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!בל םיש
.םאה תינבת תנכהב תקדקודמ הדפקהו הנכה
.תינבתה תנכהב תקדקודמ הדפקהו הנכה
:לע דיפקהל שי תינבתהמ תוילמיסקמ תואצות תלבקל
.תקדקודמ הנכה
.הרידס הקוזחת

םאה תינבת תנכה
:םינוש םירמוחב שמתשהל רשפא תינבת תנכהל
יסקופא
רטסאילופ הפוצמ ץע
סבג
דועו
 רטסאילופ ףרשל תופידע שי ןכלו תוינבת לש טעומ 'סמ רצייל ןתינ סבגמ םא תוינבת
Ilkalem וא AOC תרצות
 .תוניוצמ רומיג תונוכת ,AOC ,Ilkalem טוקל'גל
 יביס תלוכת לעב רטסאילופב יווקה תוצווכתהה רועיש יכ אצמנ ושענש חטש תודידמב
 םילודג םיחטשמב תוויע תעינמל .0.26% ונה רדחה 'פמטב השקומהו 25% לש תיכוכז
 .םישאר בלשל ץלמומ
 חטשמ תלבקל דעו )רינה רגרג לדוג( 600 שוטיל רינ תרזעב השעי חטשמה שוטיל
.600 – מ ןטק םיצירח קמועב
 גיראמ בכרומה( הקרבה קסידו הקרבה רמוח םע םאה תינבתה תא קרמל שי ,םויסל
 .)תוחישק תורעש לש



!בל םיש
 טוקל'גה ףוליקלו הפרשל םרוג עורג קוריממ האצותכ לבקתמה הובג םוח - עורג קורימ
.םיביסה תפישחל דע
 ינפ ןוטצאה תופדנתה רחאל .ןוטצאב הלובט תילטמ תרזעב השעת - יעבט קרב תקידב
 .םיקרבמ םיראשנ טוקל'גה חטש
.טוקל'גה תבכשל ולחלחי אל םירחא םיסממו ןוטצאש רומש

 קוליסו יוקינ .טוקל'גה קורימל )'ג דירפמ( הדרפה רמוח שמשמה סקווב שמתשהל ןיא
 יעבטה קרבה רזוח קורימה סקוו רסוהשמ .ןריטס וא\ו סממ תרזעב השעי קורימה סקוו
 .תינבתה לש

סקווה תחירמ ךילהת
.סקווב התוא חורמל שי םאה תינבת תיינב המלשוהשמ
 שמתשהל שי .היקנו הכר הזג תילטמב ןתוא בגנלו סקוו לש תובכש 6 תוחפל חורמל שי
.יפוס קורימל היינשהו סקווה יפדוע תרסהל תחאה ,תוילטמ יתשב
.סקווה תומכב המזגה אללו תילגעמ העונתב השעת הנושארה סקווה תחירמ
.טוקל'גה תפירש עונמל יאדכ תאזו דבלב ינדי השעי תינבתה קורימ
 רוזחל בושו קרמל ןכמ רחאלו סקווה תבכש תא שבייל :ץלמומ היינשל תחא החירמ ןיב
 .קורימ שוביי הלועפה לע
      .תינבתה תיינבב ליחתהל ןתינ קורימה ךילהת םתשמ
להכלא ליניוילופ – PVA – ה ךילהת
 ץלמומ ןכלו .ןצוליח לע השקמ תושדח םא תוינבתו תוינבת תוכוז ול הבוגה קורימה
  PVA. סיסב לע הדרפה רמוחב שומישה
 ,תאזו ןוקיליס הליכמ הניאש החשמ לש תובכש יתש חורמל שי תינבתה קורימ רחאל
.רתוי קלח ןפואב םורזת PVA ה תבכש .םיגד יניע תעפות עונמל ידכ
 תומכ םע Bar 7 – 6 הובג ריוא ץחלב :הזתהב דובעל ץלמומ תובוט תואצות תלבקל 
.50cm – 40 לש הזתה קחרמבו PVA לש הנטק
 םליפ יבועל דע הבכשה תא תובעל ךישמהלו PVA לש תוקד תובכש 'סמב תופצל שי
.ןורקימ 100 - 50 לש
.בוטר PVA לע טוקל'ג זיתהל וא\ו חורמל ןיא



 רחאל .תינבתה לש היישקה תכרעמל ההז היישקה תכרעמבו השרבהב וא\ו הזתהב
 םישטלמ תיכוכזה תטלפמ םיררחשמ ,ימגדמ  טנימל םינוב טוקל'גה תזתה וא\ו החירמ
 תויבובקנ אללו תיבויח תאצות הלבקתנשמ .תוימינפ תויבובקנ םיקדובו טוקל'גה ינפ תא
.טוקל'גה תא חורמל וא\ו זיתהל רשפא
 400 - כ לש יבוע הבכש לכב ,תובכש יתשבו דיחא ןפואב השעי הזתהב טוקל'ג םושיי
 . )הזתה םימעפ 3( ןורקימ
 שוטילל תוריהז יעצמא הנוש עבצב טוקל'ג םע היינשה הבכשה תא םשייל ץלמומ
 .הנושארה הבכשה
 תושקתהל עיגי אל טוקל'גהש דיפקהל שי ,ףוליקו תוצווכתה עונמל יאדכ – הרהזא
.האלמ
 אלו 2.4% – 1.4 וא\ו השקמ 1.8% םע דובעל ץלמומ תוינבתל טוקל'ג תיישקהל
 200C. – ל 'פמטל תחתמ תדרל

טנימלה תיינב
 .טנימלה תיינבב ליחתהל צ"החאו רקובה תועשב טוקל'גה תא חורמל וא\ו ססרל ץלמומ
 .ההובג תוכיאב תינבת תלבקל הבורא םה ןוכנה םמושייו םייתוכיא םיפרש תריחב
 יתוכיא ףרשכ רוהט ילאתפוזיא רטסאילופ ףרשב רחבנ ,יתוכיא טוקל'ג ונרחבשמ
.תינבתב טנימלה תיינבל םיאתמו
 הפ םג יתוכיא ףרש יתוכיא טוקל'ג ןה תיטירקה איה הנושארה טנימלה תבכש תחנה
 היצנימלב דובעל ץלמומ תיתוכיא תינבת תלבקל טוקל'גב ומכ יתוכיא טוקל'גב ונרחבשמ
.הבוט תוכיאב תינבת לבקל יאדכ רוהט ילאתפוזיא ףרש םע

תינבתה תיינב
.טוקל'גה םושייו טוקל'ג - תינבתה תחלצה דוס
 תיכוכז חול לע השעת הקידבה .ויעוציבו ותוכיא תא קודבל ץלמומ טוקל'גה םושיי ינפל


