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ממקורות,הניקוזומערכתנגרבאמצעותלנחלזיהום
ולזהותאותםלכמתדרךאומידעשאיןורביםשונים

,באגןרחוקיםממקורותזיהוםגםכוללזה.כולםאת
.ממוקדיםמקורות,שטחמקורות

,זמןלאורךהנחלומצבהמיםאיכותעלההשפעהמבחינת
הזרמות:כגון)זיהוםאירועיהןהמיםאיכותעלמשפיעים

(שוטףבאופןהמתרחשותשוניםשפכיםשללנחל
הגשםבאירועהמתרחשותאלוכגוןשיטפוניותוזרימות
.מקורותוממגווןשוניםמסוגיםמזהמיםומסיעותהראשון

ואירועיזיהוםביןמבחינהלאלמיםהאירופיתהדירקטיבה
.הזיהוםלסוגיתכוללתאסטרטגיהגיבושומחייבת,זיהום
ותכניתאגניתניהולתכניתבהכנתמתמקדתזוגישה

זיהוםמניעתשלהסוגיותבכללהעוסקותמפורטתעבודה
.עילייםמים

להצביעניתןאולםירקוןלנחלעתידיזיהוםלמנועניתןלא
.הסיכוןפוטנציאלאתשיצמצמואמצעיםשלשורהעל

:מנחיםקוויםבארבעהמתמקדתהעבודה,זאתלאור

מאירועיהמושפעתהנחלשלהמיםגוףבאיכות•
:כגון)באגןהזיהוםבעיותבכללולאוזיהוםהזרמה

.('וכדתהוםמי,קרקעזיהום
פוטנציאלבעלי,המרכזייםהסיכוןגורמיבזיהוי•

.הבולטהזיהום

פוטנציאלהמהוויםבאגןופעילותאזוריםבזיהוי•
.הנחללזיהוםגבוהסיכון

שנועדמגווןכליםסלהואהעבודהשלהתוצר•
שלהאימפקטואתהנחללזיהוםהסיכוןאתלצמצם

.זיהום

כלליותמרחביותתובנות2.

דרךמתבצעתלנחלהמקורותמכללהזיהוםהולכת
.(חקלאותכמושטחממקורותזיהוםכולל)הניקוזמערכת
ניקוזתוואי:סוגיםמשניבתוואיםלנחלמגיעהזיהום
.ומובליםפתוחותניקוזתעלות/טבעיים

לנחלישירהכהזרמהכמוהאיתן/זורםליובלהזרמה
.המימיתבפאזההמהירההזיהוםהעברתבשלהירקון

,מזהםחומרשלגדולהכמותנדרשתיבשליובלבהזרמה
-והאידויהחילחול,החספוסבשלמהנחלבמרחקכתלות

(הירקוןיובלי)הניקוזלמערכתזיהוםשהזרמתככל
לזיהוםהסיכויכך,מהירקוןיותרגדולבמרחקמתרחשת

כתוצאההנגרמתהזיהוםבנפחהדעיכהבשל,קטןהירקון
שנפחככל.החומרשלוהאידויהחלחול,האפיקמחספוס

.לירקוןלהגעתוהסיכויגדלכך,יותרגדולהמוזרםהחומר

מידת)יחסיתמהירההזרימה,סגורבמובלבהזרמה
לנחלהזיהוםוהגעת(האידוירמתגםוכךנמוכההחספוס

לחותקיימתרביםבמקרים.ולמרחקלכמותקשורה
אבללנחלמגיעהלאשאוליהמובלבתוךההתחלתית

במובליםמזהמיםזרימת.יותרמהרלהגיעלזרימותגורמת
בהשוואה)יותרארוכיםלמרחקיםלהתבצעצפויהסגורים

נמוךאידוי,הנמוכההחספוסמידתבשל(תעלות/לערוצים
מזהמים,סגוריםשבמובליםלהניחיש.חילחולוהעדר

ומגיעיםבמובליםנשארים,ישירהבזרימההגיעושלא
המובלבתוך,הראשונההנגרבזרימת(מהולים)לנחל

חלקהמפרקתבקטריאליתפעילותכנראהמתקיימת
בתעלותהזורמיםמזהמים,זאתלעומת.מהמזהמים

אולהתאדות,לקרקעבחלקםלחלחלצפויים,פתוחות
.בשמשלהתפרק

הניקוזאגןבתחוםושומרוןיהודהשטחי3.

כפריאופיבעלייישובים,הרריתבטופוגרפיהומאופייןהאגןמשטח60%-כמהווהושומרוןיהודהשבתחוםהירקוןאגןשטח
ופסולתשפכיםלהזרמתוקשוריםנקודתיאופיבעלימקורותהםזהבאזורהזיהוםמקורות.עירונייםמוקדיםומספר
באופןמתפקדת(והערביםהיהודייםהיישוביםשל)ש"ביוהירקוןאגןבתחוםבשפכיםהטיפולמערכת.שוניםמסוגים

וקולחיםשפכיםשלהזרמותכוללבשפכיםהטיפול,וסביבתהאריאלאזורגםובעתידקנהנחלאגןלמעט.מאודחלקי
אושפכיםכמעטאין,המזרחיהשרוןדרוםש"במטברובםהמטופליםקלקיליהשפכילמעט,זאתעם.לנחליםירודהברמה

מחלחליםהירוקלקומזרחיתהירקוןבאגןלסביבההמוזרמיםוקולחיםשפכים.הירוקהקואתבזרימההחוציםקולחים
.(המזרחיהשרוןדרוםש"למטומוזרמותנתפסותמקלקיליהביובזרימות)ומתאדיםלקרקע

המטופליםהשפכיםנפח,(ואריאלברקן)הגדוליםהתעשייהאזוריבשניהמאוחסניםהחומריםשלהמוגבלהיקפםבשל
,כזהבאירוע.לירקוןלהגיעצפוילא,תאונהאובתקלהשמקורוהזרמהאירוע,מהירקוןוהמרחקטיפולהקדםבמתקני

.קנהלנחלאולירקוןשיגיעלפניויתאדהלקרקעיחלחלההזרמהנפחשכללהניחסביר

מוגבלתכמותפוגשתהשיטפוניתהזרימה)יחסיתמצומצמותבנקודותשפכיםפוגשותבנחליםשיטפוניותחורףזרימות
לירקוןש"יובנחליהמוסעהזיהוםהיקףהאםלבחוןישולכן(האגןלמורדאותהומסיעהבאפיקהקרקעעלשפכיםשל

.והמיהולהמרחק,השפכיםבכמותבהתחשבקטןאינו,הגשומהבעונה

המזהמיםהשפעתעוצמתאתלבחוןמוצע.הירוקהקובאזורבנחליםשיטפוניותזרימותשלהמיםאיכותלגבינתוניםאין
,ש"ביווקולחיםבשפכיםשמקורםמזהמיםהגעתלגביספקקיים.הירוקהקובאזור,הירקוןעלש"מיובביובשמקום

.הנגרמיעםהמיהול.2,הזרימהעםהאורגניבעומסוירידההמרחק.1:מצטברותסיבותמשלושלירקוןשטפוניותבזרימות
שכמותשכנראהכך,קטןהואהשפכיםנאגמיםבוהפניםושטחמחלחליםש"ביוקולחים/השפכיםשרובהעובדה.3

.גדולבנפחאינההירוקהקולכיווןהמוסעתקרקעיתהעלהשפכים

הקייםהמצבמניתוחשעלוהמרכזיותהתובנותתמצית

זיתבירבאזורשפכיםברקן.ת.ואמאריאלקולחים
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פיזייםמחסומים4.

בפניפיזייםמחסומיםמהוויםניקוזמתקנישלשוניםסוגים
שיטפונותויסותמאגריכולליםאלו.באירועיםמזהמיםזרימות
איילוןנחלבמורדשתוליםסכר.שאיבהתחנותעםוסכרים
,זהמערך.גדולמ"בקנאגניתקיץמיתחנתמעיןמהווה
למעשהמייצר(שרוןאריאלבפארקשיוקםעתידיומערך
שטחימרוב,אירועבעתהנחלזיהוםמפנייעיליםוהגנהניתוק

אבטחהכמנגנוןגםלהיבחןיכולכזהמערך.האיילוןאגן
לנחלהמנוקזיםגדוליםתעשייהמאזוריזיהוםלמניעת

.(קאסםכפרהתעשייהאזורלמשל)מרכזינקזבאמצעות

ויסותמאגרהואזיהוםלמניעתיעילפיזימחסוםשלאחרסוג
מימוטיםויסותבמאגר.(צדמאגר/אפיקמאגר)שיטפונות
מאגר.(עצמובאפיקמעוכביםולעיתים)למאגרהשיטפון

לייצריכול,(לדוגמאמחצבה)השיטפוןנפחלחלחולשתוכנן
וגםהשטפוניותהזרימותעםהמגיעזיהוםמפנייעילההגנה
,כנראה,יעיליםיהיואחריםויסותמאגרי.זיהוםאירועימפני

.המיםאיכותשלמסויםובשיפורזיהוםאירועיבמניעת

התמקדותאגן5.

הירקוןאגןאתהכוללמרחבזוהה,לעילהאמורלכלבהתאם
,"התמקדותאגן"כ,איילוןמאגןקטןוחלקהירוקלקוממערב

.האגןשטחימשארגדולהבירקוןזיהוםלאירועההסתברותבו
מתמקדתבוהאזורמרחביתמבחינההואההתמקדותאגן

.הירקוןנחללזיהוםהסיכוןגורמיבחינת

שוניםשפכיםלהגעתהסיכוןכיהמוצאלהנחתבהתייחס
סכרשלהיעיללתפקודוובהתייחסקטןהואש"יומשטחי
מרחבגובש,היבשהבעונהזיהוםהגעתמפניבהגנהשתולים

וכוללהירוקלקוממערבהירקוןאגןשטח–ההתמקדותאגן
.שתוליםסכרבמורדהאיילוןשלהניקוזאגןאת

הקייםהמצבמניתוחשעלוהמרכזיותהתובנותתמצית

זיתבירבאזורשפכיםברקן.ת.ואממאריאלקולחים
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.6Hot Spots

לסיכוןמענהנותנתאינה,המיקודבאגןההתמקדות
סיכוןהמבטאות,לומחוצהנקודותממספרזיהוםלאירוע
העלוליםהגדוליםהשפכיםהיקפיפוטנציאלבשללזיהום
גדולותשאיבהותחנותשים"במטבעיקרמדובר.לזרום
לזיהוםלהביאעלולבהןשאירוע,המיקודלאגןמחוץ

קולחיםמאגריוכןראשייםוקולחיםביובקווי.הירקון
ממקומותזיהוםלהגעתפוטנציאלהםגםמהווים

שונההתייחסותקיבלואלוכל.האגןבמעלהמרוחקים
.האגןבתחוםלמיקומםקשרללא

ירהקייםהמצבמניתוחשעלוהמרכזיותהתובנותתמצית
קצ

ת
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שים"מט7.

פוטנציאלימקורהםהירקוןבאגןהגדוליםשים"המטכל
הגדולוהקולחיםהשפכיםהיקף.הנחללזיהוםמשמעותי

גםלנחלזיהוםלהגעתפוטנציאלמהווהבהםהמטופלים
מתייחסהנחלזיהוםפוטנציאל.האגןבמעלהשים"ממט

,הנחללזיהוםלסיכוןביחס.וקולחיםגולמייםלשפכים
hotהםשים"מט spotמאפייניםבשלושהמובהק:

הפסקהללאהפועליםהנדסייםמתקניםהםשים"המט
ברכיביםהמתרחשותתקלות,משתנהבתדירותוחווים
מענהכ"בדנותןשים"המטתכנון.המערכתשלשונים

תקלות.גיבוירכיביבאמצעותמהתקלותלחלקאפשרי
הפוגעתחריגהבאיכותשפכיםמהגעתנובעותאחרות

כ"בדמאיישיםשים"המטאת.הביולוגיהפירוקבתהליכי
ומונעיםלתקלותמהירמענההנותניםמקצועייםצוותים

.לסביבהמבוקרותלאהזרמותכ"בד

איגוםפתרוןלהעדרגםקשורותשים"ממטהזרמות
להזרמתהמביאדבר,הגשומהבעונהלקולחיםמספק

סביבתיבמשאביעיללאשימושומבטא,לסביבהקולחים
לאגירהמתאימותתשתיותהעדרבשל,במעלהראשון

.והולכה

שים"במטמתרחשתלנחליםגולמיוביובקולחיםהזרמת
שים"למטהמגיעההספיקהאז,חזקיםגשםבאירועיגם

למערכתנגרמיחדירתבשל,הטיפולמיכולתגדולה
חזקיםגשםלאירועיהקשורותהזרמות.השפכיםהולכת

.הגשמיםבעונתונפוצותשים"המטרובאתמאפיינות

מתאיםאגירהנפחבעל,ש"מטלכל,חירוםמאגרהקמת
לסביבהוקולחיםשפכיםמהזרמתהימנעותיתאפשר

פתרוןהיא,החזקיםהגשםואירועיהתקלותאירועיברוב
:ביותריעיל

נגרמילחדירתהקשורותלהזרמותמענהייתןמאגר-א
שפכיםעודפי–גדוליםגשםבאירועיהביובלמערכת

ויטופלוהחירוםלמאגריופנונגרבמימהולים
להימנעשיאפשרבאופןהגשםאירועלאחרבהדרגה

.לסביבהשפכיםמהזרמות

–הנדסיותתקלותבעתש"המטשלהעמידותשיפור-ב
בעתההנדסיתהתמרוןיכולתאתישפרמאגר

מספקזמןומשךלמאגרהשפכיםהפניית,תקלות
.תקלותלתיקון

ומניעתהחירוםלמאגרבעייתייםשפכיםהפניתג-
במאגרשיאגרוהשפכים.הביולוגיבתהליךפגיעה
.בהדרגהיטופלו

ירהקייםהמצבמניתוחשעלוהמרכזיותהתובנותתמצית
קצ
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לביובשאיבהתחנות8.
רחביבכלפזורות,שוניםבגדלים,רבותשאיבהתחנות

מהגלשתכתוצאההנחללזיהוםפוטנציאלומהוותהאגן
יכולההזרמההיקף.ולנחליםהניקוזלמערכתשפכים
מתחנותגםשפכיםלזרימתולהביאמשמעותילהיות

.גדולותלתחנותהנוגעבכלבעיקר,מהירקוןרחוקות
לסביבהשפכיםלהגלשתגורמותשאיבהבתחנותתקלות

.נדיראירועאינן

י"עפהמוקמותהחדשותלרבות,השאיבהתחנותרוב
סגוראיגוםמאגרכוללותאינן,הבריאותמשרדהנחיות

שיגלשושפכים.שעות24שלספיקותלאגורשיכולבנפח
מספקזמןפרקיאפשרוחירוםלמאגרשאיבהמתחנות

באמצעותהשפכיםפינויאתיאפשרואוהתקלהלתיקון
למנועיכולזהפשוטפתרון.התקלהלתיקוןעדביוביות
.לסביבהשפכיםהגלשתלחלוטיןכמעט

כלליותהןבנושאשאיבהלתחנותהבריאותמשרדהנחיות
לתחנותבהנחיותשינוילבחוןמקוםיש.מחייבותולא

י"עקיימותתחנותלשדרוגעדיפותסדריוגיבושחדשות
.חירוםמאגריהקמת

קיץמילשאיבתתחנות9.

אמצעיהןניקוזמובלישלבמוצאיםקיץמישאיבתתחנות
כוללותהתחנות.במעלהראשונהחשיבותבעלהגנה

למערכתהזיהוםושאיבתלבורבמובלקיץזרימותהפניית
משמעותיפתרוןלהוותיכולזהכלישליעיליישום.הביוב

וניתןהיבשהבעונההנחלוזיהוםזרימותבצמצום
ותעלותבערוציםגםלהפעילו(המתחייביםבשינויים)

.ניקוז

זיהוםאירועיובחינתסיורים,בפגישות,הקייםהמצבניתוח
:זהלכליביחסתובנותשלשורההעלה

נופלתהקיץמישאיבתתחנותשלוהתפעולההקמה
עלאחראיםאינםהביובתאגידי.סמכויותביןאפורבתחום
הניקוזומחלקותהתחנותמותקנותבההניקוזמערכת

.שאיבהתחנותבתחזוקתרגילותאינןהעירוניות

משניפעולותלבחוןמקוםיש.בסיסלזרימותפתרוןומהוותספוריםבמקומותירקוןבנחלקיימותפסולתמלכודות
:סוגים

.ירקוןמנחלפסולתסקרבאמצעותהידעושיפורפעולהשיתוף•

במעלה,מובליםשלהניקוזבפתחיפסולתלמלכודות(פיילוטיםמספרעריכתואולי)טכנולוגיותבחינת•
.(ואיתןאכזב)נחליםובאפיקיהמובל

ירהקייםהמצבמניתוחשעלוהמרכזיותהתובנותתמצית
קצ

ת

ואינןלקויבאופןתוכננוהקיץמישאיבתמתחנותחלק
.מיטביבאופןמתפקדות

קיץמילשאיבתתחנותלהקמתהבריאותמשרדדרישות
ביןקשרבהכרחאין.40"-מגדולבקוטרמובליםעלחלות
.ממנוהזיהוםופוטנציאלהמובלקוטר

לתחנתזרימההגעתעלוהתראהלבקרהמערכתכלאין
לנסות,הזרמותלחקוריכולתשאיןכך,קיץלמישאיבה

.ומניעהאכיפהשלכליםולהפעילמקורןאתלהבין

ובעיקרבניהעבודותבמסגרתהמושפליםתהוםמי
גדולאתגרמהוויםהקלההרכבתעבודותבמסגרת

תחנותשלהכלייעילותאתשאלהבסימןומעמידים
בעת.מסוימיםבמובליםזיהוםלמניעתקיץמישאיבת
קיץמישאיבתתחנותלהפעילניתןלאשפילהמיהזרמות

הצפויהביצוע.לנחלחופשיבאופןלזרוםעלוליםומזהמים
אתגרלהוותצפויכיוםהמתוכנניםהמטרוקווישלושתשל

.משמעותי

מוצקהפסולת10.

ומשםהירקוןאלהנחליםדרךזורמתרבהמוצקהפסולת
החומריםאופי,היקףשלמושכלתהערכהאין.לים

קשרקשורההסוגייה.הימיוהמרחבהנחלעלוההשפעה
.בפלסטיקהיםולזיהוםבפסולתהיםלזיהוםגםישיר

יםזיהוםלמניעתישראלשלהלאומיתהפעולהתכנית
ממקורותזיהוםלהפחתתאסטרטגיתפעולהתכנית

-NAP)2016),יבשתיים National Action Planזיהתה
,הירקוןאגן.בישראלמקיףפסולתסקרלערוךהצורךאת

פסולתסקרלעריכתמתאים,הלאומיתהתכניתלהערכת
להתמקדצריךהסקר.באגןהגבוההבינויאחוזעקב

:הבאיםבמקומות

הקיימותבמלכודותהנאספתפסולת•

הנחליםבגדותהנאספתפסולת•

.א"תעירייתבשיתוףבחוףהנאספתפסולת•

בירקוןפסולתמלכודת-משמאללמטה,ניקוזמובליבפתחישונותפסולתמלכודות
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הזיהוםופוטנציאלקרקעייעודי11.

מרכזאתמהווה,הירוקלקושממערבבחלקוהירקוןאגן
ייעודי.בישראלהאנושיתוהפעילותהפיתוחשלהכובד
.הנחללזיהוםשונהפוטנציאלבעליהםשוניםקרקע
תעשייתיבייצורהקשוריםלשימושיםקשורהמרכזיהסיכון

ותשתיותקולחים,דלק,ביוב:שונותבתשתיותוכןומלאכה
משונעיםבדרכםומסילותארציותדרכים–תחבורה
..ורביםשוניםחומרים

נגזרשוניםקרקעמייעודיהסיכוןורמתהזיהוםפוטנציאל
לזרוםשיכולהחומריםנפח,מהנחלממרחקםרבהבמידה

.הנחלאלוהתיעולהניקוזקווירשתופריסתתקלהבעת

האגןשלהמערביבחלקוהמואץהפיתוחתהליכיבשל
הגבוהיםהקרקעערכי,מכךהנגזריםכלכלייםותהליכים

,לנחלהסיכוןאתהמקטיניםאורבנייםתהליכיםמייצרים
תעשייה:כגוןזיהוםפוטנציאלבעלישימושיםבהם

לתשתיותהדרישה,זאתעם.לאגןמחוץנדחקים,ומלאכה
.גוברת(ומתקניםקוויות)

במיוחדגבוהפוטנציאלבעליהםתעשייהאזוריעשרה
סוגובשלההתמקדותבאגןמיקומםבשלהירקוןלזיהום

,חולון:הםהתעשייהאזורי.בהםהקיימיםהשימושים
,(ישן)העיןראש,(ת"פ)אריהקרית,(ת"פ)סגולה,אזור
.חצב,השרוןש"תע,נאמןנוה,ברקבני,קאסםכפר

ירהקייםהמצבמניתוחשעלוהמרכזיותהתובנותתמצית
קצ

ת
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חקלאיעיבודמשטחיזיהום12.

דרך,נגרמיבאמצעותהמוסעחקלאייםמשטחיםזיהום
חקלאיתופסולתדישון,הדברהחומרי,הניקוזמערכת

,לאירועהסיכוןעיקר.בנחללפגיעהוגרםבעברתועד
אולנחלהקרוביםחקלאייםלשטחיםקשור,זהממקור
בקרבתפעיליםחקלאייםשטחיםשלזיהוי.הלחיםליובליו
ודיאלוגאותםהמעבדיםהחקלאיםזיהוייאפשרהנחל
זולגישה.יותרבטוחותעיבודשיטותלאימוץעימם

במסגרתמשמעותיתותועלתרבהחשיבותמיוחסת
הסוגיות.האירופיהאיחודבמדינותשנערכואגןתכניות

השארתאובשימושהחומריםלסוגלמשלקשורותלדיון
.שדותבשוליטבעיתצמחייהשלרצועות

הצפהפשטי13.

להביאצפויהמזוהמיםושטחיםאזוריםשלהצפה
לגרוםאףואולילנחלהמזהמיםשלמהירהלהעברה
זיהוםמקורביןחפיפה,המרחביתברמה.זיהוםלאירועי

הצפהבשעתזיהוםכאירועלהתבטאיכולההצפהופשט
בעליהםהמחושביםההצפהפשטיבתוךהנמצאיםואלו

.מאחריםיותרגבוהסיכון

ירהקייםהמצבמניתוחשעלוהמרכזיותהתובנותתמצית
קצ

ת

חקלאיעיבודשלמיטבילניהולדוגמה
סקוטלנד.הנגראיכותלשיפורשדותבשוליטבעיחיץיצירת

13



הקייםהמצבמניתוחשעלוהמרכזיותהתובנותתמצית

בירקוןפסולתמלכודת-למטה)שונותפסולתמלכודות

יר
קצ

ת

ההתמקדותבאגןתעשייהאזורי14.

מהוויםתעשייתיתפעילותמתקיימתבהםתעשייהאזורי
קרקעלשימושיביחס,הנחללזיהוםגבוהפוטנציאל

הדוחקותהאורבאניהפיתוחמגמותלמרותוזאתאחרים
.לפריפריהמזהמתתעשייה

להזרמותמתייחסבנחלהמיםלאיכותהסיכון
מיזרימתוכןהניקוזמערכתדרךלנחל(תקלות/אירועים)

הסיכוןרמת.הנחלאל,הניקוזמערכתדרך,מזוהמיםנגר
משנינובעתהתעשייהמאזוריהנגזרתבנחלהמיםלאיכות

לנחלוקרבתוהתעשייהאזורמיקום:מרכזייםפרמטרים
כילצייןיש.התעשייהבאזורוהפעילותהשימושיםסוגוכן

למרחקרקקשורהאינהלנחלשהקרבההעלההניתוח
למאפייניגםאלאמהנחלהתעשייהאזורשלהפיזי

המנקזיםמובליםשלהימצאותם)והניקוזהתיעולמערכת
פוטנציאלמבטאת,לנחלהתעשייהאזוריאתבמהירות

.(אירועבעתלנחלזיהוםלהגעתגבוהסיכון

הבאיםהתעשייהשאזוריהעלתההמרחביתהבחינה
גבוההסיכוןרמתמבטאים,ההתמקדותאגןבתחום
קרבתם,המיקודבאגןלמיקומםביחסהנחללזיהום

:בהםהפעילותוסוגלירקוןההידרולוגית

בניתעשייהואזוראריהקרייתתעשייהאזור:ירקוןנחל•
ברק

ואזור(מהאזורחלק)חולוןתעשייהאזור:איילוןנחל•
אזורתעשייה

סגולהתעשייהואזורחצבתעשייהאזור:שילהנחל•

תעשייהואזורהעיןראש(ישן)תעשייהאזור:רבהנחל•
(קסםמחלףשלמזרחיהצפוןברביע)קאסםכפר

(ומערבמזרח)נאמןנווהתעשייהאזור:קנהנחל•

שילהנחלגדתעלסגולהתעשייהאזור
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דלקקווי15.

באגןעובריםגולמינפטאותזקיקיםהמוליכיםדלקקווי
א"וקצאן"תששלהדלקקווי.הירקוןאתוחוציםהמיקוד
בעת.תקלהאובקופגיעהבעתזיהוםפוטנציאלמהווים
צינורקטעימבודדות,אוטומטיותבקרהמערכות,תקלה

לנפחמוגבלהזיהוםשהיקףכךמגופיםסגירתבאמצעות
ניתוח.הדליפהנקודתשלהטופוגרפיוהגובהשבקוהדלק
חצייתבאזורימצויהסיכוןעיקרכיהעלההקייםהמצב
.ויובליוהירקון

ומסילותדרכים16.

תוואימהווים(מסוימות)רכבתומסילותראשיותדרכים
.לנחלזיהוםפוטנציאלבעליחומריםשלרחבמגווןלשינוע
כבישמכליותעוברותוהאזוריותהארציותבדרכים

פוטנציאלבעלישהםואחריםמסוכניםחומריםהמשנעות
בהןרכבתמסילותגם.תאונהשלבמקרהלנחלזיהום

כולל)משארכבותבאמצעותשוניםחומריםמשונעים
גםזהבכלל,לזיהוםפוטנציאלמהוות,(מסוכניםחומרים
מתאונותהסיכוןעיקר.משארכבותחונותבהםאזורים
מטריםמאותבמספרמתמקדברכבתותקלותדרכים
.בקרבתוניקוזותעלותיובליו,הירקוןחצייתבאזור

הספרותמסקרתובנות17.

התכניותכיהיאהספרותמסקרהעולההעיקריתהתובנה
מבטאותבעולםהאחרונותבשניםשהוכנוהרבותהאגניות
מקורותוצמצוםהמיםאיכותשיפורשלבהיבטחשיבה
ואירועיהמיםאיכותשיפורביןמבחינותאינןאךהזיהום

.זיהום

האגניותהתכניותמבחינתשעלווהעקרונותהכלים
ויסיעוהזיהוםאירועילסוגייתגםמענהנותנים,באירופה

הגיאוגרפיהשוני.בירקוןהזיהוםלצמצוםכליםסללקבץ
,ועודהידרולוגיה,אקלים,האגןגודל,השוניםהאגניםבין

כליםואימוץלזיהוימכשול,המקריםברוב,מהווהאינו
בהםלנקוטשניתןמהכליםחלק.הירקוןלאגןמתאימים

רחבהסביבתיתתועלתבעליהינםלנחלהסיכוןלצמצום
,הנחלמיבאיכותהשיפורמתחוםבהרבה

ריחמטרדילמניעתתורמיםשים"במטשיפורים–למשל
.'וכדתהוםמי,מיניםבמגווןהפגיעהצמצום,ויתושים

לארבענחלקיםהספרותבסקרשזוהוהכליםעיקר
פיזיים-מרחבייםכלים,רגולציהכלי,ניהולכלי:קבוצות

.כלכלייםוכלים

:ניהולכלי17.1

:ברורהמתודולוגיהבסיסעלבנחלהמיםאיכותסיווג-א
איכותסיווגהינוהאגןניהוללהצלחתהכרחיתנאי

פיסיקליים-ביולוגיים-כימייםקריטריוניםפיעלהמים
דרגותלהגדרתברורהלמתודולוגיהובהתאם
-המרחבילהיבטגםלהתייחסיכולהסיווג.האיכות

קריטריוניםוהגדרתנחלקטעכלשלנפרדסיווג
מאפשרבנחלהמיםאיכותסיווג.קטעלכלשונה

למקבלילהעניקואמורהתהליכיםעלבקרה
מגמות,המיםאיכותלגבימושגולציבורההחלטות

.ברוריםיעדיםוהגדרתהמיםבאיכותהשינוי

חייבהאגןשליעילניהול:קבועהניטורתכנית-ב
טווחוארוכתקבועהניטורתכניתעללהתבסס

-ביולוגיים-כימייםפרמטריםלמגווןהמתייחסת
ממצאיבסיסעלנקבעהמיםאיכותסיווג.פיסיקליים

.הניטור

עם:מיםאיכותלהשגתזמניםולוחותיעדיםהגדרתג-
נחללקטעיברוריםיעדיםלהגדיריש,הסיווגסיום

בהגדרהמלווהלהיותצריכההיעדיםהגדרת,שונים
.להשגתםזמניםלוחותשלברורה

:בנחלהמיםאיכותלשיפורכליםקטלוגהכנת-ד
לשיפורכליםקטלוגהוכןאגניותתכניותבמספר

העבודהלמטרותמאודבדומהזאתהמיםאיכות
.זהספרותסקרנשוא

,הקטלוגמתוך,הכליםבחירתלגביההחלטותקבלת-ה
שכללושונותבשיטותהתבצעהשימושיעשהבהם

:היתרבין

הכוללתהציבוריתהעלות-תועלתעלותניתוח•
ספציפייםואמצעיםבפעולותנקיטהשל

האפקטיביותלמידתבהשוואה,זיהוםלצמצום
יסודיניתוחמחייבתזושיטה.שלהםהמשוערת
.תחומירבידעעלוהישענות

,הזיהויבסיסעל–הגדוליםהפעריםזיהוי•
הפעריםלצמצוםביותרהיעיליםהכליםהערכת

.הנחלבמצבהגדולים

משיקוליםבכליםבחירה–טכנולוגיתישימות•
–עלותמשיקוליופחותטכנולוגיתישימותשל

.תועלת

אמצעיםביןהבחנה-משפטייםשיקולים•
אמצעיםלעומתבחקיקההמתחייבים

בחירההייתההמחדלברירת.משלימים
המשלימיםהאמצעים,החוקייםבאמצעים

וישימותתועלת-עלותשיקולילפינבחנו
.טכנולוגית

גםיהיוהזמןלצירוהקשוריםמרחבייםשיקולים•
.הירקוןבאגןשיבחנוהשיקוליםבמסגרת

goodוהגדרתיישומייםכליםגיבוש-ו practice
,להתנהגותהשארבין,הקשוריםתחומיםשלבשורה
:הזיהוםאתהמצמצמות'וכדפעילות,תפעול

סקטוריםשלנכונותםעומדתזוגישהמאחורי•
פעילותאופנילאמץעסקיים/פרטיים

למשל,הזיהוםאתהמצמצמיםוהתנהגות
אתהמצמצמותחקלאיעיבודשיטותאימוץ

.הזיהום

goodהגדרותבגיבושניתןדגש• practice
מנהלישלפעילותםבתחוםזיהוםלצמצום
תכנוןהנחיותגיבושי"עוהתכנוןהקרקע

עלושמירההזיהוםצמצוםמוכוונותוביצוע
,והיתריםבתכניותלהטמעההמיםאיכות

ירהקייםהמצבמניתוחשעלוהמרכזיותהתובנותתמצית
קצ

ת

הנדרשיםהמומחיםואתהזמןמסגרתקביעתלרבות
פיתוחעלמשפיעאלוהנחיותאימוץ.ביישוםלתמוך
.עתידי

:ידעוהפצתמחקר-ז

ובחינותמחקריםביצוע-יישומיידעבסיסיצירת•
אתגבוההדיוקברמתלזהותבמטרהמפורטות

.לזיהוםוהגורמיםהבעיותמקורות

לשיפורפעולותלקבועיש–מידעהפצת•
good-ומידע,נתוניםהעברת,התקשורת
practiceסוכנויות,הקרקעמנהליבין
והציבורעסקים,מקומיותרשויות,הממשלה

,הפעולותליישוםהתשתיתאתלספקבמטרה
goodלאימוץ practiceשוניםבתחומים

.עדיפותסדריוהגדרתהחלטותולקבלת

ידיעל,השארבין,הידעלהפצתלפעוליש•
,מתקדמיםהמחשהבאמצעימידעהעברת

.ועודחינוךפעולות,מקצועיותהכשרות

ייעוץלאספקתמנגנוניםקביעת-מקצועיייעוץ•
.ולעסקיםלציבור,נבחריםבתחומים,מקצועי

בתהליךענייןבעלישילובנדרש:פעולהשיתופי-ח
הסקטוריםמכלולאתהרותמותשותפויותויצירת

אתהמנהליםגופים:ההשפעהבעליוהגופים
קהילות,הפרטיהסקטור,תכנוןגופי,הקרקע

כל.מקומיותורשויותוולונטריותקבוצות,מקומיות
המגדירהביצועבת,מאוזנתתכניתליצורבכדיזאת

.והכלכליותהחברתיותהתועלותלמיקסוםפתרונות
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:כלי רגולציה17.2

בסקוטלנד:משנהוחקיקהראשיתחקיקהשינויי-א
בסוגיותוהבניההתכנוןחוקישלרבותתקנותתוקנו

גופיזיהוםומניעתקרקעייעודילניהולהקשורות
עלבחקיקההגבלותהוטלואחריםבמקומות.מים

.מסוימיםהדברהבחומרישימוש

ישמהתכניתכחלק:סטטוטוריותתכניותהכנת-ב
סטטוטוריותתכניותהכנת,הצורךבמידת,לשלב

הוכנותכניותבמספר,בנוסף.השונותהתכנוןברמות
בתכניותהטמעתםלצורךרוחביותתכנוןהנחיות

.באגןהשונותהסטטוטוריות

:מרחבייםפיזייםכלים17.3

הפיזילמצבלהגיעהינההפגיעהלצמצוםהכליםמטרת
שנעשובשינוייםבצורךבהתחשבהניתןביותרהטוב

.מהשינוייםהמתקבלותובתועלותובתפקודים

שהוצגוהפיזייםהכליםעיקר:בשפכיםטיפולמתקני-א
ושדרוגהקמתהיוהשונותהאגניותבתכניות
סוגיההינוהשפכיםנושא.בשפכיםלטיפולמתקנים
ניהולתכניתרביםבמקריםגובשהלהמרכזית

איכותשיפורשתפקידיה,ציבוריבמימוןספציפית
מרשתשפכיםהגלשותצמצום,שים"ממטהקולחים

במטרהמחקרבאמצעותמידעפעריוהשלמתהביוב
.עדיפויותוהגדרתהחלטותבקבלתלתמוך

פגיעההפסקת-ותכנוניתתפעוליתגישהשינוי-ב
:ידיעלכ"בדשנגרמתהמיםבגופיפיזית

הקמת,הצרה,העמקהיישור-ניקוזעבודות•
.'וכדנחליםהטיית,דרכיםתחתמיםמעבירי

ארוזיהלמניעת-נחליםבגדותבניהעבודות•
ההידראוליתההולכהיכולתוהגדלתבגדות

.הצפותסיכונילצמצום

הנחליםגדותשלטבעיתצמחיהחישוףעבודות•
אואורבאניתהתפתחות,יתררעייתבשל-

נחליםבגדותטבעייםשטחיםשלהסבה
.ייעוראולחקלאות

.השפכיםהובלתבמערכתדליפות•

כלכלייםכלים17.4

בצמצוםתועלתבעלי-נקודתייםפרויקטיםתקצוב-א
.שים"מטעבורבעיקר,הזיהום

-לכלכלייםתמריציםהגדרת-כלכלייםתמריצים-ב
good practice.

כלכליתתמיכהומנגדמזהמותפעולותעלעיצומיםג-
שימושעלמסהטלת-זיהוםמצמצמותבפעולות

למסבחלוקהבשיקוםלתמיכהומסבשפכיםיתר
שלזהמיסוי.מפעלישימושעלומסביתישימושעל

להקטנתיעילהכדרךהוכחלביובשהגיעמיםעודף
.במיםהבזבוז

בחקלאיםתמיכהשלכלכלייםבכליםשימוש-ד
best)הזיהוםאתהמצמצמותעיבודשיטותשאימצו

management practice/good farming
practice).

קהילתיותליוזמותקרנותהקמת-ה

המערכתמשירותיהמתקבלותהתועלותשלבחינה-ו

פעולהשיתופימניתוחתובנות18.

העלה,ההתמקדותאגןבתחום,הפעולהשיתופיניתוח
:פעולהשיתופישלמעגליםחמישה

מהוויםהרשותמועצתחברי-ראשוןשותפויותמעגל
הראשוןהשותפויותמעגלאתלמעשה

מצוייםהשניהשותפויותבמעגל-שנישותפויותמעגל
המיםתאגידי

שיתופיכלנכלליםזהבמעגל-שלישישותפויותמעגל
החלהנחלרשותביןהקיימיםהתכנונייםהפעולה

היוםועדמהקמתה

,האקדמיהאתכוללזהמעגל-רביעישותפויותמעגל
סביבהלאיכותעירוניותיחידות/עריםואיגודימחקרגופי
,ידעבהעברתפעולהשיתוףעלבעיקרמתבססוהוא

.'וכדניטור

חברתייםארגוניםהכולל–חמישישותפויותמעגל
רוכבי,שייטים,הרחבהציבור,חקלאים,וסביבתיים

.ועוד,אופניים

מולאלהנחלברשותכיוםהקיימתהפעילותניתוח
:עיקריותתובנותארבעמעלההרביםהשותפים

שכןמאודגדולהואהפעולהשיתופיפוטנציאל•
רשות.הנחלרשותפעילותעםממשקרביםלגופים

.רבותשותפויותומקיימתפועלתהנחל

וכחזמןשלמשאביםהשקעתמחייביםפעולהשיתופי•
הפעולהשיתופיאתלזהותמקוםישולכןאדם

ביותרהמשמעותיתהתועלתאתליצורהצפויים
שלשונותרמותלהגדירוכןלנחלהסיכוןבהיבט
.פעולהשיתופי

החבריםהגופיםמולהםהעיקרייםהפעולהשיתופי•
.הרשותבמועצת

.העסקיהמגזרעםפעולהשיתופיאין•

הקיימתהרגולציהמניתוחתובנות19.

שעלתפקידיםשבעהפירטומעיינותנחליםרשויותחוק
עליהלהטיליכולהסביבהלהגנתוהשר,לבצענחלרשות

נחלרשותהוקמהשמכוחובצו.מקצתםאוכולםאת
נחלרשותשללפתחה.התפקידיםכלעליההוטלוירקון

ומגווןבחוקהקבועהסמכויותמגווןכלעומדותהירקון
דבריקיימים.שימושבולעשותנוספיםחוקיםשלרחב

הקיימתהסביבתיתהאסדרהמבחינתרביםחקיקה
בהרחבתצורךואין,הירקוןנחלזיהוםלמניעתהרלוונטית

שראויקטניםתיקוניםלמעטהקיימתהחקיקהובתיקון
.בהםהצורךאתבהמשךלבחון

ירהקייםהמצבמניתוחשעלוהמרכזיותהתובנותתמצית
קצ

ת

התחום הגיאוגרפי וסמכויות רשות הנחל19.1

הנחלרשותתחוםאתאומנםהגדירהירקוןנחלרשותצו
לפעולהםהנחלרשותתפקידיכיקבעבהמשךאך

קיטלצורכיולהכשרתושיקומי,הנחלזיהוםלמניעת
בוהמרחביהתחוםאתלפרשישכינראה,לכךאי.ונופש

,הנדרשהרלבנטיכתחום,לפעולהנחלרשותרשאית
שנקבעהמצומצםהגאוגרפימהתחוםיותרנרחבשהוא

.בצו

מפקחיםהסמכת19.2

לחלקאכיפהסמכויותשלמועטמספרניתנובעבר
שלאהוחלטדעתשיקולמתוך.הירקוןנחלרשותמעובדי

נרחבותפיקוחסמכויותלהעבירולאפעילהאכיפהלבצע
אסטרטגיתותכניתבמידה.הירקוןנחלרשותלעובדי

,הנדרשיםוהמורכבותהמשאביםאתשתבחן,לאכיפה
לפעולניתן,אכיפהלבצעהרשותשלהצורךעלתצביע

בהתאםמפקחיםהסמכת–מקביליםמישוריםבשני
הצורךבחינתובמקביל,היוםזאתהמאפשריםלחוקים
רשויותאתשיכלולכךמפקחיםהסמכתחוקבתיקון

הנחלרשותעובדיאתלהסמיךיתאפשרזובדרך.הנחלים
גם,רביםסביבתייםחוקיםמכחסמכויותעםכמפקחים

.הסמכתםאתמאפשרלאהראשישהחוקכאלו

,
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סל כלים אגני  
לצמצום ומניעת זיהום נחל הירקון

דני עמיר: צילום



אגןמרחבכלשלכוללתבחינהעלמבוססהאגניהכליםסל
.הנחללזיהוםהסיכוןלבחינתכראוי,הירקון

,וכןוצמצוםמניעהכלי–מימדידוהינוהמוצעהכליםסל
שלמגוונתשורהמלבד,כוללהוא,ככזה.מרחבייםכלים
ומיקודהסיכוןרמתלזיהוימשלימיםמרחבייםכליםגם,כלים

.המניעהפעילות

אגןלזהותבמטרהמרחביניתוחנערך,האגןשלגודלובשל
ביותרהגבוההסיכוןנשקףממנוהאזוראתהמבטאמיקוד
.לנחל

בשורהשנאספווידעמידעעלרבהבמידהמבוססהכליםסל
,רלבנטייםנתוניםניתוח,ענייןבעליעםפגישותשלארוכה
במהלךשגובשאגני–מרחבימידעומאגררביםסיורים

.העבודה

לפיזיהוםוצמצוםלמניעההכליםקבוצותאתלחלקניתן
:גישותמספר

,ניהוליים,הנדסיים-פיזיים:הכליםסוגיהלפיחלוקה•
'וכדכלכליים,תכנוניים

,חקלאות,תעשייה:הזיהוםמקורותאונושאיםלפיחלוקה•
'וכדרגולציה,ניקוז,פסולת,השפכיםמערכת

בקבוצותגםמאופייניםהשוניםהכליםכימצאנו,לכךמעבר
טיפול,מערכתיתבחינה:הנדרשתהפעילותלאופיבהתאם
.'וכופעולהשיתופי,המשךעבודת,נקודתי

כליםאילו,ההחלטהקבלתלדרךגםקיימותגישותמגוון
,תועלת-עלותניתוחעלהמבוססתגישה:שלבובאיזהלאמץ
,הנדרשהמאמץמולהצפויהאימפקטאתהבוחנתגישה
שנצברהמקצועיהנסיוןעלהמבוססתגישה,מרחביתגישה

מפורטותהכליםלבחירתהרלבנטיותהגישות.נוספותוגישות
.11בפרק

סלכולל,הירקוןלזיהוםהסיכוןוצמצוםלמניעההכליםמלבד
שלההשפעהעוצמתבצמצוםהעוסקיםכליםגםהכלים
.שהתרחשלאחר,זיהוםאירוע

נושאיותוסוגיותזיהוםמקורותלפיפרקים11כוללהכליםסל
מתוךבחינההנחלרשותתערוך,העבודהסיוםעם.יחדגם
.הראשוןבשלבלמימושהכליםלבחירת,הכליםסל

הכליםסללמבנההסבר
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מערכת הטיפול והולכת השפכים. 1

איגודן: צילום



1מערכת הטיפול והולכת השפכיםסוגיה| נושא 
:כללי

למערכת  . ניתוח אירועי זיהום בנחל מלמד כי תקלות ואירועי זיהום בשפכים מהוות מקור משמעותי לזיהום הירקון. מערכת הטיפול בשפכים באגן נחל ירקון מבטאת אינטנסיביות גבוהה מאוד התואמת את היקף האוכלוסייה והפיתוח באגן
:  ארבעה מרכיבים מרכזיים

ומתקני קדם לטיפול ( ש"בעיקר ביו)קיימים גם מתקנים קטנים לטיפול בשפכים , בנוסף למתקנים מרכזיים אלו. אריאל ומתקן אזור התעשייה ברקן, דרום השרון, רמת השרון, הוד השרון–כפר סבא , ג"נתב, איילון: מתקני טיפול בשפכים•
.הממוקם באגן השורקן"בשפדחלק משמעותי מהשפכים הנוצרים באגן מטופל (. השרוןש"בתע-לדוגמא )בשפכים 

מהוות חלק ממערכת הולכת השפכים, בגדלים שוניםתחנות שאיבה לשפכים מאות •
שים"במטמסועפת וארוכה של קווי לחץ וקווי גרביטציה מוליכה את השפכים לטיפול רשת קווים •
לאיגום וניצול הקולחים לשימוש חקלאימאגרי קולחים •

.צפויה לצמצם משמעותית את הסיכון לזיהום הנחל, במיוחד באגן ההתמקדות, שפכים לסביבהלהזרמותנקיטת פעולות יעילות לצמצום הסיכון 

:כלים

:מתקני טיפול בשפכים1.1
שעות48-נפח שפכים של כלאגוםמאגר חירום המסוגל . ג,ב,א
נהלי תאום והתראה בפני זיהום. ד

:מערכת ההולכה והסניקה1.2
זיהוי קווי שפכים ותחנות שאיבה לפי רמת פוטנציאל זיהום הנחל ככלי לקידום טיפול ממוקד בשדרוג התשתיות. א
"אזור רגיש"גיבוש הסכמה להגדרה המרחבית של . ב
תכנית עבודה רב שנתית לשדרוג תשתיות בעלות פוטנציאל גבוה לזיהום הירקון. ג
יובלים  /הגדרת סטנדרטים תכנוניים הנדסיים מחמירים לצנרת ותחנות שאיבה בקרבת הנחל. ד
יובלים/הקמת בריכות אגירה לחירום בתחנת שאיבה שבקרבת הנחל. ו+ה
פעילות הסברה למניעת זריקת חיתולים ומגבונים לביוב. ז

:מאגרי קולחים1.3
הגדלת נפחי אגירת קולחים. א
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1.1מערכת הטיפול והולכת השפכיםסוגיה| נושא 

מתקני טיפול בשפכים–סוגיית משנה 

דרכי פעולה למימושפירוטתיאורהכלי
בעלי עניין 

פ"לשת

.  א

נפח  לאגוםמאגר חירום המסוגל 
:שעות48-שפכים של כ

חשוב בין ( באפר)מהווה חיץ 
יש לבחון תוספת  . המתקנים והנחל

קיימים ותכנון  שים"במטנפחי אגירה 
המתוכנן  ש"במטנפח אגירה מספיק 

כלי זה (. הוד השרון-ס"כפ)להעתקה 
הוא כמובן בעל תרומה סביבתית  
רחבה מאוד מעבר לסוגית זיהום 

.הנחל

המרכזיים באגן הוא  שים"במטהיקף השפכים המטופלים 
עלולה להזרים כמות גדולה  ש"במטגדול ותקלה חמורה 

במעלה  שים"ממטגם )של שפכים העלולים להגיע לנחל 
(.האגן

שונים באגן פועלים עם יכולת אגירה שונות של  שים"מט
הוא  ש"במטמאגר חירום . שפכים באמצעות מאגר חירום

,  מרכיב הנדסי חיוני במניעת זיהום הסביבה והנחל בשפכים
:משלוש סיבות מרכזיות

אל ש"למטמאפשר הפניית שפכים בעייתיים המגיעים 1.
.לטיפול הדרגתיש"למטמאגר החירום ושאיבה חזרה 

ושאיבה חזרה ש"במטאגירת שפכים בעת תקלה 2.
.לאחר תיקוןש"במטלטיפול 

בעת ש"למטהזרמת שפכים מהולים במי נגר המגיעים 3.
. אירועי גשם גדולים וטיפול הדרגתי בהם לאחר האירוע

הוא מתקן הנדסי ותקלות ברכיבים שונים של המערכת מתרחשות  ש"מט
כ לתת מענה  "המנוהלים היטב מסוגלים בדשים"המט. בדרך של שגרה

טוב לתקלות באמצעות מערכות גיבוי המצויות במתקן ותגובה מהירה של  
. באופן זה נמנעות ברוב המקרים הזרמות לא מבוקרות לנחל. צוות מקצועי

-לנחל באמצעות שים"מטיש חשיבות רבה ביצירת חיץ בין , עם זאת
המבטיחים יכולת תמרון הנדסי בעת תקלות -מאגרי חירום תפעוליים 

.קולחים לסביבה/שפכיםהגלשותומניעת 

שכן כמויות גדולות של מי נגר  שים"למטאירועי גשם גדולים מהווים אתגר 
להתמודד עם ספיקות גדולות  שים"המטמצטרפות לשפכים ומחייבות את 

בהתאם למאפייני  )שעות 48-מאגר חירום בנפח של כ. מספיקות התכן
המשרתים אזורים כפריים יכולים להיות פחות רגישים  שים"מט–ש"המט

המשרתים  שים"למטלהיקפים גדולים של מי נגר בשפכים בהשוואה 
להזרים את השפכים המהולים  ש"למטמאפשר ( אזורים עירוניים גדולים

(  בתום האירוע)ש"במטבמי נגר למאגר ולשאוב אותם בהדרגה לטיפול 
.ובכך להימנע מהזרמה לסביבה ולנחל

גיבוש הסכמה מקצועית  
לסוגיה יחד עם הרשות 

, הממשלתית למים ולביוב
משרד הבריאות והמשרד  

:להגנת הסביבה

גיבוש דרישות ברורות לכל  
שים"מטלשדרוג , ש"מט

.ולתכנון חדשים

הרשות •
הממשלתית  
למים ולביוב

תאגידים•
המשרד להגנת  •

הסביבה
משרד הבריאות•

הקיימים ותכנון מאגרים בהתאם לסדרי  שים"המטבחינת .  ב
.עדיפות

דרום השרון מתוכננת  ש"ובמטאיילון ש"במטתוספת נפחי אגירה נשקלת 
.תוספת מאגר ויסות זרימות שיא

.ג

ש"מטהעתקת )חדשים שים"למטהטמעה בדרישות תכנון 
קיימיםשים"מטובשדרוג מתוכנן של ( הוד השרון-ס"כפ

דרום השרון לאזור מחלף מורשה מקרבת  -ס"כפש"מטהתכנון להעתקת 
הגעה מיידית וישירה לנחל  -את המתקן לירקון וחושפת אותו לסיכון גבוה 

קיימת חשיבות רבה בתכנון מאגר  . קולחים בכל אירוע הגלשה/של שפכים
.חירום בנפח מתאים שייתן מענה גם להגדלה עתידית של המתקן

דרישה תכנונית במסגרת  
48א "הליכי אישור תמ

מנהל התכנון•
המשרד להגנת  •

הסביבה
משרד הבריאות•
ארגוני סביבה•

נהלי תאום והתראה בפני זיהום.  ד
נדרש נוהל תאום והתראה בין מתקני טיפול קדם  

ש"מטתעשייתיים שהם בעלי פוטנציאל השפעה על 
.  הקצה

,  תקלה במתקן קדם טיפול תעשייתי/נדרש נוהלי תאום והתראה לאירוע
רמת השרוןש"ומטש"תעש"מטיצירת תיאום בין : לדוגמא

יצירת תיאום וגיבוש נהלי  
הקצהש"במטעבודה 

המשרד להגנת  •
21הסביבה
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מערכת ההולכה והסניקה של שפכים–סוגיית משנה 

פ"בעלי עניין לשתדרכי פעולה למימושפירוטתיאורהכלי

.  א

זיהוי קווי שפכים  
ותחנות שאיבה לפי  

רמת פוטנציאל זיהום  
הנחל ככלי לקידום  

טיפול ממוקד בשדרוג  
התשתיות

עבודת ניתוח הנדסית יחד עם תאגידי המים  –עבודת המשך לסל הכלים 
והביוב שמטרתה לזהות את הקווים ותחנות השאיבה המהוות סיכון מיוחד 

.לזיהום הנחל

בהתאם לזיהוי ולמידת פוטנציאל הזיהום תידרש פעולה של תאגידי המים  
.והביוב

עבודת הזיהוי תתמקד בקווים ותחנות שאיבה באגן המיקוד וגם בקווים  
,  ראשיים ותחנות שאיבה בעלות ספיקות גדולות מחוץ לאגן המיקוד

שתקלה בהם עלולה להביא לזרימת שפכים בהיקף שעלול להגיע ולסכן  
.את הירקון

:למשל, בחינת הפוטנציאל בהתאם לשורת קריטריונים שיגובשו בעבודה
יובלים ראשיים/מיקום ביחס לנחל•
(קטרים וספיקות)תחנת שאיבה /סדר הגודל של הקו•
קוים בעלי היסטוריה של תקלות/תחנות•
טכנולוגיה מיושנת, גיל ומצב הציוד•
הימצאות אמצעי גיבוי והתראה תקינים•
מיקום בפשטי הצפה–חשיפה להצפות •
גיאומורפולוגיה וסכנת קריסה•
מקור השפכים וחשיפה לסכנת סתימות •
זיהוי סדר עדיפות והמלצות הנדסיות לטיפול •

רשות נחל ירקון תפעל  
לקידום עבודת ניתוח  

הנדסי מפורט בעבודה 
משותפת עם תאגידי מים  

וביוב נבחרים

תאגידי מים  •
וביוב נבחרים

ן"איגוד•
המשרד להגנת  •

הסביבה
הרשות למים  •

ולביוב
משרד הבריאות•

.ב
גיבוש הסכמה להגדרה  

אזור  "המרחבית של 
"רגיש

לעניין אמות מידה הנדסיות  ברשיוןבכללי תאגידי מים וביוב קביעת תנאים 
אזור "נקבעה הגדרה ל, בהתאם לחוק תאגידי מים וביוב, 2017ז"התשע

הכללים קובעים כי בקווי סניקה רגישים יוקמו ". סניקה רגישקו"ול" רגיש
.שתי מערכות סילוק שפכים מקבילות לפחות

בקווי סניקה רגישים יוקמו שתי מערכות סילוק שפכים  -י הכללים "עפ•
.מקבילות לפחות

ק ליום או "מ2000קו סניקה בעל ספיקה של –" קו סניקה רגיש"הגדרת •
.שנמצא באזור רגיש, 10"שקוטרו עולה על 

אזור במערכת הביוב שגלישת שפכים ממנו עלולה –" אזור רגיש"הגדרת •
לים או לתחום אזור מגן של קידוח מי  , להביא לזרימתם למקווה מים עילי

שתייה שנקבע לפי תקנות בריאות העם

,  רשות הנחל תפעל
בהסכמה עם הרשות 

, הממשלתית למים ולביוב
לגיבוש גבולותיו של אזור 

גיאוגרפי סביב הירקון 
שיוגדר כאזור רגיש התואם 

.את הכללים

תפעל , בהתאמה לכך
הרשות מול התאגידים  
לממש את מחויבותם 

.בנושא

הרשות למים  •
ולביוב

תאגידי מים  •
וביוב נבחרים

המשרד להגנת  •
הסביבה

.ג

תכנית עבודה רב  
שנתית לשדרוג  
תשתיות בעלות  

פוטנציאל גבוה לזיהום  
הירקון

הטמעת המלצות עבודת ניתוח פוטנציאל הזיהום של קווים ותחנות  
עבודה רב שנתית של תאגידי המים והביובבתכניתשאיבה 

בדיאלוג  , רשות הנחל
מקצועי עם תאגידי ביוב 

תפעל להטמעת  , נבחרים
ההמלצות במסגרת תכנית  

עבודה רב שנתית

תאגידי מים  •
וביוב

ס"להגהמשרד •
הרשות למים  •

ולביוב
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מערכת ההולכה והסניקה של שפכים–סוגיית משנה 

פ"בעלי עניין לשתדרכי פעולה למימושפירוטתיאורהכלי

.ד

הגדרת סטנדרטים  
תכנוניים הנדסיים  

מחמירים לצנרת ותחנות  
שאיבה בקרבת  

יובלים  /הנחל

עבודת המשך לסל הכלים שמהותה בחינת סטנדרטים מחמירים לתכנון  
.וביצוע צנרת ותחנות שאיבה שהן בקרבה לירקון ויובליו

לאורך הירקון והיובלים המרכזיים הונחו ויונחו בעתיד קווי ביוב 
ראשיים שתקלה בהן עלולה להביא לזיהום משמעותי של הירקון 

נדרשת בחינה הנדסית לסטנדרט תכנוני התואם את רמת  . בשפכים
.הסיכון

רשות נחל ירקון תפעל  
לקידום עבודת ניתוח הנדסי 

מפורט

תאגידי מים וביוב•
ס"להגנהמשרד •
הרשות למים ולביוב•
משרד הבריאות•

.ה
הקמת בריכות אגירה  

לחירום בתחנת שאיבה  
יובלים/שבקרבת הנחל

תקלות וסתימות גורמות , מאות תחנות שאיבה מצויות באגן הירקון
אירוע גלישה מתחנות שאיבה אינו  . לגלישות שפכים מתחנות שאיבה

כחלק ממתקני  , בנפח מתאים, הקמת בריכת אגירה בנויה. אירוע נדיר
,  יאפשר הגלשת שפכים לבריכה עד לתיקון התקלה, תחנת השאיבה

.במקום הגלשה לסביבה

.מאגרים בנפח מספק שיקבע לכל תחנה•
סדר עדיפות בהתייחס לעבודת ההמשך לזיהוי תחנות שאיבה  •

.לפי פוטנציאל זיהום
.הפתרון מחייב זמינות שטח להקמת מאגרים בנויים סגורים•
ן"איגודלא ניתן לביצוע בתחנות מערכתיות דוגמת אלו של •

גיבוש הסכמה מקצועית יחד  
, עם הרשות למים ולביוב

משרד הבריאות והמשרד  
וגיבוש דרישות ס"להגנ

ולשדרוג  , קיימותש"לת
ש"מתוכנן של ת

תאגידי מים וביוב•
ס"להגנהמשרד •
הרשות למים ולביוב•
משרד הבריאות•

.ו
הטמעת דרישת תכן לבריכות אגירה בתחנות שאיבה הנחיות המקצועיות 

לתכנון תחנות שאיבה
אפיון הנדסי של דרישות מוצעות•

רשות הנחל תקדם בחינה  
הנדסית יחד עם הרשות 

למים וביוב

הרשות למים וביוב•
ס"להגנהמשרד •

.ז

פעילות הסברה למניעת  
זריקת חיתולים ומגבונים  

לביוב ושפיכת חומרי  
הדברה

תקלות חוזרות במערכת ההולכה והסניקה מיוחסות לסתימות הנגרמות  
תאגידי המים והביוב יודעים  . מהגעת מגבונים וחיתולים למערכת הביוב

לזהות אזורים בהם מקור זה לתקלה חוזר על עצמו שפיכת חומרי הגברה  
לביוב הביאה בעבר לפגיעה בנחל

קמפיין הסברה לציבור הממוקד באזורים בהם מתרחשות  •
.תקלות חוזרות שנובעות מסוגיה זו

שימוש בפלטפורמות קיימות של הרשויות המקומיות והמשרד  •
חינוך סביבתי, פרסום, אתר אינטרנט-ס"להג

קמפיין תקשורת וחינוך  
סביבתי

ס"להגנהמשרד •
רשויות מקומיות•
ארגוני סביבה•

1.3מאגרי קולחים–סוגיית משנה 

פ"בעלי עניין לשתדרכי פעולה למימושפירוטתיאורהכלי

הגדלת נפחי אגירת  .א
קולחים

גורם , העדר נפחי אגירה מספיקים לקולחים יחד עם ביקוש נמוך
.  קולחים לנחלים, בעיקר בעונת החורף, להגלישמסוימים ים"למטש

הקמת מאגרי קולחים והגדלת נפח האגירה תאפשר שימוש בקולחים  
.לחקלאות ותימנע הזרמתם לנחלים

צמצום הסיכון להזרמת קולחים ברמת טיפול נמוכה לנחל  •
בעונת החורף

סוגיה מערכתית של משק 
המים

רשות המים•
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:GISשכבות 

.צוות העבודה: מקור השכבה. אגן ההתמקדות הרלוונטי לניתוח הסיכונים-מיקוד קו אגן •
.צוות העבודה: מקור השכבה. הכוללת פירוט של הרשות הרלוונטית, שכבה אחודה של כלל קווי הביוב שהועברו לצוות העבודה•
.תאגידי מים וביוב, רשויות מקומיות: מקור השכבות. י הרשויות המקומיות והתאגידים"שכבות המקור שהועברו ע•
.איגודן: מקור השכבה. תאגידי מים וביוב–קווי ביוב ראשיים •
ג"רט: מקור השכבה-מכוני טיפול בשפכים באגן הירקון לסוגיהם •
איגודן: מקור השכבה-מתקני איגודן •
ג"רט: מקור השכבה-ש "זרימות שפכים וקולחים בנחלי יו•
.צוות העבודה: מקור השכבה-סכר שתולים •
מנהל  , תכנית אסטרטגית לדיור: מקור השכבה. -האסטרטגית התכניתלפי (תעשייה עתיקת ידע, תעשייה ומסחר,תעסוקה ומסחר, תעשייה קלה ומלאכה, תעשייה ומלאכה, תעשייה)מתחמי תעסוקה קיימים ומתוכננים לפי סוגים •

.התכנון
.י"מפ: מקור השכבה(. תעלות ניקוז, ערוצים, משניים, נחלים ראשיים)חלוקה היררכית לשכבות שונות בהתאם לסדר הגודל של הנחל –נחלים •
.צוות העבודה: מקור השכבה. איילון, שילה, רבה, קנה–יובלי הירקון •

:מיפוי
מערכת השפכים באגן ירקון•
מערכת הולכת קולחים•

:קישור למסמכים
2017-ז "תשע, (לעניין אמות מידה הנדסיותברשיוןקביעת תנאים )כללי תאגידי מים וביוב •

https://www.hatanur.co.il/prdFiles/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94%20%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf
-הנחיות לתפעול ותחזוקה –לוועדות שיפוט מקצועיות תכניותהגשת . מערכות הולכת שפכים ציבוריות–תחנות שאיבה לשפכים •

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/wastewater_pumping_stations/he/wastewater_pumping_stations.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/bsv_1-12-2010.pdf-למתקנים לטיפול בשפכים תכניותנוהל להגשת •
http://www.water.gov.il/Hebrew/Planning-and-Development/Sewerage/DocLib/Sewage_main-plan.pdf-אב לביוב תכניותנוהל הגשת •

חומרי רקע
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מערכת הניקוז. 2

דני עמיר: צילום



2מערכת הניקוזסוגיה| נושא 
:כללי

.תעלות ניקוז ומובלים/תוואי ניקוז טבעיים: הזיהום מגיע לנחל בתוואים משני סוגים(. כולל זיהום ממקורות לא מוקדיים כמו שטחי עיבוד חקלאי)הולכת הזיהום מכלל המקורות לנחל מתבצעת דרך מערכת הניקוז •
מסיע זיהום שטח ממקור לא ממוקד מאזורים בנויים  , נגר ראשון המגיע לנחל לאחר תקופת יובש מסוימת, כניסת נוזלים לנחל דרך מערכת הניקוז–אירוע זיהום בעונה היבשה : זיהום הנחל דרך מערכת הניקוז מתרחש בשלושה אופנים•

