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 'א ךמסמ                    

            םיפתתשמל תוארוה

 מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה
 01/2021 'סמ יבמופ זרכמ

 הדוהי רוא ,4 והינתנ ינוי 'חר

 073-3388451 :סקפלט            

 
 חותיפ ,םישיבכ תודובע עוציב  01/2021 'סמ יבמופ זרכמ יאנתו תוארוה

 תרגסמ םכסה – תויתשתו

 העש  םוי ךיראת עוריאה

 )הבוח(  םיעיצמה סנכ

 םוז תנכות תועצמאב

 13:00 'ה 21.01.2021

 13:00 'ד 27.01.2021 הרהבה תולאשל ןורחא דעומ

 13:00 'ד 03.02.2021 תועצה תשגהל ןורחאה דעומה

 םיזרכמה תבית תחיתפ דעומ

 םוז תנכות תועצמאב

 13:30 'ד 03.02.2021

 

 יללכ .1

 תייריע לש תיעוציב עורז תשמשמה )ןימזמה וא/ו הרבחה - ןלהל( מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה .1.1

 ,םישיבכ תודובע עוציב – זרכמה אשונב תועצה םהמ לבקל תנמ-לע םינלבקל הנופ ,הדוהי רוא

 ינורקעו ידוסי יאנת ,וז תורשקתה לש התנוכתמ לשב .הייריעה יכרצ יפ לע תויתשתו חותיפ

 .ןלבקה לש ההובג תונימז איה הז זרכמ יפ לע תורשקתהל

 ,תיאשר היהת הרבחה ,ןכ לע .תרגסמ םכסה לש תנוכתמב ונה הכוזה ןלבקה םע םתחייש םכסהה .1.2

 .היכרצ יפ לע ,תעל תעמ ,זרכמה אושנ תודובע עוציב הכוזהמ שורדל ,אלמה התעד לוקיש יפ לע

 והשלכ ףקיה וא ילאמינימ ףקיהב הדובע תונמזה עוציבל תבייחתמ הנניא הרבחה יכ רהבוי

 ,זרכמה אושנ תודובעה עוציב ךרוצל םירחא םינלבקל תונפל תיאשר היהת הרבחה ,ןכ ומכ .בייחמ

 .הכוזה ןלבקל יהשלכ תוידעלב תונקהל ידכ הז זרכמב ןיא יכ רהבוי .ןידה תוארוהל םאתהב

 ,םיכוז רפסמ ןיב זרכמה אושנ תורשקתהה תא לצפל תיאשר היהת הרבחה יכ ןיוצי ,ךכמ הרתי

 ,"ןושאר רישכ" לש הרדגהב( זרכמב םיכוזכ םיפתתשמ רפסמ רידגהלו ,התעד לוקישל םאתהב

  .םהל קנעויש ללקושמה יפוסה ןויצה י"פע וגרודיש )"ינש רישכ"
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 תוושהל בייוחמ היהי ,ללקושמה יפוסה ןויצה תניחבמ האלה ןכו ינשה םוקמב גרודיש עיצמה

  .הלוז רתוי איהש לככ ,ןושארה םוקמב תגרודמה רתוי הלוזה העצהל ולש ריחמה תעצה תא

 יזא ,5% לע הלוע ינשהו ןושארה םוקמב תוגרודמה תועצהה יתש ןיב שרפההו היה ,ןיפוליחל

 תא תוושהל )ללקושמ ןויצ י"פע( ינשה םוקמב גרודמה עיצמל עיצהל תיאשר היהת הרבחה

 גרודמה עיצמה םא קר .ותעצהמ הלוז איהש לככ ,הנושאר תגרודמה העצהל ולש ריחמה תעצה

 עיצמל תונפל הרבחה תיאשר היהת ,ולש ריחמה תעצה תא תוושהל םיכסה אל ינשה םוקמב

  .האלה ןכו ,ליעל רומאכ ,ולש ריחמה תעצה תא תוושהל ול עיצהלו וירחא אבה

 תדימ תא ,רתיה ןיב ,לוקשלו םיכוזה ןיב ןגוה ןפואב תודובעה תא לצפל תיאשר היהת הרבחה

 .חרכהב הווש הקולחל תבייוחמ הניא ךא ,דועו תויעוצקמה תמר ,םהלש תונימזה

 הרומתב ,)073-3388451( ינופלט םואיתב הרבחה תוריכזמ ידרשמב שוכרל ןתינ זרכמה יכמסמ תא .1.3

 תועשב הרבחה ידרשמב תולע אלל זרכמה יכמסמב ןייעל ןתינ .ורזחוי אלש ₪ 5,000 לש ךסל

 .הייריעה לש טנרטניאה רתאב וא תוליעפה

 םיעיצמ סנכ .2

 םשרהל שי .םוז תנכות תועצמאב 0013: העשב 01.202121. ךיראתב ,'ה םויב ךרעיי םיעיצמה סנכ .2.1

 .השיגפל רושיק לבקל ידכב הייריעה רתאב שארמ

 םוזב ףתתשמה לע .זרכמב תופתתשהל ףס יאנת הווהמו הבוח הניה םיעיצמה סנכב תוחכונה .2.2

 .גציימ אוהש הרבחה םשו אלמה ומש תא בותכלו המלצמה תא קילדהל

 לספת ותעצהו זרכמל העצה שיגהל רישכ היהי אל ,ליעל רומאכ ,םיעיצמה סנכב ףתתשי אלש עיצמ .2.3

 .ןוידל אבות אלו ףסה לע

 ריחמה תעצה .3

 .הרבחה ןוריחמל הדיחא החנהב ףתתשמה בוקני וב ןפואב שגות תשרדנה העצהה .3.1

 וצ תלבק דעוממ הדובע ימי 7 ךותב תודובעה עוציבב ליחתהל ךורע תויהל שרדיי הכוזה עיצמה .3.2

 םיכמסומ םימרוגמ םירושיא תלבק ללוכ ,תודובעה תא םייסל וילע היהיו ,תודובע תלחתה

 .הדובעה תלחתה וצב בוקנה דעומב ,)ןיד יפ לע בייחתמו הדימב(

 ,ךכיפל .םינמממה םימרוגה ןמ יביצקת רושיא תלבקב תינתומ ומע תורשקתהה יכ ןלבקל עודי .3.3

 םימרוגהמ םיביצקת תלבק רושיא אוה ירוביצ הנבמ לכב זרכמה אושנ תודובעה עוציבל יאנת

 יזא ,ןמממה םרוגהמ יביצקת רושיא לבקתי אלש לככ -  רהבויו .תודובעה עוציב תא םינממה

 ןפואב וא ללכב( תודובע תריסמ  יאל עגונב הרבחה דגנכ הנעט לכ תולעהלמ עונמ היהי ןלבקה

 .ב"צויכו תודובע יפקיה תנטקה ,)יקלח

   .תודובעה עוציב רתאב םילעופ תניל רתות אל יכ תאזב רהבומ ,קפס רסה ןעמל .3.4

 םחתמב רמוש ביצהל שרדנ תודובעה עוציב םשל יכ הרבחה ט"בק טילחיו הדימב יכ רהבוי .3.5

 תויחנהל םאתהב ונובשח לע הרימש תבצהב ביוחי הכוזה עיצמה ,איהש הביס לכמ ,תודובעה

 .ובצויש םידבועל ןתנייש רושיא י"פעו ט"בקה
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 עיצמהו זרכמב הכוזה עיצמה ידי-לע וקפוסי תודובעה עוציבל םישורדה םירזיבאהו דויצה לכ .3.6

 .ךכ ןיגב ףסונ םולשת לכל יאכז היהי אל זרכמב הכוזה

 ךותב .םיטקיורפ לוהינל "טנופסקא" תכרעמב שמתשהל וילע היהי זרכמב הכזי םא יכ עדוי עיצמה .3.7

 התועצמאב לבקל ,הרבחל םינוש םיחוויד וז הנכות תועצמאב ריבעהל הכוזה עיצמה לע היהי ,ךכ

 .דועו יטנוולר עדימ

 תויתשת םהב תומייק רשא םירוזאב םיאצמנ תודובעה הנעצובת םהב תודובעה ירתא יכ ,רהבומ .3.8

 היהי זרכמב הכוזה עיצמה לעו ב"ויכו קזב ,םילבכ ,ןופלט ,למשח ,זוקינ ,בויב ,םימ :ןוגכ תומייק

 םיטביהל ,םיבשותל םידרטמו תוערפה תעינמל עגונה לכב ,ראשה ןיב ,הרתי הדפקה דיפקהל

 תויתשתה לע הרימשלו לגר יכלוה רבעמל ,תוחיטבה יללכ לע הרימשל ,םייתרובעתו םייתוחיטב

 זרכמב ףתתשמה עיצמה .ידעלבה ותעד לוקיש יפ-לעו ןימזמה תושירד יפ-לע לכה ,תומייקה

 .ותעצה תשגהל רבוע וילוקיש לולכמב םתוא חקל יכו ול םיעודי ולא םירבד יכ ריהצמ

 ,ראשה ןיב ,ותוירחאבו ונובשח-לע םישרדנה םימואיתה לכ תא עצבל שרדיי זרכמב הכוזה עיצמה .3.9

 ,למשח ,בויב ,םימ קותינל ,םיינכמ םילכ רבעמל ,תיתשת רמוח תואשונ תויאשמ תרבעהל עגונב

 .תודובעה רתא רודיג ,יתרטשמ חוקיפו הרזע תנמזה ,יטנבלר םיאתמ טוליש תבצה

 ,ןוחטב תורדג ,ותוירחאבו ונובשח-לע ,תודובעה רתאב םיקהל שרדיי הכוזה עיצמה .3.10

 רתאל םישרומ יתלב םימרוג תשיג ענמיש רחא הרהזאו תוחיטב יעצמא לכ ןכו םימוסחמ ,תוציחמ

 תויחנהל םאתהב ,ותומדקל בצמה תרזחהו תודובעה םויס םע םקוריפל גואדל ןכו תודובעה

  .חקפמה

 עוציבל םישורדה םירושיאהו תונוישירה תגשהל שורדה לכב לפטל בייחתמ הכוזה עיצמה .3.11

 אל ךכ ןיגב .םתלבק ךרוצל תושורדה תויוברעהו תואצוהה לכ תא תויושרל םלשלו תודובעה

 .ףסונ םולשת ןלבקל םלושי

 ירושיא ,תודובעה עוציב תלחתה ינפל ,תויטנבלרה תויושרהמ לבקל יארחא הכוזה עיצמה .3.12

 םייעקרק תת תיתשת יווקו םינקתמ לש סלפמלו םוקימל רשקב שורדה עדימה לכ תאו רבעמ

 תושרה םעטמ חקפמ תנמזהל גואדלו )ב"ויכו םילבכ ,לועית ,בויב ,קלד ,ןופלט ,למשח ,םימ(

 וא יעקרק תת ןקתמל ךומסב תודובעה עוציב ןמז לכ ךלהמב םוקמב חכונ היהיש תכמסומה

 .ותייצח

 אלל ,יעקרק תת ןקתמל ךומסב הדובע לכ הכוזה עיצמה ידי-לע עצובת אל יכ ,רהבומ .3.13

 .דבלב הכוזה עיצמה ןובשח לע היהי ל"נה חקפמה רובע םולשתה רשאכ ,ל"נכ חקפמ תוחכונ

 לכ הכוזה עיצמל םיקי אל תויושרה יגיצנ תוארוה עוציבמ האצותכ תודובעה עוציבב בוכיע .3.14

 .ךכ ןיגב ףסונ םולשתל ןימזמה דגנכ השירד וא העיבת ,הנעט

 תודובעה רתאב בצמה תא בישהל יארחא הכוזה עיצמה היהי תודובעה עוציב םויס דעומב .3.15

 ומרגייש םימגפהו םיקזנה לכ ןוקית תוברל ,תודובעה עוציב תלחתה םרטב היהש יפכ ,ותומדקל

 בוחרה ינקתמל ,היחמצל ,ראשה ןיבו ,תודובעה עוציבמ אצוי לעופכ ותביבסלו תודובעה רתאל

 .ותביבסבו תודובעה רתאב אצמנה רחא שוכר לכלו
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 זרכמה יכמסמב ןיוצמכ ,תודובעה ףקיה ,ןכ לעו תרגסמ םכסהב רבודמה יכ ,תאזב רהבומ .3.16

 ףקיהמ לידגהל וא/ו תיחפהל תיאשר היהת הרבחה יכו ןדמוא רדגב וניה - ינכטה טרפמב תוברל

 דרפנ יתלב קלח הווהמה םידחוימה תוארוההו םיאנתה טרפמב טרופמכ זרכמה אושנ תודובעה

  .תודובעה וא תודיחיה יריחמב הלעמ יפלכ יוניש אלל - הז זרכממ

 36 לש תיברמ הפוקת ךשמל תרגסמה םכסהב שומיש תושעל תיאשר היהת הרבחה .3.17

 זרכמה אושנ תודובע ,בתכב הדובע תו/הנמזה תועצמאב ,תעל תעמ ,ןלבקהמ ןימזהלו םישדוח

 םימרוגה ללכ ידי לע רשואמ ביצקת לש ומויקלו ורושיאל ףופכב תאזו ,םינוש םירתאב

 תרגסמב היתואצוהש דבלבו ,טקיורפ לכל סחיב ,םישרדנה םירושיאה אולמ תלבקו םיכמסומה

 תואצוהו היה .)"תואצוהה ןדמוא" :ןלהל( מ"עמ ללוכ אל ₪ 30,000,000 לע ולע אל הז םכסה

 ךרוצ אלל ידימ ןפואב הז םכסה לש ופקות גופי ,מ"עמ ללוכ אל ח"ש 30,000,000 ולע הרבחה

 יפ לע וא/ו ןיד יפ לע הרבחה לע לדגוה תורשקתהה ףקיה םא אלא ,ןלבקל שארמ העדוה ןתמב

 .הזוחה

 25% דע לש רועישב היתואצוה ןדמוא תא לידגהל תיאשר היהת הרבחה יכ רהבוי ,םלואו .3.18

 ,תורשקתהה ןמז קרפ הלעי אל הז בצמב ךא תויתשתו חותיפ ,םישיבכ גוסמ תודובע עוציב ךרוצל

 .ןיד יפ לע תורשקתהה תא לידגהל התוכמסמ עורגל ילבמ תאז .םישדוח 36 לע ,הרקמ לכב

 ילאמינימ יפסכ ףקיהב תודובע ןלבקל רוסמל תבייחתמ הניא הרבחה יכ רהבוי ,תאז םע .3.19

 תובייחתה רצוי וניא ,הז רשקהב ,ןדמואהו תורשקתהה תפוקת לכ ךשמב וא הנש לכב והשלכ

 .םייופצ תוסנכה / תודובע יפקיה ןיינעל הכוזה יפלכ יהשלכ תיטפשמ

 ףקיה תא ןיטקהל ,ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,תבייח אל ךא ,תיאשר היהת הרבחה .3.20

 הז םכסהב ןיאש ךכ ,םירחא םינלבק וא/ו םיקפס לצא םימיוסמ תודובעו םיטירפ ןימזהלו הזוחה

  .ןלבקל תוידעלב וא תופידע תונקהל ידכ

 תועודי ןלהלו ליעל תוטרופמה תוארוההו תוביסנה לכ יכ ,ריהצמ זרכמב ףתתשמה עיצמה .3.21

 .זרכמל ותעצה תשגהל רבוע וילוקיש לולכמב תאז חקל יכו ול

 זרכמב תופתתשהל ףס יאנת .4

 שי ןכו ןלהל םיטרופמה םיאנתה לכב דומעל )םירבדה רשקהל םאתהב( עיצמה לע וא/ו העצהה לע

 :ולא םיאנתב הדימעה תא רורב ןפואב םיחיכומה םירושיאהו םיכמסמה לכ תא העצהל ףרצל

 םירבטצמה ףס יאנתב םידמועה םיילארשי םינלבק םהש םיעיצמ קרו ךא זרכמב ףתתשהל יאשר
 :ןלהל 4.4-4.6-ו 4.3, 4.2 , 4.1 םיפיעסב םיטרופמה

 :יעוצקמ ןויסינו גוויס תושירד .4.1

 תודובעל םינלבק םושיר קוח יפל םינלבקה סקנפב םושרה ילארשי ןלבק וניה עיצמה .4.1.1
 2 'ג יפסכ גוויס )חותיפו תיתשת ,םישיבכ( 200 ףנעב ,1969-ט"כשת תויאנב הסדנה
 קתעה ותעצהל ףרצי עיצמה ,ליעלד ףסה יאנתב עיצמה לש ותדימע תחכוהל .תוחפל
 .םינלבקה םשר תאמ ףקותב ןלבק ןוישיר לש רוקמל ןמאנ
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 ינש תוחפל 1.1.2016 םוימ לחה ,הנשמ ןלבקכ וא ישאר ןלבקכ ,םייסו עציב ןלבקה .4.1.2
 לש ופקיה רשאכ ,םיירוביצ םיפוג רובע חותיפו תויתשת ,םישיבכ גוסמ םיטקיורפ
 ללוכ אל( ח"ש ןוילימ השימח לש םוכס לע הלע וללה םיטקיורפה ןמ דחא לכ תוחפל
  .)מ"עמ

 וניא חנומה .דחא הדובע רתאב חותיפו תויתשת ,םישיבכ תודובע עוציב = "םיטקיורפ"
 .םינוש הדובע ירתאב תרגסמ םכסה לש תנוכתמב ועצובש םיטקיורפ ללוכ

 

 תויושר ,םיינוריע םידיגאת ,תוימוקמ תויושר םנה הז זרכמ יכרצל "םיירוביצ םיפוג"
 ףוג" תרדגהל הנועה ףוג לכ ןכו ,תויתלשממ תורבח ,הלשממ ידרשמ ,הנידמה
 .1985 -ה"משת ,ביצקתה תודוסי קוחב םתרדגהכ "ךמתנ ףוג" וא "בצקותמ

 תא שיגיש םיטקיורפה לכל סחיב ףרצל עיצמה לע ,הז ףס יאנתב ותדימע תחכוהל
 .יפוס ןובשחו 2 ספוט ,1 ספוט :םיאבה םיכמסמה

 
 לש יטנוולר ןויסינ ילעב םהינש ,ךמסומ יחרזא סדנהמו ךמסומ הדובע להנמ קיסעמ עיצמה .4.2

 וילע הז יאנתב עיצמה לש ותדימע תחכוה ךרוצל .זרכמה אושנ תודובעב תוחפל םינש 5
 םייח תורוק ,תודועת ןכו עוציבה סדנהמו הדובעה להנמ לש םתקסעה לע ח"ור רושיא ףרצל
 .ןידכ תונוישירו

 שבכמ-1 ,950 גוסמ  םילפוש JCB , 2 גוסמ םינורפחמ 4 :אבה הדובעה דויצ עיצמה תולעבב .4.3
 .ומש לע ףקותב תונוישיר עיצמה גיצי דויצה לע תולעב תחכוה ךרוצל . 120 גוסמ

 :העצהה תוברע .4.4

 זרכמ תוברע ותעצהל ףרצי עיצמה ,זרכמה יאנתב הדימעל ויתויובייחתה תחטבהל .4.4.1
 תוברעה .)"תוברעה" :ןלהל( 4 'סמ ךמסמב ב"צמה חסונב ,ולש קנבה ןובשחמו ומש לע
 תילארשי חוטיב תרבח וא ילארשי קנב תאמ ,תינתומ יתלבו תימונוטוא היהת
 אהי ןימזמה .)₪ ףלא האמ :םילימב( ₪ 100,000 לש ךס  לע היהת תוברעה .תישרומ
 .תקמונמ יתלבו תידדצ דח הינפ יפ לע תוברעה תא טלחל יאשר

 םויל דעו תועצהה תשגהל ןורחאה דעומהמ לחה הפקותב דומעת תוברעה .4.4.2
 הפוקתל תוברעה ףקות תכראה עיצמהמ שורדל תיאשר אהת הרבחה 01/07/2021

 תעיקפ דעומ ינפל םימי )העבש( 7 תוחפל וז השירדל הנעי אל עיצמהו היה .תפסונ
 ,ידימ ןפואב תוברעה תא טלחל תיאשר הרבחה היהת ,עבקייש רחא דעומב וא תוברעה
 .ותעצהב רזחש ימכ  בשחיי  עיצמהו

 יפ לע שרדנכ עוציב תוברע הרבחל רוסמיש רחאל דימ ,הכוזה עיצמל רזחות תוברעה .4.4.3
 .םכסהה

 דמע אל עיצמה וב הרקמ לכב תוברעה תא טלחל תיאשר אהת הרבחה .4.4.4
 .קנבה ינפב תוברעה בתכ תגצה ידי לע תאזו ,זרכמה יאנת יפ לע ויתויובייחתהב
  .עיצמל םכל םדוק תונפל וא התשירד ססבל ךרטצת אל הרבחה

 :תיסנניפ תונתיא תחכוהל תושירד .4.5

 לש ןורחאה רקובמה יפסכה ח"ודהש דיגאת ,קרו ךא ,זרכמב ףתתשהל יאשר .4.5.1
 ח"ודה ףוגב וא/ו ח"ור לש תעדה תווחב "יח קסע" תחנה יבגל הרעה ללוכ וניא דיגאתה
 .עיצמה לש ח"ור תאמ רושיא עיצמה שיגי ,ךכ ךרוצל .ומצע
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 אל )₪ ןוילימ םיעברא :םילימב( ₪ 40,000,000 -מ תחפי אלש יפסכ רוזחמ עיצמל .4.5.2
 ח"ור רושיא ותעצהל ףרצי עיצמה .2019-ו 2018 ,2017 םינשב רבטצמב מ"עמ ללוכ
 .הז יאנתב ותדימעל החכוהכ

 ןיאו קוריפ וא לגר תטישפ ,םיכילה תאפקה ,םיסכנ סוניכ יכילהב אצמנ וניא עיצמה .4.5.3
 אל ןכו ןועריפ תולדח ינפב דמוע וניא אוה ,הז גוסמ ודגנ תודמועו תויולת תושקב
 יבג לע ח"ור וא ד"וע רושיא ותעצהל ףרצי עיצמה .םייתוהמ םילוקיע ויסכנ לע ולטוה
 .הז יאנתב ותדימעל החכוהכ 7 ךמסמ

 רוטפ / סמ יוכינ לע םירושיא לעבו קוחכ תונובשח ירפס להנמ ,מ"עמ ךרוצל השרומ קסוע .4.6
 .המושה דיקפ םעטמ

