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רחבנה םוקמה

 רוציל תנמ לע תאז לכ .תוינוציח תוגרדממ איה וילא העגהה רשא ,תירוחא רצחל הנופה קלחב ,יטרפ תיבב תדרפנ הדיחי
.בוחרל הנופ ןתיזחש תורפסמל דוגינב .הז תוחוקל גוסל םישרדנה תוידוסו תויטרפ לש השוחת

יבוציעה טפסנוקה

 .תיסאלק תיאפוריא העיגנ םע יתרקוי ינרדומ וק
 תריצי י"ע הרפסמב םג עונלוקהו היזיוולטה םלועל םיכיישש םינקחשה לש תודחוימהו תוידוחייה תא קפסל התייה הנווכה
 ,םיעבצה ורחבנ ךכל םאתהב .המימח תיאפוריא הריווא בולישב  הרקו תינרדומ הרקוי תרדשמה תישיאו תקנפמ הריווא
.םימילשמה םירזיבאהו םירמוחה

 ,הפיפח :ינכטה רוזאכ שמשמה רתוי ימינפ רוזאו הדובעה רקיע תשחרתמ וב חותפ ירוביצ רוזא :םיינשל קלוח הרפסמה ללח
.רתוי "ימיטניא" ללחכ שמשמ אוהשכ ןוחבטמ ,םיתוריש

הלבקה רוזא

 ריק הבגבשכ םירשי םיווק לעב ןבל קפלד ירוחאמ תבשויה הלבק תדיקפ י"ע םילבקתמ הרפסמה ללחל םיסנכנה תוחוקלה
 רוזחי הז טקפא .תינרדומו תיתרקוי השוחת רדשמ ןבלל רוחשה עבצה ןיב בולישה .ןבל תלטוטמ ןועש יולת וילע רשא ,רוחש
 רצויו םינושה םיטנמלאה לכ ןיב רבחמה דיחא יבוציע וק לש השוחתל םורתיו הרפסמה ללח לכב םינוש םיכופיהב ומצע לע
.תומלש תשוחת

הנתמה תניפ



 ונרצי .םרותל םיכחמה תוחוקלל םימיענב ןמזה תא ריבעהל תנמ לע .תונושה תוקפהב דחוימב ,בר ןמז חקול רעיש בוציע
 ,ןיעל תיארנ-אל תיארנ אמגוד לעב ןבל טפט הפוחמה ריק לע בחר היזיוולט ךסמ ,ונבליש ,תוחונ תוינולס הבישי תוניפ
 םרותל םיניתממ תוחוקלהש ןמזב .היזיוולטה ךסמב הייפצל העירפמ אל ,העבצ לשב ,תאז םע דחיו ןנובתמל ןייניע תרצויה
.םירוחש םיינרדומ םירוטיעב תורטועמה תיכוכז תוסוכב הפק םהל שגומ ,הבישיה תניפב

 םיקנלפב ןלצרופ טינרג תפצרב שומיש תרזעב ונגשה )ןבלו רוחש םיעבצב ינרדומה בולישל דוגינב( תיתייבה תומימחה תא
 ,תונוליווב תוארל ןתינש לוגסה עבצה לש תועיגנב איה תומימח רצייל הב ונשמתשהש תפסונ ךרד .ןולא ןווגב טקרפ יומד
 .ללחב םיחנומה םינוש םינטק םירזיבאבו תונומתב

 הלבק תדמע

.ןבלו רוחש םיעבצה בוליש י"ע תינרדומו תיתרקוי השוחת :הנתמה תניפו

הדובע תדמע

.הלודגו הרוחש תחא הארמו דויצל תוינורא 2 ,םיילגרל םודה םע תואסיכ 2 :תללוכ הדובעה תדמע
 ,תאזו "תמייאמ" הניא איה ,הלדוג תורמלו תאז םע דחי .רתוי לודג ללח לש היילשאל םרות דואמ הלודג הארמב שומישה
 תניפב םיבשויה תוחוקלל רפסה ןיב רתוי החונ תרושקת תרשפאמ איה ,ךכל ףסונב .תיסחי רצה תרגסמה יבוע תוכזב
.הנתמהה
 טסיווט םעו רתוי הנידע הרוצב ךא ,יסאלק-יאפוריא ןונגסב תורגסמ םיריכזמה םינידע םיחותיפב תרטועמ הארמה תרגסמ
.רוחש עבצ לש ינרדומ
.ןיעב טקש רצויה רבד ,ריקה םע ועמטיי טעמכ ןהש ךכל םרותה רבד ,הנבל הקיימרופב תופוחמ הדובעה ילכ תוינורא

