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03-5764242 ןופלט :
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: םושייבו שומישב  הנמזהב , םישגדו  תוארוה 

ןוטבה תנמזה  . 1

: לש תקיודמ  הרדגה  וא  הדובעה  לש  דחוימה  טרפמה  תרבעה  תבייחמ  תוקזחתה  ריהמ  ןוטב  תנמזה 

הביבס יאנתו  ריווא  גזמ  . 2

רתאב ןוטבה  תלבק  . 3

םושייו שומיש  . 4

תוקזחתה ריהמ  ןוטב 

.קזוחה תגשהל  שרדנה  דעומה  ללוכ  ריעצה  ליגב  שרדנה  ןוטבה  קזוח  .א 
לכל רעושמ  הנתמה  ךשמ  יוצר , ןוטב  תקפסא  בצק  דכו ,)' הרישי  הכיפש  ףונמ , לס  הבאשמ ,  ) המישה תטיש  קצונה , הנבמה  קלח  .ב 

.תאב ןורמתו  השיגל  תויחנה  לברע ,
'(. דכו יכרימ  טגרגא  לדוג  תילמיסקמ , / תילמינימ טנמצ  תלוכתו  טנמצה  גוס   ) תומייקו הדימב  ןנכתמה  לש  תויפיצפס  תויחנה  .ג 

'. דכו רטפוקילהב  הקלחהל  ןוטב  יולג , תשרדנה : ןוטבה  רומיג  תמר  .ד 

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

.םימשג ימ  דגנ  הנגה  יעצמא  םע  הקיציה  ינפל  דוע  ןגראתהל  שי  ףרוחה  תפוקתב  .ב 
רבדה שרדנ  םהב  םירקמב  .ריוואה  פמט ' תועפשהמ  ןוטבה  ינפו  תוינבתה  דודיבל  םימיאתמ  םיעצמא  ןנכתל  שי  ףרוחה  תפוקתב  .ג 

.ימרת לופיט  יעצמאב  קזוחה  תוחתפתה  בצק  תא  ץיאהל  ןתינ 
.םימיאתמ תוחיטבו  הרואת  יעצמא  שארמ  ןיכהל  שי  הליל  תוקיציב  .ד 

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

.הכומנ בוביס  תוריהמב  ףוצר  לוברע  הקירפל -  הנתמהב  .ג 
.הנתמהה ךשמ  לש  יכרימ  םוצמצ  בייחמ  תוקזחתה  ריהמ  ןוטב  הנתמה -  ךשמ  .ד 

רשפאתת הז  ןמז  קרפמ  הייטס  .לעפמב  ןוטבה  תסמעה  עגרמ  תוקד  לש 90  ןמז  קרפל  םימאתומ  הקירפהו  הנתמהה  הלבוהה , ךשמ 
.ונגיצנ םע  שארמ  יגולונכט  םואית  י׳״פע  קר 

, הקירפה תליחת  ינפל  ןיע  תעיבטב  ךמוסה  תא  ןוחבל  שי  .תוקזחתה  ריהמ  ןוטבב  יטירק  םרוג  הניה  שרדנה  ךמוסכ  ןוטבה  תקיצי  .ה 
.שרדנהמ שבי  וא  לילד  ןוטב  תקצל  ןיאו 

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

םילעופה רפסמ  טוטירה , יעצמא  רפסמ  ןוטבה , תכיפש  תודוקנ  הקיציה , תומדקתה  ןוויכ  תא  שארמ  ןנכתל  שי  הקיציה -  ןונכת  .א 
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.םמוקימו
גהנ םע  רשקב  אצמנה  יארחאה  גיצנה  אוהש  דכו )' הצובק  שאר  הדובע , להנמ   ) הקיצי להנמ  שארמ  עובקל  שי  הקיצי -  להנמ  .ב 

.ףונמה / הבאשמה ליעפמו  לברעמה 
.תינבתב וא  ןויזה  לזרבב  ןוטבה  םרז  תעיגפמ  האצותכ  םיזתנ  וא  היצגרגס  ענמיש  ןפואב  עצבתת  ןוטבה  תכיפש  המיש -  .ג 

ינפל רוביחה  ירוזאב  ןוטב  לש  רזוח  טוטיר  עצבל  שי  הקספה  לש  הרקמב  .תוכשוממ  הקיצי  תוקספהמ  ענמהל  שי  הקיצי -  תוקספה  .ד 
.ןוטבה תובכש  ןיב  טוטירב  רוביח  אדוולו  הקיציה , שודיח 

.תינכתל םאתהב  ןוטב  תבכשב  ןויזה  לזרב  יוסיכ  לע  דיפקהל  שי  לזרבה -  יוסיכ  .ה 
.םיינכימ טחמ  יטטרמ  תועצמאב  ינכימ  טוטיר  לע  דיפקהל  שי  טוטירו -  ףופיצ  .ו 

.תינמז וב  םיטטרמ  ינש  םע  תוחפל  דובעל  יוצר 
.יתטיש ןפואבו  רדגומ  תומדקתה  ןוויכב  עצבתי  טוטירה 

'(. דכו םייתכתמ  רוביח  ירזבא   ) םידחוימ םירזבא  םימקוממ  םהב  םירוזאב  ןוטבה  ףופיצ  ביט  לע  דיפקהל  שי 
, תובכשה יתש  ךרד  םיטטרמה  תא  רידחהל  שי  ןוטב  תובכש  ןיב  רוביח  עצבתמו  הדימב 
.הילעמ האבה  הבכשה  תמיש  ינפל  התוא  טטרל  שי  ךמוס  הדביא  הנותחתה  הבכשהו  הדימב 

