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רוזגל ןתינש  יקשממ  ילכ  איה  רקחמו  הגוצת  תרטמל  עבט  יכרע  יפוסיאל  ףס  יכרע  תעיבק  הצוחנ  .תליא  ץרפמב  םיגומלאה  תינוש  תא  ותמלצמב  דעתמ  ללוצ 
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הרקמ רקחכ  תליא  ץרפממ  םיגד  ףוסיאל 

גלזמה הצק  לע 

, תואדו רסוח  יאנתב  תוטלחה  לבקל  ידמ  תובר  םימעפ  םיכירצ  תוינידמ  יפכואו  םירוטלוגר )  ) םירדסאמ
ךילהתהמ םיעפשומה  םימרוגה  לצא  רצוי  ףא  רבדה  .ססובמו  יטנוולר  יעדמ  עדי  םהינפל  חנומש  ילבמ 

.תוטלחהה ביטב  קופקפ 
רומישו הביבסה  רומיש  םוחתב  דוחייב  טלוב  תישונא  תוליעפל  ףס  יכרע  תעיבקל  םיעייסמ  םילכב  רסוחה 

.עבטה יכרע 
רמאמב םיגצומ  ומושייו  וחותיפש  ילכה  ןוגכ  עדמ , תססובמ  תוטלחה  תלבקל  םייביטקייבוא  םילכ  תריצי 

תורזגנה תוטלחה  תלבקב  רדסאמב  הכימת  ילכ  שמשל  הלוכיו  תואדווה  רסוח  תא  תמצמצמ  הז ,
.ןיינעה ילעב  לכל  ףוקש  ןפואב  העבקנש , תוינידמהמ 

לש םינוש  םישומישל  תליא  ץרפמ  לש  תיגולוקאה  תכרעמהמ  םיטרפ  ףוסיאל  םימודא  םיווק  תעיבק 
תויגולוקא תוכרעמ  לע  הכלשהל  תנתינ  ףאו  הבושח , איה  יעדמ ) רקחמל  וא  םוירווקאב  הגוצתל   ) םדאה

.תורחא
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תכרעמה

ריצקת

םיניגמה תונקתו  םיקוח  םימייק  ןכ  לעו  ימואל , - ןיבו ימואל  הדימ  הנקב  תידוחייו  תיכרע  תיגולוקא  תכרעמ  תליא  ץרפמב 
יכרעב העיגפל  םיגירח  םירתיה  קינעהל  תוכמסה  םינגהו  עבטה  תושרל  תאז , םע  .םדא  ידי  השעמ  תוערפה  ינפמ  הילע 

הלא םירתיה  הפצמה .) ןלהל –   ) תליאב ימי  - תתה הפצמה  קראפב  הגוצת  יכרוצלו  ימדקא  רקחמ  יכרוצל  םינגומ  עבט 
בחר רוביצ  ינפב  תפשוח  הפצמב  םיימי  םייח  ילעב  תגוצתש  ךכבו  ימדקאה  רקחמה  לש  ותובישחב  הרכה  ךותמ  םינתינ 

תכרעמהמ עבט  יכרע  תעירגל  תאז , תמועל  .םרומיש  תא  םדקל  תעייסמו  םיימי  לודיג  יתב  לש  םכרע  תאו  םייפוי  תא 
גצומ הז  רקחמב  .ףוסאל  רשאל  ריבסש  תומכל  םימודא  םיווק  עובקל  ךרוצ  שיש  ךכ  לטובמ , יתלב  יגולוקא  ריחמ  תיעבטה 
םינוש םינימ  לש  תיסחיה  תויכרעה  תא  בשחמ  לדומה  .עבט  יכרע  ףוסיאל  םימודא  םיווק  תעיבקל  שמשמה  יטמתמ  לדומ 

תאו ףוסיאה  רוזאב  תיסחיה  ותוחיכש  תא  ףוסיאל , ןימה  תועיגפ  תא  םיאטבמה  םירטמרפ  לולקש  ךות  תליא , ץרפמב 
ילככ ןאכ  גצומ  רקחמב  חַתופש  תויכרעה  לדומ  הרקמ , רקחכ  .תיגולוקאה  תכרעמה  לש  ןיקתה  הדוקפתל  ותובישח 

םייתועמשמ םירעפ  לע  תועיבצמ  תואצותה  .הפצמב  םתגצה  ךרוצל  תליא  ץרפממ  םיגד  ףוסיאל  םימודא  םיווק  תעיבקל 
ילעב םינימב  רקיעב  םיטלוב  םירעפהו  לדומה , תועצמאב  הבשוחש  תומכה  ןיבו  תוגוצתל  שקיב  הפצמהש  תומכה  ןיב 

