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רתוי הלוע הז םהל
 תיתרוסמה היישעתה .יעבטה זגה תקפהמ וחיוורי תולודגה תורבחה קר
רוחאמ ראשית

 היישעתה לש תורחתה רשוכ תלדגהל תונמדזה יעבטה זגה תקפהב םיאור ונלוכ
 תנטקה םג ומכ ,קלד לש ינוציח אוביב תולתהו היגרנאה תויולע תנטקה .תילארשיה
 ימרוג לכ ןכאו .זגה לש תונורתיהמ קלח קר םה ,תירפוגו םיקיקלחמ ריוואה םוהיז
 םינכרצה לא ועונישו רמת תילגתמ זגה תקפה לש ריהמ שומימל ומתרנ קשמה
 .תויקנעה תוישעתהו למשחה ינרצי ,םילודגה

 .רוחאמ )תיתרוסמה( תיסאלקה היישעתהמ לודג קלח חכשנ ךרדב יכ המדנש אלא
 ,תיכוכזו םימ ,הקיטסלפ ,ןוזמ ,תכתמ ומכ רוציי יפנע תללוכה ,וז "הנטק" היישעת
 תויולע .םידדוב םיזוחא םה היחוור ךא ,היישעתב םיקסעומהמ80% לעמ הקיסעמ
 הרובע .תדמתמ היילעב תויוצמו תוריכמה רוזחממ10% לעמ כ"דב ןה הלש היגרנאה
 ,70%-60%-ב היגרנאה תויולע תנטקה רשפאמה ,יתועמשמ ןוכסיח זגל רוביחה הווהמ
.גרדתשהל הל רשפאלו תויחוורל הריזחהל לוכיש המ

 ידי לע להונמש הובג ץחל רוניצ תועצמאב השענ זגה לא תולודגה תוישעתה רוביח
 תוינכרצ תא תרשל הלבגוה ךא ,וז הרטמל המקוהש ,זג יביתנ ,תיתלשממ הרבח
 רלוד יצח ןיבש תולעב זג תולודגה תורבחל תקפסמ זג יביתנ .דבלב תולודגה היגרנאה
 תקיפמ המתחש םינורחא םילודג םיזוח יפל .)BTU ןוילימ לש( היגרנא תדיחיל רלוד דע
תדיחיל רלוד6 לעמ טעמב םכתסמ רמתמ זגה ריחמ ,תולודגה תורבחה םע רמתמ זגה
 .היגרנא

 תושרדנה תויטרפ תורבח ידי לע תישענ תויתרוסמה תורבחל זגה תקפסא ,תאז תמועל
 ןלומ בייחתהלו ,םינכרצה לא זגה רוביח תא ןממל ,זגה יקיפמ םע םכסה לע םותחל
.היגרנא תדיחיל רלוד12-ל העיגמ תולעה .חווט תכורא הקפסאל
 ,תוירחאה לשבו תובייחתהה לשב תונכתסמ הקפסאה תורבחש איה הארנכ החנהה
 יאדכ ןיידע ,60-70%- ב )רלוס וא טוזמ( יחכונה קלדהמ לוז תאז לכב זגהש ןוויכמו
 וניא הז בושיח ךילהתב ןוכסיחה לש ופוסבש אלא .זגה תא ךורצל םינטקה תוחוקלל
 הנניא םגשו ,םיפסונ תוחיטב יעצמאב עיקשהל תבייח םגש ,הנטקה היישעתל יאדכ
 .ריוואה םוהיז תנטקה לע תורישי תלמגותמ

 ,הנידמה לש ןה אוה דספההו זגל רבחתי אל תיסאלקה היישעתהמ רכינ קלח :האצותה
.המצע היישעתה לש ןהו ,תיסאלקה היישעתה תא רמשל הצורש

 ףאו התרטמ תא הגישמ הניא הטרפהה ובש בצמל תניוצמ המגוד אוה זגה הרקמ
 תא ןקתל ידכ .תיסאלקה היישעתה לש תורחתה רשוכ קוזיחל תונמדזהה תא תספספמ
:םיאבה םידעצהמ דחאב טוקנל ןתינ תוויעה

תנקתה ללוכ ,רתוי הנטקה היישעתל םג קפסל זג יביתנ תרבח לש התוירחא תבחרה.1
 תא תויטרפה הקפסאה תורבחל ריאשהל ןתינ .הקולחה ירוזאל ךומנה ץחלה יווק
 ריאשהלו ,תוחוקלהמ הייבגל תנתינש תבשוחמ גג תולע לש החסונ יפל רוביחה
.תוחנההו תורישה תא תורחתל

 תורבחה ריחמל דומצ זג ריחמ ,תעצוממ הרבעה תולע יפל רוביח יריחמ תעיבק .2
.הקפסאה תוירחאמ תויטרפה הקפסאה תורבח רורחשו עצוממה תולודגה
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 תולע תפסות םע זג שוכרל הנטקה היישעתל רשפאיש רחא ימואל ןורתפ תאיצמ .3
 .הדבכה היישעתל םיהז םיריחמב רוביחה

 ברימש רחאמ .תיסאלקה היישעתה חופיטלו גורדשל תיתלשממ תוביוחמ הנשי
 יתלשממ ץמאמ שרדנ ,ונירוחאמ השביה לא ועונישבו זגה תקפהב םילודגה םירגתאה
.היישעתה ללכל זגה רוביחל ףסונ

 לאומש דסומב תיתיישעת תוניוצמל זכרמה שארו ריכב רקחמ תימע אוה בתוכה
תימואל תוינידמ רקחמל ןמאנ
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