 תואקסע קוחו 1976 – ו"לשתה ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל םישרדנה םירושיאה לכ לעב .4.7

 .1971 - ו"לשתה ,)תונובשח לוהינ תפיכא( םיירוביצ םיפוג

 .םינלבקה רויסב ףתתשהו זרכמה יכמסמ תא הרבחהמ שכרש ימ .4.8

 םירושיא ותעצהל ףרצי אל וא/ו ליעלד םיטרופמה ףסה יאנתב ומצעב דומעי אל רשא עיצמ .4.9
 .ותעצה תא לוספל ןימזמה יאשר  ,ליעלד ףסה יאנתב דמוע אוה יכ םידיעמה

 ליעל עובקה ףסה יאנתב דמוע םהמ דחא קרש םידיגאת רפסמ לש תפתושמ העצה .4.10
 .לבקתת אל

 
  םיפסונ םיכמסמ ףוריצ .5

 םירחא םיכמסמלו ותמיתחב םימותח םשיגהל וילעש זרכמה יכמסמל ףסונב( ותעצהל ףרצל עיצמה לע

 :םיאבה םיכמסמה תא ,)ףרצל שרדנש

  .ליעל 4 ףיעסב םילולכה םיאנתב עיצמה וא/ו העצהה תדימע תא םירשאמה םיכמסמ .5.1

 ךמסמה רשואי - והשלכ ךמסמל ח"ור / ד"וע רושיא שרדנ .עיצמה י"ע םימותח זרכמה יכמסמ לכ .5.2

  .שרדנכ

  .עיצמה ידי לע תומותח ןהשכ זרכמה יפתששמל וחלשנש הרהבה תובושת .5.3

 .עיצמה ידי לע םותח םיעיצמה סנכ לוקוטורפ .5.4

 ."רוקמל ןמאנ" תמיתחב רשואמ םושר ןלבק תדועת קתעה .5.5

 םיאנתה טרפמבו זרכמה יאנתב טרופמכ - העצהה תחטבהל חוטיב תרבח תוברע / תיאקנב תוברע .5.6

 .םידחוימה

 תומישרהו תונובשח יסקנפ להנמ אוהש דיעמה ןובשח האורמ וא המושה דיקפמ ףקת רושיא .5.7

 םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפ לע ףסומ ךרע סמ קוחו הסנכה סמ תדוקפ יפ לע להנל וילעש

 .1971 - ו"לשתה ,)תונובשח לוהינ תפיכא(

 .השרומ קסוע עיצמה תויה רבדב הפקת הדועת .5.8

 :דיגאת וניה עיצמהו הדימב .5.9



 

 ________________ :עיצמה תמיתח     157 ךותמ 8 דומע
 

8 

 ;הרבחה לש תודגאתה תדועת .5.9.1

 העצהה תשגה דעומ ינפל שדוחמ רחואי אלש ךיראתל ןכדועמ תורבחה םשר ח"וד תיצמת .5.9.2

 .זרכמב

 .עיצמב המיתח ישרומ רבדב ד"וע רושיא .5.9.3

 :תופתוש וניה עיצמהו הדימב .5.10

 .ד"וע וא/ו תויופתושה םשר לצא תופתושה םושיר תדועת .5.10.1

 .תופתושה םשב המיתחה תויוכז רבדב ח"ור וא ד"וע רושיא .5.10.2

 ,ןלבקה י"ע םימותח םהשכ ,זרכמה יכמסמ תרגסמב םיללכנה םיחפסנה לכ לש קתעה .5.11

 .ןידכ םיתמואמו םירשואמ

 לכ םעו זרכמב ףתתשמה עיצמה לש ותעצה םע דחי ,ל"נה םיכמסמה לכ תא שיגהל שי .5.12

  .זרכמה יכמסמ

 תיאשר םיזרכמה תדעו היהת - רומאכ םישקובמה םיכמסמה לכ אלל שגות רשא העצה .5.13

 .הלסופל

 םירבסהו תואמגוד ,םיכמסמ .6

 קלח םיווהמה םיכמסמה לכב ןייעל ,זרכמל ותעצה תשגה םרטב יאשר זרכמב ףתתשמה עיצמה .6.1

 תוריכזמ ידרשמב ,זרכמל רשקב םירבסה לבקלו ץוחנ טרפ לכ קודבלו תוארל ,זרכמהמ דרפנ יתלב

 .שארמ םואיתו העדוה רחאל ,הרבחה

 תינכדעה ותרודהמב תידרשמ ןיבה הדעוה תאצוהב הינב תודובעל יללכה טרפמה יכ ,רהבומ .6.2

 .זרכמה יכמסממ דרפנ יתלב קלח הווהמ ךא ףרוצמ וניא - הנורחאהו

 לכ תוברל ,זרכמה יטרפ לכ תא קדבו האר אוה יכ ריהצמ ,זרכמה יכמסמ לע ומתחב ,עיצמה .6.3

 םיטרפה לכ תאו םיריחמה לכ תא תללוכ ותעצהו )ואל םא ןיבו ופרוצ ולא םא ןיב( ול םיחפסנה

 .זרכמב םיטרופמה

 העצהה תשגה .7

 םיפסונ םיכמסמו העצהל תוברעה ףוריצבו זרכמה יכמסמ לכ ףוריצב ,ותעצה תא שיגהל עיצמה לע .7.1

  .)ב"ויכו םירושיא ,תוצלמה( ומעטמ

 וילע .זרכמה יכמסמ לכב םישרדנה םיטרפהו םיזוחאב ותעצה רועיש תא וידב אלמל עיצמה לע .7.2

 יכמסמ לכב ךכל דעוימה םוקמב םותחל ןכו ,ל"נה םיכמסמהמ ףד לכ לע תובית ישארב םותחל

 .ותבותכ תאו ומש תא רורב בתכב ןייצלו זרכמה
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 תללוכו ךמסמו דומע לכ ילושב עיצמה ידי-לע הרוגסו האלמ איהשכ הז זרכמל עיצמה תעצה תא .7.3

 קתועב ,"תועצהה תפטעמ"ב שיגהל שי - זרכמב שרדנכ םיפסונ םיכמסמו זרכמה יכמסמ לכ תא

 רחואי אל ,דבלב תינדי הריסמב ,הרבחה תוריכזמ ידרשמב םיזרכמה תביתל הסינכהלו ,דחא

 .תועצהה תשגהל ןורחאה דעומהמ

 תאמ "לבקתנ" תמתוחב תועצהה תפטעמ תא םיתחהל עיצמה לע ,זרכמה יכמסמ תריסמ םרטב .7.4

  .הרבחה תוריכזמ

 .ולש רחא יוהיז ןמיס לכ וא עיצמה לש ומש תא העצהה תפטעמ לע ןייצל ןיא .7.5

 רתויב הבוטה העצהה תעיבקו תועצהה תניחב יבלש .8

 :ןלהל טרופמכ ,םיבלש רפסמ פ"ע ונחביי תועצהה

 . זרכמה לש ףסה יאנתב תועצהה תדימע תניחב - 'א בלש .8.1

 עורגל ידכ רומאב ןיא .ןוידל אבות אלו לספת - זרכמה לש ףסה תושירדב הדמע אלש העצה

 .םיכמסמ תמלשהל םיעיצמל תונפל םיזרכמה תדעוו הרבחה תוכמסמ

 ךרוצל ןובשחב ואבוי ומלשויש םיכמסמה - םיכמסמ תמלשהל הינפ ךרעתש לככ יכ תאזב רהבומ

 םא טילחהל תעד לוקיש היהי תיעוצקמה הדעוולו זרכמה לש ףסה יאנתב תועצהה תדימע תניחב

  .ןלהל םיביכרה פ"ע תועצהה דוקינ ךרוצל ןובשחב ואבוי ולא םיכמסמ

  עיצמהו העצהה לש תוכיאה ביכר הניחב -  'ב בלש .8.2

 גוסמ ,ךליאו 1.1.2016 םוימ םייסו עציבש םיטקיורפ ינש תוחפל לש המישר שיגי עיצמה .8.2.1

 שיגי עיצמהו הדימב .ףסה יאנתב םידמועה םיירוביצ םיפוג רובע תויתשתו חותיפ ,םישיבכ

 םיכמסמה לכ םהל ופרוצו ליעלש ףסה יאנתב םידמוע םלוכ רשא ,םיטקיורפ ינשמ רתוי

 עיצמה .)םיטקיורפ 5 ןיגב יברמ דוקינ( תודוקנ 30 לש ילאמיסקמ דוקינל הכזי יזא ,םישרדנה

 .1 'סמ ספוטב םיטקיורפה תא ןייצי

 תאמ הצלמה ןכו פ"הנמ וא ןימזמה ידי לע םותח יפוס ןובשח ,1 ספוט :טקיורפ לכל ףרצי עיצמה .8.3

 .2 'סמ ספוט חסונב ומעטמ פ"הנמ וא ןימזמה

 ותנווכבש םידבועה תמישרו ודי לע םיקסעומה חתפמה ישנא תמישר ותעצהל ףרצי עיצמה .8.4

 ףוריצב ,'וכו הדובע  ילהנמ ,עוציב יסדנהמ ,םילהנמ ללוכ ,העצהה אושנ טקיורפב קיסעהל

 3 'סמ ספוטב ,יטנוולר ןויסינ טוריפ תוברל ,םייטנבלר םיפסונ םיטרפו תוצלמה ,ח"וק ,תודועת

 .3 'סמ ספוטב תווצה ישנא תומש תא םושרי עיצמה .העצהה יאנתל ףרוצמה

 ךרוצל שיגה עיצמהש םיכמסמה וקדביי ובו ,'ב בלשל ורבעי ,ליעלד 'א בלשב ולספנ אלש תועצהה .8.5

 היהי העצהל תוכיאה םדקמ .הרבחה םעטמ יסדנה -יעוצקמ םרוג י"ע ותעצהל תוכיא ןויצ ןתמ

 םיטרופמה םינוירטירקל םינויצה לש ללקושמ עצוממכ לבקתמה 100-ל 0 ןיב דדמנה ןויצה

 .ןלבקה תעצהל יפוסה ןויצהמ 30% לש ללוכ לקשמ ןתניי תוכיאה םדקמל .ןלהל הלבטב
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  .70%-מ ךומנ היהי הלש תוכיאה ןויצ רשא העצה לוספל תיאשר  הרבחה .8.6

 םיחקפמ ,םיננכתמ ,הדובע ינימזמ םע רשקתהל םיאשר הרבחה יגיצנ ,תוכיאה ןויצ תעיבק ךרוצל .8.7

 עציב עיצמהש תודובע יבגל םהלש ןוצר תועיבש תדימ תא םהמ שקבלו םיטקיורפ ילהנמו

 עיצמהש םימדוק םיטקיורפל סחייתהל תיאשר  הרבחה .םחוקיפו םלוהינ תחת וא םתנמזהב

  .עיצמה םע םיסחיה לולכממ ונוצר תועיבש תדימ תא עובקלו ורובע עציב

 יסחי דוקינ רואית ןוירטירק

  עיצמה ןויסינ

 םימוד םיטקיורפ עוציבב עיצמה ןויסינ
 םיפוג רובע תויתשתו חותיפ ,םישיבכ(

 לכ לע - ךליאו 1.1.2016 םוימ )םיירוביצ
 ,םיטקיורפ ינשל רבעמ עיצמה ףרצש טקיורפ
 .10% עיצמה לבקי ,ףסה יאנתב םישרדנה
 הז ןוירטירק רובע יברמה דוקינה לכה ךסב
 .30% דע דומעי

                 30% 

 ןוצר תועיבש
 עיצמה יתורישמ

1.  

 ינשל סחיב םיטקיורפה ינימזמ תאמ תוצלמה
 :ףסה יאנתב םידמועה תוחפל םיטקיורפ

 סחי ,תושימג ,ריהמ הנעמ( תורישה תמר -
 . )בידא

 חותיפ ,םישיבכ תודובעב ןלבקה תויעוצקמ -
 .תויתשתו

 .ביצקתבו םינמז תוחולב ןלבקה תדימע -

 .ךרוצה תדימב  רובגת תלוכי -

 .ןלבקה תוירחאו תונימא -

 

  .הדימ תמא לכל 10%

 עצבתי תוצלמה יתשמ רתוי הנשגות םא*
 .הדימ תמא לכב םינויצ עצוממ בושיח

                 50% 

 תיללכ תומשרתה
 עיצמה תווצמ

 וקסעויש חתפמה ישנאמש ןוצר תועיבש
 ,יטנוולר ןויסינ ,קתוו ,הלכשה -טקיורפב
 .ב"צויכו תודועת ,הכמסה

 

 

               20% 

 100%                כ"הס  .2
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 דחא לכמ שורדל תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה ,ליעל רומאה תויללכמ  עורגל  ילבמ .8.8

 םהיתויובייחתה עוציבל עיצמה לש ותלוכיו ונויסינ תוברל ,ותעצה תודוא ףסונ עדימ םיעיצמהמ

 תוריקחו תוקידב ךורעל ,תבייח אל ךא ,תיאשר הרבחה .זרכמל העצהה וא/ו זרכמה יכמסמ יפ לע

 תוקידבה תואצותב שמתשהל ,תבייח אל ךא ,תיאשר היהת הרבחה .עיצמה לש ונויסינ תודוא

 .תועצהה תכרעה ךרוצל )ושענ םא(

 תורשכה תועצהה ,ןלהל רומאל ףופכב - )תוכיא + ריחמ( תועצהה גורידו לולקש בלש -'ג בלש .8.9

 -ו תוכיא 30% – תולקשמהו הדימה תומאל םאתהב וללקושי )ועבקנש ףסה תושירדב ודמעיש(

   .ריחמ 70%

 הלביק רשא ,זרכמה תושירד אולמב הדמעש הרשכה העצהה אהת רתויב הבוטה העצהה .8.10

 וגרודי תורשכה תועצהה רתי רשאכ ,רתויב הובגה )העצה תוכיא +ריחמ( ללקושמה ןויצה תא

 .המאתהב

 אהת ,)רתויב הובגהו( ההז ללקושמ דוקינ תולעב הנייהת רתוי וא תועצה יתש וב הרקמב .8.11

  תעצה ןיינעל ,תפסונ תורחמתה לש ךילהב טוקנל - דבלב םיעיצמ םתואל סחיב תיאשר הרבחה

 .תוכוז תועצה 'סמ לע זירכהל וא רתויב הובגה דוקינה תלעב העצה תלבקל דע  ,ריחמה

 ולביקש רתוי וא תורשכ תועצה יתש הנייהתש לככ יכ תאזב רהבומ ,ליעל רומאה תורמל .8.12

 תטילשב קסע לש איה תועצהה ןמ תחאו  ,רתויב הבוטה האצותה איהש ההז תללקושמ האצות

 רושיא ,התשגה תעב ,הל ףרוצש דבלבו ,הכוזכ רחבת איהו וז העצהל תופידע ןתנית ,השיא

  .ריהצתו

 הקיזחמ לש ריהצת ןכו ןלהל טרופמכ ח"ור רושיא ותעצהל ףרצי - השיא תטילשב קסע וניהש עיצמ

  .קסעה תטילשב

  - הז ףיעס ןיינעל

 םישנ םע דחי וא דבל ,הל שי רשאו ,וב הטילשב הקיזחמ השיא רשא קסע – "השיא תטילשב קסע"

  ;רושיא הרדגהה לש )2(-ו )1( תואקספ תוארוה ומייקתהש דבלבו ,ותוליעפ תא ןווכל תלוכיה ,תורחא

 דחא ףא םייקתה אל יכו הטילשב הקיזחמ השיא םיוסמ קסעב יכ ןובשח האור לש רושיא – "רושיא"

  :הלאמ

 לש גוז ןבו ,אצאצ ,הרוה ,חא ,גוז ןב( בורק וניא אוה - השיא וניאש הרשמ אשונ קסעב ןהכמ םא       )1(

 ;הטילשב הקיזחמה לש )אצאצ וא הרוה ,חא

 ;הטילשב הקיזחמה לש םיבורק םה ןיא - םישנ םניא םירוטקרידהמ שילש םא        )2(

 וא ןירשימב ,תורחא םישנ םע דחי וא דבל ,הקיזחמ רשא קסעב הרשמ תאשונ – "הטילשב הקיזחמ"

 ;קסעב הטילשה יעצמא לש גוס לכמ 50%-מ הלעמלב ,ןיפיקעב

 אלממ לכו ,ישאר םיקסע להנמ ,יללכ להנמל ןגס ,יללכ להנמל הנשמ ,יללכ להנמ – "הרשמ אשונ"

 ;הנוש וראות םא ףא קסעב רומאכ דיקפת

 יפ לע רוביצל ואצוה אלו הסרובב רחסמל תומושר ןניא היתוינמש לארשיב המושרה הרבח – "קסע"

 ;לארשיב המושרה תופתוש וא ,ףיקשת
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 תומאתה יא וא/ו תואיגש ,תוריתס  .9

 קייודמה ונבומל רשקב אצמיש תוקפס/תומאתה יא/תואיגש/תוריתסל תורהבה לבקל לכוי עיצמה .9.1

 ינורטקלא ראודב הרבחל תורהבה תלבקל בתכב תונפל וילע ,הזכ הרקמבו ,טרפ וא ףיעס לכ לש

itoy.co.ilmichrazim@calcal אבה חסונב 0031: העש ,202127.01. ,ד םוימ רחואי אל  תאזו: 

 תינפומ וילא ףיעסה

 הרהבה / הלאשה

 הרהבה / הלאשה ךמסמה םש תרבוחב דומע

    

 

 יא רבדב תונעט ןועטלמ עונמ היהי ,ליעלד דעומבו ןפואב בתכב תורהבה תלבקל הנפי אלש עיצמ .9.2

 .תונעט ב"ויכו תומאתה יא וא תואיגש/תוריהב יא/תוריבס

 יכמסממ קלח הנווהתו הנבייחת הייריעה לש טנרטניאה רתאב הנמסרופתש תועדוהו תורהבה קר .9.3

 וא הפ-לעב ונתנייש תועדוהו תורהבה .ותעצהל ודי-לע תומותח ןפרצל היהי עיצמה לעו זרכמה

 .ןימזמה תא הנבייחת אל ןופלטה תועצמאב

 ,העצהה תשגה םרט טרפבו תעו תע לכב ,הדוהי רוא תייריע רתאב ןכדעתהל םיעיצמה תוירחאב

 .ומסרפויש לככ ,זרכמה יכמסמל םיעגונה םינוכדעו םייונישב

 תויופידע ירדס .10

  .וז תא וז תומילשמ ןניה זרכמה יכמסמ תוארוה .10.1

 ןיב הלגתיש תועמשמ בר וא/ו תועמשמ וד וא/ו המאתה יא וא/ו הריתס לש הרקמ לכב .10.2

 ןייוצ ,ןכ םא אלא( ןלהל טרופמכ היהי םינושה םיכמסמה ןיב תויופידעה רדס ,זרכמה יכמסמ

 תוארוה לע הנרבגת ןלהלש המישרב עיפומה ךמסמ תוארוה רשאכ - )תרחא שרופמב זרכמב

   :ןמקלדכ ,המישרב וירחא אבש ךמסמב תוללכנה תורתוס

  :תודובעה עוציבל םירושקה םייעוצקמ םיאשונב

  ;חקפמה וא/ו ןימזמה תוארוה .10.2.1

 ;הדובעה תוינכת .10.2.2

 ;םייללכהו םידחוימה םיינכטה םיטרפמה .10.2.3

 .זרכמה הזוח .10.2.4

 :םייטפשמ/םייפסכ םיאשונב

  ;הרומתה חפסנ .10.2.5

 ;זרכמה הזוח .10.2.6

 ;םייללכהו םידחוימה םיטרפמה .10.2.7
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 ;)יללכה טרפמה טעמל( זרכמה יחפסנ רתי .10.2.8

 יללכה טרפמה תוארוהל תופקת/תוקפנ לכ היהת אל ,םייפסכ םיאשונב יכ שגדוי

 יא וא הריתס לש הרקמב וא םיכמסמה תוארוה תונשרפ רבדב תקולחמ לש הרקמב .10.3

 עירכי - חפסנ ותואב תוללכנה תוליבקמ תוארוה ןיב וא םינושה םיחפסנה ןיב םהשלכ המאתה

 לוקישל םאתהב ןתנית הז ןיינעב להנמה תטלחה .הרבחה םעטמ ,םכסהב ותרדגהכ ,להנמה ןהב

  .תבייחמו תיפוס היהתו ידעלבה ותעד

 .תיקלח העצה תשגה רוסיאו תוגייתסה .10.4

 םיזרכמה תדעו היהת - ונממ הייטסב וא זרכמה יאנתל םאתהב אלש העצה שיגיש עיצמ .10.5

 .ותעצה תא לוספל תיאשר

 .ותעצה תליספל איבהל הלולע זרכמה תוארוהמ עיצמה לש תוגייתסה לכ .10.6

 .ןקלחל יאשר אוה ןיאו תודובעה לכ עוציבל האלמ העצה רוסמל עיצמה לע .10.7

 הדידמו םיריחמ .11

 ,תואצוהה ,הקפסאה ,דויצה ,םירמוחה ,תודובעה לכ תא וללכי ןלבקה לש העצהה יריחמ .11.1

 .זרכמה יכמסמב תרחא ןייוצ םא אלא ,מ"עמל טרפ ,'וכו םילטיהה ,םיסימה ,חוורה

 10 ךמסמ( הרבחה ןוריחמל סחיב םיזוחאב דיחאה החנהה רועיש תא בוקנל עיצמה לע .11.2

 ריחמה לע תדמוע העצהה יכ איה תועמשמה 0 החנה רועיש םשרייש לככ .)זרכמה יכמסמל

  .תילילש החנהב בוקנל ןיא יכ שגדוי .הרבחה ןוריחמב םיבוקנה

 .תודובעה םויסל דע םיפקת ויהי עיצמה ידי-לע ועצויש םיריחמה .11.3

 .לעופב עוציבו תויומכ תדידמ יפל בשוחת הז זרכמב הרומתה .11.4

 היינב יריחמ  רגאמ" יפל עבקי ריחמה ,הרבחה ןוריחמב םיאתמ ףיעס רדעהב יכ רהבוי .11.5

 תפסות אלל ,יונישה שרדנ וב שדוח ותוא לש האצוהב )"לקד רגאמ" :ןלהל( "לקד" לש "תויתשתו