וז הטיש  תיגולוקאה .) תכרעמה  לש  ןיקתה  הדוקפתל  םיבושח  וא  תיסחי  םירידנ  וא  רתוי  םיעיגפ   ) ההובגה תויכרעה 
לע ןתוא  תססבמו  תוטלחהה  תלבקב  תויביטקייבוסה  תדימ  תא  ןתינש , לככ  התיחפמ , איהו  תליא , ץרפמב  םויכ  תמשוימ 

םינימה לש  םייגולוקאו  םייגולויזיפ  םייגולויב , םידדמ  לעו  ףוסיאה , רוזאמ  םימייקש  רתויב  םיבוטה  םינותנה  לעו  עדי 
תוימונוסקט תוצובק  רובע  םג  היתונורקע  תא  םשייל  ןתינ  ךא  םיגדב , תקסוע  הז  רקחמב  תגצומה  הטישה  .םינושה 

.תורחא

גצומש לדומה  .םינגהו  עבטה  תושרב  תליא  ץרפמ  גולוקא  אוה  רמאמה  לש  ישארה  רבחמה  תואנ –  יוליג 
.תליא ץרפמב  תוטלחה  תלבקל  החנמ  ילכ  םויכ  שמשמו  תושרב  ןודנ  הז  רמאמב 

אובמ

םיבאשמ העיקשמ  לארשי  תנידמ  ןכ  לעו  ימואל  , - ןיבו ימואל  הדימ  הנקב  בושחו  ידוחיי  עבט  באשמ  אוה  תליא  ץרפמ 
ףקותמ הנגהל  תוכוזה  חפסנ 1 ) ואר   ) תיפוח הרומשו  תוימי  עבט  תורומש  יתש  הכ  דע  וזרכוה  תליא  יפוח  ךרואל  .ורומישב  םיבר 

ץוחמ םג  םינגומ  עבט  יכרעכ  םירדגומה  םייח  ילעבו  םיחמצ  לש  םינוש  םינימב  העיגפ  תורסואה  תונקת  תומייק  ךכ , לע  ףסונ  .קוח 
.עבטה תורומשל 

עבט יכרעב  העיגפל  םיגירח  םירתיה  היתויוכמס , תרגסמב  הקינעמ , םינגהו  עבטה  תושר  הלעמ , םירכזומה  תונקתהו  קוחה  ףא  לע 
הרכה ךותמ  םינתינ  הלא  םירתיה  הפצמה .)"  )" תליאב ימי  - תתה הפצמה  קראפב  הגוצת  יכרוצל  ןכו  ימדקא , רקחמ  יכרוצל  םינגומ 

םילכ חותיפב  רוזעל  יושעו  תימיה  תיגולוקאה  תכרעמה  תנבהל  רושקה  לכב  םייקה  עדיה  תא  רתיה , ןיב  רישעמ , ימי  רקחמ  א ) : ) יכ
ינפב תפשוח  םיימי , - תתה םייחה  לא  בחר  רוביצ  ינפב  רהוצ  תחתופ  הפצמב  םיימי  םייח  ילעב  תגוצת  ב ) ; ) עבט תרימשל  םיימושיי 

ךותמ םיטרפ  לש  העירגל  תאז , םע  .םרומיש  תא  םדקל  תעייסמ  ךכו  הלא  םיבושח  לודיג  יתב  לש  םכרעו  םייפוי  תא  רוביצה 
, וזכ העירג  .הכומנ  םתוחיכשש  הלאכו  ( vulnerable  ) םיעיגפ םינימ  רובע  דחוימב  יתועמשמ , ריחמ  תויהל  לולע  תיעבטה  תכרעמה 

תא רפהל  ףא  םימיוסמ  םירקמבו  םיפסאנה , םינימה  תויסולכוא  תא  ןכסל  הלולע  םימודא , םיווק  אללו  הרקב  אלל  תעצבתמה 
.תוינשמ תועיגפל  םורגלו  םהמ  םיפסאנ  םהש  לודיגה  יתבב  ןוזיאה 

תליא ץרפמ  לש  ילארשיה  קלחהמ  ףוסיאל  םישקובמה  עבטה  יכרע  תומכב  תיתועמשמ  היילע  הלח  תונורחאה  םינשה  ךלהמב 
תא לידגה  הפצמהו  לדג , ימיה  רקחמה  הפצמב ; הגוצת  יכרוצלו  םיימדקא  תודסומב  רקחמ  יכרוצל  תליא ) ץרפמ  שאר  ןלהל –  )

לש ךרואב  ףוחה  וק   ) םצמוצמ תליא  ץרפמב  לארשי  תונוביר  תחת  אצמנה  ימיה  רוזאהש  ןייצל  בושח  .תיתועמשמ  הרוצב  ויתוגוצת 
תויסולכואב עבט  יכרע  יפוסיא  לש  העיגפה  לאיצנטופ  .תיתועמשמ  תימוקמ  העפשה  תויהל  הלולע  םיפוסיאל  ןכ  לעו  כ-13 ק"מ ,)

