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תחלמה לש  העפשה  בגנה –  ןופצב  עקרק  דוביא 
הפיחסו הילב  יכילהת  לע  םילחנ  תודג 

גלזמה הצק  לע 

היוארה בלה  תמושתל  הכוז  אל  אשונה  תמלענו , תכלוה  לארשיב , דוחייבו  םלועב , עקרקהש  יפ  לע  ףא 
.רוביצה דצמו  תיעדמה  הליהקה  דצמ  לארשיב 

.בגנה ןופצב  תועקרק  תפיחסל  ליבומש  חלמ , תיילב  לש  ךילהת  תוחתפתהל  תינשדח  השיג  גיצמ  רמאמה 
.רבדמ ירוזאב  תועקרק  ןדבאל  םינוכיסה  תנבהל  תמרות  השיגה 

, ךכ םאו  םיחולמו , םידודר  םוהת  ימ  םהב  שיש  ץראב  םיפסונ  םירוזאב  םייקתמ  ראותמה  ןונגנמהש  ןכתיי 
.הלא םירוזאב  םג  הפיחסהו  הילבה  יכילהת  תנבהל  יתועמשמ  אוה 

םירוזאה יופימ  םינוכיס –  תפמ  תריצי  רשפאת  ראותמה  תועקרקה  תפיחס  ךילהת  לש  תרפושמ  הנבה 
ילבקמלו םיננכתמל  ינונכת  ילכ  שמשל  לכות  וזכש  הפמ  .הז  ךילהתב  עקרקה  דוביאל  לאיצנטופ  םהב  שיש 

.תוטלחהה
תכרעמה
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ריצקת

תולעת  ) םירינצ תורצוויהל  תמרוגה  העודי  העפות  איה  םיצורע  תודגב  םימ  תעיפשו  לוחלח  יכילהתמ  האצותכ  הילב 
תורתחתהו ףונה  בוציעב  בושח  קלח  וללה  הפיחסהו  הילבה  יכילהתל  .םימושג  םירוזאב  םילחנ  תודג  ךרואל  הילב )

הז רוזאב  םילחנהש  יפ  לע  ףא  ברעמ , ןוויכל  סלה  ירושימ  תא  םיצוחה  בגנה , ןופצ  ילחנב  םג  ופצנ  םימוד  םירינצ  .םילחנה 
ריבס אל  וללה  םיאנתב  .מ  הנטקה מ-300 מ" תיתנש  םיעקשמ  תומכ  םע  הצחמל  ירבדמ  רוזאהו  הנשה  בור  םישבי 

תורצוויה תרבסהל  יפולח  ןונגנמ  ןחוב  הז  רקחמ  .םירינצה  תורצוויהל  תמרוגה  איה  םיצורעה  תודגמ  םימ  תעיפשש 
לובגב םיחלמ  תורבטצהל  תמרוג  םיחולמ  םוהת  ימ  לש  תימינ  היילע  יכ  עצומ  .בגנה  ןופצ  לש  םילחנה  תודגב  םירינצה 
.םהלש תורבטצהה  ירוזאב  הילבל  עקרקה  תודימעב  הדיריל  םימרוג  וללה  םיחלמהו  תימינה , היילעה  רוזא  לש  ןוילעה 

רבד לש  ופוסבש  םירינצ , םיחתפתמו  לחנה  תודג  יקלח  ראשל  תיסחי  תצאומ  הילב  תשחרתמ  הלא  םירוזאב  ןמז –  ךרואל 
.רוזאב הנשמה  יצורעו  םילחנה  תורתחתהלו  םילחנה  תודג  תוטטומתהל  םימרוג 

אובמ

הלכתמ באשמכ  עקרקה 

םייתועמשמ םידעצ  וטקניי  אל  םאו  ךכ , רבדה  ןיא  השעמל  ךא  עיגפ , יתלבו  לבגומ  יתלב  באשמכ  עקרקה  תספתנ  םיבר  יניעב 
ךותב יכ  יופצ  ץראה , רודכ  תועקרק  רומישל  תומוזי  תולועפ  וטקנייו  םוחתב  םירקחמל  םיבאשמ  וצקוי  אלו  אמייק , - רבו ןוכנ  לוהינל 

ןוזמה תקפסאל  תושורדה  תוכיאבו  תומכב  עקרק  יחטש  קיפסמ  וב  ויהי  אלש  ימלוע  רבשמ  ינפב  דומענ  םינש  תורשע  המכ 
16–14- כב ץראה  רודכ  ינפ  לע  םייאלקח  םיכרצל  דבועמה  עקרקה  חטש  דמאנ  תונורחאה  םינשה  ב-30  םלועה  . תייסולכואל 

תייסולכוא תלידג  בצקב  בשחתהב  .םדאל  תוחפ מ-2,500 מ"ר  לע  םדאל  דבועמה  עקרקה  חטש  דמוע  םויהל  ןוכנו  "ר , מק ןוילימ 
םלועה תייסולכוא  ללכ  תא  ןיזהל  ידכ  ץראה  רודכ  לש  ולדוגמ  לופכה  עקרק  חטשב  ךרוצ  היהי  תנש 2050  דע  יכ  יופצ  םלועה 

