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תומלוס םע תונואתל תוירקיע תוביס

:תוביצי ןדבוא

לש האלמ אל החיתפו הנוכנ אל הנעשה תיווז( םלוסה לש הנוכנ אל הבצה ✖
.תוחותמ תורוגח ,םילוענ "םיירפסמ" לע הדפקה יא ;)לופכ םלוס   

ריקהמ קחרתמ םלוסה הצק רשאכ לשמל( םלוסה לש ןותחתה הצקה תקלחה  ✖
תונעשהה תדוקנל רבעמ טלובה םלוסה קלח לע םינעשנ רשאכ וא הקלחהב   
 ;)םלוסה ילגר תא קיחרמה טנמומל םימרוג ךכ י"עו   

       ןוילעה הצקה לש הדיצה תוכפהתהו הדיצה הליפנ ,הדיצה הקלחה ✖
 ;)קחורמ דעיל ףוגה תא תוטהל וא די טישוהל םיסנמשכ לשמל(   
;)םלוסה שארמ ישילשה בלשל דע איה תרתומה הילעה( םלוסה שארל דע הילע   

;)הקלחה תעינמל םייתחת הצק ירזבא רדעיה ןוגכ( םלוסה בצמ ✖

 םיקלח םיחטשמ ,תעפושמ עקרק ,הכר עקרק ןוגכ( עקרקה יאנת ✖
;)םימהוזמ םיקצומ םיחטשמ וא   

;)חור ןוגכ( םישק ריווא גזמ יאנת ✖

;)תלד לש וא בכר ילכ לש תושגנתה ןוגכ( םלוסב תושגנתה ✖

 יעוצקמ שומישל יתיב םלוס ,ידמ ךורא ,ידמ רצק ןוגכ תחלצומ אל םלוס תריחב ✖
;)המישמל המאתה יא(   

:עוניש

;וקוריפו םלוס תבצה ;הדובעה תחונתל םלוסה תרבעה ✖

.םלוסב סופיט ידכ ךות םיטירפ תאישנ ✖

:שמתשמ לש הליפנו הדיעמ ,הקלחה

.םימהוזמ םיבלש וא תוגרדמ ;תומיאתמ אל םילענ ✖

.)םיבלש לע גולידב סופיט ןוגכ( םייתוחיטב-אל שומיש יגהונ ✖

:םלוסה לש ִינבמ לשכ

.םלוסה לע רתי סמוע ,םימוגפ םיבלש ,םיפקז ןוגכ םלוסה בצמ ✖

:םיילמשח ןוכיס ימרוג

.םייח םיכילומ םע הריהז יתלב הדובע ✖
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.תומלוסב תוחיטבב העקשהה תובישח   «

.תומלוס םע תונואתל תוירקיעה תוביסה «

     .תומלוסב שומישב תוחיטבה תרבגה «
                             
.םינקתה קוח «

.הבוגב הדובעל הנקתה «

.רוביצל ןרצי ןיב תרצוקמ הפשכ ןקת «

 .םינעוצקמל תומלוס «

.תוירטמואיג תושירדו תורוצת 7481 י"ת «

.םוינימולאו הדלפ ,ץע :םירמוחהמ תושירדה «

.תוינכמה תוקידבה «

.תומלוס 000,05 -כ לארשיב םיפסונ הנש לכב �

.000,003 -ב ךרעומ לארשיב שומישב תומלוסה רפסמ �

.םישנא 000,000,1 -ב ךרעומ הנשב לארשיב תומלוסב םישמתשמה רפסמ �

 .הדובעה תונואת ךסמ %01 -כ תווהמ תומלוסב שומיש ךות תומרגנה הדובע תונואת �

 .הז אשונב לופיטה תובישח ןאכמ   



םיאשונה

.תומלוסב תוחיטבב העקשהה תובישח   «

.תומלוס םע תונואתל תוירקיעה תוביסה «

     .תומלוסב שומישב תוחיטבה תרבגה «
                             
.םינקתה קוח «

.הבוגב הדובעל הנקתה «

.רוביצל ןרצי ןיב תרצוקמ הפשכ ןקת «

 .םינעוצקמל תומלוס «

.תוירטמואיג תושירדו תורוצת 7481 י"ת «

.םוינימולאו הדלפ ,ץע :םירמוחהמ תושירדה «

.תוינכמה תוקידבה «

תומלוסב תוחיטבב העקשהה תובישח

.תומלוס 000,05 -כ לארשיב םיפסונ הנש לכב �

.000,003 -ב ךרעומ לארשיב שומישב תומלוסה רפסמ �

.םישנא 000,000,1 -ב ךרעומ הנשב לארשיב תומלוסב םישמתשמה רפסמ �

 .הדובעה תונואת ךסמ %01 -כ תווהמ תומלוסב שומיש ךות תומרגנה הדובע תונואת �

 .הז אשונב לופיטה תובישח ןאכמ   
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הבוגב הדובעל השדחה הנקתה