שומיש הכ  דע  השענ  אל  תאז , תורמל  .הבר  םייפיצפס  םינימב  העיגפל  תכרעמה  תושיגרו  לודג , תליא  ץרפמ  שארב  תוימוקמה 
", םייקמ  " היהי ףוסיאהש  ךכ  הנש  ידמ  ףוסאל  רשאל  ריבסש  עבטה  יכרע  רפסמ  אוה  המ  ךירעהל  ידכ  םייעדמ  וא  םייתומכ  םילכב 
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הנבה ךותמ  תאז  רפוי ; אל  תיגולוקאה  תכרעמה  לש  ןוזיאהו  תונושה , תויסולכואב  העיגפ  רבטצת  אל  ויתובקעבש  ףוסיא  רמולכ – 
ץרפמ גולוקא  ידי  - לע טופיש  ורבע  רתיהה  תושקב  הכ , דע  .תוינשמ  תועיגפל  םורגל  הלולע  תונוש  תוילנויצקנופ  תוצובקב  העיגפש 

.ףוסאל רשאל  ריבסש  תומכה  איה  המ  תיגולוקאה , תכרעמה  םע  ותורכיהו  ונויסינ  יפ  לע  ץילמהש  םינגהו , עבטה  תושרב  תליא 
םיחמומ םע  תוצעייתה  הכרענ  השקבה , ישיגמ  םע  תקולחמ  הררועתה  רשאכ  וא  םהשלכ , תוקפס  ולע  רשאכ  םימיוסמ , םירקמב 

.הצלמהה ןתמ  ינפל  םיפסונ 

, סויג ןוגכ   ) םיימניד םיכילהת  םיללקשמש  תויסולכוא , לש  הקימניד  לש  םיבכרומ  םילדומ  תועצמאב  בשחל  ןתינ  יטרואת , ןפואב 
םילדומ תאז , םע  .רבטצמ  קזנ  םרגייש  ילבמ  ןימו  ןימ  לכמ  הנשב  ףוסאל  ןתינש  תומכה  תא  תיבויח ,) וא  תילילש  הריגה  התומת ,

עודי םיבר  םירקמבש  וא  ןהב , חוטבל  ידכ  עדיו  םינותנ  קיפסמ  ונידיב  ןיאש  דוסי  תוחנה  לש  בר  רפסמ  לע  ססבתהל  םיטונ  םיבכרומ 
לש הסירקל  םיבר , םירקמב  ליבוה , הלאכ  םילדומב  שומיש  גיד , קשממ  לוהינ  לש  רשקהב  .תומייקתמ  תמאב  אל  ןהש  שארמ 

שי יכ  םירובס  ונא  ןכ , לע  תחכומ  . הניא  הלא  םיבכרומ  םילדומ  לש  םתוליעיו  םלועה , יבחרב  םיגד  תויסולכוא 
ןוגכ םיימניד , םידדמ  ללקשמ  וניאשו  ףוסיאה , רוזאל  םייטנוולרו  םינמיהמ  םינותנ  לע  ססובמה  תיסחי , טושפ  לדומב  שמתשהל 

.תליא ץרפמב  תויסולכואה  תיברמ  רובע  םהיבגל  םינותנ  ונידיב  ןיאש  הריגהו , התומת  סויג ,

ריבסש תומכה  איה  המ  ורידגיש  םייביטקייבואו  םייתומכ  םילכ  רוטלוגר )  ) רדסאמה ידיב  תתל  דעונש  טושפ  לדומ  גצומ  הז  רקחמב 
בוטה עדיה  לע  ןתוא  ססבמו  תוטלחהה , תלבקב  תויביטקייבוסה  תדימ  תא  ןתינש , לככ  תיחפמ , לדומה  .הנש  ידמ  ןימ  לכמ  ףוסאל 

.םינושה םינימה  לש  תועיגפה  תדימו  היגולוקאה  היגולויבה , ךמס  לע  ןה  ףוסיאה  רוזאמ  ןה  םייקש , רתויב 

ןתינ ךא  הפצמב , םתגצה  ךרוצל  תליא  ץרפממ  םיגד  ףוסיאל  םימודא  םיווק  תעיבקל  ילכ  שמשמ  חתופש  לדומה  הרקמ , רקחכ 
היגולוקאב הבושח  תימונוסקט  הצובק  םה  םיגד  .תורחא  תוימונוסקט  תוצובק  רובע  םג  הז  רקחמב  םיגצומה  תונורקעה  תא  םשייל 

