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ןוטבה תנמזה  . 1

הביבס יאנתו  ריוא  גזמ  . 2

רתאב ןוטבה  תלבק  . 3

םושייו שומיש  . 4

הקיחש דימע  ןוטב 

ןוטבה תבורעת  לש  םדקומ  ןכת  ךרוצל  ״ןוסנה״  תרבחל  הדובעה  לש  דחוימה  טרפמה  תרבעה  תבייחמ  הקיחש  דימע  ןוטב  תנמזה  .א 
.תשרדנה הקיחשה  תמרל  םימיאתמ  םלג  ירמוח  תניחבו 

תמדקומ העדוה  שרודו  לעפמה  לש  תדחוימ  תוכרעה  בייחמ  דכו )' םיטנמגיפ  םיביס , םיטגרגא ,  ) םידחוימ םלג  ירמוחב  שומיש  .ב 
.תקפסמ

.ןנכותמה עוציבה  בצקל  םאתות  תופוצרה  תובכשה  יתש  תטישב  הקיחש  תבכש  לש  חולשמ  לכב  ןוטבה  תומכ  .ג 
בצק תונושה , תובכשה  לש  המישה  תטיש  ורדגוי  הב  ״ןוסנה״  גיצנ  ןיבל  טקייורפה  להנמ  ןיב  תמדקומ  םואת  תשיגפ  םייקל  שי  .ד 

'. דכו רתאב  ןורמתו  השיג  תויעב  הבכשל , הבכש  ןיב  הנתמה  ךשמו  יוצר  הקפסה 

םורגל לולע  םשג  .רעוס  יפרוח  ריוא  גזמ  הירחא  וא  הקיציה  ךלהמב  יופצ  רשאכ  וא  ינוציק  יברש  ריוא  גזמ  יאנתב  תקצל  ןיא  .א 
.הקיחשה תבכש  ינפ  תקלחה  עוציב  תלוכיב  עוגפל  וא  ירטה  ןוטבה  תובכש  ינפ  לע  תוילולש  תורצוויהל 

.םימיאתמ תוחיטבו  הרואת  יעצמא  שארמ  ןיכהל  שי  הכישחה  תועשב  תעצבתמ  הקלחהה  תודובע  םהב  םירקמב  .ב 

הדובע לש  םירקמב  .הקירפה  תליחת  ינפל  הבוח  דכו ,)' הדובע  להנמ   ) ןימזמה גיצנ  י׳  חולשמ ע, תדועת  תועצמאב  ןוטבה -  יוהיז  .א 
.תינמז וב  רתאל  םיקפוסמה  םינוש  ןוטב  יגוס  רבודמש ב-2  ןוויכ  הרתי  תוריהז  תשרדנ  תופוצרה  תובכשה  תטישב 2 

.הובג בוביס  תוריהמב  תוחפל , תוקד  ךשמב 3  לוברע -  תמלשה  .ב 
.הכומנ בוביס  תוריהמב  ףוצר  לוברע  הקירפל -  הנתמהב  .ג 

תופוצרה תובכשה  יתש  תטישב  .תוקד  לש 90  ןמז  קרפמ  גורחל  ןיא  הרקמ  לכבו  תוכשוממ  תונתמהמ  ענמהל  שי  הנתמה -  ךשמ  .ד 
ןוטב יחולשמ  ןימזהל  ךרוצה  תדימבו  לעופב  הקיציה  בצקל  הקיחשה  תבכשל  דעוימה  חולשמ  לכב  ןוטבה  חפנ  תא  םיאתהל  שי 

.םינטקומ
תעב ןוטבה  לעפמ  םע  שארמ  םואתב  קרו  ךא  עצבתת  ןלבקה  י׳  רתאב ע, טנמגיפ  וא  םיביס  תפסות  רתאב -  םיביכרמ  תפסות  .ה 

תונוכתל תיארחא  ״ןוסנה״  בח ' ןיא  .ליעלש  ףיעסב ב ' טרופמכ  לוברע  תמלשה  תשרדנ  הלאכ  םירקמב  .תבורעתה  בכרה  תעיבק 
.רתאב חוקלה  י׳  וקפוסש ע, םיביכרמ  תפסות  לש  םירקמב  ןוטבה 

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

הטיש 001 תחא - ) הבכש   ) הדיחא הבכשב  הקיצי  .א   
, תונספט תיתשתה , ןמ  ןוטבה  תדרפה  ןפוא  תיתשתה , יבגל  טרפמב  תושרדנה  תונכהה  לכ  ומלשוי  הקיציה  תליחת  ינפל 
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,. דכו םירזבא  םיקשימ ,
.ןוטבה תרפשאו  הקלחה  ףופיצל , םישרדנה  םיעצמאה  לכ  רתאב  םימייקש  אדול  שי  הקיציה  תליחת  ינפל 

