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TDS יביזורוקיטנא -  ןוטב 

תבורעת לש  האלמ  המאתה  ךרוצל  ״ןוסנה״  תרבחל  הדובעה  לש  דחוימה  טרפמה  תרבעה  תבייחמ  ׳ביזורוקיטנא  ןוטב  תנמזה  .א 
.םישרדנו הרקמב  םידחוימ , םלג  ירמוח  לש  יאלמ  תנכהו  ןוטבה 

בצקו ךמוסה  תגרד  דכו ,), ימרט  רוניצ  ריבעמ , ילכ  ךרד  הכיפש  הבאשמ ,  ) ןוטבה תמיש  תטיש  לש  הרורב  הרדגה  תשרדנ  .ב 
.םייוצרה הקפסאה 

לעפמה להנמ  םע  םאתל  שי  ליגרה , תודיבעה  ןמזמ  הגירחל  םורגל  לולעה  יטיא  הקירפ  בצק  םיביתכמ  הקיציה  יאנתו  הדימב  .ג 
.יופצה הקיציה  בצקל  םאתהב  לבוקמהמ  םינטק  ןוטב  יחולשמ  תקפסא 

.לעפמה להנמל  שארמ  ךכ  לע  עידוהל  שי  רתאב  םיביס  תפסותל  השירד  תמייק  םא  .ד 

, המיאתמ תונגראתהו  בל  תמושת  תובייחמ  דחוימב , רעוס  יפרוח  ריווא  גזמ  יאנתב  תוקיצי  וא  ינוציק  יברש  ריווא  גזמ  יאנתב  תוקיצי  .א 
לע דיפקהל  שי  ףרוחבו , ץיקב  השבי ,) חור   ) יברש ריווא  גזמ  יאנתב  .״ןוסנה״  תרבח  גיצנ  ןיב  טקייורפה  להנמ  ןיב  שארמ  םוכיסל  ףופכ 

.ךמוסה תרימש 
.םימשג ימ  דגנ  הנגה  יעצמא  םע  הקיציה  ינפל  דוע  ןגראתהל  שי  םשגל  ששח  לש  הרקמב  .ב 

קוריפהו רורחשה  .תינבתה  קוריפו  רורחש  תעב  ןוטבה  ינפל  ימרת  ״קוש״ )  ) םלה תמירג  תעינמ  וחיטביש  םיעצמאב  שמתשהל  שי   . ג
.יתגרדה ןפואב  ועצבתי 

.הקירפה תליחת  ינפל  הבוח  דכו ,)' הדובע  להנמ   ) ןימזמה גיצנ  י׳  חולשמ ע, תדועת  תועצמאב  ןוטבה -  יוהיז  .א 
.ההובג בוביס  תוריהמב  תוחפל , תוקד  ךשמב 3  לוברע -  תמלשה  .ב 

.הכומנ בוביס  תוריהמב  ףוצר  לוברע  הקירפל -  הנתמהב  .ג 
םירקמב רשפאתת  הז  ןמז  קרפמ  הייטס  .תוקד  לש 90  ןמז  קרפל  םימאתומ  הקירפהו  הנתמהה  הלבוהה , ךשמ  הנתמה -  ךשמ  .ד 

.ונגיצנ םע  שארמ  יגולונכט  םואית  י׳  , פע םיגירח 
ןוטב תקצל  ןיא  לברע , לכ  לש  הקירפה  תליחת  ינפל  ןיע  תעיבטב  ךמוסה  תא  ןוחבל  שי  .ההובג  תובישח  לעב  וניה  ןוטבה -  ךמוס  .ה 

.םיאתמה ךמוסב  וניאש 
י׳ , פע לוברע  תמלשה  תבייחמ  וזכ  תפסות  לכ  םדקומ , םואית  י׳  , פע קר  עצבתת  המגודל ) םיביס   ) רתאב לברעל  םיביכרמ  תפסות  .ו 