 םיבוקנה הדיחיה ריחממ 20% לש החנהבו ,הנשמ ןלבק יריחמכ םינמוסמה םיריחמל ינלבק חוור

 .לקד רגאמב

 ידי לע ןכויש קמונמ ריחמ חותינ יפל עבקי ריחמה ,לקד רגאמב םיאתמ ףיעס רדעהב .11.6

 .תפסונה הדובעל ריחמה רושיא יבגל ןורחאה קסופה יהי להנמה .להנמה ידי לע רשואיו ןלבקה

 

 הדובע תוינכת .12

 הדובע תוינכת תווהמ ןניאו דבלב "זרכמל תוינכת" ןניה זרכמל תופרוצמה תוינכתה .12.1

 .עוציבל

 הדובע תוינכת לש טס תודובעה עוציב תלחתה םרטב ןימזמהמ לבקל הכוזה עיצמה לע .12.2

 .חקפמה וא ןימזמה ידי-לע תורשואמ עוציבל
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 זרכמה יכמסמל ופרוצש תוינכתה תא ןקתל וא תונשל ,עורגל ,ףיסוהל יאשר היהי ןימזמה .12.3

 .ךכ ןיגב ףסונ םולשתל השירד וא העיבת ,הנעט לכ היהת אל הכוזה עיצמלו

 ימי 14 -מ רחואי אל דע עוציבל הדובעה תוינכת תא ןימזמהמ לבקי זרכמב הכוזה עיצמה .12.4

 .תודובע תלחתהל וצ ןתמ דעוממ הדובע

 תונוחטב .13

  העצה תוברע

 תישרומ חוטיב תרבח לש תוברע וא תיאקנב תוברע ותעצהל ףרצי זרכמב ףתתשמ לכ .13.1

 יכמסמל '1ד חפסנ תמגוד חסונב ,הרבחה תבוטל הכורע ,תינתומ יתלב - תימונוטוא לארשיב

 העצהה םע השיגהל שיו העצההמ דרפנ יתלב קלח היהת תוברעה .בוקנה יפסכה םוכסב ,זרכמה

 .)העצהל תיאקנבה תוברעה - ןלהל( זרכמב

 תוארוההו םיאנתה טרפמב תניוצמה הפוקתל ףקותב אהת העצהל תיאקנבה תוברעה .13.2

 עיצמהו םיפסונ םישדוח 3 ךשמל תוברע לכ ףקות תכראה שורדל ןימזמה ידיב תושרה .םידחוימה

 .ןימזמה תוארוה יפ-לע ,העצהל תיאקנבה תוברעה ףקות תא ךיראהל ,הזכ הרקמב בייח

 הדובע ימי 7 ךות זרכמה הזוח רתי לע םותחי אל אוהו הלבקתה ותעצהש זרכמב ףתתשמ .13.3

 העצהל תיאקנבה תוברעה םוכס אולמ תא טלחל ןימזמה יאשר ,ןימזמה ידי-לע ךכל שרדייש םוימ

 .רחא עיצמל תודובעה עוציב תא רוסמלו

  עוציב תוברע

 תרבח / תיאקנב תוברע ןימזמל הכוזה עיצמה איצמי ,זרכמה הזוח לע המיתחה תעב .13.4

 דדמל הדומצ ,הרבחה תבוטל הכורע ,תינתומ יתלב - תימונוטוא ,לארשיב תישרומ חוטיב

 תלחתה וצ י"פע ,)מ"עמ ללוכ( עוציבל ורשואש תודובעה ךרעמ 10% לש רועישב ,ןכרצל םיריחמה

 .זרכמב הכוזה עיצמה תויובייחתה יולימ תחטבהל תאזו ,הדובע

 יפקיהל םאתהב עוציבה תוברע םוכס תא ,תעל תעמ ,ןכדעל הבוחה הכוזה עיצמה לע .13.5

 וטרופש )מ"עמ ללוכ( תודובעה ךרעמ 10%-מ תחפי אל תוברעה רועישש ךכ ול ורסמייש עוציבה

 .הדובעה תלחתה יווצ / הדובעה תונמזהב

 שמשת הדובע תונמזה / הדובע תלחתה יווצ תקפנהל דעו הכוזה עיצמה לש ותייכז םע .13.6

 .םייניבה בלשל התואנ החוטבכ זרכמה תוברע

 הרומת

 .)זרכמה יכמסמל 'ז חפסנ( הרומת-םימולשתה חפסנב עובקל םאתהב םלושת הרומתה .14

  חוטיב

 הזוחב טרופמכ חוטיב תסילופ ,תורשקתהה תפוקת לכב ,ונובשח לע ,םייקל היהי הכוזה עיצמה לע .15

 רושיאו ןיטינומ תלעבו תרכומ חוטיב תרבח תועצמאב הכוזה עיצמה ידי-לע וכרעיי םיחוטיבה .זרכמה

  .זרכמה הזוח תמיתחל יאנתכ הרבחל רסמיי םמויק לע דיעמה םותח
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 רושיא חפסנ חסונל םאתהב ,חטבמה רושיא תא הרבחל ןלבקה איצמי זרכמה הזוח לע המיתחה תעשב .16

 .)'ג חפסנ( חוטיבה

 תכירע רושיא חסונב ושקבתיש םייונישל םיכסהל ידעלב תעד לוקיש היהי הרבחל יכ תאזב רהבומ .17

 לוקיש הרבחל יכ ,רהבומ .הרבחה לש חוטיבה ץעוי י"ע הלא םייוניש רושיאל ףופכב )'ג חפסנ( םיחוטיב

 חסונל ביוחמ הכוזה הזכ הרקמבו ל"נה רושיאה חסונב םהשלכ םייונישל םיכסהל אלש ידעלב תעד

 לש תידוסי הרפה הווהי ,שרדנכ הרבחה ידיל םותח ותאצמה יאו זרכמה יכמסמל ףרוצש קיודמה

    .עוציבה תוברע וא העצהה תוברע טוליח ,היכז לוטיבל םורגל לולעו הרבחה יפלכ הכוזה תויובייחתה

 תונוש

 םג ,הנממ קלח וא הדובעה לכ תא עצבלו ,הנממ קלח וא הלוכ העצהה תא לבקל הרבחה ידיב תושרה .18

 .ןוכנל אצמתש ךרד לכב וא/ו המצעב

 .תרחא יהשלכ העצה וא רתויב הלוזה העצהה תא לבקל תבייחתמ הרבחה ןיא .19

 םיירוביצ תודסומ לש תוסחייתהבו עיצמה לש תלוכיו קתו ,ןויסינב בשחתהל תיאשר היהת הרבחה .20

 .עיצמל םירחא םיפוג וא/ו תוימוקמ תויושר

 ביטו תיפסכה תלוכיה ,עוציבה רשוכו יעוצקמה עדיה ,רתיה ןיב ןובשחב וחקליי הרבחה ילוקישב .21

 לדוג רדסב תודובע לש תואנ עוצבו תומדוק תודובעב עיצמה לש ונויסינ תוברל ,עיצמה לש הדובעה

 .םינימזמ םעטמ הדובע תוקספה וא/ו תועיבת רדעהו םימוד תוהמו

 אל רשא )ומעטמ הנשמה ינלבק וא/ו עיצמה ןלבקה( םיעיצמ לש תועצה תוחדל תיאשר היהת הרבחה .22

 םהירושיכש תעדל החכונש וא ,םירחא לש םנוצר תועיבשל וא הנוצר תועיבשל ,םתדובע רבעב ועציב

 .התעד תחנהל הדובעה עוציבל םיקיפסמ םניא

 קלח לכל וא םיעיצמל ךורעל םיאשר המעטמ ימ לכ וא/ו הרבחה ויהי םיעיצמהו תועצהה תקידבב .23

 הרבחה םע הלועפ ףתשי םיעיצמהמ דחא לכ .ןוכנל ואצמיש יפכ ,הקידב לכ ,ןוכנל ואצמיש יפכ ,םהמ

 רומאכו שרדנכ הלועפ עיצמה ףתיש אל .תוקידב ךורעל שקבתש לככ ,רומאכ תוקידבב המעטמ ימו

 .העצהה תא לוספל ,דבלב הז םעטמ ,תיאשר הרבחה היהת ,ליעל

 ןותנ וא/ו עדימ וא/ו ךמסמ לכ ואיצמי יכ םיעיצמה תאמ שקבל ,אוהש בלש לכב ,הרבחה תיאשר דוע .24

 תמלשהל הינפ תוברל ,תועצהה תכרעהל ,המעטמ ימ וא/ו הרבחה תעדל ,םישורדה ,הרהבה וא/ו

 .הז זרכמב ףס יאנתכ ושרדנש םיכמסמ ללוכ ,םיכמסמ

 רסוח לשב וא היאנת ,הריחמ לשב הריבס יתלב איהש העצהב ללכ בשחתהל אל תיאשר הרבחה .25

  .שרדנכ העצהה תכרעה ענומ הרבחה תעדלש ןפואב ,זרכמה יכמסמבש םינותנל וא תושירדל תוסחייתה

 ,םהילא סחיב תוגייתסה לכ וא זרכמה יכמסמב ושעייש תפסות וא יוניש לכ וא/ו ריחמ תעצה תשגה יא .26

 תליספל םורגל לולע ,תרחא ךרד לכב וא יאוול בתכמב ןיבו ,םיכמסמה ףוגב תפסות וא יוניש ידי-לע ןיב

 .העצהה

 תוארוההו םיאנתה טרפמבו זרכמה הזוחב טרופמכ הניה זרכמה יפ-לע תודובעה עוציב תפוקת .27

 תבש ימיב תודובעה תא ועצבי אל ומעטמ הנשמה ינלבק וא וידבוע ,ןלבקה ,תוקפס תעינמל .םידחוימה

 .בתכב שרופמב ןימזמה ידי-לע רבדה רתוה םא אלא ,גחו
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 .ןיוצש לככ ,ךכל ןיוצש דחוימ םוקמב אלא ,ףסומ ךרע סמ לולכל ןיא ןלבקה תעצהב .28

 .עיצמה לע הנלוחת - זרכמב עיצמה תופתתשההו העצהה תשגה תואצוה  .29

 תחא רפי וא/ו הנממ קלח לכמ וא ותעצהמ וב רוזחי ,הכוזה תוברל ,זרכמב ףתתשמש הרקמב .30

 יולימב דומעי אל וא אלמל ברסי וא/ו םיזוחה יאנת וא/ו זרכמה יאנת יפ לע ויתויובייחתהמ

 התעד לוקיש יפ לע לועפל הז ןוגכ הרקמב תיאכז הרבחה אהת ,העצהל םאתהב ויתויובייחתה

 ןכ .ןוכנל אצמתש לככ ,והשלכ 'ג דצ לכ וא ,זרכמב רחא ףתתשמ לכ םע תורשקתה תוברל ,טלחומה

 רדס יפ לע ,שארמ םימכסומ םייוציפכ ,התבוטל הלוכ זרכמה תוברע תא טלחל תיאשר הרבחה אהת

 רומגה הניינקל בשחיי זרכמה תוברע םוכסו  הרבחה לש ידעלבה התעד לוקיש יפ לע עבקייש הפיקז

 גוסו ןימ לכמ הנעט וא/ו השירד וא/ו העיבת לכ היהת אל זרכמה יפתתשמלו הרבחה לש טלחומהו

 היתויוכזמ תוכזב ,עוגפל וא עורגל ידכ ,ליעל רומאב ןיא .ךכ ןיגב המעטמ ימ וא/ו  הרבחה דגנכ אוהש

 .ןיד לכ יפ לע וא/ו הז זרכמ יפ לע  הרבחה לש

 ףופכב ,הכוזה העצהב ןויע תוכז תמייק ,ןידה תוארוהל םאתהב יכ םיפתתשמה תעידיל תאזב אבומ .31

 תודוס םיווהמה םינותנ / םיכמסמה םהמ םתעצהב ןייצל םיעיצמה לע .םייעוצקמ / םיירחסמ תודוסל

 ילבמ .םירחא םיפתתשמ ינפב ףושחל אלש םישקבמ םה םתוא ,םימייקש לככ ,םייעוצקמ / םיירחסמ

 וא ירחסמ דוס ווהי אל ודי לע עצוהש ריחמהו עיצמה לש ותבותכו ומש יכ שגדוי ,ליעל רומאהמ עורגל

 ןידה תוארוהל ףופכבו םיזרכמה תדעו תוכמסב הניה הז ןיינעל הטלחהה יכ תאזב רהבומ .יקסע דוס

 העצהב הלא םיקלחש ךכב האדוה הווהמ םיידוסכ העצהב םיקלח ןומיס יכ רהבוי ןכ .הקיספהו

 םיקלחב ןויעה ןוכז לע שארמ רתוומ עיצמהש ןאכמו ,םירחאה םיעיצמה לש םהיתועצהב םג םיידוס

 וניא ףתתשמהו ,הרבחה לש ידעלבה השוכר םניה ,םיכמסמה לכ .םירחאה םיעיצמה תועצה לש הלא

   .ותעצה תשגה ךרוצל טעמל ,והשלכ שומיש םהב תושעל וא/ו םקיתעהל יאשר

 :זרכמה יכמסמ תמישר .32

  
  ףרוצמ וניאש ךמסמ  ףרוצמ ךמסמ  ךמסמ

   זרכמ יאנתו םיפתתשמל תוארוה 'א ךמסמ
 

  עיצמה עציבש םיטקיורפ יטרפ 1 ספוט

  םיטקיורפ עוציב לע תוצלמה 2 ספוט

 וקסעויש םידבועהו חתפמה ישנא יטרפ 3 ספוט
  םיטקיורפב

  זרכמב ףתתשמ תעצה 1 ךמסמ

  2 ךמסמ

 :ויחפסנו תינלבק הדובע עוציבל םכסה
 .המלשה תדועת -'א חפסנ
 .םויס תדועת -'ב חפסנ
 .םיחוטיב תכירע רושיא – 'ג חפסנ
 .תועיבת רדעה רושיא -'ד חפסנ
 .הרומתה -'ה חפסנ
 .תוחיטב סדנהמ תרהצה -'ו חפסנ
 .תוחיטב תויחנה חפסנ -'ז חפסנ
 .תוקידב טרפמ -'ח חפסנ
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  תויאקנב תויוברע יבתכ לש םיבייחמ םיחסונ 3 ךמסמ
 
 

 

 

 

 

 םומינימ רכש קוחו םירז םידבוע ןיינעב ריהצת 4 ךמסמ
 תולבגומ םע םידבוע תקסעהו

 תלהנה ירבח ,הצעומ ירבחל הברק רדעה ריהצת 5 ךמסמ
 הרבחה ידבועו הרבחה

 קוחכ םיסקנפ לוהינ לע רושיא 6 ךמסמ

 תיפסכ תונתיא רבדב הרהצה   7 ךמסמ

 ד"וע רושיא 8 ךמסמ
  דחוימ ינכט טרפמ  9 ךמסמ

  
 רפסה(  ןינב תודובעל יללכה טרפמה
 רואל ותאצוהב ויקרפ לכ לע )לוחכה
   .תנכדועמה

  תויתשתו חותיפ ,הלילס תודובע ןוריחמ  10 ךמסמ
 )"הרבחה ןוריחמ" :ןלהל(

 
  

 תדחוימה תידרשמ ןיבה הדעווה תכירעבש הז אוה )לוחכה רפסה( ןינב תודובעל יללכה טרפמה .6
 טרפמה תא .ןוחטיבה דרשמ לש רואל האצוהבו ןוכישה דרשמו צ"עמ ,ןוחטיבה דרשמ תופתתשהב
 ליעלד םיכמסמה לכ .ביבא-לת ,הירקה ,העבראה בוחר ,ט"בהשמ לש רואל האצוהב שוכרל ןתינ יללכה
 .םיפרוצמ םניאש ןיבו םיפרוצמ םהש ןיב ,הזוחה יכמסמ תא דחי םיווהמ

 

 

 .זרכמהמ דרפנ יתלב קלח הווהמ ךא ,וז זרכמ תרבוחל ףרוצמ וניא יללכה טרפמה :הרעה  .33

 .עיצמה ידי-לע ומתחיי ליעלד םיחפסנה לכ .34

 .זרכמה יאנתו יכמסמ ראשל ףסונבו םילשמ וניה הז ךמסמ .35

 

 

 

 ,הכרבב          

 ח"ור ,סחנפ – דלפנמולב ידע                     

  הרבחה תיל"כנמ                       

 
 
 
 
 
 
 



 

 ________________ :עיצמה תמיתח     157 ךותמ 18 דומע
 

18 

 
 
 
 
 
 

 

 1 'סמ ספוט

 

  םיטקיורפ יטרפ
 

 )ףסה יאנת יפל( םיטקיורפב ןויסינ טוריפ

 )דרפנ ספוטב טקיורפ לכ טרפל שי(

    טקיורפה םש 

 ןימזמה םש 

 )ירוביצ ףוג(

 

  יפסכ ףקיה 

   הלחתה דעומ 

  םויס דעומ 

 

 טקיורפה רואית

 םיצילממ תמישר

 ל"אוד ןופלט דיקפתו םש
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 2 ספוט
          
 תודובע עוציב לע תוצלמה

 דובכל
 ___________:ךיראת     מ"עב הדוהי רואל חותיפל הרבחה
    

 תעד תווחו תודובע עוציב לע רושיא : ןודנה
 
 

 ___________ .פ.ח )אלמ םש( __________________________ יכ הזב רשאב הטמ םותחה ינא

 : )ירוביצה ףוגה םש( רובע עציב ,)"ןלבקה" :ןלהל(

-)הנשו שדוח( ה ןיבש הפוקתב ____________________________________________________

 .חותיפו תויתשת ,םישיבכ תודובע _________________ -)הנשו שדוח( ה דעו ________________

 
 : תודובעה טוריפ
 
 
 
 

 :)מ"עמ ללוכ אל(  תודובעה לש יפסכ ףקיה
 

_____________________________________________________________________ 
 
 רתויב הובגה ןויצה ונה 5 ןויצ )לוגיעב ףקה( : עוציבה לע תעד תווח
 

1. 
  )בידא סחי ,תושימג ,ריהמ הנעמ( תורישה תמר

 

5 4 3 2 1 

 תויתשתו חותיפ ,םישיבכ תודובעב ןלבקה תויעוצקמ .2
 

5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 ךרוצה תדימב רובגת תלוכי .3
 ביצקתבו םינמז תוחולב ןלבקה תדימע .4

 
5 4 3 2 1 

 ןלבקה תוירחאו תונימא        .5
 

5 4 3 2 1 

 
 : רשאמה/ץילממה יטרפ
 

______________ _____________ _____________ _______________ 
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 המיתח           דיקפת                      ןופלט          החפשמ םשו םש
 
 

  טקיורפ לכל הצלמה ףרצל ץלמומ
 

 
 3 'סמ ספוט

 
  טקיורפב וקסעויש םידבועו חתפמ ישנא יטרפ

 
 )ב"ויכו תוצלמה ,ח"וק ,תויטנוולר תודועת ףרצל שי( 

 

 'סמ

 'דס
 יטרפ םש
 דיקפת החפשמו

 

 קתו

 

 ןויסינ

1.      

 

 
2.      

 

 
3.      

 

 
4.      

 

 
5.      

 

 
6.      

 

 
7.      

 

 
8.      

 

 
9.      