. ותכירצו  ןוזמה  רוציי  יפואב  םייתועמשמ  םייוניש  ולוחי  אלש  החנהב  הב , ךומתלו 

עקרק דוביא  יכילהת 

םיצאומ רויע  יכילהת  בקע  םצמטצמו  ךלוה  ןוזמ  תריצילו  דוביעל  תונתינה  תועקרקה  חטש  םלועה , תייסולכוא  תלידגל  ליבקמב 
לע יליע  . רגנל  םירושקה  םיכילהת  תובקעב  רקיעב  (, erosion  ) תועקרק תפיחסו  ( weathering  ) הילב ןכו  החלמה , יכילהת  , 

לש 24 לקשמבו  "ר  מק לש כ-20,000–50,000  חטשב  עקרק  תדבוא  הנש  ידמ  "ם ,) ואה לש  תיתביבסה  תינכתה   ) UNEP-יפ ה
הילבה  תועקרקה  , תחלמה  יכילהת  תא  ונחב  םיבר  םירקחמ  הלא  . םיכילהת  ללגב  תונוט  דראילימ 

םוקישלו םיקזנה  רועזמל  םיכרד  ועיצהו  םהל , םימרוגה  םיילקיזיפהו  םיימיכה  םינונגנמה  תא  וגיצה  ולוכ , םלועב  הפיחסהו  
יתלב אל  יכ  םא  תוחפ , םיצופנ  הפיחסלו  הילבל  החלמה  יכילהת  ןיבש  רשקה  תניחבל  םיבלושמ  םירקחמ  תאז , םע  .תועקרקה 

.הז רמאמב  ביחרנ  ךכ  לעו  םימייק  ,

[10]
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ןושחנ ירוא  םוליצ : םהב |  םירתחתמו  סלה  ירושימ  תא  םיצוח  ררג  לחנ  ילבוי 

תועקרק תיילבו  החלמה 

תויתיסרח תועקרק  ןּורִתנל  םירושק  תורפסב  םינודינה  תועקרק  תפיחסלו  הילבל  החלמה  יכילהת  ןיבש  םיירקיעה  םירשקה 
ףסונ ןונגנמ  הפיחסהו  . רגנה  יכילהת  תרבגהלו  תועקרקה  םוטיאל  םרוגש  ךילהת  םימ , םע  עגמב  תואב  ןה  רשאכ  תוחפותש 

םיחלמה תושבגתה  עקרקה  . יבובקנב  םיחלמ  תושבגתה  בקע  עקרקה  לש  יזיפה  הנבמה  תושלחיה  אוה  תורפסב  ןודינש 
םירקחמ  רפסמ  .הלבתמו  עקרקה  תררופתמ  ךכמ  האצותכו  עקרקה , יריגרגל  חלמה  ישיבג  ןיב  הקיחד  תוחוכ  תלעפהל  תמרוג 

ךכמ האצותכו  םימה , תעיפש  ירוזאב  םיחלמ  תורבטצהל  הליבומ  םילחנ  תודגמ  םיחילמ  םימ  תעיפש  יכ  וארה   
םילחנה תורתחתה  תצאהל  ליבומה  רבד  תיתועמשמ , הרוצב  הילב  יכילהת  ינפב  התודימעו  עלסה ) וא   ) עקרקה תוביצי  תועגפנ 

, םילחנה תודג  ךרואל  תועיבנ  םהב  אוצמל  רידנ  אלש  םיחל , םירוזאל  סחייתמ  תורפסב , ןודינה  הז , ךילהת  .תועקרק  תפיחסלו 
רקיעבו לארשיב , רויא 1א .)  ) םיחולמה םימה  תעיפש  ירוזאב  הילב ) תולעת   ) םירינצ םירצונו  םיחלמ  םירבטצמ  ךכמ  האצותכו 

םימ לש  העיפשל  םירושקה  הילב  יכילהת  אוצמל  הפוצמ  אל  ןכלו  הנשה , תומי  בור  םישביה  בזכא  ילחנ  םה  םילחנה  בור  בגנב ,
.םיצורעה תודגב  םיחלמ  תורבטצהלו  םיחולמ 

[25 , 1]

[21 , 14 , 12]

,5 , 4]

[34 , 14 , 13 , 12 , 6
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רויא 1
ילאוטפסנוקה לדומל  םיחלמ  תורבטצהו  םימ  תעיפשל  לבוקמה  לדומה  ןיב  האוושה 

תימינ היילעב  םיחלמ  תורבטצה  לש 
תודגב םיחולמ  םימ  תעיפש  בקע  םיחל  םירוזאב  םירינצ  תורצוויהו  םיחלמ  תורבטצה  תרבסהל  לבוקמה  לדומה  .א 