.  ממקורות שונים ורבים שאין מידע או דרך לכמת אותם ולזהות את כולםשטפוניותשונים ושטחים חקלאיים והגעת מזהמים בזרימות 
.להבנת מערכת הניקוז הטבעית והבנויה חשיבות מרכזית בהגדרת כלים לצמצום הסיכון לזיהום הנחל, לאור האמור•
.אידוי נמוך והעדר חילחול, הנמוכההחיספוסבשל מידת ( תעלות/בהשוואה לערוצים)זרימת מזהמים במובלים סגורים צפויה להתבצע למרחקים ארוכים יותר •
בזרימת הנגר הראשונה( מהולים)נשארים במובלים ומגיעים לנחל , מזהמים שלא הגיעו בזרימה ישירה, יש להניח שבמובלים סגורים•
מאגרי ויסות שיטפונות או סכרים עם  –מערכות אגניות , מתקני ויסות קטנים בין אזורי תעשייה לנחלים, תחנות שאיבת מי קיץ בפתחי מובלים: שלושה סוגים של מחסומים היכולים להיות יעילים בפני זרימות זיהום לנחל בעונה היבשה•

.תחנות שאיבה
יישום יעיל של כלי זה יכול להוות פתרון משמעותי  . התחנות כוללות הפניית זרימות קיץ במובל לבור ושאיבת הנוזלים למערכת הביוב. ניקוז הן אמצעי הגנה בעל חשיבות ראשונה במעלהמובליתחנות שאיבת מי קיץ במוצאים של •

.להפעילו גם בערוצים ותעלות ניקוז( בשינויים המתחייבים)בצמצום זרימות וזיהום הנחל בעונה היבשה וניתן 
יכולים להצביע על אזורים שהם בעלי פוטנציאל גדול לאירועי זיהום בנחל וראויים לתשומת  -( ערוצים ומובלים)עם מערכת הניקוז לסוגיה , ('מלאכה וכד, תעשייה)הצלבה של שימושי קרקע בעלי פוטנציאל זיהום -( GIS)ניתוח מרחבי •

. לב מיוחדת בהיבט זה

:כלים

:תחנות שאיבה למי קיץ.  2.1
הוספת תחנות לשאיבת מי קיץ במוצאי ניקוז לנחל. א
שינוי ההנחיות להקמת תחנות לשאיבת מי קיץ. ב
גיבוש יכולות בקרה והתראה על הגעת מי קיץ לתחנות. ג
גיבוש נוהל טיפול ודיווח על זרימות מי קיץ במובלים בעלי תחנות שאיבה. ד
הנחיות לתכנון והפעלת תחנות לשאיבת מי קיץ. ה

:מי שפילה2.2
ניתוח מערכתי של סוגית מי השפילה וגיבוש מדיניות אגנית לנושא. א
ניקוי מובלים טרם השפלת מים דרכם. ב

מי שטיפה מעבודות בניה2.3
בחינה מערכתית של הזרמות מי שטיפה לנחל כתוצאה מבניה ופיתוח. א
הקמת תחנות זמניות לשאיבת מי קיץ למתחמי בינוי גדולים. ב
תשתית גדוליםולפרויקטימחנות קבלן למתחמי בינוי גדולים . ג

הפרדת נגר ושפכים| תחזוקת מערכות ניקוז 2.4
לפני עונת הגשמים, נוהל ניקוי מובלים וקולטנים בערים. א
אכיפה לניתוק חיבורים פירטיים של מרזבים למערכת הביוב. ב

באגני משנה למניעת זרימות קיץ לירקון( באפרים)חייציםהקמת –סוגיית משנה 2.5
הקמת חיץ פיזי למניעת זרימות קיץ ביובלים מרכזיים של הירקון. א
הבטחת קיומו של חיץ קבוע שיגן על הירקון מפני זרימות קיץ מרוב שטח אגן האיילון. ב

ניתוק הירקון מזרימות קיץ באגן נחל רבה2.5.1
ניתוק הירקון מזרימות קיץ באגן נחל שילה2.5.2
ניתוק הירקון מזרימות קיץ באגן נחל קנה במעלה נקודת המפגש עם נחל הדס2.5.3
העתקת סכר שתולים2.5.4
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2.1מערכת הניקוזסוגיה| נושא 

תחנות שאיבה למי קיץ–סוגיית משנה 

פ"בעלי עניין לשתדרכי פעולה למימושפירוטתיאורהכלי

.א
הוספת תחנות  

לשאיבת מי קיץ  
במוצאי ניקוז לנחל

הוספת תחנות לשאיבת מי קיץ למערכת הביוב בפתחי נקזים  
צפויה להביא לשיפור משמעותי של רמת ההגנה על הנחל בפני 

עונה בה המערכת האקולוגית ואיכות המים  , זיהום בעונה היבשה
.פגיעות במיוחד בשל כמות המים המצומצמת בנחל

:בין השאר לשיקולים הבאים, גיבוש סדרי עדיפות בהתייחס
מיפוי המוצאים ורשתות המובלים העירוניות•
עדיפות להקמת תחנות שאיבת מי קיץ בכל המוצאים שמנקזים נגר  •

מאזורי תעשייה ומלאכה קרובים לנחל
דגש על מוצאים מהם נגרם בעבר זיהום•
,  נדרשת בחינה הנדסית רוחבית של תחנות שאיבת מי הקיץ הקיימות•

רמת התפקוד שלהן וגיבוש תובנות הנדסיות תכנוניות שיהוו בסיס 
.לגיבוש לעדכון ההנחיות לתכנון וכן תכנית לשדרוג

גיבוש הסכמות מקצועיות עם  •
משרד  , התאגידים הרלבנטיים

הבריאות והמשרד להגנת  
הסביבה

תאגידי מים וביוב•
ס"להגנהמשרד •
משרד הבריאות•

.ב
שינוי ההנחיות להקמת  
תחנות לשאיבת מי קיץ

נדרש לבחון מחדש את דרישת משרד הבריאות להקמת תחנות  
לשאיבת מי קיץ ולהגדיר קריטריונים שונים המבוססים על ניתוח  

רמת הסיכון לזיהום הנחל

הדרישה הנוכחית של משרד הבריאות היא להקים תחנות מי קיץ רק  
40"במובלים בקוטר של מעל 

פניה למשרד הבריאות המציעה  
בחינת קריטריונים שמבטאים את 

רמת הסיכון לנחל

משרד הבריאות•
ס"להגנהמשרד •

.ג
גיבוש יכולות בקרה  

והתראה על הגעת מי  
קיץ לתחנות

גיבוש יכולות בקרה והתראה על הגעת מי קיץ לתחנות שאיבה  
ולאסוף מידע על להזרמותבאופן שיאפשר לחקור את המקור 

מידע כזה יוכל לשמש גם למשל  . לפי נקזיםההזרמותתדירות 
.לגיבוש סדר עדיפות בפעולות תחזוקה וניקוי מובלים

בחינה טכנולוגית של מערכת התראה יעילה ופשוטה להגעת מים  •
לתחנות קיץ

שיתריעו על , במובלים בעלי תחנות שאיבת מי קיץחישניםפריסת •
הגעת מי קיץ לתחנה

למשל באמצעות חדרי הבקרה של תאגידי  , גיבוש יכולות בקרה ודיווח•
.שידווחו ויטפלו בהתראות על זרימות, המים והביוב

גיבוש הסכמות מקצועיות עם  
רשות המים  , תאגידי המים והביוב

ומשרד הבריאות 

תאגידי מים וביוב•
רשות המים•
משרד הבריאות•
רשויות מקומיות•

.ד

גיבוש נוהל טיפול ודיווח  
על זרימות מי קיץ  

במובלים בעלי תחנות  
שאיבה

במטרה לצמצם הזרמות מי קיץ ראוי לגבש נוהל מוסכם עם  
בהזרמותהתאגידים והרשויות המקומיות לטיפול 

דיווח על כל אירוע הגעת מי קיץ לתחנה לבעלי העניין•
לזהות את מקור ההזרמהנסיון•
קידום פעולות אכיפה•
תיעוד המידע  •

רשות המים תגבש בסכמה נוהל 
שיוטמע בתאגידי המים והביוב

רשויות מקומיות•
תאגידי מים וביוב•
המשרד להגנת  •

הסביבה

.ה
הנחיות לתכנון והפעלת  
תחנות לשאיבת מי קיץ

גיבוש מסמך הנחיות הנדסיות לתכנון  –עבודת המשך לסל הכלים 
זאת לאור כשלים שונים שהתגלו בתכנון  . והפעלת תחנות מי קיץ

.תחנות

,  רשות הנחל תפעל לקדם
מסמך  , בשיתוף עם בעלי העניין

הנחיות הנדסיות לתכנון תחנות  
שאיבת מי קיץ

תאגידי מים וביוב•
רשויות מקומיות•
משרד הבריאות•
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2.2מערכת הניקוזסוגיה| נושא 

מי שפילה–סוגיית משנה 

פ"בעלי עניין לשתדרכי פעולה למימושפירוטתיאורהכלי

.א

ניתוח מערכתי של  
סוגית מי השפילה  

וגיבוש מדיניות אגנית  
לנושא

ההזרמה הוגברה  , מי שפילה מוזרמים דרך מערכת הניקוז לירקון ויובליו
מאוד מאז החלו עבודות הרכבת הקלה והיקפי הזרימות צפויים  

להתגבר בעשורים הבאים עם העבודות המתוכננות לשלושת קווי 
נושא השפלת מי תהום והזרמתם לנחל מבטא  . המטרו המתוכננים

סיכון לנחל בשל ביטול תפקודן של תחנות שאיבת מי הקיץ אך כולל  
.גם הזדמנות הקשורה לתוספת מים  לנחל

ניתוח נושא השפלת המים וגיבוש מדיניות  -עבודת המשך לסל הכלים 
.אגנית למי שפילה

לבחון את המשמעויות לגבי סדרי עדיפות להקמת תחנות שאיבת מי  •
.קיץ

ניתוח מרחבי של אזורי מי תהום גבוהים בחפיפה עם בניה לגובה  •
תת קרקעיותרכבתיותותשתיות 

מובלים ויובלים שדרכם יזרמו ההיקפים  , הערכת הכמויות החזויות•
ציר הזמן , איכויות מים, הגדולים של מי שפילה

בחינת הצורך בהקמת מובלים ייעודיים ראשיים למי שפילה•

רשות הנחל תקדם בחינה  
מערכתית בתאום עם  

.ל"והותע"נת

ע"נת•
ל"ות•
רשות המים•
המשרד להגנת  •

הסביבה

.ב
ניקוי מובלים טרם  

השפלת מים דרכם
.  ניקוי המובל טרם ביצוע ההשפלה-תנאי להיתר השפלת מים 

כלי הנותן מענה לזיהום הקיים במובל•
רלבנטי להשפלת מי תהום בעונה היבשה•

רשות הנחל תפנה לגיבוש  
הסכמות עם רשות המים  

המעניקה היתרים  
להשפלה

רשות המים•
ס"להגנהמשרד •
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2.3מערכת הניקוזסוגיה| נושא 

מי שטיפה מעבודות בניה–סוגיית משנה 

פ"בעלי עניין לשתדרכי פעולה למימושפירוטתיאורהכלי

.א
בחינה מערכתית של  

הזרמות מי שטיפה לנחל  
כתוצאה מבניה ופיתוח

מוזרמות , כמויות משמעותיות של מי שטיפה הכוללים מזהמים שונים
כפונקציה של היקף  , למערכת הניקוז במהלך עבודות בניה ושיפוצים

היקפי הבניה החדשה וההתחדשות העירונית המתוכננים  . העבודות
מחייבים בחינת פתרונות לצמצום  , באגן הירקון בעשורים הקרובים

.הסיכון לזיהום הנחל
נדרשת עבודת המשך לסל הכלים שתגבש הנחיות תכנון וביצוע  

Good Practiceלעבודות בניה שונות.

מתחמי בינוי , התחדשות עירונית, שיפוצים)אפיון סוגי הבניה השונים •
(גדולים חדשים

ההזרמותסוגי החומרים והיקפי •
הנחיות לצמצום הזיהום, המלצות על חומרים, גיבוש כללים לבניה•
בחינת אמצעים פיזיים ואמצעי הגנה בפני הגעת זיהום לנחל•
המלצות לעיגון בהיתרי בניה•
המלצות לשינוי נהלים וחקיקה•

TORרשות הנחל תגבש 
בפני  , הסוגיהותציג את 

בעלי העניין בכדי לממן  
ולקדם את עבודת  

ההמשך

מנהל התכנון•
י"רמ•
ס"להגנהמשרד •
הרשות •

להתחדשות 
עירונית

רשויות מקומיות•

.ב
הקמת תחנות זמניות  

לשאיבת מי קיץ  
למתחמי בינוי גדולים

טרם תחילת העבודות להקמת מתחמי פיתוח גדולים עם היקפי בניה 
שתקלוט  , תוקם תחנת שאיבה למי קיץ במורד המתחם, משמעותיים

.  הזרמות למערכת הניקוז של מי שטיפה מעבודות בניה

יש לבחון את יכולת והתאמת השפכים למערכת הולכת הביוב וליכולת  •
את השפכים ולפנותם לאגוםובמידת הצורך ש"המטהטיפול של 

לטיפול במתקן מתאים
והיתריםבתכניותיש לפעול לעיגון הנושא •

רשות הנחל תקדם פיילוט 
להקמת תחנת שאיבה  
זמנית במתחם פיתוח  

כולל ניטור כמויות , חדש
.  ההזרמותואיכויות 

בהתאם לממצאי הניסוי  
.יגובשו הנחיות מחייבות

רשות מקומית  •
נבחרת באגן  

המיקוד
י"רמ•
מנהל התכנון•

מחנות קבלן למתחמי  
ולפרויקטיבינוי גדולים 

תשתית גדולים

מחנות קבלן גדולים מתוכננים במתחמי בינוי חדשים שאושרו או  
הסדרת ניהול הפסולת במתחמי הבניה . נמצאים בתהליכי אישור

ומניעת זיהום ממחנות הקבלן נדרשות בכדי למנוע זיהום נחל

מחנות קבלן ומתחמי בניה זמניים המצויים באגן הירקון הינם תופעה  •
יש לקבוע את האמצעים המתאימים  . ההולכת וגדלה באזורים אלה

.והוראות ברורות לעבודות בהקשר לזיהום הנחל

רשות הנחל תפנה למנהל  
התכנון בבקשה לגבש  

הנחיות אחידות למתחמי  
שייתנו מענה  , בינוי גדולים

לסוגיה

מנהל התכנון•
ס"להגנהמשרד •
רשויות מקומיות•
י"רמ•
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2.4מערכת הניקוזסוגיה| נושא 

הפרדת נגר ושפכים| תחזוקת מערכות ניקוז –סוגיית משנה 

פ"בעלי עניין לשתדרכי פעולה למימושפירוטתיאורהכלי

.א
נוהל ניקוי מובלים  

לפני  , וקולטנים בערים
עונת הגשמים

לכל רשות , רב שנתיתוכניתגיבוש תנוהל –עבודת המשך לסל הכלים 
לניקוי מובלים וקולטנים טרם עונת הגשמים והטמעתו  , באגן המיקוד

העבודה של הרשויות העירוניותבתכניות

מותאם לרשויות עירוניות לניקוי שנתי של  good Practiceגיבוש נוהל או •
קולטנים ומובלים לפני עונת הגשמים

הניקוז בעיריותהמובליגיבוש תכנית עבודה רב שנתית לניקוי מערכת •

יחד , רשות הנחל תקדם
עם רשויות עירוניות הכנת 

נוהל והטמעתו וגיבוש 
תכנית עבודה רב שנתית 
לניקוי מערכת המובלים  

טרם עונת הגשמים

רשויות עירוניות•
המשרד להגנת  •

הסביבה

.ב
אכיפה לניתוק חיבורים  

פירטיים של מרזבים  
למערכת הביוב

כניסתם של כמויות נגר גדולות למערכת הביוב באירועי גשם מביאה  
שים"מטשכן , לעיתים להזרמת קולחים באיכות נמוכה לסביבה

תאגידי מים וביוב  . מתקשים לטפל בהיקפי השפכים והנגר הנקלטים
מחויבים בחוק לפעול לאכיפה של ניתוק מי חיבורים פירטיים של  

רוב התאגידים לא מיישמים את מחויבותם  . מרזבים למערכת הביוב
.  באופן יעיל

בהתאם לחוק תאגידי  , בכללים שפרסמה הרשות הממשלתית למים ולביוב
נקבע כי תאגידי מים וביוב נדרשים להכין תכנית לאיתור חיבורים  , מים וביוב

, במקרים בהם איתר התאגיד חיבור. של מערכת ניקוז מי גשם למערכת הביוב
עליו לדרוש מבעל הנכס לנתק את החיבור ואף רשאי לחייב אותו בעלות  

.הטיפול בנגר במערכת הביוב
יש לעמוד על מימוש מחויבות זו של התאגידים  

פניה לרשות הממשלתית  
למים ולביוב לדרוש  

מהתאגידים לוחות זמנים  
להשלמת הסקרים וטיפול  

מעקב אחרי  . בחיבורים
התקדמות התאגידים

הרשות •
הממשלתית למים  

ולביוב
תאגידי מים וביוב•
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2.5מערכת הניקוזסוגיה| נושא 

באגני משנה למניעת זרימות קיץ לירקון( באפרים)חייציםהקמת –סוגיית משנה 

פ"בעלי עניין לשתדרכי פעולה למימושפירוטתיאורהכלי

.א
הקמת חיץ פיזי למניעת  

זרימות קיץ ביובלים  
מרכזיים של הירקון

חיצים להגנה על הירקון מפני זרימות קיץ ביובלים  3הקמת 
. רבה ושילה, קנה: הראשיים

חסימה פיזית של האפיק בעונה : תכנון כל חיץ יכלול שלושה מרכיבים•
,  יכולת שאיבה אוטומטית של האיגום הנוצר מאחורי החסימה, היבשה

.ואמצעי התראה על הגעת זרימת קיץ
רמת  : עדיפות ליובלים ולתעלות בעלי הפוטנציאל הגבוה לזיהום לפי•

רגישות  , קרבה לירקון, אירועי עבר, הסיכון בשימושי הקרקע באגן המשנה
(.חשמל והולכת שפכים)מיקום תשתיות , אקולוגית

במסגרת זו נדרשת החלטה לגבי הגורם האחראי לתפעול ותחזוקה•
.  כלי זה נותן מענה לזרימות בעונה היבשה בלבד•

רשות הנחל תפעל  
לקידום תכנון מפורט  

וביצוע בשיתוף עם רשות  
תאגידי המים  , הניקוז
רשויות מקומיות  , והביוב

.והמשרד להגנת הסביבה

תאגידים•
רשות ניקוז•
רשויות מקומיות•
ס"הגנ•
רשות המים•

.ב

הבטחת קיומו של חיץ  
קבוע שיגן על הירקון מפני  
זרימות קיץ מרוב שטח אגן  

האיילון

הטמעת פתרון הנדסי בעל יכולות הדומות לסכר שתולים בתכנון  
חסימת האפיק לזרימות קיץ ושאיבה –המאגר של פארק איילון 

.ן"בשפדלטיפול 

הבטחת המשך קיומו של חיץ קבוע בעונה היבשה מפני אירועי זיהום  •
.מכלל אגן איילון

ניתן להקים תחנת שאיבה אשר תקלוט את זרימות   M1בתחנת השאיבה •
אך פתרון זה לא נותן מענה לזרימות קיץ מנחל  . הקיץ ממעלה נחל איילון

.נחל אזור ונחל כופר, שפירים
.  כלי זה נותן מענה לזרימות בעונה היבשה בלבד•

רשות הנחל תבחן את •
הויסותתכנון מאגר 

של פארק אריאל שרון  
בהיבט זה ובמידת 

הצורך תפעל לעדכנו 
בהתאם

רשות הניקוז•
חברת פארק  •

אריאל שרון
י"נת•
לשכת תכנון•
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2.5.1מערכת הניקוזסוגיה| נושא 

פ"בעלי עניין לשתדרכי פעולה למימושפירוטתיאורהכלי

ניתוק הירקון מזרימות קיץ  
באגן נחל רבה

קיימים מקורות זיהום  פוטנציאלים  , במורד מחצבת רבה, באגן נחל רבה
הקמת  . שהמרכזיים הם מספר אזורי תעשייה ותשתיות שאיבה והולכת שפכים

,  6מערבית לכביש  , סכר ותחנת שאיבה לאיסוף זרימות קיץ באפיק נחל רבה
מפני אירועים שונים של  ( בקטע הטבעי שלו)תייצר הגנה חשובה על הירקון 

.הזרמות  בעונה היבשה

חסימה פיזית של האפיק בעונה : תכנון כל חיץ יכלול שלושה מרכיבים•
,  יכולת שאיבה אוטומטית של האיגום הנוצר מאחורי החסימה, היבשה

.ואמצעי התראה על הגעת זרימת קיץ

רשות הנחל תפעל לקידום  
תכנון מפורט וביצוע  

בשיתוף עם הגורמים  
הרלבנטיים

רשות הניקוז•
ז דרום השרון"מוא•
תאגיד מים וביוב  •

אפקעין 
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סכמת ניקוז
מורד אגן נחל שילה

2.5.2מערכת הניקוזסוגיה| נושא 

בעלי ענייןדרכי פעולה למימושפירוטתיאורהכלי

ניתוק הירקון מזרימות קיץ  
באגן נחל שילה

(  חצב, סגולה)קיימים מקורות זיהום פוטנציאלים שהמרכזיים הם  אזורי תעשייה , באגן נחל שילה
אתרי פסולת סגורים ומתקני טיפול בפסולת  , יישובים חקלאיים הכוללים פעילות תעשייתית וחקלאית

.בנוסף לרשת מסועפת של קווי הולכת שפכים ותחנות סניקה, ותשתיות שונות
תייצר  , ת"במורד אתר הפסולת של פ, הקמת סכר ותחנת שאיבה לאיסוף זרימות קיץ באפיק נחל שילה

.הגנה חשובה על הירקון מפני מגוון אירועים של הזרמות בעונה היבשה

חסימה פיזית : תכנון כל חיץ יכלול שלושה מרכיבים•
יכולת שאיבה  , של האפיק בעונה היבשה

,  אוטומטית של האיגום הנוצר מאחורי החסימה
.ואמצעי התראה על הגעת זרימת קיץ

רשות הנחל תפעל לקידום  
תכנון מפורט וביצוע  

בשיתוף עם הגורמים  
הרלבנטיים

תאגיד מים  •
וביוב מיטב

רשות ניקוז•
ת"עירית פ•
ס"הגנ•

אזור מוצע  
לבחינת חיץ  

לניתוק זרימות  
מי קיץ

פתח תקוה

סגולה. ת.א
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סכמת ניקוז
אגן נחל קנה

2.5.3מערכת הניקוזסוגיה| נושא 

בעלי ענייןדרכי פעולהפירוטתיאורהכלי

ניתוק הירקון מזרימות  
קיץ באגן נחל קנה  

במעלה נקודת המפגש  
עם נחל הדס

יישובים עירוניים משני צידי הקו  :  מקורות זיהום פוטנציאלים שהמרכזיים הם, באגן נחל קנה
רשת של קווי הולכת  , מפגעי פסולת מוצקה, דרום השרוןש"מט, מאגרי קולחים, הירוק

.שפכים ותחנות סניקה ופעילות של יישובים חקלאיים
תייצר הגנה  , הקמת סכר ותחנת שאיבה לאיסוף זרימות קיץ באפיק נחל קנה בקטע היבש

.חשובה על הירקון מפני מגוון אירועים של הזרמות בעונה היבשה

חסימה פיזית של האפיק בעונה : תכנון כל חיץ יכלול שלושה מרכיבים•
,  יכולת שאיבה אוטומטית של האיגום הנוצר מאחורי החסימה, היבשה

.ואמצעי התראה על הגעת זרימת קיץ
ס הוד השרון "כפש"מטיש לבחון את המשמעויות של העתקת •

48א "המתוכננת במסגרת תמ

רשות הנחל תפעל  
לקידום תכנון מפורט  

וביצוע בשיתוף עם  
הגורמים הרלבנטיים

תאגיד מים  •
וביוב

רשות ניקוז•
ז דרום  "מוא•

השרון
ס"הגנ•

ש"מט
הוד השרון-ס"כפ

הוד השרון

כפר קאסם

ש 
בי

כ
40

אזור מוצע  
לבחינת חיץ  

לניתוק זרימות  
מי קיץ

נחל קנה

וליה'לג'ג
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2.5.4מערכת הניקוזסוגיה| נושא 

באגני משנה למניעת זרימות קיץ לירקון( באפרים)חייציםהקמת –סוגיית משנה 

פירוטתיאורהכלי
דרכי פעולה  

למימוש

בעלי  
עניין 

פ"לשת

העתקת סכר  
שתולים

העתקת סכר שתולים  
כך שייתן מענה גם  , למורד

לזרימות קיץ מתעלת אזור 
המנקזת אזור תעשייתי  

.גדול

תעלת אזור מנקזת את אזורי התעשייה של  •
ושל אזור והיא מזרימה מי קיץ  ( חלק)חולון 

בכניסה  
במורד האיילון  ' מ250-העתקת סכר שתולים כ•

תאפשר שיפור משמעותי של תפקוד החיץ  
והגנה על הירקון מפני זרימות ( סכר שתולים)

קיץ שמקורם במרחב תעשייתי גדול בעל מגוון  
.רחב של פעילויות

רשות הנחל 
יחד , תפעל

עם בעלי  
, העניין

להעתקת  
מכלול סכר  

שתולים

רשות •
ניקוז

ן"איגוד•
רשות •

המים
עירית  •

א"ת

סכמת ניקוז
37אגן סכר שתולים



2מערכת הניקוזסוגיה| נושא 
:GISשכבות 

.י"מפ: מקור השכבה. הידרוגרפיה, תבליט, תכסית, תשתיות, מבנים, תחבורה–( בסיס נתונים טופוגרפי לאומי)ל"בנטשכבות •
.רשות נחל הירקון: מקור השכבות. תתי אגנים איילון, תתי אגנים ירקון, גבול אגן משני, אגנים ראשיים, אגן הירקון-גבולות אגנים •
.צוות העבודה: מקור השכבה. אגן ההתמקדות הרלוונטי לניתוח הסיכונים-מיקוד קו אגן •
.צוות העבודה: מקור השכבה. הכוללת פירוט של הרשות הרלוונטית, שכבה אחודה של כלל קווי הניקוז שהועברו לצוות העבודה•
.תאגידי מים וביוב, רשויות מקומיות: מקור השכבות. י הרשויות המקומיות והתאגידים"שכבות המקור שהועברו ע•
.י"מפ: מקור השכבה(. תעלות ניקוז, ערוצים, משניים, נחלים ראשיים)חלוקה היררכית לשכבות שונות בהתאם לסדר הגודל של הנחל –נחלים •
.צוות העבודה: מקור השכבה. איילון, שילה, רבה, קנה–יובלי הירקון •
.פלגי מים-רשות ניקוז ירקון : מקור השכבה. 10%-ו1%פשט הצפה בהסתברות -פשט הצפה •
.מנהל התכנון, האסטרטגית לדיורהתכניתמתחמי מגורים קיימים ומתוכננים לפי •
מנהל  , תכנית אסטרטגית לדיור: מקור השכבה. -האסטרטגית התכניתלפי (תעשייה עתיקת ידע, תעשייה ומסחר,תעסוקה ומסחר, תעשייה קלה ומלאכה, תעשייה ומלאכה, תעשייה)מתחמי תעסוקה קיימים ומתוכננים לפי סוגים •

.התכנון
(.הבחנה בין גידולי שדה ומטעים)פני שטח המכוסים צמחיה טבעית שטחים מעובדים –קרקע תכסית•

:מיפוי
רשת הניקוז באגן הירקון•

:קישור למסמכים
https://www.yarkon-nikuz.org.il/index.php/2016-08-14-15-36-23/itemlist/category/84-2017-06-20-15-07-01רשות ניקוז אגן ירקון איילון –תכנית אב אגנית לניקוז ירקון  

https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nitur/Documents/nihul_agani.pdfמשרד החקלאות , גישה אגנית משלבת לניהול אגני היקוון

חומרי רקע
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2מערכת הניקוזסוגיה| נושא 

39רשת הניקוז באגן ירקון
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דני עמיר: צילוםדני עמיר: צילום
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אזורי תעשייה ותעסוקה. 3

דני עמיר: צילום



3אזורי תעשייה ותעסוקהסוגיה| נושא 
:כללי

,  הזרמות לא חוקיות של מסוגים שונים דרך מערכת הניקוז ובאמצעות נגר עילי הזורם על משטחים מזוהמים: מהווים פוטנציאל גבוה לזיהום הנחל בשני מובנים מרכזיים, אזורי תעשייה ותעסוקה בהם מתקיימת פעילות בעלת אופי תעשייתי
הסיכון לאיכות המים בנחל. אוסף מזהמים ומסיעם לנחל

מגמות הפיתוח האורבאני המתרחשות באגן דוחקות . לנחל וכן אופי אזור התעשייה מבחינת סוג השימושים והפעילויותוקירבתומיקום אזור התעשייה : רמת הסיכון לאיכות המים בנחל הנגזרת מאזורי התעשייה נובעת משני פרמטרים מרכזיים
.אזורי תעשייה המצויים בתוך פשט הצפה מבטאים סיכון מוגבר לזיהום הנחל. תעשייה מזהמת לפריפריה אך מדובר בתהליך ארוך טווח וצמצום הדרגתי ואיטי של הסיכון

:  בשל קרבתם ההידרולוגית לירקון וסוג הפעילות בהם, מבטאים את רמת סיכון הגבוהה ביותר לזיהום הנחל, בתחום אגן ההתמקדות, אזורי התעשייה והתעסוקה הבאים
אזור תעשייה בני ברק, אזור תעשייה קריית אריה: נחל ירקון
אזור תעשייה אזור, (חלק מהאזור)אזור תעשייה חולון : נחל איילון
אזור תעשייה סגולה, אזור תעשייה חצב: נחל שילה
,  (ברביע הצפון מזרחי של מחלף קסם)אזור תעשייה כפר קאסם , ראש העין( ישן)אזור תעשייה : נחל רבה
(מזרח ומערב)אזור תעשייה נווה נאמן : נחל קנה

:כלים

זיהוי אזורי תעשייה ותעסוקה לפי הערכת רמת הסיכון ואמצעים פיזיים לצמצום זיהום מזרימות קיץ–סוגיית משנה 3.1
בהתאם להערכת הסיכון לזיהום הירקון, מיקוד המאמץ והפעילות לצמצום הסיכון לירקון  באזורי  תעשייה ספציפיים באגן. א
הקמת חיצים שיחסמו זרימות מי קיץ מאזורי תעשייה. ב

ניתוק נחל רבה והירקון מזרימות קיץ שמקורם באזור התעשייה כפר קאסם  3.1.1
ניתוק הירקון מזרימות קיץ שמקורם ב אזור תעשייה הרכבת בבני ברק3.1.2
אזור. ת.ומאחולון . ת.ניתוק נחל איילון מזרימות קיץ שמקורם בחלקו המערבי של א3.1.3

צמצום הסיכון לירקון מאזורי תעשייה ותעסוקה–סוגיית משנה 3.2
.בהיבט של צמצום הזרימות של מי נגר מזוהמים מאזורי תעשייה ותעסוקה Good Practice-עסק לרשיונותגיבוש קובץ הנחיות . א
סקר שימושים מפורט באזורי תעשייה נבחרים שזוהו. ב
טיפול ממוקד במפעלים העולים מסקר השימושים. ג
הקמת מנהלות לאזורי התעשייה. ד
שיתופי פעולה וולונטריים עם מפעלים לצמצום פוטנציאל הזיהום. ה
הנחות בארנונה לתוספת קרוי באזורי תעשייה. ו
תמיכה כלכלית לשינויים במפעלים. ז

לאזורי תעשייהלתכניותגיבוש הוראות תכנית גנריות . ח
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3.1אזורי תעשייה ותעסוקהסוגיה| נושא 

זיהוי אזורי תעשייה ותעסוקה לפי הערכת רמת הסיכון ואמצעים פיזיים לצמצום זיהום מזרימות קיץ–סוגיית משנה 

פירוטתיאורהכלי
דרכי פעולה  

למימוש
בעלי עניין 

פ"לשת

.א

מיקוד המאמץ  
והפעילות לצמצום  

הסיכון לירקון  באזורי  
תעשייה ספציפיים  

בהתאם להערכת  , באגן
הסיכון לזיהום הירקון

אזורי תעשייה באגן בהם מתקיימת  
פעילות תעשייתית מהווים פוטנציאל 

משמעותי לזיהום הנחל ביחס  
לשימושי קרקע אחרים שני הסיכונים 

:  המרכזיים לאיכות המים בירקון הם
הזרמות דרך מערכת הניקוז בעת 

תקלות וכן זרימת מי נגר  /אירועים
.  ממשטחים מזוהמים

כיוון שבאגן הירקון פעילות תעשייתית 
,  לוגיסטיקה, מלאכה, תעשייה)

המפוזרת , במוקדים רבים( תעסוקה
על פני שטח האגן ביישובים וברשויות  

נדרש לזהות את המוקדים  , שונות
בעלי הסיכון הגבוה לזיהום הנחל 

במטרה מקד את המאמץ לצמצום  
הזיהום במספר אזורי תעשייה מהם  

.פוטנציאל הסיכון גבוה יותר

:שיקולים להערכת הסיכון מפעילות תעשייה ותעסוקה
/כך עולה רמת הסיכון, ככל שאזור התעשייה קרוב הידראולית לנחל, אזורי תעשייה באגן המיקוד של הירקון•

, החיספוסמבחינת ( מובלים, תעלות, נחלים)לאופי מערכת הניקוז , קירבה הידראולית קשורה למרחק הזרימה מהנחל
עלול להעביר מזהמים בצורה יעילה יותר ( קנה/איילון)זיהום יובלים רטובים –קירבה גופי מים , האידוי  והחלחול

.לירקון
המאופיינים במשרדים  הומוגניםההנחה היא שאזורי תעסוקה . סוג הפעילות והשימושים-אופי אזור התעשייה •

.לעומת אזורים בהם יש שימושי תעשייה ומלאכה, ומסחר אינם מהווים סיכון גבוה לזיהום הנחל
קריית אריה : בין אזורי תעשייה ותעסוקה כגון, בתוך אגן המיקוד, קיים פער גדול–רמת ההסדרה והבקרה הסביבתית •

כפר קאסם שאינו . ת.לבין א, בו פועלת הרשות המקומית באמצעות יחידה סביבתית עירונית ומחלקת רישוי עסקים
.עסק ורמת הבקרה הסביבתית זניחהרשיונותללא ( ברובם)העסקים בו פועלים , מוסדר תכנונית

.מבטאים רמת סיכון גבוהה יותר, אזורי תעשייה בתחום פשט הצפה של הירקון או יובליו•
ניתן להעריך שפגיעות הגבוהה של הנחל היא בקטע  –נקודת ההזרמה לירקון בהתאם לרגישות האקולוגית של הנחל •

הקטע המלוח עשוי להיות רגיש פחות מבחינה אקולוגית  . הטבעי בו המערכת האקולוגית רגישה וכמות המים קטנה
.ומיקומו במורד מצמצם את החשיפה, ומבחינת כמות המים

בני  , כפר קאסם, (ישן)ראש העין , קירית אריה, סגולה: אזורים בסיכון גבוה ביחס לאחרים8על סמך ניתוח המצב הקיים זוהו 
.אזור ונווה נאמן, חולון, ברק

נדרש להעריך מדי פעם את , שדוחקות תעשייה מזהמת לפריפריה, בשל הדינמיות הקשורה למגמות הפיתוח האורבאני
.תמונת הסיכון

רשות הנחל תמקד  
את הפעילות 

לצמצום הזיהום 
לירקון באזורי 

התעשייה שהם  
בעלי סיכון גבוה 

יותר לזיהום הנחל

הרשות •
המקומית

יחידה  •
סביבתית

המשרד  •
ס"להגנ

.ב
הקמת חיצים שיחסמו  
זרימות מי קיץ מאזורי  

תעשייה

הקמת מתקן סכירה ושאיבה בעונה  
על תעלות ניקוז ונחלים  , היבשה

מתקן שיהווה  . המנקזים אזורי תעשייה
.חיץ בפני הגעת זרימות קיץ לירקון

הקמת מתקנים מוצעת לבחינה  
בני ברק  , אזור-חולון: בשלושה אתרים

כפי  , (צפוני)כפר קאסם , (הרכבת)
,  3.1.2, 3.1.1: שמפורט להלן בסעיפים

3.1.3

זרימות קיץ מאזורי תעשייה כוללות הזרמות מכוונות של חומרים מסוגים שונים למערכת הניקוז או הזרמה של  •
.  חומרים בעת אירועי תקלה

.  סימנים ברורים לזרימת מי קיץ, ברוב המקרים, בחינת צירי הניקוז היוצאים מאזורי התעשייה שנסקרו העלתה•
,  סוג השימושים והפעילות באזור התעשייה, מרחק המקור מהנחל: רמת הסיכון לירקון קשורה מגוון פרמטרים ביניהם•

.מידת הבקרה הסביבתית באזור התעשייה ועוד, כמות החומר, (תעלות ונחלים או מובלים)אופי מערכת הניקוז 
תאפשר הגנה מפני  , הכולל יכולת שאיבת שפכים למערכת הטיפול בביוב, יצירת חיץ פיזי בין אזור תעשייה לירקון•

זיהום הנחל

רשות הנחל תפעל  
לקידום תכנון  
מפורט וביצוע  

בשיתוף עם  
הגורמים הרלבנטיים

תאגידי מים  •
וביב

רשות ניקוז•
רשויות •

מקומיות
ס"הגנ•
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3.1.1אזורי תעשייה ותעסוקהסוגיה| נושא 

בעלי ענייןדרכי פעולה למימושפירוטתיאורהכלי

ניתוק נחל רבה והירקון  
מזרימות קיץ שמקורם  

באזור התעשייה כפר קאסם  

ברובו אינו חוקי ואינו כולל תשתיות מוסדרות )את כל אזור התעשייה של כפר קאסם 
.  5מנקזת לנחל רבה תעלת ניקוז אחת העוברת תחת כביש , (לטיפול בשפכים ומי נגר

הקמת סכר עונתי ותחנת שאיבה קבועה לשאיבת מי קיץ על  
תייצר הגנה חשובה על , 5בין אזור התעשייה וכביש , תעלת הניקוז

מ טווח זרימה מאזור "ק4-הקטע הנקי של הירקון מצוי כ)הירקון 
.98ל "נדרש תאום תכנוני עם תת(. התעשייה

רשות הנחל תפעל  
לקידום תכנון מפורט  

וביצוע בשיתוף עם  
הגורמים הרלבנטיים

תאגידי מים וביוב•
רשות ניקוז•
רשויות מקומיות•
ס"הגנ•
ל"ות•

אזור לבחינת  
חיץ לניתוק  
זרימות מי  

קיץ
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אזור לבחינת  
חיץ לניתוק  
זרימות מי  

קיץ

אזור לבחינת  
חיץ לניתוק  
זרימות מי  

קיץ

הרכבת. ת.א

רמת החיל. ת.א

בני ברק

תל אביב יפו

3.1.2אזורי תעשייה ותעסוקהסוגיה| נושא 

בעלי ענייןדרכי פעולה למימושפירוטתיאורהכלי

ניתוק הירקון מזרימות קיץ  
שמקורם ב אזור תעשייה  

הרכבת בבני ברק
הקמת תחנו קיץ  , שתי תעלות פתוחות  מנקזות את אזור התעשייה של בני ברק

הקמת סכר עונתי ותחנת שאיבה קבועה לשאיבת מי קיץ על  •
תייצר הגנה חשובה , בין אזור התעשייה והירקון, תעלות הניקוז

על הנחל
ל"תמ–המאושרות באזורים אלה התכניותנדרש תיאום עם •

ופארק הירקון בבני ברק1045

רשות הנחל תפעל  
לקידום תכנון מפורט  

וביצוע בשיתוף עם  
הגורמים הרלבנטיים

תאגידי מים וביוב בני •
ברק

רשות ניקוז•
עירית בני ברק•
ס"הגנ•
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סכמת ניקוז
אגן סכר שתולים

תעשייה. א איילון. נסכר שתוליםתעלת אזור מיקום מוצע לסכר מי קיץ

3.1.3אזורי תעשייה ותעסוקהסוגיה| נושא 
באגני משנה למניעת זרימות קיץ לירקון( באפרים)חייציםהקמת –סוגיית משנה 

בעלי ענייןדרכי פעולהפירוטתיאורהכלי

ניתוק נחל איילון מזרימות  
קיץ שמקורם בחלקו  

חולון  . ת.המערבי של א
אזור. ת.ומא

כלי חלופי לכלי  
לצמצום סיכונים 

.2.5.4' מס

הקמת סכר עונתי ותחנת שאיבה  •
למי קיץ על תעלת אזור

הסכר יאפשר קליטת כל זרימות  •
שאינן , חולון ואזור. ת.מאהקיץ 

נעצרות בסכר שתולים

רשות הנחל 
תפעל לקידום  

תכנון מפורט  
וביצוע בשיתוף 

עם הגורמים  
הרלבנטיים

רשות ניקוז•
ן"איגוד•
א"עירית ת•
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3.2אזורי תעשייה ותעסוקהסוגיה| נושא 

צמצום הסיכון לירקון מאזורי תעשייה ותעסוקה–סוגיית משנה 

פ"בעלי עניין לשתדרכי פעולה למימושפירוטתיאורהכלי

א

גיבוש קובץ הנחיות  
-עסק לרשיונות

Good Practice   בהיבט
של צמצום הזרימות של מי  

נגר מזוהמים מאזורי  
.תעשייה ותעסוקה

באגן הירקון עשרות אלפי דונם של אזורי תעשייה  
נגר עילי שמקורו באזורים . קיימים ומתוכננים, ותעסוקה

במיוחד  , אלו צפוי להיות מזוהם ולהשפיע על הירקון
.בעת אירועי גשם ראשון

,  עבודת המשך לסל הכלים שתנתח את הבקרה הקיימת
זכויות בניה  : כגון)דרישות רגולטוריות נדרשות , יעילותה

והיבטים נוספים ותציע מתווה שיצמצם  ( לתוספת קירוי
.את היקפי הזיהום במי נגר ממקור זה

:יש שני עקרונות בסיסיים לצמצום הזיהום במי נגר•
,  אחסנת חומרי גלים: כגון)קירוי משטחים בהם מתבצעת פעילות -א

הקירוי מונע היווצרות נגר מזוהם והוא  (. 'אחסנת פסולת וכד
.הפתרון היעיל ביותר

–למשל )הפרדת זרמים בין משטחים שאינם תורמים זיהום לנגר -ב
בהתאם לעקרון זה . לבין משטחים מהם יוצא נגר מזוהם, (גגות

נדרש טיפול במי הנגר החשודים בזיהום והזרמה חופשית של הנגר  
.הנקי למערכת הניקוז

.עסקברשיונותתוצרי העבודה יוכלו להיות מעוגנים •

גיבוש–עבודת המשך לסל הכלים 
Good Practice  להנחיה של  פעילות

בעלת אופי תעשייתי בהיבט של זיהום מי  
נגר

ס"להגנהמשרד •
משרד הכלכלה•
מנהלות אזורי •

תעשייה
רשות הניקוז•
רשויות מקומיות•
רשות המים•

ב
סקר שימושים מפורט  

באזורי תעשייה נבחרים  
שזוהו

סקירה מפורטת של אזורי –עבודת המשך לסל הכלים 
לצורך זיהוי ( או חלקים ממוקדים בהם)תעשייה נבחרים 

מפעלים בעלי פוטנציאל זיהום גבוה לירקון בעת תקלה  
.או כחלק מההתנהלות השוטפת

אופי , בחירת האזורים לסקירה תתבסס על הערכת הסיכון לזיהום הנחל•
.הפעילות באזור התעשייה ורמת הבקרה הסביבתית הקיימת

מכח, עסקלרשיוןניתן יהיה לדרוש תוספת תנאים , על בסיס הסקרים•
סמכויות רשות הנחל או בשיתוף פעולה עם מחלקות רישוי עסקים  

.ברשויות המקומיות והמשרד להגנת הסביבה

רשות הנחל תבצע סקר שימושים מפורט 
באזורי תעשייה נבחרים במטרה לזהות  

שימושים בעלי פוטנציאל זיהום גבוה 
ולצמצם את הסיכון לנחל משימושים אלו

רשויות מקומיות•
יחידות סביבתיות•
ס"להגנהמשרד •
רשות המים•

ג
טיפול ממוקד במפעלים  

העולים מסקר השימושים
התמקדות  –על בסיס ממצאי סקר השימושים המפורט 

באמצעות , במפעלים שעלו בסקר כמייצרים סיכון מיוחד
.רישוי עסקים ואכיפה

בשיתוף פעולה עם  , העסק או מיקוד פעולות אכיפהברשיוןתוספת תנאים 
או באמצעות הפעלת ס"להגמחלקות רישוי עסקים ועם מחוזות המשרד 

. סמכויות רשות הנחל בנושא

תזהה  , על בסיס ניתוח ממצאי הסקר
רשות הנחל את המפעלים לטיפול 

ותפעל באופן ממוקד

רשויות מקומיות•
ס"להגנהמשרד •
יחידות סביבתיות•

ד
הקמת מנהלות לאזורי  

התעשייה

מנהלות של אזורי תעשייה מהוות כלי ניהולי חשוב בעל  
.פוטנציאל לתרומה לצמצום הזיהום לנחל

מנהלות אזורי תעשייה מבצעות לעיתים סינון סביבתי  
טיפול יעיל במערך התשתיות האזוריות  , של מפעלים

ניהול פסולת והיבטים נוספים בעלי  , (כולל ניקוז וביוב)
.תרומה לצמצום הזיהום ממי נגר ואירועי זיהום

.קידום הקמת מנהלות עירוניות לאזורי תעשייה•
עבודה מול מנהלות קיימות להסדרת היבטים הקשורים לצמצום הסיכון  •

.לזיהום הירקון
התמקדות באזורי תעשייה באגן המיקוד•
,  אירועי תקלות, תפעול, היבטים של תחזוקה, התמקדות בניהול י נגר•

.בקרה סביבתית ודיווח

רשות הנחל תפעל עם הרשויות  
המקומיות הרלבנטיות לקדם הקמתם  

בין , של מנהלות לאזורי תעשייה שיפעלו
גם בהיבט של צמצום הסיכון  , השאר

.לזיהום הנחל

משרד הכלכלה•
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צמצום הסיכון לירקון מאזורי תעשייה ותעסוקה–סוגיית משנה 

פ"בעלי עניין לשתדרכי פעולה למימושפירוטתיאורהכלי

ה
שיתופי פעולה וולונטריים  

עם מפעלים לצמצום  
פוטנציאל הזיהום

בסוגיות ספציפיות וממוקדות הקשורות בפוטנציאל 
בחינת הענות  –הזיהום של מפעלים ספציפיים 

הזיהום/וולונטרית של מפעלים לפעול לצמצום הסיכון

בסוגיות ממוקדות הקשורות לפעולות שאינן , עם תעשיינים-פ "שת•
מתחייבות מהרגולציה הסביבתית ועשויות לצמצם את הסיכון לזיהום  

.הנחל

על בסיס ממצאי סקר השימושים  
המפורט רשות הנחל תוכל לפנות  

למפעלים ולבחון פעולות וולונטריות  
.  לצמצום הסיכון לזיהום הנחל

מפעלים•
ס"להגנהמשרד •

ו
הנחות בארנונה לתוספת  

קרוי באזורי תעשייה

אחד הפתרונות היעילים לבעיית נגר מזוהם ממשטחים  
מעבר לעלות . בתוך חצרות מפעלים הוא קירוי השטח

הקירוי קיימת גם עלות נוספת של תשלומי ארנונה 
הנחות בארנונה . הנגזרת מהיקף השטח המקורה

לתוספת קירוי משטחים בעלי פוטנציאל זיהום מי נגר  
יכולות להוות תמריץ להשקעה הנדרשת מהמפעל

בחינת האפשרות למתן הנחות בארנונה למפעלים ספציפיים שאותרו בסקר  
('סעיף ב)שימושים מפורט באזורי תעשייה 

בחינה משפטית של האפשרות לתת 
הנחות מארנונה עבור תוספת קירוי  

במפעלים  , שנועדה לצמצם זיהום נגר
שעלו בסקר שימושים מפורט

רשויות מקומיות•
משרד הכלכלה•

ז
תמיכה כלכלית לשינויים  

במפעלים

השתתפות בעלות פרוייקטים מיוחדים  
תהליכיים הקשורים לשיפורים במפעלים  /נקודתיים

שיצמצמו את רמת הסיכון לזיהום הנחל

תמיכה כלכלית במפעלים ספציפיים שיעלו בסקר שימושים מפורט •
(.'ב3.2' ס)באזורי תעשייה 

החקיקה הקיימתמכחהתמיכה היא לפעולות שאינן נדרשות •

על בסיס סקר שימושים מפורט וזיהוי  
בחינת הישימות של גיבוש  , מפעלים

תמיכה במפעלים שיבצעו שיפורים בעלי  
משמעות לרמת הסיכון של זיהום הירקון 

משרד הכלכלה•
ס"להגנהמשרד •

ח
גיבוש הוראות תכנית  

לאזורי  לתכניותגנריות 
תעשייה

גיבוש הצעה להוראות תכנית לצמצום הסיכון לזיהום  
לשילוב במסמכי  , הנחל מפעילות תעשייה ומלאכה

.לאזורי תעשייהתכניות

חדשות לאזורי תעשייה חדשים או  בתכניותהטמעת קובץ הוראות •
.קיימים באגן הירקון

גיבוש סל הוראות תכנית לצמצום הסיכון  
לזיהום נחל

מנהל התכנון•
ס"להגנהמשרד •
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:GISשכבות 

.י"מפ: מקור השכבה. הידרוגרפיה, תבליט, תכסית, תשתיות, מבנים, תחבורה–( בסיס נתונים טופוגרפי לאומי)ל"בנטשכבות •
.רשות נחל הירקון: מקור השכבות. תתי אגנים איילון, תתי אגנים ירקון, גבול אגן משני, אגנים ראשיים, אגן הירקון-גבולות אגנים •
.צוות העבודה: מקור השכבה. אגן ההתמקדות הרלוונטי לניתוח הסיכונים-מיקוד קו אגן •
.צוות העבודה: מקור השכבה. הכוללת פירוט של הרשות הרלוונטית, שכבה אחודה של כלל קווי הניקוז שהועברו לצוות העבודה•
.תאגידי מים וביוב, רשויות מקומיות: מקור השכבות. י הרשויות המקומיות והתאגידים"שכבות המקור שהועברו ע•
.י"מפ: מקור השכבה(. תעלות ניקוז, ערוצים, משניים, נחלים ראשיים)חלוקה היררכית לשכבות שונות בהתאם לסדר הגודל של הנחל –נחלים •
.צוות העבודה: מקור השכבה. איילון, שילה, רבה, קנה–יובלי הירקון •
.פלגי מים-רשות ניקוז ירקון : מקור השכבה. 10%-ו1%פשט הצפה בהסתברות -פשט הצפה •
מנהל  , תכנית אסטרטגית לדיור: מקור השכבה. -האסטרטגית התכניתלפי (תעשייה עתיקת ידע, תעשייה ומסחר,תעסוקה ומסחר, תעשייה קלה ומלאכה, תעשייה ומלאכה, תעשייה)מתחמי תעסוקה קיימים ומתוכננים לפי סוגים •

.התכנון

:מיפוי
אזורי תעסוקה ורשת הניקוז–ניתוח מרחבי •
אזורי תעסוקה ופשטי הצפה–ניתוח מרחבי •

:קישור למסמכים
http://www.economy.gov.il/about/goalsandobjectives/research/documents/industrial_areas_planning.pdfקווי תכנון לאזורי תעשייה •
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/plants_environment_and_sustainability_survey/he/x13126.pdfסקר מפעלי תעשייה בנושאי סביבה וקיימות •
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/sustainable_industrial_zone_planning/he/mifrat%20letichnun%20barey%20kaima_in_for%20web.pdfמפרט לתכנון אזורי תעשייה ברי קיימא •

חומרי רקע
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51אזורי תעסוקה ופשטי הצפה: ניתוח מרחבי
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4תשתיותסוגיה| נושא 
:כללי

התשתיות הבולטות ביותר הן תשתיות התחבורה  (. 1,2ביוב וניקוז שמוצגות בסעיפים , לא כולל תשתיות)שהם בעלי פוטנציאל להשפעה על איכות מי הירקון , קוויות ומתקני תשתית, קיימות ומתוכננות, באגן הירקון ריכוז גדול של תשתיות
מהווים תוואי  ( מסוימות)דרכים ראשיות ומסילות רכבת . של הרכבת הקלה והמטרוודיפותחנות , תחנות ומוסכי הרכבת וכן מסילות, מסילות, (מרכזי תחבורה משולבים)מים"ומתחחניונים , מחלפים, דרכים ברמות שונות של היררכיה: הכוללות

.מהווה גם הוא מקור לזיהום הנחל ודרכים המצויות בפשטי הצפה מבטאות סיכון גבוה יותר( בעיקר באירועי גשם ראשון לאחר תקופת יובש)נגר מזוהם מכבישים . לשינוע מגוון רחב של חומרים בעלי פוטנציאל זיהום לנחל בעת תאונה
בשל אופן הפעלת הקווים כיום ומערכות הבקרה והשליטה על הקווים נראה כי כי עיקר הסיכון קווי דלק מתמקד  . עוברים באגן הניקוז וחוצים את הירקון, תשתית נוספת בעלת פוטנציאל זיהום היא קווי דלק המוליכים תזקיקים או נפט גולמי

.  באזורי חציית הירקון ויובליו

:כלים

טיאוט כבישים ראשיים לפני תחילת עונת הגשמים. א

מערכת מגופים ובורות איסוף למניעת הזרמות מכבישים בעונה היבשה. ב

צמצום הסיכון לאירוע זיהום מחומרים מסוכנים המשונעים ברכבת. ג

הערכות לאירוע זיהום הנחל בדלק בעת עבודות בקרבת קווי דלק. ד

זיהום מתחנות השנאה. ה

היערכות לזיהום מפעילות הקמת המטרו. ו
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פ"בעלי עניין לשתדרכי פעולה למימושפירוטתיאורהכלי

א
טיאוט כבישים ראשיים לפני  

תחילת עונת הגשמים

תעלות ניקוז כחלק  ונקיוןגיבוש נוהל לטיאוט כבישים ארציים 
בכבישים החוצים את הירקון ויובליו  –מנהלי תחזוקת כבישים 

על בסיס ניתוח מרחבי וניתוח של מערכת התיעול , המרכזיים
.הכבישים

על הירקון, לצמצם השפעת מי נגר מזוהמים מכבישים-המטרה •
ממוקד בקטעי כביש החוצים  , גיבוש נוהל מוסכם עם נתיבי ישראל•

.את הירקון ויובליו הראשיים

רשות הנחל תפעל עם נתיבי ישראל  
להטמיע נוהל טיאוט

נתיבי ישראל•
נתיבי איילון•
חוצה ישראל•

ב
מערכת מגופים ובורות איסוף  

למניעת הזרמות מכבישים  
בעונה היבשה

,  תאונות דרכים בדרכים החוצות את הירקון ויובליו המרכזיים
ל גם לגבי ומי "כנ. עלולות להביא לזרימת חומרים מזהמים לנחל

.כיבוי משרפות כלי רכב בדרכים
התקנת בורות איסוף בתעלות הניקוז של כבישים החוצים את 

שיאפשרו קליטת זרימות מזהמים ושאיבה , הנחל ויובליו
יאפשרו הגנה על הנחל מאירוע זיהום בעונה  , ביוביותבאמצעות 

.היבשה

כבישים ארציים החוצים /התמקדות במערכות ניקוז של מחלפים•
.את הנחל ויובליו המרכזיים

רשות הנחל תפעל לקדם פיילוט 
חוצה ישראל  , יחד עם נתיבי ישראל

ונתיבי איילון

נתיבי ישראל•
נתיבי איילון•
חוצה ישראל•
ס"להגנהמשרד •

ג
צמצום הסיכון לאירוע זיהום  

מחומרים מסוכנים המשונעים  
ברכבת

תחנת רכבת בני ברק משמשת גם לחניית קרונות רכבת  
אירוע או תקלה  . המובילות חומרים מסוכנים ומטענים נוספים

. עלולים לגרום לזיהום חמור של הירקון

בחינה ולימוד אופן הפעילות –עבודת המשך לסל הכלים -א
והחומרים בכדי לזהות נהלים וכלים פיזיים לצמצום פוטנציאל 

.הזיהום
הקמת בור לקליטת זרימות עם מגוף בנקז תחנת הרכבת  -ב

לקליטת זרימות בעונה היבשה וליצירת אפשרות לעצור זרימה  
.לנחל בעת אירוע

רשות הנחל תפעל עם המשרד  
להגנת הסביבה ורכבת ישראל  

לזהות כלים לצמצום פוטנציאל 
הזיהום

רכבת ישראל•
ס"להגנהמשרד •
עירית בני ברק•
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ד
הערכות לאירוע זיהום הנחל  
בדלק בעת עבודות בקרבת  

קווי דלק

הסיכון המשמעותי לזיהום הנחל בדלק נובע מאפשרות של  
מערכות בקרה וניתוק אוטומטיות  . פגיעה בקו בעת עבודות

בקווי דלק מבטיחות כי נפח הזיהום יהיה נפח הדלק המצוי 
.בין שתי נקודות הגפה, בצינור

:   קיימים חמישה קטעי סיכון לפגיעה בקווי דלק במרחב נחל הירקון
קטע של קו , את הירקוןא"וקצאן"תששתי נקודות חצייה של קווי 

את נחל א"קצאוקו ן"תשלאורך הירקון ושתי חציות של קו א"קצא
שילה  

תשתתף רשות  , בחמשת קטעי הסיכון, טרם עבודות בקרבת קווי דלק
הנחל בהגדרת ההערכות הנדרשת לתגובה מהירה למניעת הגעת 

.במקרה של פגיעה בקווים,  זיהום לנחל

בתאום עם חברות , רשות הנחל
תבחן אמצעי  , הולכת הדלקים

תגובה לאירוע פגיעה בקו דלק בעת  
עבודות ותכין דרישות לצמצום  
הסיכון לנחל שיידרשו ממבצעי  

.העבודות

ן"תש•
א"קצא•
ס"להגנהמשרד •

זיהום מתחנות השנאהה

כוללות כמויות ( ש"תחמ/ג"תחמ)תחנות השנאה לחשמל 
לירקון או  בקירבהתחנות הממוקמות . גדולות של שמן מינרלי

,  מאצרותככל שאינן כוללות , ליובליו הראשיים עלולות להזרים
נדרשת עבודת המשך לזהות את הסיכון והכלים  . שמן לנחל
.  לצמצומו

ג"תחמ: בחינת הסיכון מאתרים נבחרים הקרובים לירקון כמו•
רמת החילג"תחמ, במפגש נחל שילה עם הירקון

העסקלרשיוןבחינת הצורך בעדכון התנאים •

רשות הנחל תקדם עבודת המשך  
לבדיקת רמת הסיכון מתחנות 
השנאה והאמצעים הנדרשים  

.לצמצומו

חברת החשמל•
המשרד להגנת  •

הסביבה
רשויות מקומיות•

ו
היערכות לזיהום מפעילות  

הקמת המטרו
לקווי המטרו כוללות הקמת מתחמים מסילתיים תת התכניות

קרקעיים גדולים בצמידות לנחל במספר אתרים באגן

כפי הסוגיהרשות הנחל תבחן את 
שעולה מתסקירי ההשפעה על  

הסביבה לקווי המטרו ותגבש  
דרישות מקצועיות ומנגנונים 

לצמצום פוטנציאל הזיהום

ל"ות•
ס"להגנהמשרד •
רשות המים•
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:GISשכבות 

.י"מפ: מקור השכבה. הידרוגרפיה, תבליט, תכסית, תשתיות, מבנים, תחבורה–( בסיס נתונים טופוגרפי לאומי)ל"בנטשכבות •
.רשות נחל הירקון: מקור השכבות. תתי אגנים איילון, תתי אגנים ירקון, גבול אגן משני, אגנים ראשיים, אגן הירקון-גבולות אגנים •
.צוות העבודה: מקור השכבה. אגן ההתמקדות הרלוונטי לניתוח הסיכונים-מיקוד קו אגן •
.י"מפ: מקור השכבה(. תעלות ניקוז, ערוצים, משניים, נחלים ראשיים)חלוקה היררכית לשכבות שונות בהתאם לסדר הגודל של הנחל –נחלים •
.צוות העבודה: מקור השכבה. איילון, שילה, רבה, קנה–יובלי הירקון •
(בלבד בשל התחייבות לסודיותPDF)ן"תשקווי •
(בלבד בשל התחייבות לסודיותPDF) א"קצאקווי •
.צוות העבודה: מקור השכבה. מטר מכל צד של החצייה100שכבה הכוללת את קווי הדלק המצויים בחציית נחלים הערוצים והתעלות באגן המיקוד של הירקון במרחק -הצטלבות קווי דלק ונחלים •
.מטר מהירקון ויובליו500קטעי דרכים ארציות בין המצויות במרחק של עד –אזורי חציית כבישים את הירקון ויובליו המרכזיים •
.מטר מהירקון ויובליו500המצויים במרחק של עד , לרבות תחנות הכוללות חניית רכבות משא, קטעי מסילת רכבת בהם מובלים מטענים–הצטלבות מסילות רכבת עם הירקון ויובליו •

:מיפוי
דרכים ומסילות בקרבת הירקון ויובליו הראשיים•
דרכים ומסילות בהצלבה עם פשטי הצפה•
קווי דלק באגן הירקון•

:קישור למסמכים
:קישור למסמכים

תכנון רגיש למים–מ "שימוש בנגר כבישים להשגת תועלות אקולוגיות וחברתיות באמצעות יישום עקרונות תר•
https://naomi-carmon.net.technion.ac.il/files/2018/05/%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9-%d7%91%d7%a0%d7%92%d7%a8-%d7%9b%d7%91%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d-

%d7%9c%d7%94%d7%a9%d7%92%d7%aa-%d7%aa%d7%95%d7%a2%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a7%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99%d7%95%d7%aa-
%d7%95%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%aa%d7%99%d7%95%d7%aa.pdf

2006–ו"התשס( דלקקוי()מניעת זיהום מים)תקנות המים •
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_595.htm

חומרי רקע
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58דרכים ומסילות בקרבת הירקון ויובליו הראשיים
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חוצים את נחל רבה444וכביש 6כביש  

61 דני עמיר: צילום



קטע מקו מטרו מתוכנן חוצה את הירקון בתת הקרקע
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חקלאות. 5

דני עמיר: צילום



5חקלאותסוגיה| נושא 
:כללי

זיהום לא מוקדי  , כ"זיהום המוסע דרך מערכת הניקוז משטחי חקלאי הוא בד. קשור בעיקר להסעת מזהמים שונים עם מי הנגר ולפעילות הקשורה לגידולי שדה ולגידול בעלי חיים, שמקורו בפעילות חקלאית באגן, פוטנציאל הזיהום לירקון
מתמקד בשטחי עיבוד חקלאי צמחי הקרובים לנחל וליובליו הראשיים שכן פעילות גידול בעלי חיים מתקיימת במידה מועטה מאוד  , ממקור זה, נראה כי עיקר הסיכון לזיהום הנחל. דישון ופסולת חקלאית, חומרי ויכול לכלול חומרי הדברה
.  בקרבה לנחל וליובליו הראשיים

