
תימוי בצמ תנומת

האולחתה בצמ

תוקידב

4 , 6 9 3
םיליעפ םילוח רפסמ

305
םיתמ

15,661
םימילחמ

הנורוקב הכרעמל ימואלה עדיהו עדימה זכרמ

5,897773,640
 תוקידב רפסמ

ימוי
תוקידב רפסמ

רבטצמ
םיכיראתב* 20/0624/03-20/06לש הממיל ןוכנ*

 תואירבה דרשמו ןוחטיבה תכרעמ ,הימדקא ,האופר ימרוג ףותישב םקוהשינ"מא ףוג אוה עדיהו עדימה זכרמ
הנורוקה ףיגנב קבאמה ךרוצל תונבותו עדימ קפסל הרטמב

םימילחמ לש תורזוח תוקידב םיללוכ םניא הלאםינותנ

20

8

ינויב

 24:00ינויב20-ל ןוכנ

24:00 ינויב20-ל ןוכנ םינותנה לע ססובממ"האר ידדמב הדימע

תורעה

הנורחאה הממיב םיליעפ םידקומ

ידועיי לופיט תשרוד

תוקידב ,הרבסה תשרוד

רפסמ לש הלדגה תשרוד

 הרבסה ,תורבדיה תשרוד

דודיב תפיכאו

תוקידבה

הפיכאו

ופי ביבא לת

בגנב הרערע

םילשורי

טהר

קרב ינב

םחפ-לא םוא

הרוח

הייברג-לא הקאב

תג תיירק

חרכהבףקשמוניאםישדחהםילוחהרפסמ
רפסמרואל,הפגמהתוטשפתהבצקבהטאה
.ךומנהתוקידבה



:תורוקמ
תואירבה דרשמ ינותנ1)

)24:00 ינויב20-ל ינכדע(
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םינורחאה םייעובשב לארשיב האולחתה תומגמ



:תורוקמ
תואירבה דרשמ ינותנ1)

)24:00 ינויב20-ל ינכדע(

םינורחאה םייעובשב לארשיב האולחתה תומגמ
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םישדחה םילוחה יאליג תוגלפתה



םילוח20-מ תוחפ םע םיבושי- האולחתב הילע

םילוח20-ל לעמ םע םיבושי ףודעת- ןוכיס ידקומ

:תורוקמ
)24:00 ינויב20-ל ינכדע( תואירבה דרשמ ינותנ1)
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ריע
 םילוח
םיליעפ

 םילוח
 ינפל םיליעפ

עובש

 םילוח
 םישדח
עובשה

-ל םילוח
10,000

םיבשות

 זוחא
 תוקידבה
 תויבויחה

עובשה

 הלפכה סחי
יעובש

- לודיג בצק
 ימוי עצוממ

 העבש(
)םימי

14173707810%1.96-4%בגנב הרערע
50113987%4.553%תג תירק
383261143184%1.5510%קרב ינב
 לא הקאב

