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םיחלוקב שומישה  יבגל  תואירבה  דרשמ  תוינידמ 

םכותמ 7.17  ) דראילימ ש"ח לע כ-8.3  תיאלקחה  הקופתה  ךרע  דמע  תנשב 2016  .יתועמשמ  ילכלכ  ףנע  איה  לארשיב  תואלקחה 
םיכפש רוזחִמ  תוטיש  לש  העמטהלו  חותיפל  ואיבה  לארשיב  םילבגומה  םימה  יבאשמ  םייחמצ ) . םילודיג  לש  דראילימ ש"ח 

.ינושילש לופיט  םירבוע  םיכפשהמ  ו-50%  םירהוטמ , לארשיב  םיכפשהמ  הלעמל מ-80%  םויכו  ןפוד , יאצוי  םיפקיהב 

.םהירחא בקעמה  לעו  םהילע  הרקב  לע  םמודיק , לע  םיש ,) " טמ  ) םיכפש רוהיט  ינוכמ  תמקה  רושיא  לע  יארחא  תואירבה  דרשמ 
.םיחלוק לוצינ  ירתיה  תקפנה  לעו  םיחלוקב  היקשהה  לע  חוקיפ  לע  םג  דרשמה  יארחא  ךכ , לע  ףסונ 

האולחת תויוצרפתה  ןוגכ   ) היקשהל םיחלוקב  ףקיה  בחר  שומישמ  האצותכ  םייתואירב  םינוכיס  עונמל  הרטמב 
לופיטה תומר  תא  םירידגמ  םיללכה  .םיחלוקב  היקשהל  םירתיה  ןתמל  םיללכ  תואירבה  דרשמ  עבק  םיינגותפ ) םימזינגרואורקיממ 

הלא תולבגהו  םימסח  .םיחלוקב  שומישה  יבגל  תולבגהלו  םימסחל  םג  םיסחייתמו  םיינושילשו ) םיינוינש  םילופיט   ) םיכפשב
, המגודל .תיאלקחה  תרצותהמ  היקשהל , םישמשמה  םיחלוקה  תקחרה  ב ) ; ) הייתש ימ  תוכרעמל  םיחלוקה  ןיב  קותינ  א ) : ) םיללוכ

ג) ; ) ריצקל היקשהה  ןיב  ןמזה  יקרפ  לע  תולבגה  וא  היקשהה  תטיש  יפ  לע  תיאלקחה  תרצותל  םיחלוקה  ןיב  ילמינימ  קחרמ  תעיבק 
םילודיג אופסמ ,) הנתוכ ,  ) היישעת ילודיג  לשמל , .םינושה  םילודיגה  יגוסל  םיחלוקה  תוכיא  תמאתה  יבגל  תושירד  תעיבק 

םיינושילש םיחלוקש  דועב  םיינוינש , םיחלוקב  תוקשהל  ןתינ  ירפ  יצעו  הטיח ) הצמִח ,  ) תוחפל םוי  ךשמב 60  שמשב  םישבוימה 
םימרופילוק דע 10  ליכהל  תולבגמ  אלל  היקשהל  םיחלוק  םילוכי  תונקתה  יפ  לע  תולבגמ  . אלל  היקשהב  שומישל  םינתינ 

תוכתמו ןוילימל ) םיקלח   200  ) ןרתנ רטילל ,) דע 35 מ"ג   ) ןקנח לש  םירתומה  םיזוכירה  םילבגומ  ןכ , ומכ  .ל  םייתאוצ ב-100 מ"
. רטילל ) תרפוע 0.25 מ"ג  רטילל , דע 0.005 מ"ג  תיפסכ  המגודל : )

תאז .לארשיב  היקשהל  םידעוימה  םיחלוקב  םירחא  םימהזמ  - ורקימו תופורת  תואצמיה  יבגל  הרדסא  תושירד  תומייק  אל  םויכ 
, םדאל תיאלקח  תרצות  ךרד  םינגותפ  רבעמ  לע  שגדב  םיחלוקב , היקשהה  םוחתב  םיבר  עדימ  ירעפ  םימייק  םלועבו  לארשיב  דועו ,

תודימעל םירושקה  םינוכיס  ןכו  םינוש , םימהזמ  ןיב  רּוּבגִא  לש  םיטקפא  םימהזמ , - ורקימ יבגל  םינוכיס  תכרעה  ףקיהב  רוסחמ 
םיכפש לש  יגולויבו  ימיכ  רוטינמ  עדימ  ליכמה  ללכתמ  םינותנ  רגאמ  תמקהב  ךרוצ  הלע  ךכ , לע  ףסונ  .םיחלוקב  הקיטויביטנאל 

, וירחאו וכלהמב  "ש , טמב לופיטה  ינפל  תוימיכ ) תוישעתו  תופורת  תוישעת  יח , יקשמ  םילוח , יתב  תיב , יקשמ   ) םינוש תורוקממ 
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.יחה יקשמבו  םילוח  יתבב  תיאלקחה , תרצותב  המדאב , םיחלוקב , הקיטויביטנאל  תודימעל  עגונה  עדימ 

, םימה תושרו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  םע  ףותישב  דרשמה , .םיחלוקה  תוכיא  תונימא  רופישל  לועפל  ךישממ  תואירבה  דרשמ 
, תופורת םיחתפמ  וא  םירציימה  םילעפמ  .תופורת  ילעפממ  םיכפשב  תויטבצמרפ  תובוכרת  זוכיר  יבגל  תושירד  תייוותה  םדקמ 

תושירד תוותהל  היהי  ןתינש  ךכ  לעפמב , םירצוימה  וא  םתוא  םישמשמה  םילקימיכהו  תופורתה  לכ  הבו  המישר  שיגהל  םישרדנ 
םיש " טמב ןעימטיו  ( BAT  ) תונימזה תויבטימה  תויגולונכטה  רחא  בוקעיש  ןונגנמ  חתפל  ףאוש  ףא  דרשמה  .לעפמ  לכ  רובע  הקידב 

םיינורכ םינוכיס  תוכרעהו  םיחלוקב ) םינגותפ  תואצמיה  ומכ   ) םייטוקא םינוכיס  תוכרעה  ןוכדע  עצביש  ןונגנמ  ןכו  םיינוריעה ,
םייתואירב םיטביהב  םייטפשמהו  םיילהנמה  הפיכאה  ילכ  קוזיח  דרשמה  םדקמ  ךכ , לע  ףסונ  םינוש .) םימהזמ  - ורקיממ לשמל  )

.םייתביבסו

ןוגכ םיכפשב , םימהזמ  לש  רוקמב " התחפה  ןומט ב" םייתואירב  םינוכיס  עונמלו  םיחלוקה  תוכיא  תא  רפשל  יושעש  ףסונ  טביה 
םילפוטמל תופורת  לש  קיודמו  לכשומ  םושיר  עוציב  םיכפשל , םירמוח  לש  תרתוימ  הכלשהמ  היישעת  ילעפמ  לש  תוענמיה 

.םילוחה תופוק  לא  רוביצהמ  שומישב , ןניאש  תופורת  תרזחהו  הקיטויביטנא ) לע  שגדב  )
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