הנחה . הפעולות לצמצום הזיהוםירבמגדות הירקון ויובליו הראשיים הוא התחום שבו הפעילות החקלאית משפיעה במידה משמעותית על איכות המים בנחל וכי בתחום זה יש למקד את מ' מ500במסגרת סל הכלים הערכנו כי טווח של 
.שכן הסעת מזהמים מהם לנחל תהיה מהירה בעת הצפה, מבטאים סיכון גדול יותר לנחל, כי שטחים חקלאיים הנמצאים בתוך פשט הצפההיתהנוספת 

שיטות עיבוד המצמצמות את הזיהום קשורות למשל בסוג החומרים בהם נעשה שימוש  . אגן שנערכו במדינות האיחוד האירופיבתכניותלאימוץ שיטות עיבוד חקלאי בטוחות יותר בהיבט זיהום הנחל מיוחסת חשיבות רבה ותועלת משמעותית 
.או השארת חיץ טבעי בשולי השדות

:כלים

ניתוח מרחבי של שטחי עיבוד חקלאי פעילים בקרבת הירקון ויובליו הראשיים. א

לעיבוד חקלאי בקרבת הנחלgood practiceגיבוש . ב

לחקלאים ולאגודותgood practice-העברת המידע בנוגע ל. ג

תמיכה בחקלאים שאימצו שיטות עיבוד המצמצמות את הסיכון לזיהום הנחל. ד

הטמעת כללים לצמצום הסיכון לזיהום הנחל בחוזי מקרקעין. ה
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פ"בעלי עניין לשתדרכי פעולה למימושפירוטתיאורהכלי

א
ניתוח מרחבי של שטחי עיבוד  
חקלאי פעילים בקרבת הירקון  

ויובליו הראשיים

ניתוח מרחבי מפורט במטרה לזהות שטחי  -עבודת המשך לסל הכלים 
עיבוד בעלי פוטנציאל זיהום גבוה ואת הגורם המעבד את הקרקע

מרחק מהנחל או : בינהםרמת הסיכון נגזרת ממכלול היבטים •
מבטא שימוש רב  )אינטנסיביות העיבוד , מהיובל הראשי

החקלאי  , פשט הצפה, (בחומרי דישון והדברה
.'פסולת חקלאית וכד, ח"גידול בע, (קיבוץ/חברה/מושבניק)

של החקלאים ושטחי העיבוד ( GIS)יצירת בסיס מידע מרחבי •
.בקרבת הירקון ויובלים הגדולים

רשות הנחל תקדם ניתוח  
מרחבי מפורט של שטחי  

החקלאות בקרבת הירקון 
לפי רמת  , ויובליו הראשיים

.סיכון

קיבוצים•
אגודות חקלאיות•
משרד החקלאות•

ב
good practiceגיבוש 

לעיבוד חקלאי בקרבת הנחל

לעיבוד  good practiceגיבוש מסמך הנחיות –עבודת המשך לסל הכלים 
.  המציע שיטות עיבוד המצמצמות את הסיכון לזיהום הנחל, חקלאי

המסמך יתבסס על מחקר ופתרונות קיימים ויתייחס לסוגי העיבוד השונים  
המתקיימים במרחב

המסמך יתייחס למכלול ההיבטים הקשורים בעיבוד החקלאי  •
אחסנה ושימוש  ,, השימוש בחומרי הדברה ודישון: כולל

מניעת סחף ניהול פסולת חקלאית  , בדשנים וחומרי הדברה
ונושאים נוספים ( כולל פסולת מסוכנת)לסוגיה חקלאית

שיעלו

רשות הנחל תקדם הכנת  
בין השאר על בסיס , מסמך

הניתוח החקלאי המפורט

חקלאים•
משרד החקלאות•
ס"להגנהמשרד •
רשות המים•

ג
-העברת המידע בנוגע ל

good practice  לחקלאים
ולאגודות

, פרסום והפצת המידע בדבר שיטות עיבוד המאפשרות צמצום הזיהום
בקרב אגודות חקלאיות וחקלאים המעבדים לאורך הנחל ויובליו  

.  המרכזיים

פ וולונטרי עם החקלאים לצמצום הסיכון לנחל"יצירת שת•
התמקדות בחקלאים המעבדים את השטחים החקלאיים  •

.שזוהו בניתוח המרחבי כבעלי סיכון גבוה יותר
מעבר לפרסום והפצת המידע יידרש ליווי של החקלאים  •

.לאורך התהליך

רשות הנחל תפעל להפצת 
שיטות עיבוד בעלות טביעת 

יחד  , רגל נמוכה בהיבט הנחל
עם משרד החקלאות  

חקלאים•
משרד החקלאות•

ד
תמיכה בחקלאים שאימצו  

שיטות עיבוד המצמצמות את  
הסיכון לזיהום הנחל

,  תמיכה כלכלית בחקלאים שאימצו שיטות עיבוד המצמצמות את הזיהום
בהתבסס על  

best management practice/good farming practice.

 good farming-יש לשתף את החקלאים בגיבוש ה•
practiceובתהליך היישום

.'התמיכה על בסיס זיהוי חקלאים בסעיף א•

רשות הנחל תבחן יחד עם  
משרד החקלאות והמשרד  

אפשרות לתמיכה  ס"להגנ
בחקלאים ספציפיים

משרד החקלאות•
ס"להגנהמשרד •

ה
הטמעת כללים לצמצום  

הסיכון לזיהום הנחל בחוזי  
מקרקעין

הטמעת מגבלות על פעילות עיבוד בעלת פוטנציאל זיהום נחל משמעותי  
כהזדמנות להגביר  , בחוזי מקרקעין של שנכתבים ברשות מקרקעי ישראל

את אימוץ שיטות העיבוד התומכות בצמצום הזיהום וצמצום הסיכון לנחל  
.משטחי עיבוד ממוקדים בעלי פוטנציאל זיהום גבוה

רשות הנחל תבחן עם רשות 
מקרקעי ישראל את האפשרות 

להטמיע מגבלות בשיטות 
בהתאם לממצאי  , העיבוד

.הניתוח בסעיף א

י"רמ•
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:GISשכבות 

.י"מפ: מקור השכבה. הידרוגרפיה, תבליט, תכסית, תשתיות, מבנים, תחבורה–( בסיס נתונים טופוגרפי לאומי)ל"בנטשכבות •
.רשות נחל הירקון: מקור השכבות. תתי אגנים איילון, תתי אגנים ירקון, גבול אגן משני, אגנים ראשיים, אגן הירקון-גבולות אגנים •
.צוות העבודה: מקור השכבה. אגן ההתמקדות הרלוונטי לניתוח הסיכונים-מיקוד קו אגן •
.י"מפ: מקור השכבה(. תעלות ניקוז, ערוצים, משניים, נחלים ראשיים)חלוקה היררכית לשכבות שונות בהתאם לסדר הגודל של הנחל –נחלים •
.צוות העבודה: מקור השכבה. איילון, שילה, רבה, קנה–יובלי הירקון •
(.הבחנה בין גידולי שדה ומטעים)פני שטח המכוסים צמחיה טבעית שטחים מעובדים –קרקע תכסית•

:מיפוי
שימושי ויעודי קרקע באגן הירקון•
מהירקון' מ500שטחים חקלאיים ותחום •
שטחים חקלאיים ופשטי הצפה•

:קישור למסמכים

חומרי רקע
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67שימושי ויעודי קרקע באגן ירקון
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68מהירקון' מ500שטחים חקלאיים ותחום 
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69שטחים חקלאיים ופשטי הצפה



עיבוד חקלאי לאורך גדות הירקון שיטות עיבוד חקלאי התומכות במערכת האקולוגית של הנחלים
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דני עמיר: צילום The river basin management plan for the Scotland river basin district: 2015–2027
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פסולת מוצקה. 6

יוני רז: צילום



6פסולת מוצקהסוגיה| נושא 
:כללי

זיהום הים בפסולת הינו תחום המושך יותר ויותר התעניינות  . הפסולת המוצקה גורמת לזיהום הנחל ובמידה רבה לזיהום הים. אל הירקון ומשם לים, תעלות הניקוז והמובלים, דרך הנחלים, פסולת מוצקה רבה מגיעה בזרימה מכל שטחי האגן
.תכנית הפעולה הלאומית של ישראל למניעת זיהום ים זיהתה את הצורך לערוך סקר פסולת מקיף בישראל. מקומית וגלובלית ותקציבים

. מלכודות פסולת קיימות בנחל ירקון במקומות ספורים ומהוות פתרון לזרימות בסיס
המתקנים שונים באופיים ונחלקים למתקנים חוקיים הפועלים תחת הסדרה סביבתית ומתקנים פירטיים שאינם מפוקחים סביבתית ופוטנציאל הזיהום. אתרים ותשתיות לטיפול בפסולת מסוגים שונים גם הם מקור פוטנציאלי לזיהום הנחל

מתקני מחזור ואתרים בהם הושלכה ומושלכת פסולת  , אתרים לאיסוף גרוטאות, אתרי הטמנה סגורים, גזם, יבשה, תחנות מעבר לפסולת מעורבת: המתקנים והתשתיות המשמשים לניהול הפסולת כוללים בעיקר. מהם לנחל גדול בהרבה
.במי נגר מזוהמים שמקורם במתקני הפסולת ובפסולת מסוגים שונים המושלכת בנחלים, הסיכון לזיהום הנחל קשור בתשטיפים שמקורם בפסולת. בשטח הפתוח

:כלים

גיבוש הסכמות לגבי אופן פינוי פסולת מוצקה מהשטחים הפתוחים. א

טיפול במוקדי פסולת רציפים. ב

עם מנהלת קו התפר להקמה ותפעול של מלכודות פסולת מזרחית לגדר ההפרדה-פ "שת. ג

תוספת שבילי רכיבה והליכה לאורך נחלים עם פיתוח אקסטנסיבי. ד

טיפול באתרים פירטיים לאיסוף גרוטאות ופסולת. ה

ניקוז ונחליםמובלילמלכודות פסולת מוצקה במוצאי פיילוטיםביצוע . ו
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א
גיבוש הסכמות לגבי אופן  

פינוי פסולת מוצקה  
מהשטחים הפתוחים

גיבוש מדינות מוסכמת לכלל הגורמים העוסקים בניקוי  
,  מפגעי פסולת מוצקה בשטחים הפתוחים ובנחלים

בדבר מועדי הניקוי ותדירות הפינוי של פסולת מוצקה

הכוונת מאמצי הפינוי לתקופה שלפני עונת הגשמים•
הגדרת תדירות פינוי מתאימה בכדי למנוע היווצרות אתרי פסולת  •

גדולים

רשות הנחל תקדם הסכמה עם הגופים  
העוסקים בניקוי פסולת משטחים  
פתוחים לגב תדירות הפינוי וריכוז  

המאמץ טרם עונת הגשמים

רשות הניקוז•
י"רמ•
ס"להגנהמשרד •
רשויות מקומיות•

טיפול במוקדי פסולת רציפיםב

טיפול במוקדי השלכת הפסולת לאפיקי נחלים בשני  
וליה וכן טיפול  'לג'ובגל"חקגן : מוקדים קבועים

ברשויות נוספות מהן קיימת זליגה משמעותית של  
פסולת לשטחים הפתוחים

גיבוש הסכמות עם גופי האכיפה על הצורך והחשיבות של פתרון  •
הפסקת השלכת הפסולת בנקודות אלו ומול רשויות /לצמצום

קבועות מהן קיימת זליגת פסולת
נדרש טיפול מערכתי של כלל הגופים הנוגעים בדבר•

יחד עם הגורמים  , רשות הנחל תפעל
הנוגעים בדבר לקדם פתרון אכיפה  

ופתרונות לאיסוף פסולת בתוך הישובים

המשרד להגנת  •
הסביבה

רשויות מקומיות•
משטרת ישראל•

ג

עם מנהלת קו התפר  -פ "שת
להקמה ותפעול של מלכודות  

פסולת מזרחית לגדר  
ההפרדה

שיתוף פעולה עם מנהלת קו התפר נדרש בכדי לבצע  
פעולות ללכידת פסולת מעבר לגדר ההפרדה

בשיתוף פעולה עם  , הקמת מלכודות פסולת באזור גדר ההפרדה•
.מנהלת קו התפר

,  הקמת מלכודות פסולת העלולה לסתום את פתחי הניקוז בגדר•
היא אינטרס משותף גם למנהלת קו התפר

שיתוף פעולה עם מנהלת קו התפר 
לקדם פיילוט להקמת מלכודת פסולת 

מזרחית לגדר ההפרדה

מנהלת קו התפר•
ס"להגנהמשרד •
רשות הניקוז•

ד
תוספת שבילי רכיבה והליכה  

לאורך נחלים עם פיתוח  
אקסטנסיבי

פיתוח נופי לאורך נחלים יחד עם שבילי הליכה ורכיבה  
.הוכח ככלי לצמצום השלכת פסולת לנחלים

קידום תכנון ופיתוח רשת שבילי הליכה ורכיבה לאורך יובלי הירקון•
שיתוף הקהילה והרשויות המקומיות•

ביחד עם גורמים  , רשות הנחל תקדם
ביצוע ומנגנוני תחזוקה , נוספים תכנון

לרשת שבילי אופנים והליכה לאורך יובלי 
הירקון

רשות הניקוז•
ס"להגנהמשרד •
קרן שטחים פתוחים•
רשויות מקומיות•
קהילות•

ה
טיפול באתרים פירטיים  

לאיסוף גרוטאות ופסולת

בגדות הנחלים ובקרבתם פועלים מתחמים הקולטים  
האתרים אינם  . גרוטאות רכב ופסולת מסוגים שונים

מוסדרים תכנונית וחסרים תשתיות נדרשות למניעת  
זיהום

על גדות נחל שילה ואזור: לדוגמא•

רשות הנחל תנתח את האכיפה  
המתבצעת באתרים אלו ותזהה את 

הדרך הטובה ביותר ליעל את פעולת  
גורמי האכיפה

י"רמ•
מנהל התכנון•
רשויות מקומיות•
משטרת ישראל•

ו
למלכודות  פיילוטיםביצוע 

מובליפסולת מוצקה במוצאי 
ניקוז ונחלים

, ניקוזבמובלילתפיסת פסולת הזורמת פיילוטיםביצוע 
.  ערוצים ונחלים

וערוציםממובליםצמצום הגעת פסולת מוצקה לנחל ולים •
שיטות והמשמעויות הסביבתיות, בחינת מגוון טכנולוגיות•
.ערוצים בגדלים שונים ונחלים, התאמת שיטות שונות למובלים•
.בחינת שיטות תפעול והיבטים כלכליים של הטיפול בפסולת•
.ניטור הממצאים ותיעוד•

רשות הנחל תקדם תכנון וביצוע  
בטכנולוגיות שונות במרכיבים  פיילוטים

שונים של מערכת הניקוז

אגף ים וחופים•
גורמים בינלאומיים  •

העוסקים בים
רשות ניקוז•
ס"להגנהמשרד •
73הנקיוןקרן •



6פסולת מוצקהסוגיה| נושא 
:GISשכבות 

.י"מפ: מקור השכבה. הידרוגרפיה, תבליט, תכסית, תשתיות, מבנים, תחבורה–( בסיס נתונים טופוגרפי לאומי)ל"בנטשכבות •
.רשות נחל הירקון: מקור השכבות. תתי אגנים איילון, תתי אגנים ירקון, גבול אגן משני, אגנים ראשיים, אגן הירקון-גבולות אגנים •
.צוות העבודה: מקור השכבה. אגן ההתמקדות הרלוונטי לניתוח הסיכונים-מיקוד קו אגן •
.י"מפ: מקור השכבה(. תעלות ניקוז, ערוצים, משניים, נחלים ראשיים)חלוקה היררכית לשכבות שונות בהתאם לסדר הגודל של הנחל –נחלים •
.צוות העבודה: מקור השכבה. איילון, שילה, רבה, קנה–יובלי הירקון •
.מנהל התכנון, תכנית אסטרטגית לתשתיות: מקור השכבה-מתקני טיפול בפסולת ואתרי סילוק פסולת •

:מיפוי
תשתיות פסולת באגן ירקון

:קישור למסמכים

חומרי רקע
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כלים לצמצום השפעת אירוע זיהום בנחל. 7

יוני רז: צילום
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:כללי

.  כלים משלימים בעלי חשיבות רבה שכן הם יכולים להביא לצמצום משמעותי של אירוע זיהום, בנוסף לאלו, כלים לצמצום ההשפעות של אירוע זיהום בנחל אינם חלק אינטגרלי מכלים למניעה או צמצום הזיהום אך מהווים

:כלים

מקלטים אקולוגיים. א

הזרמת מים לנחל בהיקף שיצמצם את השפעת אירוע זיהום.ב

איגום משאבים של תאגידי מים וביוב לשיפור יכולת התגובה לאירוע.ג

הפעלת ציוד ייעודי למניעת זיהום. ד
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מקלטים אקולוגיים.א

בעת אירוע זיהום המגיע עם מי נגר נצפו הדגים בנחל  
שהם מתרכזים בקרבת נקזים המזרימים לנחל מים  

.בכדי לשרוד את האירוע, באיכות טובה
לאורך  , הכלי כולל הקמת מערך ברזים של מי מערכת

הנחל שיופעל בעת אירוע זיהום ויספק מקלט אקולוגי 
. לדגים בעת אירוע זיהום

ניתוח נקודות להזרמת מים בקרבת מוצאים ויובלים בעלי  •
. פוטנציאל זיהום

בחינת מערכת הפעלה בשליטה מרחוק  •
בחינת הצורך בהפעלת המערכת בכל הנקודות בגשם ראשון•
כלי זה יעיל במיוחד עם יכולת ניטור בזמן אמת של איכות המים  •

נחלים והתראה/במובלים

רשות הנחל תאפיין את הקוטר 
תזהה את הנקודות  , והספיקה הנדרשים

המתאימות ותקדם יחד עם תאגידי  
הקמת נקודות  , המים ורשויות מקומיות

להזרמת מים לנחל 

תאגידי מים וביוב•
רשויות מקומיות•
מקורות•

.ב
הזרמת מים לנחל בהיקף  

שיצמצם את השפעת  
אירוע זיהום

יצירת אפשרות להזרמת מים בכמויות משמעותיות  
במטרה לצמצם את הפגיעה  , כתגובה לאירוע זיהום

.האקולוגית בנחל

גיבוש יכולת הזרמת מי מערכת לנחל בכמות משמעותית בעת אירוע 
בקטעי נחל שונים במטרה לדלל את ריכוזי המזהמים ולשטוף את , זיהום

.הזיהום

יחד עם תאגידי  , רשות הנחל תקדם
שלהמערךתכנון מפורט , המים ומקורות

,  כולל מיקום נקודות הזרמה, הנדרש
ותנתח את כמות המים  , צנרת ומגופים

הנדרשת להזרמה

ראשי רשויות•
תאגידי מים וביוב•
מקורות•

.ג
איגום משאבים של תאגידי  

מים וביוב לשיפור יכולת  
התגובה לאירוע

בין שאר האמצעים הנדרשים מתאגידי מים וביוב  
(  2017לעניין אמות מידה הנדסיות ברשיוןתנאים )

מוגדרים גם החזקת ציוד שאיבה זמין לצורך התקנת 
אדם  כח, רמת ההערכות בציוד. מעקף ושאיבת ביוב

יכולים להשפיע  , תקשורת יעילה ותגובה מהירה, מיומן
מהותית על היקף ההשפעה הסביבתית של אירוע 

זיהום

בחינת ההיתכנות והישימות של איגום משאבים של תאגידי המים  •
אגן המיקוד שיהיה  /והביוב ליצירת מערך תגובה מרכזי באגן הירקון

ומיוממצויד טכנולוגית , יעיל
מערך התגובה לאירועים יבטא יכולות תגובה גבוהות להכלת  •

הקמת  , שאיבה, סכירת ערוצים: אירועים שונים במגוון אמצעים
.  'וכומעקפים לצנרת 

נדרשת בחינה האם קיים יתרון לגודל ולאיגום משאבים שישפר  •
מהותית את יכולת התגובה של התאגידים לאירועי זיהום

רשות הנחל תקדם דיון ברשות למים  
לבחינת  , בשיתוף התאגידים, ולביוב

הישימות של איגום משאבים ואפיון  
יכולת התגובה המשותפת

הרשות למים ולביוב•
תאגידי מים וביוב•
ס"להגנהמשרד •

.ד
הפעלת ציוד ייעודי למניעת  

זיהום
קיים ציוד ייעודי לצמצום ההשפעה של אירוע זיהום

מחסומים למניעת  , קיים ציוד לספיחה של שמנים ודלקים וכן•
התפשטות כתמי שמן
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:GISשכבות 

.י"מפ: מקור השכבה. הידרוגרפיה, תבליט, תכסית, תשתיות, מבנים, תחבורה–( בסיס נתונים טופוגרפי לאומי)ל"בנטשכבות •
.רשות נחל הירקון: מקור השכבות. תתי אגנים איילון, תתי אגנים ירקון, גבול אגן משני, אגנים ראשיים, אגן הירקון-גבולות אגנים •
.צוות העבודה: מקור השכבה. אגן ההתמקדות הרלוונטי לניתוח הסיכונים-מיקוד קו אגן •
.י"מפ: מקור השכבה(. תעלות ניקוז, ערוצים, משניים, נחלים ראשיים)חלוקה היררכית לשכבות שונות בהתאם לסדר הגודל של הנחל –נחלים •
.צוות העבודה: מקור השכבה. איילון, שילה, רבה, קנה–יובלי הירקון •
.מנהל התכנון, תכנית אסטרטגית לתשתיות: מקור השכבה-מתקני טיפול בפסולת ואתרי סילוק פסולת •

:מיפוי
תשתיות פסולת באגן ירקון

:קישור למסמכים

חומרי רקע
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ניטור ובקרה, ניהול. 8

רשות נחל ירקון: צילום



8ניטור ובקרה, ניהולסוגיה| נושא 
:כללי

.אגניות לשיפור איכות המים בנחליםבתכניותכלי ניהול שונים נחשבים כחלק מרכזי 

:כלים

:מערך בקרה ותגובה8.1
גיבוש מערך חישה והתראה על הגעת מזהמים למערכת הניקוז ולנחל. א

גיבוש יכולות בקרה ותגובה להגעת זרימות מי קיץ.ב

GISגיבוש אפליקציית שטח המבוססת על מאגר .ג

:דרגות סיווג ויעדים, ניטור8.2
תכנית ניטור ארוכת טווח וכוללת. א

סיווג איכות המים בנחל למספר דרגות איכות. ב

הגדרת יעדים ולוחות זמנים להשגת איכות מים. ג
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8.1ניטור ובקרה, ניהולסוגיה| נושא 

מערך בקרה ותגובה–סוגיית משנה 

פ"בעלי עניין לשתדרכי פעולה למימושפירוטתיאורהכלי

.א
גיבוש מערך חישה  

והתראה על הגעת מזהמים  
למערכת הניקוז ולנחל

-גיבוש יכולות חישה והתראה על הגעת מזהמים למערכת הניקוז ולנחל 
,  מובלים, רשת חיישנים במוצאי ניקוז–מערכת התראה לזיהוי זרימות קיץ 

.תעלות ותחנות שאיבת מי קיץ

הפריסה בהתאם לניתוח מרחבי של יובלים ונקזים  
.מרכזיים שהם בעלי פוטנציאל סיכון משמעותי

רשות הנחל תקדם פיילוט טכנולוגי •
לבחירת הטכנולוגיה המתאימה

פרוייקטרשות הנחל תאפיין ותקדם •
פריסת חיישנים על בסיס ניתוח   

מרחבי של מערכת הניקוז

רשויות מקומיות•
ס"להגנהמשרד •
רשות המים•

.ב
גיבוש יכולות בקרה ותגובה  

להגעת זרימות מי קיץ

. הקמת חדר בקרה אגני או על בסיס חדרי בקרה של תאגידי מים וביוב
מרכז הבקרה יקלוט מכלול דיווחים בדבר זרימות מי קיץ מנקזים  

,  שים"ממטהזרמתו , ('ב' ס–החישנים' התראות מע)נחלים /ותעלות
ניתן יהיה לחבר גם את חדר הבקרה של  . גלישות מתחנות שאיבה

תאונות כביש שקשורות בחומרים  , ס"חומהמשרד לנושא אירועי 
.מסוכנים

יאפשר התראה בזמן אמיתי על אירוע  ותגובה  •
.  ר, תאגידים)יעילה של גורמי הטיפול והתגובה 

(.  נחל
.6' תגובה בהתאם לכלים מוצעים בס•
ביצוע תרגילים משותפים והעלאת רמת ואיכות  •

.התגובה
ניתוח אירועים ופעילות חקירה ואכיפה לזיהוי  •

.  המקור

רשות הנחל תקיים בחינה לקידום  
מתווה בקרה ותגובה יחד עם תאגידי  

המים והביוב בהם כבר קיימת תשתית 
של חדרי בקרה

תאגידי מים וביוב•
רשויות מקומיות•

.  ג
גיבוש אפליקציית שטח  

GISהמבוססת על מאגר 

שתאפשר  ג"רטגיבוש אפליקציה חדשה או הישענות על אפליקציה של 
של רשות הנחל מהשטח יחד עם  ( GIS)גישה למאגר המידע המרחבי 

זיהוי המיקום

האפליקציה תאפשר גם להזין מידע שישמר יחד  •
למשל לגבי אירועי הזרמה, עם המיקום

רשות הנחל תבחן את המתווה הפשוט 
ביותר לגיבוש יכולת זו
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8.2ניטור ובקרה, ניהולסוגיה| נושא 

דרגות סיווג ויעדים, ניטור–סוגיית משנה 

פ"בעלי עניין לשתדרכי פעולה למימושפירוטתיאורהכלי

.א
תכנית ניטור ארוכת טווח  

וכוללת

–ביולוגיים –יישום תכנית ניטור איכות מים ארוכת טווח של פרמטרים כימיים •
בהתייחס לקטעי הנחל השונים, פיזיקליים

יתבסס על הנתונים שיתקבלו  ( 'סעיף ב)סיווג איכות המים בנחל לפי דרגות •
-ניטור קבועה וארוכת טווח המתייחסת למגוון פרמטרים כימייםמתכנית
פיסיקליים-ביולוגיים

פרסום ממצאי הניטור•
רשות הנחל תכין תכנית ניטור 

ארוכת טווח בהתאם למאפייני  
קטעי הנחל השונים

מוסדות מחקר  •
ואקדמיה

ג"רט•
ס"להגנהמשרד •

.ב
סיווג איכות המים בנחל  

למספר דרגות איכות

-ביולוגיים-כימייםקריטריוניםשלשורהעלדרגותלפיהנחלאיכותסיווג•
.פיסיקליים

האיכות,עתובאותהטובהלהיותיכולההכימיבהיבטהנחלמיאיכות•
,לקריטריוניםבנוסף,נדרשתלכן.בינוניתלהיותעלולההביולוגייםבפרמטרים
.האיכותדרגותלהגדרתברורהמתודולוגיה

קטעכלולסווגהשוניםהנחללקטעילהתייחסצריךהסיווג-המרחביבהיבט•
האיכותסיווג.שלהםההומוגניותלמידתמתייחסתהנחלקטעיחלוקת.בנפרד

מושגולציבורההחלטותלמקבלילהעניקואמורהתהליכיםעלבקרהמאפשר
.ברוריםיעדיםוהגדרתהמיםבאיכותהשינוימגמות,המיםאיכותלגבי

סיווג איכות המים  -הגדרת דרגות איכות •
, טובה, גבוהה: בנחל למשל לארבע דרגות 

.נמוכה, בינונית
–ביולוגיים –כימיים :  הגדרת קריטריונים•

פיזיים לקביעת דרגות איכות המים
להגדרת דרגות האיכות  -גיבוש  מתודולוגיה •

של מי הנחל שתשלב את לשלושת תחומי 
ההתייחסות

הגדרת קטעי הנחל שיסווגו•
פרסום הממצאים והאיכות הנוכחית באתר •

רשות הנחל

רשות הנחל תגבש מתודולוגיה  
לדרוג איכות המים בנחל בהתייחס  

–ביולוגי –לשלושת התחומים פיזי 
כימי ובהתייחס לקטעי הנחל 

השונים

מוסדות מחקר  •
ואקדמיה

ג"רט•
ס"להגנהמשרד •

.ג
הגדרת יעדים ולוחות זמנים  

להשגת איכות מים

הגדרת יעדי איכות המים לנחל בהתייחס למגוון היבטים ספציפיים כמו שיפור  •
. 'הקצאת מים לנחל וכד, השפלת מים, שיפור במי הנגר, הטיפול בשפכים

הגדרה של לוחות זמנים להשגת היעדים•
.הגדרת יעדים לאיכות המים בנחל בהתאם לקטעי נחל שונים–יעדים מרחביים •

פרסום היעדים והתקדמות העמידה בהם•

רשות הנחל תגדיר יעדים לאיכות 
המים בקטעי הנחל השונים  

בהתייחס למכלול היבטים  
המשפיעים על איכות המים

מוסדות מחקר  •
ואקדמיה

ג"רט•
ס"להגנהמשרד •
רשות המים•
תאגידי מים וביוב•
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9תכנון ומידעסוגיה| נושא 

פ"בעלי עניין לשתדרכי פעולה למימושפירוטתיאורהכלי

.א
ייצור תהליכי שיתוף  

והעברת ידע בין בעלי  
העניין והציבור

נתונים בין כלל בעלי העניין והציבור ויצירת מסגרות עבודה של  , מידע, הפצת ידע
כלי זה נחשב כבסיס להצלחת פעילות לשיפור איכות מי הנחל . שיתוף פעולה

.אגניות באירופהבתכניות

מחקריים  , הקמת בסיס נתונים מרחביים•
שיפרסם באופן פתוח מידע  , ונתוני ניטור

.מנותח וגולמי
.ביסוס ערוצי תקשורת עם בעלי עניין שונים•

רשות הנחל תקדם תהליכי שיתוף 
והפצת נתונים ומידע

מאגר מידע מרחבי.ב
קליטת מידע חדש והפצת המידע  , שנוצר בעבודה זוGISתחזוקה ועדכון מאגר 

במסגרת מגבלות סודיות
של משרדי  ג"גכולל הצטרפות לפורום מידע 

ממשלה

רשות הנחל תתחזק מאגר מידע  
מרחבי ותשתף אותו ככל הניתן עם  

בעלי העניין

.ג
חיזוק  –תכנון ובניה 

שונותתכניותההשפעה על 

להוסיףמומלץ.השניםלאורךהיטבהסטטוטוריהתכנוןכליאתניצלההנחלרשות
:הבאיםהכליםבעזרתהאגןבתחומיהשונותהתכניותעלההשפעהאתולחזק

באגןבהכנההמצויותהכוללניותהתכניותשלההיגויוועדותבדיקת1.
ניתןבהםבשלביםעדייןהמצויותתכניותוקיימותבמידה.ההתמקדות

.להשפיע
פרסוםעלהודעותקבלתלענייןברשותהקייםהיידועמנגנוןבחינת2.

.הנחלאגןבתחוםהמצויותתכניותשללהפקדה
אגןבתחום,ומרכזאביבתלהמחוזיותהוועדותעםתכנוניתיאוםביצוע3.

שלקרקעיעודי)זיהוםפוטנציאלבעלילשימושיםבתכניות,ההתמקדות
לתכניותוכן(זיהוםפוטנציאלבעלותתשתיות,פסולת,מלאכה,תעשיה
.מהנחל'מ500בתחוםאוההצפהפשטבתחום

הרשות תפעל לבצע תאום תכנוני שמטרתו 
הטמעת הוראות ומגבלות לצמצום הסיכון  

ובתכניותתוך התמקדות באגן המיקוד , לזיהום
בעלות פוטנציאל זיהום

תאום תכנוני עם לשכות התכנון
מטה-מנהל התכנון  •
לשכות תכנון מחוז תל •

.אביב ומחוז מרכז

.ד

גיבוש פתרונות תכנוניים  
למניעת סחף קרקע  

תשתית בתקופת  מפרויקטי
ההקמה

תהליכילהאצתזאתעם.טבעיתהליךהואבנחליםסדימנטהסעתתהליך1.
עלולההאדםהתערבותבשללנחלסדימנטהסעתוהגברתסדימנטציה

.הנחלעלשליליתהשפעהלהיות
יצירת,גדולמידהבקנהבחפירה,רבותפעמים,כרוכיםתשתיתפרוייקטי2.

.עבודהבאתריועיבודםשינועם,גלםחומרישלגדוליםזמנייםמערומים
שלזרימהנוצרתהגשמיםובעונתשניםלהימשךיכולהעבודותמשך

.ולנחליםלסביבההקרקעממערומיסדינמט

זרימה של סדימנט לנחל ושקיעתו בקרקעית  
כרוכה בשורה של השפעות פוטנציאליות  

השפעה  , החל מזיהום הנחל, שליליות על הנחל
, על הפרמטרים הכימיים והביולוגיים של הנחל

הקטנת יכולת ההולכה ההידראולית של הנחל 
ועוד

רשות הנחל תקדם סקר ספרות  
לנושא פתרונות לצמצום  

סדימנטציה בעבודות פיתוח 
ותפעל לגבש סל הנחיות תכנון  

בתכניותלהטמעה 

מנהל התכנון•
רשות ניקוז•
משרד החקלאות•
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10אסדרהסוגיה| נושא 
:כללי

יכולההיאמתוכו,קיימיםאסדרהכלישלרחבסלקייםהירקוןנחללרשות.אכיפהמנגנונישלויישומםלציותפיקוחמערכישלהפעלתםלצד,שונותמנהלוהוראותצווים,כללים,תקנות,חוקיםבתוכהכוללת,אסדרהבעבריתאו,רגולציה
.לקדםשראויקטניםתיקוניםלמעט,הקיימתהחקיקהובתיקוןבהרחבהצורךאיןכינראהכןועללפעולכיצדולהחליטלבחור

ושיתופיהנדרשיםלמשאביםוביחס,הציבוריתהתודעהעלולהשפעהלהרתעה,ליעילותביחסהשוניםהאכיפהכלישלההשפעהמידתאתתבחן,עדיפותסדרישתגדיראכיפהלמדיניותסדורהאסטרטגיהלגבשמומלץ,ראשוןבשלב,כןכמו
.נוספיםורשויותגופיםעםהאפשרייםהפעולה

:כלים

הרחבת סמכויות תאגידי המים והביוב. א

עדכון תקן ועדת ענבר. ב

קביעת אסטרטגיה למדיניות אכיפה ברשות הנחל. ג

מעקב על פרסום מפרטים אחידים–רישוי עסקים . ד

אכיפה בנושא מניעת זיהום מים. ה

בתנאים מיוחדיםרשיוןסמכות רשות רישוי להתנות . ו

חוק שמירת הניקיוןמכחהסמכה והפעלת הסמכות . ז

החוק למניעת זיהום ים ממקורות יבשתייםמכחהסמכת מפקחים ברשות הנחל . ח
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10רגולציהסוגיה| נושא 

פ"בעלי עניין לשתדרכי פעולה למימושפירוטתיאורהכלי

.א

גיבוש אסטרטגיה אגנית  
לסוגיית האחריות  

הרגולטורית בהיבטי  
התשתיות הזורמות באגן

על רשות הנחל לקבל בשלב ראשון החלטה אסטרטגית לגבי הגורם  
:ניקוז ונגר עילי, ביוב–הרגולטורי המוביל את הנושא באגן 

האם לפעול להרחבת סמכויות הרשות כך שהיא תהיה הסמכות 1.
(.בגרביטציה)הרגולטורית בהיבטי התשתיות הזורמות 

.אחריות רחבה בסוגייהשיקחלזהות גורם רגולטורי קיים , לחילופין2.

בתוך רשות הנחל קיימות גישות שונות לתפיסה 
בתוכה לקבל  , חייבת הרשות, בשלב ראשון. המתאימה

.החלטות מדיניות להמשך

רשות הנחל תקיים הליך בחינה 
של החלופות והחלטה

.ב
הרחבת סמכויות תאגידי  

המים והביוב

מערכות המים והניקוז פועלות ברמת אינטראקציה גבוהה ובעלות  
.  ממשקים רבים

מוצעת הרחבת סמכויות התאגידים לטיפול ', א' בהתאם להחלטה בס
.בהתאם לתיקון לחוק תאגידי מים וביוב, ואחריות גם על מערכת הניקוז

קיים פער מקצועי ותקציבי גדול ברוב הרשויות בין תאגידי  
הרחבת . המים והביוב ומחלקות הניקוז העירוניות

האחריות של התאגידים צפויה לשפר את רמת התפקוד  
כולל אלו , של מערכות הניקוז העירוניות בכל ההיבטים

.הקשורים לסיכוני זיהום הנחל

רשות הנחל תבחן את דרכים  
להרחבת סמכויות תאגידי המים  

בהסכמה או באמצעות  , והביוב
שינוי רגולציה

רשות המים•
תאגידי מים וביוב•
רשויות מקומיות•
רשות הניקוז•
הרשות למים ולביוב•

נדרש עדכון התקן, בהתאם לידע ולמחקר העדכניים שהצטברועדכון תקן ועדת ענבר.ב
נדרשת בחינה של הספים  , התקן הקיים נכתב לפני כעשור

הקיימים בתקן ועדת ענבר ובחינת הצורך בהוספת 
פרמטרים חדשים

רשות הנחל תתניע מהלך של  
בחינה מחדש של הפרמטרים  

ענבר והוספת  בועדתשנקבעו 
בהתאם לידע  , פרמטרים חדשים

חדש שהצטבר במחקר  

המשרד להגנת  •
הסביבה

.ג
גיבוש אסטרטגיה למדיניות  

אכיפה

פעלה עד היום מתוך תפיסה אסטרטגית כי אינה מעוניינת , רשות הנחל
לאור . אלא באמצעות גורמים רגולטוריים אחרים, לבצע אכיפה ישירה

נדרשת  , הסמכויות שהוענקו לה בצו ובטרם הוספת סמכויות נוספות
בחינה של אסטרטגיה זו מול אסטרטגיה של אכיפה ישירה על מכלול  

.המשמעויות הנובעות מכך לרשות הנחל

:הבחינה תכלול
חיזוק –החלטה אסטרטגית עקרונית לנושא האכיפה 1.

הקשר עם גורמי האכיפה הקיימים מול הקמת מנגנון 
.  אכיפה פעיל ברשות

.הגדרת סדרי עדיפות לתחומי האכיפה2.

תיבחן מידת  , במידה ויוחלט על שינוי בגישה3.
, ההשפעה של כלי אכיפה שונים ביחס ליעילות

להרתעה ולהשפעה על התודעה הציבורית וזאת  
.  ביחס למשאבים הנדרשים

רשות הנחל תבחן ותגדיר 
אסטרטגיה סדורה לנושא 

.האכיפה

תאגידי מים וביוב•
רשויות מקומיות•
רשות הניקוז•
ס"להגנהמשרד •
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.ד
מעקב על  –רישוי עסקים 

פרסום מפרטים אחידים

מפורסמים לציבור סדרות של מפרטים  , במסגרת הרפורמה בחוק רישוי עסקים
עד היום פורסמו חלק מהמפרטים האחידים אך עדיין קיימים עוד מפרטים  . אחידים

הרשות תבחן כל מפרט המתפרסם ותעביר התייחסותה במידת  . שטרם פורסמו
.הצורך

ינוהל מעקב קבוע אחר הפרסומים המבוצעים  
ותגובש התייחסות במידת הצורך

משרד הפנים•
ס"להגנמשרד •

.ה
אכיפה בנושא מניעת זיהום  

מים

סמכויות מכח חוק המים
לרבותמיםזיהוםלמניעתאכיפהסמכותהנחללרשותנתןהרשותשלההקמהצו

תיקוןלצוהנחלרשותאת,המיםנציבהסמיך,1992בשנת.מעוותתיקוןעלציווי
האםלבחוןיש.הנחלרשותידיעלנוצלהלאזוסמכות,זאתעםיחד.מעוות

התייחסותתינתן,האכיפהלאסטרטגיתבהתאם,כןכמו.בתוקףהסמכות
.(ביצעלאהצושמקבלככל)לתיקוןצוויםלביצועתפעלהנחלשרשותלאפשרות

במידה והרשות תחליט כי היא  מרחיבה את 
בשלב ראשון תפעל , סמכויות האכיפה

לרבות , להסדרת הסמכויות המוקנות לה בחוק
.מכח חוק המים

בחינה מול רשות המים האם  
1992ההסמכה שניתנה בשנת 

יש לפעול , במידה ולא, בתוקף
.לקבלת הסמכה מעודכנת

.רשות המים•

ו
סמכות רשות רישוי להתנות  

בתנאים מיוחדיםרשיון

להםלהיוםעשויהאולהםשישלעסקיםהנוגעבכל,עסקיםרישוילחוק7סעיף
.שיקומואוהנחלזיהוםעלניכרתהשפעה

לתנאיםדרישותמסוימיםבמקריםהמקומיותלרשויותמעבירההרשות,כיום
.סדורהמתודולוגיהפיעלשלאמבוצעהדברכינראה.עסקברשיונות

העבודהבהמשךיזוהואשרשים"ובמטהתעשיהבאזורימובנהבאופןלפעוליש
.בחוקשהוקנתהלסמכותבהתאם

בהם  שים"ומטבהתאם לזיהוי אזורי תעשיה 
יש להפעיל את , הרגישות היא המקסימלית

סמכויות הרשות ולדרוש תנאים מיוחדים  
.  העסקברשיונות

הרשות תערוך בדיקה לגבי  
עסק אשר  רשיוןמפעלים מקבלי 

להם זיקה ישירה לנחל או  
שבאפשרותם להזיק לנחל ולבחון  

העסק  רשיוןאחת לתקופה את 
.בעידכונותוקפו והצורך –שלהם 
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.ז
הסמכה והפעלת הסמכות  

מכח חוק שמירת הניקיון

אתלהסמיךרשאיהסביבהלהגנתהשרכיקובעהניקיוןשמירתחוק
אחדעובד.זהלחוקבהתאםלמפקחיםומעיינותנחליםרשויותעובדי

מכחסמכויותיואתניצללאאך,כמפקחהוסמךהירקוןהנחלברשות
ברשותנוספיםמפקחיםלהסמיךמקוםישהאםלבחוןיש.זהחוק

.הסמכויותלניצולולפעול

פניה לשר לצורך הסמכת עובדים  
נוספים

ס"להגהמשרד •

.ח
מניעת זיהום ים ממקורות  

יבשתיים

להגנתהשרבסמכותכיקובעיבשתייםממקורותיםזיהוםמניעתחוק
.נחליםרשויותעובדימביןמפקחיםזהחוקלענייןלהסמיךהסביבה

למרותזהחוקמכחלפעולהסמכההנחלרשותמעובדימיבידיאין
בהרחבהצורךישהאםלבחוןיש-זואפשרותבמפורשקובעשהחוק

.זו

הארציתהיחידהעםהמשותפתהפעילותלחיזוקלפעולמומלץבנוסף
סמכויותיהשכןהסביבהלהגנתבמשרדהימיתהסביבהלהגנת

סינרגטישימושלעשותוניתןהירקוןאגןלתחומיבחלקןמשיקות
.הנחלזיהוםולמניעתיםזיהוםלמניעתבתקציבים

חל,יבשתייםממקורותיםזיהוםלמניעתהחוקפיעל
אםאלא,ליםפסולתהטלתועלשפכיםהזרמתעלאיסור

היתריםלמתןמשרדית-הביןהוועדהמאתהיתרהתקבל
כמפקחיםלמנותס"להגלשרמאפשרהחוק.ליםלהזרמה

בדומה,רשאיהמפקח."ומעיינותנחליםרשויותעובדי"גם
:הניקיוןשמירתלחוק

ולהציגומענושמואתלולמסוראדםמכללדרוש1.
המזההאחרתרשמיתתעודהאוזהותתעודתלפניו
;אותו

וכן,חומריםשלדגימותליטולאומדידותלערוך2.
לשמור,למעבדהוהדגימותהמדידותאתלמסור

;אחרתבדרךבהןלנהוגאואותן
כהגדרתותחבורהלכלילרבות,למקוםלהיכנס3.

ייכנסשלאובלבד,נייחכשהואהסביבההגנתבחוק
ביתשלצופיעלאלא,למגוריםהמשמשלמקום
.משפט

רשות הנחל תבחן האם היא 
מעוניינת להרחיב את סמכויותיה 

בנושא ובמידה וכן תפעל מול 
.ס"להגהמשרד 

רשות הנחל תבחן את האפשרויות  
לאחד תקציבים ופעילות למניעת  

.זיהום הנחל והים

,  ס"להגנהמשרד •
היחידה הארצית 

.להגנת הסביבה הימית
המשרד להגנת  •

הלשכה  , הסביבה
.המשפטית

91



10אסדרהסוגיה| נושא 
:קישור לדברי חקיקה

1959https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/235_001.htm–ט "תשי, חוק המים•
1957https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/309_001.htm–ח "תשי, חוק הניקוז וההגנה בפני שטפונות•
1965https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p213k11_001.htm–ה "תשכ, חוק רשויות נחלים ומעיינות•
1988https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_175.htm–ח"התשמצו רשות נחל הירקון •
2003https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_174.htm-ג"תשס, (הטלת תפקידי רשות נחל על רשויות ניקוז)צו רשויות נחלים ומעיינות •
1994http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/isr43848.pdf-ד"התשנ, (שמירה על הירקון וגדותיו)חוק עזר לרשות נחל הירקון •
2001https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/235_079.htm-א"תשס, חוק תאגידי מים וביוב•
1968https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p212m1_001.htm–ח"התשכ, חוק רישוי עסקים•
1965https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/044_001.htm–ה"התשכ, חוק התכנון והבניה•
1988https://www.nevo.co.il/law_html/law01/248_003.htm–ח"התשמחוק מניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים •
2010https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut01.pdf-ע"תש, (וכללים לטיהור שפכיםקולחיןתקני איכות מי )תקנות בריאות העם •
1960https://www.nevo.co.il/law_html/law01/309_010.htm-ן"התש, תקנות שימור הקרקע•
1940https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Sherutei03.pdf, פקודת בריאות העם•
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P182_001.htm[ נוסח חדש]פקודת העיריות •
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/211_001.htm[ נוסח חדש]פקודת המועצות המקומיות •
1956https://www.nevo.co.il/law_html/law01/088_001.htm-ז"תשט, חוק הגנת הצומח•
1993https://www.nevo.co.il/law_html/law01/154_001.htm-ג"תשנ, המסוכנים החמריםחוק •
1998https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/065_002.htm-ח"תשנ, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, שמורות טבע, חוק גנים לאומיים•
2008https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_958.htm–ח"התשס, (סמכויות מפקחים–אכיפה סביבתית )חוק הרשויות המקומיות •

:קישור למסמכים
2016, תכנית הפעולה הלאומית, תכנית פעולה אסטרטגית להפחתת זיהום ממקורות יבשתיים, תכנית הפעולה לים התיכון•

http://www.sviva.gov.il/infoservices/reservoirinfo/doclib2/publications/p0301-p0400/p0349.pdf

חומרי רקע
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א

זיהוי מוקדים של מינים  
פולשים לאורך הנחל ויובליו  

והתערבות במקומות  
הנדרשים

נחלים מהווים  . מינים פולשים מהווים איום על המגוון הביולוגי לצד גורמים נוספים
.  תוואי הפצה מהירים לצמחים פולשים

זיהוי מוקדים של מינים פולשים בנחלים ותעלות ניקוז באגן הירקון על בסיס מידע  
קיים וסקרים משותפים עם בעלי עניין נוספים

סקר מינים פולשים בנחלים ותעלות ניקוז •
.באגן הירקון

איתור המוקדים של צמחים פולשים עם  •
,  דגש על מינים בעלי פוטנציאל פלישה גבוה

או חדש למערכות  /המהווים איום מידי ו
.האקולוגיות

כולל , המלצות לטיפול במוקדים שיאותרו•
.מפרט טכני וסדר קדימויות לטיפול יישומי

רשות הנחל תקדם סקר והמלצות  
לטיפול במינים פולשים בנחלים  

יחד עם בעלי  , ותעלות הניקוז באגן
עניין נוספים

רשות הטבע והגנים•
רשות ניקוז•
ס"להגנהמשרד •
ארגוני שמירת טבע•
רשויות מקומיות•

ב
אישור החומרים לשימוש  

בהדברת יתושים
רשות הנחל תאשר את החומרים לשימוש בתחום אגן ההתמקדות או שתפעל  

לגיבוש הוראות לגבי סוג החומרים ביחס לפוטנציאל הפגיעה בנחל
שינוי רגולציה או מתווה של שיתוף פעולה עם  

גורם בעל סמכות רגולטיבית קיימת

רשות הנחל תבחן את המתווה  
היעיל ביותר לגבש הנחיות  
מוסכמות לסוגי החומרים  

שבשימוש בהיבט זיהום הנחל או  
לשינוי רגולציה

ס"להגנהמשרד •
רשות הנחל•
רשות המים•
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.א
התאמת סל כלים לכל קטע  

נחל
, פוטנציאל הזיהום, הכימיים והביולוגיים, מאפייניו הפיזיים, בהתאם לאופי הקטע

כמות המים ושיקולים נוספים
בחירת הכלים לצמצום סיכוני זיהום הנחל  •

לפי מאפייני קטעי הנחל

.ב
בחירת הכלים מתוך הסל על  

תועלת-בסיס ניתוח עלות

תועלת המנתח את העלות  -שימוש בכלי של בחינת עלות-ניתוח עלות תועלת 
,  הציבורית הכוללת של נקיטה בפעולות ואמצעים ספציפיים לצמצום זיהום

.  בהשוואה למידת האפקטיביות המשוערת שלהם
.מחקר וייעוץ מקצועי, הניתוח יתבסס על הידע הקיים

בחירת הכלים מתוך הסל בהתאם לממצאי  •
תועלת-ניתוח עלות 

רשות הנחל תבצע ניתוח עלות  
תועלת לסל הכלים או למרכיבים  
מתוכו ועל בסיס ממצאי הניתוח  

תגבש את פעולתה לצמצום הסיכון  
לזיהום הנחל

יועצים מקצועיים•
מוסדות מחקר  •

ואקדמיה
ג"רט•
ס"להגנהמשרד •
רשות המים•

.ג
י  "בחירת הכלים מתוך הסל ע

זיהוי  הפערים הגדולים

.  הכלים שיבחרו הם אלו שיהיו יעילים ביותר בצמצום הפערים הגדולים במצב הנחל
הנושאים שמהווים את עיקר הסיכון  –לצורך כך נדרש לזהות את הפערים הגדולים 

.ולהתמקד בהם

התמקדות בסוגיות המהוות את הסיכון  •
הגדול ביותר לנחל

.ד
בחירת הכלים בהתבסס על  

שיקולים משפטיים
בחירה בכלים להם קיימת רגולציה ברורה ואילו הבחירה בכלים משלימים תתבצע 

טכנלוגיתתועלת או ישימות -באמצעות שיקולי עלות
התמקדות בכלים לצמצום הזיהום להם  •

קיימת רגולציה מתאימה

ה

ניתוח והבחנה בין סיכונים  
סיכונים  , מערכתיים

נקודתיים והזדמנויות  
מערכתיות

הם סיכונים הקשורים או נגזרים מתהליכים רחבים דוגמת  -סיכונים מערכתיים 
הגדלת הסיכון  , שינויים בייעודי קרקע, מינים פולשים, משבר המים, שינויי אקלים

להצפות
למשל מאזור תעשייה מסוים–סיכונים נקודתיים 

תהליך ההסדרה של מערכת השפכים ופעילותם של  –הזדמנויות מערכתיות 
,  דחיקת תעשיות מזהמות מהמרכז, פרויקט גאולת הירקון, תאגידי המים והביוב

התחזקות הניהול הסביבתי

החלוקה מאפשרת התייחסות שונה לשתי  •
הרמות בקביעת הכלים ומסייעת בהגדרת  

.סדרי עדיפות

בין , בחירת הכלים מתוך הסל
י הבחנה בין סיכונים "ע, השאר

מערכתיים ונקודתיים

.ו
מקצועי  נסיוןגישה מבוססת 

שהצטבר ברשות הנחל
המקצועי המצטבר של עשרות שנים הקיים ברשות הנסיוןבחירה בכלים על סמך 

.הנחל

בחירת כלים המבוססת  על האינטואיציה •
המקצועית של צוות הרשות והידע 

.  שנרכש במשך עשרות שנים

בחירת כלים בהתבסס על מספר גישות המצוינות לעילגישה משולבת.ז

96


	Structure Bookmarks
	Sect
	Figure
	 ץרמ2020
	 ץרמ2020

	Figure
	Figure
	  ינגא םילכ לס
	  ינגא םילכ לס
	ןוקריה לחנ םוהיז תעינמו םוצמצל
	וד"םכסמ ח

	Figure
	Figure
	םוליצ :רימע ינד
	םוליצ :רימע ינד
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	ךלהמבתונשהתדובע,תושרלחנההשביגהוותמרורבתולועפלתושרדנהידכםקשלתאלחנהרומשלווילעסכנכירוביצהגרדממהנושאר.תוינידמההעבקנשתולועפהוועצובשתורבוחוידחיתריצילהוותמה,ללוכשטבמהמידקןויסינבםיאתהלתאלחנהירגתאלדיתע.דחאתונורקעמיכרדהלועפהאוההשיגהלשהניחבתימצעתדמתמתססבתמהלעןוזיהרזוחלחנהמםיכילהתלתולועפלותושרשלחנההמזיהעציבו.הלאםיקינעמהיצמיטיגל,חורתיבגסיסבוךשמהל.
	ךלהמבתונשהתדובע,תושרלחנההשביגהוותמרורבתולועפלתושרדנהידכםקשלתאלחנהרומשלווילעסכנכירוביצהגרדממהנושאר.תוינידמההעבקנשתולועפהוועצובשתורבוחוידחיתריצילהוותמה,ללוכשטבמהמידקןויסינבםיאתהלתאלחנהירגתאלדיתע.דחאתונורקעמיכרדהלועפהאוההשיגהלשהניחבתימצעתדמתמתססבתמהלעןוזיהרזוחלחנהמםיכילהתלתולועפלותושרשלחנההמזיהעציבו.הלאםיקינעמהיצמיטיגל,חורתיבגסיסבוךשמהל.
	תניחבמדיתעה,םימויאהםייופצהלחנלתוכרעמלותויגולוקאהוביבס,דבלמהלאםירכומשםיאצמנשוםיבלשבםינושלשלופיט,םיעבונרקיעבלודיגהמיופצהרפסמבםיבשותה,תפסותמהינבהתננכותמהלכמועמתשמהןהמ.םרוגףסונאוהיונישםילקאתורמלושישרבכעדימלעקלחםיונישהמ,ןיאםידדמםיקהבומןונכתלןיאוהנבהתללכתמשתאתועפשההתונושה.
	לכלדחאםיאשונהמתושרהשתקסועםהבשיללשיאשונהנשמםלוכוםירושקוידחיתכרעמבתיגולורדיההתינגאה,םירודזורפלםייגולוקאהתוכרעמלותויתשביה,ןזכרמבשםדאה.םיאשונהםיטרופמתינכותבתינגאההתנכהשהמייתסההנורחאלהדובעווז,"לסםילכינגאהעינמלםוצמצוםוהיזלחנבןוקריה",המילשמתאהנומתהאשונביזכרמרתויב.

	יעוריאםוהיזה,םינטקםילודגכ,םימרוגםיקזנלםישקתכרעמלתיגולוקאהללשלוםיאשונהםייתימדתהםהוםיפיצמהלאשתיתוהמ–םאהיאםעפחילצנרוצעלתאםימוהיזהרשפאלוןוקרילעיגהלבצמליגולוקאבוטםעתונימאתוביציוםיהובג?הבושתהאיה,אלשןתינרוצעלתאםימוהיזהלבאאללקפסםאלעפנהרוצבהנוכניפותישבוהלועפםעללכםימרוגהןגאב,טלחהבלכונםצמצלםתוא.יהוזתרטמהדובעה.
	יעוריאםוהיזה,םינטקםילודגכ,םימרוגםיקזנלםישקתכרעמלתיגולוקאהללשלוםיאשונהםייתימדתהםהוםיפיצמהלאשתיתוהמ–םאהיאםעפחילצנרוצעלתאםימוהיזהרשפאלוןוקרילעיגהלבצמליגולוקאבוטםעתונימאתוביציוםיהובג?הבושתהאיה,אלשןתינרוצעלתאםימוהיזהלבאאללקפסםאלעפנהרוצבהנוכניפותישבוהלועפםעללכםימרוגהןגאב,טלחהבלכונםצמצלםתוא.יהוזתרטמהדובעה.
	תווצתושרלחנהדבעםעתווצהעציבשתאהדובעההרוצבתיביסנטניאךלהמבהתנכה.הדובעההנכוהיווילבתווציוגיהללכשיגיצנידרשמהלשממ,ירבחתלהנהתושרלחנה,ישנאעוצקמתווצהמןיכהשתאתינכתבאהתינגאהםיצעויוםירקוחוםיפסונתושרשלחנהתדבועםתיאןפואבףטוש.תנוכתמהדובעוז,תושרהשתמייקמלכבהתוליעפ,תרציימתולעותלכלםיפתושהתקזחמותאללכםימרוגהםיקסועשםימוחתבםיביטרגטניאהלא.
	רצותףסונלשהדובעהאוההפסאנשתומכהמוצעלשםינותנתובכשוממ"גורסמנשתושרלםימשמשוונתואהדובעבתפטושהםימוחתבםיבר.

	הדובעוזתצרופךרדהתשיגבהפקיהבו.ונאםיעדומבטיהץמאמללודגהשרדנשידכםשיילתאתונקסמהתוצלמההו,לחהתעיבקמירדסתופידע,שוביגהוותמהםושיילהדובעה,תריצייפותישהלועפםישדחתלחתהוהעוציב.תאזתחאתולטמהתובושחהלשתושרלחנהךשמהבהכרד.
	הדובעוזתצרופךרדהתשיגבהפקיהבו.ונאםיעדומבטיהץמאמללודגהשרדנשידכםשיילתאתונקסמהתוצלמההו,לחהתעיבקמירדסתופידע,שוביגהוותמהםושיילהדובעה,תריצייפותישהלועפםישדחתלחתהוהעוציב.תאזתחאתולטמהתובושחהלשתושרלחנהךשמהבהכרד.
	ד"רדודטנמגרפ,
	להנמתושרלחנןוקריה
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	ןגאזוקינןוקרי,חטשבלשכ-1,800מק"ר,ללוכתויושרתוימוקמתוברםילעופוובםיפוגםיירוטוטטסםיירחסמוםינוש,ןווגמבבחרלשםיטביהםירושקהןוכיסלםוהיזללחנה.ןגאזוקינההצחנע"יוקהקוריהינשלםיבחרמםינושתילכתב-וקלחיברעמהלשןגאהללוכרוזאינברואאשונהתאזרכמדבוכהלשתוליעפהתילכלכה,תופיפצהייסולכואהתיסכתועקרקהתנידמבלארשי,דועבוקלחשיחרזמה,ללוכםיחטשםייעבטתובשייתהותלעביפואירפכ.
	ןגאזוקינןוקרי,חטשבלשכ-1,800מק"ר,ללוכתויושרתוימוקמתוברםילעופוובםיפוגםיירוטוטטסםיירחסמוםינוש,ןווגמבבחרלשםיטביהםירושקהןוכיסלםוהיזללחנה.ןגאזוקינההצחנע"יוקהקוריהינשלםיבחרמםינושתילכתב-וקלחיברעמהלשןגאהללוכרוזאינברואאשונהתאזרכמדבוכהלשתוליעפהתילכלכה,תופיפצהייסולכואהתיסכתועקרקהתנידמבלארשי,דועבוקלחשיחרזמה,ללוכםיחטשםייעבטתובשייתהותלעביפואירפכ.
	רואלולדוגותובכרומולשןגאזוקינה,רואלףקיהתוליעפהתישונאהלאיצנטופוםוהיזהינגופורטנאהןגאב,תאטבמההרושהכוראלשםימויאלעתוכיאםימהלחנבסחייתהבוהדבועללחנשןוקריהאוהתכרעמהתיעבטההכומנההעיגפהורתויבןגאבזוקינה,עגפנלחנהרבעביופצועגפיהלםגדיתעביעוריאמםוהיזםינוש.
	ךמסמהזהווהמקלחהסיפתהמתינגאהלשתושרלחנןוקרידקמתמותייגוסבןוכיסהםוהיזללחנה.ךמסמהעיצמלסםילכןווגמתנטקהלתנכסםוהיזלחנןוקריה,לולכמבלשםימוחתםינושםהשילעבהעפשהלעתמרןוכיסה.
	ךילהתשוביגךמסמהקלוחינשליבלשהדובע:
	בלשא'-חותינבצמהםייקה:
	בלשבהזךרענןויפאלשיעוריאםוהיזםינושועריאשרבעבלחנב,ךרעניופימיבחרמותרגסמבםקוהסיסבעדימ(
	בלשבהזךרענןויפאלשיעוריאםוהיזםינושועריאשרבעבלחנב,ךרעניופימיבחרמותרגסמבםקוהסיסבעדימ(
	GIS
	)וילעשןעשנחותיניבחרמלשןוכיסה.חותינמבצמהםייקההשבוגהרושלשתונבותתודקוממוססבתהש,ןיבראשה,לעהרושלשתוניחבהכרענשבלשבהדובעהזהללכו:רקסתורפס,חותינהיצלוגרה,תניחביפותישהלועפה,הרושהכוראלשירויסחטשחותינוימוליצןפחרןכותושיגפהדובעםעילעבןיינעםיבר.
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	בלשבהזושבוגםילכהקולחבםימוחתלםינושםידקמתמהידועייבעקרקםינושםיווהמהלאיצנטופןוכיס(ןוגכ:ירוזאהיישעת,תואלקח),תוכרעמתןויסדנה(ןוגכ:תכרעמלופיטהתכלוהוםיכפשה,תכרעמזוקינהתויתשתותופסונ),םילכםירושקהתויגוסלתויתביבס(ןוגכ:לוהינתלוספ),םימוחתללשרוטינהרקבוןכוםיטביהללשןונכתעדימו.
	לשביובירימרוגןוכיסהןגאב,םרפסמ,םפקיהתוימאנידהוםהלשןמזבבחרמבו,שוביגלסםילכהבייחמחותינםשליוהיזםילכהםהשילעבתוליעיהתומישיהוםיהובגהרתויב.ךילהתשוביגלסםילכהאוהךילהתדמול,ץעייתמימאנידו.
	לעתנכהלסםילכההעינמלםוצמצוםוהיזלחנןוקרידקפוהתווצםיחמומ,תיחנהבתווצתושרלחנןוקריהיווילבותדעויוגיההבחרתללוכהןווגמבחרלשילעבןיינעישנאועוצקמםימוחתמםינוש.
	לסםילכההווהמילכיתועמשמרובעתושרלחנןוקריה,לכותשעובקלירדסתופידעםודיקלםילכואםימוחתםימיוסמ,סחייתהבףקיהלםיבאשמהשרדנהותלעפהלהליעיהלשלכילכעצומ,לומתלעותההיופצהםוצמצבןוכיסהלשיעוריאםוהיז.ףסונב,לסםילכהלוכיתווהלתאסיסבהתינכתלהדובעברתיתנשןכותשדיתעבע"יתושרלחנה.
	תודקמתההלשהדובעהםוהיזבלחנןוקריההניאהאבתיחפהלתובישחמתודדומתההםעתויגוסתורחאתורושקהםוהיזליתביבסללכביחטשןגאןוקריהתוללוכו:םוהיזעקרק,ימםוהת,העיגפיתבבלודיגםיחל,ןווגמבםינימתויגוסותופסונ.ךמסמהזדקמתמהיגוסבתיתביבסהתנחבומהלשןוכיסהםוהיזללחנןוקריה.
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	הדובעההללכשוביגסיסבםינותניבחרמ–ינגאוילעןעשנחותינהיבחרמההדובעבוזאוהושמשיתאתושרלחנההתדובעבתפטושה.
	ךמסמוניהודה"חםכסמהתיצמתתונבותהולעשבלשמחותינבצמהםייקהתאולסםילכהםוצמצלתעינמוםוהיזןוקריה.הוולנוילאםגוד"חבלשא'גיצמהתאחותינבצמהםייקהלעויחפסנ.
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	.1
	.1
	.1
	.1
	.1
	תונבותתויללכ



	השולשםיגוסלשיעוריאםוהיזםינייפאמתאןגאןוקריה:
	א
	א
	א
	א
	-
	עוריאםוהיזהנועבהשביה–תסינכםילזונלחנלךרדתכרעמזוקינה,הארניכשיםיעוריאםיברלשתומרזהלחנללעשםבורןיאונלעדימ.