 

 
10.      
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 1 'סמ ךמסמ
 

 תויתשת ,םישיבכ תודובע עוציבל 01/2021 'סמ יבמופ זרכממ דרפנ יתלב קלח הווהמה

 תרגסמ םכסה -חותיפו
  זרכמב ףתתשמ תעצה 

 
 יכ הזב רשאמ _________________________________________________מ"חה ינא .1

 תויתשת ,םישיבכ תודובע עוציבל 01/2021 'סמ יבמופ זרכמ יכמסמ לכ תא יתקדבו יתנייע ,יתארק
 ינאו זרכמה יאנתו זרכמב תופתתשהל םיאנתה תא יתנבהו יתנייע טרפבו תרגסמ םכסה -חותיפו

  .םהיפל לועפל בייחתמ

 :)תורפסב החנהה רועיש תא ןייצל שי( ןלהל טרופמכ ונתעצה רועיש .2
 

 ןוריחמל יסחיב )תורפסב( םיזוחאב עצומה החנהה רועיש

 :)10 ךמסמ( הרבחה

 

 החנה ________%                          

 

 .ךמסומ דדומ י"ע הדידמל ףופכבו םכסהב טרופמכ לעופב עוציבה יפ לע םלושת הרומתה יכ רהבוי .3
 ןוכדע לוחי םא ףא ,תורשקתהה תפוקת ךשמב ונתשי אלו םיעובק םניה העצהה יריחמ יכ רהבומ
 .לקד רגאמב והשלכ

 היינבל לקד רגאמב שרופמ יוטיב תואצומ ןניאש ןהשלכ תודובע ןימזהל שקבת הרבחהו היה .4

 רושיאל הפופכ היהתו םיריחמ תאוושה ךות םיריחמ חותינ יפל בשוחת הרומתה יזא 2020 תויתשתו

 .בתכבו שארמ ןימזמה

 ,תורוקת תוברל גוס לכמ תופסונ תופסות ומלושי אל םלוא ,קוחכ מ"עמ ףסוותי לקד רגאמ יריחמל .5

 .ב"צויכו הדמצה ישרפה ,ישאר ןלבק חוור /תולמע

 וא/ו ןומימה לבקתי אלש לככו ינוציח ןומימ תועצמאב ראשה ןיב תונמוממ תודובעה יכ ונל עודי  .6

 .הז ןיינעב הרבחה דגנכ תונעט ונל ויהי אלו ןקלח וא/ו תודובעה ועצובי אל וקלח

 הז םכסהב השעתו םייוסמ בצקהב תודובע תנמזה עצבל תבייחתמ הנניא הרבחה יכ שגדויו רהבוי .7

 תא עצבלמ הנממ עונמל ידכ וז תורשקתהב שיש ילבמו התעד לוקיש יפלו היכרצ יפ לע שומיש

 .םירחא םינלבק תועצמאב זרכמה אושנ תודובעה

 

 :עיצמה יטרפ
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 _____________________ : םש

 _______________ :ההזמ רפסמ

 ___________________ : תבותכ

 ____________________________:ינורטקלא ראוד

 ________________ :דרשמב ןופלט

 _________________:דרשמב :סקפ

 ________________:רשק שיא דיינ

 _________________.ז.ת_________________ :עיצמה םעטמ המיתח ה/ישרומ

 וא / םגו     

  __________________.ז.ת _______________             

 

                                                                                                __________________ 

 עיצמה תמיתח             

 

 

  
 רושיא
 י/השרומ ידי לע המתחנ העצהה יכ תאזב רשאמ _____________ .ר.מ _______________ ד"וע ינא
 םאתהב ,הכזיש לככ ,הנימזמה םע רשקתהלו וז העצה שיגהל ךמסומ עיצמה יכו עיצמה םעטמ המיתח
 .ןיד לכ יפ לע ול תונותנה תויוכמסל
 

 ד"וע ,________________
 תמתוחו המיתח   
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 2 'סמ ךמסמ
 

 תינלבק הדובע עוציבל םכסה
 

  _________________ םויב הדוהי רואב םתחנו ךרענש

 

 516031424 .פ.ח מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה  :ןיב

 הנושאר המוק ,4 והינתנ ינוי בוחר :תבותכ        
  
      הדוהי רוא        
  )"הרבחה וא/ו "ןימזמה" :ןלהל(        

  ;דחא דצמ          

 

  _________________________________:ןיבל

 __________________________________.פ.ח

   _______________________________ :תבותכ

  _______________   :סקפ_____________ :ןופלט
  

  )"ןלבקה" :ןלהל(
  ;ינש דצמ          

 

 ,חותיפו תויתשת ,םישיבכ תודובע עוציבל 01/2021  'סמ יבמופ תרגסמ זרכמב הכז "ןלבקה"ו    :ליאוה

  הדובע תליחת וצ תאצוה דמעמב ןלבקל ורבעויו ופרוצי רשא ,םיטרפמב ,תוינכתב טרופמכ

  .)"תודובעה" :ןלהל ( זרכמה יכמסמ רתיבו

  .הז הזוח תוארוהל ףופכב ,םהיניב תורשקתהה תא רידסהל םיצור םידדצהו  :ליאוהו

 

  :ןמקלדכ םידדצה ןיב םכסוהו הנתוה ןכ לע

 :אובמה .1

  .ופוג הזוחה ןמ דרפנ יתלב קלח הווהמ הז הזוחל אובמה 1.1

   .ותונשרפל הנשמשת אל ןהו דבלב תוחונל ודעונ הזוחה יפיעס תורתוכ 1.2
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  :ונממ דרפנ יתלב קלח םיווהמ הז הזוחל םיפרוצמה םיחפסנה 1.3

 .הנבמה תמלשה תדועת :'א חפסנ 1.3.1

 .תרזוח יתלב תובייחתהו קוליסו הלבק בתכ :'ב חפסנ 1.3.2

 .םיחוטיב םויק רושיא :'ג חפסנ 1.3.3

 .תועיבת רדעה רושיא :'ד חפסנ 1.3.4

 .הרומתה :'ה חפסנ   1.3.5

 .תוחיטב סדנהמ תרהצה :'ו חפסנ  1.3.6

 .תוחיטב תויחנה חפסנ :'ז חפסנ 1.3.7

 .תוקידב טרפמ :'ח חפסנ 1.3.8

        

 :תורדגה .2
 

 .המעטמ / הדי לע הנומש ימ וא הרבחה תיל"כנמ        "להנמה"

 רחא םדא לכ וא/ו ויחולש וא/ו םיכמסומה וישרומו וא/ו וידבוע ,ןלבקה לש ויגיצנ תוברל       "ןלבקה"
 לכ וא הדובעה עוציבב וליבשב וא ומשב לעופה הנשמ ןלבק לכ תוברל ,ןלבקה לש ומעטמ
  .הנממ קלח

 עוציב לע חקפל רתאב הרבחה גיצנ תויהל להנמה י"ע תעל תעמ בתכב הנמתיש םדא לכ     "חקפמה"
 .להנמל ףופכ אהי רשא הנממ קלח לכ וא ,הדובעה

.הדוהי רוא ריעה לש טופישה םוחתב ךוניח תודסומ לש המקהו היינב ,םינוש םיטקיורפ "םחתמה"
  

  ,ט"בהשמ תופתתשהב  תידרשמ ויבה הדעוה תכירעבש הינב תודובעל יללכה טרפמה           "טרפמה"

  תמישרב 3 ךמסמכ ןמוסמה )"יללכה טרפמה" :ןלהל( )לוחכה ןדגואה( ש"בהשמו צ"עמ                            

                     8 'סמ ךמסמכ ןמוסמה )"דחוימה טרפמה" :ןלהל( דחוימה ינכטה טרפמה ,זרכמה יכמסמ                          

  יכמסמ תמישרב 9 'סמ ךמסמכ ןמוסמה םיריחמהו תויומכה בתכ ,זרכמה יכמסמ תמישרב                          

  ,קזב קוח ,למשחה קוח ,םיילארשיה םינקתה ,הדובעה תוינכותו זרכמל תינכותה ,זרכמה                          

  ."טרפמה" ווהי דוחלו דחיב ולא לכ ,םינרציה תויחנה ,םיכרדל תימואלה הרבחה יטרפמ                          

  

 .הדובע תליחת וצ תלבק דמעמב ןלבקל ורבעוי       "תינכתה"

       

 המאתהב תודובעה לש אלמה םמויס עמשמ הז הזוח אושנ תודובעה עוציבל םינמזה חול   "םינמזה חול"
   .להנמהמ המלשה תדועת תלבקו הרבחהו חקפמה ןוצר תועיבשל  הז םכסה תוארוהל האלמ
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 חקפמה תוארוה יפ לע וא/ו םיננכתמה תויחנה יפ לע וא/ו טרפמב תוטרופמה תודובעה לכ       "תודובעה"
    .תעל תעמ הנתניתש להנמה תוארוה י"פע לוכהו תעל תעמ הנתניתש יפכ

   

 הווהמ הזוחה ספוטב םכסומש רחא ךמסמ לכו טרפמה ,הז םכסה יאנת ,ןלבקה לש ותעצה     "הזוחה"
  .ויאנתו זרכמה יכמסמ לכ תוברל ,הזוחהמ דרפנ יתלב קלח

  

 י"ע םאו שרופמב םא ,ןלבקה לש ותעצהב בוקנה וא ,הז הזוחב עבקנש םוכס לכ, "תויוברעה ימוכס"
  .ןלבקה י"ע ,ןתצקמ וא ןלוכ ,הזוחה תוארוה םויקל ןוחטיב ךרוצל ,םיוסמ זוחא תעיבק

 

  :ןלבקה תובייחתה .3

 

 בתכל וא/ו עיצהש ריחמל םאתהב הז הזוחב תוטרופמה תודובעה תא עצבל בייחתמ ןלבקה 3.1
 לעו יאמצע ןלבק ותויה סיסב לע ,טקיורפה תליחת ינפל ופרוצי רשא םיריחמהו תויומכ
  .תידעלבהו האלמה ותוירחא

 הדובעה ירואיתו םיטרפמל ,תוינכותל םאתהב תודובעה תא עצבל בייחתמ ןלבקה      3.2
  .חקפמה ידי לע תעל תעמ ול הנתניתו ונתינש תוארוהל םאתהבו תעל תעמ ול ורסמיו ורסמנש
 .רבד לכל  ןמוקמב חקפמה תוארוה הנאובת תוינכות רדעהב יכ הזב םכסומ קפס  תרסה םשל

 לכ יכ ,םידדצה ןיב תאזב םכסומו רהבומ ,הז םכסהב רומאה תויללכמ עורגל ילבמ      3.3
 ןתינ אל .להנמה לש בתכבו שארמ רושיא תבייחמ תויומכהמ תומכ תלדגה וא/ו תפסונ הדובע
 תאמ בתכב רושיא ןתינ אל ןהילע תודובע ןיגב הרומתה ןלבקל םלושת אל ,רומאכ רושיא
 הנתינ יכ ,ןלבקה  דצמ הנעט לכ עמשית אלו רומאכ רושיאל גואדל ןלבקה תוירחאבו להנמה
  .הדובעה ןמויב םשרנ וא/ו חקפמה תארוה

 תוקיתע רתא יוליג תוברל עקרקה בצמ ,תודובעה ,רתאה תא ןחבו האר יכ ריהצמ ןלבקה      3.4
   .ותונמוימ וא/ו וירושיכל תומיאתמ ןתוא אצמו ,הז הזוח יכמסמ ,תודובעה גוסו ןפוא ,ב"צויכו

 לכמ תונעמ וא/ו ב"צויכו תושירד וא/ו תונעט לכ ול הנייהת אלו ול ןיא יכ ,ריהצמ ןלבקה      3.5
 ךורכה רבד לכו תויומכ יבתכ ,םיטרפמ ,תינכות ,הדובעה רתא ,תודובעה יבגל םהש ןימו גוס
 רושקה רבד לכ  וא/ו תוקיתעה תושר לש תודובע לשב וא/ו תוקיתע יוליג וא/ו תודובעל עבונו
 תושירד וא/ו תונעט לכ ול הנייהת אלו ול ןיא יכ ,ריהצמ ןלבקה .תוקיתעה תושרב ךורכ וא/ו
 .תוקיתע יוליגמ עצוביש בוכיעל רשקב תועיבת וא/ו

 תא ,ותעצה תשגה ינפל ידוסי ןפואב ןחבו קדב אוה יכ ריהצמ ןלבקה      3.5.1
  יכרד תא ,הדובעה עוציבל םישורדה םירמוחה תויומכ ,ויתוביבסו הדובעה  םוקמ
 תועידיה  לכ תא גישה יכו ,םהל קוקז היהיש םיכרצה לכ תאו הדובעה םוקמל השיגה
 .ותעצה  לע עיפשהל תולולעה תורחאה תויורשפאהו םינוכיסה יבגל

 רכש יכ תומדקומה ויתוקידב דוסי לע ענכוש אוה יכ ריהצמ ןלבקה      3.5.2
 הנתינש תפסותה/החנהה רחאל תויומכה בתכבש םיריחמהו םיפירעתה תוברל  הזוחה
 לכל תנגוה הרומת הווהמו ותעד תא חינמ ,תויומכה בתכב קרפו קרפ לכל ודי לע
 ןכו ,תוינמז םיכרד ותוירחאו לעו ונובשח לע ןיקתי ןלבקה .הזוחה יפל ויתויובייחתה
 תוברל ,ותדובע יכרוצל םיינמז ןופלטו למשח ,םימ לש םירוביחל תושורדה תונכהה לכ
  .ךרוצל םאתהב םקזחתי ןכו ,ונובשח לע היהיש ומצע רוביחה
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 ודי לע ולאשנש תולאשה לכל תוקפסמ תובושת ול ונתנ יכ ריהצמ ןלבקה     3.5.3
  .שקיבש ךמסמ וא/ו רמוח לכ ודיל לביק אוה יכו

 

 .הז םכסה אושנ הדובעה עוציבל תיעוצקמו תילכלכ תלוכי לעב וניה יכ ריהצמ ןלבקה                .3.6

 תומכבו ףקיהב תודובע עצבמה ןלבקמ םישרדנה םירושיכהו עדיה לעב וניה יכ ריהצמ ןלבקה    .3.7
 .הז םכסה אושנ הדובעה

 אלל ףטוש חרואב תודובעה תא עצבלו עבקיש םינמזה חולב דומעל בייחתמו ריהצמ ןלבקה    .3.8
 .תפטוש הדובע עוציב  ךירצמה םידבוע 'סמ תקסעה ךות ,םהש ןימו גוס לכמ םיבוכיעו תוקספה

 ,תיאנב הסדנה תודובעל םינלבקה םושיר קוח יפל םושר ןלבק אוה יכ ,הזב ריהצמ ןלבקה   .3.9
 גוסה ןמ הדובע עצבל ךמסומו יאשר אוה ודיבש רושיאה םע יכו ,)"קוחה" :ןלהל( 1964 - ט"כשת
 תא ול שי יכו םימוד םיפקיהב תומוד תודובעב ןויסינ לעב וניה יכ ןכו ,הז הזוחב ראותמה ףקיהבו

  .תודובעה תא עצבל ןויסינהו עדיה ,רשוכה

 הרבחה ןוגכ תוכמסומה תויושרה לכמ םירושיא לבקל ,תודובעה עוציב םרטב בייחתמ ןלבקה  .3.10
 םילבכל טוה תרבח ,קזב תרבח ,למשחה תרבח ,לארשי תרטשמ ,הדוהי רוא חותיפל תילכלכה
  .םימרוגהמ ימ לש השירד וא/ו קזנ לכב ןלבקה אשיי ,בייחתמכ רושיא ןלבקה לביק אל .ב"צויכו

 רודיג תוברל  הדובעב תוחיטבה יניד י"פע םישרדנה תוריהזה יעצמא לכב טוקנל בייחתמ ןלבקה  .3.11
 .ב"צויכו הרהזא תותוא תבצה ,רתאה

 וזיאמ הנערגת אל ,ןהל םאתהב ,ותוליעפ יא וא ותוליעפו חקפמל תונקומה תויוכמסה  .3.12
  .חקפמה  לע וא/ו הרבחה לע יהשלכ תוירחא וא/ו תובייחתה הנלטת אלו ןלבקה תובייחתה

 

 :םינמז חול .4

 הארוה תאצוה םוימ םימי 7 -מ רחואי אלו דימ תודובעה עוציבב ליחתהל בייחתמ ןלבקה 4.1
 הדובעה םויסל דע שורדה בצקבו תופיצרב חטשב דובעי אוהו הדובע תלחתה וצ ןתמו להנמהמ
 רוביצ דסומ לכל הדובע תליחת וצ דמעמב עבקי םינמזה חול ,םוקמ לכמ .וצב הבוקנה הפוקתל
 .דרפנב

 םינמז חול חקפמה רושיאל שיגהל הדובע תלחתה וצ תאצוה םוימ םוי 14 ךותב בייחתמ ןלבקה .4.2
 תוירחאבו םינמזה חול תא רשאי חקפמה .דובעל ןלבקה בייחתמ ויפ לע רשא בשחוממו טרופמ
 .חקפמהו ןלבקה י"ע םותחה  םינמזה חול תא להנמל ריבעהל גואדל ןלבקה

 ירקיעמ וניה הדובעה עוציבל םינמזה חולב הדימע יכ ול עודיו ריהצמ ןלבקה ליעל רומאכ .4.3
 לכמ עורגל ילבמ תאזו םכסהה לש תידוסי הרפה הווהמ םינמזה חולב הדימע יאו הז םכסה
 וא/ו ןיד יפ לע הל הנקומה רחא דעס וא/ו )תופורת( םיזוחה קוח י"פע הרבחה תיאכז ול דעס
  .ןלהל 19 ףיעסב רומאכ םכסומ יוציפ םולשת

 הרבחל ןלבקה םלשי ,ליעל 4.1 ק"סב בוקנה ךיראתה דע הדובעה תא םילשי אל ןלבקהו הרקמב .4.4
 תא זזקל תיאשר הרבחה .רוחיא םוי לכ רובע מ"עמ תפסותב ₪ 5,000 ךסב םכסומו עובק יוציפ
 לכ יפ לע תיאכז איה ול רחא דעס לכל ףסונב תאזו ןלבקל הנממ עיגמה םוכס לכמ ל"נה םוכסה
  .ןיד

 ףסוי ,םיפסונ םיטקיורפ לש עוציב ןלבקל רוסמלו הדובעה ףקיה תא לידגהל טילחת הרבחה םא
 עבקיי ןמזה תפסות .היינבה תפסות עוציב תמלשהל שרדנה ףסונ ןמז קרפ יזוחב םינמזה חולל
 .הז םכסה אושנ טקיורפה עוציבל עבקנש םינמזה חולמ ערגת אל םלוא המכסהב
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 :הרומתה/הזוחה ריחמ .5

 ןלבקה תעצה יפל הרומתה םלושת ,ןדעומב תודובעה לכ לש קיודמהו אלמה עוציבל ףופכב 5.1
 ינלבק חוור תפסות אלל ,)10 ךמסמ( הרבחה ןוריחמ יריחממ םיזוחא _____ לש רועישב החנה הווהמה
 לעופב עוציבה יפ לע םלושת הרומתה ,ןכ ומכ .קוחכ מ"עמ תפסות טעמל ,גוס לכמ תורחא תופסות וא
 תולת אלל םיעובק םניה העצהה יריחמ יכ רהבומ .ךמסומ דדומ י"ע הדידמל ףופכבו םכסהב טרופמכ
 .תודובעה ףקיהב

 לש "תויתשתו היינב יריחמ  רגאמ" יפל עבקי ריחמה ,הרבחה ןוריחמב םיאתמ ףיעס רדעהב יכ רהבוי 5.2

 ינלבק חוור תפסות אלל ,יונישה שרדנ וב שדוח ותוא לש האצוהב )"לקד רגאמ" :ןלהל( "לקד"

 .לקד רגאמב םיבוקנה הדיחיה ריחממ 20% לש החנהבו ,הנשמ ןלבק יריחמכ םינמוסמה םיריחמל

 לע רשואיו ןלבקה ידי לע ןכויש קמונמ ריחמ חותינ יפל עבקי ריחמה ,לקד רגאמב םיאתמ ףיעס רדעהב 5.3

 .תפסונה הדובעל ריחמה רושיא יבגל ןורחאה קסופה יהי להנמה .להנמה ידי

 דרשמ לש םישרדנה םינקתהו תושירד יפ לע ועצובי רוביצה ינבמב תודובעה לכ קפס רסה ןעמל 5.4
 םינקתה ןוכממ ןקת ות ילעב ויהי םירמוחה לכ ,הרבחה תושירדו םיננכתמה תויחנה תוינכות ,ךוניחה
  .דבלב 'א גוס םירמוח ,ילארשיה

 לכ תא ללוכ )"הרומתה ריחמ" ןלהל( העצהב טרופמכ ,עיצמה י"ע עצומה ריחמה יכ רהבומ 5.5
 יאנת יפ לע תודובעה עוציבב תוכורכה אוהש גוסו ןימ לכמ ,תוליגרה ןיבו תודחוימה ןיב ,תואצוהה
 הדמצה ישרפה תוברל אוהש גוס לכמ תפסות הרומתה ריחמל ףסוותת אל ,קפס רסה ןעמל .זרכמה
  .דדמל

 םינבמה רוביח תוברל ,םישרדנה םירושיאה אולמ תגשה ללוכ הרומתה ריחמ ,דועו תאז 5.6
 רוביצה תודסומ סולכאל םירושיאה לכ תלבקו כ"לטהו קזבה ,למשחה ,בויבה ,םימה תוכרעמל
 םכסה יפ לע ןלבקה תויובייחתה אולמ יולימל ףופכב  .םישרדנ הלאש לככ , 4 ספוט תוברל םתלעפהלו
 .ליעלש הרומתה תא ןלבקל הרבחה םלשת ,הז

 ריחמל תסחייתמה וא תכמתסמה הרבחה יפלכ העיבת וא/ו הנעט ,תוכז לכ לע רתוומ ןלבקה 5.7
 אוהש בישחת סיסב לע הרבחל ותעצה תא שיגה יכ הזב םיכסמו רשאמ ןלבקה ,הז ןיינעלו ,הדובעה
 .ותוירחאבו ומצעב קדבו ןיכה

 ,הז םכסהב רומאה לכ לע ףסונב וא/ו קפס רסה ןעמלו ליעל הרומאה תויללכהמ עורגל ילבמ 5.8
 תויוליעפה לכ לש אלמה ןעוציב תא ללוככ תודובעה עוציב תא וארי יכ םידדצה ןיב םכסומו רהצומ
 ןיגב הרומתב תללכנכ ןעוציבל הרומתה תא ואריו ןלהל תוטרופמה תודובעה וא/ו תולועפה וא/ו

 :תודובעה

 .הז םכסה תוארוהלו טרפמל םאתהב ןתומלשב טקיורפה תמקהל תוכורכה תודובעה עוציב 5.8.1

 ב"ויכו תוכרעמה ,םינקתמה ,דויצה ,םירזיבאה ,םילכה ,רזעה ירמוח ,םירמוחה לכ תקפסא 5.8.2
 וא/ו תחפה לכ תוברל )"םירמוחה" :ןלהל( ןעוציב ךרוצל וא/ו ןתומלשב תודובעה עוציבל םישרדנה
 .ל"נה לש יאלבה

 עוציבב תוכורכה תואצוההו םימולשתה ,רכשה ,םיריחמה ,תויולעה לכ לש לעופב םולשת 5.8.3
 וא ,ךכב תורושקה וא/ו תובייחתמה וא/ו תוכורכה תואצוהה רתי לכו ,ליעל רומאה לכו טקיורפה
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 השיג יכרד ןיגב תואצוה ,הדידמו ןומיס תואצוה תוברל ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב ,ךכמ תועבונה
 .תרחא האצוה לכו ןגוסל תויושרה חוקיפ תואצוה , וכותבו רתאל

 רשקב םכסהה חוכמ םיבייחתמה וא/ו קוחכ םישורדה תונוישירה וא/ו םירתיהה לכ תלבק 5.8.4
 .)שרדנש לככ – ומצעב היינבה רתיה ללוכ אל( טקיורפה עוציבל

 רומאה לוכל רשקב ב"ויכו סכמ ,מ"עמ ,הינק יסמ ,םיסימה ,םילטיהה ,תורגאה לכ םולשת 5.8.5
 .ליעל

 תואצוה ,רתא תרוקת וא/ו תיללכ הרוקת תואצוה ,תופיקעו תורישי ,תויללכה תואצוהה לכ 5.8.6
 .םינוכיסלו תוירחאל ,םיחוטיבל תובצקההו תוימרפה ,ןומימה

  .ןלבקה לש חוורה 5.8.7

 

 :עוציב תוברע .6

  תוברע ,הזוחה תמיתח דעומב ,ןימזמל ןלבקה רוסמי הזוחה יפ לע ויתויובייחתה תחטבהל    6.1
 עוציבל תורשואמה תודובעה ףקיהמ 10% לש ךס  לע דומעי תוברעה םוכס .תיאקנב עוציב
 דומצ היהי תוברעה םוכס ,ןכ ומכ .)מ"עמ ללוכ( הדובע תלחתה וצל םאתהב )מ"עמ ללוכ(
 .זרכמה יכמסמל ףרוצמה 'ב 4 'סמ ךמסמב עיפומה חסונה תא םאותו ןכרצל םיריחמה דדמל
 .יפוסה ןובשחה רושיא דעומל דע ףקותב דומעתו ,תינתומ יתלב ,תימונוטוא היהת תוברעה

