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רוזחִמל ןתרבעה  ינפל  תניוממ  תלוספ  לש  תוזירא  תשיבכ 

תלוספ רוזחִמב  םייגולונכט  םיחותיפב  שומיש 
תוזירא

תוכיא תא  רפשלו  תילועפתה  תוליעיה  תא  ריבגהל  ידכ  תרושקתו  עדימ  תויגולונכטב  תשמתשמה  ריעל  יוניכ  איה  המכח ' ריע  '
לש םייחה  תוכיא  תא  רפשמו  תילכלכ  החימצל  תימוקמה  תושרה  תא  עינמ  ליעי  ינוריע  לוהינ  .םיבשותה  תחוורו  םיתורישה 
הרואתה למשחה , תוכרעמ  תא  להנל  תושרה  הלוכי  היגולונכטה  תועצמאב  .םינותנ  חותינו  המכח  היגולונכט  תועצמאב  םיבשותה 

לוהינ םוחתב  תולהנתהה  תא  םיכפוה  םיינשדח  םייגולונכט  םיחותיפ  .רוזחִמל  התרבעהו  תלוספה  לוהינ  תא  םגו  הרובחתהו 
.רתוי תקיודמלו  הליעיל  רוזחִמהו  תלוספה 

תרדסהל קוחה   ) קושל םיסינכמ  םהש  תוזיראל  תוירחאב  תאשל  םינאוביו  םינרצי  בייחמה  קוח  לארשיב  קקוח  רושעכ  ינפל 
םינוגראהו הביבסה  תנגהל  דרשמה  םיניישעתה , תודחאתה  לש  תפתושמ  המזויב  םדוק  קוחה  "א-2011 .) עשתה תוזיראב  לופיטה 

תילילשה העפשהה  תנטקה  םשל  התנמטה  תא  עונמלו  תוזיראמ  תרצונה  תלוספה  תומכ  םוצמצל  איבהל  ותרטמו  םיקוריה ,
תנגהל דרשמה  ידי  - לע רכוהש  ףוג  םע  רשקתהל  םיביוחמ  םינאוביהו  םינרציה  קוחה , תרגסמב  .תוזירא  תלוספ  לש  תיתביבסה 

.םהיתובוח תא  םינאוביהו  םינרציה  רובע  עצבל  ידכ  "צ ) לח  ) רימת תוזיראה  רוזחמ  דיגאת  םקוה  ךכ  .הביבסה 

.קסע יתבמו  תוימוקמה  תויושרהמ  תוזיראה  תלוספ  ףוסיא  תא  ןממלו  תוזיראה , קוחב  ועבקנש  רוזחמה  ידעיב  דומעל  איה  ונתרטמ 
םותכ חפ  היהי  םיבשות  ןוילימ  השימחכל  תנש 2020  ףוס  דעו  תויושר , םותכ ב-110  רוזחמ  חפב  תוזיראל  הדרפה  רדסה  שי  םויכ 

.תיבל דיל 

לש ןוימהו  ףוסיאה  ןומימב  תעקשומ  וז  תולע  .קושל  םיסינכמ  םהש  תוזיראה  רובע  לופיט  ימד  םימלשמ  םינאוביהו  םינרציה 
ךוניחב קווישב , םיעיקשמ  ונא  ןכ , ומכ  .ןוכסיחלו  לועייל  םיכילהת  תריציבו  תוימוקמה , תויושרב  תפסאנש  תוזיראה  תלוספ 

.ירטנולוו ןפואב  תוזירא  דועו  דוע  דירפהל  םיבשותה  תא  דדועל  ידכ  הרבסהבו 

.רוזחמל םימיאתמ  םירמוחב  שמתשהל  םינרציה  תא  דדועל  ידכ  תאזו  ותומכבו , רמוחה  גוסב  םייולתו  םיילאיצנרפיד  לופיטה  ימד 
ןונכתל ךירדמ  ונרצי  הנורחאל  .םרוזחִמב  ישוקל  םאתהב  םינושה , םירמילופב  לופיטה  ימד  תולעב  יתועמשמ  לדבה  ונשי  לשמל ,