 בצעמ י"ע ובצועו "Gamma&Bross" תורפסמה טוהיר םוחתב הרקויה גתומל םיכייש הפיפחה אסיכו הבישיה תואסיכ
 לייטס לש השירדה לע ונל הנעיש םיאתמ טוהיר ונשפיח ,יבוציעה טפסנוקה תא ונרחבש רחאל ."דישאר םירק" לעה



 רשקב ונייה ,גולטקמ אסיכה תא ונמזהו רחאמ .ותוא ונמזהש ץראב םינושארה ונייהו "ןשוש ביני" לצא ותוא וניליג .קוניפו
 .הפיפח אסיכל םיינכט םיטרפמ תלבק ךרוצל הילטיאב הרבחה םע

 טבמ

תיתיב תומימח תריציל טקרפ יומד ןלצרופ טינרג תפצרב שומיש :הדובעה רוזאל הנתמהה תניפמ

הפיפחה תדמע

 הפיפחה תדמע ללח תא דירפמה ריק י"ע תימיטניא הביבס ונרצי ,הפיפחה ןמזב תושחרתמ תוימיטניא תוחיש הברהו רחאמ
 ירמוח ןוסחיאל םייעוביר םיאת לעב ןורא ונמקימ להקה יניעמ רתסומה ינשה ודצב .הדובעהו הלבקה תודמע ללחמ
 .רוחשב ןה ףאש תובגמהו עבצה ,הפיפחה
 לולכמ .רוחש ריק עקר לע ,לעממ ותוא תפטושה הרואת םע ,ללחה זכרמב דמוע רוחשה בשומה םע ןבלה הפיפחה אסיכ
.הפיטשה תדמעל תויסקט לש השוחת רציימ םירבדה

.הפיפחל רבעמ תוחוקלל קינעמ אוה ןתוא תופסונ תויצקנופ לשב דחוימב ןמזוה דישאר םיראק בוציעב הז הפיפח אסיכ
 הביכש טעמכל דע הלעמלו הטמל םיילגרה רוזיא תזזה י"ע אסיכה לש הביכשה בצמב הטילש תרשפאמ תחא היצקנופ
 ,האלמ הטילשב ה\חוקלה לש בגה רוזאב יוסיע תרשפאמ תפסונ היצקנופ .דרוי ראווצה לע רכומה ץחלהש הככ האלמ
 .ת\ניינועמ איה\אוה וב רוזאבו תוריהמב
 םיינש אלו( דחא הפיפח אסיכ לע תכלל טלחוה הביס התואמ .תוימיטניאו תויטרפ ,קוניפ תשוחת רוציל תנמ לע הז לכ
 .תובישחו תוידוחי לש השוחת התוא תא תתל ידכ ,ללחה עצמאב וזכרמלו )ירוקמה ןונכתה תורמל



 הפיפח

הפיפח דויצל ןוסחא ןורא וכותב ריתסמ ,הדובעה תדמעל הנתמהה תניפ ןיב ץצוח ריק :תימיטניא

 הפיפח תדמע

 .לספכ ללחה עצמאב זכרומ דישאר םיראק בצעמה לש יוסיע בולישב הפיפח אסכ-הדובע תניפמ םיטרפו

ןוחבטמ



 רסיק ןבא םע ןבל חבטמ .םירשיו םייקנ םיווקב בצוע אוה םג .ןוחבטמה אצמנ ,ינכטה רוזאב ןיידע ,הפיפחה תדמע לומ
.הלכ תולמש םע רקיעב תוידיב תולקתיה לש תויורשפא עונמלו הייקנ השוחת רוציל תנמ לע תוילארגטניא תוידי ובו הרוחש
 ודצב .ןוראב הקיתמה ירבדמ תחקל וא וסרפסא סוכ ומצעל ןיכהל ןיינועמה תוחוקלה להקל שיגנ ןוחבטמה לש ינמיה וקלח
.המודכו עבצ תודובעל רפסה תא שמשמה דויצ אצמנ ילאמשה