.םיביס תפסות  רחאל  ןוטבה  ךמוס  תא  דודמל  ןתינ  אל  .שארמ  ונתנייש  תומיאתמ  תוארוה 
.חולשמה תדועת  ג״ע  חוקלה  םעטמ  השרומ  גיצנ  לש  המיתח  תועצמאב  עצבתי  הלבק -  רושיא  .ז 
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תטישו ןוטבה  תכיפש  תומדקתה  ןוויכ  ןוטבה , תקירפל  תודוקנ  הקיציה , ךלהמ  לש  טרופמ  ןונכת  בייחמ  ׳ביזורוקיטנא  ןוטבב  שומיש  .א 
.ףופיצה

.םייברזר טוטיר  יעצמא  ללוכ  קיפסמ  םיטטרמ  רפסמ  םע  ןגראתהל  שי  .ב 
.תואסנולכ וא  תורוק  םידומעו ,) תוריק   ) יכנא הרקת ,) / הפצר  ) יקפוא קצונה , הנבמה  קלחל  םאתות  ןוטבה  תמיש  ןוטבה -  תמיש  .ג 

( תורקת / תופצר  ) םייקפוא הנבמ  יקלח  .ד 
.ןוטבה לש  ינגומוה  רוזיפ  ךות  רדגומ  תומדקתה  ןוויכב  ףצרב  עצבתת  ןוטבה  תמיש 

.םילבוקמ םירחא  םיעצמאב  ןומיס  וא  דצה  תוינבת  תועצמאב  שארמ  עבקייש  ןוטבה  ינפ  סלפמל  םאתוי  תמשוימה  הבכשה  יבוע 
ןוויכב תומדקתה  ךות  הטמ  הלעמ -  תויכנא  תועונתב  ולעפויש  תוחפל ) םיינש   ) טחמ יטטרמ  תועצמאב  עצבתי  ןוטבה -  ףופיצ 
הקידס״ ידקומ  קלסל  דעונ  רזוח ) טוטיר   ) ינשה ףופיצה  רוזחמ  .תוקד  לש 15-10  ןמז  שרפהב  ףופיצ  ירוזחמ  ינשב  ןוטבה  תמיש 

.ירטה ןוטבה  תעיקשמ  האצותכ  תונושארה  תוקדה  ךלהמב  םירצונה  םיינושאר  ״תיטסלפ 
תויתטיש ״רוסינ״  תועונתב  ״לגרס״  תועצמאב  חטשה  ינפ  תא  רשיל  שי  ףופיצה  ירוזחמ  םויס  רחאל  ןוטבה -  ינפ  רושיי 

.םירבטצמ ןוטב  יפדוע  קוליס  םשל  ליבקמב  תומדקתה  ךותו  רוזח  - ךולה םידדצל , העונת  תובלשמה 
עצבלו רוזחל  שי  ןוטבה , ינפ  דוביעו  רוש״  רחאל  םייטסלפ  םיקדס  חטשה  ינפ  לע  םיעיפומו  הדימב  םייטסלפ -  םיקדס  קוליס 

.ןוטבה תושקתה  ינפל  וז  הלועפ  עצבל  שי  .שדחמ  ןוטבה  ינפ  תא  דבעלו  רוזחלו  םיקדסה , ולגתנ  וב  רוזאב  ףסונ  ימוקמ  טוטיר 
.םיירטה ןוטבה  ינפמ  םימ  ןדבא  תעינמל  ןתינש  לככ  םדקומ  תינושאר  הרפשא  עצבל  שי  הרפשא - 

: תואבה תוטישה  תחאב  עצבתת  הרפשאה  .ןוטבה  ינפ  תושקתה  ינפל  הרפשאה  ךילהתב  ליחתהל  שי 
.ןוטבה ינפב  םימגפל  םורגי  אלש  ןפואב  םימב  הריהז  הבטרה 

.תודייאתה וענמיש  ןליתאילופ  תועירי  וא  הרפשא  תועיריב  יוסיכ 
(. Curing Compound  ) הרפשא בילחת  םושיי 

