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רויסל ךירדמ ,םרמע לחנב םימודק תשוחנ תורכמ

תניג ןנחו רנבא יזוע

הברעהו חלמה םי עדמ זכרמ

אובמ

 םיולנה םירבש לש הכובס תכרעממ הרצונ ,תליאל הנופצ מ“ק 12 כ םרמע לחנ תעקב

 .ןורוטה ליגמ ריג יעלסל דעו ירבמק-הרפ טילוירמ לחה ,תנווגמ היגולותיל הפשחש הברעה רבשל

 תשוחנ יזיכרת תואשונ ,ןותחתה ןוקיטרקה ליגמ הנורבעו רימא ,ופשחנש עלסה תורוצתמ םיתש

 םילודג םיזיכרת םילגתמ םג םיתיעל .םידחא םירטמיטנס דע םידחא םירטמיליממ יוצמה םלדוגש

 םיעלסהמ תשוחנ יזיכרת .)ינדי XRF ב הדידמב( 55% דע -םיזיכרתב תשוחנה זוכיר .רתוי

.םרמע לחנ תעקבב לחנה תוסרטב םג םייוצמ ולבתהש

 ןונופ ירחא ,הברעב תשוחנה תורכמ לש ולדגב ישילשה זוכירה אצמנ וביבסו םרמע לחנב

 תנשב ,תליא שוביכ רחאל ל״הצ ילייח י״ע הנושארל ןאכ ולגתה תשוחנ תורכמ .ענמת תעקבו

 רקס ןאכ ךרענ ןכמ רחאל םינש שולש .יבלסרב .י י״ע הנושארל םסרופ םיוליגו ,1949

 80 ה תונש ףוסבו ,גרבנתור .ב י“ע רוזאה רקסנ 60 ה תונשב ,קילג .נ י״ע ינושאר יגולואיכרא

 ןיב רקחמ לחה ,2011 תנשב .סיליוו .ל י“ע םידחא תשוחנ תורכמה לש יופימ ותייחנהב ךרענ

 ,הפיח תטיסרבינואמ םירקוח םע ףותישב ,עדמל תימואלה ןרקהו ,עדמה דרשמ ןומימב ימוחת

 יופימ ,רכומה תורכמה רפסמ לפכוה וב טרופמ יגולואיכרא רקס ללוכ רקחמה .דועו ןמציוו ןוכמ

 בכרהה רקחמ ,)תניג .ח י״ע( יגולופרומואיג-יגולואיג רקחמ ,)דרופגנל .ב י״ע( תורכמה םינפ

:התע דע רקחמה תואצותמ המכ ןלהל .םיפסונ םיוולנ םירקחמו ,םיגיסו תשוחנ יזיכרת לש ימיכה

 יזיכרת םג םקלחב ,ןחלופ ירתא 9 ולגתה )ס“הנפל ‘ו-‘ז םיפלאה( תיתילואינה הפוקתהמ

 םיטעמ םיאצממ ופסאנ )ס“הנפל ‘ג-‘ה םיפלאה( המודקה הזנורבהמו תילוכלכה הפוקתהמ .תשוחנ

 ינשב הפנע תשוחנ תיישעתל ירקיעה הרפעה רוקמכ הארנכ שמיש םרמע לחנ ,תאז םע ,דבלב

 םיפוטוזיא יסחי תאוושה יפ לע הנורחאל ררבתה הז רשק .הבקע לש המוחתב םייתילוכלכ םירפכ

.םירתאה ינשמ תשוחנ יזיכרת ןיב תרפוע לש

 תוסינכ 88 ונמנ )ס“הנפל ‘ט-‘גי תואמה( לזרבה תפוקתו תרחואמה הזנורבה תפוקתמ

 םירצ הירכ יריפ 67 ו ,רימא רה לש םייקוצמה תונורדמה לע ,תוליחמ יצבקמ וא ,הירכ תוליחמל