לש םיזוכירב  היילע  תובקעב  תוצא  לש  תובחרנ  תוחירפ  ןוגכ  םיגומלא , תוינושב  םייתועמשמ  םיכילהת  םיתסוומ  םה  .ץרפמה  לש 
ירסח לש  תולחמ  תוסיווב  םיפתתשמו  םירחא , תינוש  ירוציו  םיגומלא  םע  תויפותישב  םייח  םה  הנזהה  , ירמוח 

תא תיסחי  הבוט  הרוצב  ךירעהל  ןתינו  הובג  םינימ  רשוע  םימייקמ  םה  ךכ , לע  ףסונ  םירחא  . םיגד  לשו  תוילוח 
.םייתוזח םירקס  ךלהמב  םינימה  תיברמ  לש  םתוחיכש 

[13 , 12 , 11 , 3]
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תוטיש

תויכרע לדומ 

שאר הז –  הרקמב   ) וב םיכרענ  םיגדה  יפוסיאש  רוזאב  ןימה  לש  ותויכרעל  ינויצרופורפ  אוהש  דדמ  ןימ  לכ  רובע  בשחמ  לדומה 
: םיאבה םירטמרפה  תא  ללקשמ  לדומה  תליא .) ץרפמ 

ךכ רתוי , הובג  אוהש  לככ  .וב  םיכרענ  םיפוסיאהש  רוזאל  יפיצפס  רטמרפ  ( – f ) i ןיממ גד  לש  תיסחי  תוחיכש 
.תדרוי תויכרעה 

ןימ לש  היגולוקאהמו  היגולויבהמ  רזגנ  הז  רטמרפ  הילא –  ךייתשמ  ( D ) i ןיממ גדש  הטאיד )  ) תילנויצקנופ הצובק 
תויכרעה ךכ  תיגולוקאה , תכרעמל  רתוי  הבושח  גדה  ןימ  לש  תוילנויצקנופהש  לככ  .רבודמה  רוזאל  רשק  אלל  גדה 

i

i
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.הלוע
הלעמ ףוס  םיל  תוימדנאו  גדה , ןימ  לש  תיבחרמה  ותצופתמ  רזגנ  הז  רטמרפ  (  – E ) i ןיממ גד  לש  רוזאל  תוימדנא 

.תויכרעה תא 
לככ .גדה  ןימ  לש  היגולוקאהמו  היגולויבהמ  רקיעב  רזגנ  הז  רטמרפ  ( – V ) i ןימ לש  ( vulnerability  ) תועיגפ דדמ 

םירטמרפ הנומשמ  תרזגנ  איהו  םוחתב   לבוקמה  יפ  לע  תבשוחמ  תועיגפה  .הלוע  תויכרעה  ךכ  רתוי , עיגפ  ןימהש 
חפסנ 2. םיטרופמה ב

: האבה היצרופורפה  תאוושמ  יפ  לע  תבשוחמ  ( Val ) i ןיממ גד  לש  תיסחיה  תויכרעה 

Val   α  (v  * D * E)  /  f האוושמ 1    :

גדה םא  ךרעה 2  תא  לבקמ  E .רחא   הרקמ  לכב  ךרעה 1  תאו  יאקנ , וא  ינוחמצ  אוה   i ןיממ גדה  םא  ךרעה 2  תא  לבקמ   D רשאכ 
לדומב םתויכרע  ןכלו  תינושה ," תקוזחת  םיבושח ל" םיאקנהו   םיינוחמצה   .ימדנא  ונניא  םא  ךרעה 1  תאו  ףוס , םיל  ימדנא 

תיפרגואגה םתצופתש  רחאמ  תלדגומ  לדומב  םיימדנאה  םינימה  לש  םתויכרע  הברה .) םתובישחל  תיסחי  ינרמש  ןפואב   ) תלדגומ
.ףוס םיל  קר  תלבגומ 

תומכל תויכרעמ  רבעמ 

םיגדה תומכל  הז  דדמ  רימהל  ידכ  םירחא .) םינימל  סחיב   ) גדה ןימ  לש  תיסחיה  ותויכרעל  ינויצרופורפ  דדמ  אוה   Val הז  בלשב 
ךכ תוחפ , ונממ  דוכלל  רשאל  ןתינ  רתוי , יכרע  ןימהש  לככש  םיחינמ  ונא  (, AC  ) הנש ךלהמב  ףוסאל  רשאל  ריבסש  ןיממ  

: רמולכ .תיסחיה  ותויכרעל  הכופה  - תינויצרופורפ היהת  תודיכלה  תובקעב  ןימל  םרגיתש  העיגפהש 

ACi  α  1 / Val האוושמ 2    :

עובקב שמתשהל  שי  הנש , לכב  דוכלל  רשאל  ריבס  המכ  עבקתש  תיטקרפ ,"  " האוושמל היצרופורפ  לש  האוושממ  רובעל  ידכ 
: האבה האוושמה  יפ  לע  ( C  ) םיוסמ

ACi  = C / Val האוושמ 3 :  