.תוחפל םימי  ךשמב 7  ל״נה  תוטישה  תחאב  הרפשאב  ךישמהל  שי  ןוטבה  תושקתה  רחאל 
( םידומע / תוריק  ) םייכנא הנבמ  יקלח  .ה 

לש 80-50 יבועב  תובכשב  ןוטבה , לש  ינגומוה  רוזיפ  חיטביש  ןפואב  רדגומ , תומדקתה  ןוויכב  ףצרב , עצבתת  ןוטבה -  תמיש 
.מ״ס

.תובכשה ןיב  בוט  רוביח  חטבויש  ןפואב  ירט , ןיידע  היתחתמש  הבכשב  ןוטבה  ובש  דעומב  הבכש  לכ  םשייל  דיפקהל  שי 
.היירט קיפסמ  ןיידע  הנותחתה  הבכשהש  תוקד  רפסמל  תחא  ןוחבל  שי  הבכשל , הבכש  ןיב  הנתמה  בייחמ  תוינבתה  ץחל  םא 

ןיב רוביחה  רופיש  םשל  האבה , הבכשה  םוש״  ינפל  הנותחתה  הבכשב  ןוטבה  לש  רזוח  טוטיר  עצבל  שי  ךרוצה  הרקמב 
.תובכשה

עצבתי הנותחתה  הבכשה  ףופיצ  .תובוצק  תויכנא  תועונתב  ולעפויש  טחמ  יטטרמ  ינש  תועצמאב  עצבתת  ףופיצה  תלועפ  ףופיצ - 
םדקתהל שי  תובוצקה  תויכנאה  תועונתל  ליבקמב  .היתחתמש  הבכשה  קמוע  תפסונ ל-1/3  הבכש  לכ  ףופיצבו  תיעקרקל  דע 

תעב םיטטרמה  ינש  ןיב  קחרמה  .ןמז  ותואב  ןוטבה  תמיש  םוקממ  םיינש  דע  רטמכ  לש  קחרמ  תרימש  ךות  ףצרב  יקפוא  ןוויכב 
תונפד יפלכ   ) הדיצה אלו  הלעמ  יפלכ  ריוואה  תועוב  קוליס  חיטבת  טוטירה  תקינכט  .רטמ  דע 1  רטמ  היהי כ-1/2  םתלעפה 

(. תינבתה
לש ןוילעה  ךתחה  חטש  ינפ  לע  ןידע  ףוטפטב  םימב  הלק  הבטרה  תועצמאב  עצבתת  תינושאר  הרפשא  תמדקומ -  הרפשא 

.תינבתה
ץע תוינבת  .שבייתהל  ןוטבה  ינפל  רשפאל  ןיא  הבטרהה  תליחת  דע  .תושקתהל  םיליחתמ  ןוטבה  ינפשכ  הבטרהב  ליחתהל  ןתינ 

.תינוציח הבטרה  י׳״ע  םימב  תוורהל  שי 
.ןנכתמה תושירדל  םאתהב  תאז , רשפאמה  ינושארה  קזוחה  תלבק  םע  עצבתי  תוינבתה -  קוריפו  רורחש 

.עוביקהו רוביחה  יעצמא  לכ  לש  רקובמ  רורחש  לע  דיפקהל  שי 
לולע ימרת  קוש  .םיקוציה  ןוטבה  ינפל  ימרת  ״קוש״ )  ) םלה ענמיש  ןפואב  הגרדהב  ןוטבה  ינפמ  תינבתה  ינפ  תא  קיחרהל  שי 

.הקידס תועפותל  םורגל 
םילולעש םיינכימ  םיעצמא  וא  חוכ  ליעפהל  ןיא  ןוטבה , ינפב  ״םיערק״  ענמיש  ןפואב  תוריהזב  עצבתי  תינבתה  ינפ  תקחרה 

.ןוטבה ינפב  עוגפל 
.ךשמהבש ״ןוטב  ינוקית״  ףיעסב  טרופמכ  םהב  לפטל  שי  ל״נכ , םימגפ  ולגתנ  תאז  לכבו  הדימב 