היברג
42737144%6.29-5%

646310406%1.16-9%הרוח
2371645%3.29-6%םחפ לא םוא
528408148103%1.36-5%ופי ביבא לת

56053412662%1.2415%םילשורי
582931127%2.0711%הירבט
121686384%1.937%םי תב

13610341205%1.4-25%טהר
703635145%1.976%דעלא

38261564%1.580%תיליע רתיב
2091153%2.220%תוביתנ

29151543%20%תליא
33211294%1.57-8%הדוהי רוא

85394731%2.21-10%הפיח
125844752%1.56-8%הווקת חתפ

106723942%1.545%הינתנ
1451064972%1.4611%עבש ראב

44232342%25%הילצרה
74602253%1.370%שמש תיב

21111021%1.9111%הננער

ריע
 םילוח
םיליעפ

 םילוח
 ינפל םיליעפ

עובש

 םילוח
 םישדח
עובשה

-ל םילוח
10,000

םיבשות

 זוחא
 תוקידבה
 תויבויחה

עובשה

 הלפכה סחי
יעובש

- לודיג בצק
 ימוי עצוממ

 העבש(
)םימי

16115243%167%םיבהל
1341075%3.543%ערק רפכ
102867%50%ןוריע הלעמ

16133102%1.230%היקל
1001093%100%רתימ

168842%214%ונוא תירק
1610711%1.7-22%אבס רפכ

13140790%10הליג רה
1610711%1.70%תובוחר

1510632%1.620%הנבי
1294103%1.440%ת'ג

1311362%1.27-50%הרערע
1410552%1.525%בקעי ראב



"ימויה לודיגה בצק" דדמ בושיח ןפוא

:)"מ"הארידדמ"(הפיגמהלשתשדוחמתוצרפתהתניחבלםיימואלםידדמהשולשועבקנ1.
םילוחבימוילודיגבצק(תוחפואםימי10ךותלפכוישךכימויהםילוחהרפסמבלודיג-א

.)רתויו7%לשםישדחה
.םויבםישדחםילוח100לעמ-ב

.השקבצמבםילוח250לעמ-ג
תיכירעמתוצרפתההלחהםאהךירעהלאיהימויהלודיגהבצקדדמלשתירקיעהותרטמ2.

.התמצועיהמו,הפיגמהלש
לככרצקןמזקרפךות,האולחתבהילעלשיוהיזשרדנםהבש,םייחכונהםיאנתלםאתוההזדדמ3.

םיתמואמהםישדחהםילוחהרפסמביונישהלעססובמימויהלודיגהבצק,םאתהב.רשפאה
:אבהןפואבבשוחמו,םוילכב

עוצימ(וינפלשםימיהתששבםישדחהםילוחהםעםוילכבםישדחהםילוחהרפסמעוצימ-א
וקבדנשםילוחןכש,ץראבוקבדנשםילוחהקרםיללכנהזבושיחב.)םימיהעבשינפ-לע
.תוצרפתהלהיצקידניאםניאל"וחב

.האצותהמ100%לשהתחפהו,ומדוקלשהזבםוילכרובעלבקתהשעצוממהתקולח-ב
םימיהתששולומתאלעצוממהו,50וניהוינפלשםימיהתששוםויהעצוממםא,המגודל-ג

25%אוהימויהלודיגהבצקםויהשלבקתי,ולאםיעצוממרובע.40וניהלומתאינפלש
)25%=100%-50/40(.

:לודיגהבצקיחווטתועמשמ-ד

תוצרפתההו,רתויהובגימויההלפכההבצק–רתויהובגזוחאהשלככ•
תמגמ,םיימוימרתויךשמל7%-מהובגלודיגהבצקרשאכ.רתויתיתועמשמ
תורשפאלעעיבצמהזכףצרשןוויכ,תדחוימבלתמושתתשרודהאולחתה
.םימי10-כךותםישדחהםילוחהרפסמתאליפכישבצקבתוצרפתהל

.ביציבצמה0%-הביבס•
.הפיגמהתכיעדלעעיבצמילילשזוחא•

יכירעמןפואבתגהנתמתוצרפתהה-רמולכ(רמשנימויהלודיגהבצקשהחנההתחת-ה
םהבשםימיהרפסמלימויהלודיגהבצקתאםגרתלןתינ,)ןושארהבלשבהפיגממהפוצמכ
:לפכויםויבםישדחהםילוחהרפסמ

הדיריהלחשאיהרבדהתועמשמ,ילילשונהימויהלודיגהזוחארשאכ,וזבושיחתטישב-ו
םימיבתוחפל(הכיעדלשךלהמבהנההפיגמה,ןורחאהםויבםישדחהםיקבדנהעצוממב
."הלפכהלםימי"גשומלתועמשמןיאןכלו)םינורחאה

ימים	להכפלה =
𝐥𝐨𝐠𝟐

𝐥𝐨𝐠(𝟏 +  (קצב	הכפלה	יומי

 
הלפכהל- ליעל אמגודל ךשמהבו
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