
 

 

 3 רפסמ ח"וד חטש יאופר רטמורב תווצ -לארשי ןגמ תדעו

  :ח"ודה תרטמ 

 םילוח יתבב םיבורקה םייעובשב םיננכותמ םירזוח םירוקיב( חטשב םיארחא םע תוחיש יפ לע םילוחה יתבב יוושכע בצמ ףקשל .1

  )םיסומע

  .םיעוציבה תא רפשל תויושעש תויוברעתה עיצהל .2

 רשפאש המ תיתועמשמ דרי םילוחה יתב בורב ץראה זכרמב סמועה םיתווצה תוכרעהו יזופשא סמוע -םילוח יתבב יוושכע בצמ ףקשל

 ךא טעמ לדג סמועה םש אפורה ףסא הז ללכה ןמ אצוי .הקלחמהמ קלח לש תוליעפ םצמצל ומכ םיתווצהמ קלחל החונמו םישפוח תתל

 תטיקנב ךרוצ שי ,הרישי הרוצב רמאנ אלש תורמל ,תאז םע .םירחא םילוח יתבל תוסיוו ךירצמ ונניאו "הטילשב אצמנ" םיאפורה ירבדל

 תיסחי ביצי בצמ םהירבדל – דודשאו הקורוס : םילוחה תיבב תולתב בצמה םורדב )ךשמהב תועצה( םיתווצל שפוח רשפאל םידעצ

 ץלאנ הנורוק ילוח חפנ בקעש סומעה ןלפקב הקיחש תמייק ,הקיפס יאב םניאש תורמל ,תאז תמועל .םילוח תיב ראש תוליעפ רשפאמש

 תוינפה רואל םינורחאה םימיב רכינ סמוע לע םידיעמ םילפטמה םיתווצה םש ןולקשאב םגו ,"םיליגר" נ"ט ילוח רובע תויתשת םצמצל

 ןופצב סמועה .הסדהב רקיעב הנטק סמוע תתחפהל היטנ םע ,רכינ יוניש אלל בצמ – םילשוריב .קוחרמו בורקמ םינכשה םירפכהמ תובר

 תדימל לש ךילהת תורבועו סמועה רקיעב התע תולטונ – םילוח לש התע דע סמוע ועדי אלש תוקלחמ .רכינ ןפואב הלע קוחרהו בורקה

 בקע תוקלחמ יתש ןיב םילוח תקולח וא – תפסונ הקלחמ תחיתפב ךרוצ םינייצמ םילוח יתב 5 .םידדוב םילוחמ רתוי םע תודדומתה

 םירחא םילוח יתבל םילוח תונפהל וגהנ – הפי ללה – ןורחאב . ןויצ ינבו הפי ללה /הלופע / הירהנ / ודאינל – םיזפשואמה רפסמב הילעה

 םימשנומה םילוחה רפסמ םנמא .רבעבמ םילוח רתוי םיזפשאמ םה ןופצב האולחתב הילעה םע התע םלוא הלע זופשא לטנשכ ןופצב

 םצמוצמ אוה  RRT ל םיתיעלו םדקתמ יתמישנ לופיטל םיקוקזה םיבכרומ הנורוק נ"ט ילוחב לפטל םירשכומה םיתווצה ךא לודג וניא

 םורדבו( ןופצב םילוחה יתבב .תויונרותב ללוכ םיתווצ לוהינ לש םינוש םילדומ םע םילוח יתב םתואב יללכ נ"ט לומ םואית שרדנו

 ךרוצ םג ומכ הליהקב תיזופשא םידחוימ םיכרצ םג םהל שיש תויזורדהו תויברעה תוצעומהמ סמועה רקיע יכ םינייצמ )תמיוסמ הדימב

 – םוכיסב .םהלש םירוגמה ירוזאב רורחשל םירחא תומוקמ וא תוינולמ םג ומכ ,םילוחה יתב ןוימל םלוכ ועיגי אלש ךכ ימדק ןוימב

 קלחבו ןופצב רקיעב דקמתמ אוהו הנתשה רוזיפה םלוא הלע םישק םילוח לשו תועובש רבכ ץראב הנתשה אל םימשנומ םילוח לש לטנה