.תשרדנה הקיחשה  תמרל  םיאתמה  דיחא  תבורעת  בכרה  לע  ססובמה  ןוטב  שרדנ  הדיחאה  הבכשה  תטישב  הקיציל 
ןויזה תשר  הבוג  דע  םיקצוי  ןושארה  בלשב  רשאכ  םיבלש , וא ב-2  הפצרה , יבועל  םאתהב  דחא  בלשב  עצבתת  ןוטבה  תמיש 

.ןרוביח תחטבה  םשל  תובכשה  יתש  ךרד  ףסונ  ףופיצו  ןוטבה  תמיש  תמלשה  תעצבתמ  ףופיצה  רמג  רחאל  דיימו  הנוילעה 
, ךכ ךרוצל 

.ינשה בלשה  תמיש  רמג  דע  ןושארה  בלשב  םשויש  ןוטבה  תורשקתה  תליחת  רשפאי  אלש  ךילהת  חיטבהל  שי 
וא טוטיר  לגרס  תועצמאב  ףופיצה  תא  עצבל  ןתינ  ןושארה , הקיציה  בלש  רחאל  תעצבתמ  ןויזה  תשר  תחנה  םהב  םירקמב 

טחמ טטרמ  תועצמאב  טוטירה  עצבתי  ןוטבה  תמיש  תליחת  ינפל  תעבוקמו  תחנומ  ןויזה  תשר  םהב  םירקמב  .טחמ  טטרמ 
.קצונה חטשה  לכ  יוסיכ  תחטבהל  תנווכמ  תומדקתה  ךותו  יתטיש  ןפואב  תויכנא  תועונתב 

ךתח קמוע  לכ  ךרד  טחמ , טטרמ  תועצמאב  המוד , ןפואב  ףסונ  טוטיר  עצבתי  הנוילעה , הבכשב  ןוטבה  תמיש  עוציב  רחאל 
ןוויכב ינדי  לגרס  וא  ינויצרביו  לגרס  תועצמאב  ןוטבה  רוש״  עצבתי  ןכמ  רחאל  דיימ  .תובכשה  ןיב 2  רוביח  תחטבהל  ןוטבה 

.יתטיש תומדקתה 
םיקדס תוחתפתה  תעינמו  חטשה  ינפמ  םימ  תודייאתה  תעינמל  ןליתאילופ  תעיריב  ותוא  תוסכל  שי  ןוטבה  רוש״  רחאל  דימ 

חטשה ינפ  תא  רשיילו  רוזחלו  םיקדסה  תריגסל  ימוקמ  טוטיר  עצבלו  רוזחל  שי  םייטסלפ  םיקדס  םיחתפתמו  הדימב  .םייטסלפ 
.שדחמ םתוסכלו 

םהב םירוזאב  קרו  ךא  עצבתי  ןליתאילופה  תועירי  קוליס  ךכל , םיאתמה  דעומב  עצבתת  ״רטפוקילה״ )  ) יבוביס קילחמב  הקלחהה 
.הקלחהה תלועפ  תעצבתמ 

עונל ךרוצ  שיו  הרקמב  .םימי  ךשמל 7  תוביטרה  תרימשל  תומיאתמ  תועיריב  וסוכיו  םימב  חטשה  ינפ  וורוי  הקלחהה  רמגב  דימ 
ןוטבהש יאנתבו  הקיציה  דעוממ  םיימוי  תוחפל  ופלחש  ינפל  אל  רבדה  עצבתי  םימי ,) םדקומ מ 7   ) ריעצ ליגב  הפצרה  ינפ  לע 

.הפצרה ינפ  תבטרה  ךשמה  חיטבהל  שי  .ןנכתמה  י׳  שארמ ע, עבקנש  קזוחל  עיגה 
.ןנכתמה י׳  שארמ ע, רשוא  רבדהו  הדימב  קר  עצובת  ( Curing Compound  ) הרפשא בילחתב  הרפשא 

ןונימ .הבאשמ  תועצמאב  םשוימ  אוהו  הדימב   S5 וא לברעה  ןמ  תורישי  םשוימ  אוהו  הדימב   S5 דע  S4 היהי קצונה  ןוטבה  ךמוס 
.ןוטבה לעפמ  םע  שארמ  םואתב  ריוואה  גזמלו  הקיציה  בצקל  םאתוי  בכעמה 