םילחנה תודגב  םירינצה  תורצוויהלו  םיחלמה  תורבטצה  תרבסהל  הז  רקחמב  עצומה  ילאוטפסנוקה  לדומה  .ב  .םילחנה 
.רבדמ ירוזאבש 

בגנה ןופצב  תועקרק  תיילב 

תועקרק  תפיחסו  הילב  יכילהתל  ההובג  ןוכיס  תגרד  ילעב  םירוזאכ  םידגומ  טרפב , ררג  לחנ  רוזאו  ללכב , בגנה  ברעמ  - ןופצ
; עקרקה יפוא  א ) : ) םה רוזאב  םייעבטהו  םידבועמה  תונורדמב  עקרקה  תפיחסל  ןוכיסה  תמר  לע  םיעיפשמה  םיירקיעה  םירטמרפה 

וקסעש םירקחמה  בור  עקרקה , יפוא  לע  העיפשמ  תוחילמהש  יפ  לע  ףא  עקרקה  . ינפב  תיסכתה  יפוא  ג ) ; ) ןורדמה עופיש  (ב )
אל דוחייבו  הרישי , הרוצב  הילבל  עקרקה  תודימע  לע  םתעפשהלו  החלמה  יכילהתל  וסחייתה  אל  בגנה  ןופצ  רוזאב  הילב  יכילהתב 

, הילב יכילהת  יכ  ואריש  הדבעמ  תודידמ  לש  תואצותו  ררג  לחנמ  הדש  תויפצת  וגצוי  הז  רקחמב  .רוזאבש  םיצורעה  תודגל 
םילוכי םיחלה , םילקאה  ירוזאב  םירצונה  הלאל  םתרוצב  םימודש  םירינצ  תורצוויהלו  םילחנ  יצורעב  םיחלמ  תורבטצהל  םירושקה 

.םיחילמ תונייעמ  ימ  לש  הליעפ  העיפש  אללו  םיירבדמ  םירוזאב  םג  עיפוהל 

עצומה ילאוטפסנוקה  לדומה 

[28].

[28]
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םירצונה םירינצל  םתרוצב  םימוד  םה  .םישבי  םילחנ  תודג  ךרואל  םירינצ  תורצוויה  תרבסהל  ינשדח  לדומ  ןחובו  גיצמ  הז  רקחמ 
היילע יכ  סרוג  לדומה  .עקרקה  לש  החלמה  יכילהת  תובקעב  םירחא  םיכילהתמ  האצותכ  םימרגנ  ךא  רויא 1א ,)  ) םיחלה םירוזאב 

, תימינה היילעה  רוזא  הצקב  הקד  הבכשב  םיחלמ  תורבטצהל  תמרוג  םילחנה  תודג  ךרואל  םיחילמ  םוהת  ימ  לש  ( capillary  ) תימינ
עודמ רבסהה  איה  חתפמ  תדוקנ  רויא 1ב .)  ) םירינצ םירצונו  םיחלמה  תורבטצה  רוזאב  עקרקה  לש  תושלחיה  הלח  ךכמ  האצותכו 
לכב דיחא  ןפואב  שחרתמ  יודיאהש  ןוויכמ  לחנה , תודג  לכ  ךרואל  אלו  תימינה  היילעה  םוחת  שארב  הקד  הבכשב  חלמה  רבטצמ 

.ךשמהב בחרוי  ךכ  לע  רויא 1ב . ראותמכ ב הרפסומטאל  ץורעה  תודגב  החלה  עקרקה  ןיבש  עגמה  חטש 

ןושחנ ירוא  םוליצ : רוזאב |  עקרקה  דוביא  יכילהת  תא  ןסרל  ודעונ  "ל  קק לש  םיצעה  תועיטנו  בגנה  ןופצ  לש  הטיחה  תודש 

םירמוחו תוטיש 

רקחמה רוזא 

, סל  איה  רוזאב  עקרקה  רויא 2 .)  ) רהדִת בשומל  לבוש  ץוביק  ןיבש  עטקב  ררג  לחנ  רוזאמ  הדש  תויפצת  לע  ססבתמ  הז  רקחמ 
לחנל םיזקנתמה  םישבי  םיצורע  רפסמ  םע  תיסחי , ירושימ  יאלקח , ףונ  אוה  ףונהו  לוחו , טליס  תיסרח , לש  םינתשמ  םיזוחא  םע 

רוזאב יברעמה , ולובגו  רטמ , לש כ-200  הבוגב  אוה  לבוש , ץוביק  רוזאב  יחרזמה , ולובג  .ברעמ  ןוויכל  תונידעב  לפתשמ  רוזאה  .ררג 
יחרזמה וקלח  .ברעמל  חרזממ  רקחמה  חטש  תא  הצוח  רושב , לחנל  זקנתמה  ררג , לחנ  .רטמ  לש כ-110  הבוגב  אוה  רהדִת ,