, ריוואה גזמ  יאנתל  ףופכ  תוקד  דע 15  לש 10  םישרפהב  רזוח  טוטיר״ו  ״טוטיר״   ) םירוזחמ יתשב  ינכימה  טוטירה  תא  עצבל  שי 
.םיינושאר םייטסלפ  םיקדס  םוצמצ  םשל  תאזו 

.םקוליס רחאל  ״רזוח  טוטיר״  עצבלו  רוזחל  שי  ורושיילו  ןוטבה  ינפ  הבוג  תעיבקל  םילגרס  ונקתוה  םהב  תומוקמב 

הארמ לעב  ןוטב  ביכר  תלבקל  יאנת  ןה  תודימל  התמאתהו  ןוטבה  ץחלב  התדימע  התוביצי , התומיטא , תונספטה , ןונכת  תונספט -  .ז 
.שרדנכ תוירטמואיג  תודימו 

רומיגו רוש״  .ח 
: תואבה תוטישה  תחאב  עצבתי  ןוטבה  ינפ  רומיג  ״רזוח .) טוטיר״   ) ינשה טוטירה  רוזחמ  רחאל  קר  עצבתי  ןוטבה  רוש״ 

.רתוי סג  ינכימ  סופסיח  יעצמא  ידי  לע  וא  הפרגמ  תועצמאב  ספסוחמ -  רומיג 
'(. דכו '״  שטלמ״ ״הנירטסמ״ , הקלחה  ףכ   ) םיינדי הדובע  ילכ  תועצמאב  ״תינדי״  הקלחה 

תועיריב ינמז  יוסיכ  תועצמאב  םיקדס , תוחתפתה  עונמלו  חל  בצמב  ןוטבה  ינפ  לע  רומשל  שי  רטפוקילה -  תקלחהב  רומיג 
.ןוטבה ינפ  לעמ  ״םימ  לפרע״  לש  ןידע  רוזיפ  תועצמאב  וא  רחא , הנגה  יעצמא  לכ  וא  ןליתאילופ 

.חטשה ינפ  לע  ״רטפוקילהה  םע  היילע״  רשפאמה  דעומב  עצבתת  הקלחהה  תודובע  תליחת 

הרפשא .ט 
תוטישה תחאב  עצבתת  הרפשאה  .תוקזחתה  ריהמ  ןוטבב  תיטירק  הניה  ותושבייתה  תעינמו  ןוטבה  לש  הפוצר  הרפשא 

: ןנכתמה תושירדל  םאתהבו  תולבוקמה 
.הרפשא תועיריב  ןוטבה  יוסיכ  .ףוצר  ןפואב  ןוטבה  תוחל  תרימש  חיטביש  ןפואבו  תורידתב  םימב  הרפשא 

(. Curing Compound  ) הרפשא בילחתב  שומיש 

ימרת לופיט  .י 
עצבתי ימרתה  לופיטה  .ןנכתמהמ  רושיא  לבקל  שי  םומיח , תועצמאב  ןוטבה  תוקזחתה  בצק  זורז  ךרוצל  ימרת  לופיט  שרדנ  םא 

.ןמזב תולתכ  פמטה ' תוחתפתה  תמוקע  לש  םושירב  דעותמו  רקובמ  ךילהת  תועצמאב 

היצרדיהה םוח  רומיש  .אי 
,( דכו רקלק  ףצקומ -  ןריטסילופ  תוחול   ) ימרת דודיבל  םיעצמאב  תוינבתה  תכרעמ  תא  ףוטעל  שי  תוקזחתהה  בצק  זוריזל 

.גו .תמדקומה  תוקזחתהה  תפוקתב  הנבמה  קלחמ  טלפנה  םוחה  תרימשל  םימרות  הלא  .רפושמ  דודיב  רשוכ  תולעב  תועיריבו 
תוינבתה קוריפ 

רקיעב  ) תיתחת תוינבתו  תוכומת  קוריפ  .םימדקומ  םייוסינל  ףופכ  הקיציה  רחאל  תועש  רפסמ  ירשפא  דצה  תוינבת  קוריפ 
תורגבל עיגה  ןוטבהש  רחאלו  ןנכתמה  י״ע  עבקנש  ךרעל  ןלהל ) האר   ) השעמל ןוטבה  קזוח  עיגה  םא  קרו  ךא  עצבתי  תורקתב )

,(. פמטב ןמזה  תלפכמ   ) ןמז רטמרפ  י׳״ע  תרדגומה  ( Maturity  ) תשרדנה
הרוטרפמט ״ונישמ  האצותכ  ןוטבל  ימרת  ״קוש״ )  ) םלה תמירג  תעינמ  ךות  יתגרדה  ןפואב  ועצוביו  וננכותי  ל״נה  םיכילהתה 

.םיימואתפ

השעמל ןוטבה  קזוח  תרקב  .גי 
דע ול  םימוד  םיאנתב  וא  הנבמה  קלח  יבג  לע  ונסחואיש  ״תויבוק״ )  ) םימגדמ תועצמאב  עבקת  ריעצה  ליגב  ןוטבה  קזוח  תעיבק 

.הקידבה דעומל  ךומס 
קר םייטנוולר  הלאכ  ןוטב  ימגדמ  .םדקומה  קזוחה  תעיבקל  הדבעמב  תינקת  הרפשאב  ורפשואש  םימגדמ  לע  ססבתהל  ןיא 

.םוי  28 ליגב 7 , לבוקמכ  קדבנה , ינקתה  קזוחל 
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