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 תעיסבל הדגנתה אלש תימלועה תוריכזמה לש תורשכהה .ו תטלמה רואל

 ןינעב םש ןוידה תעב םירגובה סנכב חכונ תויהל מ"ע ליזרבל ןואה גיצנ
 .גיצנה יתייה ינאו .ליזרבל הגיצנ תא חולשל ןואה הטילחה ,ןואה

 םעו םיליפעמה תבכש םע יתשגפנ סרטסוא סד וירב םייקתהש הנהמב
 .םירגובה תבכש

 gs אשונל שדקומ היה אוה םיכינח 50 ופתתשה םיליפעמה תבכשט הבנומב
 .ןלפק לאומסש י"ע החנוהו יקסבשרו לבוי י"ע זכור הנחמה .ץוביקה
 דרפנב יתטגפב .יתיאר תיוזמ ץוביקה לע םהל יתרפיס הבכטה םע יתטיגפב
 .שיא 28- כ ,74 האבה הנשב הרשכה תנשל אובל םידיתעש םירבחה תצובק םע
 ןמז הזו םתאצ דע הנט 1/9 דוע שיט רחאמ יפוט רפסמ אל הזש יל רבתסה

 תושר לש תויעב הלא ללכ ךרדב .וצוצי תויעב וליא תעדל ידכ ידמ ךורא
 םינוידה .דואמ הבוט התיה הבכשהמ תיללכה יתומשרתה .םידומילו םירוהה
 ןכתי) הילעלו העונתל תובהלתה יתיארו ,ההובג תילאוטקלטניאהמר לע ויה
 םשרתהל אלש היה רטפא יא לבא ,חרוא וא הנחמ שישכ ,תיעגר תובהלתה חזש
 .(תמיק איהשט

 בדו ןלפק לאומש ופתתשה כ"כ .םירבח 42 ופתתשה םירגובה סנכב
 םירבחל רשפאל שי םאה ,דחאה ,םיירקיע םיאשונ ינש ונודנ סנכב .רניו
 ,ינשהו .ךיאו ,העונתה תרגסמב תאז תושעל ,ןואהל ץראל תולעל עטיצורה
 תיתוברת המר לע ינורקע ןויד להנתה ןושארה אשונב .העונתהו תודהיה
 a ;ןוידה תונקסמ תא איבא ןלהל .םירבח 12-כ ואטבתהו ,רתויב ההובג

 םימיטגמכו העונת ירבחכ ןואהל ולעיש םירבחה תא םיאור םירגובה .1

 ןואהש תויורשפאה תא וקדביש הנחמה ינפל ץולחה ויהי הלא םירבח
 הכ*רצ תאזכ הטלחה ) .תיאליזרבה העונתה לש דעי קשמ דוע היהת

 (העובנתה תדיעוב קר תויהל

 העונתה תדעו םע רסקב תויהל םיביה ןואהב ויהיסט םירגובה.2
 :,ללה רורבב

 היהת( 73 תנש לש וז ללוכ ) הרשכה תנס לכט םיסרוד טירגובה.5
 .ןואה תא וריכיש מ"ע ןמז תפוקת תוחפל ןואהב
 ם"ע ליזרבב היהי ןואהמ חילשק ינויה ךרוצ םיאור םי4

 .ליזרבב העונתהו ןואה ןיב טירשקה תא חפטלו רומטל
 לכי יבבניא ןכלו יתפתתשה אל רניו בד י"ע להנתהט ינשה אשונב ןוידב
 .ןוידה ןכות לע רוסמל

 ;םייצראה תונחמה לע חוד רסמג סנכה םוכסב

 .וקילרוק ותוא זכיר םיכינח 96 ופתתשה םיריעצה םיבנובה תבכש הבחמב

nandaאביקע ותוא זכיר םיכינח 50 ופתתשה םירגובמה םינובה תבכש  
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 ;םיפינס 4ב רויס יתכרע הנחמה רזאל
 לע קר ויטכע דע הססבתה תדליעפה .ליעפו רדוסמ לודג ףינסה ולואפ ןס .1

 תוליעפל וסבכי םיליפעמה םגש הטלחה התיה תונחמה רחאל .ם"רגובה
 אשוב לע האצרה יתתנ ןאכ .הפי עצבתמ הז ןאכ יתיארט המכ דע .םיפינסב
 תוליעפה תמר תא הלעמה רבד םיליעפ םירגוב הברה ףינסב .לארטיב תוריחב
 .ףינטב תיללכה