םודאה שלושמל  ברעממ   ) יברעמה וקלחו  םידדוב , ןופטיש  יעוריאב  טעמל  הנשה , לכ  שבי  רויא 2א ) בש םודאה  שלושמל  חרזממ  )
לש כ-4,000 רולכ  זוכיר  םע  םיחילמ   רוזאב  םוהתה  ימ  .ץורעה  תיתחתב  םימ  תועיבנ  תוכזב  הנשה  לכ  םרוז  רויא 2א ) בש

ןטק מ-300 רוזאב  יתנשה  םיעקשמה  עצוממ  רוזאב  . םוהתה  ימב  םיירקיעה  םינויה  םה  ןרתנהו  רולכה  ינוי  .רטילל  םרגילימ 
.מ מ"

[7]

[21]

[31]
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רויא 2
רקחמה רוזא 

ררג לחנמ  םיאצויה  םיצורעה  לש  רופסמ  םע  רקחמה  רוזא  זכרמ  לש  הלדגה  ב ) ; ) רקחמה רוזא  לש  ריווא  םולצת  (א )
םיצורעב 2 ו-3. ועצוב  תודידמה  רקיע  .םהב  ואצמנ  םירינצהש 

הדבעמב תוזילנאו  הדש  תודידמ 

ךרואל תורָפומ  יתלב  עקרק  תואמגוד  תחיקלו  ררג  לחנ  תודג  ךרואל  הילב  ירוזא  תאיצמל  םיינושאר  םירקס  וללכ  הדשה  תודידמ 
.םהב ואצמנ  םירינצהש  םיצורעה  תודג  ךרואל  םיליפורפ  לש  בר  רפסמ  ךותמ  יארקאב  ורחבנש  לחנה , תודגמ  םיליפורפ  ינש 
עקרקב תוחילמה  תמר  תדידמלו  תישוגה  תופיפצהו  עקרקב  תוביטרה  תלוכת  לש  תומיכל  הדבעמב  ושמיש  עקרקה  תואמגוד 

תוחוכל עקרקה  תודגנתה  תדימ  ךכ , לע  ףסונ  הסימתב  . םיירקיעה  םינויה  יזוכיר  תדידמל  םג  ומכ  היוורה , הסיעה  תטישב 
ופסאנ עקרקה  תואמגוד  (. H-4212 1, Humbolt Manufacturing Company, IL,USA  ) ךכל ידועיי  רישכמ  תרזעב  הדדמנ  הריזג 
, עקרקה םקרמ  ןויפאל  םג  ושמישו  טסוגואב 2015 , קוצמה  ינפמ  לש כ-10 ס"מ  יקפוא  קחרמב  ומצע , ךוותהמו  קוצמה  ינפמ 

. רטמורדיהה  תטישב  הדבעמב ,

םשג יעוריא  רחאל  הבטרה  תיזחו  םימ  תעיפש 

תודוקנ שפחל  ידכ  םיקזח , םשג  יעוריא  רחאל  רקיעב  הדשב , תויפצת  ועצוב  לש 2014–2015 ו-2015–2016  םיפרוחה  ךלהמב 
תודגב התפצנ  עקרקה  ךות  לא  םשגה , תרידח  קמוע  וא  הבטרהה , תיזח  ךכ , לע  ףסונ  .םיצורעה  תודגמ  םימ  תעיפש  ןהב  שיש 

.הבוטר עקרקה  חטשה  ינפל  תחתמ  קמוע  הזיאל  דע  סלה , יקוצמ  ךרואל  ןיעב , ןיחבהל  ןתינ  היהש  ןוויכמ  םיצורעה ,

םוהת ימ  יסלפמ 

םיסלפמ בושיחל  ושמיש  םוהתה , ימ  לש  םיקמוע  תדידמ  םשל  םימה  תושר  תרטנמש  רקחמה , רוזאב  םיחודיק  רפסממ  םינותנ 
םיסלפמהש נ"צ 174078/592621 )  ) רוזאה חרזמב  המודק  ראב  תוללוכ  הלא  תודוקנ  .ןמזה  םע  םיסלפמה  יוניש  ןויפאלו  רוזאב 

תודידמ סיסב  לע  רויא 1א .) ( ) נ"צ 172600/587500 ו-173300/588300  ) תוינרדומ תוראב  יתש  דועו  תנשמ 1950 , הב  םידדמנ 
, םיה ינפ  לעמ  טלחומ  ןפואב  בשוח  סלפמה  .םוהתה  ימ  סלפמ  רושימ  בשוח  תוראבה  שולשב  ץרמ 2015  שדוחב  םיסלפמה 
. DTM)  ) רוזאה לש  םייתרפס  הבוג  ינותנ  סיסב  לע  חטשה  ינפמ  םוהתה  ימ  סלפמ  קחרמ  בשוח  בחרמב  הדוקנ  לכ  רובעבו 

תואצות

( הילבה תולעת   ) םירינצ
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ףסונ ןטק  ץורעבו  םוהתה , ימ  תפישח  תדוקנל  תיחרזמ  לחנה , תודג  לע  םירינצ  לש  הובג  זוכיר  לע  עיבצה  ינושארה  עקרקה  רקס 
ךרואל וכשמנ  ץורעה , תיתחת  לעמ  רטמ  לש 1–2  םיהבגב  ועיפוהש  םירינצ  לעמ ל-15  ואצמנ  רויא 2 .)  ) ןופצמ ררג  לחנל  עיגמה 

