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  דובכל

  יזח לא תב

  םיקסע  יושיר תזכר

  הלופע תייריע

 ,בר םולש

 

  שער ידרטמ לע רוביצה תונולת - רויס םוכיס ח"וד - ןודנה                    

  הלופע ה"בג לאערזי ףונ  ץיבוקביל לוכרמב                                  

  שער ידרטמ לע רוביצה תונולת    

 2010 א"עשתה ןוקית 1992-ג"נשת , ) שער תעינמ( םיעגפמ תעינמל תונקת

 1990 ן"שתה ריבס יתלב שער םיעגפמ תעינמל קוח

 1961 א"כשת– םיעגפמ תעינמל קוח

 רוזא ןכו ,הינבהו ןונכתה ינידל םאתהב ,ריעה ןינב תינכתב םירוגמ רוזא עבקנש רוזא – "םירוגמ רוזא
 השעמל םירוגמ רוזאכ שמשמה

 קסעה יטרפ

  ה"בג לאערזי ףונ םיסוריאה-קסעה תבותכ        ה"בג  ץיבוקביל לוכרמ -קסעה םש

 ץיבוקביל יש -קסעה לעב םש

  לוכרמ- קסעה תוהמ

  םיסחדממ  ירקיעה שערה רוקמ, שער ידרטמ הנולתב לופיט– רויסה תרטמ

  רקוב  10:00 -העש     18.3.20-21- רויסה ךיראת

  מ"חהו , םיקסע יושיר חקפ, טינווטסה 'חרב  הנוכשב םיררוגתמה םיננולתמה– ופתתשה

 תעבגב טניווטס 'חרו םיסוריא 'חרב םיריידה לש םירוגמה רוזיאב רויס ךרענ 18.3.2021  ךיראתב
 הכומסה הנוכשב םיררוגתמה םיבשותה י"ע הלבקתנ  רשא שער ידרטמ ןיגב הנולת בקע    הרומה
 זוחמ הביבסה תנגהל דרשמה  ךרד הלבקתה הנולתה םירוגמ רוזאב םקוממה  ץיבוקביל  לוכרמל
 תועשבו  ברעה תועשב רקיעב הנישב הערפהו, העימשב העיגפ  תמרוגה שער ידרטמ ןיגב ןופצ
 .םיירהצה



 

 

 

 

 

 

  וחוכמ ונקתוהש תונקתהו םיעגפמ תעינמל קוחה

 1961 א"כשת ,םיעגפמ תעינמל קוחה - 

 ןלהלדכ עבוק קוחל 2 'סמ ףיעס' : 

 וא ,עירפמ אוה םא ,אוהש רוקמ לכמ ,ריבס יתלב וא קזח שערל םדא םורגי אל - שער תעינמ .
     ".םיבשו םירבועל וא םוקמ תברקב יוצמה םדאל ,עירפהל "2 יושע

 ןיבו 4-2,- םיפיעסה עוציבל םיללכ ,תונקתב ,ןיקתי רשה :יכ עבקנ ,עוציב יללכ 5 'סמ ףיעסב-
 ".םיריבס-יתלב וא םיקזח ,ריוא םוהיז 2 וא חיר ,שער םה המ עובקל אוה יאשר ראשה

 

  םיסחדמו םינגזמ שער
 – הלאב אצויכ רישכמ וא סחדמ ,ןגזמ ליעפהל רחאל השרי אלו םדא ליעפי אל  .11

 
 2011  א"עשת 'קת
 תיבב אצמנה םדאל עירפהל לולע וא עירפמה קזח שערל םרוגה ןפואב   )1(

 ;רחא םירוגמ
 2011 א"עשת 'קת
  2 הנקתב ותועמשמכ ריבס יתלב שערל םורגל לולע וא םרוג אוה םא   )2(
 ריבס יתלב שער תונקתל     

  