 800 כ סלכאל לכיש ,םירוגמ תותקב 160 ובו םירוכ הנחמ דעות המצע העקבב .למזאב םיבוצח

 .ס״הנפל ׳י ה האמה דעו ׳טיה האמהמ לחה ונמז תא םיעבוק הנחמהמ 14 ןמחפ יכיראת .םירוכ

 תיירכל ושמש םה םגש ,)״תוחלצ״( תוילאיבולאה תוסרטב םירופח םיעקש 324 ונמנ הנחמה ביבס
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 הירכ ריפ םיעקשה דחאב הארה עקרק רדוח ראדר תרזעב ךרענש ךתח .הפוקתה התואב תשוחנ

 לש םהידיב םלוכ ויה הדובעה ןוגראו ,התכתהה ,תשוחנה תירכ .׳מ 6 וקמעו ׳מ 3 ובחרש הסוכמ

.תשוחנב רחסמה םג ךכו ,רבדמה יטבש

 רבד עודי היה אלו טעמכ הנורחאל דע .תיטבנה הפוקתב הלהנתה תיביסנטניא תשוחנ תיירכ

 ועיבצה תורכמ השלשמ 14 ןמחפ יכיראתו םיאצממ רפסמ םלוא ,הברעב תיטבנ הירכ תוליעפ לע

 הפוקתב רבודמ ,השעמל .הריפסל ׳ה ה האמה דעו ׳א ה האמה ןמ לחה ףקיה תבחר הירכ לע

.םיטבנה ידיב ויה תשוחנב רחסמהו הכתהה ,הירכה ךא ,תיטנזיבהו תימורה

 ובצחנ זא ,הריפסל ‘אי-‘ז תואמב ,המודקה תימאלסאה הפוקתב תורכמה ועיגה םלדג אישל 

 -רתויב לודגה הרכמה לש ללוכה וכרא .םישוקמ תרזעב ,םיבחר םיריפו תובחר תוליחמ תורכמב

 ילעב תומצע ,תוריפ ידירש םהניב ,םיבר םיאצממ הקפיס וכותב תיגולואיכרא הריפחו ,‘מ 1100

 .סרח ילכ ינש ואפור םהמש םיבר םיסרחו ,םייח

 םיסג םיעקשמ םקלח .רבעב םכותל ורדחש תונופטש יעקשמ ולגתה תורכמהמ המכ ךותב

 םינטק תונופטשמ ,םיקד םירגרג תורבטצה לש האצות םקלח ,המצע יבר תונופטש לע םידיעמה

 םירוכה י״ע שדחמ ורפחנ םהו ,תורכמה לש תטלחומ המיתסל םיתיעל ומרג ולא תונופטש .םיבר

 הלגתה תורכמה דחאב .)תניג .ח י״ע( םויכ יגולופרומואיג רקחמ םירשפאמה םידירש תראשה ךות

.הריפסל ׳ג ה האמה עצמאל 14 ןמחפב ךראות אוהו עקשמה ךותב חיש ףנע לש דירש

 ,םיכפשה לש טרופמ יופימ .םתחתמ םילודג םיכפש ורצי םיימאלסאהו םייטבנה תורכמה

 קרוס תרזעב תידמימ תלת הימדהו )ןוסב .א י״ע( עקרק רדוח ראדרב םהמ קלח לש םקמע תקידב

 רכינ קלחש ןוויכ ,םלוא .םויכ תונוט 21,000 לש הכרעהל האיבה )ברע .רו ןיליפ ש י״ע( רזייל

 םינשה ףלאב םג הכשמנ הפיחסהו ,הירכ תונש ףלא ךות תובר םימעפ שדוחו ףחסנ םיכפשהמ

.הברהב הלודג יאדו התיה תורכמהמ הבצחנש תיללכה עלסה  תומכה ,הירכה תקספה רחאלש

 תואצות המכ התע דע הלעה )וילש .שו ןייטסליש .ס י״ע( םיגיסה לש ימיכה בכרהה רקחמ

 דע תילוכלכ( תומודקה תופוקתמ ״רונת יגיס״ לש בכרהה ןיב םיטלוב םילדבה -תחאה .תוינושאר