םישיבג ואצמנ  םירינצה  ךות  לא  בורק  טבמב  3ב .) םירויא 3א ,  ) המוד קמועו  לש כ-25 ס"מ  חתפמ  ילעב  ויהו  םירטמ , רפסמ 
םיצורעה סיסבב  םימיוסמ  םירתא  טעמל  םהילעמ , וא  םירינצל  תחתמ  ופצנ  אל  חלמה  ישיבג  רויא 3ג .)  ) םכותב םינבל  חלמ  ימורקו 
םימה תמירז  ביתנ  םהב , ופצנ  םירינצהש  םירתאה  לכב  רויא 3ג .)  ) הייחמצ םהב  התייה  אלש  תומוקמב  חלמ  ימורק  םהב  ופצנש 

לש 2014– םיפרוחב  .הז  הבוגל  ועיגה  אל  ןופטישה  ימ  יכ  חינהל  ריבסו  םירינצה , הבוגמ  תיתועמשמ  ךומנ  היה  ןופטיש ) יעוריאב  )
םיקזח םשג  יעוריא  רחאל  אל  םג  טרפב , םירינצה  רוזאמו  ללכב  םילחנה  תודגמ  םימ  תועיפש  וארנ  אל  2015 ו-2015–2016 

רטממ לודגה  קמועל  העיגה  אל  ודדמנש , ףרוחה  תונוע  יתשב  םילחנה , תודג  ךרואל  התפצנש  הבטרהה  תיזח  ךכל , רבעמ  .דחוימב 
.םירינצה  הבוגל  אלו  ךרעל  דחא 

רויא 3
חלמה ימורקו  םירינצה  לש  הדש  תויפצת 

ומצע רינצה  ךותב  ופצנש  חלמה  ימורק  .ג  ץורעב 3 ; אצמנש  רתוי  ןטק  רינצ  .ב  ץורעב 2 ; אצמנש  תיסחי  לודג  רינצ  .א 
רוזא תא  ןייצמ  םודאה  רוזאה  .ןוויכ  הזיאבו  חלמה  תונומת  ומלוצ  ןכיה  םיגדמ  יטמכסה  רויאה  .שביה  ץורעה  תיתחתבו 

.םיחלמה תעיקש 

עקרקה תונוכת 

ןתינ רויא 4א  .הבש מ תוביטרה  תלוכתו  עקרקה  םקרמ  ןויפאל  ושמיש  םיצורעה  תודג  ךרואל  הדשב  ופסאנש  עקרקה  תואמגוד 
תודוקנ לכ  רובעבו  המיגדה  ירתא  ינשב  םידיחא  התופיפצו  עקרקה  םקרמשו  תילוח , - ןיט - תיסרחכ תגווסמ  רוזאב  עקרקהש  תוארל 
רויא  ) רתויב שיגרה  אוה  רינצה  רוזא  הדשב , הדדמנש  הילבל , עקרקה  תודגנתה  תניחבמ  רויא 4ב .)  ) םינושה םיליפורפב  המיגדה 
עקרקה תוחילמ  תוזילנא  .ליפורפה  לש  םינוילעה  םיקלחל  תיסחי  רתויב מ-50%  הנטק  התייה  וב  הריזגל  עקרקה  תודגנתה  4ב – )

םיהובג חלמ  יזוכיר  לע  ועיבצה  עקרקה , תואמגודמ  היוורה  הסיעה  יוצימ  לש  תילמשחה  תוכילומה  ןהב  הקדבנש  הדבעמב , ועצובש 
ימב ודדמנש  םיימיכה  םיבכרהלו  םיסחיל  םימוד  םינויה  יסחיו  ימיכה  בכרהה  םג  רויא 4ג .) תוארל ב ןתינש  יפכ   ) םירינצב דואמ 
עקרקב תוביטרה  תלוכת  ינותנ  .םינויה  ללכמ  לעמ ל-80%  םה  ןרתנהו  רולכה  ינוי  יזכרמה –  ץורעה  סיסבב  חלמה  ימורקבו  םוהתה 

עקרקה .םירינצב  התייה  תיברֵמהו  םיליפורפה , שארב  התייה  תירעזמה  תוביטרה  תלוכת  יכ  וארה  וקדבנש , םיליפורפה  ךרואל 
רויא םיגצומה ב הלאל  רבעמ  םיפסונ , םירינצב  םג  וארנ  תומוד  תויפצת  .איה  םג  החל  התייה  םיצורעה  תיתחתבו  םירינצל  תחתמש 
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רויא 4
םיצורעב 2 ו–3 םיחלמה  תורבטצהו  עקרקה  תונוכת 