דימ הרפשאב  ליחתהל  שי  .תוחפל  םימי  ךשמב 7  הפוצר  הרפשא  עצבל  שי  תיברימ , תומיטא  תגשה  ךרוצל  תרחואמ -  הרפשא 
הרימש ךות  ריוואב , תיסחיה  תוחלהו  פמטל ' םאתהב  םיבוצק , ןמז  יקרפב  םימב , הבטרה  תועצמאב  דצה , תוינבת  קוליס  רחאל 
בילחתב שמתשהל  ןתינ  .ולש  ןוילעה  ךתחב  ןוטבה  ינפ  לע  חנומה  ףוטפט  רוניצב  שמתשהל  ןתינ  .םיבוטר  תוריקה  ינפ  לש  הפוצר 

, םימב הבטרה  ירוזחמ  רפסמ  רחאל  קר  הז  רמוח  םשייל  ץלמומ  .ןנכתמה  רושיאל  ףופכ  (, Curing Compound  ) הרפשא
, ירשפא ןליתאילופ  תועירי  וא  הרפשא  תועיריב  ריקה  ינפ  יוסיכ  םישבי .) ולש  חטשה  ינפ  ךא   ) םימב יוור  ריקהש  חטבוהש  רחאלו 

.םיחל ריקה  ינפ  תרימש  לש  הפוצר  הרקב  בייחמ  ךא 
תוריקל תופצר  ןיב  רוביח  .ו 

: אבה ןפואב  תוריקבו  הפצרב  קוציה  ןוטבה  ןיב  ירט  רוביח  חטבויש  ךכ  ףקיהה , לכב  ףוצר  טוטיר  ׳״ע  עצבתי  ״בוטרב״ -  רוביח 
.ינושאר רושייו  טוטיר  ללוכ  הפצרה  חטש  לכ  תקיצי 

תרקב .הקוציה  הפצרה  תבכשל  ריקה  רוביח  חיטביש  ןפואב  טוטיר  עוציב  ךות  מ״ס  לש 80-50  הבוגל  תוריקה  ףקיה  יולימ 
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.

 

תשרדנ .תוריקה  םע  שגפמה  רוזאל  ךומסב  הפצרב  ירטה  ןוטבה  סלפמב  היילע  תליחת  יוהיז  תועצמאב  עצבתת  רוביחה 
ןתינ ליעל , טרופמכ  מ״ס  הבוגל 80-50  ףקיהה  לכב  תוריקה  תקיצי  רחאל  .ךכב  םיניחבמשכ  דימ  טוטירה  תלועפ  תקספה 

.תובכשב הבוגל  םדקתהל  ךישמהל 
םאתהב םיאתמ  םימ  רצעב  שומיש  ךותו  ירטמואיג , הקיצי  טרפל  םאתהב  תודרפנ  תוקיצי  יתשב  עצבתי  ״שביב -   " רוביח

.תוריקל רוביחה  רוזיאב  הפצרב  יושקה  ןוטבה  חטש  ינפ  ןויקינ  לע  דיפקהל  שי  .ןנכתמה  תוארוהל 

תורוק .ז 
.םידומעבו תוריקב  ןוטבה  תמיש  תעצבתמ  ובש  הזל  המוד  ןפואב  תובכש  יתשב  עצבתת  ןוטבה -  תמיש 

הבכשב תינבתה  תיתחתל  דע  תובוצק  תויכנא  תועונתב  לעפויש  טחמ  טטרמ  תועצמאב  עצבתת  ףופיצה  תלועפ  ףופיצ - 
שרפהבו ןוטבה  תמיש  תומדקתהל  ליבקמב  תיקפוא  תומדקתה  ךות  הנוילעה , הבכשב  תמדוקה  הבכשה  קמוע  לו 1/3  הנושארה 

.ןוטבה תמיש  םוקממ  רטמ  דע 2  לש כ-1 
רמגמ תוקד  דע 30  לש 15  ןמז  קרפ  החוטש , ףכ  תועצמאב  שרדנה  יפוסה  הבוגה  סלפמל  םאתהב  עצבתי  ןוטבה -  ינפ  רומיג 

