
ידוכ،ד לודיגב םיחנומ 

הדעו הת ,םירובד לודיגל החמומ ,םיבנע תירקמ הירניק רמ תשקב פ"ע 
עוצקמב ורפס תנכהב ל"נהל םיצוחנ ויהש םיחנומ רפסמב ןושלה דעו לש תדחוימ 

יפורפ ראלק יב ר"ד ,לגסצ"מ 'פתפ,ל":ה לע ףסונ ,וב ופתתשהש ןויד ותוא .הזה 

היגולונימרטב הפיקמ הלועפל המדקה שמשמ ,םייחיק ד ר"ד ריכזמהו רנזולק 

.בורקב הב ליחתהל ןושלה דעו תעדבש םירובד לודיג לש 

םיקסועה להק תלעותל הדעווב ונודינש םיחנומה בור תא ןלהל םיאיבמ ונא 

תכרעמב הדעווה ןודתשכל םהב לוחל םילולע םייונישש םיריעמו וז הכאלמב 

.הפקיה אולמל םיחנומה 
תרווכב הדובע ינימ לכל רישכמ — רוכמ 1 

הרובדהש המ לכ-(ימוי הראמ ןוגכ ,לובי) הראמ (הלועפ) הירא 2 
(.הז ךרוצל ףיסא הלמב שמתשהל ןיא) תרווכל האיבמו הרוא 

AVachs, wax — .דועש 3 

הכתהל תודעוימ תולח ירישו .דועש תוכיתח — ת^ ,דועש 4 
.שבכמב תרמשנה תלוספ — תפג 5 

.שבד םיאלמ .ריאתש הלח - הרעי 6 

.הנטק הרעי — תירעי .7 
.תולח יתש ןיבש ללח — דצמ .8 

הועש הסכמ — תויפצ '٦ ,תיפצ 9 

הלחה ןיינבל דוסיה (הועש") דסמ 10 
.דלו הליכמה הלה — ןק 11 

.דבלב םירכז יציב הליטמה הכלמ - תירכז .12 

.(،דנש דע) הריעצ הכלמ תלעב םירובד תחפשמ - ליחנ .13 
Drohne, dronee — רכז .14 

.תרווכה ןמ הכלמה תא אצוה — םתי .15 
.תדמתמ הניחב םשל םינזאמ לע תדמועה תרווכ — ןחבמ-תרוכ .16 

.תנטקומ תרווכ — הסירע .17 
תפסונה המוקה — ("הילע יבג לע הילע" וא "הינש הילע" ןכו) הילע 18 

.תרווכבש (תופסונה תומוקה וא) 

.הכלמה את — ןות .19 
הכלמה תנגהל ינילול (לול--) בולכ ןמ — תילול .20 

.הכלמה תאילכל בולכ — רגוס 21 

.הכלמה דעב תמסוחה תשר — םוסחמ 22 

האיציל היושעה תלד !תולחה ןמ םירובד תקחרהל רישכמ — ןקפמ .23 
.הסינכל אלו דבלב 

םירובדה תחונמל חתפה די לע חול — (םירובד לש) ףדמ .24 
םיטוח תלחשהל רישכמ —לחשמ .25 

.תלעופה הרובדה ילגרל דומצה הקבא שוג — הדימצ .26 

.הלחה יאתב הקבדוהו הרגאנש הקבא — התפר .27 

.הרעיה יאת ךותב תורוזפה ףוצ תופיט —םיסיסר 28 

תעיקב ינפל ןוותה םומיחל דעוימה רישכמ - (םירובד-תרגדמ) הךגדמ 30 
הכלמה 
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