הזירא המגודל : .רוזחמהו  ןוימה  יכילהל  יבטימ  ןפואב  םיאתתש  ךכ  הזיראה , לש  םידקמ  ןונכתל  תוצלמה  ובו  םינרציה  רובע  הזירא 
גוס תא  תולקב  תוהזל  לכות  ןוימה  תנחתב  תיטפואה  ןיעהש  ידכ  אלמ  לוורשב  הסוכת  אל  קיטסלפמ  היושעה  וקוש  קובקב  לש 

היהי אל  םג  זא  קיטסלפ , גוס  ותואמ  יושע  היהי  לוורשה  םא  .ןוכנה  קיטסלפה  םרזל  התוא  ןיימלו  ונממ , היושע  איהש  קיטסלפה 
.םירמוחה ןיב  הדרפהב  ךרוצ 

העונתו חפנ  ינשייח  ונקתוה  םימותכה  רוזחמה  יחפ  ךותב  עבש : ראבבו  דנומ  לתב  עצובש  טולייפ  החלצהב  םייתסה  הנורחאל 
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ינשייח תועצמאב  .תילועפתה  תוליעיה  תא  םג  םירפשמו  בשותל , יבטימ  תוריש  ןתמ  םירשפאמ  תמא , ןמזב  עדימ  םיריבעמה 
ןשייח חפהמ .) תלוספ  השלג  רבכש  רחאל  אלו  אלמ  יצח  חפהשכ  אל   ) ןוכנה ןמזב  יוניפ  עצבל  תעדוי  תימוקמה  תושרה  חפנה 

קחרמה תא  ריממו  וכותב , תאצמנה  תלוספה  לא  חפה  הצקמ  קחרמה  תא  ( ultrasonic  ) יעמש - לע לוק  לג  תועצמאב  בשחמ  חפנה 
המכב קחרמה  תא  םגוד  אוהש  ךכב  חפה  ךותב  תלוספה  רוזיפ  תרוצמ  עובנל  תולוכיש  תויעב  לע  רבגתהל  הסנמ  ןשייחה  .חפנל 

חלושש םיס , סיטרכב  דיוצמ  ןשייח  לכ  .הנופ  ןכא  חפהש  םיאדוומ  העונתה  ינשייח  תועצמאב  .רתונה  חפנל  עצוממ  בשחמו  םינוויכ 
.וילא םירבוחמ  תימוקמה  תושרהו  רימתש  עדימה  לוהינ  תכרעמל  חוויד  תירלולס  תרושקת  תועצמאב 

תאצוי אל  יוניפה  תיאשמ  .יוניפ  םוי  לכב  תמאתומו  תידוחיי  יוניפ  תינכות  תינבנ  לוהינה  תכרעמב  םיפסאנה  םינותנל  םאתהב 
טלבאטה תא  גהנה  חתופ  םיחפה  יוניפ  רקובב  .הליעיו  המכח  הרוצב  אלא  עובק , רדס  יפל  תונוכשה  לכב  תלוספ  יוניפל  רבעבכ 

תכרעמהש קר  אל  .רקובה  ותואל  תידועיי  הדובע  תינכות  הנממ  לבקמו  עדימה , תכרעמ  לא  רבחתמ  יוניפה , תיאשמב  ןקתומש 
איה ךכ  לע  ףסונו  תיאשמה , אלמתת  ונופיש  םיחפ  המכ  ירחא  תעדוי  םג  איה  חפ , לכ  לש  יולימה  חפנ  יפל  יוניפ  תינכות  הנוב 

.ריווא םוהיז  תוחפ  טולפיו  רתוי  ליעיו  ריהמ  היהי  יוניפהש  ךכ  זייוו , ןומושיי  תועצמאב  יבטימ  העיסנ  לולסמ  גהנל  תננכתמ 

