

םימ גוסב שומישל םאתוהו ץמוא לדומה .)תונוש תויוכיא( םימ לש םינוש םיגוסב היקשה

.ח"ש 15.0 — עובק ריחמב )םיחלוק( דחא

םוסרפ יפ לע ורחבנ םילודיגה .םינוש חטש יצוליא דגנכ העצוב לדומה לש הצרהה

.)יברעמה לילגה( ןינכס תעקב רוזאב םייאדכה םילודיגה לע 0002 תנשמ תואלקחה דרשמ

,הנירטקנ ןוגכ ,ירפ ילודיג לש תואלקחה ףנע חותיפ ךשמהב תיבויח המגמ וארה תואצותה

ועבקנש חטשה יצוליא תולובגב םיילמיסקמ םיחוור ונתנ הלא םילודיג .ףיזשו קסרפא

.הצרה לכב

םיילכלכ םימרוגב בשחתמ אלו ינטשפ ותויהמ םיעבונ הז לדומ לש תונורסחה

אל ,ךכ לע ףסונ .ב"ויכו םיפדוע ,קוש תשירד ,היצלפניא :תוריהמב לארשיב םינתשמה

אוה ,תאז תורמל .םירסח וללהש םושמ ,תמא ינותנ יפ לע ותוא לייכל תורשפא התייה

ירפ יעטמב רזוחה שומישה חותיפ לש תיבויח המגמ הארמו הבוט תינושאר הכרעה קפסמ

.םיאתמ קוש רקסמ לבקל וא עובקל שיש קושה תושירד תרגסמב — ןבומכ ,םייחוור

ךשמייו בחרנ היהיש ,ןינכס תעקב רוזאב תיאלקח היקשהל םיחלוקב רזוח שומישל

,םיעצומה םילודיגה יגוסל המיאתמה ,ההובג םיחלוק תוכיא חיטבהל בושח ,ןמז ךרואל
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תא דגאיש ילוהינ–ינוגרא הנבמ םג חיטבהל בושח ,םלואו .םיחלוקה תקפסאב תואדו ןכו

ןימא לועפת רשפאי הזכ דיגאת .ןינכס תעקב רוזאב םיחלוקב םישמתשמה םיאלקחה לכ

.היקשהה תוכרעמלו תוקלחה ישארל םימה תכלוהו הקולחה תוכרעמ לש

)רזוח שומישו ימוקמ לופיט תוללוכה( 3–ו 1 תופולחה תחלצהל ןושארה יאנתה ןכל

הרוצב םלצנלו םיחלוקה תא טולקל בייחתיש ,םיאלקח דיגאת לש תידיימ המקה אוה

תרזעב — עבקי דיגאתהש םיינויוושו םירורב םיללכ יפל םיחלוקה תא קלחלו ,התואנ

.םירחאו הפוטנ תיב םירע דוגיאמ ,תואלקחה דרשממ םיחמומ

:הלאה םיאשונל םג יארחא היהי דיגאתה

םימ תומכו חטש/עטמ גוס לע םיססבתמה םיללכ יפל םיאלקחה ןיב םימה תקולח.1

;חטש/עטמ לכל תילמיסקמ

דוגיאב םידבועה עוצקמ ישנא ,תואלקחה דרשממ םיחמומ ףותישב ולא םיללכ תעיבק.2

;09–ה תונש תליחתמ טקיורפה תא הוולמה לילגה תדוגאבו הפוטנ תיב םירע

,קוש תושירד יפל תוקשהלו לדגל ןתינש םילודיגהו םיעטמה יגוס לש ןונכת תנמזה.3

;תויחוורו עקרק ,םימ תונימז

תועצמאב ןינכס תעקב יבושיי םע םולשתה תרדסהו )תישדוח( םימה תרגא תייבג.4

;הפוטנ תיב םירע דוגיא

םיאשונב םיקיתווה םיאלקחה לש עדיה תרשעהו םישדחה םיאלקחה תכרדהל תוירחא.5

;ב"ויכו םיחלוק ,םימ ,תואלקחל םירושקה

:םינוש םיאשונב תואלקחה דרשמו הפוטנ תיב םירע דוגיא ףותישב ןויע ימי ןוגרא.6

;)טיק( תוכרע תועצמאב תוטושפ תוקידבו םימ תוכיא�

;היקשהל םיחלוקב שומיש לש םייתאורבתו םייתואירב םיטביה�

;עקרקה חטשו לודיגה גוס לומ תומכו תוכיא�

.םירחא םיאשונ�

חיטביו דיגאתה תוליעפ תא רקביש ןובשח האור הנמיו תותומעה םשר לצא םשריי דיגאתה

.ןיקתה ולוהינ תא
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