לבא בשחמ , לדומהש  תומכה  לע  הרישי  העפשה  ול  שיש  אוה  םינימה ) לכ  רובע  ההז  אוהש   ) C עובקב שומישה  ירוחאמ  ןויערה 
best  ) רתויב םיאתמה   C עובקש ךרדה  .ולדוגב  תולת  לכ  אלל  האוושמב 1 ,) ראותמה  ןויגיהה  יפ  לע   ) תרמשנ םינימה  ןיב  תויסחיה 

חפסנ 3. תרבסומ ב הב  רחבנ  ( fitting C

i

i
[2]

i

i i i i i
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ינולובז ףסא  םוליצ : םיה |  תנשוש  םע  הזויבמיסב  יחה  יספ , – וד ןונשוש 

תליא ץרפמ  שארב  הטישה  םושיי 

תנשב הלבקתהש  הפצמה  לש  ףוסיא  תשקב  רובע  םשויו  תליא  ץרפמ  שאר  יגד  רובע  בשוח  הז  רקחמב  ראותמה  יטמתמה  לדומה 
ןימה כ- תמרל  והיזו  ורפסש  תליא , ץרפמב  םיחמומ  ידי  - לע םינותנ  לש  יתטיש  ףוסיא  תוכזב  רשפאתה  לדומה  םושיי  . 2018

םיעיפומה  ) לדומה תא  םיניזמה  םירטמרפה  תא  גיצמ  חפסנ 5  חפסנ 4 .) ואר   ) םייביסנטניא םירקס  ךלהמב  םיגד   34,500
הפצמהש תומכה  תגצומ  ךכ , לע  ףסונ  (. AC  ) ןימ לכמ  הנש  ידמ  ףוסאל  ןתינש  םיגדה  תומכ  יבגל  ויתואצות  תאו  האוושמב 1 )

.לדומה יפ  לע  תבשוחמה  האצותה  ןיבל  השקבה  ןיב  םירעפהו  שקיב 

: יכ תוארל  ןתינ  רויא 1 . םיגצומ ב שקיב  הפצמהש  תומכה  תמועל  לדומה  תואצותו  לדומה  תא  םיניזמה  םינותנה  תוגלפתה  יחותינ 
בורו דואמ , םיצופנ  וא  םירידנ  םינימ  לש  יסחי  טועימ  רמולכ , , log-normal-הבורקה ל תוגלפתהב  תנייפואמ  תיסחיה  תוחיכשה  (א )

םינימ מ-108  ג ) ; ) הובג מ-50 ךרע  םינימהמ  ךותמ 273  קרו ל-31  ןיב 10 ל-90 , ענ  תועיגפה  דדמ  ב ) ; ) םייניב ךרע  םיגיצמ  םינימה 
רתוי מ- ףוסאל  ןתינ  םינימ   13- מו הנשב , םיטרפ  רתוי מ-10  ףוסאל  ןתינ  םכותמ  םינימ  מ-36  הנשב , דחא  טרפמ  רתוי  ףוסאל  ןתינ 
רויא 1 ואר   ) םיחמומה תוכרעהב  תונושהמ  תעבונה  ףוסיאל , תומכה  ביבס  ךמסה  חוור  תפטעמ  יכ  תוארל  ןתינ  .הנשב  םיטרפ   100

םינימ לצא  רקיעב  דואמ , תויתועמשמ  לדומה  ידי  - לע תבשוחמה  תומכהמ  הפצמה  תשקבב  תֹוגירחה  ד ) ; ) תיסחי הרצ  חפסנ 3 ,) ב
.םירקסב ללכ  ופצנ  אלש  הלאכ  תוברל  ההובג , תויכרע  ילעב 

רויא 1
לדומה תואצותו  לדומה  תא  םיניזמש  םינותנה  תוגלפתה 

(; ץופנ קורי -  רידנ ; םודא -   ) תוחיכש גציימ  עבצה  .לדומב  םיללכנה  םיגדה  ינימ  לש 273  תיסחיה  תוחיכשה  תוגלפתה  (א )
 - םודא  ) תועיגפה תדימ  תא  גציימ  עבצה  .לדומב  םיללכנה  םיגדה  ינימ  לש  ( vulnerability  ) תועיגפה דדמ  תוגלפתה  (ב )

(; הכומנ קורי -  ההובג ;
.הנשב דחא  טרפמ  רתוי  םהמ  ףוסאל  ןתינש  םינימה  לש 108  לדומה  יפ  לע  םיגד  לש  ףוסיאל  יברמ  םיטרפ  רפסמ  (ג )

; םיחמומה תוכרעהב  תונושהמ  עבונש  לש 95%  ךמס  חוור  תראתמ  תפטעמה 
עבצו ןימ , תגציימ  הדוקנ  לכ  .הפצמה  תשקבב  רפסמה  תמועל  לדומה  יפ  לע  ףוסיאל  יברמ  םיטרפ  רפסמ  ןיב  האוושה  (ד )

