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  הניכמב הביטימ תוירבגל הנדסל תיללכ תינכת
 

 הזה םלועב ביטימ רבגכ תולהנתהל תודוסי תונקהל :הרטמה
 
  .ךרעב תועובש 3-ל תחא שגפמ .םידומילה תנש ךרואל םישגפמ 10 -כמ בכרות הנדסה
  .הניכמה בחרמב ומייקתי םישגפמה  .יצחו העש ךראי שגפמ לכ
 הדובע תוצובקל הקולח ןכמ רחאל ,ילש הרצק האצרה תללוכה החיתפ :םיקלח 3-מ בכרוי שגפמ לכ יללכ ןפואב
 םייתייחנה םילכ ןווגמב הסנתנו דמלנ הנדסה ךלהמב .האילמב הצובקה ללכ םע םוכיסל תוסנכתהו ,תונטק
 ."םירבג לגעמ" אוה הנדסה ישגפמ בור ךרואל שומיש השענ וב יזכרמה ילכה .תובושח תודותמו תוירואית דמלנו
 .דועו םיתימע לגעמ ,הבשקה לגעמ ,חיש לגעמ :ומכ ,"םירבג לגעמ" לש םיטמרופ המכב וסנתי םיכינחה
 ךלהמב הזה ילכב שמתשהל ולכוי םהש הנווכ ךותמ ,םיחנמכ ,םמצעב םילגעמ לש היחנהל םילכ ושכרי םיכינחה
  .הניכמה תנש םויס רחאל םג םהייח

 :הנדסה יאשונ
 

 םינשה האמב דחוימבו תורודה ךלהמב תוירבגה תרדגה לע ורבעש םילוגלגה - השדחה תוירבגה .1
  ?הילא םירבחתמ םתאש תוירבגה תרדגה יהמ ?ונימיב תוירבגה תרדגה יהמ :תולאשב קוסענ .תונורחאה

 ונכרדב ונרבע תורגב יסקט וליא קודבנ ,תודליהמ תויווחב רכזנ - תויהל לדג ינאש רבגה ,יתייהש דליה .2
 ,ונלש תוירבגה לע ועיפשי ןה ךיאו םייחב ונינפל תודמוע דוע ךרד ינבא וליא .ונחנאש םירבגה תויהל
  .יאבצה תורישה לע שגדב

 תעבה לגרתנ .םהיניב ןילמוגה יסחי לע דמלנ .םתוא ןייפאנ .םינושה תושגרה לע דמלנ - תושגרל אובמ .3
  .תושגר

 יגוס וליא .ונבש תומילאה לע דמלנ .הטילשהו תומילאה לגעמ ךרד םעזו הדרח לע דמלנ - תומילא .4
 להנתהל ךיאו .ןוכנ סועכל ךיא .םעז תויוצרפתהל ונל םרוג המ .ךיאו ,םיגפוס וא ,םיאטבמ ונא תומילא
 .הבריקו ןומא לש לגעמ ךותמ ביטימ ןפואב

 אל תרושקת" הטישה י"פע םישיגרמ ונחנאש המ תא ןוכנ אטבל ךיא דמלנ - תברקמ תרושקת .5
  ."ת"רפא לדומ" י"פעו"המילא

 ךיא .ללכב הז תא םיכירצ ונחנא המל .םימייק םירשק יגוס וליא .ונלש תויגוזה תסיפת יהמ - תויגוז .6
  .תויגוזב תוקוריו תומודא תורונ .םידרפנ ךיא .םירשגמ ךיא .םיבר ךיא .גוז תב םירחוב

  .ד"חאמ ר"שג לדומ י"פע ונלש ןסוחה תורוקמ תא תוהזל דמלנ - ןסוח תורוקמ .7
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 .תויתרבח תומליד .הצובקב תולהנתה .דיתעל םידקפמו םילייחכ תיכרע תוגיהנמ - "תוראח ויהת לא" .8

 טרס לש הנרקה םע בלושמ .הביטימ תיתרבח הלבוה .תויכרעו תוירסומ תומליד .תוידוקיפ תומליד
  .םיבר םיסרפ ףרגו אשונב השענש לטלטמ

 ןתינ ךיא .ונתושרל םידמועה םילכה המ .םלועב םירבגכ םיליבומ ונחנא העונת וזיא - הביטימ תוירבג .9
 םכסמ שגפמ והז .םלועבו הנידמב ,הליהקב ,החפשמב ,ימצע םע - הביטימ תירבג תוגיהנמ ליבוהל
  .הנשה ךלהמב ונלגריתו ונדמלש םיאשונה ללכל

 םיכינחהש רחא אשונ וא ל"נה םיאשונה ןיבמ םא ןיב ,דקמתהל דחיב טילחנ וילע אשונ - חותפ אשונ .10
  .ורחבי

 :שרדנ דויצ

 .)דיינ בשחמ איבא ינא( תגצמ תגצהל חולו ןרקמ ךרטצנ םישגפמהמ קלח רובע ●
 .לודג לגעמב הבישיב ,דחיב הצובקה לכ תא ליכמה בחרמ ●
  .תויטרפבו תונטק תוצובקב דובעל לכונ םהב םיפסונ םיבחרמ ●
  .טעו תרבחמ - ךינח לכ רובע הביתכ ילכ ●
  .בורקה עבטב ,ץוחב תויוליעפהמ קלח םייקל ץלמומ ףאו ןתינ ●

 :יילע תצק

 'נואב תילאיצוס הדובעל ס"היב םעטמ ךמסומ םירבג ילגעמ החנמ .רצימ בשומב רג .4-ל בא ,44 ןב ,יררה יחצ
 תועסמ" החנמ .עבטב ןסוח תואנדס החנמ .ו"ציו םעטמ תויגוזב תומילא תעינמ לע תואנדס החנמ .ביבא-לת
 םימחולב לופיטה םוחתב טלוב ליעפו ,"ןונבל וק" תתומעב דסיימ רבח ."רחמה ליבשב" תתומעב "רורחש
  .תיאבצ המוארט טסופ םע םידדומתמה םיררחושמ
  .תיביטקרטניא תרושקת יאסדנה ראותו ,לארשי ץרא ידומילב ןושאר ראות לעב
  .פ"מס .צ"במק .13 תיאבורב מ"מ :ר"יח ןיצק .ינלוג לש 13 דודגב םחול :יאבצ תוריש
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