	ב
	ב
	ב
	-
	רגנןושאר–עיגמהלחנלרחאלתפוקתשבויתמיוסמ,עיסמםוהיזחטשרוקממאלדקוממםירוזאמםייונבםינושםיחטשוםייאלקח.שיהנשברפסמיעוריאםשגןושאררומחהשםהיניבטביהבםוהיזהאוהןושארה.


	ג
	ג
	ג
	-
	תעגהםימהזמתומירזבתוינופטש–עוריאבהזעיגמםוהיזלחנלתועצמאברגנתכרעמוזוקינה,תורוקממםינושםיברוןיאשעדימואךרדתמכלםתואתוהזלותאםלוכ.הזללוכםגםוהיזתורוקממםיקוחרןגאב,תורוקמחטש,תורוקמםידקוממ.



	תניחבמהעפשההלעתוכיאםימהבצמולחנהךרואלןמז,םיעיפשמלעתוכיאםימהןהיעוריאםוהיז(ןוגכ:תומרזהלחנללשםיכפשםינושתושחרתמהןפואבףטוש)תומירזותוינופטישןוגכולאתושחרתמהעוריאבםשגהןושארהתועיסמוםימהזמםיגוסמםינושןווגממותורוקמ.
	הביטקרידהתיפוריאהםימלאלהניחבמןיבםוהיזיעוריאוםוהיז,תבייחמושוביגהיגטרטסאתללוכתיגוסלםוהיזה.השיגוזתדקמתמתנכהבתינכתלוהינתינגאתינכתוהדובעתטרופמתוקסועהללכבתויגוסהלשתעינמםוהיזםימםייליע.
	אלןתינעונמלםוהיזידיתעלחנלןוקריםלואןתינעיבצהללעהרושלשםיעצמאומצמצישתאלאיצנטופןוכיסה.רואלתאז,הדובעהתדקמתמהעבראבםיווקםיחנמ:
	•
	•
	•
	•
	תוכיאבףוגםימהלשלחנהתעפשומהיעוריאמהמרזהםוהיזואלוללכבתויעבםוהיזהןגאב(ןוגכ:םוהיזעקרק,ימםוהתדכו').


	•
	•
	•
	יוהיזבימרוגןוכיסהםייזכרמה,ילעבלאיצנטופםוהיזהטלובה.




	•
	•
	•
	•
	•
	יוהיזבםירוזאתוליעפוןגאבםיווהמהלאיצנטופןוכיסהובגםוהיזללחנה.


	•
	•
	•
	רצותהלשהדובעהאוהלסםילכןווגמדעונשםצמצלתאןוכיסהםוהיזללחנהתאוטקפמיאהלשםוהיז.


	.2
	.2
	.2
	תונבותתויבחרמתויללכ



	תכלוהםוהיזהללכמתורוקמהלחנלתעצבתמךרדתכרעמזוקינה(ללוכםוהיזתורוקממחטשומכתואלקח).םוהיזהעיגמלחנלםיאוותבינשמםיגוס:יאוותזוקינםייעבט/תולעתזוקינתוחותפםילבומו.
	המרזהלבוילםרוז/ןתיאהומכהמרזהכהרישילחנלןוקריהלשבתרבעהםוהיזההריהמההזאפבתימימה.
	המרזהבלבוילשביתשרדנתומכהלודגלשרמוחםהזמ,תולתכקחרמבלחנהמלשבסופסחה,לוחליחהיודיאהו-לככתמרזהשםוהיזתכרעמלזוקינה(ילבויןוקריה)תשחרתמקחרמבלודגרתויןוקריהמ,ךכיוכיסהםוהיזלןוקריהןטק,לשבהכיעדהחפנבםוהיזהתמרגנההאצותכסופסחמקיפאה,לוחלחהיודיאהולשרמוחה.לככחפנשרמוחהםרזומהלודגרתוי,ךכלדגיוכיסהותעגהלןוקריל.
	המרזהבלבומברוגס,המירזההריהמתיסחי(תדימסופסחההכומנךכוםגתמריודיאה)תעגהוםוהיזהלחנלהרושקתומכלקחרמלו.םירקמבםיברתמייקתוחלתיתלחתההךותבלבומהילואשאלהעיגמלחנללבאתמרוגתומירזלעיגהלרהמרתוי.תמירזםימהזמםילבומבםירוגסהיופצעצבתהלםיקחרמלםיכורארתוי(האוושהבםיצורעל/תולעת)לשבתדימסופסחההכומנה,יודיאךומנרדעהולוחליח.שיחינהלםילבומבשםירוגס,םימהזמאלשועיגההמירזבהרישי,םיראשנםילבומבםיעיגמולחנל(םילוהמ)תמירזברגנההנושארה,ךותבלבומהתמייקתמהארנכתוליעפתילאירטקבתקרפמהקלחםימהזמהמ.תמועלתאז,םימהזמםימרוזהתולעתבתוחותפ,םייופצלחלחלםקלחבעקרקל,תודאתהלואקרפתהלשמשב.

	.3
	.3
	.3
	.3
	.3
	יחטשהדוהיןורמושוםוחתבןגאזוקינה



	חטשןגאןוקריהםוחתבשהדוהיןורמושוהווהמכ-60%חטשמןגאהןייפואמוהיפרגופוטבתיררה,םיבושייילעביפואירפכרפסמוםידקומםיינוריע.תורוקמםוהיזהרוזאבהזםהתורוקמילעביפואיתדוקנםירושקותמרזהלםיכפשתלוספוםיגוסמםינוש.תכרעמלופיטהםיכפשבםוחתבןגאןוקריהויב"ש(לשםיבושייהםיידוהיהםיברעהו)תדקפתמןפואביקלחדואמ.טעמלןגאלחנהנקדיתעבוםגרוזאלאיראהתביבסו,לופיטהםיכפשבללוכתומרזהלשםיכפשםיחלוקוהמרבהדוריםילחנל.םעתאז,טעמליכפשהיליקלקםילפוטמהםבורבטמב"שםורדןורשהיחרזמה,ןיאטעמכםיכפשואםיחלוקםיצוחההמירזבתאוקהקוריה.םיכפשםיחלוקוםימרזומההביבסלןגאבןוקריהתיחרזמוקלקוריהםילחלחמעקרקלםידאתמו(תומירזבויבהיליקלקמתוספתנתומרזומוטמל"שםורדןורשהיחרזמה).
	לשבםפקיהלבגומהלשםירמוחהםינסחואמהינשבירוזאהיישעתהםילודגה(ןקרבלאיראו),חפנםיכפשהםילפוטמהינקתמבםדקהלופיטקחרמהוןוקריהמ,עוריאהמרזהורוקמשהלקתבואהנואת,אליופצעיגהלןוקריל.עוריאבהזכ,ריבסחינהללכשחפנהמרזההלחלחיעקרקלהדאתיוינפלעיגישןוקרילואלחנלהנק.
	תומירזףרוחתוינופטישםילחנבתושגופםיכפשתודוקנבתומצמוצמתיסחי(המירזהתינופטישהתשגופתומכתלבגומלשםיכפשלעעקרקהקיפאבהעיסמוהתואדרומלןגאה)ןכלושיןוחבלםאהףקיהםוהיזהעסומהילחנבוי"שןוקרילהנועבהמושגה,וניאןטקבשחתהבתומכבםיכפשה,קחרמהלוהימהו.
	ןיאםינותניבגלתוכיאםימהלשתומירזתוינופטישםילחנברוזאבוקהקוריה.עצומןוחבלתאתמצועתעפשהםימהזמהםוקמשבויבבוימ"שלעןוקריה,רוזאבוקהקוריה.םייקקפסיבגלתעגהםימהזמםרוקמשםיכפשבםיחלוקוויב"ש,תומירזבתוינופטשןוקרילשולשמתוביסתורבטצמ:1.קחרמההדיריוסמועבינגרואהםעהמירזה,2.לוהימהםעימרגנה.3.הדבועהבורשםיכפשה/םיחלוקויב"שםילחלחמחטשוםינפהובםימגאנםיכפשהאוהןטק,ךכהארנכשתומכשםיכפשהלעהתיעקרקתעסומהןוויכלוקהקוריההניאחפנבלודג.

	תיצמתתונבותהתויזכרמהולעשחותינמבצמהםייקה
	תיצמתתונבותהתויזכרמהולעשחותינמבצמהםייקה
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	םימוסחמםייזיפ



	םיגוסםינושלשינקתמזוקינםיווהמםימוסחמםייזיפינפבתומירזםימהזמםיעוריאב.ולאםיללוכירגאמתוסיותונופטישםירכסוםעתונחתהביאש.רכסםילותשדרומבלחנןולייאהווהמןיעמתנחתימץיקתינגאנקב"מלודג.ךרעמהז,ךרעמוידיתעםקוישקראפבלאיראןורש)רציימהשעמלקותינהנגהוםיליעיינפמםוהיזלחנהתעבעוריא,בורמיחטשןגאןולייאה.ךרעמהזכלוכיןחביהלםגןונגנמכהחטבאתעינמלםוהיזירוזאמהיישעתםילודגםיזקונמהלחנלתועצמאבזקניזכרמ(לשמלרוזאהיישעתהרפכםסאק).
	גוסרחאלשםוסחמיזיפליעיתעינמלםוהיזאוהרגאמתוסיותונופטיש(רגאמקיפא/רגאמדצ).רגאמבתוסיוםיטומימןופטישהרגאמל(םיתיעלוםיבכועמקיפאבומצע).רגאמןנכותשלוחלחלחפנןופטישה(הבצחמאמגודל),לוכירציילהנגההליעיינפמםוהיזעיגמהםעתומירזהתוינופטשהםגוינפמיעוריאםוהיז.ירגאמתוסיוםירחאויהיםיליעי,הארנכ,תעינמביעוריאםוהיזרופישבוםיוסמלשתוכיאםימה.
	.5
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	.5
	ןגאתודקמתה



	םאתהבלכלרומאהליעל,ההוזבחרמללוכהתאןגאןוקריהברעממוקלקוריהקלחוןטקןגאמןולייא,כ"ןגאתודקמתה",ובתורבתסההעוריאלםוהיזןוקריבהלודגראשמיחטשןגאה.ןגאתודקמתההאוההניחבמתיבחרמרוזאהובתדקמתמתניחבימרוגןוכיסהםוהיזללחנןוקריה.
	סחייתהבתחנהלאצומהיכןוכיסהתעגהלםיכפשםינושיחטשמוי"שאוהןטקסחייתהבוודוקפתלליעיהלשרכסםילותשהנגהבינפמתעגהםוהיזהנועבהשביה,שבוגבחרמןגאתודקמתהה–חטשןגאןוקריהברעממוקלקוריהללוכותאןגאזוקינהלשןולייאהדרומברכסםילותש.
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	תודקמתההןגאבדוקימה,הניאתנתונהנעמןוכיסלעוריאלםוהיזרפסממתודוקנהצוחמול,תואטבמהןוכיסםוהיזללשבלאיצנטופיפקיהםיכפשהםילודגהםילולעהםורזל.רבודמרקיעבטמב"םישתונחתוהביאשתולודגץוחמןגאלדוקימה,עוריאשןהבלולעאיבהלםוהיזלןוקריה.יווקבויבםיחלוקוםיישארןכוירגאמםיחלוקםיווהמםגםהלאיצנטופתעגהלםוהיזתומוקממםיקחורמהלעמבןגאה.לכולאולביקתוסחייתההנושאללרשקםמוקימלםוחתבןגאה.

	תיצמתתונבותהתויזכרמהולעשחותינמבצמהםייקה
	תיצמתתונבותהתויזכרמהולעשחותינמבצמהםייקה

	Figure
	Span
	ריצקת
	ריצקת
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	.7
	.7
	.7
	.7
	.7
	.7
	טמ"םיש



	לכטמה"םישםילודגהןגאבןוקריהםהרוקמילאיצנטופיתועמשמםוהיזללחנה.ףקיהםיכפשהםיחלוקהולודגהםילפוטמהםהבהווהמלאיצנטופתעגהלםוהיזלחנלםגטממ"םישהלעמבןגאה.לאיצנטופםוהיזלחנהסחייתמםיכפשלםיימלוגםיחלוקו.סחיבןוכיסלםוהיזללחנה,טמ"םישםה
	לכטמה"םישםילודגהןגאבןוקריהםהרוקמילאיצנטופיתועמשמםוהיזללחנה.ףקיהםיכפשהםיחלוקהולודגהםילפוטמהםהבהווהמלאיצנטופתעגהלםוהיזלחנלםגטממ"םישהלעמבןגאה.לאיצנטופםוהיזלחנהסחייתמםיכפשלםיימלוגםיחלוקו.סחיבןוכיסלםוהיזללחנה,טמ"םישםה
	hot
	spot
	קהבומהשולשבםינייפאמ:

	טמה"םישםהםינקתמםייסדנהםילעופהאללהקספהםיווחותורידתבהנתשמ,תולקתתושחרתמהםיביכרבםינושלשתכרעמה.ןונכתטמה"םישןתונדב"כהנעמירשפאקלחלתולקתהמתועצמאביביכריוביג.תולקתתורחאתועבונתעגהמםיכפשתוכיאבהגירחתעגופהיכילהתבקוריפהיגולויבה.תאטמה"םישםישייאמדב"כםיתווצםייעוצקמםינתונההנעמריהמתולקתלםיענומודב"כתומרזהאלתורקובמהביבסל.
	תומרזהטממ"םישתורושקםגרדעהלןורתפםוגיאקפסמםיחלוקלהנועבהמושגה,רבדאיבמהתמרזהלםיחלוקהביבסל,אטבמושומישאלליעיבאשמביתביבסןושארהלעמב,לשברדעהתויתשתתומיאתמהריגאלהכלוהו.
	תמרזהםיחלוקבויבוימלוגםילחנלתשחרתמטמב"םישםגיעוריאבםשגםיקזח,זאהקיפסההעיגמהטמל"םישהלודגתלוכימלופיטה,לשבתרידחימרגנתכרעמלתכלוהםיכפשה.תומרזהתורושקהיעוריאלםשגםיקזחתונייפאמתאבורטמה"םישתוצופנותנועבםימשגה.
	תמקהרגאמםוריח,לכלטמ"ש,לעבחפנהריגאםיאתמרשפאתיתוענמיהתמרזהמםיכפשםיחלוקוהביבסלבורביעוריאתולקתהיעוריאוםשגהםיקזחה,איהןורתפליעירתויב:
	א
	א
	א
	א
	-
	רגאמןתייהנעמתומרזהלתורושקהתרידחלימרגנתכרעמלבויבהיעוריאבםשגםילודג–יפדועםיכפשםילוהמימברגנונפוירגאמלםוריחהולפוטיוהגרדהברחאלעוריאםשגהןפואברשפאישענמיהלתומרזהמםיכפשהביבסל.




	ב
	ב
	ב
	ב
	ב
	-
	רופישתודימעהלשטמה"שתעבתולקתתויסדנה–רגאמרפשיתאתלוכיןורמתהתיסדנההתעבתולקת,תיינפהםיכפשהרגאמלךשמוןמזקפסמןוקיתלתולקת.


	-
	-
	-
	ג
	תינפהםיכפשםייתייעברגאמלםוריחהתעינמוהעיגפךילהתביגולויבה.םיכפשהורגאישרגאמבולפוטיהגרדהב.




	תיצמתתונבותהתויזכרמהולעשחותינמבצמהםייקה
	תיצמתתונבותהתויזכרמהולעשחותינמבצמהםייקה
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	Figure
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	.8
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	.8
	.8
	.8
	.8
	תונחתהביאשבויבל



	תונחתהביאשתובר,םילדגבםינוש,תורוזפלכביבחרןגאהתווהמולאיצנטופםוהיזללחנההאצותכתשלגהמםיכפשתכרעמלזוקינהםילחנלו.ףקיההמרזההלוכיתויהליתועמשמאיבהלותמירזלםיכפשםגתונחתמתוקוחרןוקריהמ,רקיעבלכבעגונהתונחתלתולודג.תולקתתונחתבהביאשתומרוגתשלגהלםיכפשהביבסלןניאעוריארידנ.
	בורתונחתהביאשה,תוברלתושדחהתומקומהפע"יתויחנהדרשמתואירבה,ןניאתוללוכרגאמםוגיארוגסחפנבלוכישרוגאלתוקיפסלש24תועש.םיכפשושלגישתונחתמהביאשרגאמלםוריחורשפאיקרפןמזקפסמןוקיתלהלקתהואורשפאיתאיוניפםיכפשהתועצמאבתויבויבדעןוקיתלהלקתה.ןורתפטושפהזלוכיעונמלטעמכןיטולחלתשלגהםיכפשהביבסל.
	תויחנהדרשמתואירבהתונחתלהביאשאשונבןהתויללכאלותובייחמ.שיםוקמןוחבליונישתויחנהבתונחתלתושדחשוביגוירדסתופידעגורדשלתונחתתומייקע"יתמקהירגאמםוריח.
	.9
	.9
	.9
	.9
	תונחתתביאשלימץיק



	תונחתתביאשימץיקםיאצומבלשילבומזוקינןהיעצמאהנגהלעבתובישחהנושארהלעמב.תונחתהתוללוכתיינפהתומירזץיקלבומברובלתביאשוםוהיזהתכרעמלבויבה.םושייליעילשילכהזלוכיתווהלןורתפיתועמשמםוצמצבתומירזםוהיזולחנההנועבהשביהןתינו(םייונישבםיבייחתמה)וליעפהלםגםיצורעבתולעתוזוקינ.
	חותינבצמהםייקה,תושיגפב,םירויסתניחבויעוריאםוהיזהלעההרושלשתונבותסחיבילכלהז:
	המקההלועפתהולשתונחתתביאשימץיקהתלפונםוחתברופאןיבתויוכמס.ידיגאתבויבהםניאםיארחאלעתכרעמזוקינההבתונקתומתונחתהתוקלחמוזוקינהתוינוריעהןניאתוליגרתקוזחתבתונחתהביאש.

	תודוכלמתלוספתומייקלחנבןוקריתומוקמבםירופסתווהמוןורתפתומירזלסיסב.שיםוקמןוחבלתולועפינשמםיגוס:
	תודוכלמתלוספתומייקלחנבןוקריתומוקמבםירופסתווהמוןורתפתומירזלסיסב.שיםוקמןוחבלתולועפינשמםיגוס:
	•
	•
	•
	•
	ףותישהלועפרופישועדיהתועצמאברקסתלוספלחנמןוקרי.


	•
	•
	•
	תניחבתויגולונכט(ילואותכירערפסמםיטולייפ)תודוכלמלתלוספיחתפבזוקינהלשםילבומ,הלעמבלבומהיקיפאבוםילחנ(בזכאןתיאו).




	תיצמתתונבותהתויזכרמהולעשחותינמבצמהםייקה
	תיצמתתונבותהתויזכרמהולעשחותינמבצמהםייקה

	Figure
	Span
	ריצקת
	ריצקת


	קלחתונחתמתביאשימץיקהוננכותןפואביוקלןניאותודקפתמןפואביבטימ.
	קלחתונחתמתביאשימץיקהוננכותןפואביוקלןניאותודקפתמןפואביבטימ.
	תושירדדרשמתואירבהתמקהלתונחתתביאשלימץיקתולחלעםילבומרטוקבלודגמ-"40.ןיאחרכהברשקןיברטוקלבומהלאיצנטופוםוהיזהונממ.
	ןיאלכתכרעמהרקבלהארתהולעתעגההמירזתנחתלהביאשימלץיק,ךכןיאשתלוכירוקחלתומרזה,תוסנלןיבהלתאןרוקמליעפהלוםילכלשהפיכאהעינמו.
	ימםוהתםילפשומהתרגסמבתודובעהינברקיעבותרגסמבתודובעתבכרההלקהםיווהמרגתאלודגםידימעמוןמיסבהלאשתאתוליעיילכהלשתונחתתביאשימץיקתעינמלםוהיזםילבומבםימיוסמ.תעבתומרזהימהליפשאלןתינליעפהלתונחתתביאשימץיקםימהזמוםילולעםורזלןפואבישפוחלחנל.עוציבהיופצהלשתשולשיווקורטמהםיננכותמהםויכיופצתווהלרגתאיתועמשמ.
	.10
	.10
	.10
	.10
	תלוספהקצומ



	תלוספהקצומהברתמרוזךרדםילחנהלאןוקריהםשמוםיל.ןיאהכרעהתלכשומלשףקיה,יפואםירמוחההעפשההולעלחנהבחרמהוימיה.הייגוסההרושקרשקרישיםגםוהיזלםיהתלוספבםוהיזלוםיהקיטסלפב.תינכתהלועפהתימואלהלשלארשיתעינמלםוהיזםיתינכתהלועפתיגטרטסאתתחפהלםוהיזתורוקממםייתשבי,(
	תלוספהקצומהברתמרוזךרדםילחנהלאןוקריהםשמוםיל.ןיאהכרעהתלכשומלשףקיה,יפואםירמוחההעפשההולעלחנהבחרמהוימיה.הייגוסההרושקרשקרישיםגםוהיזלםיהתלוספבםוהיזלוםיהקיטסלפב.תינכתהלועפהתימואלהלשלארשיתעינמלםוהיזםיתינכתהלועפתיגטרטסאתתחפהלםוהיזתורוקממםייתשבי,(
	2016
	(
	NAP
	-
	National
	Action
	Plan
	התהיזתאךרוצהךורעלרקסתלוספףיקמלארשיב.ןגאןוקריה,תכרעהלתינכתהתימואלה,םיאתמתכירעלרקסתלוספבקעזוחאיוניבההובגהןגאב.רקסהךירצדקמתהלתומוקמבםיאבה
	:

	•
	•
	•
	•
	תלוספתפסאנהתודוכלמבתומייקה


	•
	•
	•
	תלוספתפסאנהתודגבםילחנה


	•
	•
	•
	תלוספתפסאנהףוחבףותישבתייריעת"א
	.




	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	תודוכלמתלוספתונושיחתפבילבומזוקינ,הטמללאמשמ-תדוכלמתלוספןוקריב
	תודוכלמתלוספתונושיחתפבילבומזוקינ,הטמללאמשמ-תדוכלמתלוספןוקריב
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	םוליצ :זר ינוי
	םוליצ :זר ינוי


	.11
	.11
	.11
	.11
	.11
	.11
	ידועייעקרקלאיצנטופוםוהיזה



	ןגאןוקריהוקלחבברעממשוקלקוריה,הווהמתאזכרמדבוכהלשחותיפהתוליעפהותישונאהלארשיב.ידועייעקרקםינושםהילעבלאיצנטופהנושםוהיזללחנה.ןוכיסהיזכרמהרושקםישומישלםירושקהרוצייביתיישעתהכאלמוןכותויתשתבתונוש:בויב,קלד,םיחלוקתויתשתוהרובחת–םיכרדתויצראתוליסמוםכרדבםיענושמםירמוחםינושםיברו..
	לאיצנטופםוהיזהתמרוןוכיסהידועיימעקרקםינושרזגנהדימבהברםקחרממלחנהמ,חפנםירמוחהלוכישםורזלתעבהלקתתסירפותשריווקזוקינהלועיתהולאלחנה.
	לשביכילהתחותיפהץאומהוקלחביברעמהלשןגאהםיכילהתוםיילכלכםירזגנהךכמ,יכרעעקרקהםיהובגהםירציימםיכילהתםיינברואםיניטקמהתאןוכיסהלחנל,םהבםישומישילעבלאיצנטופםוהיזןוגכ:היישעתהכאלמו,םיקחדנץוחמןגאל.םעתאז,השירדהתויתשתל(תויווקםינקתמו)תרבוג.
	הרשעירוזאהיישעתםהילעבלאיצנטופהובגדחוימבםוהיזלןוקריהלשבםמוקימןגאבתודקמתההלשבוגוסםישומישהםימייקהםהב.ירוזאהיישעתהםה:ןולוח,רוזא,הלוגס(פ"ת),תירקהירא(פ"ת),שארןיעה(ןשי),רפכםסאק,ינבקרב,הונןמאנ,עת"שןורשה,בצח.

	תיצמתתונבותהתויזכרמהולעשחותינמבצמהםייקה
	תיצמתתונבותהתויזכרמהולעשחותינמבצמהםייקה
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	Figure
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	.12
	.12
	.12
	.12
	.12
	.12
	םוהיזיחטשמדוביעיאלקח



	םוהיזםיחטשמםייאלקחעסומהתועצמאבימרגנ,ךרדתכרעמזוקינה,ירמוחהרבדה,ןושידתלוספותיאלקחדעותרבעבםרגוהעיגפללחנב.רקיעןוכיסהעוריאל,רוקממהז,רושקםיחטשלםייאלקחםיבורקהלחנלואוילבוילםיחלה.יוהיזלשםיחטשםייאלקחםיליעפתברקבלחנהרשפאייוהיזםיאלקחהםידבעמהםתואגולאידוםמיעץומיאלתוטישדוביעתוחוטברתוי.השיגלוזתסחוימתובישחהברתלעותותיתועמשמתרגסמבתוינכתןגאוכרענשתונידמבדוחיאהיפוריאה.תויגוסהןוידלתורושקלשמלגוסלםירמוחהשומישבואתראשהתועוצרלשהייחמצתיעבטילושבתודש.
	.13
	.13
	.13
	.13
	יטשפהפצה



	הפצהלשםירוזאםיחטשוםימהוזמהיופצאיבהלהרבעהלהריהמלשםימהזמהלחנלילואוףאםורגליעוריאלםוהיז.המרבתיבחרמה,הפיפחןיברוקמםוהיזטשפוהפצההלוכיאטבתהלעוריאכםוהיזתעשבהפצהולאוםיאצמנהךותביטשפהפצההםיבשוחמהםהילעבןוכיסהובגרתויםירחאמ.

	תיצמתתונבותהתויזכרמהולעשחותינמבצמהםייקה
	תיצמתתונבותהתויזכרמהולעשחותינמבצמהםייקה

	Figure
	Span
	ריצקת
	ריצקת


	Figure
	Figure
	המגודלוהינליבטימלשדוביעיאלקח
	המגודלוהינליבטימלשדוביעיאלקח
	תריציץיחיעבטילושבתודשרופישלתוכיארגנה.דנלטוקס

	13
	13


	תיצמתתונבותהתויזכרמהולעשחותינמבצמהםייקה
	תיצמתתונבותהתויזכרמהולעשחותינמבצמהםייקה
	תיצמתתונבותהתויזכרמהולעשחותינמבצמהםייקה

	תודוכלמתלוספתונוש(הטמל-תדוכלמתלוספןוקריב
	תודוכלמתלוספתונוש(הטמל-תדוכלמתלוספןוקריב

	Figure
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	ריצקת
	ריצקת


	Figure
	.14
	.14
	.14
	.14
	.14
	ירוזאהיישעתןגאבתודקמתהה



	ירוזאהיישעתםהבתמייקתמתוליעפתיתיישעתםיווהמלאיצנטופהובגםוהיזללחנה,סחיבישומישלעקרקםירחאתאזותורמלתומגמחותיפהינאברואהתוקחודההיישעתתמהזמהירפירפל.
	ןוכיסהתוכיאלםימהלחנבסחייתמתומרזהל(םיעוריא/תולקת)לחנלךרדתכרעמזוקינהןכותמירזימרגנםימהוזמ,ךרדתכרעמזוקינה,לאלחנה.תמרןוכיסהתוכיאלםימהלחנבתרזגנהירוזאמהיישעתהתעבונינשמםירטמרפםייזכרמ:םוקימרוזאהיישעתהותברקולחנלןכוגוסםישומישהתוליעפהורוזאבהיישעתה.שיןייצליכחותינההלעההברקהשלחנלהניאהרושקקרקחרמליזיפהלשרוזאהיישעתהלחנהמאלאםגינייפאמלתכרעמלועיתהזוקינהו(םתואצמיהלשםילבומםיזקנמהתוריהמבתאירוזאהיישעתהלחנל,תאטבמלאיצנטופןוכיסהובגתעגהלםוהיזלחנלתעבעוריא).
	הניחבהתיבחרמההתלעהירוזאשהיישעתהםיאבהםוחתבןגאתודקמתהה,םיאטבמתמרןוכיסההובגםוהיזללחנהסחיבםמוקימלןגאבדוקימה,םתברקתיגולורדיההןוקרילגוסותוליעפהםהב:
	•
	•
	•
	•
	לחנןוקרי:רוזאהיישעתתיירקהירארוזאוהיישעתינבקרב


	•
	•
	•
	לחנןולייא:רוזאהיישעתןולוח(קלחרוזאהמ)רוזאוהיישעתרוזא


	•
	•
	•
	לחנהליש:רוזאהיישעתבצחרוזאוהיישעתהלוגס


	•
	•
	•
	לחנהבר:רוזאהיישעת(ןשי)שארןיעהרוזאוהיישעתרפכםסאק(עיברבןופצהיחרזמלשףלחמםסק)


	•
	•
	•
	לחנהנק:רוזאהיישעתהוונןמאנ(חרזמברעמו)




	רוזאהיישעתהלוגסלעתדגלחנהליש
	רוזאהיישעתהלוגסלעתדגלחנהליש

	14
	14

	םוליצ :רימע ינד
	םוליצ :רימע ינד


	.15
	.15
	.15
	.15
	.15
	.15
	יווקקלד



	יווקקלדםיכילומהםיקיקזתואטפנימלוגםירבועןגאבדוקימהםיצוחותאןוקריה.יווקקלדהלששת"ןאצקו"אםיווהמלאיצנטופםוהיזתעבהעיגפוקבואהלקת.תעבהלקת,תוכרעמהרקבתויטמוטוא,תודדובמיעטקרוניצתועצמאבתריגסםיפוגמךכףקיהשםוהיזהלבגומחפנלקלדהוקבשהבוגהויפרגופוטהלשתדוקנהפילדה.חותינבצמהםייקההלעהיכרקיעןוכיסהיוצמירוזאבתייצחןוקריהוילבויו.
	.16
	.16
	.16
	.16
	םיכרדתוליסמו



	םיכרדתוישארתוליסמותבכר(תומיוסמ)םיווהמיאוותעונישלןווגמבחרלשםירמוחילעבלאיצנטופםוהיזלחנל.םיכרדבתויצראהתוירוזאהותורבועתוילכמשיבכתוענשמהםירמוחםינכוסמםירחאוםהשילעבלאיצנטופםוהיזלחנלהרקמבלשהנואת.םגתוליסמתבכרןהבםיענושמםירמוחםינושתועצמאבתובכראשמ(ללוכםירמוחםינכוסמ),תווהמלאיצנטופםוהיזל,ללכבהזםגםירוזאםהבתונוחתובכראשמ.רקיעןוכיסהתונואתמםיכרדתולקתותבכרבדקמתמרפסמבתואמםירטמרוזאבתייצחןוקריה,וילבויתולעתוזוקינותברקב.
	.17
	.17
	.17
	.17
	תונבותרקסמתורפסה



	הנבותהתירקיעההלועהרקסמתורפסהאיהיכתוינכתהתוינגאהתוברהונכוהשםינשבתונורחאהםלועבתואטבמהבישחטביהבלשרופישתוכיאםימהםוצמצותורוקמםוהיזהךאןניאתוניחבמןיברופישתוכיאםימהיעוריאוםוהיז.
	םילכהתונורקעהוולעשתניחבמתוינכתהתוינגאההפוריאב,םינתונהנעמםגתייגוסליעוריאםוהיזהועיסיוץבקללסםילכםוצמצלםוהיזהןוקריב.ינושהיפרגואיגהןיבםינגאהםינושה,לדוגןגאה,םילקא,היגולורדיהדועו,וניאהווהמ,בורבםירקמה,לושכמיוהיזלץומיאוםילכםימיאתמןגאלןוקריה.קלחםילכהמןתינשטוקנלםהבםוצמצלןוכיסהלחנלםניהילעבתלעותתיתביבסהבחרהברהבםוחתמרופישהתוכיאבימלחנה,

	לשמל–םירופישטמב"םישםימרותתעינמלידרטמחירםישותיו,םוצמצהעיגפהןווגמבםינימ,ימםוהתדכו'.
	לשמל–םירופישטמב"םישםימרותתעינמלידרטמחירםישותיו,םוצמצהעיגפהןווגמבםינימ,ימםוהתדכו'.
	רקיעםילכהוהוזשרקסבתורפסהםיקלחנעבראלתוצובק:ילכלוהינ,ילכהיצלוגר,םילכםייבחרמ-םייזיפםילכוםיילכלכ.
	17.1ילכלוהינ:
	א
	א
	א
	א
	-
	גוויסתוכיאםימהלחנבלעסיסבהיגולודותמהרורב:יאנתיחרכהתחלצהללוהינןגאהוניהגוויסתוכיאםימהלעיפםינוירטירקםיימיכ-םייגולויב-םיילקיסיפםאתהבוהיגולודותמלהרורבתרדגהלתוגרדתוכיאה.גוויסהלוכיסחייתהלםגטביהליבחרמה-גוויסדרפנלשלכעטקלחנתרדגהוםינוירטירקהנושלכלעטק.גוויסתוכיאםימהלחנברשפאמהרקבלעםיכילהתהרומאוקינעהלילבקמלתוטלחההרוביצלוגשומיבגלתוכיאםימה,תומגמיונישהתוכיאבםימהתרדגהוםידעיםירורב.


	ב
	ב
	ב
	-
	תינכתרוטינהעובק:לוהינליעילשןגאהבייחססבתהללעתינכתרוטינהעובקתכוראוחווטתסחייתמהןווגמלםירטמרפםיימיכ-םייגולויב-םיילקיסיפ.גוויסתוכיאםימהעבקנלעסיסביאצממרוטינה.


	-
	-
	-
	ג
	תרדגהםידעיתוחולוםינמזתגשהלתוכיאםימ:םעםויסגוויסה,שירידגהלםידעיםירורביעטקללחנםינוש,תרדגהםידעיההכירצתויהלהוולמהרדגהבהרורבלשתוחולםינמזםתגשהל.


	ד
	ד
	ד
	-
	תנכהגולטקםילכרופישלתוכיאםימהלחנב:רפסמבתוינכתתוינגאןכוהגולטקםילכרופישלתוכיאםימהתאזהמודבדואמתורטמלהדובעהאושנרקסתורפסהז.


	ה
	ה
	ה
	-
	תלבקתוטלחההיבגלתריחבםילכה,ךותמגולטקה,םהבהשעישומישהעצבתהתוטישבתונושוללכשןיברתיה:




	•
	•
	•
	•
	•
	חותינתולעתלעות-תולעהתירוביצהתללוכהלשהטיקנתולועפבםיעצמאוםייפיצפסםוצמצלםוהיז,האוושהבתדימלתויביטקפאהתרעושמהםהלש.הטישוזתבייחמחותינידוסיתונעשיהולעעדיברימוחת.


	•
	•
	•
	יוהיזםירעפהםילודגה–לעסיסביוהיזה,תכרעהםילכהםיליעיהרתויבםוצמצלםירעפהםילודגהבצמבלחנה.


	•
	•
	•
	תומישיתיגולונכט–הריחבםילכבםילוקישמלשתומישיתיגולונכטתוחפוילוקישמתולע–תלעות.


	•
	•
	•
	םילוקישםייטפשמ-הנחבהןיבםיעצמאםיבייחתמההקיקחבתמועלםיעצמאםימילשמ.תרירבלדחמההתייההריחבםיעצמאבםייקוחה,םיעצמאהםימילשמהונחבניפלילוקישתולע-תלעותתומישיותיגולונכט.


	•
	•
	•
	םילוקישםייבחרמםירושקהוריצלןמזהויהיםגתרגסמבםילוקישהונחבישןגאבןוקריה.


	ו
	ו
	ו
	-
	שוביגםילכםיימושייתרדגהו
	good
	practice
	הרושבלשםימוחתםירושקה,ןיבראשהתוגהנתהל,לועפת,תוליעפדכו'תומצמצמהתאםוהיזה:


	•
	•
	•
	•
	ירוחאמהשיגוזתדמועםתונוכנלשםירוטקסםייטרפ/םייקסעץמאלינפואתוליעפתוגהנתהוםימצמצמהתאםוהיזה,לשמלץומיאתוטישדוביעיאלקחתומצמצמהתאםוהיזה.


	•
	•
	•
	שגדןתינשוביגבתורדגה
	good
	practice
	םוצמצלםוהיזםוחתבםתוליעפלשילהנמעקרקהןונכתהוע"ישוביגתויחנהןונכתעוציבותונווכומםוצמצםוהיזההרימשולעתוכיאםימההעמטהלתוינכתבםירתיהו,





	תיצמתתונבותהתויזכרמהולעשחותינמבצמהםייקה
	תיצמתתונבותהתויזכרמהולעשחותינמבצמהםייקה

	Figure
	Span
	ריצקת
	ריצקת


	תוברלתעיבקתרגסמןמזהתאוםיחמומהםישרדנהךומתלםושייב.ץומיאתויחנהולאעיפשמלעחותיפידיתע.
	תוברלתעיבקתרגסמןמזהתאוםיחמומהםישרדנהךומתלםושייב.ץומיאתויחנהולאעיפשמלעחותיפידיתע.
	ז
	ז
	ז
	ז
	-
	רקחמתצפהועדי:


	•
	•
	•
	•
	תריציסיסבעדיימושיי-עוציבםירקחמתוניחבותוטרופמהרטמבתוהזלתמרבקוידההובגתאתורוקמתויעבהםימרוגהוםוהיזל.


	•
	•
	•
	תצפהעדימ–שיעובקלתולועפרופישלתרושקתה,תרבעהםינותנ,עדימו-
	good
	practice
	ןיבילהנמעקרקה,תויונכוסהלשממה,תויושרתוימוקמ,םיקסערוביצהוהרטמבקפסלתאתיתשתהםושיילתולועפה,ץומיאל
	good
	practice
	םימוחתבםינושתלבקלותוטלחהתרדגהוירדסתופידע.


	•
	•
	•
	שילועפלתצפהלעדיה,ןיבראשה,לעידיתרבעהעדימיעצמאבהשחמהםימדקתמ,תורשכהתויעוצקמ,תולועפךוניחדועו.


	•
	•
	•
	ץועיייעוצקמ-תעיבקםינונגנמתקפסאלץועיייעוצקמ,םימוחתבםירחבנ,רוביצלםיקסעלו.



	ח
	ח
	ח
	-
	יפותישהלועפ:שרדנבולישילעבןיינעךילהתבתריציותויופתושתומתורהתאלולכמםירוטקסהםיפוגהוילעבהעפשהה:םיפוגםילהנמהתאעקרקה,יפוגןונכת,רוטקסהיטרפה,תוליהקתוימוקמ,תוצובקתוירטנולוותויושרותוימוקמ.לכתאזידכברוצילתינכתתנזואמ,תבעוציבהרידגמהתונורתפםוסקימלתולעותהתויתרבחהתוילכלכהו.




	15
	15


	17.2היצלוגר ילכ:
	17.2היצלוגר ילכ:
	17.2היצלוגר ילכ:
	א
	א
	א
	א
	-
	ייונישהקיקחתישארהקיקחוהנשמ:דנלטוקסבונקותתונקתתוברלשיקוחןונכתההינבהותויגוסבתורושקהלוהינלידועייעקרקתעינמוםוהיזיפוגםימ.תומוקמבםירחאולטוהתולבגההקיקחבלעשומישירמוחבהרבדהםימיוסמ.


	ב
	ב
	ב
	-
	תנכהתוינכתתוירוטוטטס:קלחכתינכתהמשיבלשל,תדימבךרוצה,תנכהתוינכתתוירוטוטטסתומרבןונכתהתונושה.ףסונב,רפסמבתוינכתונכוהתויחנהןונכתתויבחורךרוצלםתעמטהתוינכתבתוירוטוטטסהתונושהןגאב.



	17.3םילכםייזיפםייבחרמ:
	תרטמםילכהםוצמצלהעיגפההניהעיגהלבצמליזיפהבוטהרתויבןתינהבשחתהבךרוצבםייונישבושענשםידוקפתבותולעותבותולבקתמהםייונישהמ.
	א
	א
	א
	א
	-
	ינקתמלופיטםיכפשב:רקיעםילכהםייזיפהוגצוהשתוינכתבתוינגאהתונושהויהתמקהגורדשוםינקתמלופיטלםיכפשב.אשונםיכפשהוניההיגוסתיזכרמהלהשבוגםירקמבםיברתינכתלוהינתיפיצפסןומימבירוביצ,הידיקפתשרופישתוכיאםיחלוקהטממ"םיש,םוצמצתושלגהםיכפשתשרמבויבהתמלשהוירעפעדימתועצמאברקחמהרטמבךומתלתלבקבתוטלחהתרדגהותויופידע.


	ב
	ב
	ב
	-
	יונישהשיגתילועפתתינונכתו-תקספההעיגפתיזיפיפוגבםימהתמרגנשדב"כלעידי:


	•
	•
	•
	תודובעזוקינ-רושייהקמעה,הרצה,תמקהיריבעמםימתחתםיכרד,תייטהםילחנדכו'.


	•
	•
	•
	תודובעהינבתודגבםילחנ-תעינמלהיזוראתודגבתלדגהותלוכיהכלוההתילוארדיההםוצמצלינוכיסתופצה.




	•
	•
	•
	•
	•
	תודובעףושיחהיחמצתיעבטלשתודגםילחנה-לשבתייעררתי,תוחתפתהתינאברואואהבסהלשםיחטשםייעבטתודגבםילחנתואלקחלוארועיי.


	•
	•
	•
	תופילדתכרעמבתלבוהםיכפשה.



	17.4םילכםיילכלכ
	א
	א
	א
	א
	-
	בוצקתםיטקיורפםייתדוקנ-ילעבתלעותםוצמצבםוהיזה,רקיעברובעטמ"םיש.


	ב
	ב
	ב
	-
	םיצירמתםיילכלכ-תרדגהםיצירמתםיילכלכל-
	good
	practice
	.


	-
	-
	-
	ג
	םימוציעלעתולועפתומהזמדגנמוהכימתתילכלכתולועפבתומצמצמםוהיז-תלטהסמלעשומישרתיםיכפשבסמוהכימתלםוקישבהקולחבסמללעשומישיתיבסמולעשומישילעפמ.יוסימהזלשףדועםימעיגהשבויבלחכוהךרדכהליעיתנטקהלזובזבהםימב.


	ד
	ד
	ד
	-
	שומישםילכבםיילכלכלשהכימתםיאלקחבוצמיאשתוטישדוביעתומצמצמהתאםוהיזה(
	best
	management
	practice
	/
	good
	farming
	practice
	).


	ה
	ה
	ה
	-
	תמקהתונרקתומזוילתויתליהק


	ו
	ו
	ו
	-
	הניחבלשתולעותהתולבקתמהיתורישמתכרעמה


	.18
	.18
	.18
	תונבותחותינמיפותישהלועפ



	חותיניפותישהלועפה,םוחתבןגאתודקמתהה,הלעההשימחםילגעמלשיפותישהלועפ:
	לגעמתויופתושןושאר-ירבחתצעומתושרהםיווהמהשעמלתאלגעמתויופתושהןושארה
	לגעמתויופתושינש-לגעמבתויופתושהינשהםייוצמידיגאתםימה

	לגעמתויופתושישילש-לגעמבהזםיללכנלכיפותישהלועפהםיינונכתהםימייקהןיבתושרלחנהלחההתמקהמדעוםויה
	לגעמתויופתושישילש-לגעמבהזםיללכנלכיפותישהלועפהםיינונכתהםימייקהןיבתושרלחנהלחההתמקהמדעוםויה
	לגעמתויופתושיעיבר-לגעמהזללוכתאהימדקאה,יפוגרקחמידוגיאוםירע/תודיחיתוינוריעתוכיאלהביבסאוהוססבתמרקיעבלעףותישהלועפתרבעהבעדי,רוטינדכו'.
	לגעמתויופתושישימח–ללוכהםינוגראםייתרבחםייתביבסו,םיאלקח,רוביצהבחרה,םיטייש,יבכורםיינפוא,דועו.
	חותינתוליעפהתמייקהםויכתושרבלחנהלאלומםיפתושהםיברההלעמעבראתונבותתוירקיע:
	•
	•
	•
	•
	לאיצנטופיפותישהלועפהאוהלודגדואמןכשםיפוגלםיברקשממםעתוליעפתושרלחנה.תושרלחנהתלעופתמייקמותויופתושתובר.


	•
	•
	•
	יפותישהלועפםיבייחמתעקשהםיבאשמלשןמזחכוםדאןכלושיםוקמתוהזלתאיפותישהלועפהםייופצהרוצילתאתלעותהתיתועמשמהרתויבטביהבןוכיסהלחנלןכורידגהלתומרתונושלשיפותישהלועפ.


	•
	•
	•
	יפותישהלועפהםיירקיעהםהלומםיפוגהםירבחהתצעומבתושרה.


	•
	•
	•
	ןיאיפותישהלועפםערזגמהיקסעה.


	.19
	.19
	.19
	תונבותחותינמהיצלוגרהתמייקה



	קוחתויושרםילחנתונייעמוטריפהעבשםידיקפתלעשתושרלחנעצבל,רשהותנגהלהביבסהלוכיליטהלהילעתאםלוכואםתצקמ.וצבוחוכמשהמקוהתושרלחנןוקריולטוההילעלכםידיקפתה.החתפללשתושרלחנןוקריהתודמועלכןווגמתויוכמסהעובקהקוחבןווגמובחרלשםיקוחםיפסונתושעלובשומיש.םימייקירבדהקיקחםיברתניחבמהרדסאהתיתביבסהתמייקהתיטנוולרהתעינמלםוהיזלחנןוקריה,ןיאוךרוצתבחרהבןוקיתבוהקיקחהתמייקהטעמלםינוקיתםינטקיוארשןוחבלךשמהבתאךרוצהםהב.

	תיצמתתונבותהתויזכרמהולעשחותינמבצמהםייקה
	תיצמתתונבותהתויזכרמהולעשחותינמבצמהםייקה

	Figure
	Span
	ריצקת
	ריצקת


	19.1לחנה תושר תויוכמסו יפרגואיגה םוחתה
	19.1לחנה תושר תויוכמסו יפרגואיגה םוחתה
	וצתושרלחנןוקריהרידגהםנמואתאםוחתתושרלחנהךאךשמהבעבקיכידיקפתתושרלחנהםהלועפלתעינמלםוהיזלחנה,ימוקישותרשכהלויכרוצלטיקשפונו.יאךכל,הארניכשישרפלתאםוחתהיבחרמהובתיאשרתושרלחנהלועפל,םוחתכיטנבלרהשרדנה,אוהשבחרנרתויםוחתהמיפרגואגהםצמוצמהעבקנשוצב.
	19.2תכמסהםיחקפמ
	רבעבונתינרפסמטעומלשתויוכמסהפיכאקלחלידבועמתושרלחנןוקריה.ךותמלוקישתעדטלחוהאלשעצבלהפיכאהליעפאלוריבעהלתויוכמסחוקיפתובחרנידבועלתושרלחנןוקריה.הדימבתינכתותיגטרטסאהפיכאל,ןחבתשתאםיבאשמהתובכרומהוםישרדנה,עיבצתלעךרוצהלשתושרהעצבלהפיכא,ןתינלועפלינשבםירושימםיליבקמ–תכמסהםיחקפמםאתהבםיקוחלםירשפאמהתאזםויה,ליבקמבותניחבךרוצהןוקיתבקוחתכמסהםיחקפמךכלולכישתאתויושרםילחנה.ךרדבוזרשפאתיךימסהלתאידבועתושרלחנהםיחקפמכםעתויוכמסחכמםיקוחםייתביבסםיבר,םגולאכקוחהשישארהאלרשפאמתאםתכמסה.
	,

	16
	16


	Sect
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	  ינגא םילכ לס
	  ינגא םילכ לס
	ןוקריה לחנ םוהיז תעינמו םוצמצל

	םוליצ :רימע ינד
	םוליצ :רימע ינד


	לסםילכהינגאהססובמלעהניחבתללוכלשלכבחרמןגאןוקריה,יוארכתניחבלןוכיסהםוהיזללחנה.
	לסםילכהינגאהססובמלעהניחבתללוכלשלכבחרמןגאןוקריה,יוארכתניחבלןוכיסהםוהיזללחנה.
	לסםילכהינגאהססובמלעהניחבתללוכלשלכבחרמןגאןוקריה,יוארכתניחבלןוכיסהםוהיזללחנה.
	לסםילכהעצומהוניהודידמימ–ילכהעינמםוצמצוןכו,םילכםייבחרמ.הזככ,אוהללוכ,דבלמהרושתנווגמלשםילכ,םגםילכםייבחרמםימילשמיוהיזלתמרןוכיסהדוקימותוליעפהעינמה.
	לשבולדוגלשןגאה,ךרענחותיניבחרמהרטמבתוהזלןגאדוקימאטבמהתארוזאהונממףקשנןוכיסההובגהרתויבלחנל.
	לסםילכהססובמהדימבהברלעעדימעדיוופסאנשהרושבהכוראלשתושיגפםעילעבןיינע,חותינםינותנםייטנבלר,םירויסםיבררגאמועדימיבחרמ–ינגאשבוגשךלהמבהדובעה.
	ןתינקלחלתאתוצובקםילכההעינמלםוצמצוםוהיזיפלרפסמתושיג:
	•
	•
	•
	•
	הקולחיפלהיגוסםילכה:םייזיפ-םייסדנה,םיילוהינ,םיינונכת,םיילכלכדכו'


	•
	•
	•
	הקולחיפלםיאשונואתורוקמםוהיזה:היישעת,תואלקח,תכרעמםיכפשה,תלוספ,זוקינ,היצלוגרדכו'



	רבעמךכל,ונאצמיכםילכהםינושהםינייפואמםגתוצובקבםאתהביפואלתוליעפהתשרדנה:הניחבתיתכרעמ,לופיטיתדוקנ,תדובעךשמה,יפותישהלועפוכו'.
	ןווגמתושיגתומייקםגךרדלתלבקהטלחהה,וליאםילכץמאלהזיאבובלש:השיגתססובמהלעחותינתולע-תלעות,השיגתנחובהתאטקפמיאהיופצהלומץמאמהשרדנה,השיגתיבחרמ,השיגתססובמהלעןויסנהיעוצקמהרבצנשתושיגותופסונ.תושיגהתויטנבלרהתריחבלםילכהתוטרופמקרפב11.
	דבלמםילכההעינמלםוצמצוןוכיסהםוהיזלןוקריה,ללוכלסםילכהםגםילכםיקסועהםוצמצבתמצועהעפשההלשעוריאםוהיז,רחאלשחרתהש.
	לסםילכהללוכ11םיקרפיפלתורוקמםוהיזתויגוסותויאשונםגדחי.םעםויסהדובעה,ךורעתתושרלחנההניחבךותמלסםילכה,תריחבלםילכהשומימלבלשבןושארה.

	רבסההנבמללסםילכה
	רבסההנבמללסםילכה

	Figure
	18
	18


	Sect
	Figure
	1 .םיכפשה תכלוהו לופיטה תכרעמ
	1 .םיכפשה תכלוהו לופיטה תכרעמ

	םוליצ :ןדוגיא
	םוליצ :ןדוגיא


	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס


	םיכפשה תכלוהו לופיטה תכרעמ
	םיכפשה תכלוהו לופיטה תכרעמ
	םיכפשה תכלוהו לופיטה תכרעמ


	1
	1
	1



	יללכ:
	יללכ:
	יללכ:
	יללכ:
	ןגאב חותיפהו הייסולכואה ףקיה תא תמאותה דואמ ההובג תויביסנטניא תאטבמ ןוקרי לחנ ןגאב םיכפשב לופיטה תכרעמ .ןוקריה םוהיזל יתועמשמ רוקמ תווהמ םיכפשב םוהיז יעוריאו תולקת יכ דמלמ לחנב םוהיז יעוריא חותינ .  תכרעמלםייזכרמ םיביכרמ העברא  :
	•
	•
	•
	•
	םיכפשב לופיט ינקתמ :ןולייא ,בתנ"ג , אבס רפכ–ןורשה דוה ,ןורשה תמר ,ןורשה םורד ,ןקרב היישעתה רוזא ןקתמו לאירא .ולא םייזכרמ םינקתמל ףסונב , םיכפשב לופיטל םינטק םינקתמ םג םימייק(ויב רקיעב"ש ) לופיטל םדק ינקתמו םיכפשב( אמגודל-עתב"שןורשה .) לפוטמ ןגאב םירצונה םיכפשהמ יתועמשמ קלחדפשב"ןקרושה ןגאב םקוממה.


	•
	•
	•
	 תואמ םיכפשל הביאש תונחתםינוש םילדגב ,םיכפשה תכלוה תכרעממ קלח תווהמ


	•
	•
	•
	 םיווק תשר לופיטל םיכפשה תא הכילומ היצטיברג יווקו ץחל יווק לש הכוראו תפעוסמטמב"םיש


	•
	•
	•
	 םיחלוק ירגאמיאלקח שומישל םיחלוקה לוצינו םוגיאל



	 ןוכיסה םוצמצל תוליעי תולועפ תטיקנתומרזהלהביבסל םיכפש ,תודקמתהה ןגאב דחוימב ,לחנה םוהיזל ןוכיסה תא תיתועמשמ םצמצל היופצ.



	םילכ:
	םילכ:
	םילכ:
	םילכ:
	1.1םיכפשב לופיט ינקתמ:
	א,ב,ג . לגוסמה םוריח רגאמםוגאלכ לש םיכפש חפנ-48תועש
	ד .םוהיז ינפב הארתהו םואת ילהנ
	1.2הקינסהו הכלוהה תכרעמ:
	א .תויתשתה גורדשב דקוממ לופיט םודיקל ילככ לחנה םוהיז לאיצנטופ תמר יפל הביאש תונחתו םיכפש יווק יוהיז
	ב . לש תיבחרמה הרדגהל המכסה שוביג"שיגר רוזא"
	ג .ןוקריה םוהיזל הובג לאיצנטופ תולעב תויתשת גורדשל תיתנש בר הדובע תינכת
	ד .לחנה תברקב הביאש תונחתו תרנצל םירימחמ םייסדנה םיינונכת םיטרדנטס תרדגה/  םילבוי
	ה+ו .לחנה תברקבש הביאש תנחתב םוריחל הריגא תוכירב תמקה/םילבוי
	ז .בויבל םינובגמו םילותיח תקירז תעינמל הרבסה תוליעפ
	1.3םיחלוק ירגאמ:
	א .םיחלוק תריגא יחפנ תלדגה





	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס


	םיכפשה תכלוהו לופיטה תכרעמ
	םיכפשה תכלוהו לופיטה תכרעמ
	םיכפשה תכלוהו לופיטה תכרעמ


	1.1
	1.1
	1.1



	 הנשמ תייגוס–םיכפשב לופיט ינקתמ
	 הנשמ תייגוס–םיכפשב לופיט ינקתמ
	 הנשמ תייגוס–םיכפשב לופיט ינקתמ
	 הנשמ תייגוס–םיכפשב לופיט ינקתמ



	ילכה
	ילכה
	ילכה
	ילכה


	רואית
	רואית
	רואית


	טוריפ
	טוריפ
	טוריפ


	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד


	 ןיינע ילעבתשל"פ
	 ןיינע ילעבתשל"פ
	 ןיינע ילעבתשל"פ



	א  .
	א  .
	א  .
	א  .


	 לגוסמה םוריח רגאמםוגאל  חפנכ לש םיכפש-48תועש:
	 לגוסמה םוריח רגאמםוגאל  חפנכ לש םיכפש-48תועש:
	 לגוסמה םוריח רגאמםוגאל  חפנכ לש םיכפש-48תועש:
	 ץיח הווהמ(רפאב ) ןיב בושחלחנהו םינקתמה .  תפסות ןוחבל שי הריגא יחפנטמב"םיש  ןונכתו םימייק קיפסמ הריגא חפנטמב"ש  ןנכותמה הקתעהל(פכ"ס-ןורשה דוה .) הז ילכ  תיתביבס המורת לעב ןבומכ אוה םוהיז תיגוסל רבעמ דואמ הבחרלחנה.


	 םילפוטמה םיכפשה ףקיהטמב"םיש  אוה ןגאב םייזכרמה הרומח הלקתו לודגטמב"ש  הלודג תומכ םירזהל הלולע לחנל עיגהל םילולעה םיכפש לש( םגטממ"םיש  הלעמבןגאה.)
	 םילפוטמה םיכפשה ףקיהטמב"םיש  אוה ןגאב םייזכרמה הרומח הלקתו לודגטמב"ש  הלודג תומכ םירזהל הלולע לחנל עיגהל םילולעה םיכפש לש( םגטממ"םיש  הלעמבןגאה.)
	 םילפוטמה םיכפשה ףקיהטמב"םיש  אוה ןגאב םייזכרמה הרומח הלקתו לודגטמב"ש  הלודג תומכ םירזהל הלולע לחנל עיגהל םילולעה םיכפש לש( םגטממ"םיש  הלעמבןגאה.)
	טמ"םיש  לש תונוש הריגא תלוכי םע םילעופ ןגאב םינושםוריח רגאמ תועצמאב םיכפש . םוריח רגאמטמב"ש  אוהםיכפשב לחנהו הביבסה םוהיז תעינמב ינויח יסדנה ביכרמ  ,תויזכרמ תוביס שולשמ:
	.1
	.1
	.1
	.1
	 םיעיגמה םייתייעב םיכפש תיינפה רשפאמטמל"ש לא הרזח הביאשו םוריחה רגאמטמל"שיתגרדה לופיטל.


	.2
	.2
	.2
	 הלקת תעב םיכפש תריגאטמב"ש הרזח הביאשו לופיטלטמב"שןוקית רחאל.


	.3
	.3
	.3
	 םיעיגמה רגנ ימב םילוהמ םיכפש תמרזהטמל"ש תעבעוריאה רחאל םהב יתגרדה לופיטו םילודג םשג יעוריא .





	טמ"ש  תושחרתמ תכרעמה לש םינוש םיביכרב תולקתו יסדנה ןקתמ אוההרגש לש ךרדב .טמה"םישדב םילגוסמ בטיה םילהונמה"  הנעמ תתל כ  לש הריהמ הבוגתו ןקתמב תויוצמה יוביג תוכרעמ תועצמאב תולקתל בוטיעוצקמ תווצ .לחנל תורקובמ אל תומרזה םירקמה בורב תוענמנ הז ןפואב .תאז םע , ןיב ץיח תריציב הבר תובישח שיטמ"םיש תועצמאב לחנל- םיילועפת םוריח ירגאמ- תולקת תעב יסדנה ןורמת תלוכי םיחיטבמה תעינמותושלגהםיכפש/הביבסל םיחלוק.
	טמ"ש  תושחרתמ תכרעמה לש םינוש םיביכרב תולקתו יסדנה ןקתמ אוההרגש לש ךרדב .טמה"םישדב םילגוסמ בטיה םילהונמה"  הנעמ תתל כ  לש הריהמ הבוגתו ןקתמב תויוצמה יוביג תוכרעמ תועצמאב תולקתל בוטיעוצקמ תווצ .לחנל תורקובמ אל תומרזה םירקמה בורב תוענמנ הז ןפואב .תאז םע , ןיב ץיח תריציב הבר תובישח שיטמ"םיש תועצמאב לחנל- םיילועפת םוריח ירגאמ- תולקת תעב יסדנה ןורמת תלוכי םיחיטבמה תעינמותושלגהםיכפש/הביבסל םיחלוק.
	טמ"ש  תושחרתמ תכרעמה לש םינוש םיביכרב תולקתו יסדנה ןקתמ אוההרגש לש ךרדב .טמה"םישדב םילגוסמ בטיה םילהונמה"  הנעמ תתל כ  לש הריהמ הבוגתו ןקתמב תויוצמה יוביג תוכרעמ תועצמאב תולקתל בוטיעוצקמ תווצ .לחנל תורקובמ אל תומרזה םירקמה בורב תוענמנ הז ןפואב .תאז םע , ןיב ץיח תריציב הבר תובישח שיטמ"םיש תועצמאב לחנל- םיילועפת םוריח ירגאמ- תולקת תעב יסדנה ןורמת תלוכי םיחיטבמה תעינמותושלגהםיכפש/הביבסל םיחלוק.
	 רגתא םיווהמ םילודג םשג יעוריאטמל"םיש  רגנ ימ לש תולודג תויומכ ןכש תא תובייחמו םיכפשל תופרטצמטמה"םיש  תולודג תוקיפס םע דדומתהלןכתה תוקיפסמ .כ לש חפנב םוריח רגאמ-48 תועש(  ינייפאמל םאתהבטמה"ש–טמ"םיש  םישיגר תוחפ תויהל םילוכי םיירפכ םירוזא םיתרשמה האוושהב םיכפשב רגנ ימ לש םילודג םיפקיהלטמל"םיש  םיתרשמהםילודג םיינוריע םירוזא ) רשפאמטמל"ש  םילוהמה םיכפשה תא םירזהל לופיטל הגרדהב םתוא בואשלו רגאמל רגנ ימבטמב"ש(עוריאה םותב  )לחנלו הביבסל המרזהמ ענמיהל ךכבו.


	  תיעוצקמ המכסה שוביג תושרה םע דחי היגוסלבויבלו םימל תיתלשממה ,  דרשמהו תואירבה דרשמהביבסה תנגהל:
	  תיעוצקמ המכסה שוביג תושרה םע דחי היגוסלבויבלו םימל תיתלשממה ,  דרשמהו תואירבה דרשמהביבסה תנגהל:
	  תיעוצקמ המכסה שוביג תושרה םע דחי היגוסלבויבלו םימל תיתלשממה ,  דרשמהו תואירבה דרשמהביבסה תנגהל:
	  לכל תורורב תושירד שוביגטמ"ש , גורדשלטמ"םישםישדח ןונכתלו.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	 תושרה  תיתלשממהבויבלו םימל


	•
	•
	•
	םידיגאת


	•
	•
	•
	  תנגהל דרשמההביבסה


	•
	•
	•
	תואירבה דרשמ






	ב  .
	ב  .
	ב  .
	ב  .


	 תניחבטמה"םיש  ירדסל םאתהב םירגאמ ןונכתו םימייקהתופידע.
	 תניחבטמה"םיש  ירדסל םאתהב םירגאמ ןונכתו םימייקהתופידע.
	 תניחבטמה"םיש  ירדסל םאתהב םירגאמ ןונכתו םימייקהתופידע.


	 תלקשנ הריגא יחפנ תפסותטמב"ש ןולייאטמבו"ש  תננכותמ ןורשה םורדאיש תומירז תוסיו רגאמ תפסות.
	 תלקשנ הריגא יחפנ תפסותטמב"ש ןולייאטמבו"ש  תננכותמ ןורשה םורדאיש תומירז תוסיו רגאמ תפסות.
	 תלקשנ הריגא יחפנ תפסותטמב"ש ןולייאטמבו"ש  תננכותמ ןורשה םורדאיש תומירז תוסיו רגאמ תפסות.