, תוביטרה תלוכת  תודידמ  תואצות  .ב  תואמגודה ; לכ  רובעב  דיחא  םקרמ  לע  עיבצמש  עקרקה  תואמגוד  םקרמ  .א 
, תילמשחה תוכילומה  לש  הניחבו  םיצורעב 2 ו-3 , עקרקה  יליפורפ  לש  רויא  .ג  הריזגל ; עקרקה  תודגנתהו  תופיפצה 

.םיליפורפה ךרואל  תוחילמה  תמר  לע  הדיעמש 

םוהתה ימ  סלפמ 

םיחילמה םוהתה  ימ  רוזאה  לש  םיבחרנ  םיקלחב  יכ  וארה  בשוחמה  םוהתה  ימ  סלפמו  רוזאב  תוראבב  םוהתה  ימ  יסלפמ  תודידמ 
, וז הדוקנל  תיחרזמ  ךא  םיפשחנ , םוהתה  ימ  רויא 2 ) םודא ב שלושמ   ) חטשה זכרמב  רומאכ –  .חטשה  ינפל  םיבורקו  דואמ  םידודר 

דע לבוש  רוזאמ  לחנה , ךרוא  לכל  .ץורעה  סיסבל  תחתמ  רטמ  אוה 0–2  םוהתה  ימ  קמוע  םילחנה , יצורעמ  םיבחרנ  םיקלח  ךרואל 
לעמ חלמ  ימורק  ףא  םיתעלו  חלמ , ישיבג  הליכמו  החל  ץורעה  תיתחתב  עקרקה  יכ  תוארל  ןתינ  היה  םוהתה , ימ  תפישח  רוזאל 

רויא 3ג . םגדומכ ב חטשה  ינפל 

ןויד

עקרקב חלמה  זוכיר  ןיבו  םירינצה  תורצוויהל  םיחלמה  תורבטצה  ןיב  רורב  רשק  לע  ועיבצה  הדבעמב  תוזילנאהו  הדשה  תויפצת 
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תורבטצה יכ  רורב  תורפסב  םיבר  םיחווידמו  םלועב  םירחא  םירתאמו  העיתפמ , הניא  וז  הדבוע  .הילב  יכילהת  ינפב  התודימעל 
הזמ הנוש  ןאכ  עצומה  םיחלמה  תורבטצה  ןונגנמ  תאז , םע  .הפיחסו  הילב  יכילהתל  עקרקה  תודימעב  העיגפל  תמרוג  םיחלמ 

שי יכו  םיצורעה , תודג  לע  םיחלמ  תורבטצה  ןכתית  םיחולמ  םימ  תעיפש  אללו  םישבי  םירוזאב  םג  יכ  הארמו  תורפסב , ןודינה 
.תועקרק דוביאו  הפיחס  הילב , יכילהת  ץיאמה  םרוגכ  הזה  ןונגנמל  םג  סחייתהל 

םייגולורדיה םיכילהת 

םשג יעוריא  רחאל  הבטרהה  תיזח  תרידח  קמוע  תכרעהו  םילחנה  תודגמ  םימ  תועיפש  שופיח  ךרוצל  וכרענש  הדשה  תויפצת 
תורבטצהש ךכ  לע  העיבצהש  תודע  לכ  התייה  אל  ןכ , יפ  לע  ףא  >(. 125%  ) ירוזאה עצוממל  תיסחי  םימושג  םיפרוחב  ועצוב 

לעמ םשגה  ימ  לש  המירזו  לוחלח  יכילהתל  הרושק  תויהל  הלוכי  םילחנה  תודג  ךרואל  תורצה  תויקפואה  תועוצרב  םיחלמה 
תוביטרה תלוכת  תודידמ  תאז , תמועל  רויא 1א . ראותמכ ב תורפסב , ןודינש  ירקיעה  ןונגנמה  והזש  יפ  לע  ףא  תאזו  םירינצל ,

םיליפורפה לש  םינוילעה  םיקלחה  דועב  עקרקה , יליפורפ  לש  םיכומנה  םיקלחב  ההובג  תוביטר  תלוכת  לע  ועיבצה  עקרקב 
םימה רוקמ  יכ  ןמתסמ  תודידמהמ  .םיצורעה  תיתחתל  תיסחי  םיבורק  םיחילמה  םוהתה  ימ  יכ  וארה  םוהתה  ימ  יסלפמ  תדידמו 

תופוקתב רוחאל  לחנה  תורתחתה  ידי  - לע םירינצה  תורצוויה  לש  תורשפאה  תניחב  .םוהתה  ימ  לש  תימינ  היילע  אוה  םיחלמהו 
איה םירינצב , םיחלמה  תורבטצה  תא  ריבסהל  הלוכי  הניאש  ןוויכמ  ךא  איה , םג  הנחבנ  ןהב , רתוי  הובג  היה  לחנה  סיסבש  תומודק ,

.הלספנ

איה ינש , דצמ  ךא  תיחרכה , םיעטמה  תייקשה  .עקרקה  ףחס  יכילהת  ןוסירל  "ל  קק תועיטנ  עקרב : .רקחמה  רוזאב  םינומיל  עטמ 
ןושחנ ירוא  םוליצ : עקרקל |  םיחלמו  םיסמומ  ףיסוהלו  םוהתה  ימ  סלפמ  תא  תולעהל  הלולע 