תוגציימ רוחש  ףקיה  םע  תודוקנ  הכומנ . ) קורי -  ההובג ; םודא -   ) ןימה לש  תיסחיה  תויכרעה  דדמ  תא  גציימ  הדוקנה 

i
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ךכ הפצמה , תשקבו  לדומה  ןיב  ןויוושה  וק  תא  ראתמ  ינוסכלאה  רוחשה  וקה  .ספא  איה  םירקסב  םתוחיכשש  םינימ 
רוזיפ תא  תיבטימ  הרוצב  גיצהל  ידכ  לבגוה ל-200  םיריצב  יברמה  ךרעה  .ןוסכלאל  לעמ  םיעיפומה  םינימב  ןה  תוגירחהש 

.רויאב םיגצוימ  םניא  םינימ  השולש  ןכ  לעו  תודוקנה ,
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 | תליא ץרפמ  לש  עבטה  תורצוא  םע  תידוחיי  תורכיה  םירקבמל  קינעהל  ודעונ  תוגוצתה  .ימי  - תתה הפצמב  תינוש  יגד  תגוצת 
תליאב ימי  - תתה הפצמה  תובידאב  יארומס , זעוב  םוליצ :

תונקסמו ןויד 

םיווק תעיבקב  תויביטקייבוסה  תדימ  תא  ןתינש , לככ  תיחפהל , דעונש  ףוקש " יביטקייבוא ו" ילכ  איה  הז  רקחמב  תגצומה  הטישה 
תווח לע  הססבתה  רתיהה  תושקבב  ןימו  ןימ  לכל  תוסחייתהה  לדומב , שומישה  ינפל  .םינוש  םיניממ  עבט  יכרע  ףוסיאל  םימודא 

, םינגהו עבטה  תושרב  תליא  ץרפמ  גולוקא  רדסאמה –  ףוגה  תא  גציימה  דבלב  דחא  החמומב  רבודמ  היה  בורל  .תיביטקייבוס  תעד 
לטבמ לדומה  תאז , תמועל  .ףוסיאל  םיטרפה  רפסמ  עבקנ  תליא  ץרפמב  םינושה  םיגדה  ינימ  םע  ותורכיהו  ונויסינ  ךמס  לעש 

סיסבבש ןויגיהה  לע  תנעשנה  םינושה  םינימה  ןיב  תויסחי  לע  רמושו  תוטלחהה , תלבקב  יביטקייבוסה  ביכרה  תא  ןיטולחל  טעמכ 
ןיב תויסחיה  לדומה .) תא  םיניזמש  תורפסהמ  םינותנהו  םירקסה  ינותנ   ) ןתיא יטסיטטס  סיסב  לעו  האוושמ 1 )  ) תויכרעה לדומ 
רתוי תולודג  תויומכב  ףסאיי  ההובג  ותויכרעש  גדש  בצמ  רצוויהל  לכוי  אלש  ךכ  , C עובקה לש  ולדוגב  תולת  אלל  תרמשנ  םינימה 

יתועמשמ רופיש  הזו  חפסנ 3 ,) ואר   ) םיחמומ לש 19  תעד  תווח  יפ  לע  בשוח   C ךכ , לע  ףסונ  .רתוי  הכומנ  ותויכרעש  הזכמ 
קר השמיש  םיחמומה  םע  תוצעייתהה  יכ  ןייצל  שי  .יולת  יתלב  ןפואב  דרפנב , ןימו  ןימ  לכב  ןד  דיחי  החמומ  ובש  םדוקה  בצמהמ 

םיאתמה  C לש ובושיח  ךילה  תוכזב  .םיחמומב  בוש  ץעוויהל  ילבמ  לדומב  שמתשהל  ןתינ  לויכה  זאמש  ךכ  לדומה , לויכ  יכרוצל 
ךמס חוור  תפטעמ  ואר   ) תיסחי הכומנ  םיחמומה  תוכרעהב  תונושל  לדומה  לש  ותושיגרש  תוארל  ןתינ  חפסנ 3 , ראותמה ב רתויב 

(. רויא 1ג ב

, לשמל .עדי  ירעפ  םימייק  רשאכ  ץוחנה  תעדה  לוקיש  תא  טלחומ  ןפואב  ףילחהל  דעונ  אלו  רדסאמה , ידיב  רזע  ילכ  אוה  לדומה 
ןוגכ  ) םימיוסמ לודיג  יתב  לודיג , יתב  לש  בחר  ןווגמב  וכרענו  םייביסנטניא  ויה  לדומה  תא  םיניזמ  םהינותנש  םירקסהש  יפ  לע  ףא 