	ג.
	ג.
	ג.
	ג.


	 ןונכת תושירדב העמטהטמל"םיש םישדח( תקתעהטמ"שפכ"ס-ןורשה דוה ) לש ןנכותמ גורדשבוטמ"םישםימייק
	 ןונכת תושירדב העמטהטמל"םיש םישדח( תקתעהטמ"שפכ"ס-ןורשה דוה ) לש ןנכותמ גורדשבוטמ"םישםימייק
	 ןונכת תושירדב העמטהטמל"םיש םישדח( תקתעהטמ"שפכ"ס-ןורשה דוה ) לש ןנכותמ גורדשבוטמ"םישםימייק


	 תקתעהל ןונכתהטמ"שפכ"ס-  תברקמ השרומ ףלחמ רוזאל ןורשה םורד הובג ןוכיסל ותוא תפשוחו ןוקריל ןקתמה תא-  לחנל הרישיו תידיימ העגהםיכפש לש/השלגה עוריא לכב םיחלוק .  רגאמ ןונכתב הבר תובישח תמייקןקתמה לש תידיתע הלדגהל םג הנעמ ןתייש םיאתמ חפנב םוריח.
	 תקתעהל ןונכתהטמ"שפכ"ס-  תברקמ השרומ ףלחמ רוזאל ןורשה םורד הובג ןוכיסל ותוא תפשוחו ןוקריל ןקתמה תא-  לחנל הרישיו תידיימ העגהםיכפש לש/השלגה עוריא לכב םיחלוק .  רגאמ ןונכתב הבר תובישח תמייקןקתמה לש תידיתע הלדגהל םג הנעמ ןתייש םיאתמ חפנב םוריח.
	 תקתעהל ןונכתהטמ"שפכ"ס-  תברקמ השרומ ףלחמ רוזאל ןורשה םורד הובג ןוכיסל ותוא תפשוחו ןוקריל ןקתמה תא-  לחנל הרישיו תידיימ העגהםיכפש לש/השלגה עוריא לכב םיחלוק .  רגאמ ןונכתב הבר תובישח תמייקןקתמה לש תידיתע הלדגהל םג הנעמ ןתייש םיאתמ חפנב םוריח.


	  תרגסמב תינונכת השירדמת רושיא יכילה" א48
	  תרגסמב תינונכת השירדמת רושיא יכילה" א48
	  תרגסמב תינונכת השירדמת רושיא יכילה" א48


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	ןונכתה להנמ


	•
	•
	•
	  תנגהל דרשמההביבסה


	•
	•
	•
	תואירבה דרשמ


	•
	•
	•
	הביבס ינוגרא






	ד  .
	ד  .
	ד  .
	ד  .


	םוהיז ינפב הארתהו םואת ילהנ
	םוהיז ינפב הארתהו םואת ילהנ
	םוהיז ינפב הארתהו םואת ילהנ


	  םדק לופיט ינקתמ ןיב הארתהו םואת להונ שרדנ לע העפשה לאיצנטופ ילעב םהש םייתיישעתטמ"שהצקה  .
	  םדק לופיט ינקתמ ןיב הארתהו םואת להונ שרדנ לע העפשה לאיצנטופ ילעב םהש םייתיישעתטמ"שהצקה  .
	  םדק לופיט ינקתמ ןיב הארתהו םואת להונ שרדנ לע העפשה לאיצנטופ ילעב םהש םייתיישעתטמ"שהצקה  .


	עוריאל הארתהו םואת ילהונ שרדנ/יתיישעת לופיט םדק ןקתמב הלקת  ,אמגודל : ןיב םואית תריציטמ"שעת"שטמו"שןורשה תמר
	עוריאל הארתהו םואת ילהונ שרדנ/יתיישעת לופיט םדק ןקתמב הלקת  ,אמגודל : ןיב םואית תריציטמ"שעת"שטמו"שןורשה תמר
	עוריאל הארתהו םואת ילהונ שרדנ/יתיישעת לופיט םדק ןקתמב הלקת  ,אמגודל : ןיב םואית תריציטמ"שעת"שטמו"שןורשה תמר


	  ילהנ שוביגו םואית תריצי הדובעטמב"שהצקה
	  ילהנ שוביגו םואית תריצי הדובעטמב"שהצקה
	  ילהנ שוביגו םואית תריצי הדובעטמב"שהצקה


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  תנגהל דרשמההביבסה








	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס


	םיכפשה תכלוהו לופיטה תכרעמ
	םיכפשה תכלוהו לופיטה תכרעמ
	םיכפשה תכלוהו לופיטה תכרעמ


	1.2
	1.2
	1.2



	 הנשמ תייגוס–םיכפש לש הקינסהו הכלוהה תכרעמ
	 הנשמ תייגוס–םיכפש לש הקינסהו הכלוהה תכרעמ
	 הנשמ תייגוס–םיכפש לש הקינסהו הכלוהה תכרעמ
	 הנשמ תייגוס–םיכפש לש הקינסהו הכלוהה תכרעמ



	ילכה
	ילכה
	ילכה
	ילכה


	רואית
	רואית
	רואית


	טוריפ
	טוריפ
	טוריפ


	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד


	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ



	א  .
	א  .
	א  .
	א  .


	  םיכפש יווק יוהיז  יפל הביאש תונחתו  םוהיז לאיצנטופ תמר  םודיקל ילככ לחנה  גורדשב דקוממ לופיטתויתשתה
	  םיכפש יווק יוהיז  יפל הביאש תונחתו  םוהיז לאיצנטופ תמר  םודיקל ילככ לחנה  גורדשב דקוממ לופיטתויתשתה
	  םיכפש יווק יוהיז  יפל הביאש תונחתו  םוהיז לאיצנטופ תמר  םודיקל ילככ לחנה  גורדשב דקוממ לופיטתויתשתה


	 םילכה לסל ךשמה תדובע–  םימה ידיגאת םע דחי תיסדנה חותינ תדובע דחוימ ןוכיס תווהמה הביאשה תונחתו םיווקה תא תוהזל התרטמש בויבהולחנה םוהיזל.
	 םילכה לסל ךשמה תדובע–  םימה ידיגאת םע דחי תיסדנה חותינ תדובע דחוימ ןוכיס תווהמה הביאשה תונחתו םיווקה תא תוהזל התרטמש בויבהולחנה םוהיזל.
	 םילכה לסל ךשמה תדובע–  םימה ידיגאת םע דחי תיסדנה חותינ תדובע דחוימ ןוכיס תווהמה הביאשה תונחתו םיווקה תא תוהזל התרטמש בויבהולחנה םוהיזל.
	  םימה ידיגאת לש הלועפ שרדית םוהיזה לאיצנטופ תדימלו יוהיזל םאתהבבויבהו.
	  םיווקב םגו דוקימה ןגאב הביאש תונחתו םיווקב דקמתת יוהיזה תדובעדוקימה ןגאל ץוחמ תולודג תוקיפס תולעב הביאש תונחתו םיישאר  ,  ןכסלו עיגהל לולעש ףקיהב םיכפש תמירזל איבהל הלולע םהב הלקתשןוקריה תא.


	הדובעב ושבוגיש םינוירטירק תרושל םאתהב לאיצנטופה תניחב ,לשמל:
	הדובעב ושבוגיש םינוירטירק תרושל םאתהב לאיצנטופה תניחב ,לשמל:
	הדובעב ושבוגיש םינוירטירק תרושל םאתהב לאיצנטופה תניחב ,לשמל:
	•
	•
	•
	•
	לחנל סחיב םוקימ/םיישאר םילבוי


	•
	•
	•
	וקה לש לדוגה רדס/ הביאש תנחת(תוקיפסו םירטק)


	•
	•
	•
	תונחת/תולקת לש הירוטסיה ילעב םיוק


	•
	•
	•
	דויצה בצמו ליג ,תנשוימ היגולונכט


	•
	•
	•
	םיניקת הארתהו יוביג יעצמא תואצמיה


	•
	•
	•
	 תופצהל הפישח–הפצה יטשפב םוקימ


	•
	•
	•
	הסירק תנכסו היגולופרומואיג


	•
	•
	•
	 תומיתס תנכסל הפישחו םיכפשה רוקמ


	•
	•
	•
	 לופיטל תויסדנה תוצלמהו תופידע רדס יוהיז





	  לעפת ןוקרי לחנ תושר  חותינ תדובע םודיקל הדובעב טרופמ יסדנה  םימ ידיגאת םע תפתושמםירחבנ בויבו
	  לעפת ןוקרי לחנ תושר  חותינ תדובע םודיקל הדובעב טרופמ יסדנה  םימ ידיגאת םע תפתושמםירחבנ בויבו
	  לעפת ןוקרי לחנ תושר  חותינ תדובע םודיקל הדובעב טרופמ יסדנה  םימ ידיגאת םע תפתושמםירחבנ בויבו


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  םימ ידיגאתםירחבנ בויבו


	•
	•
	•
	דוגיא"ן


	•
	•
	•
	  תנגהל דרשמההביבסה


	•
	•
	•
	  םימל תושרהבויבלו


	•
	•
	•
	תואירבה דרשמ






	ב.
	ב.
	ב.
	ב.


	  הרדגהל המכסה שוביג לש תיבחרמה"  רוזאשיגר"
	  הרדגהל המכסה שוביג לש תיבחרמה"  רוזאשיגר"
	  הרדגהל המכסה שוביג לש תיבחרמה"  רוזאשיגר"


	 םיאנת תעיבק בויבו םימ ידיגאת יללכבןוישרב  תויסדנה הדימ תומא ןיינעלעשתה"ז2017 ,בויבו םימ ידיגאת קוחל םאתהב ,ל הרדגה העבקנ" רוזאשיגר "לו"וקשיגר הקינס ." ומקוי םישיגר הקינס יווקב יכ םיעבוק םיללכהתוחפל תוליבקמ םיכפש קוליס תוכרעמ יתש.
	 םיאנת תעיבק בויבו םימ ידיגאת יללכבןוישרב  תויסדנה הדימ תומא ןיינעלעשתה"ז2017 ,בויבו םימ ידיגאת קוחל םאתהב ,ל הרדגה העבקנ" רוזאשיגר "לו"וקשיגר הקינס ." ומקוי םישיגר הקינס יווקב יכ םיעבוק םיללכהתוחפל תוליבקמ םיכפש קוליס תוכרעמ יתש.
	 םיאנת תעיבק בויבו םימ ידיגאת יללכבןוישרב  תויסדנה הדימ תומא ןיינעלעשתה"ז2017 ,בויבו םימ ידיגאת קוחל םאתהב ,ל הרדגה העבקנ" רוזאשיגר "לו"וקשיגר הקינס ." ומקוי םישיגר הקינס יווקב יכ םיעבוק םיללכהתוחפל תוליבקמ םיכפש קוליס תוכרעמ יתש.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	פע" םיללכה י-  םיכפש קוליס תוכרעמ יתש ומקוי םישיגר הקינס יווקבתוחפל תוליבקמ.


	•
	•
	•
	 תרדגה"שיגר הקינס וק "– לש הקיפס לעב הקינס וק
	2000
	מ" וא םויל ק לע הלוע ורטוקש"
	10
	 ,שיגר רוזאב אצמנש.


	•
	•
	•
	 תרדגה"שיגר רוזא
	Span
	 "– הלולע ונממ םיכפש תשילגש בויבה תכרעמב רוזאיליע םימ הווקמל םתמירזל איבהל ,  ימ חודיק לש ןגמ רוזא םוחתל וא םילםעה תואירב תונקת יפל עבקנש הייתש





	לעפת לחנה תושר  , תושרה םע המכסהבבויבלו םימל תיתלשממה , רוזא לש ויתולובג שוביגל ןוקריה ביבס יפרגואיג םאותה שיגר רוזאכ רדגוישםיללכה תא.
	לעפת לחנה תושר  , תושרה םע המכסהבבויבלו םימל תיתלשממה , רוזא לש ויתולובג שוביגל ןוקריה ביבס יפרגואיג םאותה שיגר רוזאכ רדגוישםיללכה תא.
	לעפת לחנה תושר  , תושרה םע המכסהבבויבלו םימל תיתלשממה , רוזא לש ויתולובג שוביגל ןוקריה ביבס יפרגואיג םאותה שיגר רוזאכ רדגוישםיללכה תא.
	ךכל המאתהב , לעפת  םידיגאתה לומ תושרה םתוביוחמ תא שממלאשונב.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  םימל תושרהבויבלו


	•
	•
	•
	  םימ ידיגאתםירחבנ בויבו


	•
	•
	•
	  תנגהל דרשמההביבסה






	ג.
	ג.
	ג.
	ג.


	  בר הדובע תינכת  גורדשל תיתנש  תולעב תויתשת  םוהיזל הובג לאיצנטופןוקריה
	  בר הדובע תינכת  גורדשל תיתנש  תולעב תויתשת  םוהיזל הובג לאיצנטופןוקריה
	  בר הדובע תינכת  גורדשל תיתנש  תולעב תויתשת  םוהיזל הובג לאיצנטופןוקריה


	  תונחתו םיווק לש םוהיזה לאיצנטופ חותינ תדובע תוצלמה תעמטה הביאשתינכתבבויבהו םימה ידיגאת לש תיתנש בר הדובע
	  תונחתו םיווק לש םוהיזה לאיצנטופ חותינ תדובע תוצלמה תעמטה הביאשתינכתבבויבהו םימה ידיגאת לש תיתנש בר הדובע
	  תונחתו םיווק לש םוהיזה לאיצנטופ חותינ תדובע תוצלמה תעמטה הביאשתינכתבבויבהו םימה ידיגאת לש תיתנש בר הדובע


	לחנה תושר ,  גולאידב בויב ידיגאת םע יעוצקמםירחבנ ,  תעמטהל לעפת  תינכת תרגסמב תוצלמההתיתנש בר הדובע
	לחנה תושר ,  גולאידב בויב ידיגאת םע יעוצקמםירחבנ ,  תעמטהל לעפת  תינכת תרגסמב תוצלמההתיתנש בר הדובע
	לחנה תושר ,  גולאידב בויב ידיגאת םע יעוצקמםירחבנ ,  תעמטהל לעפת  תינכת תרגסמב תוצלמההתיתנש בר הדובע


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  םימ ידיגאתבויבו


	•
	•
	•
	 דרשמהגהל"ס


	•
	•
	•
	  םימל תושרהבויבלו








	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס


	םיכפשה תכלוהו לופיטה תכרעמ
	םיכפשה תכלוהו לופיטה תכרעמ
	םיכפשה תכלוהו לופיטה תכרעמ


	1.2
	1.2
	1.2



	 הנשמ תייגוס–םיכפש לש הקינסהו הכלוהה תכרעמ
	 הנשמ תייגוס–םיכפש לש הקינסהו הכלוהה תכרעמ
	 הנשמ תייגוס–םיכפש לש הקינסהו הכלוהה תכרעמ
	 הנשמ תייגוס–םיכפש לש הקינסהו הכלוהה תכרעמ



	ילכה
	ילכה
	ילכה
	ילכה


	רואית
	רואית
	רואית


	טוריפ
	טוריפ
	טוריפ


	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד


	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ



	ד.
	ד.
	ד.
	ד.


	  םיטרדנטס תרדגה  םייסדנה םיינונכת  תונחתו תרנצל םירימחמ  תברקב הביאשלחנה/  םילבוי
	  םיטרדנטס תרדגה  םייסדנה םיינונכת  תונחתו תרנצל םירימחמ  תברקב הביאשלחנה/  םילבוי
	  םיטרדנטס תרדגה  םייסדנה םיינונכת  תונחתו תרנצל םירימחמ  תברקב הביאשלחנה/  םילבוי


	  ןונכתל םירימחמ םיטרדנטס תניחב התוהמש םילכה לסל ךשמה תדובעוילבויו ןוקריל הברקב ןהש הביאש תונחתו תרנצ עוציבו.
	  ןונכתל םירימחמ םיטרדנטס תניחב התוהמש םילכה לסל ךשמה תדובעוילבויו ןוקריל הברקב ןהש הביאש תונחתו תרנצ עוציבו.
	  ןונכתל םירימחמ םיטרדנטס תניחב התוהמש םילכה לסל ךשמה תדובעוילבויו ןוקריל הברקב ןהש הביאש תונחתו תרנצ עוציבו.


	 בויב יווק דיתעב וחנויו וחנוה םייזכרמה םילבויהו ןוקריה ךרואל ןוקריה לש יתועמשמ םוהיזל איבהל הלולע ןהב הלקתש םיישארםיכפשב .  תמר תא םאותה ינונכת טרדנטסל תיסדנה הניחב תשרדנןוכיסה.
	 בויב יווק דיתעב וחנויו וחנוה םייזכרמה םילבויהו ןוקריה ךרואל ןוקריה לש יתועמשמ םוהיזל איבהל הלולע ןהב הלקתש םיישארםיכפשב .  תמר תא םאותה ינונכת טרדנטסל תיסדנה הניחב תשרדנןוכיסה.
	 בויב יווק דיתעב וחנויו וחנוה םייזכרמה םילבויהו ןוקריה ךרואל ןוקריה לש יתועמשמ םוהיזל איבהל הלולע ןהב הלקתש םיישארםיכפשב .  תמר תא םאותה ינונכת טרדנטסל תיסדנה הניחב תשרדנןוכיסה.


	  לעפת ןוקרי לחנ תושר יסדנה חותינ תדובע םודיקלטרופמ
	  לעפת ןוקרי לחנ תושר יסדנה חותינ תדובע םודיקלטרופמ
	  לעפת ןוקרי לחנ תושר יסדנה חותינ תדובע םודיקלטרופמ


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	בויבו םימ ידיגאת


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס


	•
	•
	•
	בויבלו םימל תושרה


	•
	•
	•
	תואירבה דרשמ






	ה.
	ה.
	ה.
	ה.


	  הריגא תוכירב תמקה  הביאש תנחתב םוריחללחנה תברקבש/םילבוי
	  הריגא תוכירב תמקה  הביאש תנחתב םוריחללחנה תברקבש/םילבוי
	  הריגא תוכירב תמקה  הביאש תנחתב םוריחללחנה תברקבש/םילבוי


	ןוקריה ןגאב תויוצמ הביאש תונחת תואמ , תומרוג תומיתסו תולקתהביאש תונחתמ םיכפש תושילגל .  וניא הביאש תונחתמ השילג עוריארידנ עוריא .היונב הריגא תכירב תמקה ,םיאתמ חפנב ,  ינקתממ קלחכהביאשה תנחת ,הלקתה ןוקיתל דע הכירבל םיכפש תשלגה רשפאי  ,הביבסל השלגה םוקמב.
	ןוקריה ןגאב תויוצמ הביאש תונחת תואמ , תומרוג תומיתסו תולקתהביאש תונחתמ םיכפש תושילגל .  וניא הביאש תונחתמ השילג עוריארידנ עוריא .היונב הריגא תכירב תמקה ,םיאתמ חפנב ,  ינקתממ קלחכהביאשה תנחת ,הלקתה ןוקיתל דע הכירבל םיכפש תשלגה רשפאי  ,הביבסל השלגה םוקמב.
	ןוקריה ןגאב תויוצמ הביאש תונחת תואמ , תומרוג תומיתסו תולקתהביאש תונחתמ םיכפש תושילגל .  וניא הביאש תונחתמ השילג עוריארידנ עוריא .היונב הריגא תכירב תמקה ,םיאתמ חפנב ,  ינקתממ קלחכהביאשה תנחת ,הלקתה ןוקיתל דע הכירבל םיכפש תשלגה רשפאי  ,הביבסל השלגה םוקמב.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	הנחת לכל עבקיש קפסמ חפנב םירגאמ.


	•
	•
	•
	  הביאש תונחת יוהיזל ךשמהה תדובעל סחייתהב תופידע רדסםוהיז לאיצנטופ יפל.


	•
	•
	•
	םירוגס םייונב םירגאמ תמקהל חטש תונימז בייחמ ןורתפה.


	•
	•
	•
	 לש ולא תמגוד תויתכרעמ תונחתב עוציבל ןתינ אלדוגיא"ן





	  דחי תיעוצקמ המכסה שוביגבויבלו םימל תושרה םע ,  דרשמהו תואירבה דרשמנגהל"ס תושירד שוביגותל"שתומייק ,  גורדשלות לש ןנכותמ"ש
	  דחי תיעוצקמ המכסה שוביגבויבלו םימל תושרה םע ,  דרשמהו תואירבה דרשמנגהל"ס תושירד שוביגותל"שתומייק ,  גורדשלות לש ןנכותמ"ש
	  דחי תיעוצקמ המכסה שוביגבויבלו םימל תושרה םע ,  דרשמהו תואירבה דרשמנגהל"ס תושירד שוביגותל"שתומייק ,  גורדשלות לש ןנכותמ"ש


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	בויבו םימ ידיגאת


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס


	•
	•
	•
	בויבלו םימל תושרה


	•
	•
	•
	תואירבה דרשמ






	ו.
	ו.
	ו.
	ו.


	 תויעוצקמה תויחנה הביאש תונחתב הריגא תוכירבל ןכת תשירד תעמטההביאש תונחת ןונכתל
	 תויעוצקמה תויחנה הביאש תונחתב הריגא תוכירבל ןכת תשירד תעמטההביאש תונחת ןונכתל
	 תויעוצקמה תויחנה הביאש תונחתב הריגא תוכירבל ןכת תשירד תעמטההביאש תונחת ןונכתל


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	תועצומ תושירד לש יסדנה ןויפא





	  הניחב םדקת לחנה תושר תושרה םע דחי תיסדנהבויבו םימל
	  הניחב םדקת לחנה תושר תושרה םע דחי תיסדנהבויבו םימל
	  הניחב םדקת לחנה תושר תושרה םע דחי תיסדנהבויבו םימל


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	בויבו םימל תושרה


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס






	ז.
	ז.
	ז.
	ז.


	  תעינמל הרבסה תוליעפ  םינובגמו םילותיח תקירז  ירמוח תכיפשו בויבלהרבדה
	  תעינמל הרבסה תוליעפ  םינובגמו םילותיח תקירז  ירמוח תכיפשו בויבלהרבדה
	  תעינמל הרבסה תוליעפ  םינובגמו םילותיח תקירז  ירמוח תכיפשו בויבלהרבדה


	  תומרגנה תומיתסל תוסחוימ הקינסהו הכלוהה תכרעמב תורזוח תולקתבויבה תכרעמל םילותיחו םינובגמ תעגהמ .  םיעדוי בויבהו םימה ידיגאת  הרבגה ירמוח תכיפש ומצע לע רזוח הלקתל הז רוקמ םהב םירוזא תוהזללחנב העיגפל רבעב האיבה בויבל
	  תומרגנה תומיתסל תוסחוימ הקינסהו הכלוהה תכרעמב תורזוח תולקתבויבה תכרעמל םילותיחו םינובגמ תעגהמ .  םיעדוי בויבהו םימה ידיגאת  הרבגה ירמוח תכיפש ומצע לע רזוח הלקתל הז רוקמ םהב םירוזא תוהזללחנב העיגפל רבעב האיבה בויבל
	  תומרגנה תומיתסל תוסחוימ הקינסהו הכלוהה תכרעמב תורזוח תולקתבויבה תכרעמל םילותיחו םינובגמ תעגהמ .  םיעדוי בויבהו םימה ידיגאת  הרבגה ירמוח תכיפש ומצע לע רזוח הלקתל הז רוקמ םהב םירוזא תוהזללחנב העיגפל רבעב האיבה בויבל


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  תושחרתמ םהב םירוזאב דקוממה רוביצל הרבסה ןייפמקוז היגוסמ תועבונש תורזוח תולקת.


	•
	•
	•
	  דרשמהו תוימוקמה תויושרה לש תומייק תומרופטלפב שומישגהל"ס-טנרטניא רתא ,םוסרפ ,יתביבס ךוניח





	  ךוניחו תרושקת ןייפמקיתביבס
	  ךוניחו תרושקת ןייפמקיתביבס
	  ךוניחו תרושקת ןייפמקיתביבס


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס


	•
	•
	•
	תוימוקמ תויושר


	•
	•
	•
	הביבס ינוגרא







	 הנשמ תייגוס–םיחלוק ירגאמ
	 הנשמ תייגוס–םיחלוק ירגאמ
	 הנשמ תייגוס–םיחלוק ירגאמ
	 הנשמ תייגוס–םיחלוק ירגאמ
	 הנשמ תייגוס–םיחלוק ירגאמ


	1.3
	1.3
	1.3



	ילכה
	ילכה
	ילכה
	ילכה


	רואית
	רואית
	רואית


	טוריפ
	טוריפ
	טוריפ


	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד


	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ



	א.
	א.
	א.
	א.


	  תריגא יחפנ תלדגהםיחלוק
	  תריגא יחפנ תלדגהםיחלוק
	  תריגא יחפנ תלדגהםיחלוק


	ךומנ שוקיב םע דחי םיחלוקל םיקיפסמ הריגא יחפנ רדעה , םרוגשטמל"םי םימיוסמשילגהל ,ףרוחה תנועב רקיעב ,םילחנל םיחלוק  .  םיחלוקב שומיש רשפאת הריגאה חפנ תלדגהו םיחלוק ירגאמ תמקהםילחנל םתמרזה ענמיתו תואלקחל.
	ךומנ שוקיב םע דחי םיחלוקל םיקיפסמ הריגא יחפנ רדעה , םרוגשטמל"םי םימיוסמשילגהל ,ףרוחה תנועב רקיעב ,םילחנל םיחלוק  .  םיחלוקב שומיש רשפאת הריגאה חפנ תלדגהו םיחלוק ירגאמ תמקהםילחנל םתמרזה ענמיתו תואלקחל.
	ךומנ שוקיב םע דחי םיחלוקל םיקיפסמ הריגא יחפנ רדעה , םרוגשטמל"םי םימיוסמשילגהל ,ףרוחה תנועב רקיעב ,םילחנל םיחלוק  .  םיחלוקב שומיש רשפאת הריגאה חפנ תלדגהו םיחלוק ירגאמ תמקהםילחנל םתמרזה ענמיתו תואלקחל.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  לחנל הכומנ לופיט תמרב םיחלוק תמרזהל ןוכיסה םוצמצףרוחה תנועב





	 קשמ לש תיתכרעמ היגוסםימה
	 קשמ לש תיתכרעמ היגוסםימה
	 קשמ לש תיתכרעמ היגוסםימה


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	םימה תושר








	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס


	םיכפשה תכלוהו לופיטה תכרעמ
	םיכפשה תכלוהו לופיטה תכרעמ
	םיכפשה תכלוהו לופיטה תכרעמ


	1
	1
	1



	 תובכש
	 תובכש
	 תובכש
	 תובכש
	 תובכש
	GIS
	:

	•
	•
	•
	•
	•
	•
	 ןגא וק דוקימ-םינוכיסה חותינל יטנוולרה תודקמתהה ןגא .הבכשה רוקמ :הדובעה תווצ.


	•
	•
	•
	הדובעה תווצל ורבעוהש בויבה יווק ללכ לש הדוחא הבכש ,תיטנוולרה תושרה לש טוריפ תללוכה .הבכשה רוקמ :הדובעה תווצ.


	•
	•
	•
	ע ורבעוהש רוקמה תובכש"םידיגאתהו תוימוקמה תויושרה י .תובכשה רוקמ :תוימוקמ תויושר ,בויבו םימ ידיגאת.
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	 םיישאר בויב יווק–בויבו םימ ידיגאת .הבכשה רוקמ :ןדוגיא.
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	 םהיגוסל ןוקריה ןגאב םיכפשב לופיט ינוכמ-הבכשה רוקמ :טר"ג
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	 םיגוס יפל םיננכותמו םימייק הקוסעת ימחתמ(היישעת ,הכאלמו היישעת ,הכאלמו הלק היישעת ,רחסמו הקוסעת,רחסמו היישעת ,עדי תקיתע היישעת) יפלתינכתה תיגטרטסאה- .הבכשה רוקמ :רוידל תיגטרטסא תינכת ,  להנמןונכתה.
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	 םילחנ– לחנה לש לדוגה רדסל םאתהב תונוש תובכשל תיכרריה הקולח(םיישאר םילחנ ,םיינשמ ,םיצורע ,זוקינ תולעת .)הבכשה רוקמ :פמ"י.
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	 ןוקריה ילבוי–הנק ,הבר ,הליש ,ןולייא .הבכשה רוקמ :הדובעה תווצ.
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	יללכ:
	יללכ:
	יללכ:
	יללכ:
	•
	•
	•
	•
	•
	 זוקינה תכרעמ ךרד תעצבתמ לחנל תורוקמה ללכמ םוהיזה תכלוה(יאלקח דוביע יחטש ומכ םיידקומ אל תורוקממ םוהיז ללוכ .)םיגוס ינשמ םיאוותב לחנל עיגמ םוהיזה :םייעבט זוקינ יאוות/םילבומו זוקינ תולעת.


	•
	•
	•
	םינפוא השולשב שחרתמ זוקינה תכרעמ ךרד לחנה םוהיז : השביה הנועב םוהיז עוריא–זוקינה תכרעמ ךרד לחנל םילזונ תסינכ ,תמיוסמ שבוי תפוקת רחאל לחנל עיגמה ןושאר רגנ ,  םייונב םירוזאמ דקוממ אל רוקממ חטש םוהיז עיסמ תומירזב םימהזמ תעגהו םייאלקח םיחטשו םינושתוינופטשםלוכ תא תוהזלו םתוא תמכל ךרד וא עדימ ןיאש םיברו םינוש תורוקממ  .


	•
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	•
	רומאה רואל ,לחנה םוהיזל ןוכיסה םוצמצל םילכ תרדגהב תיזכרמ תובישח היונבהו תיעבטה זוקינה תכרעמ תנבהל.


	•
	•
	•
	 רתוי םיכורא םיקחרמל עצבתהל היופצ םירוגס םילבומב םימהזמ תמירז(םיצורעל האוושהב/תולעת ) תדימ לשבסופסיחההכומנה ,לוחליח רדעהו ךומנ יודיא.


	•
	•
	•
	םירוגס םילבומבש חינהל שי ,הרישי המירזב ועיגה אלש םימהזמ , לחנל םיעיגמו םילבומב םיראשנ(םילוהמ )הנושארה רגנה תמירזב


	•
	•
	•
	השביה הנועב לחנל םוהיז תומירז ינפב םיליעי תויהל םילוכיה םימוסחמ לש םיגוס השולש :םילבומ יחתפב ץיק ימ תביאש תונחת ,םילחנל היישעת ירוזא ןיב םינטק תוסיו ינקתמ , תוינגא תוכרעמ–  םע םירכס וא תונופטיש תוסיו ירגאמהביאש תונחת.


	•
	•
	•
	 לש םיאצומב ץיק ימ תביאש תונחתילבומהלעמב הנושאר תובישח לעב הנגה יעצמא ןה זוקינ .בויבה תכרעמל םילזונה תביאשו רובל לבומב ץיק תומירז תיינפה תוללוכ תונחתה .  יתועמשמ ןורתפ תווהל לוכי הז ילכ לש ליעי םושיי ןתינו השביה הנועב לחנה םוהיזו תומירז םוצמצב(םיבייחתמה םייונישב )זוקינ תולעתו םיצורעב םג וליעפהל.
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	•
	•
	 יבחרמ חותינ(
	GIS
	 )- םוהיז לאיצנטופ ילעב עקרק ישומיש לש הבלצה(היישעת ,דכו הכאלמ') , היגוסל זוקינה תכרעמ םע(םילבומו םיצורע )-  תמושתל םייוארו לחנב םוהיז יעוריאל לודג לאיצנטופ ילעב םהש םירוזא לע עיבצהל םילוכיהז טביהב תדחוימ בל .
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	א .לחנל זוקינ יאצומב ץיק ימ תביאשל תונחת תפסוה
	ב .ץיק ימ תביאשל תונחת תמקהל תויחנהה יוניש
	ג .תונחתל ץיק ימ תעגה לע הארתהו הרקב תולוכי שוביג
	ד .הביאש תונחת ילעב םילבומב ץיק ימ תומירז לע חווידו לופיט להונ שוביג
	ה .ץיק ימ תביאשל תונחת תלעפהו ןונכתל תויחנה
	2.2הליפש ימ:
	א .אשונל תינגא תוינידמ שוביגו הליפשה ימ תיגוס לש יתכרעמ חותינ
	ב .םכרד םימ תלפשה םרט םילבומ יוקינ
	2.3הינב תודובעמ הפיטש ימ
	א .חותיפו הינבמ האצותכ לחנל הפיטש ימ תומרזה לש תיתכרעמ הניחב
	ב .םילודג יוניב ימחתמל ץיק ימ תביאשל תוינמז תונחת תמקה
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	  םיזקנ יחתפב בויבה תכרעמל ץיק ימ תביאשל תונחת תפסוה ינפב לחנה לע הנגהה תמר לש יתועמשמ רופישל איבהל היופצהשביה הנועב םוהיז ,  םימה תוכיאו תיגולוקאה תכרעמה הב הנועלחנב תמצמוצמה םימה תומכ לשב דחוימב תועיגפ.
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	  רגנ םיזקנמש םיאצומה לכב ץיק ימ תביאש תונחת תמקהל תופידעלחנל םיבורק הכאלמו היישעת ירוזאמ
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	םוהיז רבעב םרגנ םהמ םיאצומ לע שגד
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	תומייקה ץיקה ימ תביאש תונחת לש תיבחור תיסדנה הניחב תשרדנ  , סיסב ווהיש תוינונכת תויסדנה תונבות שוביגו ןהלש דוקפתה תמרגורדשל תינכת ןכו ןונכתל תויחנהה ןוכדעל שוביגל.
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	  םע תויעוצקמ תומכסה שוביגםייטנבלרה םידיגאתה ,  דרשמ  תנגהל דרשמהו תואירבההביבסה
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	•
	•
	•
	•
	•
	•
	תואירבה דרשמ


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס






	ג.
	ג.
	ג.
	ג.


	  הרקב תולוכי שוביג  ימ תעגה לע הארתהותונחתל ץיק
	  הרקב תולוכי שוביג  ימ תעגה לע הארתהותונחתל ץיק
	  הרקב תולוכי שוביג  ימ תעגה לע הארתהותונחתל ץיק


	  הביאש תונחתל ץיק ימ תעגה לע הארתהו הרקב תולוכי שוביג רוקמה תא רוקחל רשפאיש ןפואבתומרזהל לע עדימ ףוסאלו תורידתתומרזההםיזקנ יפל .  לשמל םג שמשל לכוי הזכ עדימםילבומ יוקינו הקוזחת תולועפב תופידע רדס שוביגל.
	  הביאש תונחתל ץיק ימ תעגה לע הארתהו הרקב תולוכי שוביג רוקמה תא רוקחל רשפאיש ןפואבתומרזהל לע עדימ ףוסאלו תורידתתומרזההםיזקנ יפל .  לשמל םג שמשל לכוי הזכ עדימםילבומ יוקינו הקוזחת תולועפב תופידע רדס שוביגל.
	  הביאש תונחתל ץיק ימ תעגה לע הארתהו הרקב תולוכי שוביג רוקמה תא רוקחל רשפאיש ןפואבתומרזהל לע עדימ ףוסאלו תורידתתומרזההםיזקנ יפל .  לשמל םג שמשל לכוי הזכ עדימםילבומ יוקינו הקוזחת תולועפב תופידע רדס שוביגל.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  םימ תעגהל הטושפו הליעי הארתה תכרעמ לש תיגולונכט הניחבץיק תונחתל


	•
	•
	•
	 תסירפםינשיחץיק ימ תביאש תונחת ילעב םילבומב , לע ועירתישהנחתל ץיק ימ תעגה


	•
	•
	•
	חווידו הרקב תולוכי שוביג ,  ידיגאת לש הרקבה ירדח תועצמאב לשמלבויבהו םימה ,תומירז לע תוארתהב ולפטיו וחוודיש.





	  םע תויעוצקמ תומכסה שוביגבויבהו םימה ידיגאת ,  םימה תושר תואירבה דרשמו
	  םע תויעוצקמ תומכסה שוביגבויבהו םימה ידיגאת ,  םימה תושר תואירבה דרשמו
	  םע תויעוצקמ תומכסה שוביגבויבהו םימה ידיגאת ,  םימה תושר תואירבה דרשמו


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	בויבו םימ ידיגאת


	•
	•
	•
	םימה תושר


	•
	•
	•
	תואירבה דרשמ


	•
	•
	•
	תוימוקמ תויושר






	ד.
	ד.
	ד.
	ד.


	  חווידו לופיט להונ שוביג  ץיק ימ תומירז לע  תונחת ילעב םילבומבהביאש
	  חווידו לופיט להונ שוביג  ץיק ימ תומירז לע  תונחת ילעב םילבומבהביאש
	  חווידו לופיט להונ שוביג  ץיק ימ תומירז לע  תונחת ילעב םילבומבהביאש


	  םע םכסומ להונ שבגל יואר ץיק ימ תומרזה םצמצל הרטמב לופיטל תוימוקמה תויושרהו םידיגאתהתומרזהב
	  םע םכסומ להונ שבגל יואר ץיק ימ תומרזה םצמצל הרטמב לופיטל תוימוקמה תויושרהו םידיגאתהתומרזהב
	  םע םכסומ להונ שבגל יואר ץיק ימ תומרזה םצמצל הרטמב לופיטל תוימוקמה תויושרהו םידיגאתהתומרזהב


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	ןיינעה ילעבל הנחתל ץיק ימ תעגה עוריא לכ לע חוויד


	•
	•
	•
	ןויסנהמרזהה רוקמ תא תוהזל


	•
	•
	•
	הפיכא תולועפ םודיק


	•
	•
	•
	  עדימה דועית





	 להונ המכסב שבגת םימה תושרבויבהו םימה ידיגאתב עמטויש
	 להונ המכסב שבגת םימה תושרבויבהו םימה ידיגאתב עמטויש
	 להונ המכסב שבגת םימה תושרבויבהו םימה ידיגאתב עמטויש


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	תוימוקמ תויושר


	•
	•
	•
	בויבו םימ ידיגאת


	•
	•
	•
	  תנגהל דרשמההביבסה






	ה.
	ה.
	ה.
	ה.


	  תלעפהו ןונכתל תויחנהץיק ימ תביאשל תונחת
	  תלעפהו ןונכתל תויחנהץיק ימ תביאשל תונחת
	  תלעפהו ןונכתל תויחנהץיק ימ תביאשל תונחת


	 םילכה לסל ךשמה תדובע–  ןונכתל תויסדנה תויחנה ךמסמ שוביגץיק ימ תונחת תלעפהו .  ןונכתב ולגתהש םינוש םילשכ רואל תאזתונחת.
	 םילכה לסל ךשמה תדובע–  ןונכתל תויסדנה תויחנה ךמסמ שוביגץיק ימ תונחת תלעפהו .  ןונכתב ולגתהש םינוש םילשכ רואל תאזתונחת.
	 םילכה לסל ךשמה תדובע–  ןונכתל תויסדנה תויחנה ךמסמ שוביגץיק ימ תונחת תלעפהו .  ןונכתב ולגתהש םינוש םילשכ רואל תאזתונחת.


	םדקל לעפת לחנה תושר  ,ןיינעה ילעב םע ףותישב ,  ךמסמ  תונחת ןונכתל תויסדנה תויחנהץיק ימ תביאש
	םדקל לעפת לחנה תושר  ,ןיינעה ילעב םע ףותישב ,  ךמסמ  תונחת ןונכתל תויסדנה תויחנהץיק ימ תביאש
	םדקל לעפת לחנה תושר  ,ןיינעה ילעב םע ףותישב ,  ךמסמ  תונחת ןונכתל תויסדנה תויחנהץיק ימ תביאש


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	בויבו םימ ידיגאת


	•
	•
	•
	תוימוקמ תויושר


	•
	•
	•
	תואירבה דרשמ








	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס


	זוקינה תכרעמ
	זוקינה תכרעמ
	זוקינה תכרעמ


	2.2
	2.2
	2.2



	 הנשמ תייגוס–הליפש ימ
	 הנשמ תייגוס–הליפש ימ
	 הנשמ תייגוס–הליפש ימ
	 הנשמ תייגוס–הליפש ימ



	ילכה
	ילכה
	ילכה
	ילכה


	רואית
	רואית
	רואית


	טוריפ
	טוריפ
	טוריפ


	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד


	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ



	א.
	א.
	א.
	א.


	  לש יתכרעמ חותינ  הליפשה ימ תיגוס  תינגא תוינידמ שוביגואשונל
	  לש יתכרעמ חותינ  הליפשה ימ תיגוס  תינגא תוינידמ שוביגואשונל
	  לש יתכרעמ חותינ  הליפשה ימ תיגוס  תינגא תוינידמ שוביגואשונל


	וילבויו ןוקריל זוקינה תכרעמ ךרד םימרזומ הליפש ימ ,  הרבגוה המרזהה  םייופצ תומירזה יפקיהו הלקה תבכרה תודובע ולחה זאמ דואמ יווק תשולשל תוננכותמה תודובעה םע םיאבה םירושעב רבגתהלםיננכותמה ורטמה .  אטבמ לחנל םתמרזהו םוהת ימ תלפשה אשונ  ללוכ ךא ץיקה ימ תביאש תונחת לש ןדוקפת לוטיב לשב לחנל ןוכיסלחנל  םימ תפסותל הרושקה תונמדזה םג.
	וילבויו ןוקריל זוקינה תכרעמ ךרד םימרזומ הליפש ימ ,  הרבגוה המרזהה  םייופצ תומירזה יפקיהו הלקה תבכרה תודובע ולחה זאמ דואמ יווק תשולשל תוננכותמה תודובעה םע םיאבה םירושעב רבגתהלםיננכותמה ורטמה .  אטבמ לחנל םתמרזהו םוהת ימ תלפשה אשונ  ללוכ ךא ץיקה ימ תביאש תונחת לש ןדוקפת לוטיב לשב לחנל ןוכיסלחנל  םימ תפסותל הרושקה תונמדזה םג.
	וילבויו ןוקריל זוקינה תכרעמ ךרד םימרזומ הליפש ימ ,  הרבגוה המרזהה  םייופצ תומירזה יפקיהו הלקה תבכרה תודובע ולחה זאמ דואמ יווק תשולשל תוננכותמה תודובעה םע םיאבה םירושעב רבגתהלםיננכותמה ורטמה .  אטבמ לחנל םתמרזהו םוהת ימ תלפשה אשונ  ללוכ ךא ץיקה ימ תביאש תונחת לש ןדוקפת לוטיב לשב לחנל ןוכיסלחנל  םימ תפסותל הרושקה תונמדזה םג.
	 םילכה לסל ךשמה תדובע-  תוינידמ שוביגו םימה תלפשה אשונ חותינהליפש ימל תינגא.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  ימ תביאש תונחת תמקהל תופידע ירדס יבגל תויועמשמה תא ןוחבלץיק.


	•
	•
	•
	  הבוגל הינב םע הפיפחב םיהובג םוהת ימ ירוזא לש יבחרמ חותינ תויתשתותויתבכרתויעקרק תת


	•
	•
	•
	תויוזחה תויומכה תכרעה ,  םיפקיהה ומרזי םכרדש םילבויו םילבומהליפש ימ לש םילודגה ,םימ תויוכיא , ןמזה ריצ


	•
	•
	•
	הליפש ימל םיישאר םיידועיי םילבומ תמקהב ךרוצה תניחב





	  הניחב םדקת לחנה תושר  םע םואתב תיתכרעמתנ"עתוהו"ל.
	  הניחב םדקת לחנה תושר  םע םואתב תיתכרעמתנ"עתוהו"ל.
	  הניחב םדקת לחנה תושר  םע םואתב תיתכרעמתנ"עתוהו"ל.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	תנ"ע


	•
	•
	•
	תו"ל


	•
	•
	•
	םימה תושר


	•
	•
	•
	  תנגהל דרשמההביבסה






	ב.
	ב.
	ב.
	ב.


	  םרט םילבומ יוקינםכרד םימ תלפשה
	  םרט םילבומ יוקינםכרד םימ תלפשה
	  םרט םילבומ יוקינםכרד םימ תלפשה


	 םימ תלפשה רתיהל יאנת-הלפשהה עוציב םרט לבומה יוקינ  .
	 םימ תלפשה רתיהל יאנת-הלפשהה עוציב םרט לבומה יוקינ  .
	 םימ תלפשה רתיהל יאנת-הלפשהה עוציב םרט לבומה יוקינ  .


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	לבומב םייקה םוהיזל הנעמ ןתונה ילכ


	•
	•
	•
	השביה הנועב םוהת ימ תלפשהל יטנבלר





	  שוביגל הנפת לחנה תושר  םימה תושר םע תומכסה  םירתיה הקינעמההלפשהל
	  שוביגל הנפת לחנה תושר  םימה תושר םע תומכסה  םירתיה הקינעמההלפשהל
	  שוביגל הנפת לחנה תושר  םימה תושר םע תומכסה  םירתיה הקינעמההלפשהל


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	םימה תושר


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס








	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס


	זוקינה תכרעמ
	זוקינה תכרעמ
	זוקינה תכרעמ


	2.3
	2.3
	2.3



	 הנשמ תייגוס–הינב תודובעמ הפיטש ימ
	 הנשמ תייגוס–הינב תודובעמ הפיטש ימ
	 הנשמ תייגוס–הינב תודובעמ הפיטש ימ
	 הנשמ תייגוס–הינב תודובעמ הפיטש ימ



	ילכה
	ילכה
	ילכה
	ילכה


	רואית
	רואית
	רואית


	טוריפ
	טוריפ
	טוריפ


	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד


	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ



	א.
	א.
	א.
	א.


	  לש תיתכרעמ הניחב  לחנל הפיטש ימ תומרזהחותיפו הינבמ האצותכ
	  לש תיתכרעמ הניחב  לחנל הפיטש ימ תומרזהחותיפו הינבמ האצותכ
	  לש תיתכרעמ הניחב  לחנל הפיטש ימ תומרזהחותיפו הינבמ האצותכ


	םינוש םימהזמ םיללוכה הפיטש ימ לש תויתועמשמ תויומכ , תומרזומםיצופישו הינב תודובע ךלהמב זוקינה תכרעמל ,  ףקיה לש היצקנופכתודובעה .  םיננכותמה תינוריעה תושדחתההו השדחה הינבה יפקיהםיבורקה םירושעב ןוקריה ןגאב ,  םוצמצל תונורתפ תניחב םיבייחמלחנה םוהיזל ןוכיסה.
	םינוש םימהזמ םיללוכה הפיטש ימ לש תויתועמשמ תויומכ , תומרזומםיצופישו הינב תודובע ךלהמב זוקינה תכרעמל ,  ףקיה לש היצקנופכתודובעה .  םיננכותמה תינוריעה תושדחתההו השדחה הינבה יפקיהםיבורקה םירושעב ןוקריה ןגאב ,  םוצמצל תונורתפ תניחב םיבייחמלחנה םוהיזל ןוכיסה.
	םינוש םימהזמ םיללוכה הפיטש ימ לש תויתועמשמ תויומכ , תומרזומםיצופישו הינב תודובע ךלהמב זוקינה תכרעמל ,  ףקיה לש היצקנופכתודובעה .  םיננכותמה תינוריעה תושדחתההו השדחה הינבה יפקיהםיבורקה םירושעב ןוקריה ןגאב ,  םוצמצל תונורתפ תניחב םיבייחמלחנה םוהיזל ןוכיסה.
	  עוציבו ןונכת תויחנה שבגתש םילכה לסל ךשמה תדובע תשרדנ
	  עוציבו ןונכת תויחנה שבגתש םילכה לסל ךשמה תדובע תשרדנ
	Good Practice
	תונוש הינב תודובעל.



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	 םינושה הינבה יגוס ןויפא(םיצופיש ,תינוריע תושדחתה , יוניב ימחתמםישדח םילודג)


	•
	•
	•
	 יפקיהו םירמוחה יגוסתומרזהה


	•
	•
	•
	הינבל םיללכ שוביג ,םירמוח לע תוצלמה ,םוהיזה םוצמצל תויחנה


	•
	•
	•
	לחנל םוהיז תעגה ינפב הנגה יעצמאו םייזיפ םיעצמא תניחב


	•
	•
	•
	הינב ירתיהב ןוגיעל תוצלמה


	•
	•
	•
	הקיקחו םילהנ יונישל תוצלמה





	 שבגת לחנה תושר
	 שבגת לחנה תושר
	 שבגת לחנה תושר
	 שבגת לחנה תושר
	TOR
	 תא גיצתוהיגוסה ,  ינפב  ןממל ידכב ןיינעה ילעב  תדובע תא םדקלוךשמהה



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	ןונכתה להנמ


	•
	•
	•
	מר"י


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס


	•
	•
	•
	 תושרה תושדחתהלתינוריע


	•
	•
	•
	תוימוקמ תויושר






	ב.
	ב.
	ב.
	ב.


	  תוינמז תונחת תמקה  ץיק ימ תביאשלםילודג יוניב ימחתמל
	  תוינמז תונחת תמקה  ץיק ימ תביאשלםילודג יוניב ימחתמל
	  תוינמז תונחת תמקה  ץיק ימ תביאשלםילודג יוניב ימחתמל


	 הינב יפקיה םע םילודג חותיפ ימחתמ תמקהל תודובעה תליחת םרטםייתועמשמ ,םחתמה דרומב ץיק ימל הביאש תנחת םקות ,  טולקתשהינב תודובעמ הפיטש ימ לש זוקינה תכרעמל תומרזה  .
	 הינב יפקיה םע םילודג חותיפ ימחתמ תמקהל תודובעה תליחת םרטםייתועמשמ ,םחתמה דרומב ץיק ימל הביאש תנחת םקות ,  טולקתשהינב תודובעמ הפיטש ימ לש זוקינה תכרעמל תומרזה  .
	 הינב יפקיה םע םילודג חותיפ ימחתמ תמקהל תודובעה תליחת םרטםייתועמשמ ,םחתמה דרומב ץיק ימל הביאש תנחת םקות ,  טולקתשהינב תודובעמ הפיטש ימ לש זוקינה תכרעמל תומרזה  .


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  תלוכילו בויבה תכלוה תכרעמל םיכפשה תמאתהו תלוכי תא ןוחבל שי לש לופיטהטמה"ש ךרוצה תדימבוםוגאל םתונפלו םיכפשה תאםיאתמ ןקתמב לופיטל


	•
	•
	•
	 אשונה ןוגיעל לועפל שיתוינכתבםירתיהו





	 טולייפ םדקת לחנה תושר  הביאש תנחת תמקהל  חותיפ םחתמב תינמזשדח , תויומכ רוטינ ללוכ תויוכיאותומרזהה  .  יוסינה יאצממל םאתהבתובייחמ תויחנה ושבוגי.
	 טולייפ םדקת לחנה תושר  הביאש תנחת תמקהל  חותיפ םחתמב תינמזשדח , תויומכ רוטינ ללוכ תויוכיאותומרזהה  .  יוסינה יאצממל םאתהבתובייחמ תויחנה ושבוגי.
	 טולייפ םדקת לחנה תושר  הביאש תנחת תמקהל  חותיפ םחתמב תינמזשדח , תויומכ רוטינ ללוכ תויוכיאותומרזהה  .  יוסינה יאצממל םאתהבתובייחמ תויחנה ושבוגי.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  תימוקמ תושר  ןגאב תרחבנדוקימה


	•
	•
	•
	מר"י


	•
	•
	•
	ןונכתה להנמ






	  ימחתמל ןלבק תונחמ םילודג יוניביטקיורפלוםילודג תיתשת
	  ימחתמל ןלבק תונחמ םילודג יוניביטקיורפלוםילודג תיתשת
	  ימחתמל ןלבק תונחמ םילודג יוניביטקיורפלוםילודג תיתשת
	  ימחתמל ןלבק תונחמ םילודג יוניביטקיורפלוםילודג תיתשת


	  וא ורשואש םישדח יוניב ימחתמב םיננכותמ םילודג ןלבק תונחמרושיא יכילהתב םיאצמנ . הינבה ימחתמב תלוספה לוהינ תרדסהלחנ םוהיז עונמל ידכב תושרדנ ןלבקה תונחממ םוהיז תעינמו
	  וא ורשואש םישדח יוניב ימחתמב םיננכותמ םילודג ןלבק תונחמרושיא יכילהתב םיאצמנ . הינבה ימחתמב תלוספה לוהינ תרדסהלחנ םוהיז עונמל ידכב תושרדנ ןלבקה תונחממ םוהיז תעינמו
	  וא ורשואש םישדח יוניב ימחתמב םיננכותמ םילודג ןלבק תונחמרושיא יכילהתב םיאצמנ . הינבה ימחתמב תלוספה לוהינ תרדסהלחנ םוהיז עונמל ידכב תושרדנ ןלבקה תונחממ םוהיז תעינמו


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  העפות םניה ןוקריה ןגאב םייוצמה םיינמז הינב ימחתמו ןלבק תונחמהלא םירוזאב הלדגו תכלוהה .  םימיאתמה םיעצמאה תא עובקל שילחנה םוהיזל רשקהב תודובעל תורורב תוארוהו.





	  להנמל הנפת לחנה תושר  שבגל השקבב ןונכתה  ימחתמל תודיחא תויחנהםילודג יוניב ,  הנעמ ונתיישהיגוסל
	  להנמל הנפת לחנה תושר  שבגל השקבב ןונכתה  ימחתמל תודיחא תויחנהםילודג יוניב ,  הנעמ ונתיישהיגוסל
	  להנמל הנפת לחנה תושר  שבגל השקבב ןונכתה  ימחתמל תודיחא תויחנהםילודג יוניב ,  הנעמ ונתיישהיגוסל


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	ןונכתה להנמ


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס


	•
	•
	•
	תוימוקמ תויושר


	•
	•
	•
	מר"י
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	זוקינה תכרעמ
	זוקינה תכרעמ
	זוקינה תכרעמ


	2.4
	2.4
	2.4



	 הנשמ תייגוס– זוקינ תוכרעמ תקוזחת |םיכפשו רגנ תדרפה
	 הנשמ תייגוס– זוקינ תוכרעמ תקוזחת |םיכפשו רגנ תדרפה
	 הנשמ תייגוס– זוקינ תוכרעמ תקוזחת |םיכפשו רגנ תדרפה
	 הנשמ תייגוס– זוקינ תוכרעמ תקוזחת |םיכפשו רגנ תדרפה



	ילכה
	ילכה
	ילכה
	ילכה


	רואית
	רואית
	רואית


	טוריפ
	טוריפ
	טוריפ


	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד


	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ



	א.
	א.
	א.
	א.


	  םילבומ יוקינ להונםירעב םינטלוקו ,  ינפלםימשגה תנוע
	  םילבומ יוקינ להונםירעב םינטלוקו ,  ינפלםימשגה תנוע
	  םילבומ יוקינ להונםירעב םינטלוקו ,  ינפלםימשגה תנוע


	 םילכה לסל ךשמה תדובע– להונת שוביגתינכותיתנש בר , תושר לכלדוקימה ןגאב ,  ותעמטהו םימשגה תנוע םרט םינטלוקו םילבומ יוקינלתוינכתבתוינוריעה תויושרה לש הדובעה
	 םילכה לסל ךשמה תדובע– להונת שוביגתינכותיתנש בר , תושר לכלדוקימה ןגאב ,  ותעמטהו םימשגה תנוע םרט םינטלוקו םילבומ יוקינלתוינכתבתוינוריעה תויושרה לש הדובעה
	 םילכה לסל ךשמה תדובע– להונת שוביגתינכותיתנש בר , תושר לכלדוקימה ןגאב ,  ותעמטהו םימשגה תנוע םרט םינטלוקו םילבומ יוקינלתוינכתבתוינוריעה תויושרה לש הדובעה


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	 וא להונ שוביג
	good Practice
	  לש יתנש יוקינל תוינוריע תויושרל םאתומםימשגה תנוע ינפל םילבומו םינטלוק


	•
	•
	•
	 תכרעמ יוקינל תיתנש בר הדובע תינכת שוביגילבומהתויריעב זוקינה





	םדקת לחנה תושר , דחי תנכה תוינוריע תויושר םע שוביגו ותעמטהו להונ תיתנש בר הדובע תינכת  םילבומה תכרעמ יוקינלםימשגה תנוע םרט
	םדקת לחנה תושר , דחי תנכה תוינוריע תויושר םע שוביגו ותעמטהו להונ תיתנש בר הדובע תינכת  םילבומה תכרעמ יוקינלםימשגה תנוע םרט
	םדקת לחנה תושר , דחי תנכה תוינוריע תויושר םע שוביגו ותעמטהו להונ תיתנש בר הדובע תינכת  םילבומה תכרעמ יוקינלםימשגה תנוע םרט


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	תוינוריע תויושר


	•
	•
	•
	  תנגהל דרשמההביבסה






	ב.
	ב.
	ב.
	ב.


	  םירוביח קותינל הפיכא  םיבזרמ לש םייטריפבויבה תכרעמל
	  םירוביח קותינל הפיכא  םיבזרמ לש םייטריפבויבה תכרעמל
	  םירוביח קותינל הפיכא  םיבזרמ לש םייטריפבויבה תכרעמל


	  האיבמ םשג יעוריאב בויבה תכרעמל תולודג רגנ תויומכ לש םתסינכהביבסל הכומנ תוכיאב םיחלוק תמרזהל םיתיעל , ןכשטמ"םישםיטלקנה רגנהו םיכפשה יפקיהב לפטל םישקתמ .  בויבו םימ ידיגאת  לש םייטריפ םירוביח ימ קותינ לש הפיכאל לועפל קוחב םיביוחמבויבה תכרעמל םיבזרמ .  םתוביוחמ תא םימשיימ אל םידיגאתה בורליעי ןפואב  .
	  האיבמ םשג יעוריאב בויבה תכרעמל תולודג רגנ תויומכ לש םתסינכהביבסל הכומנ תוכיאב םיחלוק תמרזהל םיתיעל , ןכשטמ"םישםיטלקנה רגנהו םיכפשה יפקיהב לפטל םישקתמ .  בויבו םימ ידיגאת  לש םייטריפ םירוביח ימ קותינ לש הפיכאל לועפל קוחב םיביוחמבויבה תכרעמל םיבזרמ .  םתוביוחמ תא םימשיימ אל םידיגאתה בורליעי ןפואב  .
	  האיבמ םשג יעוריאב בויבה תכרעמל תולודג רגנ תויומכ לש םתסינכהביבסל הכומנ תוכיאב םיחלוק תמרזהל םיתיעל , ןכשטמ"םישםיטלקנה רגנהו םיכפשה יפקיהב לפטל םישקתמ .  בויבו םימ ידיגאת  לש םייטריפ םירוביח ימ קותינ לש הפיכאל לועפל קוחב םיביוחמבויבה תכרעמל םיבזרמ .  םתוביוחמ תא םימשיימ אל םידיגאתה בורליעי ןפואב  .


	בויבלו םימל תיתלשממה תושרה המסרפש םיללכב ,  ידיגאת קוחל םאתהבבויבו םימ ,  םירוביח רותיאל תינכת ןיכהל םישרדנ בויבו םימ ידיגאת יכ עבקנבויבה תכרעמל םשג ימ זוקינ תכרעמ לש .רוביח דיגאתה רתיא םהב םירקמב ,  תולעב ותוא בייחל יאשר ףאו רוביחה תא קתנל סכנה לעבמ שורדל וילעבויבה תכרעמב רגנב לופיטה.
	בויבלו םימל תיתלשממה תושרה המסרפש םיללכב ,  ידיגאת קוחל םאתהבבויבו םימ ,  םירוביח רותיאל תינכת ןיכהל םישרדנ בויבו םימ ידיגאת יכ עבקנבויבה תכרעמל םשג ימ זוקינ תכרעמ לש .רוביח דיגאתה רתיא םהב םירקמב ,  תולעב ותוא בייחל יאשר ףאו רוביחה תא קתנל סכנה לעבמ שורדל וילעבויבה תכרעמב רגנב לופיטה.
	בויבלו םימל תיתלשממה תושרה המסרפש םיללכב ,  ידיגאת קוחל םאתהבבויבו םימ ,  םירוביח רותיאל תינכת ןיכהל םישרדנ בויבו םימ ידיגאת יכ עבקנבויבה תכרעמל םשג ימ זוקינ תכרעמ לש .רוביח דיגאתה רתיא םהב םירקמב ,  תולעב ותוא בייחל יאשר ףאו רוביחה תא קתנל סכנה לעבמ שורדל וילעבויבה תכרעמב רגנב לופיטה.
	  םידיגאתה לש וז תוביוחמ שומימ לע דומעל שי


	  תיתלשממה תושרל הינפ  שורדל בויבלו םימל  םינמז תוחול םידיגאתהמ  לופיטו םירקסה תמלשהלםירוביחב .  ירחא בקעמםידיגאתה תומדקתה
	  תיתלשממה תושרל הינפ  שורדל בויבלו םימל  םינמז תוחול םידיגאתהמ  לופיטו םירקסה תמלשהלםירוביחב .  ירחא בקעמםידיגאתה תומדקתה
	  תיתלשממה תושרל הינפ  שורדל בויבלו םימל  םינמז תוחול םידיגאתהמ  לופיטו םירקסה תמלשהלםירוביחב .  ירחא בקעמםידיגאתה תומדקתה


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	 תושרה  םימל תיתלשממהבויבלו


	•
	•
	•
	בויבו םימ ידיגאת
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	2.5
	2.5
	2.5



	 הנשמ תייגוס– תמקהםיצייח(םירפאב )ןוקריל ץיק תומירז תעינמל הנשמ ינגאב
	 הנשמ תייגוס– תמקהםיצייח(םירפאב )ןוקריל ץיק תומירז תעינמל הנשמ ינגאב
	 הנשמ תייגוס– תמקהםיצייח(םירפאב )ןוקריל ץיק תומירז תעינמל הנשמ ינגאב
	 הנשמ תייגוס– תמקהםיצייח(םירפאב )ןוקריל ץיק תומירז תעינמל הנשמ ינגאב



	ילכה
	ילכה
	ילכה
	ילכה


	רואית
	רואית
	רואית


	טוריפ
	טוריפ
	טוריפ


	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד


	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ



	א.
	א.
	א.
	א.


	  תעינמל יזיפ ץיח תמקה  םילבויב ץיק תומירזןוקריה לש םייזכרמ
	  תעינמל יזיפ ץיח תמקה  םילבויב ץיק תומירזןוקריה לש םייזכרמ
	  תעינמל יזיפ ץיח תמקה  םילבויב ץיק תומירזןוקריה לש םייזכרמ


	 תמקה3  םילבויב ץיק תומירז ינפמ ןוקריה לע הנגהל םיציחםיישארה :הנק ,הלישו הבר .
	 תמקה3  םילבויב ץיק תומירז ינפמ ןוקריה לע הנגהל םיציחםיישארה :הנק ,הלישו הבר .
	 תמקה3  םילבויב ץיק תומירז ינפמ ןוקריה לע הנגהל םיציחםיישארה :הנק ,הלישו הבר .


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	םיביכרמ השולש לולכי ץיח לכ ןונכת : הנועב קיפאה לש תיזיפ המיסחהשביה ,המיסחה ירוחאמ רצונה םוגיאה לש תיטמוטוא הביאש תלוכי  ,ץיק תמירז תעגה לע הארתה יעצמאו.


	•
	•
	•
	יפל םוהיזל הובגה לאיצנטופה ילעב תולעתלו םילבויל תופידע :  תמרהנשמה ןגאב עקרקה ישומישב ןוכיסה ,רבע יעוריא ,ןוקריל הברק ,  תושיגרתיגולוקא , תויתשת םוקימ(םיכפש תכלוהו למשח.)


	•
	•
	•
	הקוזחתו לועפתל יארחאה םרוגה יבגל הטלחה תשרדנ וז תרגסמב


	•
	•
	•
	דבלב השביה הנועב תומירזל הנעמ ןתונ הז ילכ  .