 ןלבקה לע הנלוחת ,ןשודיח וא/ו תויוברעה תאצוהב תוכורכה תויולעה לכ יכ תאזב רהבומ 6.2
 .דבלב

 עורגל ילבמ .ןלבקה י"ע הזוחה תוארוה לכ לש קיודמ יולימל ןוחטבכ הנשמשת תויוברעה 6.3
 :לש יוסיכלו תחטבהל תויוברעה הנשמשת ,ליעל רומאה תויללכמ

 וא הרפה לכ םע רשקב וא/ו בקע ןימזמל םרגיהל לולעה דספה וא/ו קזנ לכ 6.3.1
 .הזוחה יאנתמ והשלכ יאנת לש יולימ יא

 לולע וא/ו איצוה ןימזמהש ןלבקל םירושקה םימולשתהו תואצוהה לכ 6.3.2
 .הז הזוח םע רשקב םהב בייחתהל וא םלשל וא איצוהל

 .םייניבה ימולשת תרגסמב תוברל ,רתיב ןלבקל םלוש רשא םוכס לכ 6.3.3

 םעפב ,התצקמ וא הלוכ ,תוברעה םוכס תא תובגל יאשר ןימזמה אהי רומאכ הרקמ לכב 6.4
 םימולשתהו תואצוהה ,םידספהה ,םיקזנה ןיגב וכותמ ערפיהלו ,םימעפ רפסמב וא תחא
 .רומאכ

 םימי 7 ךותב ,םילשהל ןלבקה בייחתמ ,התצקמ וא הלוכ ,תוברע שומימ לש הרקמ לכב 6.5
 .ליעל רומאכ ירוקמה המוכסל תוברעה םוכס תא ,תוברעה שומימ דעוממ

 ןימזמה תושרל ודמעיש דעס וא/ו תוכז לכמ עורגל ידכב ןלבקה י"ע תויוברעה תאצוהב ןיא 6.6
 .הז הזוח יפ לע ויתויובייחתה תרפה ןיגב ,הז הזוח יפ לע וא/ו ןיד לכ יפ לע ןלבקה דגנכ
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  :הזוחה ףקיה .7

 םישדוח 36 לש תיברמ הפוקת ךשמל תרגסמה םכסהב שומיש תושעל תיאשר היהת הרבחה 7.1
 לש ומויקלו ורושיאל ףופכב תאזו ,םינוש םירתאב תוהז תודובע ,תעל תעמ ,ןלבקהמ ןימזהלו

 לכל סחיב ,םישרדנה םירושיאה אולמ תלבקו םיכמסומה םימרוגה ללכ ידי לע רשואמ ביצקת
  .טקיורפ

 ללוכ אל ₪ ןוילימ 30-כ ונה םישדוח 36 לש ןמז קרפל תורשקתהה ןדמוא ,הז זרכמ יכרצל 7.2
 .קוחכ מ"עמ

 ילאמינימ יפסכ ףקיהב תודובע ןלבקל רוסמל תבייחתמ הניא הרבחה יכ רהבוי ,תאז םע 7.3
 תובייחתה רצוי וניא ,הז רשקהב ,ןדמואהו תורשקתהה תפוקת לכ ךשמב וא הנש לכב והשלכ
 .ול ורסמייש םייופצ תודובע יפקיה ןיינעב הכוזה יפלכ יהשלכ תיטפשמ

 תונמזה לוצינ םע וא םישדוח 36 םותב יטמוטוא ןפואב ומויסל עיגי הז םכסה יכ שגדוי 7.4
 .)מ"עמ ללוכ אל( ח"ש ןוילימ 30 לש ףקיהב הדובע

 הזוחה ףקיה תא ןיטקהל ,ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,תבייח אל ךא ,תיאשר היהת הרבחה 7.5
 ידכ הז םכסהב ןיאש ךכ ,םירחא םינלבק וא/ו םיקפס לצא םימיוסמ תודובעו םיטירפ ןימזהלו
  .ןלבקל תוידעלב וא תופידע תונקהל

 

 :םיכמסמה ןיב תופידע .8

 םירואיתה ןיב הנוש שוריפ וא/ו תועמשמ-וד וא/ו המאתה-יא וא/ו הריתס אצמתש הרקמ לכב  .8.1
 תא להנמה תטלחהל רובעי רשא ,חקפמל דימ ךכ לע עידוהל ןלבקה לע ,םינושה םיכמסמב תושירד
  .ןלבקה  תא בייחתו תערכמו תיפוס היהת להנמה תטלחה .תבייחמה הארוהה

 טרפמה תא םיביכרמה םינושה םיכמסמה ןיב תופידע ןיא יכ םידדצה ןיב םכסומו רהבומ .8.2
 דרפנ יתלב קלח ויהש וא/ו םכסהל םיפרוצמה םיכמסמה ןיב וא/ו הז םכסהב ותרדגהכ
 .ןלבקה תא םיבייחמ דחיב םלוכו הז תא הז םימילשמ ולא םיכמסמ .זרכמהמ

 
 :להנמה ןוצר תועיבשל הדובעה עוציב .9

 ירחא הז ךרוצל אלמיו להנמה לש טלחומה ונוצר תועיבשל ,הזוחל םאתהב הדובעה תא עצבי ןלבקה
 תויצ יא .הזוחב תוטרופמ ןניאש ןיבו הזוחב תוטרופמ ןהש ןיב חקפמהו להנמה לש ויתוארוה לכ
  .הז םכסה לש תידוסי הרפה הווהי חקפמהו להנמה תוארוהמ הארוהל

  :הדובע ינמויו ןלבקה םעטמ החגשה .10

 ךרוצל תופיצרב וילע חיגשיו הדובעה םוקמב יוצמ היהי ךמסומה וחוכ-אב וא ןלבקה 10.1
 ורושיא ןועט אהי הז ףיעס ךרוצל ןלבקה םעטמ ךמסומ וחוכ-אב יונימ .הדובעה לש העוציב
 .אוהש ןמז  לכב ולטבל וא ורושיא תא תתל ברסל יאשר היהי להנמהו ,להנמה לש םדקומה
  .ןלבקה ןידכ ןלבקה לש ךמסומה וחוכ אב ןיד ,חקפמהו להנמהמ תוארוה תלבק ךרוצל

 ךורכ וא רושקה רבד לכ ומויב םוי ידימ םהב םושרלו הדובע ינמוי להנל בייחתמ ןלבקה 10.2
 ,ריווא גזמ ,חקפמה תוטלחה תוארוה ,תורעה תוברל ,הז הזוח יאנת יפ לע תודובעה עוציבב
 רגס ,הדובעב  בוכיעל ומרגש םידחוימ  םיעוריאו להנמ םש ,םידבוע 'סמ ,ועצובש תודובע
 לע םידדצה ןב היארכ ושמשי ,ןלבקהו חקפמה י"ע ורשואש ןמויב םימושיר  .ב"צויכו םיחטשב
  .הזוח יפ לע םולשת לכ תשירדל הליע םמצעלשכ ושמשי אל םלוא ,םהב תוללוכה תודבועה
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 עוציב ךרוצל תופיצרב וילע חיגשיו הנבמה םוקמב יוצמ היהי ךמסומה וחוכ אב וא ןלבקה 10.3
  .הנבמה

 :הדובעה יאנתו םדא חוכ תקפסא .11

 הנשמה ינלבק ןיב וא/ו וידבועמ ימ וא/ו ןלבקה ןיבו הרבחה ןיב ויהי אלו ןיא יכ הזב רהבומ 11.1
 1974 – ד"משת תונלבק הזוח קוח לוחי הז הזוח לעו דיבעמו דבוע יסחי ,םהידבועמ ימ וא/ו

 .ליעל רומאה תויללכמ עוגפל ילבמ

 

 ךות הדובעה עוציב םשל שורדה רפסמב ,םירחאו םייעוצקמ םידבוע קיסעהל בייחתמ ןלבקה 11.2
 ,ןיד לכ יפל רתיה וא ןוישיר ,םושירב ךרוצ שי ןעוציבלש תודובעל ,הזוחב ךכל עובקה דעומה
 בייחתמ ןכו ,ןיינעה יפל ,רומאכ רתיה וא ןוישיר לעב וא םושרש ימ קר קיסעהל ןלבקה בייח
 תועשב הדובעה עוציב םוקמב היהי ךמסומה וחוכ אבש ךכל גואדל וא ומצעב תויהל ןלבקה
 תוארוה ול תתלו םירבדב ותא אובל לכוי וחוכ אב וא חקפמהש תנמ לע תוליגרה הדובעה
 וארי ןלבקה לש וחוכ אבל הרסמנש השירד וא העדוה ,הארוה .הז הזוח יפל תתל יאשר אוהש
  .ןלבקל הרסמנ וליאכ התוא

  תוברל םידבוע תקסעהב רושקו עגונה לכב ןידה תושירד לכ תא אלמל בייחתמ ןלבקה 11.3
  .ב"צויכו םיילאיצוס םיאנת ,הדובע רכש ,םולשת

 הדובעה ילהנמ תא וא ךמסומה וחוכ אב תא ןלבקה ףילחי חקפמה תאמ בתכב השירד יפל 11.4
 ןיא  חקפמה תעדל םא ןלבקה םעטמ רחא םדא לכ וא/ו הנשמ ינלבק וא/ו ןלבקה ידבוע וא/ו

  .דיקפתל םימיאתמ םה

 רמג תייחדל הליע ווהי אל יקלח וא יללכ רגס וא/ו תותיבש תוברל םדא חוכ סויגב םיישק 11.5
  .דעומב התריסמו הדובעה עוציב

 תכשל תושירד לכב דומעל ןלבקה בייחתמ ,םירז םידבוע ןלבקה קיסעי וב הרקמ לכב 11.6
 ילעב םירז םידבוע קיסעהל בייחתמ ןלבקה .ןידה תושירד לכבו םינפה דרשמ ,הקוסעתה
  .לארשיב הדובע ןוישיר

 סיטרכ םהל שוכרלו םתייחמל ,םהירוגמל ,םיילאיצוסה םיאנתה םיאנת לכל גאדי ןלבקה 11.7
 ןימו גוס לכמ סנק לטוה וא/ו םולשתב הרבחה ביוחת איהש הביס לכמו הדימב .הרזח הסיט
  .םוכסה אולמב הרבחה תא תופשל ןלבקה בייחתמ אוהש

 
 :םירמוחו םינקתמ ,דויצ הקפסא .12

 םירחאה םירבדהו םירמוחה ,םינקתמה ,דויצה לכ תא אוה ונובשח לע קפסל בייחתמ ןלבקה .12.1
  .שורדה בצקב הדובעה לש ליעיה העוציבל םישורדה

 לש ליעיה העוציבל םישורדה םינקתמהו דויצה לכ ותושרב םיאצמנ וליאכ ןלבקה תא םיאור .12.2
  .שורדה בצקב הדובעה

 

 :הדובעה רתאב וקפוסיש דויצו םירמוח .13

 תוברל ,התמלשהו הדובעה עוציב תרטמל הדובעה םוקמל ןלבקה י"ע ואבויש םירמוחה לכ 13.1
 ןמ קלח תויהל םידיתעה םינקתמ ןכו םירמגומ יתלב ןיבו םירמגומ ןיב ,םירצומ ,םירזיבא
 הדובעה עוציב תרטמל הדובעה םוקמב ןלבקה י"ע ומקוהש םייערא םינבמ ןכו הדובעה
 .הרבחה תולעבל ,רומאכ םתמקה וא םתאבה תעשב ורבעוי
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 גוס לכמ תוירחא הרבחה לע ליטהל ידכ רומאב ןיא יכ ,תאזב שגדומו רהבומ רפס רסה ןעמל 13.2
 תוארוה עורגל ידכ רומאב ןיאו םירמוחל ,הרקי םא ,הרקיש קזנ וא/ו הבינגל רשקב םהש ןימו

   .1984 - ד"לשתה ,תונלבק הזוח קוחל 6 ףיעס

 ןלבקה ןיא -הדובעה עוציב תרטמל רומאכ הדובעה םוקמל ןלבקה י"ע ואבוהש דויצו םירמוח 13.3
 רבדב רושיאה תלבק םע .בתכב חקפמה תמכסה אלל הדובעה םוקממ םאיצוהל יאשר
 םייעראה םינבמהו דויצה תא הדובעה םוקממ איצוהל ןלבקה יאשר ,הדובעה תמלשה
  .היינבה ירמוח יפדוע תאו ול םיכיישה

 

 ךרוצל םהב שמתשהל יאשר אוהו ,םירמוחהו דויצה לש החוטבה םתרימשל יארחא ןלבקה 13.4
 שמתשהל הרבחה תיאשר 54  ףיעסב םיטרופמה םירקמה ןמ הרקמ לכב םלואו ,הזוחה עוציב
 תויוכזל הפופכ הז ק"ס יפל ןלבקה לש שומישה תוכזו ףיעס ותוא יפ לע הל תונקומה תויוכזב
  .רומאכ 54  ףיעס י"פע הרבחה

 :הדובעה עוציב תוכיאו םירמוחה ביט .14

 בתכבו תוינכותב ,םיטרפמב רומאל םאתהבו רתויב חבושמה ןימהמ םירמוחב שמתשי ןלבקה 14.1
  .תוקיפסמ תויומכבו תויומכה

 

 םהיתונוכתב ומיאתי - ילארשיה םינקתה ןוכמ םעטמ םינקת םמייק םהיבגלש םירמוח 14.2
  .ןקת ות ואשייו םירומאה םינקתל

 

  .םירומאה םיטרפמל םהיתונוכתב ומיאתי - םינקתה ןוכמ טרפמ םייק םהיבגלש םירמוח 14.3

 

 םירשכ ואצמנו וקדבנש םירמוחב אלא הדובעה עוציבב שמתשהל אלש בייחתמ ןלבקה 14.4
  .חקפמה י"ע םדיקפתל

 

  .םינקתה ןוכמ יטרפמבו םינקתב ,דחוימה טרפמב רומאל םאתהב היהת עוציבה תוכיא 14.5

 

 הכאלמהו םירמוחהמ תומיגד חקפמה תוארוה יפלו אוה ונובשח לע קפסל בייחתמ ןלבקה 14.6
 םוקמב םהיתוקידב עוציבל םישורדה םיעצמאה רתי לכו םדא-חוכ ,םילכה תא ןכו התשענש
  .חקפמה הרויש יפכ לוכה ,הדבעמה תקידבל םירמוחה לש םתרבעהל וא הדובעה

 

 תוקידב ךרעמ הרבחל איצמהל גאדי ןלבקה ,תאזב רהבומ ,ןלהל 43 ףיעסב רומאב עורגל ילבמ 14.7
 תולעב אשייו תעל תעמ הרבחה הרותש יפכ לכהו הרבחה הרשיאש הדבעמב עצבי ןתוא
  .ונובשח לע תוקידבה

 

 :םיסוכמ תויהל ודעונש הדובע יקלח תוקידב .15
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 תויהל דעונש תודובעהמ אוהשלכ קלח לש ותרתסה וא ויוסיכ תא עונמל בייחתמ ןלבקה 15.1
  .חקפמה לש ותמכסה אלל רתסומ וא הסוכמ

 

 בתכב חקפמל ןלבקה עידוי ,םירתסומ וא םיסוכמ תויהל ודעונש תודובעהמ קלח ומלשוה 15.2
 ,רחבי הבש ךרד לכב ,קודבל חקפמל רוזעיו רשפאי ןלבקהו הקידבל ןכומ רומאה קלחהש
  .ותרתסה וא ויוסיכ ינפל הדובעהמ רומאה קלחה תא דודמלו ןוחבל

 

 ךרוצל חקפמה תוארוה יפל הדובעהמ קלח לכב םירוח השעיו ,םיחודיק חדקי ,ףושחי ןלבקה 15.3
 אלימ אל .חקפמה לש ונוצר תועיבשל ונוקיתל וריזחי ןכמ רחאלו ותדידמו ותניחב ,ותקידב
 םיחודיק חודקל ,ףושחל תורוהל חקפמה יאשר הז ק"ס יפל חקפמה תוארוה רחא ןלבקה
  .ןלבקה לש ונובשח לע לוכהו ,ונוקיתל וריזחהל ןכמ רחאלו הדובעהמ קלח לכב םירוח תושעלו

 

 :ןומיס .16

 ועבקנש םידממהו תודימה ,עקרקב םיהבגה תא  קודבי ןלבקה  תודובעה עוציבב ליחתיש ינפל 16.1
  .חקפמה לש בתכב תוארוהבו תוינכותב

 .ןלבקל ןומיסה תא רוסמתו  םישרגמה תוניפ לש ןושארה ןומיסה הנובשח לע עצבת הרבחה 16.2
 תוקידב ךרוצל שרדייש לוככ םעפו םעפמ םתוא שדחל ,ל"נה םינומיסה תא רומשל ןלבקה לע
 ,םיהבגה ןומיס תוברל הדובעה יחטשב םיפסונה םינומיסה לכ עצבל ,תודובעה עוציבו

 תוירחאב אשייו חקפמהמ בתכב תוארוהלו תוינכותל םאתהב תודובעה יקלח לכ לש םידממה
  .םתולעבו םנומיס קוידל הרומג

 
 חטבאל ,הרומגו תטלחומ תוירחאב ןלבקה יארחא הרבחה י"ע שרגמה ןומיס רחאל יכ ,רהבוי 16.3

 ןומיסל קזנ םרגיי וב הרקמ לכב .)"קזנה" :ןלהל( עגפיי וא/ו קזניי אלש ןפואב ןומיסה תא
  .קזנה אלמלא ויהש יפכ שרגמה תא ןמסלו ותוירחאבו ונובשח לע ןלבקה בייחתמ

 
  .ןומיסה תודובעל ןלבקה לש תידעלבה ותוירחאמ עורגל ידכ הרבחה י"ע שרגמה ןומיסב ןיא  16.4

 ןלבקה  אהי ,חקפמה י"ע וקדבנ םא ףא - םינומיסה רתוי וא דחאב קויד-יא וא האיגש ואצמנ
 לע ,רומאכ האיגש וא קויד יא ךותמ רבכ ושענש תודובעה יקלח תא וא ,תאז ןקתל בייח
  .חקפמה לש ותעד תחנה ידכ ,ויתואצוהו ןלבקה לש ונובשח

 

 ןומיסה תודתי לכ לש תקיודמהו הניקתה םתקזחאלו םתקפסאל יארחא אהי ןלבקה 16.5
 העיגפ ,םמוקממ םקוליס לש םירקמבו ,תודובעה עוציב ךרוצל ועבקנש ,םירחא םינומיסהו
 ונובשח לע ידימ ןפואב םדוקה םבצמל םריזחי וא ןלבקה םשדחי םהב יוניש וא םהב
  .ויתואצוהו

 

  :הלוספ הכאלמו םילוספ םירמוח קוליס .17

  :הדובעה ךלהמ ידכ ךות ,ןמזל ןמזמ ,ןלבקל תורוהל יאשר היהי חקפמה 17.1

 םימיאתמ םניא חקפמה תעדלש ,תודובעה רתאמ ןימו גוס לכמ םירמוח קוליס לע 17.1.1
  .הארוהב ןיוצת רשא ןמז תפוקת ךותב ,םדועייל
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 ףיעסב םירומאה םירמוחה םוקמב םדועייל םימיאתמו םיניקת םירמוח תאבה לע 17.1.2
                                                                                                                                                                    .ליעלד 17.1.1

 י"ע םקוהש  תודובעהמ והשלכ קלח לש שדחמ ותמקהו ,ותסירה ,וקוליס לע 17.1.3
 יאנתל דוגינב וא המיאתמ יתלב הכאלמב וא ,םימיאתמ יתלב םירמוחב שומיש
  .ןוקיתל תונתינ וניא חקפמה  תעדל רשא רומאכ תודובע תוברל ,הזוחה

 

 רתאמ תלוספ לש ףוצר יוניפ עצבל ןלבקה תבוחמ עורגל ידכ הז ףיעסב רומאב ןיא 17.1.4
 .השרומ תלוספ קוליס רתאל הדובעה

 

 רשואמ רתאל רתאהמ תלוספה לכ תא תונפלו רתאב תלוספ רובקל אלש בייחתמ ןלבקה 17.2
 .הנמטמל תורגא םולשת ללוכ ריעה לש טופישה תולובגל ץוחמ תלוספ קוליסל

 

 תוארוהה םייקל ןלבקה לש ותבוחו ליעל 17.1 ןטק ףיעס יפל חקפמל תונותנה תויוכמסה 17.3
 םייניב םולשת לכ ףא לעו חקפמה י"ע הכרענש הקידב לכ ףא לע ףקותב הנייהת ,תורומאה
  .םירומאה הכאלמלו םירמוחל רשקב עצובש

 תיאשר הרבחה היהת ,הז ףיעסל 17.1 ןטק ףיעס יפל חקפמה תוארוה רחא ןלבקה אלימ אל 17.4
  אהת הרבחה  .הארוהה עוציבב תוכורכה תואצוהה לכב אשיי ןלבקהו ןלבקה ןובשח לע עצבל
 ןתובגל יאשר  אהי ןכו אוהש ןמז לכב ןלבקל עיגיש םוכס לכמ ןתוכנל וא ןתובגל תיאשר
  .תרחא ךרד לכב ןלבקהמ

 

  :הדובעה תמלשהל דעומה רוציק וא הכרא ןתמ .18

 התייה אל להנמה תעדלש םירחא םיאנת ידי לע וא ןוילע חוכ ידי לע הדובעה עוציבב בוכיע םרגנ
 דעומב הכרא שקבל ןלבקה יאשר- בוכיעה תא עונמל תורשפא ול התייה אלו םהילע הטילש ןלבקל
  :יכ יאנתב הכראה ךשמ תא עבקי להנמהו הדובעה תמלשה

 םות םוימ םוי 15  רחאל רומאכ םידחוימ םיאנת בקע הכרא שקבל יאשר אהי אל ןלבקה 18.1
  .הדובעה בוכיעל ומרגש םיאנתה

 יכ דמלמה הדובעה ןמוי תוברל ,להנמה לש ונוצר תועיבשל ,תויאר איבהל בייח אהי ןלבקה 18.2
  .הדובעה עוציבב בוכיעל ומרגו ועריא םירומאה םיאנתה