 .תומלוסב שומישה יבגל תבייחמ 8002 רבמבונמ הפקות רשא הנקתה
:הירקיע ןלהל

.םגפ אלל םה רשאכ 7481 י"ת ילארשיה ןקתב םידמועה תומלוסב שמתשהל שי ▲

.ךמסומ םרוג י"ע  הכרדה תבייחמ הלעמו 'מ 0.2 והבוגש םלוס לעמ הדובע ▲

.הליפנ תמילבו ןוגיע תכרעמ תבייחמ הלעמו 'מ 5.4 והבוגש םלוס לעמ הדובע ▲

 ןוגיע תכרעמ בייחמ הלעמו 'מ 0.6 והבוגש םלוס לע םיסלפמ ןיב רבעמ ▲
 .הליפנ תמילבו     

םינעוצקמל תומלוס

 רתויב לבוקמה ןקתה תויהל ךפה רשא יאפוריאה ןקתה םויק לש רושע לעמ ךשמב

 תוירוגטק יתש קושב ורצונ ,ילארשיה םינקתה ןוכמ י"ע ואולמב ץמוא רומאכו םלועב

.היינשהמ תחא יתוהמ ןפואב תולדבנ ךא ןקתל תונועה תומלוס לש

 םימיאתמו תימוי םוי הדובעל םידעוימה םינעוצקמל תומלוס איה הנושארה הירוגטקה

 תודימע םהל םינקמה םיקזח םיליפורפ ילעב םנה הלא תומלוס .עוצקמ ישנאל

.יביסמ הארמבו רתוי הובג לקשמב םינייפואמ םה ,ןקתל לעמש םיסמועב

 )          ( ךמצעב תאז השע ןונגסב םיבבוחלו תיבל תומלוס איה הינשה הירוגטקה

 ןקתב םתדימע ,םיקד םיליפורפמ םייושע םה ,ןמדזמ שומישל םידעוימ הלא תומלוס

.)"שקשקה לע"( לובגה לע איה

DIY
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תומלוס לעמ הדובעב תוחיטבה תרבגה

.ילארשיה ןקתב דמוע םלוסהש אדו ☞

.םינקתה ןוכמ לש ןקת ות *      
.ןימא ןרצי לש הרורב הרהצה *      

.םינעוצקמל דעוימ םלוסהש אדו ☞

.ןוכיס הב ןומט ךא םוי םוי לש השעמ איה םלוסב הילע . תוניתמב לעפ - זפחית לא ☞

.םלוסה תומלש תא תיתוזח קודב ☞

.קילחמ אלו חישק חטשמ לע םלוסה תא בצה ☞

.תורוגח חתמ / םיירפסמ לענ  ☞

.םלוסה שארמ ישילש בלשה דע קר הלע  ☞

.ותוביצי שוחתש ידכ םלוסה תא תולק דנדנ ,םינושארה היבלשבו ,היילעה ינפל ☞
 
.הלעת לא ןיטולחל חוטב שח ךניא םא     

.בר חוכ תלעפה תוכירצמה תודובע עצבת לא ☞

 .םלוסה תולובגמ ךפוגב גורחת לא ☞

םינקתה קוח

 ןיקתה םינקתה קוחב ול תינקומה תוכמס יפ לע רשא ירוביצה םרוגה וניה םינקתה ןוכמ

.םילטלטמה תומלוסה ןקת תא

 לשבו םינקתה קוח חוכמ ותוכמס יפ לע ת"מתה רש י"ע העבקנ תומלוסה ןקת תוימשר

.הז ןקת לש תיתוחיטבה תועמשמה

  םלוסה תוחיטב תנחבאו ליאוה רוביצל ןרצי ןיב תרצוקמ הפש הווהמ תומלוסה ןקת

.תוילקיזיפ תוקידב תשרוד אלא ןיעל תיארנ הניא
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םוינימולא הדלפ ץע םירמוחהמ תושירדה

