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חפנ בר  ןוטב 

טגרגאה לדוג  טנמצה , גוס  טנמצה , תלוכת  ורדגוי : וב  ןנכתמה  לש  דחוימה  טרפמה  תרבעה  תבייחמ  חפנ  בר  ןוטב  תנמזה  .א 
תוינונכת תויטנוולר  תושירדו  היצרדיה , םוח  תוחתפתה  לש  יוצר  בצק  ןוטבה , פמט ' הקיציה , תעב  ריוואה  פמטל ' תולבגמ  יברימה ,

.תופסונ
קזוח תואצות  לבקל  היהי  ןתינש  ידכ  שארמ , קיפסמ  ןמז  קרפ  לעפמה  להנמ  תעידיל  אבוי  רבדה  םימדקומ  םייוסינ  םישרדנו  הדימב  .ב 

.שארמ עבקית  תקדובה  הדבעמה  .שרדנה  דעומב 
הקיציה תינכת  םכוסת  השיגפב  .״ןוסנה״  יגיצנ  ןיבל  טקיורפה  להנמ  ןיב  םואית  תשיגפ  םייקתתש  רחאל  עצבתת  ןוטבה  תנמזה  .ג 

םיילועפת םייטסיגול  םיטקפסאו  יוביג , ילעפמ  ללוכ  םיקפסמ  םילעפמ  רפסמ  הקירפ , תודוקנ  רפסמ  יוצר , ןוטב  תקפסא  בצק  לולכתש :
.םיפסונ

ונוד״ רחא , יעצמא  לכ  וא  ילזונ  ןקנח  וא  חרק  תועצמאב  ירטה  ןוטבה  לש  יתוכאלמ  רוריקל  השירד  תוללוכ  ןנכתמה  תויחנהו  הדימב  .ד 
.שארמ רוריקה  תולועפ  לש  םייטסיגולהו  םייגולונכטה  םיטקפסאה 

.דחוימה טרפמב  ןנכתמה  י׳  ורדגוי ע, הקיציל  םייוצרה  ריוואה  גזמ  יאנת  .א 
.ירטה ןוטבה  ינפ  לע  הנגהל  המיאתמ  תונגראתה  תשרדנ  הקיציה  ךלהמב  םשגל  ששח  לש  הרקמב  .ב 

.םימיאתמ תוחיטבו  הרואת  יעצמא  שארמ  ןיכהל  שי  ןכל  הליל , תדובע  םירקמה  תיברמב  תללוכ  חפנ  בר  ןוטב  תקיצי  .ג 

.״ןוסנה״ בח ' םעטמ  יארחא  להנמ  י׳  להונתש ע' ןוטבה , ילברעל  תוסיוו  הנתמה  תדוקנ  עבקית  הקיציה  תינכתב  תוסיו -  תדוקנ  .א 
ןכמ רחאלו  ההובג , בוביס  תוריהמב  תוקד  ךשמב 3  לוברע  תמלשה  עצבתת  תוסיווה , תדוקנב  הנתמהה  תעב  לוברע -  תמלשה  .ב 

.הקירפה תדוקנל  לברעה  חולישל  דע  הכומנ  בוביס  תוריהמב  ףוצר  לוברע  עצובי 
.הקירפה תליחת  ינפל  הבוח  ןימזמה , גיצנ  י׳  חולשמה ע' תדועת  תועצמאב  ןוטבה -  יוהיז  .ג 

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

: לע שגדה  תמיש  ךות  טקיורפה , להנמ  ׳״ע  םיטרפל  ןנכותת  הקיציה  הקיציה -  ןונכת  .א 
.םילברע לש  תוסיוו  הנתמה  תדוקנ  תרדגה 

.םילברעל רתאהמ  האיצי  יכרדו  הפיטש  השיג , יכרד  תרדגה 
.תובאשמ סמו ' הקירפ  תודוקנ  רפסמ  תרדגה 

.הקיציה תועש  לכ  ךרואל  יוצר  ןוטב  תקפסא  בצק  תרדגה 
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חפנ בר  ןוטב  תומיטא  . 5

הרוטרפמט תוחתפתה  תרקב  . 6

יוסיכ ירוזאל  םאתהב  הקיציה  תומדקתה  ןוויכ  טוטירה , יעצמא  רפסמ  הקיצי , ילעופ  תותווצ  לדוג  םייארחא , הדובע  ילהנמ  תרדגה 
'. דכו הבאשמ  לכ  לש 

להנמה םע  רשקה  שיא  אוהש  דכו )' הצובק  שאר  הדובע , להנמ   ) ןלבקה םעטמ  הקיצי  להנמ  שארמ  עובקל  שי  הקיצי -  להנמ  .ב 
.״ןוסנה״ בח ' םעטמ  יארחאה 

רפסמ שארמ  רדגוי  ןכו  תקדובה , הדבעמה  גיצנ  רובע  םנוסחאו  םימגדמ  תנכהל  םוקמו  תונגראתה  חטש  רדגוי  הדבעמ -  תוקידב  .ג 
(. םוי  180 , 90 ללוכ 60 ,  ) הקידבה ידעומו  םימגדמה 