	  לעפת לחנה תושר  טרופמ ןונכת םודיקל  תושר םע ףותישב עוציבוזוקינה ,  םימה ידיגאתבויבהו ,  תוימוקמ תויושרהביבסה תנגהל דרשמהו.
	  לעפת לחנה תושר  טרופמ ןונכת םודיקל  תושר םע ףותישב עוציבוזוקינה ,  םימה ידיגאתבויבהו ,  תוימוקמ תויושרהביבסה תנגהל דרשמהו.
	  לעפת לחנה תושר  טרופמ ןונכת םודיקל  תושר םע ףותישב עוציבוזוקינה ,  םימה ידיגאתבויבהו ,  תוימוקמ תויושרהביבסה תנגהל דרשמהו.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	םידיגאת


	•
	•
	•
	זוקינ תושר


	•
	•
	•
	תוימוקמ תויושר


	•
	•
	•
	נגה"ס


	•
	•
	•
	םימה תושר






	ב.
	ב.
	ב.
	ב.


	  ץיח לש ומויק תחטבה  ינפמ ןוקריה לע ןגיש עובק  ןגא חטש בורמ ץיק תומירזןולייאה
	  ץיח לש ומויק תחטבה  ינפמ ןוקריה לע ןגיש עובק  ןגא חטש בורמ ץיק תומירזןולייאה
	  ץיח לש ומויק תחטבה  ינפמ ןוקריה לע ןגיש עובק  ןגא חטש בורמ ץיק תומירזןולייאה


	  ןונכתב םילותש רכסל תומודה תולוכי לעב יסדנה ןורתפ תעמטה ןולייא קראפ לש רגאמה– הביאשו ץיק תומירזל קיפאה תמיסח לופיטלדפשב"ן.
	  ןונכתב םילותש רכסל תומודה תולוכי לעב יסדנה ןורתפ תעמטה ןולייא קראפ לש רגאמה– הביאשו ץיק תומירזל קיפאה תמיסח לופיטלדפשב"ן.
	  ןונכתב םילותש רכסל תומודה תולוכי לעב יסדנה ןורתפ תעמטה ןולייא קראפ לש רגאמה– הביאשו ץיק תומירזל קיפאה תמיסח לופיטלדפשב"ן.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  םוהיז יעוריא ינפמ השביה הנועב עובק ץיח לש ומויק ךשמה תחטבהןולייא ןגא ללכמ.


	•
	•
	•
	 הביאשה תנחתב
	M
	1 
	  תומירז תא טולקת רשא הביאש תנחת םיקהל ןתינןולייא לחנ הלעממ ץיקה .  לחנמ ץיק תומירזל הנעמ ןתונ אל הז ןורתפ ךאםיריפש ,רפוכ לחנו רוזא לחנ.


	•
	•
	•
	דבלב השביה הנועב תומירזל הנעמ ןתונ הז ילכ  .





	•
	•
	•
	•
	•
	•
	 תא ןחבת לחנה תושר רגאמ ןונכתתוסיוה  ןורש לאירא קראפ לש תדימבו הז טביהב ונכדעל לעפת ךרוצהםאתהב





	•
	•
	•
	•
	•
	•
	זוקינה תושר


	•
	•
	•
	  קראפ תרבחןורש לאירא


	•
	•
	•
	תנ"י


	•
	•
	•
	ןונכת תכשל








	Sect
	Figure
	Figure
	Figure
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס


	זוקינה תכרעמ
	זוקינה תכרעמ
	זוקינה תכרעמ


	2.5.1
	2.5.1
	2.5.1



	ילכה
	ילכה
	ילכה
	ילכה


	רואית
	רואית
	רואית


	טוריפ
	טוריפ
	טוריפ


	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד


	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ



	  ץיק תומירזמ ןוקריה קותינהבר לחנ ןגאב
	  ץיק תומירזמ ןוקריה קותינהבר לחנ ןגאב
	  ץיק תומירזמ ןוקריה קותינהבר לחנ ןגאב
	  ץיק תומירזמ ןוקריה קותינהבר לחנ ןגאב


	הבר לחנ ןגאב ,הבר תבצחמ דרומב ,  םילאיצנטופ  םוהיז תורוקמ םימייקםיכפש תכלוהו הביאש תויתשתו היישעת ירוזא רפסמ םה םייזכרמהש .  תמקההבר לחנ קיפאב ץיק תומירז ףוסיאל הביאש תנחתו רכס ,  שיבכל תיברעמ6  , ןוקריה לע הבושח הנגה רציית(ולש יעבטה עטקב )  לש םינוש םיעוריא ינפמהשביה הנועב  תומרזה.
	הבר לחנ ןגאב ,הבר תבצחמ דרומב ,  םילאיצנטופ  םוהיז תורוקמ םימייקםיכפש תכלוהו הביאש תויתשתו היישעת ירוזא רפסמ םה םייזכרמהש .  תמקההבר לחנ קיפאב ץיק תומירז ףוסיאל הביאש תנחתו רכס ,  שיבכל תיברעמ6  , ןוקריה לע הבושח הנגה רציית(ולש יעבטה עטקב )  לש םינוש םיעוריא ינפמהשביה הנועב  תומרזה.
	הבר לחנ ןגאב ,הבר תבצחמ דרומב ,  םילאיצנטופ  םוהיז תורוקמ םימייקםיכפש תכלוהו הביאש תויתשתו היישעת ירוזא רפסמ םה םייזכרמהש .  תמקההבר לחנ קיפאב ץיק תומירז ףוסיאל הביאש תנחתו רכס ,  שיבכל תיברעמ6  , ןוקריה לע הבושח הנגה רציית(ולש יעבטה עטקב )  לש םינוש םיעוריא ינפמהשביה הנועב  תומרזה.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	םיביכרמ השולש לולכי ץיח לכ ןונכת : הנועב קיפאה לש תיזיפ המיסחהשביה ,המיסחה ירוחאמ רצונה םוגיאה לש תיטמוטוא הביאש תלוכי  ,ץיק תמירז תעגה לע הארתה יעצמאו.





	  םודיקל לעפת לחנה תושר  עוציבו טרופמ ןונכת  םימרוגה םע ףותישבםייטנבלרה
	  םודיקל לעפת לחנה תושר  עוציבו טרופמ ןונכת  םימרוגה םע ףותישבםייטנבלרה
	  םודיקל לעפת לחנה תושר  עוציבו טרופמ ןונכת  םימרוגה םע ףותישבםייטנבלרה


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	זוקינה תושר


	•
	•
	•
	אומ"ןורשה םורד ז


	•
	•
	•
	  בויבו םימ דיגאת ןיעקפא








	Sect
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Span
	זוקינ תמכס
	זוקינ תמכס
	הליש לחנ ןגא דרומ


	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס


	זוקינה תכרעמ
	זוקינה תכרעמ
	זוקינה תכרעמ


	2.5.2
	2.5.2
	2.5.2



	ילכה
	ילכה
	ילכה
	ילכה


	רואית
	רואית
	רואית


	טוריפ
	טוריפ
	טוריפ


	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד


	ןיינע ילעב
	ןיינע ילעב
	ןיינע ילעב



	  ץיק תומירזמ ןוקריה קותינהליש לחנ ןגאב
	  ץיק תומירזמ ןוקריה קותינהליש לחנ ןגאב
	  ץיק תומירזמ ןוקריה קותינהליש לחנ ןגאב
	  ץיק תומירזמ ןוקריה קותינהליש לחנ ןגאב


	הליש לחנ ןגאב , היישעת ירוזא  םה םייזכרמהש םילאיצנטופ םוהיז תורוקמ םימייק(הלוגס ,בצח  )תיאלקחו תיתיישעת תוליעפ םיללוכה םייאלקח םיבושיי ,  תלוספב לופיט ינקתמו םירוגס תלוספ ירתאתונוש תויתשתו ,הקינס תונחתו םיכפש תכלוה יווק לש תפעוסמ תשרל ףסונב.
	הליש לחנ ןגאב , היישעת ירוזא  םה םייזכרמהש םילאיצנטופ םוהיז תורוקמ םימייק(הלוגס ,בצח  )תיאלקחו תיתיישעת תוליעפ םיללוכה םייאלקח םיבושיי ,  תלוספב לופיט ינקתמו םירוגס תלוספ ירתאתונוש תויתשתו ,הקינס תונחתו םיכפש תכלוה יווק לש תפעוסמ תשרל ףסונב.
	הליש לחנ ןגאב , היישעת ירוזא  םה םייזכרמהש םילאיצנטופ םוהיז תורוקמ םימייק(הלוגס ,בצח  )תיאלקחו תיתיישעת תוליעפ םיללוכה םייאלקח םיבושיי ,  תלוספב לופיט ינקתמו םירוגס תלוספ ירתאתונוש תויתשתו ,הקינס תונחתו םיכפש תכלוה יווק לש תפעוסמ תשרל ףסונב.
	הליש לחנ קיפאב ץיק תומירז ףוסיאל הביאש תנחתו רכס תמקה ,פ לש תלוספה רתא דרומב"ת ,  רצייתהשביה הנועב תומרזה לש םיעוריא ןווגמ ינפמ ןוקריה לע הבושח הנגה.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	םיביכרמ השולש לולכי ץיח לכ ןונכת : תיזיפ המיסחהשביה הנועב קיפאה לש ,  הביאש תלוכיהמיסחה ירוחאמ רצונה םוגיאה לש תיטמוטוא  ,ץיק תמירז תעגה לע הארתה יעצמאו.





	  םודיקל לעפת לחנה תושר  עוציבו טרופמ ןונכת  םימרוגה םע ףותישבםייטנבלרה
	  םודיקל לעפת לחנה תושר  עוציבו טרופמ ןונכת  םימרוגה םע ףותישבםייטנבלרה
	  םודיקל לעפת לחנה תושר  עוציבו טרופמ ןונכת  םימרוגה םע ףותישבםייטנבלרה


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  םימ דיגאתבטימ בויבו


	•
	•
	•
	זוקינ תושר


	•
	•
	•
	פ תיריע"ת


	•
	•
	•
	נגה"ס
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	Figure
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	  עצומ רוזא  ץיח תניחבל  תומירז קותינלץיק ימ
	  עצומ רוזא  ץיח תניחבל  תומירז קותינלץיק ימ


	Figure
	הוקת חתפ
	הוקת חתפ

	א.ת .הלוגס
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	Textbox
	P

	Textbox
	P

	Textbox
	P

	Figure
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	Sect
	Figure
	Figure
	Span
	זוקינ תמכס
	זוקינ תמכס
	הנק לחנ ןגא


	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס


	זוקינה תכרעמ
	זוקינה תכרעמ
	זוקינה תכרעמ


	2.5.3
	2.5.3
	2.5.3



	ילכה
	ילכה
	ילכה
	ילכה


	רואית
	רואית
	רואית


	טוריפ
	טוריפ
	טוריפ


	הלועפ יכרד
	הלועפ יכרד
	הלועפ יכרד


	ןיינע ילעב
	ןיינע ילעב
	ןיינע ילעב



	  תומירזמ ןוקריה קותינ  הנק לחנ ןגאב ץיק  שגפמה תדוקנ הלעמבסדה לחנ םע
	  תומירזמ ןוקריה קותינ  הנק לחנ ןגאב ץיק  שגפמה תדוקנ הלעמבסדה לחנ םע
	  תומירזמ ןוקריה קותינ  הנק לחנ ןגאב ץיק  שגפמה תדוקנ הלעמבסדה לחנ םע
	  תומירזמ ןוקריה קותינ  הנק לחנ ןגאב ץיק  שגפמה תדוקנ הלעמבסדה לחנ םע


	הנק לחנ ןגאב ,םה םייזכרמהש םילאיצנטופ םוהיז תורוקמ  :  וקה ידיצ ינשמ םיינוריע םיבושייקוריה ,םיחלוק ירגאמ ,טמ"שןורשה םורד ,הקצומ תלוספ יעגפמ ,  תכלוה יווק לש תשרםייאלקח םיבושיי לש תוליעפו הקינס תונחתו םיכפש.
	הנק לחנ ןגאב ,םה םייזכרמהש םילאיצנטופ םוהיז תורוקמ  :  וקה ידיצ ינשמ םיינוריע םיבושייקוריה ,םיחלוק ירגאמ ,טמ"שןורשה םורד ,הקצומ תלוספ יעגפמ ,  תכלוה יווק לש תשרםייאלקח םיבושיי לש תוליעפו הקינס תונחתו םיכפש.
	הנק לחנ ןגאב ,םה םייזכרמהש םילאיצנטופ םוהיז תורוקמ  :  וקה ידיצ ינשמ םיינוריע םיבושייקוריה ,םיחלוק ירגאמ ,טמ"שןורשה םורד ,הקצומ תלוספ יעגפמ ,  תכלוה יווק לש תשרםייאלקח םיבושיי לש תוליעפו הקינס תונחתו םיכפש.
	שביה עטקב הנק לחנ קיפאב ץיק תומירז ףוסיאל הביאש תנחתו רכס תמקה ,  הנגה רצייתהשביה הנועב תומרזה לש םיעוריא ןווגמ ינפמ ןוקריה לע הבושח.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	םיביכרמ השולש לולכי ץיח לכ ןונכת : הנועב קיפאה לש תיזיפ המיסחהשביה ,המיסחה ירוחאמ רצונה םוגיאה לש תיטמוטוא הביאש תלוכי  ,ץיק תמירז תעגה לע הארתה יעצמאו.


	•
	•
	•
	 תקתעה לש תויועמשמה תא ןוחבל שיטמ"שפכ" ןורשה דוה סמת תרגסמב תננכותמה" א
	48





	  לעפת לחנה תושר  טרופמ ןונכת םודיקל  םע ףותישב עוציבוםייטנבלרה םימרוגה
	  לעפת לחנה תושר  טרופמ ןונכת םודיקל  םע ףותישב עוציבוםייטנבלרה םימרוגה
	  לעפת לחנה תושר  טרופמ ןונכת םודיקל  םע ףותישב עוציבוםייטנבלרה םימרוגה


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  םימ דיגאתבויבו


	•
	•
	•
	זוקינ תושר


	•
	•
	•
	אומ"  םורד זןורשה


	•
	•
	•
	נגה"ס
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	  ץמאמה דוקימ  םוצמצל תוליעפהו  ירוזאב  ןוקריל ןוכיסה  םייפיצפס היישעתןגאב ,  תכרעהל םאתהבןוקריה םוהיזל ןוכיסה
	  ץמאמה דוקימ  םוצמצל תוליעפהו  ירוזאב  ןוקריל ןוכיסה  םייפיצפס היישעתןגאב ,  תכרעהל םאתהבןוקריה םוהיזל ןוכיסה
	  ץמאמה דוקימ  םוצמצל תוליעפהו  ירוזאב  ןוקריל ןוכיסה  םייפיצפס היישעתןגאב ,  תכרעהל םאתהבןוקריה םוהיזל ןוכיסה


	  תמייקתמ םהב ןגאב היישעת ירוזא לאיצנטופ םיווהמ תיתיישעת תוליעפ  סחיב לחנה םוהיזל יתועמשמ םינוכיסה ינש םירחא עקרק ישומישלםה ןוקריב םימה תוכיאל םייזכרמה  : תעב זוקינה תכרעמ ךרד תומרזהםיעוריא/  רגנ ימ תמירז ןכו תולקתםימהוזמ םיחטשממ  .
	  תמייקתמ םהב ןגאב היישעת ירוזא לאיצנטופ םיווהמ תיתיישעת תוליעפ  סחיב לחנה םוהיזל יתועמשמ םינוכיסה ינש םירחא עקרק ישומישלםה ןוקריב םימה תוכיאל םייזכרמה  : תעב זוקינה תכרעמ ךרד תומרזהםיעוריא/  רגנ ימ תמירז ןכו תולקתםימהוזמ םיחטשממ  .
	  תמייקתמ םהב ןגאב היישעת ירוזא לאיצנטופ םיווהמ תיתיישעת תוליעפ  סחיב לחנה םוהיזל יתועמשמ םינוכיסה ינש םירחא עקרק ישומישלםה ןוקריב םימה תוכיאל םייזכרמה  : תעב זוקינה תכרעמ ךרד תומרזהםיעוריא/  רגנ ימ תמירז ןכו תולקתםימהוזמ םיחטשממ  .
	 תיתיישעת תוליעפ ןוקריה ןגאבש ןוויכ(היישעת ,הכאלמ ,הקיטסיגול  ,הקוסעת )םיבר םידקומב , תרזופמה  תויושרבו םיבושייב ןגאה חטש ינפ לעתונוש ,  םידקומה תא תוהזל שרדנ לחנה םוהיזל הובגה ןוכיסה ילעב  םוצמצל ץמאמה תא דקמ הרטמב  םהמ היישעת ירוזא רפסמב םוהיזהרתוי הובג ןוכיסה לאיצנטופ.


	הקוסעתו היישעת תוליעפמ ןוכיסה תכרעהל םילוקיש:
	הקוסעתו היישעת תוליעפמ ןוכיסה תכרעהל םילוקיש:
	הקוסעתו היישעת תוליעפמ ןוכיסה תכרעהל םילוקיש:
	•
	•
	•
	•
	ןוקריה לש דוקימה ןגאב היישעת ירוזא ,לחנל תילוארדיה בורק היישעתה רוזאש לככ ,ןוכיסה תמר הלוע ךכ
	/
	לחנהמ המירזה קחרמל הרושק תילוארדיה הבריק , זוקינה תכרעמ יפואל(םילחנ ,תולעת ,םילבומ ) תניחבמסופסיחה ,לוחלחהו  יודיאה , םימ יפוג הבריק– םיבוטר םילבוי םוהיז(ןולייא/הנק ) רתוי הליעי הרוצב םימהזמ ריבעהל לולעןוקריל.


	•
	•
	•
	 היישעתה רוזא יפוא-םישומישהו תוליעפה גוס . הקוסעת ירוזאש איה החנההםינגומוה  םידרשמב םינייפואמהלחנה םוהיזל הובג ןוכיס םיווהמ םניא רחסמו ,הכאלמו היישעת ישומיש שי םהב םירוזא תמועל.


	•
	•
	•
	 תיתביבסה הרקבהו הרדסהה תמר–לודג רעפ םייק ,דוקימה ןגא ךותב ,ןוגכ הקוסעתו היישעת ירוזא ןיב : הירא תיירקםיקסע יושיר תקלחמו תינוריע תיתביבס הדיחי תועצמאב תימוקמה תושרה תלעופ וב ,א ןיבל.ת . וניאש םסאק רפכתינונכת רדסומ , םילעופ וב םיקסעה(םבורב ) אללתונוישרהחינז תיתביבסה הרקבה תמרו קסע.


	•
	•
	•
	וילבוי וא ןוקריה לש הפצה טשפ םוחתב היישעת ירוזא ,רתוי ההובג ןוכיס תמר םיאטבמ.


	•
	•
	•
	 לחנה לש תיגולוקאה תושיגרל םאתהב ןוקריל המרזהה תדוקנ–  עטקב איה לחנה לש ההובגה תועיגפש ךירעהל ןתינהנטק םימה תומכו השיגר תיגולוקאה תכרעמה וב יעבטה .  תיגולוקא הניחבמ תוחפ שיגר תויהל יושע חולמה עטקהםימה תומכ תניחבמו ,הפישחה תא םצמצמ דרומב ומוקימו.



	 והוז םייקה בצמה חותינ ךמס לע8םירחאל סחיב הובג ןוכיסב םירוזא :הלוגס ,הירא תיריק , ןיעה שאר(ןשי) ,םסאק רפכ ,  ינבקרב ,ןולוח ,ןמאנ הוונו רוזא.
	ינאברואה חותיפה תומגמל הרושקה תוימנידה לשב ,הירפירפל תמהזמ היישעת תוקחודש , תא םעפ ידמ ךירעהל שרדנןוכיסה תנומת.


	  דקמת לחנה תושר תוליעפה תא םוהיזה םוצמצל ירוזאב ןוקריל  םהש היישעתה הובג ןוכיס ילעבלחנה םוהיזל רתוי
	  דקמת לחנה תושר תוליעפה תא םוהיזה םוצמצל ירוזאב ןוקריל  םהש היישעתה הובג ןוכיס ילעבלחנה םוהיזל רתוי
	  דקמת לחנה תושר תוליעפה תא םוהיזה םוצמצל ירוזאב ןוקריל  םהש היישעתה הובג ןוכיס ילעבלחנה םוהיזל רתוי


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	 תושרהתימוקמה


	•
	•
	•
	  הדיחיתיתביבס


	•
	•
	•
	  דרשמהנגהל"ס






	ב.
	ב.
	ב.
	ב.


	  ומסחיש םיציח תמקה  ירוזאמ ץיק ימ תומירזהיישעת
	  ומסחיש םיציח תמקה  ירוזאמ ץיק ימ תומירזהיישעת
	  ומסחיש םיציח תמקה  ירוזאמ ץיק ימ תומירזהיישעת


	  הנועב הביאשו הריכס ןקתמ תמקההשביה ,  םילחנו זוקינ תולעת לעהיישעת ירוזא םיזקנמה .  הווהיש ןקתמןוקריל ץיק תומירז תעגה ינפב ץיח.
	  הנועב הביאשו הריכס ןקתמ תמקההשביה ,  םילחנו זוקינ תולעת לעהיישעת ירוזא םיזקנמה .  הווהיש ןקתמןוקריל ץיק תומירז תעגה ינפב ץיח.
	  הנועב הביאשו הריכס ןקתמ תמקההשביה ,  םילחנו זוקינ תולעת לעהיישעת ירוזא םיזקנמה .  הווהיש ןקתמןוקריל ץיק תומירז תעגה ינפב ץיח.
	  הניחבל תעצומ םינקתמ תמקהםירתא השולשב :ןולוח-רוזא ,  קרב ינב(תבכרה) , םסאק רפכ(ינופצ) ,  יפכםיפיעסב ןלהל טרופמש :3.1.1 ,3.1.2  ,3.1.3


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  לש המרזה וא זוקינה תכרעמל םינוש םיגוסמ םירמוח לש תונווכמ תומרזה תוללוכ היישעת ירוזאמ ץיק תומירזהלקת יעוריא תעב םירמוח  .


	•
	•
	•
	התלעה ורקסנש היישעתה ירוזאמ םיאצויה זוקינה יריצ תניחב ,םירקמה בורב ,ץיק ימ תמירזל םירורב םינמיס  .


	•
	•
	•
	םהיניב םירטמרפ ןווגמ הרושק ןוקריל ןוכיסה תמר :לחנהמ רוקמה קחרמ ,היישעתה רוזאב תוליעפהו םישומישה גוס  , זוקינה תכרעמ יפוא(םילבומ וא םילחנו תולעת) ,רמוחה תומכ ,דועו היישעתה רוזאב תיתביבסה הרקבה תדימ.


	•
	•
	•
	ןוקריל היישעת רוזא ןיב יזיפ ץיח תריצי ,בויבב לופיטה תכרעמל םיכפש תביאש תלוכי ללוכה ,  ינפמ הנגה רשפאתלחנה םוהיז





	  לעפת לחנה תושר  ןונכת םודיקל  עוציבו טרופמ  םע ףותישבםייטנבלרה םימרוגה
	  לעפת לחנה תושר  ןונכת םודיקל  עוציבו טרופמ  םע ףותישבםייטנבלרה םימרוגה
	  לעפת לחנה תושר  ןונכת םודיקל  עוציבו טרופמ  םע ףותישבםייטנבלרה םימרוגה


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  םימ ידיגאתביבו


	•
	•
	•
	זוקינ תושר


	•
	•
	•
	 תויושרתוימוקמ


	•
	•
	•
	נגה"ס








	Sect
	Figure
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס


	הקוסעתו היישעת ירוזא
	הקוסעתו היישעת ירוזא
	הקוסעתו היישעת ירוזא


	3.1.1
	3.1.1
	3.1.1



	ילכה
	ילכה
	ילכה
	ילכה


	רואית
	רואית
	רואית


	טוריפ
	טוריפ
	טוריפ


	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד


	ןיינע ילעב
	ןיינע ילעב
	ןיינע ילעב



	  ןוקריהו הבר לחנ קותינ  םרוקמש ץיק תומירזמ  םסאק רפכ היישעתה רוזאב
	  ןוקריהו הבר לחנ קותינ  םרוקמש ץיק תומירזמ  םסאק רפכ היישעתה רוזאב
	  ןוקריהו הבר לחנ קותינ  םרוקמש ץיק תומירזמ  םסאק רפכ היישעתה רוזאב
	  ןוקריהו הבר לחנ קותינ  םרוקמש ץיק תומירזמ  םסאק רפכ היישעתה רוזאב


	 םסאק רפכ לש היישעתה רוזא לכ תא( תורדסומ תויתשת ללוכ וניאו יקוח וניא ובורברגנ ימו םיכפשב לופיטל) , שיבכ תחת תרבועה תחא זוקינ תלעת הבר לחנל תזקנמ5  .
	 םסאק רפכ לש היישעתה רוזא לכ תא( תורדסומ תויתשת ללוכ וניאו יקוח וניא ובורברגנ ימו םיכפשב לופיטל) , שיבכ תחת תרבועה תחא זוקינ תלעת הבר לחנל תזקנמ5  .
	 םסאק רפכ לש היישעתה רוזא לכ תא( תורדסומ תויתשת ללוכ וניאו יקוח וניא ובורברגנ ימו םיכפשב לופיטל) , שיבכ תחת תרבועה תחא זוקינ תלעת הבר לחנל תזקנמ5  .


	  לע ץיק ימ תביאשל העובק הביאש תנחתו יתנוע רכס תמקהזוקינה תלעת , שיבכו היישעתה רוזא ןיב5 , לע הבושח הנגה רציית ןוקריה(כ יוצמ ןוקריה לש יקנה עטקה-4ק" רוזאמ המירז חווט מהיישעתה .)תת םע ינונכת םואת שרדנ" ל98.
	  לע ץיק ימ תביאשל העובק הביאש תנחתו יתנוע רכס תמקהזוקינה תלעת , שיבכו היישעתה רוזא ןיב5 , לע הבושח הנגה רציית ןוקריה(כ יוצמ ןוקריה לש יקנה עטקה-4ק" רוזאמ המירז חווט מהיישעתה .)תת םע ינונכת םואת שרדנ" ל98.
	  לע ץיק ימ תביאשל העובק הביאש תנחתו יתנוע רכס תמקהזוקינה תלעת , שיבכו היישעתה רוזא ןיב5 , לע הבושח הנגה רציית ןוקריה(כ יוצמ ןוקריה לש יקנה עטקה-4ק" רוזאמ המירז חווט מהיישעתה .)תת םע ינונכת םואת שרדנ" ל98.


	  לעפת לחנה תושר  טרופמ ןונכת םודיקל  םע ףותישב עוציבוםייטנבלרה םימרוגה
	  לעפת לחנה תושר  טרופמ ןונכת םודיקל  םע ףותישב עוציבוםייטנבלרה םימרוגה
	  לעפת לחנה תושר  טרופמ ןונכת םודיקל  םע ףותישב עוציבוםייטנבלרה םימרוגה


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	בויבו םימ ידיגאת


	•
	•
	•
	זוקינ תושר


	•
	•
	•
	תוימוקמ תויושר


	•
	•
	•
	נגה"ס


	•
	•
	•
	תו"ל







	Figure
	Span
	  תניחבל רוזא  קותינל ץיח  ימ תומירזץיק
	  תניחבל רוזא  קותינל ץיח  ימ תומירזץיק


	Figure

	Sect
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Span
	  תניחבל רוזא  קותינל ץיח  ימ תומירזץיק
	  תניחבל רוזא  קותינל ץיח  ימ תומירזץיק


	Figure
	Span
	  תניחבל רוזא  קותינל ץיח  ימ תומירזץיק
	  תניחבל רוזא  קותינל ץיח  ימ תומירזץיק


	Figure
	Figure
	א.ת .תבכרה
	א.ת .תבכרה

	א.ת .ליחה תמר
	א.ת .ליחה תמר

	קרב ינב
	קרב ינב

	ופי ביבא לת
	ופי ביבא לת

	Textbox
	P

	Textbox
	P

	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס


	הקוסעתו היישעת ירוזא
	הקוסעתו היישעת ירוזא
	הקוסעתו היישעת ירוזא


	3.1.2
	3.1.2
	3.1.2



	ילכה
	ילכה
	ילכה
	ילכה


	רואית
	רואית
	רואית


	טוריפ
	טוריפ
	טוריפ


	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד


	ןיינע ילעב
	ןיינע ילעב
	ןיינע ילעב



	  ץיק תומירזמ ןוקריה קותינ  היישעת רוזא ב םרוקמשקרב ינבב תבכרה
	  ץיק תומירזמ ןוקריה קותינ  היישעת רוזא ב םרוקמשקרב ינבב תבכרה
	  ץיק תומירזמ ןוקריה קותינ  היישעת רוזא ב םרוקמשקרב ינבב תבכרה
	  ץיק תומירזמ ןוקריה קותינ  היישעת רוזא ב םרוקמשקרב ינבב תבכרה


	קרב ינב לש היישעתה רוזא תא תוזקנמ  תוחותפ תולעת יתש ,  ץיק ונחת תמקה
	קרב ינב לש היישעתה רוזא תא תוזקנמ  תוחותפ תולעת יתש ,  ץיק ונחת תמקה
	קרב ינב לש היישעתה רוזא תא תוזקנמ  תוחותפ תולעת יתש ,  ץיק ונחת תמקה


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  לע ץיק ימ תביאשל העובק הביאש תנחתו יתנוע רכס תמקהזוקינה תולעת ,ןוקריהו היישעתה רוזא ןיב , הבושח הנגה רצייתלחנה לע


	•
	•
	•
	 םע םואית שרדנתוינכתה הלא םירוזאב תורשואמה–מת"ל
	1045
	קרב ינבב ןוקריה קראפו





	  לעפת לחנה תושר  טרופמ ןונכת םודיקל  םע ףותישב עוציבוםייטנבלרה םימרוגה
	  לעפת לחנה תושר  טרופמ ןונכת םודיקל  םע ףותישב עוציבוםייטנבלרה םימרוגה
	  לעפת לחנה תושר  טרופמ ןונכת םודיקל  םע ףותישב עוציבוםייטנבלרה םימרוגה


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	 ינב בויבו םימ ידיגאתקרב


	•
	•
	•
	זוקינ תושר


	•
	•
	•
	קרב ינב תיריע


	•
	•
	•
	נגה"ס







	Textbox
	P

	Textbox
	P

	Textbox
	P


	Sect
	Figure
	Figure
	Span
	זוקינ תמכס
	זוקינ תמכס
	םילותש רכס ןגא


	Figure
	Figure
	Span
	א .היישעת
	א .היישעת


	Figure
	Span
	רוזא תלעת
	רוזא תלעת


	Figure
	Span
	םילותש רכס
	םילותש רכס


	Figure
	Span
	נ .ןולייא
	נ .ןולייא


	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Span
	ץיק ימ רכסל עצומ םוקימ
	ץיק ימ רכסל עצומ םוקימ


	Figure
	Figure
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס


	הקוסעתו היישעת ירוזא
	הקוסעתו היישעת ירוזא
	הקוסעתו היישעת ירוזא


	3.1.3
	3.1.3
	3.1.3



	 הנשמ תייגוס– תמקהםיצייח(םירפאב )ןוקריל ץיק תומירז תעינמל הנשמ ינגאב
	 הנשמ תייגוס– תמקהםיצייח(םירפאב )ןוקריל ץיק תומירז תעינמל הנשמ ינגאב
	 הנשמ תייגוס– תמקהםיצייח(םירפאב )ןוקריל ץיק תומירז תעינמל הנשמ ינגאב
	 הנשמ תייגוס– תמקהםיצייח(םירפאב )ןוקריל ץיק תומירז תעינמל הנשמ ינגאב



	ילכה
	ילכה
	ילכה
	ילכה


	רואית
	רואית
	רואית


	טוריפ
	טוריפ
	טוריפ


	הלועפ יכרד
	הלועפ יכרד
	הלועפ יכרד


	ןיינע ילעב
	ןיינע ילעב
	ןיינע ילעב



	  תומירזמ ןולייא לחנ קותינ  וקלחב םרוקמש ץיקא לש יברעמה.ת .  ןולוחאמו.ת .רוזא
	  תומירזמ ןולייא לחנ קותינ  וקלחב םרוקמש ץיקא לש יברעמה.ת .  ןולוחאמו.ת .רוזא
	  תומירזמ ןולייא לחנ קותינ  וקלחב םרוקמש ץיקא לש יברעמה.ת .  ןולוחאמו.ת .רוזא
	  תומירזמ ןולייא לחנ קותינ  וקלחב םרוקמש ץיקא לש יברעמה.ת .  ןולוחאמו.ת .רוזא


	  ילכל יפולח ילכ םינוכיס םוצמצלסמ '2.5.4.
	  ילכל יפולח ילכ םינוכיס םוצמצלסמ '2.5.4.
	  ילכל יפולח ילכ םינוכיס םוצמצלסמ '2.5.4.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  הביאש תנחתו יתנוע רכס תמקהרוזא תלעת לע ץיק ימל


	•
	•
	•
	  תומירז לכ תטילק רשפאי רכסה ץיקהאמ.ת .רוזאו ןולוח , ןניאשםילותש רכסב תורצענ





	 לחנה תושר  םודיקל לעפת  טרופמ ןונכת ףותישב עוציבו  םימרוגה םעםייטנבלרה
	 לחנה תושר  םודיקל לעפת  טרופמ ןונכת ףותישב עוציבו  םימרוגה םעםייטנבלרה
	 לחנה תושר  םודיקל לעפת  טרופמ ןונכת ףותישב עוציבו  םימרוגה םעםייטנבלרה


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	זוקינ תושר


	•
	•
	•
	דוגיא"ן


	•
	•
	•
	ת תיריע"א







	םוליצ :רימע ינד
	םוליצ :רימע ינד
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	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס


	הקוסעתו היישעת ירוזא
	הקוסעתו היישעת ירוזא
	הקוסעתו היישעת ירוזא


	3.2
	3.2
	3.2



	 הנשמ תייגוס–הקוסעתו היישעת ירוזאמ ןוקריל ןוכיסה םוצמצ
	 הנשמ תייגוס–הקוסעתו היישעת ירוזאמ ןוקריל ןוכיסה םוצמצ
	 הנשמ תייגוס–הקוסעתו היישעת ירוזאמ ןוקריל ןוכיסה םוצמצ
	 הנשמ תייגוס–הקוסעתו היישעת ירוזאמ ןוקריל ןוכיסה םוצמצ



	ילכה
	ילכה
	ילכה
	ילכה


	רואית
	רואית
	רואית


	טוריפ
	טוריפ
	טוריפ


	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד


	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ



	א
	א
	א
	א


	  תויחנה ץבוק שוביגתונוישרל קסע-
	  תויחנה ץבוק שוביגתונוישרל קסע-
	  תויחנה ץבוק שוביגתונוישרל קסע-
	Good Practice 
	Good Practice 
	  טביהב  ימ לש תומירזה םוצמצ לש  ירוזאמ םימהוזמ רגנהקוסעתו היישעת.



	  היישעת ירוזא לש םנוד יפלא תורשע ןוקריה ןגאבהקוסעתו ,םיננכותמו םימייק . םירוזאב ורוקמש יליע רגנןוקריה לע עיפשהלו םהוזמ תויהל יופצ ולא ,  דחוימבןושאר םשג יעוריא תעב.
	  היישעת ירוזא לש םנוד יפלא תורשע ןוקריה ןגאבהקוסעתו ,םיננכותמו םימייק . םירוזאב ורוקמש יליע רגנןוקריה לע עיפשהלו םהוזמ תויהל יופצ ולא ,  דחוימבןושאר םשג יעוריא תעב.
	  היישעת ירוזא לש םנוד יפלא תורשע ןוקריה ןגאבהקוסעתו ,םיננכותמו םימייק . םירוזאב ורוקמש יליע רגנןוקריה לע עיפשהלו םהוזמ תויהל יופצ ולא ,  דחוימבןושאר םשג יעוריא תעב.
	תמייקה הרקבה תא חתנתש םילכה לסל ךשמה תדובע  ,התוליעי , תושרדנ תוירוטלוגר תושירד(ןוגכ :  הינב תויוכזיוריק תפסותל )  םצמציש הוותמ עיצתו םיפסונ םיטביהוהז רוקממ רגנ ימב םוהיזה יפקיה תא.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	רגנ ימב םוהיזה םוצמצל םייסיסב תונורקע ינש שי:


	א
	א
	א
	א
	-
	 תוליעפ תעצבתמ םהב םיחטשמ יוריק(ןוגכ :םילג ירמוח תנסחא  ,דכו תלוספ תנסחא' .)  אוהו םהוזמ רגנ תורצוויה ענומ יוריקהרתויב ליעיה ןורתפה.


	ב
	ב
	ב
	-
	 רגנל םוהיז םימרות םניאש םיחטשמ ןיב םימרז תדרפה( לשמל–תוגג) ,םהוזמ רגנ אצוי םהמ םיחטשמ ןיבל . הז ןורקעל םאתהב  רגנה לש תישפוח המרזהו םוהיזב םידושחה רגנה ימב לופיט שרדנזוקינה תכרעמל יקנה.



	•
	•
	•
	 םינגועמ תויהל ולכוי הדובעה ירצותתונוישרבקסע.





	 םילכה לסל ךשמה תדובע–שוביג
	 םילכה לסל ךשמה תדובע–שוביג
	 םילכה לסל ךשמה תדובע–שוביג
	Good Practice 
	Good Practice 
	 תוליעפ  לש היחנהל  ימ םוהיז לש טביהב יתיישעת יפוא תלעברגנ



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס


	•
	•
	•
	הלכלכה דרשמ


	•
	•
	•
	 ירוזא תולהנמהיישעת


	•
	•
	•
	זוקינה תושר


	•
	•
	•
	תוימוקמ תויושר


	•
	•
	•
	םימה תושר






	ב
	ב
	ב
	ב


	  טרופמ םישומיש רקס  םירחבנ היישעת ירוזאבוהוזש
	  טרופמ םישומיש רקס  םירחבנ היישעת ירוזאבוהוזש
	  טרופמ םישומיש רקס  םירחבנ היישעת ירוזאבוהוזש


	 םילכה לסל ךשמה תדובע– ירוזא לש תטרופמ הריקס םירחבנ היישעת(םהב םידקוממ םיקלח וא ) יוהיז ךרוצל  הלקת תעב ןוקריל הובג םוהיז לאיצנטופ ילעב םילעפמתפטושה תולהנתההמ קלחכ וא.
	 םילכה לסל ךשמה תדובע– ירוזא לש תטרופמ הריקס םירחבנ היישעת(םהב םידקוממ םיקלח וא ) יוהיז ךרוצל  הלקת תעב ןוקריל הובג םוהיז לאיצנטופ ילעב םילעפמתפטושה תולהנתההמ קלחכ וא.
	 םילכה לסל ךשמה תדובע– ירוזא לש תטרופמ הריקס םירחבנ היישעת(םהב םידקוממ םיקלח וא ) יוהיז ךרוצל  הלקת תעב ןוקריל הובג םוהיז לאיצנטופ ילעב םילעפמתפטושה תולהנתההמ קלחכ וא.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	לחנה םוהיזל ןוכיסה תכרעה לע ססבתת הריקסל םירוזאה תריחב , יפואתמייקה תיתביבסה הרקבה תמרו היישעתה רוזאב תוליעפה.


	•
	•
	•
	םירקסה סיסב לע , םיאנת תפסות שורדל היהי ןתינןוישרלקסע ,חכמ  םיקסע יושיר תוקלחמ םע הלועפ ףותישב וא לחנה תושר תויוכמסהביבסה תנגהל דרשמהו תוימוקמה תויושרב.





	 טרופמ םישומיש רקס עצבת לחנה תושר  תוהזל הרטמב םירחבנ היישעת ירוזאב הובג םוהיז לאיצנטופ ילעב םישומישולא םישומישמ לחנל ןוכיסה תא םצמצלו
	 טרופמ םישומיש רקס עצבת לחנה תושר  תוהזל הרטמב םירחבנ היישעת ירוזאב הובג םוהיז לאיצנטופ ילעב םישומישולא םישומישמ לחנל ןוכיסה תא םצמצלו
	 טרופמ םישומיש רקס עצבת לחנה תושר  תוהזל הרטמב םירחבנ היישעת ירוזאב הובג םוהיז לאיצנטופ ילעב םישומישולא םישומישמ לחנל ןוכיסה תא םצמצלו


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	תוימוקמ תויושר


	•
	•
	•
	תויתביבס תודיחי


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס


	•
	•
	•
	םימה תושר






	ג
	ג
	ג
	ג


	  םילעפמב דקוממ לופיטםישומישה רקסמ םילועה
	  םילעפמב דקוממ לופיטםישומישה רקסמ םילועה
	  םילעפמב דקוממ לופיטםישומישה רקסמ םילועה


	 טרופמה םישומישה רקס יאצממ סיסב לע–  תודקמתהדחוימ ןוכיס םירציימכ רקסב ולעש םילעפמב , תועצמאבהפיכאו םיקסע יושיר.
	 טרופמה םישומישה רקס יאצממ סיסב לע–  תודקמתהדחוימ ןוכיס םירציימכ רקסב ולעש םילעפמב , תועצמאבהפיכאו םיקסע יושיר.
	 טרופמה םישומישה רקס יאצממ סיסב לע–  תודקמתהדחוימ ןוכיס םירציימכ רקסב ולעש םילעפמב , תועצמאבהפיכאו םיקסע יושיר.


	 םיאנת תפסותןוישרבהפיכא תולועפ דוקימ וא קסעה ,  םע הלועפ ףותישב דרשמה תוזוחמ םעו םיקסע יושיר תוקלחמגהל"ס תלעפה תועצמאב ואאשונב לחנה תושר תויוכמס .
	 םיאנת תפסותןוישרבהפיכא תולועפ דוקימ וא קסעה ,  םע הלועפ ףותישב דרשמה תוזוחמ םעו םיקסע יושיר תוקלחמגהל"ס תלעפה תועצמאב ואאשונב לחנה תושר תויוכמס .
	 םיאנת תפסותןוישרבהפיכא תולועפ דוקימ וא קסעה ,  םע הלועפ ףותישב דרשמה תוזוחמ םעו םיקסע יושיר תוקלחמגהל"ס תלעפה תועצמאב ואאשונב לחנה תושר תויוכמס .


	רקסה יאצממ חותינ סיסב לע ,  ההזת לופיטל םילעפמה תא לחנה תושרדקוממ ןפואב לעפתו
	רקסה יאצממ חותינ סיסב לע ,  ההזת לופיטל םילעפמה תא לחנה תושרדקוממ ןפואב לעפתו
	רקסה יאצממ חותינ סיסב לע ,  ההזת לופיטל םילעפמה תא לחנה תושרדקוממ ןפואב לעפתו


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	תוימוקמ תויושר


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס


	•
	•
	•
	תויתביבס תודיחי






	ד
	ד
	ד
	ד


	  ירוזאל תולהנמ תמקההיישעתה
	  ירוזאל תולהנמ תמקההיישעתה
	  ירוזאל תולהנמ תמקההיישעתה


	  לעב בושח ילוהינ ילכ תווהמ היישעת ירוזא לש תולהנמלחנל םוהיזה םוצמצל המורתל לאיצנטופ.
	  לעב בושח ילוהינ ילכ תווהמ היישעת ירוזא לש תולהנמלחנל םוהיזה םוצמצל המורתל לאיצנטופ.
	  לעב בושח ילוהינ ילכ תווהמ היישעת ירוזא לש תולהנמלחנל םוהיזה םוצמצל המורתל לאיצנטופ.
	  יתביבס ןוניס םיתיעל תועצבמ היישעת ירוזא תולהנמםילעפמ לש ,  תוירוזאה תויתשתה ךרעמב ליעי לופיט(בויבו זוקינ ללוכ) ,  ילעב םיפסונ םיטביהו תלוספ לוהינםוהיז יעוריאו רגנ יממ םוהיזה םוצמצל המורת.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	היישעת ירוזאל תוינוריע תולהנמ תמקה םודיק.


	•
	•
	•
	  ןוכיסה םוצמצל םירושקה םיטביה תרדסהל תומייק תולהנמ לומ הדובעןוקריה םוהיזל.


	•
	•
	•
	דוקימה ןגאב היישעת ירוזאב תודקמתה


	•
	•
	•
	רגנ י לוהינב תודקמתה ,הקוזחת לש םיטביה ,לועפת ,תולקת יעוריא  ,חווידו תיתביבס הרקב.





	  תויושרה םע לעפת לחנה תושר  םתמקה םדקל תויטנבלרה תוימוקמהולעפיש היישעת ירוזאל תולהנמ לש , ןיבראשה ,  ןוכיסה םוצמצ לש טביהב םגלחנה םוהיזל.
	  תויושרה םע לעפת לחנה תושר  םתמקה םדקל תויטנבלרה תוימוקמהולעפיש היישעת ירוזאל תולהנמ לש , ןיבראשה ,  ןוכיסה םוצמצ לש טביהב םגלחנה םוהיזל.
	  תויושרה םע לעפת לחנה תושר  םתמקה םדקל תויטנבלרה תוימוקמהולעפיש היישעת ירוזאל תולהנמ לש , ןיבראשה ,  ןוכיסה םוצמצ לש טביהב םגלחנה םוהיזל.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	הלכלכה דרשמ








	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס


	הקוסעתו היישעת ירוזא
	הקוסעתו היישעת ירוזא
	הקוסעתו היישעת ירוזא


	3.2
	3.2
	3.2



	 הנשמ תייגוס–הקוסעתו היישעת ירוזאמ ןוקריל ןוכיסה םוצמצ
	 הנשמ תייגוס–הקוסעתו היישעת ירוזאמ ןוקריל ןוכיסה םוצמצ
	 הנשמ תייגוס–הקוסעתו היישעת ירוזאמ ןוקריל ןוכיסה םוצמצ
	 הנשמ תייגוס–הקוסעתו היישעת ירוזאמ ןוקריל ןוכיסה םוצמצ



	ילכה
	ילכה
	ילכה
	ילכה


	רואית
	רואית
	רואית


	טוריפ
	טוריפ
	טוריפ


	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד


	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ



	ה
	ה
	ה
	ה


	  םיירטנולוו הלועפ יפותיש  םוצמצל םילעפמ םעםוהיזה לאיצנטופ
	  םיירטנולוו הלועפ יפותיש  םוצמצל םילעפמ םעםוהיזה לאיצנטופ
	  םיירטנולוו הלועפ יפותיש  םוצמצל םילעפמ םעםוהיזה לאיצנטופ


	 לאיצנטופב תורושקה תודקוממו תויפיצפס תויגוסב םייפיצפס םילעפמ לש םוהיזה–  תונעה תניחבןוכיסה םוצמצל לועפל םילעפמ לש תירטנולוו/םוהיזה
	 לאיצנטופב תורושקה תודקוממו תויפיצפס תויגוסב םייפיצפס םילעפמ לש םוהיזה–  תונעה תניחבןוכיסה םוצמצל לועפל םילעפמ לש תירטנולוו/םוהיזה
	 לאיצנטופב תורושקה תודקוממו תויפיצפס תויגוסב םייפיצפס םילעפמ לש םוהיזה–  תונעה תניחבןוכיסה םוצמצל לועפל םילעפמ לש תירטנולוו/םוהיזה


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	תש" פ-םיניישעת םע , ןניאש תולועפל תורושקה תודקוממ תויגוסב  םוהיזל ןוכיסה תא םצמצל תויושעו תיתביבסה היצלוגרהמ תובייחתמלחנה.





	  םישומישה רקס יאצממ סיסב לע  תונפל לכות לחנה תושר טרופמה  תוירטנולוו תולועפ ןוחבלו םילעפמללחנה םוהיזל ןוכיסה םוצמצל  .
	  םישומישה רקס יאצממ סיסב לע  תונפל לכות לחנה תושר טרופמה  תוירטנולוו תולועפ ןוחבלו םילעפמללחנה םוהיזל ןוכיסה םוצמצל  .
	  םישומישה רקס יאצממ סיסב לע  תונפל לכות לחנה תושר טרופמה  תוירטנולוו תולועפ ןוחבלו םילעפמללחנה םוהיזל ןוכיסה םוצמצל  .


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	םילעפמ


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס






	ו
	ו
	ו
	ו


	  תפסותל הנונראב תוחנההיישעת ירוזאב יורק
	  תפסותל הנונראב תוחנההיישעת ירוזאב יורק
	  תפסותל הנונראב תוחנההיישעת ירוזאב יורק


	  םיחטשממ םהוזמ רגנ תייעבל םיליעיה תונורתפה דחאחטשה יוריק אוה םילעפמ תורצח ךותב . תולעל רבעמ הנונרא ימולשת לש תפסונ תולע םג תמייק יוריקההרוקמה חטשה ףקיהמ תרזגנה . הנונראב תוחנה  רגנ ימ םוהיז לאיצנטופ ילעב םיחטשמ יוריק תפסותללעפמהמ תשרדנה העקשהל ץירמת תווהל תולוכי
	  םיחטשממ םהוזמ רגנ תייעבל םיליעיה תונורתפה דחאחטשה יוריק אוה םילעפמ תורצח ךותב . תולעל רבעמ הנונרא ימולשת לש תפסונ תולע םג תמייק יוריקההרוקמה חטשה ףקיהמ תרזגנה . הנונראב תוחנה  רגנ ימ םוהיז לאיצנטופ ילעב םיחטשמ יוריק תפסותללעפמהמ תשרדנה העקשהל ץירמת תווהל תולוכי
	  םיחטשממ םהוזמ רגנ תייעבל םיליעיה תונורתפה דחאחטשה יוריק אוה םילעפמ תורצח ךותב . תולעל רבעמ הנונרא ימולשת לש תפסונ תולע םג תמייק יוריקההרוקמה חטשה ףקיהמ תרזגנה . הנונראב תוחנה  רגנ ימ םוהיז לאיצנטופ ילעב םיחטשמ יוריק תפסותללעפמהמ תשרדנה העקשהל ץירמת תווהל תולוכי


	  רקסב ורתואש םייפיצפס םילעפמל הנונראב תוחנה ןתמל תורשפאה תניחב היישעת ירוזאב טרופמ םישומיש(ב ףיעס')
	  רקסב ורתואש םייפיצפס םילעפמל הנונראב תוחנה ןתמל תורשפאה תניחב היישעת ירוזאב טרופמ םישומיש(ב ףיעס')
	  רקסב ורתואש םייפיצפס םילעפמל הנונראב תוחנה ןתמל תורשפאה תניחב היישעת ירוזאב טרופמ םישומיש(ב ףיעס')


	 תתל תורשפאה לש תיטפשמ הניחב  יוריק תפסות רובע הנונראמ תוחנהרגנ םוהיז םצמצל הדעונש ,  םילעפמבטרופמ םישומיש רקסב ולעש
	 תתל תורשפאה לש תיטפשמ הניחב  יוריק תפסות רובע הנונראמ תוחנהרגנ םוהיז םצמצל הדעונש ,  םילעפמבטרופמ םישומיש רקסב ולעש
	 תתל תורשפאה לש תיטפשמ הניחב  יוריק תפסות רובע הנונראמ תוחנהרגנ םוהיז םצמצל הדעונש ,  םילעפמבטרופמ םישומיש רקסב ולעש


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	תוימוקמ תויושר


	•
	•
	•
	הלכלכה דרשמ






	ז
	ז
	ז
	ז


	  םייונישל תילכלכ הכימתםילעפמב
	  םייונישל תילכלכ הכימתםילעפמב
	  םייונישל תילכלכ הכימתםילעפמב


	  םידחוימ םיטקייורפ תולעב תופתתשהםייתדוקנ/  םילעפמב םירופישל םירושקה םייכילהתלחנה םוהיזל ןוכיסה תמר תא ומצמציש
	  םידחוימ םיטקייורפ תולעב תופתתשהםייתדוקנ/  םילעפמב םירופישל םירושקה םייכילהתלחנה םוהיזל ןוכיסה תמר תא ומצמציש
	  םידחוימ םיטקייורפ תולעב תופתתשהםייתדוקנ/  םילעפמב םירופישל םירושקה םייכילהתלחנה םוהיזל ןוכיסה תמר תא ומצמציש


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	 טרופמ םישומיש רקסב ולעיש םייפיצפס םילעפמב תילכלכ הכימת היישעת ירוזאב(ס '
	3.2
	ב'.)


	•
	•
	•
	 תושרדנ ןניאש תולועפל איה הכימתהחכמתמייקה הקיקחה





	  יוהיזו טרופמ םישומיש רקס סיסב לעםילעפמ ,  שוביג לש תומישיה תניחב  ילעב םירופיש ועצביש םילעפמב הכימת ןוקריה םוהיז לש ןוכיסה תמרל תועמשמ
	  יוהיזו טרופמ םישומיש רקס סיסב לעםילעפמ ,  שוביג לש תומישיה תניחב  ילעב םירופיש ועצביש םילעפמב הכימת ןוקריה םוהיז לש ןוכיסה תמרל תועמשמ
	  יוהיזו טרופמ םישומיש רקס סיסב לעםילעפמ ,  שוביג לש תומישיה תניחב  ילעב םירופיש ועצביש םילעפמב הכימת ןוקריה םוהיז לש ןוכיסה תמרל תועמשמ


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	הלכלכה דרשמ


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס






	ח
	ח
	ח
	ח


	  תינכת תוארוה שוביג תוירנגתוינכתל  ירוזאלהיישעת
	  תינכת תוארוה שוביג תוירנגתוינכתל  ירוזאלהיישעת
	  תינכת תוארוה שוביג תוירנגתוינכתל  ירוזאלהיישעת


	  םוהיזל ןוכיסה םוצמצל תינכת תוארוהל העצה שוביגהכאלמו היישעת תוליעפמ לחנה ,  יכמסמב בולישלתוינכתהיישעת ירוזאל.
	  םוהיזל ןוכיסה םוצמצל תינכת תוארוהל העצה שוביגהכאלמו היישעת תוליעפמ לחנה ,  יכמסמב בולישלתוינכתהיישעת ירוזאל.
	  םוהיזל ןוכיסה םוצמצל תינכת תוארוהל העצה שוביגהכאלמו היישעת תוליעפמ לחנה ,  יכמסמב בולישלתוינכתהיישעת ירוזאל.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	 תוארוה ץבוק תעמטהתוינכתב  וא םישדח היישעת ירוזאל תושדחןוקריה ןגאב םימייק.





	  ןוכיסה םוצמצל תינכת תוארוה לס שוביגלחנ םוהיזל
	  ןוכיסה םוצמצל תינכת תוארוה לס שוביגלחנ םוהיזל
	  ןוכיסה םוצמצל תינכת תוארוה לס שוביגלחנ םוהיזל


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	ןונכתה להנמ


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס
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	 תובכש
	 תובכש
	 תובכש
	 תובכש
	 תובכש
	GIS
	:

	•
	•
	•
	•
	•
	 תובכשטנב"ל(ימואל יפרגופוט םינותנ סיסב )–הרובחת ,םינבמ ,תויתשת ,תיסכת ,טילבת ,היפרגורדיה .הבכשה רוקמ :פמ"י
	.


	•
	•
	•
	•
	 םינגא תולובג-ןוקריה ןגא ,םיישאר םינגא ,ינשמ ןגא לובג ,ןוקרי םינגא יתת ,ןולייא םינגא יתת .תובכשה רוקמ :ןוקריה לחנ תושר.


	•
	•
	•
	 ןגא וק דוקימ-םינוכיסה חותינל יטנוולרה תודקמתהה ןגא .הבכשה רוקמ :הדובעה תווצ.


	•
	•
	•
	הדובעה תווצל ורבעוהש זוקינה יווק ללכ לש הדוחא הבכש ,תיטנוולרה תושרה לש טוריפ תללוכה .הבכשה רוקמ :הדובעה תווצ.


	•
	•
	•
	ע ורבעוהש רוקמה תובכש"םידיגאתהו תוימוקמה תויושרה י .תובכשה רוקמ :תוימוקמ תויושר ,בויבו םימ ידיגאת.




	•
	•
	•
	 םילחנ– לחנה לש לדוגה רדסל םאתהב תונוש תובכשל תיכרריה הקולח(םיישאר םילחנ ,םיינשמ ,םיצורע ,זוקינ תולעת .)הבכשה רוקמ :פמ"י.


	•
	•
	•
	 ןוקריה ילבוי–הנק ,הבר ,הליש ,ןולייא .הבכשה רוקמ :הדובעה תווצ.


	•
	•
	•
	 הפצה טשפ- תורבתסהב הפצה טשפ
	1%
	ו-
	10%
	 .הבכשה רוקמ : ןוקרי זוקינ תושר-םימ יגלפ.


	•
	•
	•
	•
	•
	 םיגוס יפל םיננכותמו םימייק הקוסעת ימחתמ(היישעת ,הכאלמו היישעת ,הכאלמו הלק היישעת ,רחסמו הקוסעת,רחסמו היישעת ,עדי תקיתע היישעת) יפלתינכתה תיגטרטסאה- .הבכשה רוקמ :רוידל תיגטרטסא תינכת ,  להנמןונכתה.








	יופימ:
	יופימ:
	יופימ:
	יופימ:
	•
	•
	•
	•
	 יבחרמ חותינ–זוקינה תשרו הקוסעת ירוזא


	•
	•
	•
	 יבחרמ חותינ–הפצה יטשפו הקוסעת ירוזא
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	םיכמסמל רושיק:
	םיכמסמל רושיק:
	םיכמסמל רושיק:
	•
	•
	•
	•
	 היישעת ירוזאל ןונכת יווק
	http://
	http://
	www.
	economy.
	gov.
	il/
	about/
	goalsandobjectives/
	research/
	documents/
	industrial_
	areas_
	planning.
	pdf
	Span



	•
	•
	•
	 תומייקו הביבס יאשונב היישעת ילעפמ רקס
	https://
	https://
	www.
	gov.
	il/
	BlobFolder/
	reports/
	plants_
	environment_
	and_
	sustainability_
	survey/
	he/
	x
	13126
	.
	pdf
	Span



	•
	•
	•
	 אמייק ירב היישעת ירוזא ןונכתל טרפמ
	https://
	https://
	www.
	gov.
	il/
	BlobFolder/
	reports/
	sustainable_
	industrial_
	zone_
	planning/
	he/
	mifrat%
	20
	letichnun%
	20
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	20
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	for%
	20
	web.
	pdf
	Span
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	Figure
	רוזאהיישעתןולוח
	רוזאהיישעתןולוח

	תלעתזוקינתיברעמלשא.ת.תבכרה,ינבקרב,תזקנמןוקריל
	תלעתזוקינתיברעמלשא.ת.תבכרה,ינבקרב,תזקנמןוקריל

	תלעתרוזאחרזמתזקנמתאא.ת.ןולוחרוזאוירוחאמרכסםילותש
	תלעתרוזאחרזמתזקנמתאא.ת.ןולוחרוזאוירוחאמרכסםילותש

	תלעתזוקינהתזקנמהתארוזאהיישעתרפכםסאק
	תלעתזוקינהתזקנמהתארוזאהיישעתרפכםסאק

	Figure
	Figure
	Figure
	םוליצ :רימע ינד
	םוליצ :רימע ינד
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	Figure
	4 .תויתשת
	4 .תויתשת

	םוליצ :רימע ינד
	םוליצ :רימע ינד
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	תויתשת
	תויתשת
	תויתשת
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	יללכ:
	יללכ:
	יללכ:
	יללכ:
	תויתשת לש לודג זוכיר ןוקריה ןגאב ,תוננכותמו תומייק ,תיתשת ינקתמו תויווק , ןוקריה ימ תוכיא לע העפשהל לאיצנטופ ילעב םהש(תויתשת ללוכ אל , םיפיעסב תוגצומש זוקינו בויב1,2 .)  הרובחתה תויתשת ןה רתויב תוטלובה תויתשתהתוללוכה :היכרריה לש תונוש תומרב םיכרד ,םיפלחמ , םינוינחחתמו"םימ(םיבלושמ הרובחת יזכרמ) ,תוליסמ ,תוליסמ ןכו תבכרה יכסומו תונחת , תונחתופידוורטמהו הלקה תבכרה לש . תבכר תוליסמו תוישאר םיכרד(תומיוסמ )  יאוות םיווהמהנואת תעב לחנל םוהיז לאיצנטופ ילעב םירמוח לש בחר ןווגמ עונישל . םישיבכמ םהוזמ רגנ(שבוי תפוקת רחאל ןושאר םשג יעוריאב רקיעב )רתוי הובג ןוכיס תואטבמ הפצה יטשפב תויוצמה םיכרדו ל
	ימלוג טפנ וא םיקיקזת םיכילומה קלד יווק איה םוהיז לאיצנטופ תלעב תפסונ תיתשת ,ןוקריה תא םיצוחו זוקינה ןגאב םירבוע .  דקמתמ קלד יווק ןוכיסה רקיע יכ יכ הארנ םיווקה לע הטילשהו הרקבה תוכרעמו םויכ םיווקה תלעפה ןפוא לשבוילבויו ןוקריה תייצח ירוזאב  .



	םילכ:
	םילכ:
	םילכ:
	םילכ:
	א .םימשגה תנוע תליחת ינפל םיישאר םישיבכ טואיט
	ב .השביה הנועב םישיבכמ תומרזה תעינמל ףוסיא תורובו םיפוגמ תכרעמ
	ג .תבכרב םיענושמה םינכוסמ םירמוחמ םוהיז עוריאל ןוכיסה םוצמצ
	ד .קלד יווק תברקב תודובע תעב קלדב לחנה םוהיז עוריאל תוכרעה
	ה .האנשה תונחתמ םוהיז
	ו .ורטמה תמקה תוליעפמ םוהיזל תוכרעיה
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	טוריפ


	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד


	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ



	א
	א
	א
	א


	  ינפל םיישאר םישיבכ טואיטםימשגה תנוע תליחת
	  ינפל םיישאר םישיבכ טואיטםימשגה תנוע תליחת
	  ינפל םיישאר םישיבכ טואיטםימשגה תנוע תליחת


	 םייצרא םישיבכ טואיטל להונ שוביגןויקנו  קלחכ זוקינ תולעת םישיבכ תקוזחת ילהנמ–  וילבויו ןוקריה תא םיצוחה םישיבכבםייזכרמה , לועיתה תכרעמ לש חותינו יבחרמ חותינ סיסב לעםישיבכה.
	 םייצרא םישיבכ טואיטל להונ שוביגןויקנו  קלחכ זוקינ תולעת םישיבכ תקוזחת ילהנמ–  וילבויו ןוקריה תא םיצוחה םישיבכבםייזכרמה , לועיתה תכרעמ לש חותינו יבחרמ חותינ סיסב לעםישיבכה.
	 םייצרא םישיבכ טואיטל להונ שוביגןויקנו  קלחכ זוקינ תולעת םישיבכ תקוזחת ילהנמ–  וילבויו ןוקריה תא םיצוחה םישיבכבםייזכרמה , לועיתה תכרעמ לש חותינו יבחרמ חותינ סיסב לעםישיבכה.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	 הרטמה-םישיבכמ םימהוזמ רגנ ימ תעפשה םצמצל ,ןוקריה לע


	•
	•
	•
	לארשי יביתנ םע םכסומ להונ שוביג ,  םיצוחה שיבכ יעטקב דקוממםיישארה וילבויו ןוקריה תא.