 ןקתה םלוא ,תוינכמה תוקידבב קדבנ םלוסב םישמשמה םוינימולאה יליפורפ ביט ▲

 דע תוכראתהה ,מ"מ 2.1 - מ תחפי אל םוינימולאה יבוע :אמגודל .ףס תושירד עבוק

 .%5 מ תחפת אל העירקל

 .מ"מ 0.1 - מ תחפי אל הדלפה יבועש אוה הדלפ יליפורפל ירקיעה ףסה יאנת ▲

 ןתוא תולבגמ שי םלוא תוינכמה תוקידבב אטבתי ץעה ביט .ינגרוא רמוח אוה ץע ▲

 ירוביחלו הרוקה תפשל תיסחי ןמוקימו םייניע לדוג :אמגודל ,םומינימ ףסכ ןקתה ליטמ

.בלשה

Admissible Knot
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5

יאפוריאה ןקתה תא תומלשב ץמאמ 7481 י"ת   

.תוירטמואיג תושירדו תורוצת :1 קלח

 לדוגה יבגל ןה תולבגמ ןקתה ליטמ הז רויאב תועיפומה תודימהמ תחא לכ לע

.תודימה ןיב םיסחיה יבגל ןהו

EN 131



 רטמ-ןוטוינ 05 רועישב טנמומ םיבלשה דחא לע םיליעפמ :בלשה לותיפ 7.4

ןיב הזוזת ןיאש םיאדוומו םימעפ 01 ךכו ידגנ ןווכב םעפו ןועשה ןוויכב םעפ      

.רוביחה תודוקנב דומעל בלשה      

 קוסיפל םתודגנתה תלוכיב םיקדבנ A תרוצתב תומלוס :םלוסה ןוסיר 8.4

   .םלוסה שארמ לעפומ ןוטוינ 0062 ןב חוכ .תויליגלג יחטשמ לע םהילגר תבצה י"ע      

.תוויע אלל סמועב דומעל בייח םלוסה      
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 רשאכ םלוסה יבג לע ןוטוינ 0001 ןב חוכ תסמעה י"ע קדבנ םלוסה קזוח 2.4

 לע הדיעמה הזוזת ןיא סמועה תרסה רחאלש םיקדוב .רשג תרוצב בצומ אוה     

3 ל 1 לש ןוחטיב םדקמב רמוחה תעינכ     



תוינכמה תוקידבה

 תוינכמ תוקידב עשת ללוכ ןקתה

.סרה אלל איה תוקידבה תטיש ,תורימחמ ןה תושירדה

תודח תוניפ תעינמ ,םירוביח תוביצי :םיקדבנה םיאשונל תואמגוד םלוסה ןכת 1.4

םלוסב תוחוכ 2.4

µ

Mg sin µ

Mg

Mg cos µ

Mg = 1500 N

Sin 15° = 0.25

1500 x 0.25 = 375

 רשאכ םלוסה יבג לע ןוטוינ 0001 ןב חוכ תסמעה י"ע קדבנ םלוסה קזוח 2.4

 לע הדיעמה הזוזת ןיא סמועה תרסה רחאלש םיקדוב .רשג תרוצב בצומ אוה     

3 ל 1 לש ןוחטיב םדקמב רמוחה תעינכ     

 רשגכ בצומה םלוסה לע ןוטוינ 057 ןב חוכ תסמעה י"ע קדבנ םלוסה ףפכ 3.4

 ןותנ חווט תרבוע הניא העיקשהש םיקדוב . )          אוהש ילמיסקמה סמועהמ לופכ(      

Lםלוסה ךרואב תויולתה תואחסונ יפל      
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email: carmela@sulamot-hagit.co.il

 מ"עב )0991( תיגח תומלוס

ת"פ הלוגס .ת.א 52 סילאג ןויצ ןב לעפמ  

8763439-30 :'סקפ   7763439-30 :'לט    

5351209-30 :'סקפ 2841209-30 :'לט קוויש 'חמ      

02194 דוקימ ת"פ 2512.ד.ת :םיבתכמל ןעמ         

 www.sulamot-hagit.co.il


