
ש"טמ
ןורשה דוה– אבס רפכ

2022 ינוי



םויה ש"טמה בצמ
י"קמ30,500-ל ןנכותמ ןורשה דוה אבס רפכש"טמ

י"קמ29,371– תעצוממ תיתנש הקיפס :2021 תנש

96% לש הקיפסב אצמנ ש"טמ



םיכפש תעיפש תיזחת
ש"טמה לש בא תינכותל םאתהב

םרות

תעצוממ תימוי העיפש)הנש/ק"מלא( תיתנש העיפש

)םוי/ק"מ(

203020402050203020402050

3,4385,0426,2939,41813,81317,242ברעמ- ןורשה דוה

2,3423,4354,2886,4179,41211,748חרזמ- ןורשה דוה

8,2829,88810,39322,69027,09028,475אבס רפכ

1,2881,3541,4243,5303,7103,900רחא

15,35019,71922,39842,05554,02561,365ש"טמל כ"הס

1088ל"מת ס"פכ תייריע לש הבחרהה תינכות אלל•



םימה תושר תדמע
ךורא חווט

üתלעפהו םינש10 לש חווטב םייקה ש"טמה תריגס 

ירוזא ש"טמ

üתפדעומ הפולח יבגל הנש לש חווטב הטלחה תלבק:

ןורשה תמר ש"טמ-

לייא ש"טמ-

ן"דפש-



םימה תושר תדמע

םייניב חווט
üלש הכלוהה תכרעמל שרחה בויב תנחת רוביח 

:רשפאתן"דפשה

ריעה ברעממ םיכפש תמרזה-

ן"דפשל םייקהש"טמהמ םיכפש תמרזה-



םימה תושר תדמע

...םוכיסב ןיא המ
üתבחרה תא ןנכתל ןוכנל תאצומ הניא םימה תושר 

ותריגסל יפצה רואל םייקה ש"טמה

üש"טמה גורדשל יוטיב ןיא םימה תושר לש םוכיסב 

 ךישמיש"טמהש הנבהה ףא לע תוחירב לופיטלו

רושעכ דוע לועפל



ש"טמב חירה יעגפמ לופיט



 חיר תורוקמ

ש"טמל הסינכ תחוש1.

םיסג םיבוגמ2.

גרוב תובאשמ3.

ףוסיא תככסותסורג ינגא4.

םינידע םיבוגמ5.

םיינושאר םיעקשמ6.

 יבוריאנא רוזא7.
םירוטקאירב

ןופצ



םייק בצמ– תוחירלורטינ תוכרעמ

 םהמ באשנ םהוזמה ריוואהו םירוקמ ש"טמב חירה תורוקמ
:חירב לופיטל םינקתמ6 לא

לופיט תטישלפטמ המב

 יגולויבףוט-םזג עצמ לש תוכרעמ שולשרוויא ינגא לש םייבוריאנאםיאת + ינושאר עוקיש ינגא

בלושמ ליעפ םחפ + יגולויבהסינכה תחוש

 ןוסחא לכימ ,תסורגידירפמ ,גרוב תובאשמ ,םיסג םיבוגמ
הצוב רדחו הצוב

– יבלש תלת
 ליעפ םחפ + יגולויב םיבלש ינש

בלושמ

 בלושמ ליעפ םחפ + יגולויבתכמסומ הצוב ןוסחא לכימ םיכימסמ ,םייבוריאנא םילכעמ



 רוטינ
Øףיצר תוכרעמ רוטינ 

 םיגולויב םינקתמהמ האיציבH2S ידמ•

גנילקירטויב תטישב םילעופה םינקתמ רובע רורחס ימל pH דמ•

Øתישדוחה הקוזחתה רופיש 

םיחופמה תוניקת תקידב•

ריוואה תקיני יווקמ דחא לכב ריוואה תקיפס תדידמ•

םינושה םינקתמהמ ריוואה תכלוה תרנצ תוניקת•

 הרקבה ךרעמו רושכמה תקידב•



תונקתמ תולועפ
םירובש הקיני תורוניצ ןוקית•

תוניקת תקידבל ריוואה תכלוה יווק םוליצ•

ןקתמ לכמ האיציבH2S ידמ תפלחה•
 H2Sיזוכירל תינוציח הדבעמ ידי לע תוחיר רקס עוציב•

 תסינכ וק ךרואלו רדגה ךרואל ,ש"טמב חירה תורוקמב

םיכפשה

 הדבעמ ידי לע חירב לופיטל םינקתמה לש תוליעי תקידב•
חיר תוקידבו הינומא , H2Sיזוכירל תינוציח

םייוקילה ןוקית ,תוחיר רקס תואצות תלבק רחאל•



םוגיד תינכת

חירהינומאH2Sהדוקנ
+++ הסינכ-1 ףוט םזג
+++ האיצי–1 ףוט םזג
+++הסינכ-2 ףוט םזג
+++האיצי–2 ףוט םזג
+++הסינכ-3 ףוט םזג
+++האיצי–3 ףוט םזג
+++ הסינכ– )R0( הסינכה תחושמ ןקתמ
+++ האיצי– )R0( הסינכה תחושמ ןקתמ
+++ הסינכ– םדק לופיט ןקתמ
+++ האיצי– םדק לופיט ןקתמ
+++ הסינכ– הצובב לופיט ןקתמ
+++האיצי- הצובב לופיט ןקתמ

H2Sהדוקנ
+ש"טמל הסינכב םיכפש תחוש
+םיבוגמ הנבמ
+גרוב תובאשמ
+תסורג תקחרהל םינגא
+םיינושאר עוקיש ינגא

DAF+
+םילכעמ השולש
+ תולוכמ ןקתמ
+ תוסיו תכירב
+הגופירטנצ
+ רדגה ךרואל תודוקנ שולש
+ ש"טמל הסינכה וק לע תוחוש



- הדות-