	  לארשי יביתנ םע לעפת לחנה תושרטואיט להונ עימטהל
	  לארשי יביתנ םע לעפת לחנה תושרטואיט להונ עימטהל
	  לארשי יביתנ םע לעפת לחנה תושרטואיט להונ עימטהל


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	לארשי יביתנ


	•
	•
	•
	ןולייא יביתנ


	•
	•
	•
	לארשי הצוח






	ב
	ב
	ב
	ב


	  ףוסיא תורובו םיפוגמ תכרעמ  םישיבכמ תומרזה תעינמלהשביה הנועב
	  ףוסיא תורובו םיפוגמ תכרעמ  םישיבכמ תומרזה תעינמלהשביה הנועב
	  ףוסיא תורובו םיפוגמ תכרעמ  םישיבכמ תומרזה תעינמלהשביה הנועב


	םייזכרמה וילבויו ןוקריה תא תוצוחה םיכרדב םיכרד תונואת  ,לחנל םימהזמ םירמוח תמירזל איבהל תולולע .נכ" ימו יבגל םג לםיכרדב בכר ילכ תופרשמ יוביכ.
	םייזכרמה וילבויו ןוקריה תא תוצוחה םיכרדב םיכרד תונואת  ,לחנל םימהזמ םירמוח תמירזל איבהל תולולע .נכ" ימו יבגל םג לםיכרדב בכר ילכ תופרשמ יוביכ.
	םייזכרמה וילבויו ןוקריה תא תוצוחה םיכרדב םיכרד תונואת  ,לחנל םימהזמ םירמוח תמירזל איבהל תולולע .נכ" ימו יבגל םג לםיכרדב בכר ילכ תופרשמ יוביכ.
	 תא םיצוחה םישיבכ לש זוקינה תולעתב ףוסיא תורוב תנקתהוילבויו לחנה , הביאשו םימהזמ תומירז תטילק ורשפאיש תועצמאבתויבויב ,  הנועב םוהיז עוריאמ לחנה לע הנגה ורשפאיהשביה.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	םיפלחמ לש זוקינ תוכרעמב תודקמתה/ םיצוחה םייצרא םישיבכםייזכרמה וילבויו לחנה תא.





	 טולייפ םדקל לעפת לחנה תושרלארשי יביתנ םע דחי ,  לארשי הצוחןולייא יביתנו
	 טולייפ םדקל לעפת לחנה תושרלארשי יביתנ םע דחי ,  לארשי הצוחןולייא יביתנו
	 טולייפ םדקל לעפת לחנה תושרלארשי יביתנ םע דחי ,  לארשי הצוחןולייא יביתנו


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	לארשי יביתנ


	•
	•
	•
	ןולייא יביתנ


	•
	•
	•
	לארשי הצוח


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס






	ג
	ג
	ג
	ג


	  םוהיז עוריאל ןוכיסה םוצמצ  םיענושמה םינכוסמ םירמוחמתבכרב
	  םוהיז עוריאל ןוכיסה םוצמצ  םיענושמה םינכוסמ םירמוחמתבכרב
	  םוהיז עוריאל ןוכיסה םוצמצ  םיענושמה םינכוסמ םירמוחמתבכרב


	  תבכר תונורק תיינחל םג תשמשמ קרב ינב תבכר תנחתםיפסונ םינעטמו םינכוסמ םירמוח תוליבומה .  הלקת וא עוריאןוקריה לש רומח םוהיזל םורגל םילולע .
	  תבכר תונורק תיינחל םג תשמשמ קרב ינב תבכר תנחתםיפסונ םינעטמו םינכוסמ םירמוח תוליבומה .  הלקת וא עוריאןוקריה לש רומח םוהיזל םורגל םילולע .
	  תבכר תונורק תיינחל םג תשמשמ קרב ינב תבכר תנחתםיפסונ םינעטמו םינכוסמ םירמוח תוליבומה .  הלקת וא עוריאןוקריה לש רומח םוהיזל םורגל םילולע .


	א
	א
	א
	א
	א
	א
	-
	 םילכה לסל ךשמה תדובע– תוליעפה ןפוא דומילו הניחב לאיצנטופ םוצמצל םייזיפ םילכו םילהנ תוהזל ידכב םירמוחהוםוהיזה.


	ב
	ב
	ב
	-
	  תבכרה תנחת זקנב ףוגמ םע תומירז תטילקל רוב תמקה  המירז רוצעל תורשפא תריצילו השביה הנועב תומירז תטילקלעוריא תעב לחנל.





	  דרשמה םע לעפת לחנה תושר  לארשי תבכרו הביבסה תנגהל לאיצנטופ םוצמצל םילכ תוהזלםוהיזה
	  דרשמה םע לעפת לחנה תושר  לארשי תבכרו הביבסה תנגהל לאיצנטופ םוצמצל םילכ תוהזלםוהיזה
	  דרשמה םע לעפת לחנה תושר  לארשי תבכרו הביבסה תנגהל לאיצנטופ םוצמצל םילכ תוהזלםוהיזה


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	לארשי תבכר


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס


	•
	•
	•
	קרב ינב תיריע
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	תויתשת
	תויתשת


	4
	4
	4



	ילכה
	ילכה
	ילכה
	ילכה


	רואית
	רואית
	רואית


	טוריפ
	טוריפ
	טוריפ


	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד


	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ



	ד
	ד
	ד
	ד


	  לחנה םוהיז עוריאל תוכרעה  תברקב תודובע תעב קלדבקלד יווק
	  לחנה םוהיז עוריאל תוכרעה  תברקב תודובע תעב קלדבקלד יווק
	  לחנה םוהיז עוריאל תוכרעה  תברקב תודובע תעב קלדבקלד יווק


	  לש תורשפאמ עבונ קלדב לחנה םוהיזל יתועמשמה ןוכיסהתודובע תעב וקב העיגפ .  תויטמוטוא קותינו הרקב תוכרעמ יוצמה קלדה חפנ היהי םוהיזה חפנ יכ תוחיטבמ קלד יווקברוניצב ,הפגה תודוקנ יתש ןיב.
	  לש תורשפאמ עבונ קלדב לחנה םוהיזל יתועמשמה ןוכיסהתודובע תעב וקב העיגפ .  תויטמוטוא קותינו הרקב תוכרעמ יוצמה קלדה חפנ היהי םוהיזה חפנ יכ תוחיטבמ קלד יווקברוניצב ,הפגה תודוקנ יתש ןיב.
	  לש תורשפאמ עבונ קלדב לחנה םוהיזל יתועמשמה ןוכיסהתודובע תעב וקב העיגפ .  תויטמוטוא קותינו הרקב תוכרעמ יוצמה קלדה חפנ היהי םוהיזה חפנ יכ תוחיטבמ קלד יווקברוניצב ,הפגה תודוקנ יתש ןיב.


	ןוקריה לחנ בחרמב קלד יווקב העיגפל ןוכיס יעטק השימח םימייק   : יווק לש הייצח תודוקנ יתששת"ןאצקו"אןוקריה תא , וק לש עטקאצק"א וק לש תויצח יתשו ןוקריה ךרואלשת"ן וקואצק"א לחנ תא  הליש
	ןוקריה לחנ בחרמב קלד יווקב העיגפל ןוכיס יעטק השימח םימייק   : יווק לש הייצח תודוקנ יתששת"ןאצקו"אןוקריה תא , וק לש עטקאצק"א וק לש תויצח יתשו ןוקריה ךרואלשת"ן וקואצק"א לחנ תא  הליש
	ןוקריה לחנ בחרמב קלד יווקב העיגפל ןוכיס יעטק השימח םימייק   : יווק לש הייצח תודוקנ יתששת"ןאצקו"אןוקריה תא , וק לש עטקאצק"א וק לש תויצח יתשו ןוקריה ךרואלשת"ן וקואצק"א לחנ תא  הליש
	קלד יווק תברקב תודובע םרט ,ןוכיסה יעטק תשמחב ,  תושר ףתתשת תעגה תעינמל הריהמ הבוגתל תשרדנה תוכרעהה תרדגהב לחנהלחנל םוהיז  ,םיווקב העיגפ לש הרקמב.


	לחנה תושר , תורבח םע םואתבםיקלדה תכלוה ,  יעצמא ןחבת  תעב קלד וקב העיגפ עוריאל הבוגת  םוצמצל תושירד ןיכתו תודובע  יעצבממ ושרדייש לחנל ןוכיסהתודובעה.
	לחנה תושר , תורבח םע םואתבםיקלדה תכלוה ,  יעצמא ןחבת  תעב קלד וקב העיגפ עוריאל הבוגת  םוצמצל תושירד ןיכתו תודובע  יעצבממ ושרדייש לחנל ןוכיסהתודובעה.
	לחנה תושר , תורבח םע םואתבםיקלדה תכלוה ,  יעצמא ןחבת  תעב קלד וקב העיגפ עוריאל הבוגת  םוצמצל תושירד ןיכתו תודובע  יעצבממ ושרדייש לחנל ןוכיסהתודובעה.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	שת"ן


	•
	•
	•
	אצק"א


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס






	ה
	ה
	ה
	ה


	האנשה תונחתמ םוהיז
	האנשה תונחתמ םוהיז
	האנשה תונחתמ םוהיז


	 למשחל האנשה תונחת(מחת"ג/מחת"ש ) תויומכ תוללוכילרנימ ןמש לש תולודג . תומקוממה תונחתהבריקב  וא ןוקרילםירזהל תולולע םיישארה וילבויל , תוללוכ ןניאש לככתורצאמ  ,לחנל ןמש .  םילכהו ןוכיסה תא תוהזל ךשמה תדובע תשרדנומוצמצל  .
	 למשחל האנשה תונחת(מחת"ג/מחת"ש ) תויומכ תוללוכילרנימ ןמש לש תולודג . תומקוממה תונחתהבריקב  וא ןוקרילםירזהל תולולע םיישארה וילבויל , תוללוכ ןניאש לככתורצאמ  ,לחנל ןמש .  םילכהו ןוכיסה תא תוהזל ךשמה תדובע תשרדנומוצמצל  .
	 למשחל האנשה תונחת(מחת"ג/מחת"ש ) תויומכ תוללוכילרנימ ןמש לש תולודג . תומקוממה תונחתהבריקב  וא ןוקרילםירזהל תולולע םיישארה וילבויל , תוללוכ ןניאש לככתורצאמ  ,לחנל ןמש .  םילכהו ןוכיסה תא תוהזל ךשמה תדובע תשרדנומוצמצל  .


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	ומכ ןוקריל םיבורקה םירחבנ םירתאמ ןוכיסה תניחב :מחת"גןוקריה םע הליש לחנ שגפמב ,מחת"גליחה תמר


	•
	•
	•
	 םיאנתה ןוכדעב ךרוצה תניחבןוישרלקסעה





	  ךשמה תדובע םדקת לחנה תושר תונחתמ ןוכיסה תמר תקידבל  םישרדנה םיעצמאהו האנשהומוצמצל.
	  ךשמה תדובע םדקת לחנה תושר תונחתמ ןוכיסה תמר תקידבל  םישרדנה םיעצמאהו האנשהומוצמצל.
	  ךשמה תדובע םדקת לחנה תושר תונחתמ ןוכיסה תמר תקידבל  םישרדנה םיעצמאהו האנשהומוצמצל.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	למשחה תרבח


	•
	•
	•
	  תנגהל דרשמההביבסה


	•
	•
	•
	תוימוקמ תויושר






	ו
	ו
	ו
	ו


	  תוליעפמ םוהיזל תוכרעיהורטמה תמקה
	  תוליעפמ םוהיזל תוכרעיהורטמה תמקה
	  תוליעפמ םוהיזל תוכרעיהורטמה תמקה


	תוינכתה תת םייתליסמ םימחתמ תמקה תוללוכ ורטמה יווקלןגאב םירתא רפסמב לחנל תודימצב םילודג םייעקרק
	תוינכתה תת םייתליסמ םימחתמ תמקה תוללוכ ורטמה יווקלןגאב םירתא רפסמב לחנל תודימצב םילודג םייעקרק
	תוינכתה תת םייתליסמ םימחתמ תמקה תוללוכ ורטמה יווקלןגאב םירתא רפסמב לחנל תודימצב םילודג םייעקרק


	 תא ןחבת לחנה תושרהיגוסה יפכ  לע העפשהה יריקסתמ הלועש  שבגתו ורטמה יווקל הביבסה םינונגנמו תויעוצקמ תושירדםוהיזה לאיצנטופ םוצמצל
	 תא ןחבת לחנה תושרהיגוסה יפכ  לע העפשהה יריקסתמ הלועש  שבגתו ורטמה יווקל הביבסה םינונגנמו תויעוצקמ תושירדםוהיזה לאיצנטופ םוצמצל
	 תא ןחבת לחנה תושרהיגוסה יפכ  לע העפשהה יריקסתמ הלועש  שבגתו ורטמה יווקל הביבסה םינונגנמו תויעוצקמ תושירדםוהיזה לאיצנטופ םוצמצל


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	תו"ל


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס


	•
	•
	•
	םימה תושר
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	 תובכש
	 תובכש
	 תובכש
	 תובכש
	 תובכש
	GIS
	:

	•
	•
	•
	•
	•
	 תובכשטנב"ל(ימואל יפרגופוט םינותנ סיסב )–הרובחת ,םינבמ ,תויתשת ,תיסכת ,טילבת ,היפרגורדיה .הבכשה רוקמ :פמ"י
	.


	•
	•
	•
	•
	 םינגא תולובג-ןוקריה ןגא ,םיישאר םינגא ,ינשמ ןגא לובג ,ןוקרי םינגא יתת ,ןולייא םינגא יתת .תובכשה רוקמ :ןוקריה לחנ תושר.


	•
	•
	•
	 ןגא וק דוקימ-םינוכיסה חותינל יטנוולרה תודקמתהה ןגא .הבכשה רוקמ :הדובעה תווצ.




	•
	•
	•
	 םילחנ– לחנה לש לדוגה רדסל םאתהב תונוש תובכשל תיכרריה הקולח(םיישאר םילחנ ,םיינשמ ,םיצורע ,זוקינ תולעת .)הבכשה רוקמ :פמ"י.


	•
	•
	•
	 ןוקריה ילבוי–הנק ,הבר ,הליש ,ןולייא .הבכשה רוקמ :הדובעה תווצ.


	•
	•
	•
	•
	•
	 יווקשת"ן(
	PDF
	תוידוסל תובייחתה לשב דבלב)


	•
	•
	•
	 יווקאצק"א (
	PDF
	תוידוסל תובייחתה לשב דבלב)


	•
	•
	•
	 םילחנו קלד יווק תובלטצה- קחרמב ןוקריה לש דוקימה ןגאב תולעתהו םיצורעה םילחנ תייצחב םייוצמה קלדה יווק תא תללוכה הבכש
	100
	הייצחה לש דצ לכמ רטמ .הבכשה רוקמ :הדובעה תווצ.


	•
	•
	•
	 םייזכרמה וילבויו ןוקריה תא םישיבכ תייצח ירוזא– דע לש קחרמב תויוצמה ןיב תויצרא םיכרד יעטק
	500
	וילבויו ןוקריהמ רטמ.


	•
	•
	•
	 וילבויו ןוקריה םע תבכר תוליסמ תובלטצה–םינעטמ םילבומ םהב תבכר תליסמ יעטק ,אשמ תובכר תיינח תוללוכה תונחת תוברל , דע לש קחרמב םייוצמה
	500
	וילבויו ןוקריהמ רטמ.
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	יללכ:
	יללכ:
	יללכ:
	יללכ:
	ןוקריל םוהיזה לאיצנטופ ,ןגאב תיאלקח תוליעפב ורוקמש ,םייח ילעב לודיגלו הדש ילודיגל הרושקה תוליעפלו רגנה ימ םע םינוש םימהזמ תעסהל רקיעב רושק .דב אוה יאלקח יחטשמ זוקינה תכרעמ ךרד עסומה םוהיז"כ ,  ידקומ אל םוהיזהרבדה ירמוח לולכל לוכיו ירמוח ,תיאלקח תלוספו ןושיד .לחנה םוהיזל ןוכיסה רקיע יכ הארנ ,הז רוקממ ,  דואמ הטעומ הדימב תמייקתמ םייח ילעב לודיג תוליעפ ןכש םיישארה וילבוילו לחנל םיבורקה יחמצ יאלקח דוביע יחטשב דקמתמםיישארה וילבוילו לחנל הברקב  .
	 לש חווט יכ ונכרעה םילכה לס תרגסמב500מ 'מ תא דקמל שי הז םוחתב יכו לחנב םימה תוכיא לע תיתועמשמ הדימב העיפשמ תיאלקחה תוליעפה ובש םוחתה אוה םיישארה וילבויו ןוקריה תודגמבריםוהיזה םוצמצל תולועפה . החנה תפסונהתיההפצה טשפ ךותב םיאצמנה םייאלקח םיחטש יכ ,לחנל רתוי לודג ןוכיס םיאטבמ ,הפצה תעב הריהמ היהת לחנל םהמ םימהזמ תעסה ןכש.
	 תיתועמשמ תלעותו הבר תובישח תסחוימ לחנה םוהיז טביהב רתוי תוחוטב יאלקח דוביע תוטיש ץומיאלתוינכתביפוריאה דוחיאה תונידמב וכרענש ןגא .  שומיש השענ םהב םירמוחה גוסב לשמל תורושק םוהיזה תא תומצמצמה דוביע תוטישתודשה ילושב יעבט ץיח תראשה וא.



	םילכ:
	םילכ:
	םילכ:
	םילכ:
	א .םיישארה וילבויו ןוקריה תברקב םיליעפ יאלקח דוביע יחטש לש יבחרמ חותינ
	ב . שוביג
	ב . שוביג
	good practice
	לחנה תברקב יאלקח דוביעל

	ג .ל עגונב עדימה תרבעה-
	ג .ל עגונב עדימה תרבעה-
	good practice
	תודוגאלו םיאלקחל

	ד .לחנה םוהיזל ןוכיסה תא תומצמצמה דוביע תוטיש וצמיאש םיאלקחב הכימת
	ה .ןיעקרקמ יזוחב לחנה םוהיזל ןוכיסה םוצמצל םיללכ תעמטה
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	ילכה
	ילכה
	ילכה


	רואית
	רואית
	רואית


	טוריפ
	טוריפ
	טוריפ


	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד


	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ



	א
	א
	א
	א


	  דוביע יחטש לש יבחרמ חותינ  ןוקריה תברקב םיליעפ יאלקחםיישארה וילבויו
	  דוביע יחטש לש יבחרמ חותינ  ןוקריה תברקב םיליעפ יאלקחםיישארה וילבויו
	  דוביע יחטש לש יבחרמ חותינ  ןוקריה תברקב םיליעפ יאלקחםיישארה וילבויו


	 םילכה לסל ךשמה תדובע-  יחטש תוהזל הרטמב טרופמ יבחרמ חותינעקרקה תא דבעמה םרוגה תאו הובג םוהיז לאיצנטופ ילעב דוביע
	 םילכה לסל ךשמה תדובע-  יחטש תוהזל הרטמב טרופמ יבחרמ חותינעקרקה תא דבעמה םרוגה תאו הובג םוהיז לאיצנטופ ילעב דוביע
	 םילכה לסל ךשמה תדובע-  יחטש תוהזל הרטמב טרופמ יבחרמ חותינעקרקה תא דבעמה םרוגה תאו הובג םוהיז לאיצנטופ ילעב דוביע


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	 םיטביה לולכממ תרזגנ ןוכיסה תמרםהניב : וא לחנהמ קחרמישארה לבויהמ , דוביעה תויביסנטניא(  בר שומיש אטבמהרבדהו ןושיד ירמוחב) ,הפצה טשפ ,  יאלקחה(קינבשומ/הרבח/ץוביק) ,עב לודיג"ח ,דכו תיאלקח תלוספ'.


	•
	•
	•
	 יבחרמ עדימ סיסב תריצי(
	GIS
	 ) דוביעה יחטשו םיאלקחה לשםילודגה םילבויו ןוקריה תברקב.





	  חותינ םדקת לחנה תושר  יחטש לש טרופמ יבחרמ ןוקריה תברקב תואלקחהםיישארה וילבויו ,  תמר יפלןוכיס.
	  חותינ םדקת לחנה תושר  יחטש לש טרופמ יבחרמ ןוקריה תברקב תואלקחהםיישארה וילבויו ,  תמר יפלןוכיס.
	  חותינ םדקת לחנה תושר  יחטש לש טרופמ יבחרמ ןוקריה תברקב תואלקחהםיישארה וילבויו ,  תמר יפלןוכיס.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	םיצוביק


	•
	•
	•
	תויאלקח תודוגא


	•
	•
	•
	תואלקחה דרשמ






	ב
	ב
	ב
	ב


	 שוביג
	 שוביג
	 שוביג
	 שוביג
	good practice
	לחנה תברקב יאלקח דוביעל



	 םילכה לסל ךשמה תדובע– תויחנה ךמסמ שוביג
	 םילכה לסל ךשמה תדובע– תויחנה ךמסמ שוביג
	 םילכה לסל ךשמה תדובע– תויחנה ךמסמ שוביג
	 םילכה לסל ךשמה תדובע– תויחנה ךמסמ שוביג
	good practice
	  דוביעליאלקח ,לחנה םוהיזל ןוכיסה תא תומצמצמה דוביע תוטיש עיצמה  .  םינושה דוביעה יגוסל סחייתיו םימייק תונורתפו רקחמ לע ססבתי ךמסמהבחרמב םימייקתמה



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  יאלקחה דוביעב םירושקה םיטביהה לולכמל סחייתי ךמסמהללוכ :ןושידו הרבדה ירמוחב שומישה ,,  שומישו הנסחאהרבדה ירמוחו םינשדב ,  תיאלקח תלוספ לוהינ ףחס תעינמתיאלקח היגוסל(תנכוסמ תלוספ ללוכ ) םיפסונ םיאשונוולעיש





	  תנכה םדקת לחנה תושרךמסמ , סיסב לע ראשה ןיבטרופמה יאלקחה חותינה
	  תנכה םדקת לחנה תושרךמסמ , סיסב לע ראשה ןיבטרופמה יאלקחה חותינה
	  תנכה םדקת לחנה תושרךמסמ , סיסב לע ראשה ןיבטרופמה יאלקחה חותינה


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	םיאלקח


	•
	•
	•
	תואלקחה דרשמ


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס


	•
	•
	•
	םימה תושר






	ג
	ג
	ג
	ג


	ל עגונב עדימה תרבעה-
	ל עגונב עדימה תרבעה-
	ל עגונב עדימה תרבעה-
	ל עגונב עדימה תרבעה-
	good practice
	  םיאלקחלתודוגאלו



	םוהיזה םוצמצ תורשפאמה דוביע תוטיש רבדב עדימה תצפהו םוסרפ ,  וילבויו לחנה ךרואל םידבעמה םיאלקחו תויאלקח תודוגא ברקבםייזכרמה  .
	םוהיזה םוצמצ תורשפאמה דוביע תוטיש רבדב עדימה תצפהו םוסרפ ,  וילבויו לחנה ךרואל םידבעמה םיאלקחו תויאלקח תודוגא ברקבםייזכרמה  .
	םוהיזה םוצמצ תורשפאמה דוביע תוטיש רבדב עדימה תצפהו םוסרפ ,  וילבויו לחנה ךרואל םידבעמה םיאלקחו תויאלקח תודוגא ברקבםייזכרמה  .


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	תש תריצי"לחנל ןוכיסה םוצמצל םיאלקחה םע ירטנולוו פ


	•
	•
	•
	  םייאלקחה םיחטשה תא םידבעמה םיאלקחב תודקמתהרתוי הובג ןוכיס ילעבכ יבחרמה חותינב והוזש.


	•
	•
	•
	  םיאלקחה לש יוויל שרדיי עדימה תצפהו םוסרפל רבעמךילהתה ךרואל.





	 תצפהל לעפת לחנה תושר תעיבט תולעב דוביע תוטישלחנה טביהב הכומנ לגר ,  דחי  תואלקחה דרשמ םע
	 תצפהל לעפת לחנה תושר תעיבט תולעב דוביע תוטישלחנה טביהב הכומנ לגר ,  דחי  תואלקחה דרשמ םע
	 תצפהל לעפת לחנה תושר תעיבט תולעב דוביע תוטישלחנה טביהב הכומנ לגר ,  דחי  תואלקחה דרשמ םע


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	םיאלקח


	•
	•
	•
	תואלקחה דרשמ






	ד
	ד
	ד
	ד


	  וצמיאש םיאלקחב הכימת  תא תומצמצמה דוביע תוטישלחנה םוהיזל ןוכיסה
	  וצמיאש םיאלקחב הכימת  תא תומצמצמה דוביע תוטישלחנה םוהיזל ןוכיסה
	  וצמיאש םיאלקחב הכימת  תא תומצמצמה דוביע תוטישלחנה םוהיזל ןוכיסה


	םוהיזה תא תומצמצמה דוביע תוטיש וצמיאש םיאלקחב תילכלכ הכימת  ,  לע ססבתהב
	םוהיזה תא תומצמצמה דוביע תוטיש וצמיאש םיאלקחב תילכלכ הכימת  ,  לע ססבתהב
	םוהיזה תא תומצמצמה דוביע תוטיש וצמיאש םיאלקחב תילכלכ הכימת  ,  לע ססבתהב
	best management practice
	best management practice
	/
	good farming practice
	.



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	ה שוביגב םיאלקחה תא ףתשל שי-
	good farming 
	practice
	םושייה ךילהתבו


	•
	•
	•
	א ףיעסב םיאלקח יוהיז סיסב לע הכימתה'.





	  םע דחי ןחבת לחנה תושר  דרשמהו תואלקחה דרשמנגהל"ס  הכימתל תורשפאםייפיצפס םיאלקחב
	  םע דחי ןחבת לחנה תושר  דרשמהו תואלקחה דרשמנגהל"ס  הכימתל תורשפאםייפיצפס םיאלקחב
	  םע דחי ןחבת לחנה תושר  דרשמהו תואלקחה דרשמנגהל"ס  הכימתל תורשפאםייפיצפס םיאלקחב


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	תואלקחה דרשמ


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס






	ה
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	  םוצמצל םיללכ תעמטה  יזוחב לחנה םוהיזל ןוכיסהןיעקרקמ
	  םוצמצל םיללכ תעמטה  יזוחב לחנה םוהיזל ןוכיסהןיעקרקמ
	  םוצמצל םיללכ תעמטה  יזוחב לחנה םוהיזל ןוכיסהןיעקרקמ


	  יתועמשמ לחנ םוהיז לאיצנטופ תלעב דוביע תוליעפ לע תולבגמ תעמטהלארשי יעקרקמ תושרב םיבתכנש לש ןיעקרקמ יזוחב ,  ריבגהל תונמדזהכ  לחנל ןוכיסה םוצמצו םוהיזה םוצמצב תוכמותה דוביעה תוטיש ץומיא תאהובג םוהיז לאיצנטופ ילעב םידקוממ דוביע יחטשמ.
	  יתועמשמ לחנ םוהיז לאיצנטופ תלעב דוביע תוליעפ לע תולבגמ תעמטהלארשי יעקרקמ תושרב םיבתכנש לש ןיעקרקמ יזוחב ,  ריבגהל תונמדזהכ  לחנל ןוכיסה םוצמצו םוהיזה םוצמצב תוכמותה דוביעה תוטיש ץומיא תאהובג םוהיז לאיצנטופ ילעב םידקוממ דוביע יחטשמ.
	  יתועמשמ לחנ םוהיז לאיצנטופ תלעב דוביע תוליעפ לע תולבגמ תעמטהלארשי יעקרקמ תושרב םיבתכנש לש ןיעקרקמ יזוחב ,  ריבגהל תונמדזהכ  לחנל ןוכיסה םוצמצו םוהיזה םוצמצב תוכמותה דוביעה תוטיש ץומיא תאהובג םוהיז לאיצנטופ ילעב םידקוממ דוביע יחטשמ.


	 תושר םע ןחבת לחנה תושר תורשפאה תא לארשי יעקרקמ תוטישב תולבגמ עימטהלדוביעה ,  יאצממל םאתהבא ףיעסב חותינה.
	 תושר םע ןחבת לחנה תושר תורשפאה תא לארשי יעקרקמ תוטישב תולבגמ עימטהלדוביעה ,  יאצממל םאתהבא ףיעסב חותינה.
	 תושר םע ןחבת לחנה תושר תורשפאה תא לארשי יעקרקמ תוטישב תולבגמ עימטהלדוביעה ,  יאצממל םאתהבא ףיעסב חותינה.
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	מר"י
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	 תובכש
	 תובכש
	 תובכש
	 תובכש
	 תובכש
	GIS
	:

	•
	•
	•
	•
	•
	 תובכשטנב"ל(ימואל יפרגופוט םינותנ סיסב )–הרובחת ,םינבמ ,תויתשת ,תיסכת ,טילבת ,היפרגורדיה .הבכשה רוקמ :פמ"י
	.


	•
	•
	•
	•
	 םינגא תולובג-ןוקריה ןגא ,םיישאר םינגא ,ינשמ ןגא לובג ,ןוקרי םינגא יתת ,ןולייא םינגא יתת .תובכשה רוקמ :ןוקריה לחנ תושר.


	•
	•
	•
	 ןגא וק דוקימ-םינוכיסה חותינל יטנוולרה תודקמתהה ןגא .הבכשה רוקמ :הדובעה תווצ.




	•
	•
	•
	 םילחנ– לחנה לש לדוגה רדסל םאתהב תונוש תובכשל תיכרריה הקולח(םיישאר םילחנ ,םיינשמ ,םיצורע ,זוקינ תולעת .)הבכשה רוקמ :פמ"י.


	•
	•
	•
	 ןוקריה ילבוי–הנק ,הבר ,הליש ,ןולייא .הבכשה רוקמ :הדובעה תווצ.


	•
	•
	•
	תיסכת עקרק– םידבועמ םיחטש תיעבט היחמצ םיסוכמה חטש ינפ(םיעטמו הדש ילודיג ןיב הנחבה.)






	יופימ:
	יופימ:
	יופימ:
	יופימ:
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	•
	•
	ןוקריה ןגאב עקרק ידועיו ישומיש


	•
	•
	•
	 םוחתו םייאלקח םיחטש
	500
	מ 'ןוקריהמ


	•
	•
	•
	הפצה יטשפו םייאלקח םיחטש
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	Figure
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	Figure
	Figure
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	הפצה יטשפו םייאלקח םיחטש
	הפצה יטשפו םייאלקח םיחטש



	Sect
	Figure
	Figure
	ןוקריה תודג ךרואל יאלקח דוביע
	ןוקריה תודג ךרואל יאלקח דוביע

	םילחנה לש תיגולוקאה תכרעמב תוכמותה יאלקח דוביע תוטיש
	םילחנה לש תיגולוקאה תכרעמב תוכמותה יאלקח דוביע תוטיש

	םוליצ :רימע ינד
	םוליצ :רימע ינד

	The river basin management plan for the Scotland river basin district: 
	The river basin management plan for the Scotland river basin district: 
	The river basin management plan for the Scotland river basin district: 
	2015
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	Figure
	6 .הקצומ תלוספ
	6 .הקצומ תלוספ

	םוליצ :זר ינוי
	םוליצ :זר ינוי
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	יללכ:
	יללכ:
	יללכ:
	יללכ:
	ןגאה יחטש לכמ המירזב העיגמ הבר הקצומ תלוספ ,םילחנה ךרד ,םילבומהו זוקינה תולעת ,םיל םשמו ןוקריה לא .םיה םוהיזל הבר הדימבו לחנה םוהיזל תמרוג הקצומה תלוספה .  תוניינעתה רתויו רתוי ךשומה םוחת וניה תלוספב םיה םוהיזםיביצקתו תילבולגו תימוקמ .לארשיב ףיקמ תלוספ רקס ךורעל ךרוצה תא התהיז םי םוהיז תעינמל לארשי לש תימואלה הלועפה תינכת.
	סיסב תומירזל ןורתפ תווהמו םירופס תומוקמב ןוקרי לחנב תומייק תלוספ תודוכלמ .
	לחנה םוהיזל ילאיצנטופ רוקמ םה םג םינוש םיגוסמ תלוספב לופיטל תויתשתו םירתא .םוהיזה לאיצנטופו תיתביבס םיחקופמ םניאש םייטריפ םינקתמו תיתביבס הרדסה תחת םילעופה םייקוח םינקתמל םיקלחנו םייפואב םינוש םינקתמההברהב לודג לחנל םהמ .רקיעב םיללוכ תלוספה לוהינל םישמשמה תויתשתהו םינקתמה :תברועמ תלוספל רבעמ תונחת ,השבי ,םזג ,םירוגס הנמטה ירתא ,תואטורג ףוסיאל םירתא ,  תלוספ תכלשומו הכלשוה םהב םירתאו רוזחמ ינקתמחותפה חטשב .תלוספב םרוקמש םיפיטשתב רושק לחנה םוהיזל ןוכיסה ,םילחנב תכלשומה םינוש םיגוסמ תלוספבו תלוספה ינקתמב םרוקמש םימהוזמ רגנ ימב.



	םילכ:
	םילכ:
	םילכ:
	םילכ:
	א .םיחותפה םיחטשהמ הקצומ תלוספ יוניפ ןפוא יבגל תומכסה שוביג
	ב .םיפיצר תלוספ ידקומב לופיט
	ג .תש" פ-הדרפהה רדגל תיחרזמ תלוספ תודוכלמ לש לועפתו המקהל רפתה וק תלהנמ םע
	ד .יביסנטסקא חותיפ םע םילחנ ךרואל הכילהו הביכר יליבש תפסות
	ה .תלוספו תואטורג ףוסיאל םייטריפ םירתאב לופיט
	ו . עוציבםיטולייפ יאצומב הקצומ תלוספ תודוכלמלילבומםילחנו זוקינ
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	ילכה
	ילכה
	ילכה
	ילכה


	רואית
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	טוריפ
	טוריפ
	טוריפ


	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד


	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ
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	  ןפוא יבגל תומכסה שוביג  הקצומ תלוספ יוניפםיחותפה םיחטשהמ
	  ןפוא יבגל תומכסה שוביג  הקצומ תלוספ יוניפםיחותפה םיחטשהמ
	  ןפוא יבגל תומכסה שוביג  הקצומ תלוספ יוניפםיחותפה םיחטשהמ


	  יוקינב םיקסועה םימרוגה ללכל תמכסומ תונידמ שוביגםילחנבו םיחותפה םיחטשב הקצומ תלוספ יעגפמ  ,הקצומ תלוספ לש יוניפה תורידתו יוקינה ידעומ רבדב
	  יוקינב םיקסועה םימרוגה ללכל תמכסומ תונידמ שוביגםילחנבו םיחותפה םיחטשב הקצומ תלוספ יעגפמ  ,הקצומ תלוספ לש יוניפה תורידתו יוקינה ידעומ רבדב
	  יוקינב םיקסועה םימרוגה ללכל תמכסומ תונידמ שוביגםילחנבו םיחותפה םיחטשב הקצומ תלוספ יעגפמ  ,הקצומ תלוספ לש יוניפה תורידתו יוקינה ידעומ רבדב


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	םימשגה תנוע ינפלש הפוקתל יוניפה יצמאמ תנווכה


	•
	•
	•
	  תלוספ ירתא תורצוויה עונמל ידכב המיאתמ יוניפ תורידת תרדגהםילודג





	  םיפוגה םע המכסה םדקת לחנה תושר  םיחטשמ תלוספ יוקינב םיקסועה  זוכירו יוניפה תורידת בגל םיחותפםימשגה תנוע םרט ץמאמה
	  םיפוגה םע המכסה םדקת לחנה תושר  םיחטשמ תלוספ יוקינב םיקסועה  זוכירו יוניפה תורידת בגל םיחותפםימשגה תנוע םרט ץמאמה
	  םיפוגה םע המכסה םדקת לחנה תושר  םיחטשמ תלוספ יוקינב םיקסועה  זוכירו יוניפה תורידת בגל םיחותפםימשגה תנוע םרט ץמאמה
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	•
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	•
	זוקינה תושר


	•
	•
	•
	מר"י


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס


	•
	•
	•
	תוימוקמ תויושר
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	םיפיצר תלוספ ידקומב לופיט
	םיפיצר תלוספ ידקומב לופיט
	םיפיצר תלוספ ידקומב לופיט


	  ינשב םילחנ יקיפאל תלוספה תכלשה ידקומב לופיטםיעובק םידקומ : ןגקח"לגבו'גל'  לופיט ןכו הילו  לש תיתועמשמ הגילז תמייק ןהמ תופסונ תויושרבםיחותפה םיחטשל תלוספ
	  ינשב םילחנ יקיפאל תלוספה תכלשה ידקומב לופיטםיעובק םידקומ : ןגקח"לגבו'גל'  לופיט ןכו הילו  לש תיתועמשמ הגילז תמייק ןהמ תופסונ תויושרבםיחותפה םיחטשל תלוספ
	  ינשב םילחנ יקיפאל תלוספה תכלשה ידקומב לופיטםיעובק םידקומ : ןגקח"לגבו'גל'  לופיט ןכו הילו  לש תיתועמשמ הגילז תמייק ןהמ תופסונ תויושרבםיחותפה םיחטשל תלוספ
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	•
	  ןורתפ לש תובישחהו ךרוצה לע הפיכאה יפוג םע תומכסה שוביגםוצמצל/ תויושר לומו ולא תודוקנב תלוספה תכלשה תקספהתלוספ תגילז תמייק ןהמ תועובק


	•
	•
	•
	רבדב םיעגונה םיפוגה ללכ לש יתכרעמ לופיט שרדנ





	לעפת לחנה תושר ,  םימרוגה םע דחי  הפיכא ןורתפ םדקל רבדב םיעגונהםיבושיה ךותב תלוספ ףוסיאל תונורתפו
	לעפת לחנה תושר ,  םימרוגה םע דחי  הפיכא ןורתפ םדקל רבדב םיעגונהםיבושיה ךותב תלוספ ףוסיאל תונורתפו
	לעפת לחנה תושר ,  םימרוגה םע דחי  הפיכא ןורתפ םדקל רבדב םיעגונהםיבושיה ךותב תלוספ ףוסיאל תונורתפו
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	•
	  תנגהל דרשמההביבסה
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	•
	תוימוקמ תויושר


	•
	•
	•
	לארשי תרטשמ
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	תש" פ-  רפתה וק תלהנמ םע  תודוכלמ לש לועפתו המקהל  רדגל תיחרזמ תלוספהדרפהה
	תש" פ-  רפתה וק תלהנמ םע  תודוכלמ לש לועפתו המקהל  רדגל תיחרזמ תלוספהדרפהה


	  עצבל ידכב שרדנ רפתה וק תלהנמ םע הלועפ ףותישהדרפהה רדגל רבעמ תלוספ תדיכלל תולועפ
	  עצבל ידכב שרדנ רפתה וק תלהנמ םע הלועפ ףותישהדרפהה רדגל רבעמ תלוספ תדיכלל תולועפ
	  עצבל ידכב שרדנ רפתה וק תלהנמ םע הלועפ ףותישהדרפהה רדגל רבעמ תלוספ תדיכלל תולועפ


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	הדרפהה רדג רוזאב תלוספ תודוכלמ תמקה ,  םע הלועפ ףותישברפתה וק תלהנמ.


	•
	•
	•
	רדגב זוקינה יחתפ תא םותסל הלולעה תלוספ תודוכלמ תמקה  ,רפתה וק תלהנמל םג ףתושמ סרטניא איה





	 רפתה וק תלהנמ םע הלועפ ףותיש תלוספ תדוכלמ תמקהל טולייפ םדקלהדרפהה רדגל תיחרזמ
	 רפתה וק תלהנמ םע הלועפ ףותיש תלוספ תדוכלמ תמקהל טולייפ םדקלהדרפהה רדגל תיחרזמ
	 רפתה וק תלהנמ םע הלועפ ףותיש תלוספ תדוכלמ תמקהל טולייפ םדקלהדרפהה רדגל תיחרזמ


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	רפתה וק תלהנמ


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס


	•
	•
	•
	זוקינה תושר






	ד
	ד
	ד
	ד


	  הכילהו הביכר יליבש תפסות  חותיפ םע םילחנ ךרואליביסנטסקא
	  הכילהו הביכר יליבש תפסות  חותיפ םע םילחנ ךרואליביסנטסקא
	  הכילהו הביכר יליבש תפסות  חותיפ םע םילחנ ךרואליביסנטסקא


	  הביכרו הכילה יליבש םע דחי םילחנ ךרואל יפונ חותיפםילחנל תלוספ תכלשה םוצמצל ילככ חכוה.
	  הביכרו הכילה יליבש םע דחי םילחנ ךרואל יפונ חותיפםילחנל תלוספ תכלשה םוצמצל ילככ חכוה.
	  הביכרו הכילה יליבש םע דחי םילחנ ךרואל יפונ חותיפםילחנל תלוספ תכלשה םוצמצל ילככ חכוה.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	ןוקריה ילבוי ךרואל הביכרו הכילה יליבש תשר חותיפו ןונכת םודיק


	•
	•
	•
	תוימוקמה תויושרהו הליהקה ףותיש





	םדקת לחנה תושר ,  םימרוג םע דחיבןונכת םיפסונ , הקוזחת ינונגנמו עוציב ילבוי ךרואל הכילהו םינפוא יליבש תשרלןוקריה
	םדקת לחנה תושר ,  םימרוג םע דחיבןונכת םיפסונ , הקוזחת ינונגנמו עוציב ילבוי ךרואל הכילהו םינפוא יליבש תשרלןוקריה
	םדקת לחנה תושר ,  םימרוג םע דחיבןונכת םיפסונ , הקוזחת ינונגנמו עוציב ילבוי ךרואל הכילהו םינפוא יליבש תשרלןוקריה


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	זוקינה תושר


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס


	•
	•
	•
	םיחותפ םיחטש ןרק


	•
	•
	•
	תוימוקמ תויושר


	•
	•
	•
	תוליהק






	ה
	ה
	ה
	ה


	  םייטריפ םירתאב לופיטתלוספו תואטורג ףוסיאל
	  םייטריפ םירתאב לופיטתלוספו תואטורג ףוסיאל
	  םייטריפ םירתאב לופיטתלוספו תואטורג ףוסיאל


	  םיטלוקה םימחתמ םילעופ םתברקבו םילחנה תודגבםינוש םיגוסמ תלוספו בכר תואטורג .  םניא םירתאה  תעינמל תושרדנ תויתשת םירסחו תינונכת םירדסומםוהיז
	  םיטלוקה םימחתמ םילעופ םתברקבו םילחנה תודגבםינוש םיגוסמ תלוספו בכר תואטורג .  םניא םירתאה  תעינמל תושרדנ תויתשת םירסחו תינונכת םירדסומםוהיז
	  םיטלוקה םימחתמ םילעופ םתברקבו םילחנה תודגבםינוש םיגוסמ תלוספו בכר תואטורג .  םניא םירתאה  תעינמל תושרדנ תויתשת םירסחו תינונכת םירדסומםוהיז


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	אמגודל :רוזאו הליש לחנ תודג לע





	  הפיכאה תא חתנת לחנה תושר תא ההזתו ולא םירתאב תעצבתמה  תלועפ תא לעיל רתויב הבוטה ךרדההפיכאה ימרוג
	  הפיכאה תא חתנת לחנה תושר תא ההזתו ולא םירתאב תעצבתמה  תלועפ תא לעיל רתויב הבוטה ךרדההפיכאה ימרוג
	  הפיכאה תא חתנת לחנה תושר תא ההזתו ולא םירתאב תעצבתמה  תלועפ תא לעיל רתויב הבוטה ךרדההפיכאה ימרוג


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	מר"י


	•
	•
	•
	ןונכתה להנמ


	•
	•
	•
	תוימוקמ תויושר


	•
	•
	•
	לארשי תרטשמ






	ו
	ו
	ו
	ו


	 עוציבםיטולייפ  תודוכלמל יאצומב הקצומ תלוספילבומםילחנו זוקינ
	 עוציבםיטולייפ  תודוכלמל יאצומב הקצומ תלוספילבומםילחנו זוקינ
	 עוציבםיטולייפ  תודוכלמל יאצומב הקצומ תלוספילבומםילחנו זוקינ


	 עוציבםיטולייפ תמרוזה תלוספ תסיפתלילבומבזוקינ ,םילחנו םיצורע  .
	 עוציבםיטולייפ תמרוזה תלוספ תסיפתלילבומבזוקינ ,םילחנו םיצורע  .
	 עוציבםיטולייפ תמרוזה תלוספ תסיפתלילבומבזוקינ ,םילחנו םיצורע  .


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	 םילו לחנל הקצומ תלוספ תעגה םוצמצםילבוממםיצורעו


	•
	•
	•
	תויגולונכט ןווגמ תניחב ,תויתביבסה תויועמשמהו תוטיש


	•
	•
	•
	םילבומל תונוש תוטיש תמאתה ,םילחנו םינוש םילדגב םיצורע.


	•
	•
	•
	תלוספב לופיטה לש םיילכלכ םיטביהו לועפת תוטיש תניחב.


	•
	•
	•
	דועיתו םיאצממה רוטינ.





	  עוציבו ןונכת םדקת לחנה תושרםיטולייפ  םיביכרמב תונוש תויגולונכטבזוקינה תכרעמ לש םינוש
	  עוציבו ןונכת םדקת לחנה תושרםיטולייפ  םיביכרמב תונוש תויגולונכטבזוקינה תכרעמ לש םינוש
	  עוציבו ןונכת םדקת לחנה תושרםיטולייפ  םיביכרמב תונוש תויגולונכטבזוקינה תכרעמ לש םינוש


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	םיפוחו םי ףגא


	•
	•
	•
	  םיימואלניב םימרוגםיב םיקסועה


	•
	•
	•
	זוקינ תושר


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס


	•
	•
	•
	 ןרקןויקנה








	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס


	הקצומ תלוספ
	הקצומ תלוספ
	הקצומ תלוספ


	6
	6
	6



	 תובכש
	 תובכש
	 תובכש
	 תובכש
	 תובכש
	GIS
	:

	•
	•
	•
	•
	•
	 תובכשטנב"ל(ימואל יפרגופוט םינותנ סיסב )–הרובחת ,םינבמ ,תויתשת ,תיסכת ,טילבת ,היפרגורדיה .הבכשה רוקמ :פמ"י
	.


	•
	•
	•
	•
	 םינגא תולובג-ןוקריה ןגא ,םיישאר םינגא ,ינשמ ןגא לובג ,ןוקרי םינגא יתת ,ןולייא םינגא יתת .תובכשה רוקמ :ןוקריה לחנ תושר.


	•
	•
	•
	 ןגא וק דוקימ-םינוכיסה חותינל יטנוולרה תודקמתהה ןגא .הבכשה רוקמ :הדובעה תווצ.




	•
	•
	•
	 םילחנ– לחנה לש לדוגה רדסל םאתהב תונוש תובכשל תיכרריה הקולח(םיישאר םילחנ ,םיינשמ ,םיצורע ,זוקינ תולעת .)הבכשה רוקמ :פמ"י.


	•
	•
	•
	 ןוקריה ילבוי–הנק ,הבר ,הליש ,ןולייא .הבכשה רוקמ :הדובעה תווצ.


	•
	•
	•
	 תלוספ קוליס ירתאו תלוספב לופיט ינקתמ-הבכשה רוקמ :תויתשתל תיגטרטסא תינכת ,ןונכתה להנמ.






	יופימ:
	יופימ:
	יופימ:
	יופימ:
	ןוקרי ןגאב תלוספ תויתשת



	םיכמסמל רושיק:
	םיכמסמל רושיק:
	םיכמסמל רושיק:
	םיכמסמל רושיק:




	עקר ירמוח
	עקר ירמוח


	Sect
	Figure
	Span
	הפצה יטשפו םייאלקח םיחטש
	הפצה יטשפו םייאלקח םיחטש


	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס


	הקצומ תלוספ
	הקצומ תלוספ
	הקצומ תלוספ


	6
	6
	6




	Figure

	תנחתרבעמתיטריפתלוספללעתדגלחנרוזא
	תנחתרבעמתיטריפתלוספללעתדגלחנרוזא
	תנחתרבעמתיטריפתלוספללעתדגלחנרוזא

	םחתמתואטורגבכרלעתדגלחנהליש
	םחתמתואטורגבכרלעתדגלחנהליש

	תדוכלמתלוספתלעתבזוקינ
	תדוכלמתלוספתלעתבזוקינ

	תדוכלמתלוספלבומברוגס
	תדוכלמתלוספלבומברוגס

	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	76
	76

	םוליצ :רימע ינד
	םוליצ :רימע ינד

	םוליצ :רימע ינד
	םוליצ :רימע ינד

	https://
	https://
	https://
	https://
	www.
	pinterest.
	com/
	pin/
	133771051418314483
	/
	Span



	https://
	https://
	https://
	https://
	www.
	pinterest.
	com/
	pin/
	133771051418314483
	/
	Span




	Sect
	Figure
	7 .לחנב םוהיז עוריא תעפשה םוצמצל םילכ
	7 .לחנב םוהיז עוריא תעפשה םוצמצל םילכ

	םוליצ :זר ינוי
	םוליצ :זר ינוי


	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס


	לחנב םוהיז עוריא תעפשה םוצמצל םילכ
	לחנב םוהיז עוריא תעפשה םוצמצל םילכ
	לחנב םוהיז עוריא תעפשה םוצמצל םילכ


	7
	7
	7



	יללכ:
	יללכ:
	יללכ:
	יללכ:
	םיווהמ ךא םוהיזה םוצמצ וא העינמל םילכמ ילרגטניא קלח םניא לחנב םוהיז עוריא לש תועפשהה םוצמצל םילכ ,ולאל ףסונב ,םוהיז עוריא לש יתועמשמ םוצמצל איבהל םילוכי םה ןכש הבר תובישח ילעב םימילשמ םילכ  .



	םילכ:
	םילכ:
	םילכ:
	םילכ:
	א .םייגולוקא םיטלקמ
	ב.םוהיז עוריא תעפשה תא םצמציש ףקיהב לחנל םימ תמרזה
	ג.עוריאל הבוגתה תלוכי רופישל בויבו םימ ידיגאת לש םיבאשמ םוגיא
	ד .םוהיז תעינמל ידועיי דויצ תלעפה





	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס


	לחנב םוהיז עוריא תעפשה םוצמצל םילכ
	לחנב םוהיז עוריא תעפשה םוצמצל םילכ
	לחנב םוהיז עוריא תעפשה םוצמצל םילכ


	7
	7
	7



	ילכה
	ילכה
	ילכה
	ילכה


	רואית
	רואית
	רואית


	טוריפ
	טוריפ
	טוריפ


	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד


	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ



	א.
	א.
	א.
	א.


	םייגולוקא םיטלקמ
	םייגולוקא םיטלקמ
	םייגולוקא םיטלקמ


	  לחנב םיגדה ופצנ רגנ ימ םע עיגמה םוהיז עוריא תעב  םימ לחנל םימירזמה םיזקנ תברקב םיזכרתמ םהשהבוט תוכיאב ,עוריאה תא דורשל ידכב.
	  לחנב םיגדה ופצנ רגנ ימ םע עיגמה םוהיז עוריא תעב  םימ לחנל םימירזמה םיזקנ תברקב םיזכרתמ םהשהבוט תוכיאב ,עוריאה תא דורשל ידכב.
	  לחנב םיגדה ופצנ רגנ ימ םע עיגמה םוהיז עוריא תעב  םימ לחנל םימירזמה םיזקנ תברקב םיזכרתמ םהשהבוט תוכיאב ,עוריאה תא דורשל ידכב.
	תכרעמ ימ לש םיזרב ךרעמ תמקה ללוכ ילכה ,  ךרואל יגולוקא טלקמ קפסיו םוהיז עוריא תעב לעפויש לחנהםוהיז עוריא תעב םיגדל .


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  ילעב םילבויו םיאצומ תברקב םימ תמרזהל תודוקנ חותינםוהיז לאיצנטופ .


	•
	•
	•
	  קוחרמ הטילשב הלעפה תכרעמ תניחב


	•
	•
	•
	ןושאר םשגב תודוקנה לכב תכרעמה תלעפהב ךרוצה תניחב


	•
	•
	•
	  םימה תוכיא לש תמא ןמזב רוטינ תלוכי םע דחוימב ליעי הז ילכםילבומב/הארתהו םילחנ





	 רטוקה תא ןייפאת לחנה תושרםישרדנה הקיפסהו ,  תודוקנה תא ההזת  ידיגאת םע דחי םדקתו תומיאתמהתוימוקמ תויושרו םימה ,  תודוקנ תמקה לחנל םימ תמרזהל
	 רטוקה תא ןייפאת לחנה תושרםישרדנה הקיפסהו ,  תודוקנה תא ההזת  ידיגאת םע דחי םדקתו תומיאתמהתוימוקמ תויושרו םימה ,  תודוקנ תמקה לחנל םימ תמרזהל
	 רטוקה תא ןייפאת לחנה תושרםישרדנה הקיפסהו ,  תודוקנה תא ההזת  ידיגאת םע דחי םדקתו תומיאתמהתוימוקמ תויושרו םימה ,  תודוקנ תמקה לחנל םימ תמרזהל


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	בויבו םימ ידיגאת


	•
	•
	•
	תוימוקמ תויושר


	•
	•
	•
	תורוקמ






	ב.
	ב.
	ב.
	ב.


	  ףקיהב לחנל םימ תמרזה  תעפשה תא םצמצישםוהיז עוריא
	  ףקיהב לחנל םימ תמרזה  תעפשה תא םצמצישםוהיז עוריא
	  ףקיהב לחנל םימ תמרזה  תעפשה תא םצמצישםוהיז עוריא


	  תויתועמשמ תויומכב םימ תמרזהל תורשפא תריציםוהיז עוריאל הבוגתכ ,  העיגפה תא םצמצל הרטמבלחנב תיגולוקאה.
	  תויתועמשמ תויומכב םימ תמרזהל תורשפא תריציםוהיז עוריאל הבוגתכ ,  העיגפה תא םצמצל הרטמבלחנב תיגולוקאה.
	  תויתועמשמ תויומכב םימ תמרזהל תורשפא תריציםוהיז עוריאל הבוגתכ ,  העיגפה תא םצמצל הרטמבלחנב תיגולוקאה.


	 עוריא תעב תיתועמשמ תומכב לחנל תכרעמ ימ תמרזה תלוכי שוביגםוהיז , תא ףוטשלו םימהזמה יזוכיר תא ללדל הרטמב םינוש לחנ יעטקבםוהיזה.
	 עוריא תעב תיתועמשמ תומכב לחנל תכרעמ ימ תמרזה תלוכי שוביגםוהיז , תא ףוטשלו םימהזמה יזוכיר תא ללדל הרטמב םינוש לחנ יעטקבםוהיזה.
	 עוריא תעב תיתועמשמ תומכב לחנל תכרעמ ימ תמרזה תלוכי שוביגםוהיז , תא ףוטשלו םימהזמה יזוכיר תא ללדל הרטמב םינוש לחנ יעטקבםוהיזה.


	םדקת לחנה תושר ,  ידיגאת םע דחיתורוקמו םימה , טרופמ ןונכתךרעמהלששרדנה ,המרזה תודוקנ םוקימ ללוכ  ,םיפוגמו תרנצ ,  םימה תומכ תא חתנתוהמרזהל תשרדנה
	םדקת לחנה תושר ,  ידיגאת םע דחיתורוקמו םימה , טרופמ ןונכתךרעמהלששרדנה ,המרזה תודוקנ םוקימ ללוכ  ,םיפוגמו תרנצ ,  םימה תומכ תא חתנתוהמרזהל תשרדנה
	םדקת לחנה תושר ,  ידיגאת םע דחיתורוקמו םימה , טרופמ ןונכתךרעמהלששרדנה ,המרזה תודוקנ םוקימ ללוכ  ,םיפוגמו תרנצ ,  םימה תומכ תא חתנתוהמרזהל תשרדנה


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	תויושר ישאר


	•
	•
	•
	בויבו םימ ידיגאת


	•
	•
	•
	תורוקמ






	ג.
	ג.
	ג.
	ג.


	  ידיגאת לש םיבאשמ םוגיא  תלוכי רופישל בויבו םימעוריאל הבוגתה
	  ידיגאת לש םיבאשמ םוגיא  תלוכי רופישל בויבו םימעוריאל הבוגתה
	  ידיגאת לש םיבאשמ םוגיא  תלוכי רופישל בויבו םימעוריאל הבוגתה


	  בויבו םימ ידיגאתמ םישרדנה םיעצמאה ראש ןיב( םיאנתןוישרב תויסדנה הדימ תומא ןיינעל2017  ) תנקתה ךרוצל ןימז הביאש דויצ תקזחה םג םירדגומבויב תביאשו ףקעמ .דויצב תוכרעהה תמר ,חכ  םדאןמוימ ,הריהמ הבוגתו הליעי תרושקת ,  עיפשהל םילוכי עוריא לש תיתביבסה העפשהה ףקיה לע תיתוהמםוהיז
	  בויבו םימ ידיגאתמ םישרדנה םיעצמאה ראש ןיב( םיאנתןוישרב תויסדנה הדימ תומא ןיינעל2017  ) תנקתה ךרוצל ןימז הביאש דויצ תקזחה םג םירדגומבויב תביאשו ףקעמ .דויצב תוכרעהה תמר ,חכ  םדאןמוימ ,הריהמ הבוגתו הליעי תרושקת ,  עיפשהל םילוכי עוריא לש תיתביבסה העפשהה ףקיה לע תיתוהמםוהיז
	  בויבו םימ ידיגאתמ םישרדנה םיעצמאה ראש ןיב( םיאנתןוישרב תויסדנה הדימ תומא ןיינעל2017  ) תנקתה ךרוצל ןימז הביאש דויצ תקזחה םג םירדגומבויב תביאשו ףקעמ .דויצב תוכרעהה תמר ,חכ  םדאןמוימ ,הריהמ הבוגתו הליעי תרושקת ,  עיפשהל םילוכי עוריא לש תיתביבסה העפשהה ףקיה לע תיתוהמםוהיז


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  םימה ידיגאת לש םיבאשמ םוגיא לש תומישיהו תונכתיהה תניחבןוקריה ןגאב יזכרמ הבוגת ךרעמ תריציל בויבהו/  היהיש דוקימה ןגאליעי , תיגולונכט דיוצממוימו


	•
	•
	•
	  תלכהל תוהובג הבוגת תולוכי אטבי םיעוריאל הבוגתה ךרעמםיעצמא ןווגמב םינוש םיעוריא :םיצורע תריכס ,הביאש ,  תמקה תרנצל םיפקעמוכו'  .


	•
	•
	•
	  רפשיש םיבאשמ םוגיאלו לדוגל ןורתי םייק םאה הניחב תשרדנםוהיז יעוריאל םידיגאתה לש הבוגתה תלוכי תא תיתוהמ





	  םימל תושרב ןויד םדקת לחנה תושרבויבלו ,םידיגאתה ףותישב ,  תניחבל  ןויפאו םיבאשמ םוגיא לש תומישיהתפתושמה הבוגתה תלוכי
	  םימל תושרב ןויד םדקת לחנה תושרבויבלו ,םידיגאתה ףותישב ,  תניחבל  ןויפאו םיבאשמ םוגיא לש תומישיהתפתושמה הבוגתה תלוכי
	  םימל תושרב ןויד םדקת לחנה תושרבויבלו ,םידיגאתה ףותישב ,  תניחבל  ןויפאו םיבאשמ םוגיא לש תומישיהתפתושמה הבוגתה תלוכי


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	בויבלו םימל תושרה


	•
	•
	•
	בויבו םימ ידיגאת


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס






	ד.
	ד.
	ד.
	ד.


	  תעינמל ידועיי דויצ תלעפהםוהיז
	  תעינמל ידועיי דויצ תלעפהםוהיז
	  תעינמל ידועיי דויצ תלעפהםוהיז


	םוהיז עוריא לש העפשהה םוצמצל ידועיי דויצ םייק
	םוהיז עוריא לש העפשהה םוצמצל ידועיי דויצ םייק
	םוהיז עוריא לש העפשהה םוצמצל ידועיי דויצ םייק


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	ןכו םיקלדו םינמש לש החיפסל דויצ םייק ,  תעינמל םימוסחמןמש ימתכ תוטשפתה








	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס


	לחנב םוהיז עוריא תעפשה םוצמצל םילכ
	לחנב םוהיז עוריא תעפשה םוצמצל םילכ
	לחנב םוהיז עוריא תעפשה םוצמצל םילכ
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	 תובכש
	 תובכש
	 תובכש
	 תובכש
	 תובכש
	GIS
	:

	•
	•
	•
	•
	•
	 תובכשטנב"ל(ימואל יפרגופוט םינותנ סיסב )–הרובחת ,םינבמ ,תויתשת ,תיסכת ,טילבת ,היפרגורדיה .הבכשה רוקמ :פמ"י
	.


	•
	•
	•
	•
	 םינגא תולובג-ןוקריה ןגא ,םיישאר םינגא ,ינשמ ןגא לובג ,ןוקרי םינגא יתת ,ןולייא םינגא יתת .תובכשה רוקמ :ןוקריה לחנ תושר.


	•
	•
	•
	 ןגא וק דוקימ-םינוכיסה חותינל יטנוולרה תודקמתהה ןגא .הבכשה רוקמ :הדובעה תווצ.




	•
	•
	•
	 םילחנ– לחנה לש לדוגה רדסל םאתהב תונוש תובכשל תיכרריה הקולח(םיישאר םילחנ ,םיינשמ ,םיצורע ,זוקינ תולעת .)הבכשה רוקמ :פמ"י.


	•
	•
	•
	 ןוקריה ילבוי–הנק ,הבר ,הליש ,ןולייא .הבכשה רוקמ :הדובעה תווצ.


	•
	•
	•
	 תלוספ קוליס ירתאו תלוספב לופיט ינקתמ-הבכשה רוקמ :תויתשתל תיגטרטסא תינכת ,ןונכתה להנמ.






	יופימ:
	יופימ:
	יופימ:
	יופימ:
	ןוקרי ןגאב תלוספ תויתשת



	םיכמסמל רושיק:
	םיכמסמל רושיק:
	םיכמסמל רושיק:
	םיכמסמל רושיק:




	עקר ירמוח
	עקר ירמוח


	Sect
	Figure
	8 .לוהינ ,הרקבו רוטינ
	8 .לוהינ ,הרקבו רוטינ

	םוליצ :ןוקרי לחנ תושר
	םוליצ :ןוקרי לחנ תושר


	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס


	לוהינ ,הרקבו רוטינ
	לוהינ ,הרקבו רוטינ
	לוהינ ,הרקבו רוטינ


	8
	8
	8



	יללכ:
	יללכ:
	יללכ:
	יללכ:
	 יזכרמ קלחכ םיבשחנ םינוש לוהינ ילכתוינכתבםילחנב םימה תוכיא רופישל תוינגא.



	םילכ:
	םילכ:
	םילכ:
	םילכ:
	8.1הבוגתו הרקב ךרעמ:
	א .לחנלו זוקינה תכרעמל םימהזמ תעגה לע הארתהו השיח ךרעמ שוביג
	ב.ץיק ימ תומירז תעגהל הבוגתו הרקב תולוכי שוביג
	ג. רגאמ לע תססובמה חטש תייצקילפא שוביג
	ג. רגאמ לע תססובמה חטש תייצקילפא שוביג
	GIS

	8.2רוטינ ,םידעיו גוויס תוגרד:
	א .תללוכו חווט תכורא רוטינ תינכת
	ב .תוכיא תוגרד רפסמל לחנב םימה תוכיא גוויס
	ג .םימ תוכיא תגשהל םינמז תוחולו םידעי תרדגה





	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס


	לוהינ ,הרקבו רוטינ
	לוהינ ,הרקבו רוטינ
	לוהינ ,הרקבו רוטינ


	8.1
	8.1
	8.1



	 הנשמ תייגוס–הבוגתו הרקב ךרעמ
	 הנשמ תייגוס–הבוגתו הרקב ךרעמ
	 הנשמ תייגוס–הבוגתו הרקב ךרעמ
	 הנשמ תייגוס–הבוגתו הרקב ךרעמ



	ילכה
	ילכה
	ילכה
	ילכה


	רואית
	רואית
	רואית


	טוריפ
	טוריפ
	טוריפ


	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד


	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ



	א.
	א.
	א.
	א.


