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םושייו שומיש  . 4

סוחד ןוטב 

הקפסא בצק  הביאשה , תרנצ  ךרוא  רחא ,) וא  וק״מ  תבאשמ   ) הלבוהה תטיש  ןוטבה , דועיי  םג : ורדגוי  םיליגרה  םיטרפל  ףסונב  .א 
.רתאב ןורמתו  השיג  תויעב  לברע , לכל  רעושמ  הנתמה  ךשמ  יוצר ,

וא ץווכתמ  יתלב  הקלחה , רפושמ  תומיטא , רפושמ  ןוטב  םע  סוחד  ןוטב  לש  בלושמ  רצומל  השירד  הנמזהה  לולכת  ךרוצה  תדימב  .ב 
.םיביסב ןיירושמ  ןוטב 

.שארמ ןרידגהל  שי  תופסונ  תושירד  תומייקש  הרקמב  .ג 

ףופכ המיאתמ , תונגראתהו  בל  תמושת  תובייחמ  דחוימב , רעוס  יפרוח  ריווא  גזמ  יאנתב  וא  ינוציק  יברש  ריווא  גזמ  יאנתב  תוקיצי  .א 
.״ןוסנה״ תרבח  גיצנ  ןיבל  טקיורפה  להנמ  ןיב  שארמ  םוכיסל 

.םימשג ימ  דגנ  הנגה  יעצמא  םע  הקיציה  ינפל  דוע  ןגראתהל  שי  ףרוחה  תפוקתב  .ב 
.םימיאתמ תוחיטבו  הרואת  יעצמא  שארמ  ןיכהל  שי  הליל  תוקיציב  .ג 

.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 
קרפמ הייטס  .לעפמב  ןוטבה  תסמעה  עגרמ  תוקד  לש 90  ןמז  קרפל  םימאתומ  הקירפהו  הנתמהה  הלבוהה , ךשמ  הנתמה -  ךשמ  .ד 

.ונגיצנ םע  שארמ  יגולונכט  םואית  י׳  , פע רשפאתת  הז  ןמז 
.סוחד ןוטבב  יטירק  וניה  םיאתמ  ןוטב  ךמוס  הקירפה , תליחת  ינפל  ןיע  תעיבטב  ךמוסה  תא  ןוחבל  שי  .ה 

.חולשמה תדועת  ג״ע  חוקלה  םעטמ  השרומ  גיצנ  לש  המיתח  תועצמאב  עצבתי  הלבק -  רושיא  .ו 

, טוטירה יעצמא  רפסמ  טוטירה , תטיש  ןוטבה , תכיפש  תודוקנ  הקיציה , תומדקתה  ןוויכ  תא  שארמ  ןנכתל  שי  הקיציה -  ןונכת  .א 
.םמוקימו םילעופ  רפסמ 

,. דכו רטוק  ייוניש  תודח , תויווז  רשפאל  ןיא  .ןוטבב  תודרפיה  וא  תומיתס  ענמיש  ןפואב  הבאשמה  תרנצ  תא  חינהל  שי  .ב 
תנטקהל המיאתמ  טנמצ  - טלמ תבורעתב  תרנצה  תא  ״ןמשל   " שי ״וקיימ״ )  ) רטוק תונטק  תובאשמב  סוחד  ןוטב  תקיצי  תליחת  ינפל  .ג 

.ךוכיח
תוכשוממ תוקספה  אללו  הפוצר  היהת  ןוטבה  תמירזש  ךכ  תורוניצ  יווקבו  רטוק  תונטק  תובאשמב  הביאשה  בצק  תא  תסוול  שי  .ד 

.ריהמו ליעי  תויהל  בייח  תומיתס  לועפת  .תומיתסל  םורגל  תולולעה 
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ךות תינבתה  תיתחתל  דע  ןוטבה  לש  הערפה  אלל  המירז  חיטבהל  שי  דכו )' תוהובג  תורוק  תוריק ,  ) םייכנא הנבמ  יקלח  תקיציב  .ה 
תטיש .תובכשה  ןיב  רוביח  חיטביש  ןפואב  ןוטבה  לש  ףוצר  ףופיצ  ךותו  תחא  לכ  מ״ס  דע 60  לש  הבוגב  תויקפוא  תובכשב  הקיצי 

.תוינבתה ינפ  יפלכ  אלו  הלעמ  יפלכ  תועובו  ריווא  יסיכ  קוליס  חיטבת  טוטירה 
.תינבתב וא  ןויזה ו/ לזרבב  ןוטבה  םרז  תעיגפמ  האצותכ  םיזתנ  וא  היצגרגס  ענמיש  ןפואב  עצבתת  ןוטבה  תכיפש  המיש -  .ו 

.תינכתל םאתהב  ןוטב  תבכשב  ןויזה  לזרב  יוסיכ  לע  דיפקהל  שי  לזרבה -  יוסיכ  .ז 
.ןוטבה ץחל  דמועב  ןתדימעו  תוינבתה  תומיטאל  תדחוימ  בל  תמושת  תשרדנ  סוחד  ןוטב  תוקיציב  תונספט -  .ח 

.ןנכתמה י׳  עבקנש ע, קזוחבו  דעומב  קר  עצבתי  תונספטה  קוריפ  תונספטה -  קוריפ  .ט 
ידועיי רצומ  וניהש  ״ןוסנה״  ירצומ  תחפשממ  תוקזחתה  ריהמ  ןוטבב  שמתשהל  ןתינ  ריהמ  תוינבת  קוריפ  שרדנ  םהב  םירקמב  .י 

(. הז רצומ  לש  ינכט  ןויליגו  עדימ  ףד  האר   ) וז הרטמל 
, תירשפא הניא  םימב  הרפשא  םהב  תומוקמב  ורושייו , ןוטבה  ינפ  תקלחה  רמג  םע  דימ  הרפשאב  ליחתהל  שי  תינושאר -  הרפשא  .אי 

'(. דכו הרפשא  בילחת  תועירי ,  ) שארמ הננכותש  המיאתמ  המוטא  הבכשב  םיקוציה  ירטה  ןוטבה  ינפ  תא  תוסכל  שי 
תוטישה תחאב  עצבתת  הרפשאה  .שארמ  הרפשאה  יעצמא  תא  ןנכתל  שי  .םימי  ךשמית 7  הרפשאה  תרחואמ -  הרפשא  .בי 

: ןנכתמה תוארוהלו  םיעצמאל  ךרוצל , ףופכ  ןלהל , טרופמכ  תולבוקמה 
.ןוטבה תוחל  תרימש  וחיטביש  ןפואבו  תורידתב  םימב  הבטרה  תועצמאב  הרפשא 

.תודייאתה תעינמ  תחטבה  ךות  ןכל  םדוק  וורוהש  ןוטבה  ינפ  לש  תומוטא  תועיריב  יוסיכ 
.ןנכתמה רושיאל  ףופכ  ( - Curing Compound  ) הרפשא בילחתב  שומיש 
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