.הלכ תולמש םע 'תולקת'מ תוענמיהו ינרדומ הארמ תריציל תוילארגטניא תוידי בולישב הקירבמ הנבל הקיימרופ:ןוחבטמ

םיתוריש

 .תויטנמור תודגא לובג לע תיסאלק תיאפוריא רתוי היווחכ בצעל ונרחב םיתורישה תא
 תרצויה הנבל תלד ותיזחבו תוירותסימ רצויה םירוחש תוריק םע ללחב יזכרמ ,הרוחש הלוספק ןיעמ אוה ומצע םוקמה
 .קירבמ רוחש עבצבו 14-ה יאול ילגר םע דחוימב ןנכותש רויכ ןחלוש הלגתמ תלדה תא םיחתופשכ .ונכות יבגל תונרקס
 המקומ הז לכל ףסונב .קיתע והשמ לש השוחת רוציל ידכ תירוט הרוצב ורדוסו יסאלק ןונגסב ורחבנ ולש חרפה תוידיו זרבה
 םילגלגס םיחיראב ןותחתה וקלחב הפוח ריקה .תונידעב ריקה תא תפטושש הרואת הילעמו הרוחש תילאבוא הארמ
 עבקנו .הלסאה בג תא ללכ ךרדב שיגדמה לבוקמה טרדנטסהמ הנוש ,םיחיראה לש וז הקולח .ימרק ןווגב םיחירא םהילעמו
.ללחב תקנפמו תישיא השוחתו הארמ רציילו ךישמהל דעונ הז לכ .םיאפוריאה ריקה ייופיחל רוכזא רוציל תנמ לע ךכ



 אספוק

.תיתוכלמ השוחת תקנעהל יאפוריא יטנמור וקב םיתוריש :תודגאהמ םיתוריש,הרוחש

הרואת

 הנבל ,תינבלמ הרונמ הרחבנ הנתמהה תניפ לעמ .תיללכה הריוואהמו רפסה תדובעמ יתוהמ קלח איה הרחבנש הרואתה
תרואת י"ע ללחה תא הריאמה ,סבגמ

Up light  ללחב רתוי ההובג השוחתל תמרותו .תרוונסמ אלו המימח ,רתוי המיענ השוחתל םרוגה רבד ,רישי אל רואב 
.ללכ הובג וניא השעמלש
 ,היזיוולטהו עונלוקה תיישעתב םילבוקמה םיטופסל המודה ,טופס תרוצב דל תרואת הרחבנ הדובעה תדמעב ,ליבקמב
 תורונ םע דבב דב ,תוחוקלהמ תחאו דחא לכל הנפומה ישיא רוקרז לש ףסונ טנמלא םינתונו ,תוחוקלה םיאב םהמ
.םהיתחתמ דבועה רפסה לשו םוקמה לש םומיח תוענומה  led גוסמ תוינוכסח
 המוד הרואת הריאמ תרווכה ןורא תא .המבה זכרמב טופס ןיעכ חוקלה לע הריאמ הרואתשכ ,הפיפחה תניפב רבדה ותוא
.רתוי ירונימ ףוג תלעב ךא
.הנותחתו הנוילע הפיטש םע רישי אל ןפואב הריאמה הרוחש  תילבוא ריק תרונמ הרחבנ םיתורישב

ץוח

 ,טסילייטס ,תרפאמ ןוגכ םישנא לש הלודג הצובק ה\חוקלל הוולתמ ,הרדס וא טרס לש הקפהב רבודמ תובר םימעפש ןוויכמ
 תבוטל תיטרפ רצחכ רוזאהמ דבכנ קלח שדקוה ,ךרוצה יפל תיתצובק ןהו תישיא ןה הדובע רשפאל תנמ לע .'וכו םלצ
 ימרונפ טבמ רוציל תנמ לע ללחב תונירטיווה םוקימ עבקנ ךכ םשל .ףונב תופצל םתס וא הירגיס ןשעל ,חונל הצורש תווצה
.רצחל רבעמ ףקשנה ףונה רבעל



 טקש

.הקפהה תווצ שומישל תינוציחה הבישיה תניפ רבעל טבמ:םימלצמ

 לש טנמלא ףיסומו .םייקל רבעמ הרפסמה תולובג תא ביחרמה ךשמתמ ללח לש השוחת תריצי רשפאמ ,םינפ-ץוח ,רשקה
 .התוהממ קלח והזש היישעתל םולח
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