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םיימוי - םוי םיינבמ  םישומישל  ןוטב 

.רתאב ןורמתו  לכל  רעושמ  הנתמה  ךשמ  יוצר , הקפסה  בצק  המישה , תטיש  ןוטבה , דוע״  םג : ורדגוי  םיליגרה  םיטרפל  ףסונב  .א 
תלוכת םיפסומו ,) םיטגרגא   ) ג״ח גוסו  רוקמ  תילמיסקמ ,) / תילמנימ  ) טנמצ תלוכת  טנמצ , גוס  יבגל  תדחוימ  השירד  לש  הרקמ  לכב  .ב 

.שארמ רדגויו  רהבוי  רבדה  דכו ,' תורשקתה  ינמז  ירטה , ןוטבב  ריווא 

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

.םשג 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  דכו ,), הדובע  להנמ   ) ןימזמה גיצנ  ׳״ע  חולשמ  תדועת  תועצמאב  ןוטבה -  גוס  יוהיז  .א 
.ההובג בוביס  תוריהמב  תוחפל  תוקד  ךשמב 3  לוברע -  תמלשה  .ב 

.הכומנ בוביס  תוריהמב  ףוצר  לוברע  הקירפל -  הנתמהב  .ג 
קרפמ הייטס  .לברעב  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 
.חולשמה תדועת  ג״ע  חוקלה  םעטמ  השרומ  גיצנ  לש  המיתח  תועצמאב  עצבתי  הלבק -  רושיא  .ה 

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

גהנ םע  רשקב  אצמנה  יארחאה  גיצנה  אוהש  דכו )' הצובק  שאר  הדובע , להנמ   ) הקיצי להנמ  שארמ  עובקל  שי  הקיצי -  להנמ  .ב 
.ףונמ  / הבאשמה ליעפמו  לברעה 

.תינבתב וא  ןויזה ו/ לזרבב  ןוטבה  םרז  תעיגפמ  האצותכ  םיזתנ  וא  היצגרגס  ענמיש  ןפואב  עצבתת  ןוטבה  תכיפש  המיש -  .ג 
רוביחה ירוזאב  ןוטבה  לש  רזוח  טוטיר  עצבל  שי  הקספה , לש  הרקמב  .תוכשוממ  הקיצי  תוקספהמ  ענמיהל  שי  הקיצי -  תוקספה  .ד 

.תונושה ןוטבה  תובכש  ןיב  טוטירב  רוביח  אדוולו  הקיציה  שודיח  ינפל 
.תינכתל םאתהב  ןוטב  תבכשב  ןויזה  לזרב  יוסיכ  לע  דיפקהל  שי  לזרבה -  יוסיכ  .ה 

ירטה ןוטבה  לש  רזוח  טוטיר  .ונממ  ריוואה  תועוב  לש  יברימ  קוליסו  ןוטבה  ףופיצ  וחיטביש  םיעצמאב  ליעי  טוטיר  עצבל  שי  טוטיר -  .ו 
.םיינושאר םייטסלפ  םיקדס  םוצמצ  םשל  תאזו  ריוואה  גזמ  יאנתל  ףופכ  ינושארה , טוטירה  םויסמ  תוקד  דע 30  עצבתי 15 
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.

 

הניא םימב  הרפשא  םהב  תומוקמב  .ורושי  וא  ןוטבה  ינפ  תקלחה  רמג  םע  דימ  הרפשאב  ליחתהל  שי  תינושאר -  הרפשא  .ז 
'(. דכו הרפשא  בילחת  תועירי ,  ) שארמ הננכותש  המיאתמ  המוטא  הבכשב  םיקוציה  ירטה  ןוטבה  ינפ  תא  תוסכל  שי  תירשפא ,

תוטישה תחאב  עצבתת  הרפשאה  .שארמ  הרפשאה  יעצמא  תא  ןנכתל  שי  םימי , ךשמית 7  הרפשאה  תרחואמ -  הרפשא  .ח 
: 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 
לעב ןוטב  ביכר  תלבקל  יאנת  םה  תודימל , התמאתהו  ןוטבה  ץחלב  התודימע  התוביצי , התומיטא , תונספטה , ןונכת  תונספט -  .ט 
תוינבת קורפ  שרדנו  הרקמב  .ןנכתמה  עבקנש ע"י  קזוחבו  דעומב  קר  עצבתי  תונספטה  קוריפ  .שרדנכ  תוירטמואיג  תודימו  הארמ 

״ןוסנה״ לש  ״תוקזחתה  ריהמ  ןוטב״ב  שמתשהל  ןתינ  ריהמ 
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