 רויסה יאצממ

  טוקנל ןודנבש קסעה לעב לע לח  ךכיפלו הנוכשב  בטיה עמשנ  לוכרמהמ  םיסחדמהמ שער
  שערה תתחפהל םיעצמאב

  שער תתחפהל תויחנה

  טוקנל שי הנוכשב יטסוקאה  םילקאה תא  ביטהלו  לוכרמהמ  שערה  יסלפמ תא תיחפהל תנמ לע

 -םיסחדמו םינגזממ הוולנה שערה רוקמ תתחפהל םידעצב

 ןתמו   תודידמ עוציבל  שער  יעגפמ  אשונב הליבומה  ןונכתו ץועיי לש  הרבחל תונפל שי.1
  התחפהל םיעצמא  ןונכתל  תונורתפ

  הביבסה תנגהל דרשמה י" תכמסומ  הרבח י"ע לוכרמב יטסוקא רקס ךורעל שי -1.1

  רקסה תרטמ 1.2

 תושירדב םתדימע תא ןוחבלו הלילהו םויה תועשב  לוכרמהמ םיעקובה שערה יסלפמ תא ןייפאל
 ,םירייד תנולת תובקעב תאזו ,וחוכמ ונקתוהש תונקתהו1961 א"כשתה םיעגפמ  תעינמל קוחה
  םירוגמה תנוכשב

 



 

 

 

 

 תודוקנ 3 ב שער תודידמ ךורעל שי  לוכרמהמ םיעקובה שערה יסלפמ תא עובקל תנמ לע 1.3
  לוכרמה ךותב סוחיי תודוקנ יתשבו  לוכרמב

  םאתהב לועפלו שערה ידקומב לופיטל יטסוקא רדח  תיינב ללוכ  תיתשת תדובע  עצבל 1.4-

  תכמסומ הרבח םעטמ תויחנהו ןונכתל         

  תנוכשל קסעה תוליעפ ןיב תיטסוקא הדרפה  ווהיש ןוגגו ריק ירוחאמ תשעור תוליעפ לכ 1.5

 – םירוגמ     

 Intergrating Sound Level( שער דמ תועצמאב עצובת שערה סלפמ תדידמ שער דמ 1.6
Meter( ןקת תושירדל םאתהב 2 וא 1 ,0 גוסמ .IEC 

 יאנתב םייטסוקא םיעצמא הביבסמ וא םיסחדמב םינקתומ  רשאכ הדידמ עצבל שי 1.7
 .ולא םייטסוקא םיעצמא םע דימת םילעפומ  םיסחדמהש

 – םאתהב הנממ רטמ 15 קחרמבו םיסחדמה לש הידדצ תעבראמ דחא לכב השעת הדידמה  1.8

 

  שערה תדידמ ןפוא -תויחנה 1.9

 תימואלניבה הדעוה העבקש ימואלניבה ןקתה תושירדל םיאתמה רישכמב שערה סלפמ דדמיי
-1965 תנשמ 179  'סמ תרבוחב וא,1961 תנשמ 123 'סמ תרבוחב טרופמכ הקינכטורטקלאל
 הדידמה ךלהמ תעב ונתשי אל התדימעו הנוכמה םוקמ .ימואלניבה ןקתל םאתהב

 -הלא םיאנתבו

 :חותפ חטשב .א
 ף)הפצרה וא( עקרקהמ מ"ס-150-ו מ"ס 120 ןיבש הבוגב בצוי ןופורקמה .ב
 .ןרציה תויחנהל םאתהב ןווכי ןופורקמה .ג

 .ב"צמה ספוטב םיניוצמה םיטרפה תא לולכי הדידמה תואצות חוויד

 תבותכל דאוע ןאירמ לא הז בתכמ תלבקמ 30 ךות ריבעהל שי הדידמה תואצותהו םיכמסמה תא
 .דומעה תיתחתב העיפומה