 םיגיסה בכרה יכ ררבתמ ,ךכל ףסונ .ךליאו תיטבנה הפוקתהמ ״המרזה יגיס״ לשו ,)לזרבה תפוקת

 ןכותב ףאו תונושה תופוקתה ןיב ,רמולכ .ינוציחה הארמב םיהז םה םא םג ,רתאל רתאמ הנוש

.וכרד תישארב קר תעכ אצמנ הז רקחמ .תונוש הכתה תויגולונכט לע עיבצהל ןתינ

 .תושדח תובר תולאש חתפ םגו ,םיבר םישדח םייוליג םרמע לחנב רקחמה קפיס התע דע

.ההובג תולעב ,תובר הדבעמ תוקידבבו םירחבנ םירתאב תוריפחב רקיעב תעכ יולת וכשמה
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:רויסב תונחת

םרמע לחנ שארב תורכמ זוכיר .1 הנחת

 .םיקד םיקרועב םג םימעפל ,רתוי ףא םיתיעלו ,םירטמיטנס רפסמ דע םרטוקש םיזיכרתכ העיפומ תשוחנה

 תרוצתבו )םינוילעה םירטמה תנומשב( רימא תורוצת לש תונבלה לוחה ינבאב םיאצמנ םיקרועהו םיזיכרתה

 דורבסיו  ;4 רויא( טימקאטאו טיכלמ םה םיירקיעה םילרנימה .)3 ,2 םירויא ,םינותחתה םירטמה 20 ב( הנורבע

.רימא רה תולגרמלו םרמע לחנ תעקבבש תויליבולאה תוסרטב אוצמל םג ןתינ תשוחנ יזיכרת .)1970

.)2011 לקניפרגו לייא ,טייב( יגולואיג יופימ ,םרמע לחנ .1

 ןבלה וקה ,הנורבעו רימא תורוצת תא םימחות םיבוהצה םיווקה .ןופצמ טבמ ,רימא רה  .2
.הנורבע תרוצת תיתחתבו רימא תרוצת שארב רקיעב העיפומ תשוחנה ,ןהניב דירפמ
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.)חרזממ טבמ( רימא רהב ידומע ךתח .3

.םרמע לחנב םינוש תורכממ תשוחנ יזיכרת  .4
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םרמע לחנ שארב תשוחנ תורכמ .2 הנחת

 םיבר םיכפשו ,המודקה תימאלסאהו תיטבנה הפוקתהמ םיבחר םיריפ העבש ,תורכמ יחתפ 29 והוז הז זוכירב

.)5 רויא( תורכמה ןמ אצוהש לפת רמוח לש

 ןהבגש ףחס תוסרט ורצונ תורהנמ המכב .םיריפו הירכ תורהנמ לילכ ומסחש תונופטיש ואצמנ תורכמ רפסמב

 רמוחמ םיבכרומ םיזע תונופטשב ורצונש הלא .תונוש תומצעב תונופטש לע םידיעמ םיעקשמה .רטממ הלעמל

 רמוחו רמס תרוצתמ תוינועבצ לוח ינבא ,ריג יקולח ןכו ,תונבל לוח ינבא לש םיקולח רקיעב ללוכה סג ילאיבולא

.תיסרחו לוחמ םיבכרומ םינטק תונופטשמ םיעקשמ .יתיסרח

 וכותמ ץע ףנע .תונופטש עקשמב אלוממ הירכ ריפ הארנ ,הנותחתה הסינכל לאמשמ ,)6 רויא( 36/2 הרכמב