עקרקה יפוא 

ןיבש םינויה  יסחיבו  םיחלמה  בכרהב  ןוימדהו  םירויא 4א ו-4ב , םגדומש ב יפכ  תוילקיזיפה , היתונוכתבו  עקרקה  םקרמב  תודיחאה 
רוקמש הארנה , לככ  םידיעמ , םיצורעה , סיסבב  חלמה  ימורקו  רוזאב  םוהתה  ימ  לש  ימיכה  בכרהה  ןיבל  םירינצב  ומגדנש  םיחלמה 

םנשי יכ  עודי  .םיחלמ  לש  הנוילע  הפיטש  יכילהת  אלו  םיחולמהו  םידודרה  םוהתה  ימ  לש  תימינ  היילע  ןכא  אוה  םיחלמה 
.רתוי תוחל  תופוקתב  ומייקתהש  םימודק  הפיטש  יכילהתמ  האצותכ  תיסחי  םיחולמ  עקרק  יקפוא  בגנה  ןופצ  לש  סלה  תועקרקב 
םה םיקפוא  םתוא  לש  םייטננימודה  םיחלמהו  הזה , רקחמב  ופצנש  חלמה  תובכש  יבועמ  לודג  וללה  םיקפואה  יבוע  ללכ , ךרדב 

תורושק ןניא  ןהב , םירצונ  םירינצהש  חלמה  תובכש  יכ  חינהל  ריבס  ןכל , בור  . יפ  לע  םייטנוברק , סמת –  ישק  םיחלמ 
.תועקרק תפיטש  לש  םימודק  םיכילהתל 
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הרצ העוצרב  םיחלמ  תורבטצה 

הפצנש יפכ  תאז , םעו  לחנה , תודג  ךרוא  לכל  יודיאל  םיפושח  םילועה  םיחילמה  םוהתה  ימ  רויא 1ב , םגדומכו ב רקחמב  עצומכ 
.ףושחמה ךרוא  לכל  אלו  דבלב  תימינה  היילעה  לש  םינוילעה  םיקלחב  תיסחי  הרצ  תיקפוא  הבכשכ  רבטצמ  חלמה  הדשב ,

םיחלמ תוארל  םיפצמ  ונייה  זא  יכ  םוהתה , ימ  אוה  םיחולמה  םימה  רוקמש  החנהל  תדגונמ  וז  הדבוע  יכ  הארנ  תיביטיאוטניא 
םייכנא תוריקב  יכ  םייטמתמ , םילדומ  תרזעבו  הדבעמ  ייוסינב  םירקחמ   רפסמ  וארה  הנורחאל  .לחנה  תודג  לכ  ךרואל 

ךכל הביסה  .תימינה  היילעה  רוזא  לש  םינוילעה  םיקלחב  ורבטצי  םיחלמה  םיחילמ , םימ  לש  תימינ  היילע  םכרואל  תשחרתמש 
לש תיסחי  םיהובג  היזופיד  יבצק  לש  בוליש  ההובג , םהב  תוביטרה  תלוכתש  תימינה , היילעה  רוזא  לש  םינותחתה  םיקלחבש  איה 

תושבגתה תליחתל  ואיביש  םיהובג , םיכרעל  הסימתה  זוכיר  לש  העגה  ענומ  יודיאה  יבצקל  תיסחי  הובג  םימ  תעונת  בצקו  םיחלמה 
.םימה תיילע  םע  הלוע  הסימתב  חלמה  זוכירו  הרפסומטאל , עקרקה  ןיבש  עגמה  רושימ  לש  וכרוא  לכל  שחרתמ  יודיא  .םיחלמה 

םיחלמה תייזופידו  ספאל  םיפאוש  םימה  תעונת  יבצק  הכומנ , תוביטרה  תלוכת  םש  תימינה –  היילעה  רוזא  שארב  ןכ , יפ  לע  ףא 
וזה החנהה  תא  .םתעיקשל  םורגלו  הסימתב  םיחלמה  זוכיר  תא  תולעהל  ידכ  ויד  יתועמשמ  יודיאה  םש  קר  ןכ –  םג  תילמינימ 

(, תילוח - ןיט - תיסרח  ) רקחמה רוזאל  תינייפואה  עקרקה  רובעב  םיסמומ  תעסהו  המירז  יכילהת  לש  םייתרפס  םילדומב  םג  ונקדב 
.תירשפא   םוהתה  ימ  סלפמ  לעמ  רטמ  לש 1–2  םיהבגל  םיסמומ  תעסהו  תימינ  היילע  יכ  וארה  םהו 