  םוכיס

 שערה דרטמ תא קיספהל ידכב  םיעצמאה לכב תידימ טוקנל , קסעה לעב לע לח ,ל"נה רואל -
 םיעצמאב שערה סלפמ תא תיחפהל וא רחא יפולח ןורתפ אוצמלו שערה רוקמ ןוקית ידי לע
 םאתהב, תיבטימה הרוצב הכומסה הנוכשל םרגנה דרטמה תקספהל םינוש םייסדנהו םיינכט
  הז ונבתכמ תלבקמ םימי 14 ךות,  עוציב ינפל ןונכת תוציקס ףוריצבו קוחה תושירדל

 םידמועה םייטפשמה םיעצמאב טוקנל ונתוכמסמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא, םוקמ לכמ:הרעה
 .ןיד לכל ףופכב ונתושרל

 



 

 

 

 

 בר דובכב

 דאוע ןאירמ

 םיקסע יושירו היישעת תזכר

M.A -הביבסה יעדמו /רוביצה תואירב  

 -קתעה

  הלופע תייריע– לועפת ל"כנמס הידבוע ידיג

  הלופע– הביבסה תוכיאל הדיחיה תלהנמ ירוד ןיעמ

  ןופצ זוחמ הביבסה תנגהל דרשמה – שער תזכר ןומגא הנידע

  ןופצ זוחמ הביבסה תנגהל דרשמה– רוביצה תוינפ תזכר שולש יקיר

 ןופצ זוחמ הביבסה תנגהל דרשמה היישעת תזכר תלהנמ– ילארשי הנפד

 

 רויסה ךלהמב ואדיו םוליצו, רויס םוכיס ח"וד ב"צמ

 
  18.3.2021 ךיראתב רויסה ךלהמב מ"חה י"ע םלוצ  1'סמ הנומת

 
    18.3.2021  ךיראתב רויסה ךלהמב  מ"חה י"ע  םלוצ 2 'סמ הנומת



 

 

 

 

 חוויד ספוט                                                   

 

 :1978 ח"לשתה,) תונוכמ דויצמ טלפנה שער( םיעגפמ תעינמל תונקת יפ לע התשענ וז הקידב יכ

 :תקדבנה הנוכמה רואית .1

 --------------------הנוכמה לעב םש ---------------------------ןרציה םש

 ---------------------'סמ רוציי תרדס -------------------------הנוכמה םגד

 ---------------------------------------------------תלוביקו הבוצק תוריהמ

 ---------------------------------------------התלועפ ךרדו הנוכמה רואית

 -------------------------------)םנשיו הדימב( שער תתחפהל םייטסוקא םיעצמא

 הלועפ יבצמ .2

 ----------------------------------------אלמ סמועב תוריהמ

 ------------------------------------------סמוע אלב תוריהמ

 הדידמה רושכמ .3

 ----------------------------------'סמ םגד -----------------------------------ןופורקימ

 ------------------------------------'סמ םגד --------------------------------שערה דמ

 -----------------------------------'סמ םגד -----------------------------לויכה רישכמ

 ------------------------------'סמ םגד ------------------)חור ןגמ ומכ( םיפסונ םירזיבא

 הדידמה םוקמ .4

 

  ןופורקימה תודמעו הנוכמה תדמע,םוקמה רואית תא לולכי הז םישרת( הדידמה םוקמ  םישרתו םש
 .)הדידמה תומוקמ תעבראב

 

 

 

 הדידמה תואצות .5

 -------------------------------------------------הדידמה יבצמ תעברא לכב ךרע הווש שערה סלפמ

 -----------------------------------------------------------------------------------עקרה שער סלפמ

 -----------------------------------------------------------------------------------------------תורעה



 

 

 דבלב 1 הקספבש םייטסוקאה םיעצמאה תפסותב הרשוא אל ה/רשוא הנוכמה

 

 

 ---------------------המיתח ------------------------הקידבה ךיראת ----------------קדוב םש

  םיקסע יושירו היישע 