 ,הנוש יפוא ילעב תונופטשמ םיפסונ םיעקשמ םיארנ הליחמה ךשמהב .)7 רויא( הריפסל 240 ביבס 14 ןמחפב ךראות

 .)8 רויא( הריפסל ׳ז ה האמב שדחמ ורפחנו הרהנמה תרקת דע ורבטצהש

 ,המודקה תימאלסאהו תיטבנה הפוקתהמ ,םרמע לחנ שארב תשוחנ תורכמ זוכיר  .5
.תורכמה יכפש-םידקונמה םיחטשה
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.המודקה תימאלסאהו תיטבנה הפוקתה ןמ ,36/2 הרכמל תוסינכ יתש ,םרמע לחנ שאר  .6

 לש ומוקמ לע עיבצמ ץחה ,תונופטש יעקשמב םותס הירכ ריפ ,36/2 הרכמ  .7
.הריפסל 240 ביבס ,14 ומחפב ךראותש הטיש ףנע
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.תשדוחמ הריפח ינמיסו ,הרהנמה תרקת דע ,תונוש תובכש עבראב תונופטש יעקשמ ,36/2 הרכמ  .8

 תילוגס איש תקיפס ;הנש םישימחל תחא תרעושמה ותרזח תורידתש ,לע ןופטש םרמע לחנב שחרתה 18.11.2012 -ב

 9 ורדח ,דבלב ר"מ 386 אוה םימ הל םרותה חטשהש ,36/2 הרכמ ךותל .לחנה קיפאב הדדמנ הינשל ק"מ 20 לש

 ויה רבעבש ריבס .לוחה ןבאב אל ךא ילאיבולאה רמוחב מ"ס 80 לש קמוע דע תורתחתה הדדמנ וכותב .ףחס ק"מ

 ב ,תינוניב המצועב ןופטשב .הרכמה ךותל ףחסה ירמוח תא וליבוהש םהו ,רתוי םיקזח ףאו המוד המצועב תונופטש

 םימייקתמ העקשהו הפיחס יכילהת יכ תודמלמ ולא תויפצת .36/7 הרכמב יונב תוגרדמ םרג טטומתה .26.10.2015

.ונימיב םג םיקיתעה תורכמב
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תורכמה יכפש לע תיפצת .3

 ןקמע .)9 רויא( םרמע לחנ ץורעל חרזממש ןורדמה ילגרל םיארנ תורכמ יכפש לש תיסחי תולודג תומירע שולש

 קרוס תרזעב דדמנ ןחפנו ) רויא ,רימש .עו ןוסב .א י״ע( עקרק רדוח ראדר תרזעב דדמנ ,׳מ 6 דע ,הלא תומירע לש

 כ ,ק״מ 21,000 כ הז רוזאב םיכפשה ללכ לש תרזחושמה תומכה .)10 רויא ,ברע .רו ןיליפ .ש י״ע( ידמימ תלת רזייל

 ,ורבטצה םישדח םיכפש ,הירכ תונש ףלא ךשמב תעל תעמ ושחרתה המצע יבר תונופטשש ןוויכ ,םלוא .ןוט 42,000

 התיה תורכמהמ הבצחנש תירוקמה עלסה תומכ יכ הארנ ,הירכה תקספה זאמ םינשה ףלאב וכישמה העסהו תורתחתהו

 ךיראת פלוא ,המודקה תימאלסאה הפוקתהמ םה םיכפשה לש חטשה ינפמ םיסרחה לש עירכמה בורה .רתוי הלודג

.הריפסל 240 ביבס האצות ןתנ םימחפמ 14 ןמחפ

.הפיחסמ האצותכ ץרוחמ ,וילגרל ךפשו )35/24( חותפ הרכמ ,םרמע לחנ שאר  .9

 ,)ברע .רו ןיליפ.ש י״ע( םרמע לחנ שארב תחא תורכמ ךפש תמירע לש תידמימ תלת רזייל תיימדה  .10
 .לקשמהו חפנה בושיח ךרוצל
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םרמע תעקבב תוחלצה חטשמ :4 הנחת