 םש .שממ םטרתהל יתקפסה אל םלוא הפי לעופ ןטק ףינס הביטירוק .5
 .ןוטרס יוילב ץוביקב ךוניחה אשונ לע האצרה יעתנ
sóתוליעפה יפואב לודג לדבה שי ליעפו לודג ףינס וריני'ז הד ןיזר  

 ףינסב .תגווכמ די הרסחש דאמ רכינ .תינטנועס רתוי הברה איהש ןאכ
 .םירגובה טע יתחחוש ןכו ןוטרס יווילב ץוביקב ךוניחה לע האצרה יתתנ
 ,תולעל םיצורו הרשכה תנשב ץראב ויה אלט םירגוב י"ע העצה םט התלע
 םירבה 7-כ לש הצובק ןגראל םיצור םה .עודי יתלבהמ םישטוח םלוא
 ול הצוהמ דחא שדוחו םישטדוח 5 ץוביקב והשי .םישדוח do ל ץראל ותרביש
 ץוביקהמ םהיתויפיצ ןיב םאתמ שי םע וז ךרדב ונחביו תירבע ודמלי
 םהינפעב יתשגדה םלוא ןויערל תיבויח התיה יתבוגת .תואיצמה ןיבל
 (רוציקב תנש ומכ ) .העונתה תרגסמב תאז תושעל ןפוא םוטב רוסא יתערלט
 טתוא חראל םיבכומ היהנ ןואהב ונחנא .יטרפ ןפואב ונגראתי וצרי םא
 הארנכו םירבח 5-3 הנשה תולעל םינגנוכתמ הז ףינסמ .ןפלוא םהל ןגראלו
 ןואהל

 ףרוחה תשפוח ירחא םינגרואמ ויה אל ןיידע יתייהטכ ןטק ףינס העפיסר .4
 .ץוביקב ךוניח תויעב לע האצרה יהתנ .וב שחרתמה לע דומעל היה הסקו

 הגהנהב וא ףינס לכב יל רסמנט יפכ םיפינסה לע ירפסמ חוד ןלהל

  

  

 ;תיצראה
 4 םירגוב 180  ה"ס 80 םירגובמ 40 םיריעצ ;הרגלא.פ .1
 5 " 400 " 40 n 60 " ;הביטירוק .2

 47 " 200 " 120 " 80 " ;ולוטפ.ס .5
 45 " 4150 nm 90 " 60 nm ן וית 6

 8 " 80 " 20 " 60 " ;: היאב .5
snDºo9 .62 " 420 " 80 " 60 "  
 44 " ל בש bia קל ל

 תויעב המכ לע הגהבהה ריכזמ לבוי י"ע יל רסמנ תיצראה הגהבהב
 םיסטדוחב ץראב םירגוב רנימס םיקל תיצראה הגהנהה תנוכב ם*ירגוב רבימס .*
 ץראל םירגובה לש רשקהו תורוקמה תא שדחל דפעונ הז בבד ראורבפ ראובני
 היה יתוא ומישריהש םירבדה דחא .העונתב תיכוניחה םתדובלב םהל ףיסוהלו
 י"עו הכרדהב תואטיסרבינואב םידמולה םירגובה תא ב:לשל העונתה לש החלצהה
 .העונתב םיכינחל ןינע ףסונו הכרדהה תמר התלע הז
 %8% הלדג העונתהט רחאמ הילעפמ ןומימ תויעבב תטבלתמ תיצראה הגהנהה .ב
 .ץיפסמ וביא ביצקתהו ולע םיריחממה
 חולשל ןובטחב אב יתעךל .תירבעב םג הכרדהו ינויער רמוח הולשל םישקבמ .ג
 הנידמהו ץובקה אסונה ) ,הבורקה דוחיאה תדיעו לע רמוח ,רבחל תרגא ,תומדש
 .םיגה לע תוברתה .ו תאצוהב רמוח (וילע תובר יתלאשנו בר ןינע ררועמ
 .בר לאיצנטופ הב שיש הלודגו תססות הרע העונת יתאצמ .טםוכסל
 ןגראל םהידומיל תא ורמגיס רחאל םייתנש דועב םירגובה לש תינכות טי
 טשד .ץראל טירסקה תא קדהל ךרוצ סי יתכרעהל .הילעל רבח 15 כ ןב ןיערג
 ,הזל ןוצר ט'

 .הנשה ללוכ ןואהל םהירשקו הרשכהה תנש ןינצב םירגובה תועצה תא טממל טי
 .ןואהב היהת האבה הרשכהה תנשע םיעיצמ ונא
 ליזרב תיצראה הגהבהה ;םיקתעה

 ES 0 ליח רורב העונתה .ו הירש 0% ליה רורב יול ןופר 0 םיצובקהו תוצובקה דוחא
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