 היילע התייה וא םדוק םישיואמ ויה אלש הלא םייעובשב םיפסונ תוקלחמו םירתא וחתפנ .ןיוצמכ םורדבו זכרמב םילוח יתבמ םצמוצמ

  היהי ןתינ יכ איה רטמורב תווצ לש הכרעהה .)אמגודל הירהנ( הלודג הסופתב היה אלש םילוח תיבב הסופתב
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 םיידועיס םיתווצב תולתכ( םילוח לש תודדוב תורשעב )נ"ט יבייח( נ"טח םילוח תסופת לידגהל רתוי תויונפ תוקלחמל ןוכנ תוסיו ךות

 רתוי תויונפ תוקלחמל ונפוי הלא יכ ןתניהב םילוח 80 כב נ"ט לש םיעצמאל םיקוקז םניאש םישק םילוחו )הרשכה םימייסמ / ומייסיש

 םילוחה יתב ראשל םידדובו הקורוס ,אביש ,ביבא לת יאופר זכרמ אמגודל( רתוי בחר יאופרו ידועיס נ"ט תולוכי / נ"ט יתווצ םע תעכ

 ךותמ םירחאו םירטאירג םילוח יוניפ תכרעמב הבוטל יוניש םייק .1 םיעוציבה תא רפשל תויושעש תויוברעתה עיצהל )הסופתב תולתכ

  ךרוצ שי תאז םע .םדוקה חודה זאמ הליהקל םילוחה תיב

 ללכיש תושקבמ םג תולהנהה .ב .רחא יזופשא יוניפ תומוקמבו ימוי צ"מתב ףקושיש םירטאירג תודסומב תוטימ תסופת תופיקשב .א

 םינוירטירק שוביג .ג .ינשהמ תוחפו דחא םילוח תיבמ םילבקמש םהמ קלח לש השוחתה יכ ג"רמל םילוחה ועיגה םילוח יתב ולאמ חודב

 דואמ בושח ןכלו תרחא הניחב לכמ םיביצי םה םא רתי ןויגיה הזב ןיא .םוח םע הנורוק ילוח םילבקמ םניא קלח תעכ .םי"גרמל רורחשל

 תמקה .2 .םי"גרמב םילפטמה םע דחיב "חטשהמ" םיאפור י"ע םיבותכ תויהל םיכירצ הלא .םי"גרמה ןיב םיהז ויהי םינוירטירקהש

 םג ומכ תיב זופשאו ימדק ןוימ תכרעמ גורדש – םילוחה תופוקו תוימוקמה תוצעומה םע םואתב .3 .נ"טח תוסיוול תיזכרמ תושר

 ןורשב םג ומכ קוחרהו בורקה ןופצב תללותשמה הפגמה לש ימוקמ לוהינל ליבקמב תאז .הנורוק תוינולמל החראה יתב תבסהל תורשפא

 רגתאה .4 .וקפסי אל טוקננש םייאופרה םידעצה לכ תרחא יתועמשמ ןפואב ןטקי םילוחה ףטשש ידכ תויברעה תוצעומבו םירפכב

 ךרוצ שי .הרורב םתובישחש םיסרוק רפסמ תעכ םימייקתמ .נ"טח ילוחב לפטל תולגוסמה רבגומ תימינפ וא נ"ט תויחא אוה ירקיעה

 םרג הנורוק זופשא םהבש םיינוניבו םינטק םילוח יתב .5 .יפיצפס ישוק שישכ הרזע תתל היהי רשפאש ךכ תורשכהב ןומימל הרזע ןרקב

 .םירחא םילוח יתבל םילוח תסוול שיו םודא לגד הז – הנורוק םניאש םילוחל יזופשא  capacity – ב )50% -40%~( תיתועמשמ הדיריל

  .םיסומע םילוח יתבב רוקיב רחאל קפוי ףסונ חוד .6 .הדעווה תעדל תאז םשייל ךרוצ שיו רבעב תאז ונעצה

 חטש יאופר רטמורב תווצ

 תוטמ תידיע 'פורפ 

 יריבס לגיס 'פורפ 



 

 

 סמייה הליג 'בג 

 חספ יתיא 'רד 

 רגניז רייפ 'פורפ 

 ינבואר יחרזמ ירימ 'רד 

 רצנ ןורוד 'רד 

  דעלא רדה 'רד 

 

 