 ןהיניבו ידמל תופופצ תוחלצה .)11 רויא( ׳מ 6-1 ןרטוקש ״תוחלצ״ תואמ תויוצמ ילאיבולאה רמוחה יבג לע

 רפסמ רטוקב םיקולח ףאו ץצח םע םיתיעל ,דבלב קד ףחסב ןשארב תואלוממ תוחלצה .לחנה תוסרט גג לש םיקולח

 ריפ לע ודיעהש ,)12 רויא ,רימש .עו ןוסב .א י״ע( עקרק רדוח ראדר תרזעב םיכתח וכרענ תחא תחלצב .םירטמיטנס

 תחלצב ראדרה ךתח .דבלב מ״ס 50 הקמע יכ ררבתהו )13 רויא( הרפחנ תרחא תחלצ .׳מ 6 וקמעו ׳מ 3 ובחרש הירכ

 .תוכומס תורופחממ רופחה רמוחה תכיפש לש האצות ןכתי ,ןיוממ יתלב וא סג רמוח לש תויקפא תובכש הארה הלודג

 יזיכרת .תחלצה תביבסמ םימשג יממ הפיחסבו ילואיא ורוקמש ,הריפחב ףשחנש הז ומכ ,קד יולימ הארנ ךתחה שארב

 הנחמ ביבס תוחלצ 324 -ה״ס( תוחלצה לש הריפחה תביס הארנה לככ םה הריפחבו חטשה ינפ לע ואצמנש תשוחנ

.)םירוכה

                                                 
.לזרבהו תרחואמה הזנורבה תופוקת ,תוילאיבולאה תוסרטמ תשוחנ תיירכל 35/19 ״תוחלצ״ חטש ,םרמע לחנ .11

.)רימש .עו ןוסב .א י״ע( ״תחלצ״ב עקרק רדוח ראדר לש םיבלוצ םיכתח ינש ,35/19 םרמע לחנ .12
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.הרופח תחלצב ךתח ,35/19 תוחלצ חטש  .13

.תשוחנ תכתה רתאו םירוכה הנחמ .5 הנחת

 ינבמ 160 ובו )14 רויא( םימנוד 15 כ לש חטש לע ערתשמ ,לזרבהו המודקה הזנורבה תופוקתמ ,םירוכה הנחמ

 ךותב וקצמתהש ,םינטק ״רונת יגיס״ לש רוזיפ םע םירוזא הנחמה חטשב .םירוכ 800 כ סלכאל ולכיש ,םירוגמ

 ןמ ״םיגיס תוגוע״ לש םירבש םה םילודגה םיגיסה .תשוחנה תופיט תא םהמ ץלחל ידכ וקסור רוריק רחאלו ,רונתה

 בטיה הדירפה המרזהה תיגולונכט .הכתהה ךילהת םותב רונתהמ םתמרזה לש האצות ,המודקה תימאלסאה הפוקתה

 לש דבלב ןוט 12 כ לש הקפה תגציימ וז םיגיס המירע .רונתה תיתחתב הלוגע רכיככ העקשו ,םיגיסהמ תשוחנה תא

 ירתא .תשוחנ ןוט 300 כ המודקה תימאלסאה הפוקתב וקפוה םרמע לחנ ביבס הכתהה ירתאב ,םלוא ,היקנ תשוחנ

 םימודקה םיגיסה תא לצנל ידכ ילוא ,םימודק הכתה ירתאל דומצב תויבקעב ומקוה תורחואמה תופוקתהמ הכתה

.)flux( ״ךיתמ״ רמוחכ
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 .וביבס ״תוחלצ״ה יחטשמ קלחו ,לזרבהו תרחואמה הזנורבה תופוקתמ םירוכה הנחמ תפמ  .14