הילבה יכילהת 

, עקרקה תושלחיהל  םימרוג  ןכא  םיחלמהש  חינהל  ריבסש  דיעמ  םירינצה  תורצוויהל  םיחלמה  תורבטצה  ןיבש  רורבה  רשקה 
םיחלמה בכרה  לש  ימיכה  חותינה  .רוזאב  עקרקה  תפיחס  יכילהת  בצק  תא  םיריבגמו  הילב , יכילהתל  התודגנתה  תא  םיניטקמ 
.עקרקה תסימתב  םיירקיעה  םינויכ  רולכהו  ןרתנה  ינוי  לעו  שבגתהש , ירקיעה  חלמכ  ( NaCl  ) טילה חלמה  לע  עיבצה  םירינצב 

התבטרה תעב  עקרקה  לש  החיפת  יכילהת  רוזאב : םיירקיע  הילב  ינונגנמ  ינש  לע  עיבצהל  לוכי  עקרקה  תסימת  לש  ימיכה  הבכרה 
ינכמ ץחל  תלעפהל  םימרוגש  עקרקה , יבובקנב  חלמה  ישיבג  לש  הלידגו  עקרקב  , ןרתנה  ינוי  תואצמיה  בקע  םשג  יעוריאב 
דועב עקרקה , תבטרה  תעב  לעופ  החיפתה  ןונגנמ  םיכופה : םינמזב  םילעופ  וללה  םינונגנמה  ינש  םיבובקנה  . תוריק  לע 

לכ ךרואל  יכ  הארמ  איהש  ןוויכמ  תניינעמ , וז  הנחבה  .התושבייתה  תעב  רקיעב  לעופ  חלמה  ישיבג  ידי  - לע ץחלה  תלעפה  ןונגנמ 
עקרקה תיילב  יכילהת  תא  הציאמ  עקרקב  חלמה  תואצמיה  תיסחי , הבוטרה  ףרוחה  תנועב  םגו  השביה  ץיקה  תנועב  םג  הנשה ,

.םירינצה תורצוויה  תאו 

תונקסמ

.ררג לחנב  רקחמה  רוזאב  םירינצה  תורצוויהל  םיחלמה  תורבטצה  ןיב  רורב  רשק  לע  ועיבצה  הדבעמב  תוזילנאהו  הדשה  תויפצת 
םילועש םיחילמו  םידודר  םוהת  ימ  לע  העיבצמ  םירינצב  חלמהו  םוהתה  ימ  לש  ימיכה  בכרההו  םייגולורדיהה  םיכילהתה  תניחב 

, ינשדח הזה  ןונגנמה  .םיחלמה  רוקמכ  םישביה , םיצורעה  תודג  ךרואל  תורצ  תועוצרב  םיחלמה  תורבטצהל  םימרוגו  תימינ  היילעב 
ירוזאב הפיחסלו  תועקרק  תיילבל  םינוכיסה  תכרעה  תעב  הכ  דע  ןובשחב  ואבוהש  םירחאה  םידדמה  םע  וב  בשחתהל  עצומו 

.רבדמ

ינפ לא  בורק  םיחלמה  תא  תולעהל  תלוכיש  תועקרקבו  םיחולמו  םידודר  םוהת  ימ  תואצמיהב  םינייפואמ  ץראב  םיבר  םירוזא 
, הברעה ןמ  םיקלח  לאערזי , קמע  רוזא  ןה  הז , רקחמב  ןודינה  בגנה  ןופצ  דבלמ  הלא , םירוזאל  תואמגוד  .תימינ  היילעב  חטשה 

, ץראה םילקאב  ךא  בגנה , ןופצל  תיסחי  םימושג  םירוזאב  אצמנ  וללה  םירוזאהמ  לודג  קלח  םנמא  .דועו  ףוחה  רושיממ  םיקלח 
.רתוי םיחלה  רוזאב  םג  םילחנה  תודג  ךרואל  םיחלמ  תורבטצה  לבקל  ןתינ  יכ  חינהל  ריבס  םישביהו , םימחה  ץיקה  ישדוח  ךרואל 

םייתועמשמ תויהל  םילוכי  םה  יכו  בגנה , ןופצ  רוזאל  קר  םילבגומ  םניא  גצומה  רקחמב  ונודינש  םינונגנמה  יכ  ןאכ  עצומ  ןכל ,
.ץראב םירחא  םירוזאל  םג  הפיחסו  הילב  יכילהת  תניחבמ 

הילב יכילהת  תנטקהלו  תועקרק  בוצייל  םיצע  תעטל  לבוקמ  רקחמה , רוזאב  ללוכ  ץראבו , םלועב  םיבר  םירתאב  ךכ , לע  ףסונ 
םוקמ שיש  ןכתיי  הז  רקחמב  גצומה  חכונל  .םהישרוש  תועצמאב  עקרקה  תא  בצייל  אוה  םיצעה  לש  םדיקפת  רקיע  .הפיחסו 
ךכו םוהתה  ימ  יסלפמ  תכמנהל  ילככ  םהב  שמתשהל  ידכ  םיצעה  לש  םימה  תכירצ  יבצקבו  םישרושה  קמועב  םג  בשחתהל 

.תועקרקה תחלמהל  ןוכיסה  תא  ןיטקהל 

תורוקמ
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