םירחא םיעצמא  וא  ריהמ ו/ הביאש  רשוכ  תולעב  תולודג  ןוטב  תובאשמ  תועצמאב  עצבתת  ןוטבה  תמיש  ףופיצו -  המיש  .ד 
בצק .ןויזה  לזרבב  ןוטבה  םרז  תעיגפמ  האצותכ  ןוטב  יזתנ  וא  היצגרגס  לכ  ענמיש  ןפואב  דכו ,)' תותקש  םיכפשמ , ״םילוגרח״ , )

.טוטירה בצקל  םאתוי  הכיפשה 
עצבתי ףופיצה  .ןוטבה  לש  ףיצר  יתטיש  ףופיצ  ךות  מ״ס  דע 50  לש 30  יבועב  תויקפוא  תובכשב  עצבתת  ןוטבה  תמיש 

.הטמ הלעמ -  תויכנא , תועונת  ויהי  םיטטרמה  תועונתו  טנמלאה , יבועל  םיאתמ  ךרואב  טחמ  יטטרמ  תועצמאב 
הבכש ףופיצ  רמג  ןיב  הנתמהה  ךשמ  .תובכשה  ךרד 2  טחמה  יטטרמ  לש  ל״נכ  תועונת  תועצמאב  עצבתי  ןוטבה  תובכש  רוביח 
קרפב .ותמיש  רחאל  ירטה  ןוטבה  לש  תיטסלפ  העיקש  רשפאל  ידכ  תוקד  דע 30  היהי כ-15  האבה  הבכשה  תמיש  ןיבל  תחא 

.ןוטבה תובכש  ןיב  תואנ  רוביח  רשפאתי  הז , ןמז 
תבכש תמיש  ינפל  .ןויזה  בולכ  לש  רתויב  הנוילעה  לזרבה  תשר  םורל  תחתמ  מ״ס  לש 5-3  הבוגל  דע  תובכשב  םשוי  ןוטבה 

לש ילמיסקמ  םוצמצ  םשל  הינפלש , הבכשה  לש  מ״ס  לש כ-40  קמועל  רזוח  טוטיר  עצבתי  הקלחהל , תדעוימה  הנוילעה  ןוטבה 
.הנוילעה תשרב  לזרבה  תוטומ  י׳  םינווכמה ע' םיקדס  תוחתפתהל  תוריבסה  תתחפהו  ןוטבה  לש  תפסונ  תיטסלפ  העיקש 

יגולונכט ןויליג  םג  האר   ) תופוצרה תובכשה  יתש  תטישב  תוקצונה  תויתיישעת  תופצרב  לבוקמכ  עצבתת  הנוילעה  הבכשה  תמיש 
.הקלחהו רוש״  ועצובי  םהירחאלו  תוקד , לש כ-10  שרפהב  םיבקוע  םירוזחמ  ינשב  עצבתי  וז  הבכש  ףופיצ  הקיחש .) דימע  ןוטבל 

יגולונכט ןויליגו  עדימ  ףד  האר   ) הקלחה רפושמ  ןוטבכ  הנוילעה  ןוטבה  תבכש  תא  ןימזהל  ןתינ  רטפוקילה  תקלחה  תננכותמ  םא 
(. הז רצומל 

הנבמ יביכר  לע  הנגהו  םוטיא  ךרוצל  ךכיפל , .םימל  םוטא  ןוטבכ  רדגומ  וניא  אוהו  הכומנ  טנמצ  תלוכת  לע  ססובמ  חפנ  בר  ןוטב  .א   
.ןנכתמה י״ע  רדגותש  יפכ  ״תפטוע״  םוטיא  תכרעמ  תשרדנ  חפנ , יבר 

(Thermo Couples  ) םיימרת םידמצ  תועצמאב  ןנכתמה  תשירד  י׳  , פע עצבתת  קוציה , הנבמה  קלחב  פמטה ' תוחתפתה  תרקב  .א 
.טנמלאה ךתח  לש  םינוש  םיסלפמב  שארמ  תורדגומ  הרקב  תודוקנ  רפסמב  ונקתויש 

.תפטוש הרקבו  הדימל  ךילהת  יכרצל  פמטה ' תוחתפתה  רחא  בקעמ  עצבתי  הקיציה  רחאלש  םינושארה  םימיה  ךלהמב  .ב 
: ״ןוסנה״ בח ' לש  ״חפנ  בר״  ןוטב  לש  פמט ' תוחתפתה  ךלהמ  לש  תינורקע  המגוד  ןלהל  .ג 
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קזוחה תוחתפתה  תרקב  . 7

.

 

םידעומו םוי   28 ליגב 7 , הציחלב  קזוחה  תקידבל  ןוטב  ימגדמ  לש  תינקת  הליטנ  תועצמאב  תעצבתמ  קזוחה  תוחתפתה  תרקב  .א 
.ןנכתמה םע  םואתב  שארמ  עבקנש  יפכ  םוי ,)  180 , 90 , 60  ) םיפסונ םירחואמ 

ידעומל םימגדמה  רפסמ  .הקיציה  חפנל  םאתהב  קלח 1  י״ת 26  תושירד  י״פע  היהי  יפוסה  דעומב  הקידבל  םימגדמה  רפסמ  .ב 
.ןנכתמה לש  ותעד  לוקישל  ןותנ  םייניב  תוקידב 
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