	  השיח ךרעמ שוביג  םימהזמ תעגה לע הארתהולחנלו זוקינה תכרעמל
	  השיח ךרעמ שוביג  םימהזמ תעגה לע הארתהולחנלו זוקינה תכרעמל
	  השיח ךרעמ שוביג  םימהזמ תעגה לע הארתהולחנלו זוקינה תכרעמל


	 לחנלו זוקינה תכרעמל םימהזמ תעגה לע הארתהו השיח תולוכי שוביג- ץיק תומירז יוהיזל הארתה תכרעמ–זוקינ יאצומב םינשייח תשר ,םילבומ  ,ץיק ימ תביאש תונחתו תולעת.
	 לחנלו זוקינה תכרעמל םימהזמ תעגה לע הארתהו השיח תולוכי שוביג- ץיק תומירז יוהיזל הארתה תכרעמ–זוקינ יאצומב םינשייח תשר ,םילבומ  ,ץיק ימ תביאש תונחתו תולעת.
	 לחנלו זוקינה תכרעמל םימהזמ תעגה לע הארתהו השיח תולוכי שוביג- ץיק תומירז יוהיזל הארתה תכרעמ–זוקינ יאצומב םינשייח תשר ,םילבומ  ,ץיק ימ תביאש תונחתו תולעת.


	  םיזקנו םילבוי לש יבחרמ חותינל םאתהב הסירפהיתועמשמ ןוכיס לאיצנטופ ילעב םהש םייזכרמ.
	  םיזקנו םילבוי לש יבחרמ חותינל םאתהב הסירפהיתועמשמ ןוכיס לאיצנטופ ילעב םהש םייזכרמ.
	  םיזקנו םילבוי לש יבחרמ חותינל םאתהב הסירפהיתועמשמ ןוכיס לאיצנטופ ילעב םהש םייזכרמ.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	 יגולונכט טולייפ םדקת לחנה תושרהמיאתמה היגולונכטה תריחבל


	•
	•
	•
	 םדקתו ןייפאת לחנה תושרטקייורפ   חותינ סיסב לע םינשייח תסירפזוקינה תכרעמ לש יבחרמ





	•
	•
	•
	•
	•
	•
	תוימוקמ תויושר


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס


	•
	•
	•
	םימה תושר






	ב.
	ב.
	ב.
	ב.


	  הבוגתו הרקב תולוכי שוביגץיק ימ תומירז תעגהל
	  הבוגתו הרקב תולוכי שוביגץיק ימ תומירז תעגהל
	  הבוגתו הרקב תולוכי שוביגץיק ימ תומירז תעגהל


	בויבו םימ ידיגאת לש הרקב ירדח סיסב לע וא ינגא הרקב רדח תמקה .  םיזקנמ ץיק ימ תומירז רבדב םיחוויד לולכמ טולקי הרקבה זכרמתולעתו/ םילחנ(עמ תוארתה 'םינשיחה–ס 'ב') , ותמרזהטממ"םיש  ,הביאש תונחתמ תושילג .  לש הרקבה רדח תא םג רבחל היהי ןתינ יעוריא אשונל דרשמהמוח"ס ,  םירמוחב תורושקש שיבכ תונואתםינכוסמ.
	בויבו םימ ידיגאת לש הרקב ירדח סיסב לע וא ינגא הרקב רדח תמקה .  םיזקנמ ץיק ימ תומירז רבדב םיחוויד לולכמ טולקי הרקבה זכרמתולעתו/ םילחנ(עמ תוארתה 'םינשיחה–ס 'ב') , ותמרזהטממ"םיש  ,הביאש תונחתמ תושילג .  לש הרקבה רדח תא םג רבחל היהי ןתינ יעוריא אשונל דרשמהמוח"ס ,  םירמוחב תורושקש שיבכ תונואתםינכוסמ.
	בויבו םימ ידיגאת לש הרקב ירדח סיסב לע וא ינגא הרקב רדח תמקה .  םיזקנמ ץיק ימ תומירז רבדב םיחוויד לולכמ טולקי הרקבה זכרמתולעתו/ םילחנ(עמ תוארתה 'םינשיחה–ס 'ב') , ותמרזהטממ"םיש  ,הביאש תונחתמ תושילג .  לש הרקבה רדח תא םג רבחל היהי ןתינ יעוריא אשונל דרשמהמוח"ס ,  םירמוחב תורושקש שיבכ תונואתםינכוסמ.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  הבוגתו  עוריא לע יתימא ןמזב הארתה רשפאי הבוגתהו לופיטה ימרוג לש הליעי(םידיגאת ,ר  .לחנ  .)


	•
	•
	•
	סב םיעצומ םילכל םאתהב הבוגת '
	6
	.


	•
	•
	•
	  תוכיאו תמר תאלעהו םיפתושמ םיליגרת עוציבהבוגתה.


	•
	•
	•
	  יוהיזל הפיכאו הריקח תוליעפו םיעוריא חותינרוקמה  .





	  םודיקל הניחב םייקת לחנה תושר  ידיגאת םע דחי הבוגתו הרקב הוותמ תיתשת תמייק רבכ םהב בויבהו םימההרקב ירדח לש
	  םודיקל הניחב םייקת לחנה תושר  ידיגאת םע דחי הבוגתו הרקב הוותמ תיתשת תמייק רבכ םהב בויבהו םימההרקב ירדח לש
	  םודיקל הניחב םייקת לחנה תושר  ידיגאת םע דחי הבוגתו הרקב הוותמ תיתשת תמייק רבכ םהב בויבהו םימההרקב ירדח לש


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	בויבו םימ ידיגאת


	•
	•
	•
	תוימוקמ תויושר






	ג  .
	ג  .
	ג  .
	ג  .


	  חטש תייצקילפא שוביג רגאמ לע תססובמה
	  חטש תייצקילפא שוביג רגאמ לע תססובמה
	  חטש תייצקילפא שוביג רגאמ לע תססובמה
	  חטש תייצקילפא שוביג רגאמ לע תססובמה
	GIS



	 לש היצקילפא לע תונעשיה וא השדח היצקילפא שוביגטר"ג  רשפאתש יבחרמה עדימה רגאמל השיג(
	 לש היצקילפא לע תונעשיה וא השדח היצקילפא שוביגטר"ג  רשפאתש יבחרמה עדימה רגאמל השיג(
	 לש היצקילפא לע תונעשיה וא השדח היצקילפא שוביגטר"ג  רשפאתש יבחרמה עדימה רגאמל השיג(
	 לש היצקילפא לע תונעשיה וא השדח היצקילפא שוביגטר"ג  רשפאתש יבחרמה עדימה רגאמל השיג(
	GIS
	 )  םע דחי חטשהמ לחנה תושר לשםוקימה יוהיז



	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  דחי רמשיש עדימ ןיזהל םג רשפאת היצקילפאהםוקימה םע ,המרזה יעוריא יבגל לשמל





	 טושפה הוותמה תא ןחבת לחנה תושרוז תלוכי שוביגל רתויב
	 טושפה הוותמה תא ןחבת לחנה תושרוז תלוכי שוביגל רתויב
	 טושפה הוותמה תא ןחבת לחנה תושרוז תלוכי שוביגל רתויב





	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס


	לוהינ ,הרקבו רוטינ
	לוהינ ,הרקבו רוטינ
	לוהינ ,הרקבו רוטינ


	8.2
	8.2
	8.2



	 הנשמ תייגוס–רוטינ ,םידעיו גוויס תוגרד
	 הנשמ תייגוס–רוטינ ,םידעיו גוויס תוגרד
	 הנשמ תייגוס–רוטינ ,םידעיו גוויס תוגרד
	 הנשמ תייגוס–רוטינ ,םידעיו גוויס תוגרד



	ילכה
	ילכה
	ילכה
	ילכה


	רואית
	רואית
	רואית


	טוריפ
	טוריפ
	טוריפ


	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד


	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ



	א.
	א.
	א.
	א.


	  חווט תכורא רוטינ תינכתתללוכו
	  חווט תכורא רוטינ תינכתתללוכו
	  חווט תכורא רוטינ תינכתתללוכו


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	 םיימיכ םירטמרפ לש חווט תכורא םימ תוכיא רוטינ תינכת םושיי– םייגולויב–םיילקיזיפ ,םינושה לחנה יעטקל סחייתהב


	•
	•
	•
	 תוגרד יפל לחנב םימה תוכיא גוויס(ב ףיעס' )  ולבקתיש םינותנה לע ססבתיתינכתמםיימיכ םירטמרפ ןווגמל תסחייתמה חווט תכוראו העובק רוטינ-םייגולויב-םיילקיסיפ





	•
	•
	•
	•
	•
	•
	רוטינה יאצממ םוסרפ





	 רוטינ תינכת ןיכת לחנה תושר  ינייפאמל םאתהב חווט תכוראםינושה לחנה יעטק
	 רוטינ תינכת ןיכת לחנה תושר  ינייפאמל םאתהב חווט תכוראםינושה לחנה יעטק
	 רוטינ תינכת ןיכת לחנה תושר  ינייפאמל םאתהב חווט תכוראםינושה לחנה יעטק


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  רקחמ תודסומהימדקאו


	•
	•
	•
	טר"ג


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס






	ב.
	ב.
	ב.
	ב.


	  לחנב םימה תוכיא גוויסתוכיא תוגרד רפסמל
	  לחנב םימה תוכיא גוויסתוכיא תוגרד רפסמל
	  לחנב םימה תוכיא גוויסתוכיא תוגרד רפסמל


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	גוויסתוכיאלחנהיפלתוגרדלעהרושלשםינוירטירקםיימיכ-םייגולויב-םיילקיסיפ.


	•
	•
	•
	תוכיאימלחנהטביהבימיכההלוכיתויהלהבוטהתואבותע,תוכיאהםירטמרפבםייגולויבההלולעתויהלתינוניב.ןכלתשרדנ,ףסונבםינוירטירקל,היגולודותמהרורבתרדגהלתוגרדתוכיאה.


	•
	•
	•
	טביהביבחרמה-גוויסהךירצסחייתהליעטקללחנהםינושהגווסלולכעטקדרפנב.תקולחיעטקלחנהתסחייתמתדימלתוינגומוההםהלש.גוויסתוכיאהרשפאמהרקבלעםיכילהתהרומאוקינעהלילבקמלתוטלחההרוביצלוגשומיבגלתוכיאםימה,תומגמיונישהתוכיאבםימהתרדגהוםידעיםירורב.





	•
	•
	•
	•
	•
	•
	 תוכיא תוגרד תרדגה-  םימה תוכיא גוויס תוגרד עבראל לשמל לחנב :ההובג ,הבוט ,תינוניב ,הכומנ.


	•
	•
	•
	םינוירטירק תרדגה  : םיימיכ– םייגולויב–םימה תוכיא תוגרד תעיבקל םייזיפ


	•
	•
	•
	 היגולודותמ  שוביג-  תוכיאה תוגרד תרדגהל ימוחת תשולשל תא בלשתש לחנה ימ לשתוסחייתהה


	•
	•
	•
	וגווסיש לחנה יעטק תרדגה


	•
	•
	•
	 רתאב תיחכונה תוכיאהו םיאצממה םוסרפלחנה תושר





	  היגולודותמ שבגת לחנה תושר  סחייתהב לחנב םימה תוכיא גורדל יזיפ םימוחתה תשולשל– יגולויב– לחנה יעטקל סחייתהבו ימיכםינושה
	  היגולודותמ שבגת לחנה תושר  סחייתהב לחנב םימה תוכיא גורדל יזיפ םימוחתה תשולשל– יגולויב– לחנה יעטקל סחייתהבו ימיכםינושה
	  היגולודותמ שבגת לחנה תושר  סחייתהב לחנב םימה תוכיא גורדל יזיפ םימוחתה תשולשל– יגולויב– לחנה יעטקל סחייתהבו ימיכםינושה


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  רקחמ תודסומהימדקאו


	•
	•
	•
	טר"ג


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס






	ג.
	ג.
	ג.
	ג.


	  םינמז תוחולו םידעי תרדגהםימ תוכיא תגשהל
	  םינמז תוחולו םידעי תרדגהםימ תוכיא תגשהל
	  םינמז תוחולו םידעי תרדגהםימ תוכיא תגשהל


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  רופיש ומכ םייפיצפס םיטביה ןווגמל סחייתהב לחנל םימה תוכיא ידעי תרדגהםיכפשב לופיטה ,רגנה ימב רופיש ,םימ תלפשה ,דכו לחנל םימ תאצקה' .


	•
	•
	•
	םידעיה תגשהל םינמז תוחול לש הרדגה


	•
	•
	•
	 םייבחרמ םידעי–םינוש לחנ יעטקל םאתהב לחנב םימה תוכיאל םידעי תרדגה.





	•
	•
	•
	•
	•
	•
	םהב הדימעה תומדקתהו םידעיה םוסרפ





	 תוכיאל םידעי רידגת לחנה תושר  םינושה לחנה יעטקב םימה  םיטביה לולכמל סחייתהבםימה תוכיא לע םיעיפשמה
	 תוכיאל םידעי רידגת לחנה תושר  םינושה לחנה יעטקב םימה  םיטביה לולכמל סחייתהבםימה תוכיא לע םיעיפשמה
	 תוכיאל םידעי רידגת לחנה תושר  םינושה לחנה יעטקב םימה  םיטביה לולכמל סחייתהבםימה תוכיא לע םיעיפשמה


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  רקחמ תודסומהימדקאו


	•
	•
	•
	טר"ג


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס


	•
	•
	•
	םימה תושר


	•
	•
	•
	בויבו םימ ידיגאת








	Sect
	Figure
	9 .עדימו ןונכת
	9 .עדימו ןונכת


	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס


	עדימו ןונכת
	עדימו ןונכת
	עדימו ןונכת


	9
	9
	9



	ילכה
	ילכה
	ילכה
	ילכה


	רואית
	רואית
	רואית


	טוריפ
	טוריפ
	טוריפ


	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד


	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ



	א.
	א.
	א.
	א.


	  ףותיש יכילהת רוציי  ילעב ןיב עדי תרבעהורוביצהו ןיינעה
	  ףותיש יכילהת רוציי  ילעב ןיב עדי תרבעהורוביצהו ןיינעה
	  ףותיש יכילהת רוציי  ילעב ןיב עדי תרבעהורוביצהו ןיינעה


	עדי תצפה ,עדימ ,  לש הדובע תורגסמ תריציו רוביצהו ןיינעה ילעב ללכ ןיב םינותנהלועפ ףותיש . לחנה ימ תוכיא רופישל תוליעפ תחלצהל סיסבכ בשחנ הז ילכתוינכתבהפוריאב תוינגא.
	עדי תצפה ,עדימ ,  לש הדובע תורגסמ תריציו רוביצהו ןיינעה ילעב ללכ ןיב םינותנהלועפ ףותיש . לחנה ימ תוכיא רופישל תוליעפ תחלצהל סיסבכ בשחנ הז ילכתוינכתבהפוריאב תוינגא.
	עדי תצפה ,עדימ ,  לש הדובע תורגסמ תריציו רוביצהו ןיינעה ילעב ללכ ןיב םינותנהלועפ ףותיש . לחנה ימ תוכיא רופישל תוליעפ תחלצהל סיסבכ בשחנ הז ילכתוינכתבהפוריאב תוינגא.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	םייבחרמ םינותנ סיסב תמקה ,  םיירקחמרוטינ ינותנו ,  עדימ חותפ ןפואב םסרפישימלוגו חתונמ.


	•
	•
	•
	םינוש ןיינע ילעב םע תרושקת יצורע סוסיב.





	 ףותיש יכילהת םדקת לחנה תושרעדימו םינותנ תצפהו
	 ףותיש יכילהת םדקת לחנה תושרעדימו םינותנ תצפהו
	 ףותיש יכילהת םדקת לחנה תושרעדימו םינותנ תצפהו



	ב.
	ב.
	ב.
	ב.


	יבחרמ עדימ רגאמ
	יבחרמ עדימ רגאמ
	יבחרמ עדימ רגאמ


	 רגאמ ןוכדעו הקוזחת
	 רגאמ ןוכדעו הקוזחת
	 רגאמ ןוכדעו הקוזחת
	 רגאמ ןוכדעו הקוזחת
	GIS
	וז הדובעב רצונש ,  עדימה תצפהו שדח עדימ תטילקתוידוס תולבגמ תרגסמב



	 עדימ םורופל תופרטצה ללוכג"ג  ידרשמ לשהלשממ
	 עדימ םורופל תופרטצה ללוכג"ג  ידרשמ לשהלשממ
	 עדימ םורופל תופרטצה ללוכג"ג  ידרשמ לשהלשממ


	  עדימ רגאמ קזחתת לחנה תושר  םע ןתינה לככ ותוא ףתשתו יבחרמןיינעה ילעב
	  עדימ רגאמ קזחתת לחנה תושר  םע ןתינה לככ ותוא ףתשתו יבחרמןיינעה ילעב
	  עדימ רגאמ קזחתת לחנה תושר  םע ןתינה לככ ותוא ףתשתו יבחרמןיינעה ילעב



	ג.
	ג.
	ג.
	ג.


	 הינבו ןונכת–  קוזיח לע העפשההתוינכתתונוש
	 הינבו ןונכת–  קוזיח לע העפשההתוינכתתונוש
	 הינבו ןונכת–  קוזיח לע העפשההתוינכתתונוש


	תושרלחנההלצינתאילכןונכתהירוטוטטסהבטיהךרואלםינשה.ץלמומףיסוהלקזחלותאהעפשההלעתוינכתהתונושהימוחתבןגאהתרזעבםילכהםיאבה:
	תושרלחנההלצינתאילכןונכתהירוטוטטסהבטיהךרואלםינשה.ץלמומףיסוהלקזחלותאהעפשההלעתוינכתהתונושהימוחתבןגאהתרזעבםילכהםיאבה:
	תושרלחנההלצינתאילכןונכתהירוטוטטסהבטיהךרואלםינשה.ץלמומףיסוהלקזחלותאהעפשההלעתוינכתהתונושהימוחתבןגאהתרזעבםילכהםיאבה:
	.1
	.1
	.1
	.1
	תקידבתודעוויוגיההלשתוינכתהתוינללוכהתויוצמההנכהבןגאבתודקמתהה.הדימבתומייקותוינכתתויוצמהןיידעםיבלשבםהבןתינעיפשהל.


	.2
	.2
	.2
	תניחבןונגנמעודייהםייקהתושרבןיינעלתלבקתועדוהלעםוסרפהדקפהללשתוינכתתויוצמהםוחתבןגאלחנה.


	.3
	.3
	.3
	עוציבםואיתינונכתםעתודעווהתויזוחמהלתביבאזכרמו,םוחתבןגאתודקמתהה,תוינכתבםישומישלילעבלאיצנטופםוהיז(ידועיעקרקלשהישעת,הכאלמ,תלוספ,תויתשתתולעבלאיצנטופםוהיז)ןכותוינכתלםוחתבטשפהפצההואםוחתב
	500
	מ'לחנהמ.





	 ותרטמש ינונכת םואת עצבל לעפת תושרה  ןוכיסה םוצמצל תולבגמו תוארוה תעמטהםוהיזל , דוקימה ןגאב תודקמתה ךותתוינכתבוםוהיז לאיצנטופ תולעב
	 ותרטמש ינונכת םואת עצבל לעפת תושרה  ןוכיסה םוצמצל תולבגמו תוארוה תעמטהםוהיזל , דוקימה ןגאב תודקמתה ךותתוינכתבוםוהיז לאיצנטופ תולעב
	 ותרטמש ינונכת םואת עצבל לעפת תושרה  ןוכיסה םוצמצל תולבגמו תוארוה תעמטהםוהיזל , דוקימה ןגאב תודקמתה ךותתוינכתבוםוהיז לאיצנטופ תולעב


	ןונכתה תוכשל םע ינונכת םואת
	ןונכתה תוכשל םע ינונכת םואת
	ןונכתה תוכשל םע ינונכת םואת


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  ןונכתה להנמ-הטמ


	•
	•
	•
	 לת זוחמ ןונכת תוכשלזכרמ זוחמו ביבא.






	ד.
	ד.
	ד.
	ד.


	  םיינונכת תונורתפ שוביג  עקרק ףחס תעינמליטקיורפמ  תפוקתב תיתשתהמקהה
	  םיינונכת תונורתפ שוביג  עקרק ףחס תעינמליטקיורפמ  תפוקתב תיתשתהמקהה
	  םיינונכת תונורתפ שוביג  עקרק ףחס תעינמליטקיורפמ  תפוקתב תיתשתהמקהה


	.1
	.1
	.1
	.1
	.1
	.1
	ךילהתתעסהטנמידסםילחנבאוהךילהתיעבט.םעתאזתצאהליכילהתהיצטנמידסתרבגהותעסהטנמידסלחנללשבתוברעתהםדאההלולעתויהלהעפשהתילילשלעלחנה.


	.2
	.2
	.2
	יטקייורפתיתשתםיכורכ,םימעפתובר,הריפחבהנקבהדימלודג,תריציםימורעמםיינמזםילודגלשירמוחםלג,םעונישםדוביעוירתאבהדובע.ךשמתודובעהלוכיךשמיהלםינשתנועבוםימשגהתרצונהמירזלשטמנידסימורעממעקרקההביבסלםילחנלו.





	  תיעקרקב ותעיקשו לחנל טנמידס לש המירז  תוילאיצנטופ תועפשה לש הרושב הכורכלחנה לע תוילילש ,לחנה םוהיזמ לחה ,  העפשהלחנה לש םייגולויבהו םיימיכה םירטמרפה לע , לחנה לש תילוארדיהה הכלוהה תלוכי תנטקהדועו
	  תיעקרקב ותעיקשו לחנל טנמידס לש המירז  תוילאיצנטופ תועפשה לש הרושב הכורכלחנה לע תוילילש ,לחנה םוהיזמ לחה ,  העפשהלחנה לש םייגולויבהו םיימיכה םירטמרפה לע , לחנה לש תילוארדיהה הכלוהה תלוכי תנטקהדועו
	  תיעקרקב ותעיקשו לחנל טנמידס לש המירז  תוילאיצנטופ תועפשה לש הרושב הכורכלחנה לע תוילילש ,לחנה םוהיזמ לחה ,  העפשהלחנה לש םייגולויבהו םיימיכה םירטמרפה לע , לחנה לש תילוארדיהה הכלוהה תלוכי תנטקהדועו


	  תורפס רקס םדקת לחנה תושר  םוצמצל תונורתפ אשונל חותיפ תודובעב היצטנמידס  ןונכת תויחנה לס שבגל לעפתו העמטהלתוינכתב
	  תורפס רקס םדקת לחנה תושר  םוצמצל תונורתפ אשונל חותיפ תודובעב היצטנמידס  ןונכת תויחנה לס שבגל לעפתו העמטהלתוינכתב
	  תורפס רקס םדקת לחנה תושר  םוצמצל תונורתפ אשונל חותיפ תודובעב היצטנמידס  ןונכת תויחנה לס שבגל לעפתו העמטהלתוינכתב


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	ןונכתה להנמ


	•
	•
	•
	זוקינ תושר


	•
	•
	•
	תואלקחה דרשמ
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	Figure
	10 .היצלוגר
	10 .היצלוגר

	םוליצ :ןדוגיא
	םוליצ :ןדוגיא
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	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס
	 אשונ |היגוס


	הרדסא
	הרדסא
	הרדסא


	10
	10
	10



	יללכ:
	יללכ:
	יללכ:
	יללכ:
	היצלוגר,ואתירבעבהרדסא,תללוכהכותבםיקוח,תונקת,םיללכ,םיווצתוארוהולהנמתונוש,דצלםתלעפהלשיכרעמחוקיפתויצלםמושייולשינונגנמהפיכא.תושרללחנןוקריהםייקלסבחרלשילכהרדסאםימייק,וכותמאיההלוכירוחבלטילחהלודציכלועפללעוןכהארניכןיאךרוצהבחרהבןוקיתבוהקיקחהתמייקה,טעמלםינוקיתםינטקיוארשםדקל.
	ומכןכ,בלשבןושאר,ץלמומשבגלהיגטרטסאהרודסתוינידמלהפיכארידגתשירדסתופידע,ןחבתתאתדימהעפשההלשילכהפיכאהםינושהסחיבתוליעיל,העתרהלהעפשהלולעהעדותהתירוביצה,סחיבוםיבאשמלםישרדנהיפותישוהלועפהםיירשפאהםעםיפוגתויושרוםיפסונ.



	םילכ:
	םילכ:
	םילכ:
	םילכ:
	א .בויבהו םימה ידיגאת תויוכמס תבחרה
	ב .רבנע תדעו ןקת ןוכדע
	ג .לחנה תושרב הפיכא תוינידמל היגטרטסא תעיבק
	ד . םיקסע יושיר–םידיחא םיטרפמ םוסרפ לע בקעמ
	ה .םימ םוהיז תעינמ אשונב הפיכא
	ו . תונתהל יושיר תושר תוכמסןוישרםידחוימ םיאנתב
	ז . תוכמסה תלעפהו הכמסהחכמןויקינה תרימש קוח
	ח . לחנה תושרב םיחקפמ תכמסהחכמםייתשבי תורוקממ םי םוהיז תעינמל קוחה
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	היצלוגר
	היצלוגר
	היצלוגר
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	10
	10



	ילכה
	ילכה
	ילכה
	ילכה


	רואית
	רואית
	רואית


	טוריפ
	טוריפ
	טוריפ


	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד


	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ



	א.
	א.
	א.
	א.


	  תינגא היגטרטסא שוביג  תוירחאה תייגוסל  יטביהב תירוטלוגרהןגאב תומרוזה תויתשתה
	  תינגא היגטרטסא שוביג  תוירחאה תייגוסל  יטביהב תירוטלוגרהןגאב תומרוזה תויתשתה
	  תינגא היגטרטסא שוביג  תוירחאה תייגוסל  יטביהב תירוטלוגרהןגאב תומרוזה תויתשתה


	  םרוגה יבגל תיגטרטסא הטלחה ןושאר בלשב לבקל לחנה תושר לע ןגאב אשונה תא ליבומה ירוטלוגרה–בויב ,יליע רגנו זוקינ:
	  םרוגה יבגל תיגטרטסא הטלחה ןושאר בלשב לבקל לחנה תושר לע ןגאב אשונה תא ליבומה ירוטלוגרה–בויב ,יליע רגנו זוקינ:
	  םרוגה יבגל תיגטרטסא הטלחה ןושאר בלשב לבקל לחנה תושר לע ןגאב אשונה תא ליבומה ירוטלוגרה–בויב ,יליע רגנו זוקינ:
	.1
	.1
	.1
	.1
	 תוכמסה היהת איהש ךכ תושרה תויוכמס תבחרהל לועפל םאה תומרוזה תויתשתה יטביהב תירוטלוגרה(היצטיברגב.)


	.2
	.2
	.2
	ןיפוליחל , םייק ירוטלוגר םרוג תוהזלחקישהייגוסב הבחר תוירחא.





	 הסיפתל תונוש תושיג תומייק לחנה תושר ךותבהמיאתמה .ןושאר בלשב ,תושרה תבייח ,  לבקל הכותבךשמהל תוינידמ תוטלחה.
	 הסיפתל תונוש תושיג תומייק לחנה תושר ךותבהמיאתמה .ןושאר בלשב ,תושרה תבייח ,  לבקל הכותבךשמהל תוינידמ תוטלחה.
	 הסיפתל תונוש תושיג תומייק לחנה תושר ךותבהמיאתמה .ןושאר בלשב ,תושרה תבייח ,  לבקל הכותבךשמהל תוינידמ תוטלחה.


	 הניחב ךילה םייקת לחנה תושרהטלחהו תופולחה לש
	 הניחב ךילה םייקת לחנה תושרהטלחהו תופולחה לש
	 הניחב ךילה םייקת לחנה תושרהטלחהו תופולחה לש



	ב.
	ב.
	ב.
	ב.


	  ידיגאת תויוכמס תבחרהבויבהו םימה
	  ידיגאת תויוכמס תבחרהבויבהו םימה
	  ידיגאת תויוכמס תבחרהבויבהו םימה


	  תולעבו ההובג היצקארטניא תמרב תולעופ זוקינהו םימה תוכרעמםיבר םיקשממ  .
	  תולעבו ההובג היצקארטניא תמרב תולעופ זוקינהו םימה תוכרעמםיבר םיקשממ  .
	  תולעבו ההובג היצקארטניא תמרב תולעופ זוקינהו םימה תוכרעמםיבר םיקשממ  .
	סב הטלחהל םאתהב 'א ,' לופיטל םידיגאתה תויוכמס תבחרה תעצומזוקינה תכרעמ לע םג תוירחאו ,בויבו םימ ידיגאת קוחל ןוקיתל םאתהב.


	  ידיגאת ןיב תויושרה בורב לודג יביצקתו יעוצקמ רעפ םייקתוינוריעה זוקינה תוקלחמו בויבהו םימה . תבחרה  דוקפתה תמר תא רפשל היופצ םידיגאתה לש תוירחאהםיטביהה לכב תוינוריעה זוקינה תוכרעמ לש , ולא ללוכלחנה םוהיז ינוכיסל םירושקה.
	  ידיגאת ןיב תויושרה בורב לודג יביצקתו יעוצקמ רעפ םייקתוינוריעה זוקינה תוקלחמו בויבהו םימה . תבחרה  דוקפתה תמר תא רפשל היופצ םידיגאתה לש תוירחאהםיטביהה לכב תוינוריעה זוקינה תוכרעמ לש , ולא ללוכלחנה םוהיז ינוכיסל םירושקה.
	  ידיגאת ןיב תויושרה בורב לודג יביצקתו יעוצקמ רעפ םייקתוינוריעה זוקינה תוקלחמו בויבהו םימה . תבחרה  דוקפתה תמר תא רפשל היופצ םידיגאתה לש תוירחאהםיטביהה לכב תוינוריעה זוקינה תוכרעמ לש , ולא ללוכלחנה םוהיז ינוכיסל םירושקה.


	  םיכרד תא ןחבת לחנה תושר  םימה ידיגאת תויוכמס תבחרהלבויבהו ,  תועצמאב וא המכסהבהיצלוגר יוניש
	  םיכרד תא ןחבת לחנה תושר  םימה ידיגאת תויוכמס תבחרהלבויבהו ,  תועצמאב וא המכסהבהיצלוגר יוניש
	  םיכרד תא ןחבת לחנה תושר  םימה ידיגאת תויוכמס תבחרהלבויבהו ,  תועצמאב וא המכסהבהיצלוגר יוניש
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	•
	•
	•
	•
	םימה תושר


	•
	•
	•
	בויבו םימ ידיגאת


	•
	•
	•
	תוימוקמ תויושר


	•
	•
	•
	זוקינה תושר


	•
	•
	•
	בויבלו םימל תושרה






	ב.
	ב.
	ב.
	ב.


	רבנע תדעו ןקת ןוכדע
	רבנע תדעו ןקת ןוכדע
	רבנע תדעו ןקת ןוכדע


	ורבטצהש םיינכדעה רקחמלו עדיל םאתהב ,ןקתה ןוכדע שרדנ
	ורבטצהש םיינכדעה רקחמלו עדיל םאתהב ,ןקתה ןוכדע שרדנ
	ורבטצהש םיינכדעה רקחמלו עדיל םאתהב ,ןקתה ןוכדע שרדנ


	רושעכ ינפל בתכנ םייקה ןקתה ,  םיפסה לש הניחב תשרדנ תפסוהב ךרוצה תניחבו רבנע תדעו ןקתב םימייקהםישדח םירטמרפ
	רושעכ ינפל בתכנ םייקה ןקתה ,  םיפסה לש הניחב תשרדנ תפסוהב ךרוצה תניחבו רבנע תדעו ןקתב םימייקהםישדח םירטמרפ
	רושעכ ינפל בתכנ םייקה ןקתה ,  םיפסה לש הניחב תשרדנ תפסוהב ךרוצה תניחבו רבנע תדעו ןקתב םימייקהםישדח םירטמרפ


	  לש ךלהמ עינתת לחנה תושר  םירטמרפה לש שדחמ הניחב ועבקנשתדעוב  תפסוהו רבנעםישדח םירטמרפ ,  עדיל םאתהב  רקחמב רבטצהש שדח
	  לש ךלהמ עינתת לחנה תושר  םירטמרפה לש שדחמ הניחב ועבקנשתדעוב  תפסוהו רבנעםישדח םירטמרפ ,  עדיל םאתהב  רקחמב רבטצהש שדח
	  לש ךלהמ עינתת לחנה תושר  םירטמרפה לש שדחמ הניחב ועבקנשתדעוב  תפסוהו רבנעםישדח םירטמרפ ,  עדיל םאתהב  רקחמב רבטצהש שדח


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  תנגהל דרשמההביבסה






	ג.
	ג.
	ג.
	ג.


	  תוינידמל היגטרטסא שוביגהפיכא
	  תוינידמל היגטרטסא שוביגהפיכא
	  תוינידמל היגטרטסא שוביגהפיכא


	לחנה תושר , תניינועמ הניא יכ תיגטרטסא הסיפת ךותמ םויה דע הלעפהרישי הפיכא עצבל ,םירחא םיירוטלוגר םימרוג תועצמאב אלא . רואלתופסונ תויוכמס תפסוה םרטבו וצב הל וקנעוהש תויוכמסה ,  תשרדנ  לולכמ לע הרישי הפיכא לש היגטרטסא לומ וז היגטרטסא לש הניחבלחנה תושרל ךכמ תועבונה תויועמשמה.
	לחנה תושר , תניינועמ הניא יכ תיגטרטסא הסיפת ךותמ םויה דע הלעפהרישי הפיכא עצבל ,םירחא םיירוטלוגר םימרוג תועצמאב אלא . רואלתופסונ תויוכמס תפסוה םרטבו וצב הל וקנעוהש תויוכמסה ,  תשרדנ  לולכמ לע הרישי הפיכא לש היגטרטסא לומ וז היגטרטסא לש הניחבלחנה תושרל ךכמ תועבונה תויועמשמה.
	לחנה תושר , תניינועמ הניא יכ תיגטרטסא הסיפת ךותמ םויה דע הלעפהרישי הפיכא עצבל ,םירחא םיירוטלוגר םימרוג תועצמאב אלא . רואלתופסונ תויוכמס תפסוה םרטבו וצב הל וקנעוהש תויוכמסה ,  תשרדנ  לולכמ לע הרישי הפיכא לש היגטרטסא לומ וז היגטרטסא לש הניחבלחנה תושרל ךכמ תועבונה תויועמשמה.


	לולכת הניחבה:
	לולכת הניחבה:
	לולכת הניחבה:
	.1
	.1
	.1
	.1
	 הפיכאה אשונל תינורקע תיגטרטסא הטלחה– קוזיח ןונגנמ תמקה לומ םימייקה הפיכאה ימרוג םע רשקהתושרב ליעפ הפיכא  .


	.2
	.2
	.2
	הפיכאה ימוחתל תופידע ירדס תרדגה.


	.3
	.3
	.3
	השיגב יוניש לע טלחויו הדימב ,  תדימ ןחביתתוליעיל סחיב םינוש הפיכא ילכ לש העפשהה ,  תאזו תירוביצה העדותה לע העפשהלו העתרהלםישרדנה םיבאשמל סחיב  .





	 רידגתו ןחבת לחנה תושר אשונל הרודס היגטרטסאהפיכאה.
	 רידגתו ןחבת לחנה תושר אשונל הרודס היגטרטסאהפיכאה.
	 רידגתו ןחבת לחנה תושר אשונל הרודס היגטרטסאהפיכאה.
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	בויבו םימ ידיגאת
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	תוימוקמ תויושר


	•
	•
	•
	זוקינה תושר


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס
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	ד.
	ד.
	ד.
	ד.


	 םיקסע יושיר–  לע בקעמםידיחא םיטרפמ םוסרפ
	 םיקסע יושיר–  לע בקעמםידיחא םיטרפמ םוסרפ
	 םיקסע יושיר–  לע בקעמםידיחא םיטרפמ םוסרפ


	םיקסע יושיר קוחב המרופרה תרגסמב ,  םיטרפמ לש תורדס רוביצל םימסרופמםידיחא .  םיטרפמ דוע םימייק ןיידע ךא םידיחאה םיטרפמהמ קלח ומסרופ םויה דעומסרופ םרטש .  תדימב התוסחייתה ריבעתו םסרפתמה טרפמ לכ ןחבת תושרהךרוצה.
	םיקסע יושיר קוחב המרופרה תרגסמב ,  םיטרפמ לש תורדס רוביצל םימסרופמםידיחא .  םיטרפמ דוע םימייק ןיידע ךא םידיחאה םיטרפמהמ קלח ומסרופ םויה דעומסרופ םרטש .  תדימב התוסחייתה ריבעתו םסרפתמה טרפמ לכ ןחבת תושרהךרוצה.
	םיקסע יושיר קוחב המרופרה תרגסמב ,  םיטרפמ לש תורדס רוביצל םימסרופמםידיחא .  םיטרפמ דוע םימייק ןיידע ךא םידיחאה םיטרפמהמ קלח ומסרופ םויה דעומסרופ םרטש .  תדימב התוסחייתה ריבעתו םסרפתמה טרפמ לכ ןחבת תושרהךרוצה.


	  םיעצובמה םימוסרפה רחא עובק בקעמ להוניךרוצה תדימב תוסחייתה שבוגתו
	  םיעצובמה םימוסרפה רחא עובק בקעמ להוניךרוצה תדימב תוסחייתה שבוגתו
	  םיעצובמה םימוסרפה רחא עובק בקעמ להוניךרוצה תדימב תוסחייתה שבוגתו


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	םינפה דרשמ


	•
	•
	•
	 דרשמנגהל"ס






	ה.
	ה.
	ה.
	ה.


	  םוהיז תעינמ אשונב הפיכאםימ
	  םוהיז תעינמ אשונב הפיכאםימ
	  םוהיז תעינמ אשונב הפיכאםימ


	םימה קוח חכמ תויוכמס
	םימה קוח חכמ תויוכמס
	םימה קוח חכמ תויוכמס
	וצהמקההלשתושרהןתנתושרללחנהתוכמסהפיכאתעינמלםוהיזםימתוברליוויצלעןוקיתתוועמ.תנשב1992,ךימסהביצנםימה,תאתושרלחנהוצלןוקיתתוועמ.דחיםעתאז,תוכמסוזאלהלצונלעידיתושרלחנה.שיןוחבלםאהתוכמסהףקותב.ומכןכ,םאתהבתיגטרטסאלהפיכאה,ןתניתתוסחייתהתורשפאלתושרשלחנהלעפתעוציבלםיווצןוקיתל(לככלבקמשוצהאלעציב).


	 תא הביחרמ  איה יכ טילחת תושרהו הדימבהפיכאה תויוכמס , לעפת ןושאר בלשבקוחב הל תונקומה תויוכמסה תרדסהל , תוברלםימה קוח חכמ.
	 תא הביחרמ  איה יכ טילחת תושרהו הדימבהפיכאה תויוכמס , לעפת ןושאר בלשבקוחב הל תונקומה תויוכמסה תרדסהל , תוברלםימה קוח חכמ.
	 תא הביחרמ  איה יכ טילחת תושרהו הדימבהפיכאה תויוכמס , לעפת ןושאר בלשבקוחב הל תונקומה תויוכמסה תרדסהל , תוברלםימה קוח חכמ.


	  םאה םימה תושר לומ הניחב תנשב הנתינש הכמסהה1992ףקותב ,אלו הדימב , לועפל שיתנכדועמ הכמסה תלבקל.
	  םאה םימה תושר לומ הניחב תנשב הנתינש הכמסהה1992ףקותב ,אלו הדימב , לועפל שיתנכדועמ הכמסה תלבקל.
	  םאה םימה תושר לומ הניחב תנשב הנתינש הכמסהה1992ףקותב ,אלו הדימב , לועפל שיתנכדועמ הכמסה תלבקל.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	םימה תושר.






	ו
	ו
	ו
	ו


	  תונתהל יושיר תושר תוכמסןוישרםידחוימ םיאנתב
	  תונתהל יושיר תושר תוכמסןוישרםידחוימ םיאנתב
	  תונתהל יושיר תושר תוכמסןוישרםידחוימ םיאנתב


	ףיעס7קוחליושירםיקסע,לכבעגונהםיקסעלשישםהלואהיושעםויהלםהלהעפשהתרכינלעםוהיזלחנהואומוקיש.
	ףיעס7קוחליושירםיקסע,לכבעגונהםיקסעלשישםהלואהיושעםויהלםהלהעפשהתרכינלעםוהיזלחנהואומוקיש.
	ףיעס7קוחליושירםיקסע,לכבעגונהםיקסעלשישםהלואהיושעםויהלםהלהעפשהתרכינלעםוהיזלחנהואומוקיש.
	םויכ,תושרההריבעמתויושרלתוימוקמהםירקמבםימיוסמתושירדםיאנתלתונוישרבקסע.הארניכרבדהעצובמאלשלעיפהיגולודותמהרודס.
	שילועפלןפואבהנבומירוזאבהישעתהטמבו"םישרשאוהוזיךשמהבהדובעהםאתהבתוכמסלהתנקוהשקוחב.


	 הישעת ירוזא יוהיזל םאתהבטמו"םיש  םהבתילמיסקמה איה תושיגרה , תא ליעפהל שי  םידחוימ םיאנת שורדלו תושרה תויוכמסתונוישרבקסעה  .
	 הישעת ירוזא יוהיזל םאתהבטמו"םיש  םהבתילמיסקמה איה תושיגרה , תא ליעפהל שי  םידחוימ םיאנת שורדלו תושרה תויוכמסתונוישרבקסעה  .
	 הישעת ירוזא יוהיזל םאתהבטמו"םיש  םהבתילמיסקמה איה תושיגרה , תא ליעפהל שי  םידחוימ םיאנת שורדלו תושרה תויוכמסתונוישרבקסעה  .


	  יבגל הקידב ךורעת תושרה ילבקמ םילעפמןוישר  רשא קסע  וא לחנל הרישי הקיז םהל  ןוחבלו לחנל קיזהל םתורשפאבש תא הפוקתל תחאןוישר  קסעה םהלש– ךרוצהו ופקותונוכדיעב.
	  יבגל הקידב ךורעת תושרה ילבקמ םילעפמןוישר  רשא קסע  וא לחנל הרישי הקיז םהל  ןוחבלו לחנל קיזהל םתורשפאבש תא הפוקתל תחאןוישר  קסעה םהלש– ךרוצהו ופקותונוכדיעב.
	  יבגל הקידב ךורעת תושרה ילבקמ םילעפמןוישר  רשא קסע  וא לחנל הרישי הקיז םהל  ןוחבלו לחנל קיזהל םתורשפאבש תא הפוקתל תחאןוישר  קסעה םהלש– ךרוצהו ופקותונוכדיעב.
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	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ



	ז.
	ז.
	ז.
	ז.


	  תוכמסה תלעפהו הכמסהןויקינה תרימש קוח חכמ
	  תוכמסה תלעפהו הכמסהןויקינה תרימש קוח חכמ
	  תוכמסה תלעפהו הכמסהןויקינה תרימש קוח חכמ


	קוחתרימשןויקינהעבוקיכרשהתנגהלהביבסהיאשרךימסהלתאידבועתויושרםילחנתונייעמוםיחקפמלםאתהבקוחלהז.דבועדחאתושרבלחנהןוקריהךמסוהחקפמכ,ךאאללצינתאויתויוכמסחכמקוחהז.שיןוחבלםאהשיםוקמךימסהלםיחקפמםיפסונתושרבלועפלולוצינלתויוכמסה.
	קוחתרימשןויקינהעבוקיכרשהתנגהלהביבסהיאשרךימסהלתאידבועתויושרםילחנתונייעמוםיחקפמלםאתהבקוחלהז.דבועדחאתושרבלחנהןוקריהךמסוהחקפמכ,ךאאללצינתאויתויוכמסחכמקוחהז.שיןוחבלםאהשיםוקמךימסהלםיחקפמםיפסונתושרבלועפלולוצינלתויוכמסה.
	קוחתרימשןויקינהעבוקיכרשהתנגהלהביבסהיאשרךימסהלתאידבועתויושרםילחנתונייעמוםיחקפמלםאתהבקוחלהז.דבועדחאתושרבלחנהןוקריהךמסוהחקפמכ,ךאאללצינתאויתויוכמסחכמקוחהז.שיןוחבלםאהשיםוקמךימסהלםיחקפמםיפסונתושרבלועפלולוצינלתויוכמסה.


	  םידבוע תכמסה ךרוצל רשל הינפםיפסונ
	  םידבוע תכמסה ךרוצל רשל הינפםיפסונ
	  םידבוע תכמסה ךרוצל רשל הינפםיפסונ


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	 דרשמהגהל"ס






	ח.
	ח.
	ח.
	ח.


	  תורוקממ םי םוהיז תעינמםייתשבי
	  תורוקממ םי םוהיז תעינמםייתשבי
	  תורוקממ םי םוהיז תעינמםייתשבי


	קוחתעינמםוהיזםיתורוקממםייתשביעבוקיכתוכמסברשהתנגהלהביבסהךימסהלןיינעלקוחהזםיחקפמןיבמידבועתויושרםילחנ.
	קוחתעינמםוהיזםיתורוקממםייתשביעבוקיכתוכמסברשהתנגהלהביבסהךימסהלןיינעלקוחהזםיחקפמןיבמידבועתויושרםילחנ.
	קוחתעינמםוהיזםיתורוקממםייתשביעבוקיכתוכמסברשהתנגהלהביבסהךימסהלןיינעלקוחהזםיחקפמןיבמידבועתויושרםילחנ.
	ןיאידיבימידבועמתושרלחנההכמסהלועפלחכמקוחהזתורמלקוחהשעבוקשרופמבתורשפאוז-שיןוחבלםאהשיךרוצהבחרהבוז.
	ףסונבץלמומלועפלקוזיחלתוליעפהתפתושמהםעהדיחיהתיצראהתנגהלהביבסהתימיהדרשמבתנגהלהביבסהןכשהיתויוכמסתוקישמןקלחבימוחתלןגאןוקריהןתינותושעלשומישיטגרניסםיביצקתבתעינמלםוהיזםיתעינמלוםוהיזלחנה.


	לעיפקוחהתעינמלםוהיזםיתורוקממםייתשבי,לחרוסיאלעתמרזהםיכפשלעותלטהתלוספםיל,אלאםאלבקתהרתיהתאמהדעווהןיבה-תידרשמןתמלםירתיההמרזהלםיל
	לעיפקוחהתעינמלםוהיזםיתורוקממםייתשבי,לחרוסיאלעתמרזהםיכפשלעותלטהתלוספםיל,אלאםאלבקתהרתיהתאמהדעווהןיבה-תידרשמןתמלםירתיההמרזהלםיל
	לעיפקוחהתעינמלםוהיזםיתורוקממםייתשבי,לחרוסיאלעתמרזהםיכפשלעותלטהתלוספםיל,אלאםאלבקתהרתיהתאמהדעווהןיבה-תידרשמןתמלםירתיההמרזהלםיל
	לעיפקוחהתעינמלםוהיזםיתורוקממםייתשבי,לחרוסיאלעתמרזהםיכפשלעותלטהתלוספםיל,אלאםאלבקתהרתיהתאמהדעווהןיבה-תידרשמןתמלםירתיההמרזהלםיל
	.
	קוחהרשפאמרשלגהל"סתונמלםיחקפמכםג"ידבועתויושרםילחנתונייעמו".חקפמהיאשר,המודבקוחלתרימשןויקינה:

	.1
	.1
	.1
	.1
	שורדללכמםדארוסמלולתאומשונעמוגיצהלווינפלתדועתתוהזואהדועתתימשרתרחאההזמהותוא;


	.2
	.2
	.2
	ךורעלתודידמואלוטילתומיגדלשםירמוח,ןכורוסמלתאתודידמהתומיגדהוהדבעמל,רומשלןתואואגוהנלןהבךרדבתרחא;


	.3
	.3
	.3
	סנכיהלםוקמל,תוברלילכלהרובחתותרדגהכקוחבתנגההביבסהאוהשכחיינ,דבלבואלשסנכייםוקמלשמשמהםירוגמל,אלאלעיפוצלשתיבטפשמ.





	 איה םאה ןחבת לחנה תושר היתויוכמס תא ביחרהל תניינועמ לומ לעפת ןכו הדימבו אשונב דרשמהגהל"ס.
	 איה םאה ןחבת לחנה תושר היתויוכמס תא ביחרהל תניינועמ לומ לעפת ןכו הדימבו אשונב דרשמהגהל"ס.
	 איה םאה ןחבת לחנה תושר היתויוכמס תא ביחרהל תניינועמ לומ לעפת ןכו הדימבו אשונב דרשמהגהל"ס.
	  תויורשפאה תא ןחבת לחנה תושר  תעינמל תוליעפו םיביצקת דחאלםיהו לחנה םוהיז.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס  , תיצראה הדיחיהתימיה הביבסה תנגהל.


	•
	•
	•
	  תנגהל דרשמההביבסה ,  הכשלהתיטפשמה.
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	עקר ירמוח
	עקר ירמוח
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	11 .םיפסונ םילכ
	11 .םיפסונ םילכ

	םוליצ :ןדוגיא
	םוליצ :ןדוגיא
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	 אשונ |היגוס


	םיפסונ םילכ
	םיפסונ םילכ
	םיפסונ םילכ


	11
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	ילכה
	ילכה
	ילכה
	ילכה


	רואית
	רואית
	רואית


	טוריפ
	טוריפ
	טוריפ


	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד


	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ



	א
	א
	א
	א


	  םינימ לש םידקומ יוהיז  וילבויו לחנה ךרואל םישלופ  תומוקמב תוברעתהוםישרדנה
	  םינימ לש םידקומ יוהיז  וילבויו לחנה ךרואל םישלופ  תומוקמב תוברעתהוםישרדנה
	  םינימ לש םידקומ יוהיז  וילבויו לחנה ךרואל םישלופ  תומוקמב תוברעתהוםישרדנה


	םיפסונ םימרוג דצל יגולויבה ןווגמה לע םויא םיווהמ םישלופ םינימ .  םיווהמ םילחנםישלופ םיחמצל םיריהמ הצפה יאוות  .
	םיפסונ םימרוג דצל יגולויבה ןווגמה לע םויא םיווהמ םישלופ םינימ .  םיווהמ םילחנםישלופ םיחמצל םיריהמ הצפה יאוות  .
	םיפסונ םימרוג דצל יגולויבה ןווגמה לע םויא םיווהמ םישלופ םינימ .  םיווהמ םילחנםישלופ םיחמצל םיריהמ הצפה יאוות  .
	  עדימ סיסב לע ןוקריה ןגאב זוקינ תולעתו םילחנב םישלופ םינימ לש םידקומ יוהיזםיפסונ ןיינע ילעב םע םיפתושמ םירקסו םייק


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	 זוקינ תולעתו םילחנב םישלופ םינימ רקסןוקריה ןגאב.


	•
	•
	•
	  םע םישלופ םיחמצ לש םידקומה רותיאהובג השילפ לאיצנטופ ילעב םינימ לע שגד  ,ו ידימ םויא םיווהמה/  תוכרעמל שדח ואתויגולוקאה.


	•
	•
	•
	ורתואיש םידקומב לופיטל תוצלמה , ללוכימושיי לופיטל תויומידק רדסו ינכט טרפמ.





	  תוצלמהו רקס םדקת לחנה תושר  םילחנב םישלופ םינימב לופיטלןגאב זוקינה תולעתו ,  ילעב םע דחיםיפסונ ןיינע
	  תוצלמהו רקס םדקת לחנה תושר  םילחנב םישלופ םינימב לופיטלןגאב זוקינה תולעתו ,  ילעב םע דחיםיפסונ ןיינע
	  תוצלמהו רקס םדקת לחנה תושר  םילחנב םישלופ םינימב לופיטלןגאב זוקינה תולעתו ,  ילעב םע דחיםיפסונ ןיינע


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	םינגהו עבטה תושר


	•
	•
	•
	זוקינ תושר


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס


	•
	•
	•
	עבט תרימש ינוגרא


	•
	•
	•
	תוימוקמ תויושר






	ב
	ב
	ב
	ב


	  שומישל םירמוחה רושיאםישותי תרבדהב
	  שומישל םירמוחה רושיאםישותי תרבדהב
	  שומישל םירמוחה רושיאםישותי תרבדהב


	  לעפתש וא תודקמתהה ןגא םוחתב שומישל םירמוחה תא רשאת לחנה תושרלחנב העיגפה לאיצנטופל סחיב םירמוחה גוס יבגל תוארוה שוביגל
	  לעפתש וא תודקמתהה ןגא םוחתב שומישל םירמוחה תא רשאת לחנה תושרלחנב העיגפה לאיצנטופל סחיב םירמוחה גוס יבגל תוארוה שוביגל
	  לעפתש וא תודקמתהה ןגא םוחתב שומישל םירמוחה תא רשאת לחנה תושרלחנב העיגפה לאיצנטופל סחיב םירמוחה גוס יבגל תוארוה שוביגל


	  םע הלועפ ףותיש לש הוותמ וא היצלוגר יונישתמייק תיביטלוגר תוכמס לעב םרוג
	  םע הלועפ ףותיש לש הוותמ וא היצלוגר יונישתמייק תיביטלוגר תוכמס לעב םרוג
	  םע הלועפ ףותיש לש הוותמ וא היצלוגר יונישתמייק תיביטלוגר תוכמס לעב םרוג


	  הוותמה תא ןחבת לחנה תושר  תויחנה שבגל רתויב ליעיה  םירמוחה יגוסל תומכסומ  וא לחנה םוהיז טביהב שומישבשהיצלוגר יונישל
	  הוותמה תא ןחבת לחנה תושר  תויחנה שבגל רתויב ליעיה  םירמוחה יגוסל תומכסומ  וא לחנה םוהיז טביהב שומישבשהיצלוגר יונישל
	  הוותמה תא ןחבת לחנה תושר  תויחנה שבגל רתויב ליעיה  םירמוחה יגוסל תומכסומ  וא לחנה םוהיז טביהב שומישבשהיצלוגר יונישל


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס


	•
	•
	•
	לחנה תושר


	•
	•
	•
	םימה תושר
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	12
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	שומימל הלועפ יכרד
	שומימל הלועפ יכרד
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	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ
	תשל ןיינע ילעב"פ



	א.
	א.
	א.
	א.


	  עטק לכל םילכ לס תמאתהלחנ
	  עטק לכל םילכ לס תמאתהלחנ
	  עטק לכל םילכ לס תמאתהלחנ


	עטקה יפואל םאתהב ,םייזיפה וינייפאמ ,םייגולויבהו םיימיכה ,םוהיזה לאיצנטופ ,םיפסונ םילוקישו םימה תומכ
	עטקה יפואל םאתהב ,םייזיפה וינייפאמ ,םייגולויבהו םיימיכה ,םוהיזה לאיצנטופ ,םיפסונ םילוקישו םימה תומכ
	עטקה יפואל םאתהב ,םייזיפה וינייפאמ ,םייגולויבהו םיימיכה ,םוהיזה לאיצנטופ ,םיפסונ םילוקישו םימה תומכ


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  לחנה םוהיז ינוכיס םוצמצל םילכה תריחבלחנה יעטק ינייפאמ יפל






	ב.
	ב.
	ב.
	ב.


	  לע לסה ךותמ םילכה תריחבתולע חותינ סיסב-תלעות
	  לע לסה ךותמ םילכה תריחבתולע חותינ סיסב-תלעות
	  לע לסה ךותמ םילכה תריחבתולע חותינ סיסב-תלעות


	 תלעות תולע חותינ-תולע תניחב לש ילכב שומיש-  תולעה תא חתנמה תלעותםוהיז םוצמצל םייפיצפס םיעצמאו תולועפב הטיקנ לש תללוכה תירוביצה  ,םהלש תרעושמה תויביטקפאה תדימל האוושהב  .
	 תלעות תולע חותינ-תולע תניחב לש ילכב שומיש-  תולעה תא חתנמה תלעותםוהיז םוצמצל םייפיצפס םיעצמאו תולועפב הטיקנ לש תללוכה תירוביצה  ,םהלש תרעושמה תויביטקפאה תדימל האוושהב  .
	 תלעות תולע חותינ-תולע תניחב לש ילכב שומיש-  תולעה תא חתנמה תלעותםוהיז םוצמצל םייפיצפס םיעצמאו תולועפב הטיקנ לש תללוכה תירוביצה  ,םהלש תרעושמה תויביטקפאה תדימל האוושהב  .
	םייקה עדיה לע ססבתי חותינה ,יעוצקמ ץועייו רקחמ.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  יאצממל םאתהב לסה ךותמ םילכה תריחב תולע חותינ-תלעות





	  תולע חותינ עצבת לחנה תושר  םיביכרמל וא םילכה לסל תלעות  חותינה יאצממ סיסב לעו וכותמ  ןוכיסה םוצמצל התלועפ תא שבגתלחנה םוהיזל
	  תולע חותינ עצבת לחנה תושר  םיביכרמל וא םילכה לסל תלעות  חותינה יאצממ סיסב לעו וכותמ  ןוכיסה םוצמצל התלועפ תא שבגתלחנה םוהיזל
	  תולע חותינ עצבת לחנה תושר  םיביכרמל וא םילכה לסל תלעות  חותינה יאצממ סיסב לעו וכותמ  ןוכיסה םוצמצל התלועפ תא שבגתלחנה םוהיזל


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	םייעוצקמ םיצעוי


	•
	•
	•
	  רקחמ תודסומהימדקאו


	•
	•
	•
	טר"ג


	•
	•
	•
	 דרשמהנגהל"ס


	•
	•
	•
	םימה תושר






	ג.
	ג.
	ג.
	ג.


	ע לסה ךותמ םילכה תריחב"  יםילודגה םירעפה  יוהיז
	ע לסה ךותמ םילכה תריחב"  יםילודגה םירעפה  יוהיז
	ע לסה ךותמ םילכה תריחב"  יםילודגה םירעפה  יוהיז


	לחנה בצמב םילודגה םירעפה םוצמצב רתויב םיליעי ויהיש ולא םה ורחביש םילכה  . םילודגה םירעפה תא תוהזל שרדנ ךכ ךרוצל–  ןוכיסה רקיע תא םיווהמש םיאשונהםהב דקמתהלו.
	לחנה בצמב םילודגה םירעפה םוצמצב רתויב םיליעי ויהיש ולא םה ורחביש םילכה  . םילודגה םירעפה תא תוהזל שרדנ ךכ ךרוצל–  ןוכיסה רקיע תא םיווהמש םיאשונהםהב דקמתהלו.
	לחנה בצמב םילודגה םירעפה םוצמצב רתויב םיליעי ויהיש ולא םה ורחביש םילכה  . םילודגה םירעפה תא תוהזל שרדנ ךכ ךרוצל–  ןוכיסה רקיע תא םיווהמש םיאשונהםהב דקמתהלו.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  ןוכיסה תא תווהמה תויגוסב תודקמתהלחנל רתויב לודגה






	ד.
	ד.
	ד.
	ד.


	  לע ססבתהב םילכה תריחבםייטפשמ םילוקיש
	  לע ססבתהב םילכה תריחבםייטפשמ םילוקיש
	  לע ססבתהב םילכה תריחבםייטפשמ םילוקיש


	 עצבתת םימילשמ םילכב הריחבה וליאו הרורב היצלוגר תמייק םהל םילכב הריחבתולע ילוקיש תועצמאב- תומישי וא תלעותתיגולנכט
	 עצבתת םימילשמ םילכב הריחבה וליאו הרורב היצלוגר תמייק םהל םילכב הריחבתולע ילוקיש תועצמאב- תומישי וא תלעותתיגולנכט
	 עצבתת םימילשמ םילכב הריחבה וליאו הרורב היצלוגר תמייק םהל םילכב הריחבתולע ילוקיש תועצמאב- תומישי וא תלעותתיגולנכט


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  םהל םוהיזה םוצמצל םילכב תודקמתההמיאתמ היצלוגר תמייק






	ה
	ה
	ה
	ה


	  םינוכיס ןיב הנחבהו חותינםייתכרעמ ,  םינוכיס  תויונמדזהו םייתדוקנתויתכרעמ
	  םינוכיס ןיב הנחבהו חותינםייתכרעמ ,  םינוכיס  תויונמדזהו םייתדוקנתויתכרעמ
	  םינוכיס ןיב הנחבהו חותינםייתכרעמ ,  םינוכיס  תויונמדזהו םייתדוקנתויתכרעמ


	 םייתכרעמ םינוכיס-  תמגוד םיבחר םיכילהתמ םירזגנ וא םירושקה םינוכיס םהםילקא ייוניש ,םימה רבשמ ,םישלופ םינימ ,עקרק ידועייב םייוניש ,  ןוכיסה תלדגהתופצהל
	 םייתכרעמ םינוכיס-  תמגוד םיבחר םיכילהתמ םירזגנ וא םירושקה םינוכיס םהםילקא ייוניש ,םימה רבשמ ,םישלופ םינימ ,עקרק ידועייב םייוניש ,  ןוכיסה תלדגהתופצהל
	 םייתכרעמ םינוכיס-  תמגוד םיבחר םיכילהתמ םירזגנ וא םירושקה םינוכיס םהםילקא ייוניש ,םימה רבשמ ,םישלופ םינימ ,עקרק ידועייב םייוניש ,  ןוכיסה תלדגהתופצהל
	 םייתדוקנ םינוכיס–םיוסמ היישעת רוזאמ לשמל
	 תויתכרעמ תויונמדזה–  לש םתוליעפו םיכפשה תכרעמ לש הרדסהה ךילהתבויבהו םימה ידיגאת ,ןוקריה תלואג טקיורפ ,זכרמהמ תומהזמ תוישעת תקיחד  ,יתביבסה לוהינה תוקזחתה


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	  יתשל הנוש תוסחייתה תרשפאמ הקולחה  תרדגהב תעייסמו םילכה תעיבקב תומרהתופידע ירדס.





	לסה ךותמ םילכה תריחב , ןיבראשה ,ע" םינוכיס ןיב הנחבה יםייתדוקנו םייתכרעמ
	לסה ךותמ םילכה תריחב , ןיבראשה ,ע" םינוכיס ןיב הנחבה יםייתדוקנו םייתכרעמ
	לסה ךותמ םילכה תריחב , ןיבראשה ,ע" םינוכיס ןיב הנחבה יםייתדוקנו םייתכרעמ



	ו.
	ו.
	ו.
	ו.


	 תססובמ השיגןויסנ  יעוצקמלחנה תושרב רבטצהש
	 תססובמ השיגןויסנ  יעוצקמלחנה תושרב רבטצהש
	 תססובמ השיגןויסנ  יעוצקמלחנה תושרב רבטצהש


	 ךמס לע םילכב הריחבןויסנה תושרב םייקה םינש תורשע לש רבטצמה יעוצקמהלחנה.
	 ךמס לע םילכב הריחבןויסנה תושרב םייקה םינש תורשע לש רבטצמה יעוצקמהלחנה.
	 ךמס לע םילכב הריחבןויסנה תושרב םייקה םינש תורשע לש רבטצמה יעוצקמהלחנה.


	•
	•
	•
	•
	•
	•
	 היציאוטניאה לע  תססובמה םילכ תריחב עדיהו תושרה תווצ לש תיעוצקמהםינש תורשע ךשמב שכרנש  .
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