הטיש 002 הרדחהה -  תטיש  .ב 
םיגייסב הדיחאה  הבכשה  תטיש  יבגל  ףיעס 4א )  ) ליעל רומאה  לכל  תומוד  הרדחהה  תטישב  הקיציל  םישגדהו  תוארוהה 

: םיאבה
.אבומ ןוטבכ  אלו  השבי  הקבאכ  רתאל  קפוסמ  הרדחהה  תבכשל  רמוחה 

.וקלחוה הינפש  ילבמ  הרשויו  הפפוצש  רחאל  תירקיעה  ןוטבה  תבכש  יבג  לע  עצבתמ  הרדחהה  תבכש  רוזיפ 
.ןנכתמה תוארוהו  רדחומה  רמוחה  קפס  י׳״ע  ונתני  תופסונ  תוארוהו  םישגד 

הטיש 003 תופוצרה -  תובכשה  תטישב 2  הקיצי  .ג 
: םיאבה םיגייסב  הדיחאה  הבכשה  תטיש  יבגל  ליעל  רומאל  םרקיעב  םימוד  תובכשה  תטישב 2  הקיציל  םישגדהו  תוארוהה 

.ליעל רומאכ  ףפוצת  זאו  ןתינש  לככ  דיחאו  רשי  ןפואבו  הייבועל  םאתהב  שרדנה  סלפמל  דע  עצבתת  הנושארה  הבכשה  תמיש 
הנותחתה הבכשב  ןוטבהשכ  הנותחתה , הבכשה  רחאל  תוקד  דע 120  עצבתת 60  הקיחשה ) תבכש   ) הינשה הבכשה  תמיש 
״ירטל ירט״  לש  רוביח  ןיידע  רשפאתמו  תעקוש  אל  ךא  תיארנ  לענה  תעיבט  םדא , לגר  תכירדבש  ךכ  יקלח  ןפואב  ךימסה 

.ליעלש ףיעסב 4א  רומאכ  תובכשה  ךרד 2  טחמ  טטרמב  טוטיר  תועצמאב 
.תובכשה רובע 2  ןוטבה  יגוס  םאתהב ל-2  םילברעה  לש  יעמשמ  דח  יוהיז  לע  דיפקהל  שי 

.ןוטבה לעפמ  להנמ  םע  ומאותיו  שארמ  וננוכתי  םיחולשמה  יחפנו  םילברעה  ןומזת 

הטיש 004 תוקבדומה -  תובכשה  תטיש 2  .ד 
תמרל םאתהב  שרדנש  יפכ  תבורעתה  בכרהו  טגרגאה  גוס  ןוטבה , גוסל  םאתהב  עצבתת  דרפנב  תובכשה  תחא מ-2  לכ  תקיצי 

םרקיעב םימוד  דרפנב  תובכשהמ  תחא  לכ  תקיציל  םישגדהו  תוארוהה  .ןנכתמה  תוארוהל  םאתהבו  טרפמב  תרדגומה  הקיחשה 
: םיאבה םיגייסב  הדיחאה  הבכשה  תטיש  יבגל  ליעל  רומאל 

םסופסיח םשל  קרפ 50  יללכה  טרפמה  תוארוהל  םאתהב  תקצונה  הנושארה  הבכשה  לש  םינוילעה  חטשה  ינפל  לופיט  עצובי 
( ״םינפה תבכש״   ) היינשה הבכשה  תוקבדיה  תחטבהו 

.ליעל טרופמכ  רומאכ  יבוביס  קילחמ  תועצמאב  עצבתי  ״םינפה ) תבכש״   ) הנוילעה הבכשה  רומיג 

הטיש 005 תודרפומה -  תובכשה  תטיש 2  .ה 
.ליעל רומאכ  עצבתת  דרפנב  תובכשה  תחא מ-2  לכ  תקיצי 

.ןנכתמה תוארוהל  םאתהבו  קרפ 50  יללכה  טרפמה  תויחנהל  םאתהב  עצבתי  הדרפהה  ןפוא 
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.

 

םיביס תפסות  .ו 
.ןנכתמה תוארוה  י״פע  וא  דחוימה ו/ טרפמב  שרדנ  רבדהו  הדימב  קר  עצבתת  םירחא  םיביס  וא  הדלפ  יביס  תפסות 

רתאב םיביס  תפסות  לש  הרקמב  .םנונימו  דכו )'  Aspect ratio יבוע , ךרוא ,  ) םיביסה תונוכת  תרדגה  םג  וללכי  תוארוהה 
.ליעלש ףיעסב 3  טרופמכ  רבדה  עצבתי 
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