 םיאנת  וא ןוילע חוכ ווהי אל ,איהש הביס לכמ ,םירז םילעופ אובימ העינמ וא םיחטשב רגס 18.3
  .הכרא שקבל יאשר היהי אל ןלבקהו ,הז ןיינעל םידחוימ וא םירחא

 ןלבקה יאכז היהי אל .הז ףיעס י"פע הכראל יאכז היהי ןלבקה יכ עבק להנמהו הדימב 18.4
 ןכו ,הכראה תפוקת ןיגב רחא יוציפ וא םולשת לכ וא ךשמתמ לוהינ ,הדמצה ישרפה ימולשתל
  .המדקה / ז"ולב הדימע רובע יפסכ ץירמת תלבקל אל

 

 : םייוקיל /  םירוחיא לע שארמ םיעובקו םימכסומ םייוציפ .19

 וא התכראה בשחתהבו הזוחב הבוקנה הפוקתה ךות הדובעה עוציב תא ןלבקה םילשי אל םא 19.1
 -ל הווש ךסב שארמ ךרעומו עובק יוציפ הרבחל ןלבקה םלשי ,הז הזוחב רומאכ הרוציקב



 

 ________________ :עיצמה תמיתח     157 ךותמ 34 דומע
 

34 

 רחיא וב טקיורפ ותוא יבגל )ירדנלק( רוחיא םויל )םישדח םילקש םיפלא תשמח( ₪ 5,000
 .התמלשה דעומ דעו הדובעה תמלשהל עבקנש דעומה ןמ לחה תודובעה תמלשהב ןלבקה
 דע דדמה תיילע רועישב לדגויו הינבה תומושת דדמל דומצ היהי םימכסומה םייוציפה םוכס
 םכסה לש תידוסי הרפה רבדה הווהי םוי 20 -ל רבעמ רוחיא .הדובעה המייתסנ ובש שדוחל
  .אהת רשא רוחיאה תביס אהת ,הז

 תיאשר היהת הרבחה יזא היינבה רתאב תוחיטבה יללכ לע דיפקי אל ןלבקה םא ,ףסונב
 .יוקילה רסוה אלש ןמז לכ ,םויל ח"ש 2,000 לש רועישב סנק וילע ליטהל

 

 ןלבקל עיגיש םוכס לכמ 19.1 ק"סב םירומאה םייוציפה םוכס תא זזקל תיאשר היהת הרבחה 19.2
 .תוברעה טולח תוברל ,תרחא ךרד לכב ןלבקהמ ותובגל תיאשר אהת ןכו אוהש ןמז לכב
 וא הדובעה תא םילשהל ותובייחתהמ ןלבקה רורחש םושמ ומצעלשכ וב ןיא םייוציפה םולשת
  .הזוחה יפל תרחא תובייחתה לכמ

 

  :הדובעה תקספה .20

 חקפמה לש בתכב הארוה יפל םיוסמ ןמזל ,הקלח וא הלוכ ,הדובעה עוציב תא קיספי ןלבקה 20.1
 וניוציש הפוקתלו םיאנתל םאתהב להנמה תאמ בתכבו שארמ הארוה יפל תותימצל וא
 ןמזל הדובע תקספה .ךכ לע בתכב העדוה להנמה י"ע ול הנתינ םא אלא השדחי אלו הארוהב
  .תופיצרב םישדוח 6  לע הלעת אל םיוסמ

 
 תחטבהל םיעצמאב ןלבקה טוקני 20.1 ק"ס יפל ,התצקמ וא הלוכ ,הדובעה עוציב קספוה 20.2

  .חקפמה לש ונוצר תועיבשל ,ךרוצה יפל ותנגהלו הדובעה רתא

 להנמה תוארוה יפל הדובעה עוציב לש תינמז הקספהמ האצותכ ןלבקל ומרגנש תואצוה 20.3
 ל"נכ תואצוה םולשת שורדל יאשר אהי אל ןלבקה .דבלב ןלבקה לע ולוחי 20.1 ק"סב רומאכ
 הניה הרבחה ידי לע תאזכ המוזי הדובע תקספה לש תורשפא .הזוחה ריחמב תולולכ ויהי ןהו

  .וילוקיש לולכמ ןובשחב תאז חקל יכ ריהצמ ןלבקהו הז םכסהב ירקיע יאנת

 

 ,ןלבקל ומרגנש תואצוהה הנלוחת - ןלבקה תוירחאב ,להנמה תעדל ,הדובעה תקספה המרגנ 20.4
 הרבחה לש התוכזמ עורגל ילבמ תאז .ןלבקה לע ,הז ףיעס יפל חקפמה תוארוה יולימ ידכ ךות
  .ןיד לכ יפ לע רחא דעס לכ עובתלו םיעצמאב טוקנל

 

 רבדב תוארוה לביק ןלבקהש ירחא ,תותימצל ,התצקמ וא הלוכ ,הדובעה עוציב קספוה 20.5
 הנשעת ,לעופב הדובעה עוציבב לחה רבכ ןלבקהו הזוחל 4  ףיעס יפ לע הדובעה תלחתה
 תעדוה ןלבקל הנתינ וב ךיראתהמ םוי 30 ךות ,קספוה העוציבש הדובעה יבגל תויפוס תודידמ
  .רומאכ הקספהה

 

 יפ לע תודובעה עוציב רובע עיגמה םוכס ןלבקל םלושי - ליעלד 20.5 ק"סב רומאה הרקמב 20.6
  .דבלב הז םוכסו לעופב תודידמה
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 אהי אל ,ןלבקה תוירחאב ,להנמה תעדל ,התצקמ וא הלוכ הדובעה עוציב תקספה המרגנ 20.7
 הזוח יפ לע הרבחה תיאכז םהל םידעסל ףסונב תאז ,םהשלכ םייוציפ םולשתל יאכז ןלבקה
  .תוברע טולח תוברל ,ןיד לכ יפ לע וא/ו הז

 

  :הדובעל המלשה תדועת .21

 תקידבב לחי תויושרה יגיצנ םע חקפמה .בתכב חקפמל ןלבקה ךכ לע עידוי הדובעה עוציב םויסב
 אצמ .הב ליחתהש םוימ םוי 30 ךות הקידבה תא םילשיו העדוהה תלבק םוימ םוי 15  ךות הדובעה
 םע המלשה תדועת ןלבקל ןתיי ,ויתושירדל המיאתמו הזוחה יאנתל המיאתמ הדובעה תא חקפמה
 םינוקית תמישר ןלבקל חקפמה רוסמי המלשה תדועת ןתמל היואר הדובעה האצמנ אל .הקידבה םות
 חקפמה .חקפמה ידי לע ךכל עבקיתש הפוקתה ךות םעצבל בייח ןלבקהו חקפמה תעדל םישורדה
 ךרעית םינוקיתה עוציב םותב .הדובעה תקידבל םדא לכ וא/ו איהש תושר לכ יגיצנ ןימזהל יאשר
 תקידבל ןימזת הרבחהש תושר לכ ידי לעו ,חקפמה ידי לע ןתלבקו תודובעה לש תיפוס הריסמ
 המיאתמ תושר וא הרבחה י"ע הלבקתנ הדובעה יכ השוריפ תיפוס הריסמ ,קפסה תרסהל .תודובעה
 .'א חפסנכ ב"צמ המלשה תדועת קתעה .םותחו רשואמ ךמסמב תרחא

 

  :םינוקיתו  תוירחא ,קדב .22

 הניינמ .תוריד רכמ קוחב םושרה יפ לע ויהי תוירחאה תפוקתו קדבה תפוקת ,הזוחה ךרוצל 22.1
 .21 ףיעסל םאתהב הדובעה תמלשה תדועת ןתמ ךיראתמ ליחתי תוירחאהו קדבה תופוקת לש
 קדבה תפוקת ךראות ,קדבה תפוקת ךלהמב ולגתיש תודובעל לוקלק וא/ו קזנ לש הרקמ לכב
   .לוקלקה וא/ו קזנה ןוקית דעוממ םיפסונ םישדוח 12 ךשמל ויבגל

 םרגנ חקפמה תעדל רשא המאתה-יא וא לוקלק וא קזנ ,קדבה תפוקת ךות הדובעב התלגתנ 22.2
 לכ שדחמ תונבל וא ןקתל ןלבקה ביוחי ,םימוגפ םירמוחב שומיש וא היוקל הדובעמ האצותכ
 רומאכ השירדש דבלבו ונוצר תועיבשלו חקפמה תשירד יפל לוכה ,רומאכ לוקלק וא קזנ

  .קדבה תפוקת םות םוימ רחואי אל בתכמב ןלבקל רסמית

 ןלבקה תופתתשהב הדובעה תקידב ךרעית ,רמגה תדועת תלבק םוימ םישדוח 12 םות ינפל 22.3
 בייח היהי ןלבקה .םדא לכ וא/ו איהש תושר לכ לש גיצנ הקידבל ןימזהל יאשר רשא חקפמהו
  .ליעלד 22.1  ק"סב רומאכ חקפמה תויחנה יפ לע לועפל

 תוירחאמ וא 40-33  םיפיעסב רומאהמ עורגל ידכב ליעלד 22.3  -ו 22.2  ק"סב רומאב ןיא 22.4
  .ןיד לכ יפ לע וא/ו הזוחה יפ לע ןלבקה

  .ןלבקה לע הנלוחת ליעל 22.3  -ו 22.2  ק"ס יפל ןלבקה תובייחתה יולימב תוכורכה תואצוהה 22.5

 

  :קדבה תפוקת רחאל םימגפל תוירחא .23

 עבונה קדבה תפוקת רמג רחא םינש 5  ךות הדובעב םגפ התלגתנ ,הז הזוחב רומאה לכל ףסונב 
 לע וב ךורכה לכו םגפה תא ןקתל בייח ןלבקה היהי ,הזוחה יאנתל םאתהב אלש הדובעה עוציבמ
  .הרבחל םייוציפ םולשתב בייח ןלבקה אהי ןוקיתל ןתינ וניא םגפה םאו ,אוה ונובשח

 

 :ןלבקה תובייחתה יולימ יא .24
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 תיאשר ויתויובייחתה רחא ןלבקה אלמי אל םא ,הרבחה תיאכז ול רחא דעס לכמ עורגל ילבמ 
 וא/ו הארתה לכ ןתמ אלב ,תרחא ךרד לכב וא רחא ןלבק ידי לע תורומאה תודובעה תא עצבל הרבחה
 תואצוהכ ובשחיש 15 % לש תפסותב ךכב תוכורכ ויהיש תואצוהה תא תוכנל וא תובגלו תפסונ הכרא
 ןלבקהמ ןתובגל תיאשר הרבחה אהת ןכו אוהש ןמז לכב ןלבקל עיגיש םוכס לכמ ,תוילוהינו תוידרשמ
  .ןלבקה תויוברע טולח תוברל ,התריחב יפל תרחא ךרד לכב

 

 :תודובעב םייוניש .25

 

 ,םכסומו רהבומ םהל ףסונבו ליעל 7 ףיעסב טרפבו הז םכסה תוארוהב רומאב עורגל ילבמ 25.1
 בתכב םלש ףיעס תפסוה וא לוטיב י"ע הדובעב יוניש לכ לע תע לכב תורוהל יאשר להנמה יכ
  .תודובע לש םלש לולכמ לטבל וא/ו תוברל םלש קרפ תת וא קרפ ,תויומכה

 

 ידיל רסמיתו םייוניש תדוקפ ארקית  ליעל 25.1  ק"ס יפל הדובעב יוניש לע להנמה תארוה 25.2
  .בתכב ןלבקה

 
 26 ףיעסב רדגומכ ,םייוניש תודובע וא/ו תופסונ תודובע עוציבל סחייתת יונישה תדוקפ 25.3

 .דבלב ולאו ,ןלהל

  :םייוניש תודובעו תופסונ תודובע ,תוגירח תודובע :םייונישה ךרע תעיבק .26

 הרבחה ןוריחמב הבוקנה הדיחיה יריחמל תעצומה החנהה יפ לע םלושת ןלבקל הרומתה     .26.1
 .)10 ךמסמ(
 

 הדובע תנמזה י"פע ועצובי תודובעה לכו תרגסמ זרכמב רבודמ יכ ונל עודי קפס רסה ןעמל
 שארמ רתוומ ןלבקה ןכלו ,ןימזמה לש ידעלבה התעד לוקיש יפלו הז םכסה תוארוהל ףופכבו
 .הז זרכמ תרגסמב ליעפנ רשאו עצבל שרדנ רשא םיתורישה גוסו ףקיהל סחיב הנעט לכ לע
 הדובעה תנמזהב םיעיפומ אלו טקיורפה עוציב ךלהמב ושרדייש םיפסונ םיטירפ ,ןכ ומכ
 תופסות אלל ןלבקה עיצהש עיצהש תעצומה החנהה תוחפ ןוריחמה יריחמ יפל ומלושי
 .ןהשלכ

 
 אל .שדחה יזוחה ףיעסה ריחמל ךפהיי רומאכ ריחמהו תויומכה בתכל ףרוצי גירחה ףיעסה
  .הרבחה ןוריחמב גירחה ףיעסה רואית אצמנ
 
 היינב יריחמ  רגאמ" יפל עבקי ריחמה ,הרבחה ןוריחמב םיאתמ ףיעס רדעהב יכ רהבוי

 אלל ,יונישה שרדנ וב שדוח ותוא לש האצוהב )"לקד רגאמ" :ןלהל( "לקד" לש "תויתשתו

 ריחממ 20% לש החנהבו ,הנשמ ןלבק יריחמכ םינמוסמה םיריחמל ינלבק חוור תפסות

 .לקד רגאמב םיבוקנה הדיחיה

 ןלבקה ידי לע ןכויש קמונמ ריחמ חותינ יפל עבקי ריחמה ,לקד רגאמב םיאתמ ףיעס רדעהב

 .תפסונה הדובעל ריחמה רושיא יבגל ןורחאה קסופה יהי להנמה .להנמה ידי לע רשואיו

 יא וא/ו יונישה לש וכרע תעיבק יא תמחמ יונישה לש עוציב תא בכעל יאשר וניא ןלבקה

 .להנמה תעיבק םע ותמכסה
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 ןיאש תודובעכ תורדגומ תופסונ תודובע .תופסונ תודובע עצבל ןלבקה לע ליטהל יאשר ןימזמה    .26.3
 עוציבל השירדהש דבלבו ,הדובעה תנמזה תא םיביכרמה םיכמסמהמ דחא ףאב יוטיב םהל
 .חקפמה י"ע הדובעה ןמויב םשרית תפסונ הדובע

 
 יונישכ תורדגומ םייוניש תודובע .םייוניש תודובע עצבל ןלבקה לע ליטהל יאשר ןימזמה     .26.4

 המרה רפשלו ףיסוהל תיאשר הרבחה ."טרפמב" םירדגומה הכאלמ וא רצומ יבגל טרדנטס
 ךכ ,םירחא הכאלמ וא רצומ לש המרב תיחפהל וא/ו טרפמב תרדגומה הכאלמ וא רצומ לש
 .התחפהל וא/ו תפסותל :םינוויכה ינשב ריחמ ייוניש ונכתייש

 
 

  :תויומכ תדידמ .27

 הנתשת תללוכה הרומתה :הדידמ םכסה וניה הז םכסה יכ םידדצה ןיב םכסומו רהצומ   .27.1
 .תויומכה  יבושיח ךמס לעו לעופב עוציבל םאתהב

 
 .הדידמל הנייהת תודובעה עוציבל תויומכהש םידדצה ןיב םכסומ ,ךכל יא   .27.2

 
 תויומכה בתכב תומושרה תויומכה יכ םידדצה ןיב רהצומו רהבומ ,םכסומ ,קפס לכ רסה ןעמל .27.3

  .דבלב הכרעה י"פע ןניה ,ומשרנש לככ ,הזוחה יכמסמל ופרוציש
 

 ןלבקהו חקפמה י"ע הנשעתש תודידמ ךמס לע הנעבקית הזוחה יפל לעופב ועצובש תויומכה .27.4
 יבושיח .תויומכה יבושיח ךמס לע וא/ו תויומכה בתכב תטרופמה הטישל םאתהב ,דחיב
 .ןיינעה יפל לוכה ,להנמה רושיאל םריבעי רשא חקפמל י"ע ורבעויו ןלבקה י"ע ושגוי תויומכה
 חקפמה י"ע הנמתחיתו ךכל תודחוימ תומישרב וא תודידמה רפסב הנמשרית תודידמה לכ
  .ןלבקהו

 
 ןלבקה תוירחאב .הרבחה תא בייחי אל חקפמהמ אצויש רושיא לכו עבוקה אוה להנמה רושיא
  .להנמה רושיא תא בתכב לבקל
 

 ותנווכ  לע ןלבקל שארמ העדוה חקפמה ןתיי ,ןתצקמ וא ןלוכ תודובעה תא דודמל ואוב ינפל .27.5
 אלממ חולשל  וא בוקנה דעומב חכונ תויהל בייחתמ ןלבקה .ול יוצרה דעומה לעו ןכ תושעל
-חוכ תא קפסל ,תושורדה  תודידמה תא עצבל וחוכ אבל וא חקפמל רוזעלו הז ךרוצל םוקמ
  .ךכל רשקב םישורדה םיטרפה תא  חקפמל איצמהלו ונובשח לע תודידמה עוציבל שורדה םדא

 
 אב  וא חקפמה יאשר ,תודידמה עוציב ךרוצל בוקנה דעומב ומוקמ אלממ וא ןלבקה חכנ אל .27.6

 תודידמכ חקפמה י"ע ונכוהש תודידמה תא וארי הז הרקמב .םרדעהב תודידמה תא עצבל וחוכ
  .ןהילע רערעל יאשר אהי אל ןלבקהו ,תויומכה לש תונוכנ

 
  :םייניב ימולשת .28

 

 שדוחב עוציבה ףקיהל םאתהב םולשתל ןובשח חקפמל שיגי ןלבקה שדוחל 6-ה םויה דע    .28.1
 .ףטושה

 

 רהבומ .ןיקת אצמנש דבלבו להנמה רושיאל וריבעיו םוי 15 ךות ןובשחה תא קודבי חקפמה    .28.2
 הרבחה תא בייחי אל חקפמה לש רושיא לכו יפוסה רושיאה אוה םולשתל להנמה רושיא יכ ,תאזב
  .להנמה לש יפוסה רושיאה לבקתה םא אלא ,ןובשחה םולשתב
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 ידיב בכועי ,רומאכ ךרד ינבאל םאתהב לעופב ועצובש תודובעה י"פע רשואמה ןובשחהמ     .28.3
 הבגתש ,הדבעמ תוקידב ימד 1.5% ןכו לוהינ ימד 6% וכוניו )"ןובכיע ימד" :ןלהל( 10% הרבחה
 60 דועו ףטוש  לש םיאנתב ןלבקל םלושת הרתיהו )" לוהינ ימד" :ןלהל( קוחכ מ"עמ תפסותב ,הרבחה
  .)"םולשתה דעומ" :ןלהל( ןיקת ןובשח תשגהלו להנמה רושיאל ףופכב ןובשחה תשגה שדוחמ םוי

 

 הרבחהש םימוכסה לכמ וכוני ןובכיע ימדו הדבעמה תוקידב ,לוהינה ימד ,קפס לכ רסה ןעמל    .28.4
 .םייונישה תודובעו תופסונה תודובעה ,תויזוחה תודובעה תוברל ןלבקל םלשת

 

 28.3 ףיעסב םיעובקה םולשתה יאנתל רבעמ םולשתה עוציבב הרבחה רחאת וב הרקמ לכב    .28.5
 ףקותב אהתש תיתנשה םיירפה תיביר רועישל םאתהב אהי הרועישש תיביר הרבחה םלשת ,ליעל
 .לעופב םולשתה םויל דעו םולשתה ידעומ םות רחאל םוי לחי תיבירה בושיח .םולשתה עוציב דעומב
 .םולשתה ידעומ רובע תיביר לבקי אל ןלבקה

 

 הדיחיה ותפורת אהת וזו רוחיאה ןיגב יוציפ הווהי תיבירה םולשת יכ ,רשאמו ריהצמ ןלבקה    .28.6
 .העיבת וא/ו השירד וא/ו הנעט לכ ול הנייהת אלו ול ןיא יכ ,ריהצמ אוהו ןלבקה לש

 

 ,הנושארה  התשירד םע דימ הרבחל םריזחי ול עיגמל לעמ רומאכ םימולשת ןלבקה לביק םא   .28.7
  .לעופב םולשתל דעו בוחה תורצוויה םוימ הדמצה ישרפהו יללכה בשחה תיביר תפסותבו

 

 לכו םיטירשת ,תודידמ ,תודועת ,םיכמסמ גיצהל ןלבקה ןמ שורדל ךמסומ להנמה ,ןכ ומכ     .28.8
 .םולשתה עוציבל יאנתכ שרדנ טרפ

 

 :יפוס ןובשח .29

 

 ןובשח שיגי ןלבקה  ,תודובעה עוציבל המלשהה תדועת תאצוה ךיראתמ םוי 60 -מ רחואי אל 29.1
 םיעובקה םולשתה יאנתו ידעומב םלושי הזוחה רכש .וב םירושקה םיכמסמה לכ ףוריצב יפוס
  .ליעל  28 ףיעסב

 םייניבה ימולשת תתחפה רחאל היהי ליעל עבקנש יפכ ןלבקה ידיל יפוסה ןובשחה םולשת 29.2
 הזוחה רכש ח"ע העש התוא דע ןלבקל םלושש רחא םוכס לכלו 28 ףיעסל םאתהב ומלושש
 וא ןלבקה ןיבל הרבחה ןיב רחא הזוח יפל וא ,הזוחה יפ לע הרבחל עיגמה םוכס לכ יוכינבו

  .תרחא הביס לכמ

 לע ,הרבחה י"ע חסונש קוליסו הלבק בתכ לע ןלבקה םותחי יפוסה ןובשחה םולשתל יאנתכ 29.3
 4 'סמ ךמסמב ב"צמה חסונב תיאקנב ביט תוברע הרבחל איצמי ןכו ,ויתועיבת לכ לוסיח
 .קדבה תפוקת ךשמל ףקותב היהת ביטה תוברע .יפוסה ןובשחהמ 5% -ל הוושה םוכסב