( םיה בשע  ידברמו  תילוחה  תיעקרקה  ןוגכ   ) םירחא לודיג  יתבו  גוצייל , ללכ  וכז  אל  קומעה ) םיהו  חותפה  םיה  תויתוכאלמ , תוינוש 
םירקסה תא  דיתעב  ביחרהל  ץלמומו  עדי , ירעפ  םתואב  בשחתהל  שי  םירתיהה  ןתמ  ךילהת  ךלהמב  ןכ , לע  .תיסחי  ךומנ  גוצייל  וכז 

בושח תינכדע  תוסחייתה  תתל  ידכ  .הכומנ  תויגוצייל  וכזש  לודיג  יתבב  המיגדה  ץמאמ  תא  לידגהלו  ללכ  ומגדנ  אלש  לודיגה  יתבל 
םירקסה עוציב  ךשמה  .רתויב  םיינכדעה  םינותנה  רובע  לדומה  תא  ץירהלו  הנשל ) תחא  יבטימ , ןפואב   ) םירקסה עוציבב  ךישמהל 
לכונ זאו  םייונישבו , תומגמב  ןיחבהל  ורשפאיש  םינותנ  ורבטצי  םינשה  ךשמב  לדומה –  תא  ללכשל  ףא  יושע  ולחהש ב-2015 

.תויסולכואה לדוגב  יונישה  תא  אטבמה  רטמרפ  לדומל  ףיסוהל 

לש תילנויצקנופה  הצובקה  לש  הלקשמ  תא  לדומב  תקיודמ  הרוצב  אטבל  תלוכיה  תא  הקימעמ  הרוצב  ןוחבל  ץלמומ  דועו , תאז 
, רתוי קיודמ  דדמ  אוצמל  ןתינש  ןכתיי  ךא  , Di רטמרפב םיאקנלו  םיינוחמצל  לופכ  ךרע  ןתינ  הז  רקחמב  .תויכרעה  דדמב  גדה  ןימ 

.רתוי תססובמו  השיגר  הרוצב  םיפסונ  חתפמ  ינימלו  םיבושח  םיפרוטל  םג  לודג מ-1  דדמ  ןתמ  לוקשל  שיו 
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ךא םירקסה , רוזאב  םייוצמ  םהש  עודיש  םינימ  םימייק  םירקסה , ינש  ךלהמב  ופסאנש  םינותנה  לש  הלודגה  תומכה  ףא  לע 
ףא לע  םירקסב , ללכ  ופצנ  אל  רמולכ , ; detection limit  ) םירקסה לש  תושיגרה  וא  המיגדה  תלבגמל  תחתמ  איהש  תוחיכשב 

רבד איה 0 , תויכרעה  לדומב  ןובשחב  האבוהש  ( f   ) םינימה לש  תיסחיה  תוחיכשה  הלא  םירקמב  רוזאב .) ריבס  המיגד  ץמאמ 
םג .הגוצת  תורטמל  ללכ  םתוא  ףוסאל  ץלמומ  אל  הז , רקחמב  םיגיצמ  ונאש  הטישה  יפ  לעש  ךכ  ףוס , - ןיאל םתויכרע  תא  הלעמה 

תא םירקמה  בורב  הקידצמ  הניא  וללה  םינימה  לש  דואמ  הכומנה  םתוחיכשש  איה  ונתחנה  תמאב 0 , הניא  תיסחיה  םתוחיכש  םא 
.הגוצת תרטמל  םפוסיא 

ןייפויל םירושקה  םילוקיש  וסנכוה  אל  הז  לדומב  .תיעבטה  תיגולוקאה  תכרעמה  לע  הנגהה  התייה  רקחמב  ונלש  אצומה  תדוקנ 
תירקיעה ונתרטמ  .םוקמה  לועפתל  רושקה  ילכלכ  לוקיש  לכ  וא  יבשב  םינושה  םינימה  לש  תודירשה  ךשמלו  הפצמב  תוגוצתה  לש 

העפשה תויהל  הלוכי  תוגוצתה  לש  ןייפוילש  רחאמ  .םיבכרומ  וז  הרטמל  םיוולנה  םילוקישהש  רורב  ךא  תליא , ץרפמ  לע  הנגה  איה 
איהו ףוסיאה , ירתיהל  תוצלמהה  ןתמב  ןובשחב  וז  הדוקנ  איבהל  שי  תיכוניחהו ,) תיתרבסהה  המרב   ) תיעבטה תכרעמה  לע  תיבויח 

תגצהו הפוקש ,"  " וז הטיש  ךכ , לע  ףסונ  .חישקו  דח  החנמ  וק  אלו  רדסאמה  ידיב  ילכ  לדומה  תויה  יבגל  הלעמ  רומאה  תא  תקזחמ 
ידיב ילכ  שמשל  היושע  רויא 1ד )  ) לדומה תועצמאב  תבשוחמה  תומכה  ןיבו  הפצמה  ידי  - לע תשקובמה  תומכה  ןיב  םירעפה 