ךרוצ שי  ןכיה  יבטימה , ןפואב  םיחפה  תסירפ  תא  רזפל  דציכ  תושרה  םע  דחי  דומלל  ונל  תעייסמ  תכרעמה  יוניפה , תוליעיל  רבעמ 
.הרבסהה תרבגהב  ךרוצ  שיו  ריעב  לבוקמהמ  ךומנ  םיחפה  יולימ  בצק  תונוכש  וליאבו  םיחפ , תפסוהב 

ןכש םיבשותה , ברקב  ההובג  ןוצר  תועיבש  רצויו  תלוספה , ףוסיא  תואצוהב  לש כ-30%  תולעייתהל  איבמ  הז  ךילהש  תוארל  ונחכונ 
.תוזירא תלוספ  דוע  טולקל  םייונפ  ןמזה  לכ  םיחפה 

.הלופעבו ןויצל  ןושארב  תומקוממה  ןוימה , תונחתמ  תחא  לא  תעסונ  איה  תוזיראה  תלוספ  תא  הפסא  יוניפה  תיאשמש  רחאל 
תלוספו הנחתל , ןתסינכב  יוניפה  תויאשמ  תא  תולקוש  רימת , לש  עדימה  תוכרעמל  רישי  קשממב  תורבוחמה  לקשמ , תוכרעמ 

תוזיראה .ונממ  תויושע  תוזיראהש  רמוחה  גוסל  םאתהב  םכרואל  תניימתמו  םיעוסמ  יבג  לע  תסמעומו  תקרפנ  תוזיראה 
. םדא די  עגמ  אלל  יגולונכט  ןפואב  םיניוממ  םהמ  העבראו  םינוש , םירמוח  העבשל  תודרפומ 

םייניע קיטסלפ ;) תוזיראו  תוכתמ   ) דממ - תלת תוזיראל  רקיעב ) קיטסלפ  תויקש   ) דממ - וד תוזירא  ןיב  דירפמ  יטסילב  דירפמ 
תוהזמ ןה  רזוחה  לגה  לש  תיטפואה  המיתחל  םאתהבו  תוידממ , - תלתה תוזיראה  לא  ( infra-red  ) םודא - תת לג  תוחלוש  תויטפוא 

תויקש באוש  תכתמה ; תוזירא  תא  דירפמ  קנע  טנגמ  קיטסלפה ; יגוס  יפל  תוזיראה  תא  תודירפמו  םינושה  קיטסלפה  יגוס  תא 
תחא לכש  תולָאּב )  ) תולודג תויבוקל  שבכנ  רמוח  לכ  םינוש , םירמוח  יגוסל  ודרפוהש  רחאל  .קיטסלפה  תויקש  לכ  תא  וילא  ךשומ 

היישעתה תבוטלו  יתורחת , יתנש  זרכמב  וכז  וללה  םילעפמה  .רוזחמ  ילעפמ  לא  תונפומ  ןה  םשמו  רחא , רמוחמ  היושע  ןהמ 
םירצונש םלג  ירמוחל  תוזיראה  תא  רוזחִמה  ילעפמ  םיכפוה  רוזחִמ  תויגולונכט  תועצמאב  .םיימוקמ  םבור  תילארשיה – 

. דועו תוינדא  םיציצע , היקשה , תורוניצ  היינבל , לזרב  תוטומ  תרושקת , ילבכ  ומכ  םישדח , םירצומ  םהמ 

תוזירא תנמטה  םוצמצבו  רוזחִמב  תכמותה  תילגעמ  הלכלכ  תריצי  תבוטל  תופסונ  תויגולונכט  תויורשפא  תעה  לכ  םישפחמ  ונא 
.שדחה רצומ  תריציל  דע  ןוימהו  יוניפה  בלשב  לחה  עקרקב ,
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