 ביט תוברע הרבחל איצמהל ןלבקה בייחתמ ןלבקל הרומתה המלוש רומאה דעומבו היה 29.4
  .ליעל בוקנה םוכסב תודובעה עוציב תוכיאו ביט תחטבהל
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 ,ןלבקל םירשואמה תונובשחהמ וזזוק רשא ןובכיעה ימד תא ןלבקל הרבחה בישת הז דעומב 29.5
 חסונב קוליסו הלבק בתכ לע המיתחו ביטה תוברע תריסמל ףופכב תאז לכו ,וקלח וא ולוכ
 .'ב חפסנכ הז םכסהל ב"צמה

 
 ,הז הזוחב  םיבוקנה םידעומל רבעמ ןלבקל יפוסה הזוחה רכש םולשתב רוגיפ לש הרקמ לכב 29.6

  .רומאכ רוגיפה ןיגב יוציפכ הדמצה ישרפהו יללכה בשחה תיביר יפוסה םולשתה אשיי

 תיביר תפסותבו הנושארה התשירד םע דימ הרבחל םריזחי ,רתי ימולשת ןלבקל ומלוש םא 29.7
  .לעופב םולשתה םויל דעו בוחה תורצוויה םוימ הדמצה ישרפהו יללכה בשחה

  :הדובעה ךרעבו םירמוחה יריחמב תודונת .30

 :הז ףיעסב 30.1

 י"ע שדוח לכב םסרפתמש יפכ  םירוגמל היניבה תומושת דדמ :"דדמ" .30.1.1
 .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה

 .הזוחה תמיתח םוימ 18 -ה שדוחב עודיה דדמ אוה :"ידוסיה דדמה" .30.1.2

 

 ןובשחה סחייתמ וילא עוציבה שדוח ףוסב עודיה דדמה :"שדחה דדמה" .30.1.3
 .ןלבקה לש יקלחה

 

 ידוסיה דדמה ןיבל שדחה דדמה ןיבש שרפהה :"דדמב תודונת רועיש" .30.1.4
  .ידוסיה דדמב קלוחמ

 

 לש התחפהב שדחה דדמל ידוסיה דדמה ןיב דדמה תודונת רועיש תא ןלבקל םלשת הרבחה 30.2
 .דדמה תיילע רועישמ 5%

 

  ןלבקה לע רשא םירמוחה יריחמב וא ,הדובעה רכשב תודונת םוש יכ ,שרופמב םכסומ 30.3
  .הזוחה  רכש תא ונשי אל ,)תודובעה םוקמל םתלבוה תואצוה ללוכ( הזוחה יפל םקפסל

 

 :המולשתו הרומתה ןיינעל תויללכ תוארוה .31

  

 וא/ו המכסה וא/ו החכוהכ שמשי אל םייקלח תונובשח רושיא יכ שרופמב םכסומ 31.1
 וילא תודובעה קלח ותוא תלבקל המכסהכ וא/ו הז הזוחב םימכסומ םניאש םיריחמל רושיא
 לש םתוכיאל וא ועצובש תודובעה ביטל רושיאכ וא/ו ,רומאכ רשואש יקלחה ןובשחה סחייתמ
 רושיאה רשאכ ,הז םכסה תוארוהל ףופכב לכהו ןלבקה שמתשה םהב דויצה וא םירמוחה
  .להנמה ידיב ידעלב ןפואב ןותנ תונובשחל
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 הרבחהש רחא יוכינ וא לטיה סמ לכ ןלבקל עיגיש םולשת לכמ הכנת הרבחה 31.2
 הרבחל עיגיש וא עיגמה םוכס לכ תוכנל תיאכז אהת ןכו ןיד לכ תוארוה יפל ותוכנל תבייח
  .הז הזוח תוארוהל םאתהב ןלבקהמ

 

 לכו הפ לעב וא בתכב רבסה לכ ןלבקהמ שורדל םיאשר ויהי חקפמהו הרבחה 31.3
 אלל וזכ השירד ירחא אלמי ןלבקהו והשלכ ןובשח תקידב םע רשקב הדועת וא םושר ךמסמ
  .יוחיד

 

 ןיבו יקלח םולשת תרגסמב ןיב ןלבקל םלושתש הרומתה ןיגב ףסומ ךרע סמ 31.4
 .ןידכ סמ תינובשח דגנכ הרומתה םוכסל ףסוותי קוחב עובקה רועישב היהי יפוסה  ןובשחה
 וא/ו רשואמ יקלח ןובשח חוכמ ןלבקל עיגמה והשלכ םוכס םלשל תבייח אהת אל הרבחה
  .הרפהה הנקות אל דוע לכו הזוחה תא רפה ןלבקה םאב רשואמ יפוס ןובשח

 

 ןמ קלח בכעל ,ידעלבה התעד לוקש יפ לע ,תיאשר הרבחה היהת ןיפולחל 31.5
  .הרפהה ןוקית תחטבהל תאזו להנמה עבקיש םוכסב ןלבקל םיעיגמ םימולשתה

 

 וא םיטרפמהמ תודובעה עוציבב הטס ןלבקה יכ חקפמה תקידב יפ לע ררבתי םא 31.6
 עוציב רובע הרומתל ןלבקה יאכז אהי אל ,הזוחה תוארוהמ יהשלכ הארוהמ וא תוינכותהמ
 עוציבו הזוחה תוארוה וא/ו תוינכותה וא/ו םיטרפמה יפ לע ועצוב אלש תורומאה תודובעה
 תונובשחה ןיגב ןלבקל ועיגיש םימולשת תעיבק ךרוצל ןובשחב חקליי אל הלא תודובע
  .יפוסה ןובשחה וא םייקלחה

 

 תוארוה וא/ו תוינכותה וא/ו םיטרפמהמ ןלבקה תייטסמ האצותכ יכ ררבתי םא 31.7
 .הרומתהמ קזנה וא/ו יוכיזה םוכס תחפוי ,קזנ הרבחל םרגנ וא/ו ,יוכיז הרבחל עיגמ הזוחה

  

 :הזוחה תבסה .32

 

 וא/ו ריבעהל יאשר אוה ןיא ןכו ונממ קלח לכ וא הזוחה תא רחאל בסהל יאשר ןלבקה ןיא .32.1
 .בתכבו שארמ הרבחה תמכסהב אלא ,הזוחה יפל תוכז לכ דבעשל וא/ו תוחמהל וא/ו רוסמל
 ךרד לכב הזוחה תא בסהל יאשר וניא ןכ לעו זרכמב הכוז אוה יכ ,ול עודי יכ ,ריהצמ ןלבקה
  .ב"צויכו  ונויסינ ,תילכלכה ותלוכי ,וירושיכ י"פע זרכמב הכז אוהש רחאמ ,אוהש ןפואו

 תמכסהב אלא ,התצקמ וא הלוכ הדובעה לש העוציב תא רחאל רוסמל יאשר ןלבקה ןיא .32.2
 ןיבו הדובעה ןמז יפל םלתשמ םרכשש ןיב ,םידבוע תקסעה ,םלוא .בתכבו שארמ הרבחה
 וא הדובעה לש העוציב תריסמ םושמ ,המצעלשכ הב ןיא ,הדובעה רועיש יפל םלתשמ םרכשש
  .רחאל הנממ קלח לש

 ןיא ,תאז תושעל תבייח איה ןיאש ףא ,רחאל הדובעה תבסהל התמכסה תא הרבחה הנתנ .32.3
 ןלבקהו ,הזוחה יפל ויתויובייחתהו ותוירחאמ ןלבקה תא רוטפל ידכ הרומאה התמכסהב
  .םהידבועו םחוכ יאב ,הדובעה יעצבמ לש לדחמ וא השעמ לכל תידעלבו האלמ תוירחאב אשיי
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 וא הדובעל רשקב והשלכ עוציב הנשמ ינלבקל רוסמל ןלבקל רשאל הרבחה טילחת םא .32.4
 רסמית אל ,בתכב רושיא ךכ לע ןתיתו ,תאז תושעל תבייחמ איה ןיאש ףאו הנממ קלח
 י"ע רשואת ותוהזו קוחה תוארוהל םאתהב השרומ וניה הנשמ ןלבק ותוא םא אלא הדובעה
 םיאנתה לכב דמועו ,רומאכ םיאתמ רושיאב דיוצמ וניהו הדוהי רוא חותיפל הרבחה
 הדובע תריסמ יכ תאזב רהבומ קפס רסה ןעמל .הז הזוח יכמסמ י"פע ןלבקהמ םישרדנה
  .בתכבו שארמ הרבחה רושיא תלבק רחאל קרו ךא היהת הנשמ ןלבקל יהשלכ

 תרבעה וא/ו ןלבקה לעופ ותרגסמב דיגאתה לש תוינמה ןוהב והשלכ יוניש  ,תיטרפ הרבחב .32.5
 םכסה לש תידוסי הרפהל ובשחיי 'ג דצל לוהינ תויוכמס תרבעה וא/ו הטילש יוניש וא/ו תוינמ
  .הז

 :ןיקיזנב יופישו תוירחא .33

 

 היהי ,המלשה תדועת ןתמ דעו )םהינבמ םדקומה( רתיה וא/ו הדובע תלחתה וצ ןתמ םוימ 33.1
 תמיתחל םדוק ועצובש תודובעל תוברל ,תודובעה רתאו תודובעה תרימשל יארחא ןלבקה
 קזנ לש הרקמ לכב .םהילע החגשהלו ,ןלבקה ידי לע תודובעה עוציב תלחתה וא/ו הז םכסה
 ונובשח לע קזנה תא ןקתל ןלבקה לע היהי יהשלכ הביסמ  תודובעה רתאל וא/ו תודובעל
 שומישל יוארו ןיקת בצמב תודובעה הנייהת ןתמלשה םעש ךכ ידיל איבהלו ירשפאה םדקהב
 .הזוחה תוארוהל ןהיטרפ לכב תומיאתמהו הרבחה ןוצר תועיבשלו

 
 הנשמה ינלבק וא/ו ןלבקה ידי לע םרגיש קזנ לכ לע םג הנלוחת ,ליעל )33.1( ןטק-ףיעס תוארוה 33.2

 תפוקתב םדי לע קדבו ןוקית תודובע עוציב ידכ ךות והשלכ ישילש דצ וא/ו םהידבוע וא/ו
 .קדבה

 
 תאמ לבקל הרבחה תיאכזו תיאשר ,הז קרפ יפ לע םיקזנל יארחא היהי ןלבקהש הרקמ לכב 33.3

 העבקש דעומב ונקות אלש םיקזנ רובע םיאלמ םיוציפ ,בתכב הנושאר השירד יפל ,ןלבקה
 םניאש וא/ו ונקותי אלש טלחומה התעד לוקיש יפל הטילחה הרבחהש םיקזנ רובעו הרבחה
 תויפוס הנייהת התועיבקו הרבחה ידי לע ועבקיש םימוכסב וא םוכסב לכהו ,ןוקיתל םינתינ
 .רוערעל תונתינ יתלבו

 
 םיעבונה םיקזנ תוברל לוקלק וא/ו ןדבא וא/ו הלקת וא/ו קזנ לכל הרבחה יפלכ יארחא ןלבקה 33.4

 םיקזנ תוברל ןמע רשקב וא תודובעה עוציב ידכ ךות ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב םירושקה וא/ו
 ותמאתה רסוח וא/ו הרבחה תושירדל ותמאתה רסוח וא/ו דויצב םגפ וא/ו יוקילמ םיעבונה
 וא/ו הרבחה ידבוע וא/ו הרבחה לש שוכרל וא/ו ףוגל ומרגי רשא ,דויצה ןמ םישרדנה םינקתל
 רשקב וא/ו ןיגב והשלכ ישילש דצ וא/ו תודובעה עוציב םוקמב םיאצמנה םישנא וא/ו היחולש
 תא וא/ו םתוצפל בייחתמ ןלבקה .םתעינמל םיעצמאה לכב טוקני אוהו ,תודובעה םע
 .םהל םרגיש ליעל רומאכ קזנ לכ ןיגב םהב םייולתה תא וא/ו םהישרוי

 
 ינלבקל ,וידבועל וא/ו ול ומרגיש שוכרל וא/ו ףוגל ,גוס לכמ קזנ וא/ו ןדבא לכל יארחא ןלבקה 33.5

 וא/ו ידכ ךות ומעטמ וא/ו ומשב לעופש ימ לכלו ןלבקה יחולשל ,םהידבועו ןלבקה לש הנשמ
 וא/ו םהב םייולתה תא וא/ו םתוצפל בייחתמ אוהו ,הדובעה עוציב םע רשקב וא/ו בקע
 .םהישרוי
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 רואתו גוס לכמ םינקתמל וא/ו דויצל וא/ו תונוכמל לוקלק וא קזנ ,ןדבא לכל יארחא ןלבקה 33.6
 לכ וא/ו הידבוע וא/ו הרבחה תא רטופ אוהו ,הדובעה עוציב םע רשקב ושומישב םיאצמנה
 .רומאכ שוכרל קזנ וא/ו ןדבא לכל תוירחא לכמ התורשב אצמנה םדא

 
 ןיגב ,םכסהב ןלבקה לע תולטומה תודובעה עוציב רובע תוירחאה יכ םידדצה ןיב הזב םכסומ 33.7

 ודיקפת תרגסמב הטמשה וא תועט לדחמ וא/ו השעמב הרוקמש תיעוצקמ הבוח רפיה לכ
  .ןלבקה לע לוחת -  ומעטמ ימ וא/ו וידבוע ,ןלבקה לש ועוצקמו

 
 ,בויב ,םימ תשר ,ליבש ,הכרדמ ,ךרד ,שיבכל םרגייש לוקלק וא/ו קזנ לכל יארחא ןלבקה 33.8

 תת וא/ו םייעקרק לע םירחא םיליבומ וא קלד תרבעהל תורוניצו ןופלט ,ףרגלט ,למשח ,לועית
 ויהש ןיבו יארקאב ומרגנש לוקלקה וא/ו קזנהש ןיב תודובעה עוציב ידכ ךות ב"ויכו םייעקרק
 לע  רומאכ לוקלקה וא/ו םיקזנה תא ןקתי ןלבקה .הדובעה עוציבל שארמ יופצו חרכה השעמ
 םימכסומה תושר וא םדא לכ לשו הרבחה לש הנוצר תועיבשלו רתויב ליעי ןפואב ונובשח
 תומכסומה תויושרהמ לבקל שארמ גואדל ןלבקה לע .רומאכ קוזינש שוכרב לופיטה לע חקפל
 רומאכ קזנ תעינמל .הדובעה רתאב םירבועה םייעקרק תתה םיווקה לכ לע תוינכדע תוינכת
 תודובעה תושענ המוחתב רשא תימוקמ תושר לכמ םיחיגשמ ןימזהל ןלבקה בייחתמ ליעל
 .רחא םיאתמ יטרפ וא ירוביצ ףוג לכ וא םילבכב היזיוולטה תורבחמ ,למשח תרבח ,קזבמ
 .ותוירחאבו ןלבקה ידי לע השעת םיחיגשמה תנמזה

 
 וא/ו קזנ לכל תוירחאמ המעטמ ימ לכ וא/ו היחולש וא/ו הידבוע וא/ו הרבחה תא רטופ ןלבקה 33.9

 יפ לע וא/ו הז םכסה יפ-לע ןלבקה לש ותוירחאב םהש שוכרל וא/ו ףוגל הלבח וא/ו הנואת
 .ןודז תנווכב קזנל םרגש ימ יפלכ טעמל ,ןיד

  
 תוירחא לכ ןיגב המעטמ לעופה לכ וא/ו הרבחה תא תוצפל וא/ו תופשל בייחתמ ןלבקה  33.10

 ןלבקה לע תלטומ ויבגל תוירחאהש הרקמ ןיגב םלשל ביוחתש םוכס לכ וא/ו הילע לטותש
 לכ לע ןלבקל עידות הרבחה .ךכל רשקב תורחאו תויטפשמ תואצוה תוברל ליעל רומאה חוכמ
 לש ונובשח לע ,הינפמ הרבחה לע ןגהל ךרוצה תדימבו ןנוגתהל ול רשפאתו רומאכ העיבת
   .ןלבקה

 
 הביס לכמ וא/ו הז םכסה חוכמ םהל יאכז ןלבקה רשא םימולשתה ןמ זזקל תיאשר הרבחה 33.11

 םהש לדחמ וא השעמ ןיגב והשלכ ישילש דצ ידי לע הרבחהמ םיעבתנ רשא םימוכס תרחא
 לדחמ וא השעמ תמחמ הרבחל ומרגנש םיקזנ ןיגב וא/ו ,ליעל רומאכ ןלבקה לש ותוירחאב
 .ליעל רומאכ ןלבקה לש ותוירחאב םהש

 
 חוטיב .34

 לע ךורעל בייחתמ ןלבקה ,ןיד לכ יפ לע וא/ו הז םכסה יפ לע ןלבקה תוירחאמ עורגל ילבמ
 תבוטלו ותבוטל )ןלהל טרופמל םאתהב( הרבחה תועצמאב ןיבו ומצעב ןיב ,אוה ונובשח
 לע חקפמה םעטמ ףקותב ןוישיר הידיב רשא ,ןיטינומ תלעב חוטיב תרבחב ,וידחי הרבחה
 דע לעופב הדובעה עוציב תפוקת לכ ךשמל ,לארשיב חוטיבב קוסעל לארשיב חוטיבה
 הלולע דוע לכו ,םכסהב העובקה הקוזחתהו קדבה תפוקתב ןכו הרבחה ידיל התריסמל
 תא ,הז םכסה אושנ תודובעה וא/ו תודובעה עוציבל רשקב ןידבש תוירחא ויפלכ תויהל
 תא תוצמל ילבמו תאז ללכבו ,הז םכסהל ףרוצמה םיחוטיבה רושיאב םיטרופמה םיחוטיבה
 :םיאבה םיחוטיבה
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 הרבחה ידי לע םיחוטיב 34.1
 

 יפל ,ןלבקה רובע  שוכרת הרבחה - םינלבק םינוכיסה לכ חוטיב 34.1.1
 תסילופ ,ןלבקה לש ונובשח לעו  הרבחה לש ידעלבה התעד לוקיש
 םידיבעמ תוירחאו ישילש דצ חוטיב ללוכ ,תוינלבק תודובע חוטיב
 .)"תוינלבק תודובע חוטיב" :ןלהל(

 
 תונשל םעפו םעפ ידמ ידעלבה התעד לוקיש יפל תיאשר אהת הרבחה 34.1.2

 .חטבמה תוהז תאו ,ל"נה םיחוטיבה יאנת תא
 

 תוסילופה יאנת יפ לע םה םיבייחמהו םיאלמה הסילופה יאנת 34.1.3
 ודמעי ןלבקה תשירד יפ לע ,חטבמה ידי לע ואצויש יפכ םיאלמה
 הרבחה ןיב םאותיש דעומב ,ןלבקה ןויעל םיאלמה חוטיבה יאנת
 .ןלבקל
 תוסילופה יאנת תעידי יא לש הנעט לכ לע תאזב רתוומ ןלבקה
 .הסילופה תפוקתו ןהיתוארוהו

 
 אל יכו תוחטובמ תודובעה יכ אדוול ןלבקה לש תוירחא תאז היהת 34.1.4

 ורסמנ אל תודובעה דוע לכ תוינלבקה תודובעה חוטיב לש ופקות גפ
 תודובעה חוטיב ףקות גפש ינפל םוי 30 ,הרבחל עידוי ןלבקה .הרבחל
 ןייציו תוינלבקה תודובעה חוטיב תא שדחל שי יכ תוינלבקה
 דע ףקותב היהי חוטיבהש ךכ השורדה הכראהה תפוקת תא ותעדוהב
 תכראה ןיגב ביוחי ןלבקה .תודובעה לש יופצה הריסמה דעומ רחאל
 .הכראהה תפוקת ןיגב חוטיבה תרבח בויח סיסב לע חוטיבה תפוקת

 
 תקספה לע הרבחל עידוהל ןלבקה לש ותוירחא תאז היהת ןכ ומכ 34.1.5

 .םיפוצר םוי 60 לע הלועה הפוקתל תודובעה
 

 הסילופה תא ןלבקה רובע שוכרל אלש תוכז המצעל תרמוש הרבחה 34.1.6
 ונובשח לעו המצעב שוכרל  בתכב העדוהב , ןלבקה תא  בייחלו
 .ל"נה םיאנתב חוטיב תסילופ

 
 תא לולשל ידכ הרבחה י"ע ףיעס יפ לע םיחוטיבה תכירעב ןיא 34.1.7

 ךורעל התבוח תא ןכו ןיד לכ יפ לעו הזוחה יפ לע ןלבקה תוירחא
 .ןלהל טרופמכ םיפסונ םיחוטיב

 

 6% לש רועישב לוהינה ימדב הלולכ )לוהינ ימד ללוכ( חוטיבה תולע 34.1.8
 .ןלבקה תונובשח לכמ וכוניש

 
 םולשת לכמ זזקל תיאשר אהת הרבחה ,ליעל רומאהמ עורגל ילבמ 34.1.9

 וא/ו ודי לע תועצובמה תודובעה רובע לבקל יאכז היהי ןלבקה רשא
 הזוחב תוברל הרבחה רובע ןלבקה ידי לע תועצובמה תורחא תודובע
 תויופתתשה תויולע תוברל ,ליעל רומאכ חוטיבה תואצוה תא ,רחא
 זוזיקל ורושיא ןתונו ותמכסה תא הזב עיבמ ןלבקהו תוימצע
 הז םכסה יפ לע ,ול םיעיגמה םימולשתה ןמ רומאכ חוטיבה תואצוה
 .ןלבקה יפלכ הרבחה לש רחא בויח חוכמ וא

  
 יאנת ,יחוטיבה יוסיכה ףקיה יבגל הנעט לכ לע רתוומ ןלבקה 34.1.10

 הבוג ,חוטיבה תפוקת ,תוימצעה תויופתתשהה הבוג ,תוסילופה
 הנעט לכו ,חטבמה תוהז ,חוטיבה ימוכס הבוג ,תוירחאה תולובג

 ,הידבוע ,הרבחה יפלכ , ול תויהל הלוכי התייהש וא/ו ול שיש תרחא
 . ןלבקה רובע הרבחה יע ושכריש םיחוטיבל רשקב ,המעטמ ימ לכו
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 ןלבקה ידי לע םיחוטיב 34.2

 
 תשרומ חוטיב תרבחב ונובשח לע םייקלו ךורעל בייחתמ ןלבקה 34.2.1

 ספוטב םיטרופמה םיחוטיבה תא ,לארשיב םיחוטיב תכירעל קוחכ
 הז םכסהל ףרוצמה 'ג חפסנכ ןמוסמ - םיחוטיב םויק לע רושיאה
 יחוטיב םויק רושיא" :ןלהל( ונממ דרפנ יתלב קלח הווהמו