דח יעצמאב  קוריש  תועצמאב  עצבתי  רבדה  ספסוחמ  רומיג  שרדנש  הרקמב  .םתולילדמ  ודביא  ןוטבה  ינפמש  רחאלו  ףופיצה 
.םלולילדמ קלח  ודביא  ןוטבה  ינפש  רחאל  עצבתי  סופסיחה  .ןוטבה  לש  םיאתמ  סופסיח  חיטביש 

.תוריק יבגל  טרופמל  המוד  ןפואב  ועצבתי  תרחואמ -  הרפשאו  תונספט  קורפ  תמדקומ , הרפשא 

תויכנא תוקיצי  ןיב  רוביח  .ח 
.םימיאתמ םוטיאו  רוביח  יטרפ  ןנכתמהמ  לבקל  שי  םיכשמהב  תודרפנ  תוקיצי  לש  הרקמב 

ןוטב ינוקית  .ט 
ריהז אל  קוריפמ  האצותכ  ״םיערק״  וא  םיימוקמ  םירבש  םימגפ , ץצח , יניק  היצגרגס , ינמיס  ולגתנ  דצה  תוינבת  קוליס  רחאלו  הדימב 

: ןלהל טרופמכ  םיימוקמ  םינוקית  עצבל  ןתינ  תוינבתה , לש 
.ןנכתמה י׳  שארמ ע, ורשואי  ולש  םושייה  תקינכטו  ןוקיתה  רמוח 

חטש ינפ  לעב  שתכמ  תריצי  ךות  ץצחה  יניק  וא  ףפור ו/ ןוטב  לש  אלמ  קוליסל  דע  םגפה  רוזאב  םייקה  ןוטבה  לש  תותיס  עצובי 
.ןוקיתה רמוח  לש  םיבוט  תוקבדיהו  הזיחא  חיטביש  ןפואב  םיספסוחמ ,

.ןוטב תויראשמ  טלחומ  ןפואב  ותוקנל  דיפקהל  שי  ןויז , לזרב  עטק  ףשחנו  הדימב  .ותתוסש  חטשה  ינפ  תא  קבאמ  תוקנל  שי 
(. ״רמיירפ״  ) םיאתמ רמוחב  םתוא  חורמל  וא  םיתתוסמה  חטשה  ינפ  תא  ביטרהל  שי 

.קוציה ןוטבה  קזוחל  םיאתמ  קזוח  לעבו  היזורוק  יאנתב  תודימע  תונוכת  לעב  םינוקיתל  דחוימ  טלמב  שמתשהל  שי 
.ןרציה תוארוה  י׳  , פע ועצבתי  ותרפשאו , ודוביע  ומוש״ , םינוקיתל , טלמה  תנכה 

תואסנולכ .י 
תודיכל חיטביש  ןפואב  הבאשמ  תרנצ  וא  ימרת  רוניצב  שומיש  ךות  תואסנולכ  יבגל  תולבוקמה  תוקינכטב  עצבתת  ןוטבה -  תמיש 

.ךתחה הבוג  לכל  הקיצי  ףצר  תרימשו  ןוטבה 
.ןויזה בולכ  ינפ  לע  ןוטבה  לש  שרדנכ  יוסיכ  יבוע  וחיטביש  קחרמ  ירמוש  תואצמיה  לע  דיפקהל  שי 

.םאתהב םילברעה  תא  ןמזתל  שי  הפוצר , הקיצי  תבייחמ  תואסנולכב  ןוטבה  תמיש 
.שרדנה ךמוסהמ  ךומנ  ולש  ךמוסהש  ןוטב  תקצל  ןיא 

4 ךותמ :  3

02/04/2019 ''מ עב לארשי  ןוסנהל  תורומש  תויוכזה  לכ  4 ךותמ :  3



4 ךותמ :  4

02/04/2019 ''מ עב לארשי  ןוסנהל  תורומש  תויוכזה  לכ  4 ךותמ :  4