רתוי וססבתי  םימוירווקאב  תוגוצתהש  ךכ  חפסנ 5 ,)  ) תוחפ תיתייעב  תיעבטה  תכרעמה  ךותמ  םתעירגש  םיגד  ינימ  יוהיזל  הפצמה 
.םייכרעה םינימה  לע  תוחפו  םייכרע  תוחפה  םינימה  לע 

(. האוושמ 1  ) תויכרעה לדוממ  רוזגל  ןתינש  דחא  יקשממ  ילכ  איה  הפצמב  הגוצת  תרטמל  עבט  יכרע  יפוסיאל  ףס  יכרע  תעיבק 
.עבט יכרע  לע  ןגהל  ידכ  םיתיעל  םיצוחנש  םירורב , םימודא  םיווק  תעיבקל  ויתונורקעב  וא  הז  לדומב  שמתשהל  ןתינש  םירובס  ונא 

לכ לש  תיסחיה  םתויכרעש  ךכ  התוא , ןכדעלו  לארשי  תנידמב  םינגומה  עבטה  יכרע  תמישר  תא  ןוחבל  ןתינ  הז  לדומ  יפ  לע  לשמל ,
םיגד ינימ  לע  הניגמ  הניא  םינגומה  עבטה  יכרע  תמישר  םויהל  ןוכנ  .םינגומ  םניאש  הלא  לש  וזמ  ההובג  היהת  םינגומה  עבטה  יכרע 

יופימ ךילהתב  תויהל  הלוכי  תפסונ  תרזגנ  .תליא  ץרפמב  הכומנה  םתוחיכש  ללגב  רקיעב  דואמ  ההובג  תיסחיה  םתויכרעש  םיבר 
התויכרע תעיבקב  וב  בשחתהל  שיש  דיחיה  רטמרפה  אל  איה  םייחה  ילעב  תויכרע  םנמוא  .תונוש  תויגולוקא  תודיחי  לש  תויכרעה 

אל הז  רקחמב  גצומה  תויכרעה  דדמ  םינימ , ןווגמ  ידדמל  דוגינב  .בושח  רטמרפ  קפס  אלל  איה  ךא  יהשלכ , תיגולוקא  הדיחי  לש 
חטש אתב  שי  םינימ  המכ  קר  אל  רידגהל  םילוכיש  םירחא  םיבושח  םירטמרפל  לקשמ  ןתונ  אלא  הווש , הרוצב  ןימ  לכל  סחייתמ 

.םכרע אוה  המ  םג  אלא  הרבחה , בכרה  אוה  המו  םיוסמ 

i
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תליאב ימי  - תתה הפצמה  תובידאב  יארומס , זעוב  םוליצ : ימי |  - תתה הפצמב  השדחה  םישירכה  תרהנמ 
 

השעמל הכלה 

: ביבא - לת תטיסרבינוא  טדרהנייטש , עבטה ע"ש  ןואיזומ  "ר  ויו היגולואוזל  רפסה  תיב  ןייד , רמת  פורפ '

ןמזב םייוניש  תנבהלו  יעדמ  רקחמל  ינויח  סיסב  אוה  יגולויבה  ןווגמה  לש  ימניד  דועית  ךרוצל  םיחמצו  םייח  ילעב  ףוסיא 
ףולחב ךא  עבט , תרימשל  תיטירק  תובישח  םויכ  הז  רקחמל  .םיישונא  וא  םייעבט  םימרוג  ידי  - לע םימרגנה  בחרמבו 

דועית תורטמל  ףוסיאש  קפס  ןיא  .רבה  תויסולכואב  עגפי  ףוסיאהש  הגאד  עבט  תרימש  תויושרב  החתפתה  םינשה 
אלו היציאוטניא  סיסב  לע  םיענמנ  וא  םינתינ  םירושיאה  ללכ  ךרדב  ךא  תויסולכוא , רמשל  ךרוצב  בשחתהל  ךירצ  רקחמו 

רמאמה .םייטנוולרה  םינוסקטה  לש  היגולויבה  תא  ןובשחב  איבמו  תירשפאה  העיגפה  תא  ללקשמה  יעדמ  סיסב  לע 
תיכרע הלאש  .תליא  ץרפמב  ףסאנש  לודג  םינותנ  דסמ  סיסב  לע  וז  הבושח  היגוסל  יתומכ  יעדמ  ןורתפ  ןתמב  קסוע 
עיפשהל הכירצ  ימי –  - תת הפצמב  םיטירפ  תגצה  וא  רקחמ  ףוסיאה –  תרטמ  םאה  איה  לדומב  יתומכ  הנעמ  הל  ןיאש 

? רתיהה ןתמ  לע 
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