םודקה םירוכה הנחמב ,המודקה תימאלסאה הפוקתה ןמ םיגיס תמירע  .15
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.תיטבנ עלס תתורח .6 הנחת

 ינש ןוילעה וקלחבו ֿ׳מ 1 כ והבג והבגש ןבלמ בוצח ,ץורעה לעמ ׳מ 30 כ ,דבכוי תעבכ לש יברעמה קוצמה לע

 איה וז תתורח .ןהילעמ תובוצח תופסונ םיתשו ,״תואלול״ יתש תובוצח תונוילעה ויתוניפב .רתוי םינטק םינבלמ

 ןמיס וז תתורח התוויה הנורחאל דע .אבתכלאו אזעלא ,תלא :תויטבנה תולאהמ תחא תגציימה ,תיטבנ ״םיניע תבצמ״

.םיירטמוידר םיכיראת רפסמו תורכמהמ םיפסונ םיאצממ ונדיב שי םויכ ,םרמע לחנב תיטבנ תוחכונל דיחי

 .)ןימיב( הרטפמו םר ידאומ תויטבנ תובצמו ,)לאמשב( דבכוי תעבגב תיטבנ ״םיניע תבצמ״ .16
.תלא לש המש -הנותחתה תחתמ ,אזעלאו אבתכלא לש ןהיתומש וקקחנ ןוילעה גוזה תחתמ
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םיפסונ םימוליצ

.)הקפה ירתא -םישלושמ ;תורכמ ירוזא -םיקורי םימתכ( הברעב תשוחנה תקפה ירתא תפמ  .1
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לזרבה תפוקתו תרחואמה הזנורבה תפוקתמ תורכמ יחתפ לש ץבקמ ,רימא רה  .2 .

.לזרבה תפוקתמו תרחואמה הזנורבה תפוקתמ לוחב םיסוכמ הירכ יריפ ,רימא רה .3
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.תוליחמ לש ןותחת סלפמו הירכ תוליחמ לש םיסלפמ ינש ןיב רשקמה הירכ ריפ ,רימא רה  .ב,א4
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.35/29 הרכמ קמועב תונופטש יעקשמ  .5

35/29 הרכמב הנוש יפוא ילעב תונופטש יעקשמ  .6

.35/32 הרכמ קמועב תרזוח תורתחתהו הנוש יפוא ילעב תונופטש יעקשמ  .7
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.)דרופגנל .ב -יופימ( ללוכ ךרןא ׳מ 1100 ,םיסלפמ השולשב ,םרמע לחנ שארב 35/29 הרכמ תפמ .8

.)הריפסל ׳ד-׳ג תואמ( םירחואמ םייטבנ ןמש תורנ ,35/29 הרכמ  .9
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.)הריפסל ׳אי-׳ז תואמה(  םימודק םיימאלסא סרח ילכ ,35/29 הרכמ  .10

 .םילבח ,35/29 הרכמ  .11
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.)תרחואמה תיטבנה הפוקתל 14 ןמחפב ךראות דחא( םינוש םילבח ,35/29 הרכמ  .14

.תשוחנ יחלמב תוגופס ןאצ תומצע ,35/29 הרכמ  .12

  ,ןומיר .2  ,םירמת .1  : תיטבנה הפוקתהמ תוריפ ידירש ,35/32 ,35/29 תורכמ  .13
.םיבנע ריצ .7  ,םיתיז  .6  ,םיקסרפא .5  ,םידקש .4  ,ךלמ זוגא .3
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 ,סיליוו .ל י״ע 1988 תנשב הלגתה ,לקד ילעמ עולק הירכ לס ידירש ,35/29 הרכמ  .14
.הריפסל ׳ד ה האמל הנורחאל ךראות

.הריפסל 45 ביבס -14 ןמחפ ךיראתו יוהיזל ןמש יוצימ ,רנל ףדממ ןמש תליזנ ,35/29 הרכמ  .15