 חוטיב ןיינעלו , לארשיב תישרומה חוטיב תרבח לצא ,)"ןלבקה
 ןלבקל תויהל הלולע דוע לכ רצומה תובחו תיעוצקמ תוירחא
 .ןיד יפ לע תוירחא
 

 :םיאבה םיאנתה תא לולכל ןלבקה בייחתמ תורכזנה תוסילופה לכב 34.2.2
 :הרבחה וא/ו ןלבקה – וניה תוסילופב "חטובמה" םש 34.2.2.1
 וא/ו תב תורבח תוברל :יחוטיבה יוסיכה ןיינעל "הרבחה" 34.2.2.2

 .ל"נה לש םידבוע
 הרבחה תא תופשל בחרומ ישילש דצ יפלכ תוירחא חוטיב 34.2.2.3

 ימו  ןלבקה לש לדחמ וא השעמ םע רשקב וא/ו ןיגב הידבועו
 .תודובעה עוציבב ומעטמ

 לטותו היה הרבחה תא תופשל בחרומ םידיבעמ תובח חוטיב 34.2.2.4
 וא/ו הדובע תנואת ןיגב םיקזנל הדיבעמכ תוירחא הילע
 עוציב םע רשקב ןלבקה ידבועל ומרגיש עוצקמ תולחמ
 .תודובעה

 הידבועו הרבחה תא תופשל בחרומ תיעוצקמ תוירחא חוטיב 34.2.2.5
 ימו ןלבקה לש תיעוצקמ הבוח תרפה םע רשקב וא/ו ןיגב
 .תודובעה עוציבב ומעטמ

 ןיגב הידבועו הרבחה תא תופשל בחרומ רצומה תובח חוטיב 34.2.2.6
 ימו ןלבקה לש םירצומה וא/ו תודובעה עוציב םע רשקב וא/ו

 .תודובעה עוציבב ומעטמ
 לולכי – רצומה תובח חוטיב וא/ו תיעוצקמ תוירחא חוטיב 34.2.2.7

 עוציב תלחתה דעוממ רחואי אל יביטקאורטר ךיראת
 הרבחל םירצומה תקפסא דעומ וא/ו םייעוצקמה תודובעה
 .המאתהב

 . תוסילופב לוחי אל יתבר תונלשר גירח 34.2.2.8
 ןיגב ותוירחאו ןיד יפ לע ןלבקה לש ותוירחא תא הסכי חוטיבה 34.2.2.9

 ןיגב ותוירחא תוברלו ןלבקה לש ומעטמו ומשב לעופה לכ
 .ומעטמ הנשמ ינלבק

 וא דחא חוטיב הרקמ ןיגב ,תוסילופב תימצע תופתתשה םוכס 34.2.2.10
 אל תחא תירוקמ הביסמ םיעבונה חוטיב ירקמ לש הרדס
 . ₪ 100,000 ךס לע הלעי

 ,הידבוע וא/ו הרבחה יפלכ ףולחתה וא/ו בובישה תוכז לוטיב 34.2.2.11
 .ןודזב קזנל םרגש ימ יפלכ טעמל

 ,הערל םהיאנת יונשל וא/ו לוטיבל םינתינ ויהי אל םיחוטיבה 34.2.2.12
 וא/ו ןלבקה י"ע ,בתכב העדוה הרבחל רסמיתש רחאל אלא
 ינפל תוחפל םוי 60 ,םושר בתכמב ,ומעטמ חוטיבה תרבח
 .שקובמה יונישה וא/ו לוטיבה דעומ

 וא ןיטקמ וא עיקפמה )הזכ שי םא( ןלבקה תוסילופב ףיעס לכ 34.2.2.13
 םייק רשאכ  ןלבקה יחטבמ תוירחא תא יהשלכ ךרדב ליבגמ
 יבגלו ,היחטבמ יפלכו הרבחה יפלכ לעפוי אל רחא חוטיב
 אוה ןלבקה י"ע תוכרענה תוסילופה יפ לע חוטיבה  הרבחה
 עיגמה יופישה אולמב הרבחה תא הכזמה ,"ינושאר חוטיב"
 ילבמ הרבחה יחוטיבב תופתתשה תוכז אלל ,ויאנת יפל
 יחטבממ העיבת תוכז ןלבקה לש חוטיבה תרבחל היהתש
 הזוח קוחל 59 ףיעסב רומאכ בויחה לטנב ףתתשהל הרבחה
  ןלבקה תחטבמ ,קפס רסה ןעמל .1981-א"משת חוטיבה
  .היחטבמ יפלכו הרבחה יפלכ לפכ חוטיב לש הנעט לע תרתוומ
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 יפ לע יוסיכה ףקיהמ תחפי אל תוסילופב יוסיכה ףקיה 34.2.2.14
 דעומב תופקתה חוטיב ללכ תצובק לש "טיב" תוסילופ
 יוסיכה תיעוצקמ תוירחא חוטיב  ןיינעלו חוטיבה תלחתה
 הרבחה לש תיעוצקמ תוירחא חוטיב תסילופ יפ לע היהי

 .חוקיפה ידי לע תרשואמהו תנכדועמה ,תחטבמה
 תודובעה ןיגב םג רתיה ןיב ותוירחא תא וסכי ןלבקה יחוטיב 34.2.2.15

 .קוריפו המקה ,המרה ירישכמ ,הניעט ,הקירפ תודובע תוללוכ
 תא איצמהל ןלבקהמ שורדל ,תבייח אל ךא ,תיאשר הרבחה 34.2.3

 תא איצמהל שקבתיו היה בייחתמ ןלבקהו הרבחל חוטיבה תוסילופ
 שורדתש המאתה וא/ו ןוקית וא/ו יוניש לכ עצבלו רומאכ תוסילופה
 .ויחפסנו םכסהה יאנתל םאתהב הרבחה

 
 םע הרבח ידיל איצמהל בייחתמ ןלבקה ,הרבחה דצמ השירד לכ אלל 34.2.4

 ידי לע םותח אוהשכ חוטיבה רושיא תא ,הז םכסה לע המיתחה
 אוהשכ חוטיבה רושיא תאצמה יכ ול עודי יכ ריהצמ ןלבקה .וחטבמ
 לע תודובעה עוציבל ימדקמו הלתמ יאנת וניה חטבמה ידי לע םותח
 יפ לע ןלבקה לש ויתויובייחתהמ ערגת אל ותאצמה יא םלואו ,ודי

 םות דעומ ינפל םוי 14- מ רחואי אל .ןיד לכ יפ לע וא/ו הז םכסה
 תא הרבחה ידיב דיקפהל ןלבקה בייחתמ ,ןלבקה יחוטיב תפוקת
 חוטיב תופוקתל ופקות תכראה ןיגב ליעל רומאכ חוטיבה רושיא
 ךורעל בייחתה הב הפוקתה לכ ךשמלו חוטיב תפוקת ידימ ,תופסונ
 .חוטיב

 

 בכר ילכ לכל חוטיב ,ךרענש אדווי וא ךורעי ןלבקה -בכר ילכ חוטיב 34.2.5
 לכלו תודובעה וא/ו תודובעה עוציבל ןיפיקעב וא ןירשימב שמשמה
 ןיד יפ לע החטבל הבוחש תובח לכ ינפמ תורשקתהה תפוקת ךרוא
 םילבגומ יתלב תוירחא תולובגב ףוג יקזנ ינפמ תוירחא חוטיב תוברל
 ףוג יקזנל יוסיכ ללוכה שוכרל קזנ ןיגב תובח ינפמ ןכו )הבוח חוטיב(

 תחפי אלש תוירחא לובג םוכסב הבוח חוטיבב םיסוכמ םניא רשא
 ללוכ "בכר ילכ" חנומה יכ םכסומ קפס ןעמל .₪ 1,000,000 -מ
 םיענ םילכ ןכו םיררוג ,םירפחמ ,םירוטקרט ,תוזגלמ ,םיפונמ
 .גוס לכמ םיענוממ

 

 וחטבל תיקוח הבוח ןיא רשא ,רומאכ יסדנה ינכמ דויצו "בכר ילכ" 34.2.6
 דחוימ ףוג יקזנ ינפמ תוירחא חוטיב םג ורובע ךרעי הבוח חוטיבב
 .הרקמל ח"ש 2,000,000-מ ותחפי אלש תוירחא תולובגב

 

 אצמויש חוטיבה רושיא תא קודבל ,תבייח אל ךא ,תיאשר הרבחה 34.2.7
 וא/ו יוניש לכ עצבל בייחתמ ןלבקהו ,ליעל רומאכ ןלבקה ידי לע
 אושנ םיחוטיבה תא םיאתהל תנמ לע ושרדייש המאתה וא/ו ןוקית
 יכ ריהצמ ןלבקה .הז םכסה יפ לע ויתויובייחתהל חוטיבה רושיא
 ליעל טרופמכ םייונישה תשירדלו הקידבה תכירעל הרבחה תויוכז

 תוירחא לכ וא/ו הבוח לכ המעטמ ימ וא/ו הרבחה לע הליטמ הניא
 וא ,םפקותו ,םפקיה ,םביט ,חוטיבה רושיא אושנ םיחוטיבה יבגל
 לע תלטומה איהש הבוח לכמ עורגל ידכ ןהב ןיאו ,םרדעיה יבגל
 השרדנ םא ןיב תאזו ,ןיד לכ יפ לע וא/ו הז םכסה יפ לע ןלבקה
 רושיא קדבנ םא ןיב ,ואל םא ןיבו ליעל טרופמכ םייוניש תכירע
 .ואל םא ןיבו םיחוטיבה

 

 ימד תא םלשל ,םיחוטיבה יאנת לכ רחא אלמל בייחתמ ןלבקה 34.2.8
 תושעל אלו ךרוצה יפל תעל תעמ םשדחלו םדעומבו םאולמב חוטיבה
 .םיחוטיבה ףקות תא עיקפהל וא/ו םצמצל ידכ וב שיש השעמ לכ
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 תוימצעה תויופתתשהה ימוכסב הרקמ לכב אשיי ןלבקה יכ ,שגדוי
 .ןלבקה יחוטיבב םיבוקנה

 

 וא םצמצל ידכ ןלבקה ידי לע םיחוטיבה תכירעב ןיא ,יכ רהבומ 34.2.9
 ידכ וא הז םכסהל םאתהב ויתויובייחתהמ איהש לכ הרוצב עורגל
 לכ ןיגב הרבחה תא תוצפל וא/ו תופשל ותבוחמ ןלבקה תא ררחשל
 םולשת .ןיד לכ יפ לע וא/ו הז םכסה יפ לע ול יארחא ןלבקהש קזנ

 םוכסמ תיחפהל ידכ אלא םהב היהי אל םהשלכ חוטיב ילומגת
 קזנ ןיגב המעטמ ימ וא/ו הרבחה םיאכז ויהי ול יוציפה וא/ו יופישה
 .דספה וא

 

 יחוטיבה יוסיכה ףקיה ואו תוירחאה תולובג תעיבק יכ םכסומ 34.2.10
 םומינימ תשירד תניחבב הניה םיחוטיבה תכירע רושיאב טרופמכ
 םכסה יפל ותובח אולממ ותוא תרטופ הניאש ןלבקה לע תלטומה
 תולובג תא עובקלו תובחל ותפישח תא ןוחבל ןלבקה לע .הז
 עונמ אוה יכ תאזב רשאמו ריהצמ ןלבקה .םאתהב תוירחאה
 לכב המעטמ ימ וא/ו הרבחה יפלכ השירד וא/ו הנעט לכ תולעהלמ
 יחוטיבה יוסיכה ףקיה וא/ו םירומאה תוירחאה תולובגל רושקה
  .ודי לע אצוהש
 

 וא/ו ןדבוא לכל תוירחאמ המעטמ ימ וא/ו הרבחה תא רטופ ןלבקה 34.2.11
 וא/ו הרבחה ירצחל ומעטמ ימ וא/ו ודי לע אבומה שוכרל קזנ

 השירד וא/ו הנעט לכ ול היהת אלו ,תורישה ןתמ ךרוצל שמשמה
 קזנ וא/ו ןדבוא ןיגב המעטמ ימ וא/ו הרבחה יפלכ העיבת וא/ו
 .ןודזב קזנ םרגש םדא תבוטל לוחי אל רומאכ רוטפה ;רומאכ

 

 :תועיבת םולשת 34.3
 שוכרלו ךומס שוכרל וא/ו תודובעל םיחטובמ םיקזנ ןיגב תועיבת 34.3.1

 .בתכב הרות הרבחהש ימל וא ,הרבחל ומלושי םידבוע וילעש
 

 הרבחה לש האלמה םנוצר תועיבשל םיקזנה תא ןלבקה ןקית 34.3.2
 ןיגב הלביקש חוטיבה ילומגת תא הרבחה ול םלשת ,חקפמהו

 .םיקזנה
 

 יפ לע לחה תימצעה תופתתשהה םוכסב הרקמ לכב אשיי ןלבקה 34.3.3
 'ג דצ תועיבתב( תוינלבקה תודובעה חוטיבב תוברל חוטיבה תוסילופ
 רשא קזנה ימוכסבו , )ןלבקה דגנכ השגוה אל העיבתה םא םג

 .חוטיבה תוסילופ יפ לע תוירחאה תולובגל רבעמ םיגרוח
 

 דצ םע תורשפ רשאל ידעלבה התעד לוקיש יפל תיאשר אהת הרבחה 34.3.4
 תווחל ןלבקל תונמדזה ןתניתש רחאל תאזו תועיבתו םיקזנ ןיגב 'ג

 תיאשר אהת הרבחה קפס רסה ןעמל ,תעצומה הרשפה לע ותעד תא
 הרשפה תא לבקל ברס ןלבקה םא םג 'ג ידדצ םע תורשפ רשאל
 .הרבחה לש ידעלבה התעד לוקיש יפל ,תעצומה

 

 ימוכס ןלבקל עיגמ רשא םוכסהמ זזקל תיאשר אהת הרבחה 34.3.5
 חוטיבה תרבח יבויחל םאתהב םיקזנ ןיגב תוימצע  תויופתתשה
 .הרבחה לש ידעלבה התעד לוקיש יפל תאזו

 

 :ןלבקה ידי לע חוטיבה יאנת םויקו הלועפ ףותיש 34.4
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 ויתוביסנו קזנ לכ רוריבב הרבחה םע הלועפ ףתשל בייחתמ ןלבקה 34.4.1
 תועיבתה בושיל איבהל ידכ שרדייש לכ תושעלו ,תוקיודמה
 .תוסילופה ןמ בייחתמכ
 

 חוטיבה תוסילופ תוארוה לכ תא םייקלו רומשל בייחתמ ןלבקה 34.4.2
 תוארוה לכ לע רומשל ,רומאה תויללכב עוגפל ילבמו תוברל ,ןנושלכ
 .חוטיבה תוסילופב תוללכנה תוריהזהו תוחיטבה
 

 וא/ו ויתויוכז תא עיקפמה ןפואב תוסילופה תוארוה תא ןלבקה רפה 34.4.3
 היהי ,תוסילופה יפ לע םירחאה םיחטובמה וא/ו הרבחה תויוכז
 הנעט ול היהתש ילבמ ידעלבו אלמ ןפואב םיקזנל יארחא ןלבקה
 יפסכ קזנ לכ ןיגב םירחאה םיחטובמה יפלכו הרבחה יפלכ יהשלכ
 .תאז בקע ול םרגיש רחא וא/ו
 

 רשא םיחטובמ יתלב םיקזנל אלמ ןפואב יארחא היהי ןלבקה 34.4.4
 .הז םכסה יפיעס חוכמ וילע תלטומ םהילע תוירחאה
 

 חוטיבה קוח יפל דיבעמה לע םילטומה םימולשתב תאשל ןלבקה לע 34.4.5
 , םידיבעמה ידי לע םידבוע חוטיבב ןדה רחא קוח לכ וא/ו ימואל
 םיקסעומה הנשימ ינלבק לע ימואלה חוטיבל חוודל בייחתמ ןלבקה
 .תודובעה עוציבב
  

 תוירחא יחוטיב ונובשח לע ךורעל יאשר ןלבקה ,קפס רסה ןעמל 34.4.6
 יחוטיב תוברל( ,ליעל רומאכ  ךורעל שרדנ אוהש הלאל םיפסונ

 לוקיש יפ לע )ורובעב הרבחה ידי לע םיכרענש וליאל םיפסונ תוירחא
 הלאמ רתוי םיהובג תוירחא תולובג עובקל יאשר ןכו ,ידעלבה ותעד
 וא/ו  הרבחה ידי לע םיכרענה םיחוטיבב הרבחה ידי לע ועבקנש
 .ונממ םישרדנש
 

 לש ותבוח ,הז ףיעסב רומאהמ עורגל ילבמו ליעל רומאל ףסונב 34.4.7
 תויושר לש חוטיב תושירד תומייק םאה קודבלו ררבל ןלבקה
 וא/ו םחוקיפל ןותנה רוזאב הדובעה עוציב בקע , םיפסונ םימרוגו

 ,צ"עמ תוברל ,תרחא הביס לכמ וא םימרוג םתוא לש  םתטילש
 רומאכ הרקמב . )"םיפסונה םיחוטיבה" :ןלהל( א"צק ,לארשי תבכר
 לע ,ל"נה םיפוגה לש חוטיבה תושירד לכב דומעל ןלבקה בייחתמ
 םימיאתמה םירושיאה תא  הרבחלו םיפוג םתואל איצמהלו ונובשח
 .רומאכ םיחוטיבה תכירע לע
 

 תאצמה יא וא/ו םיפסונה םיחוטיבה תכירע יאמ האצותכ םא 34.4.8
 היהי ל"נה בוכיעה ,תודובעה ובכעתי ,םיפוג םתואל םירושיאה
 .ךכ ןיגב הרבחה יפלכ הנעט לכ ןלבקל  היהת אל ןלבקה תוירחאב

 

 תוארוהה הנלוחת ,ויאנתמ עורגל ילבמו ,ליעל חוטיבה קרפב רומאל ףופכב 34.5
 :ןלהלדכ

 
 ןיגב ,והשלכ ןנולתמ דצמ השירד לכ תודוא הרבחה תא עדיי ןלבקה 34.5.1

 השירד תוברל ,ותוליעפ תפוקתב ,ול ךומס וא רתאב עוריא לכ
 קליס התוא השירד תוברלו ,תימצעה תופתתשהה הבוגמ הכומנה
 .רותיו בתכ דגנכ

 
 ,הל שגותש תיפסכ השירד לכ רבדב ןלבקה תא בתכב עדיית הרבחה 34.5.2

 רתאב ותוליעפ תעב ,ןנולתמה תנעט יפ לע ,ועריאש םיקזנ ןיגב
 .הסילופה יפ לע תימצעה תופתתשהה הבוגל דע ,הדובעה
 

 :וילא בתכמה רוגיש דעוממ םוי 21 לש הפוקת ךותב ,בייחתמ ןלבקה
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 ;ןנולתמה דצמ קוליס וא רותיו בתכ הרבחל רוסמל וא
 טוריפ ךות ,העיבתהמ תוגייתסה רבדב העדוה הרבחה לא ריבעהל וא
 ;הדגנכ ויתונעט לש קיודמ
 

 דומעת וב ךסל דע העיבת לכ קלסל הרבחה תא תאזב ךימסמ ןלבקה 34.5.3
 לש ונובשח לע תאזו ,תעל תעמ ,חטבמה יפלכ תימצעה תופתתשהה
 העדוה וילא הרגושש דבלבו ,הרבחה לש הילוקיש יפ לעו ,ןלבקה
 .ליעל 'ב ןטק ףיעסב טרופמכ לעפ אל אוהו ,רומאכ

 
 ןובשח תא בייחל  ,ידעלבה התעד לוקיש יפ לע ,תיאשר אהת הרבחה 34.5.4

 םלושו הרקמב .םולשתל השירדה תלבק דעוממ ,תע לכב ןלבקה
 יפ לע םוכסה תא דימ םלשל בייח ןלבקה היהי ,יפוסה ןובשחה
 בוח לכמ םוכסה תא זזקל תיאשר אהת הרבחה .הרבחה תארוה
 וניגב עוריאה ערא וב הזוחה םע רשקב ןלבקל תבייח איה ותוא רחא
 םא ןיבו בוצק םא ןיב ,רחא בוח לכמ וא ,םולשתה תשירד הלבקתה
 .אל

 

 תונטק תועיבתל ש"מהיב תוכמסל תולפונה תועיבתב לופיט 34.6

 
 תגווסמה העיבת לכ קלסל חטבמה יגיצנ תא תאזב ךימסמ ןלבקה 34.6.1

 םורגלו ,תונטק תועיבתל ש"מיב לש ותוכמסל תלפונה העיבתכ
 .תימצעה תופתתשהה הבוגב ,הרקמ לכב ,ובויחל

 
 ,הרבחה י"ע ונובשח בויח י"ע תושעיהל לכוי יפסכה בויחה עוציב 34.6.2

 .ליעל 34.5.4 ףיעס יפ לע אהי ודי-לע ןלבקה לש ובויחו
 

 ןיב ,הנטק העיבתכ ,הדגנ תשגומה העיבת לכ ןלבקל ריבעת הרבחה 34.6.3
 ,ןלבקה םע דחיב הדגנ השגוה םא ןיבו ,ידעלב ןפואב הדגנ השגוה םא
 גיצנ רוגיש י"ע תוברל ,וז הנעבותב לפטל הבוחה לטות ןלבקה לעו
 .תונטק תועיבתל ש"מהיבל

 
 םאב ,ש"מהיבב המצע גצייל הרבחה תוכזמ עורגל ידכ רומאב ןיא 34.6.4

 .ךכב ץופחת
 

 ש"מהיבב ביוחת וב םוכס לכב ןלבקה תא בייחל תיאכז אהת הרבחה 34.6.5
 ,ןלבקה לש ותדובע תפוקתל סחוימה עוריא ןיגב ,תונטק תועיבתל
 .ומצע גציילמ אוה ענמנ וב ךילהב תוברל ,ותדובע םוחתלו

 
 תע לכב לוחת וז ףיעס תארוה יכ תאזב רהצומ ,תוקפס רסה ןעמל 34.6.6

 .יפוס ןובשח תכירעו תודובעה םויס רחאל תוברל ,איהש
 

 זזקל תיאשר אהת הרבחה יכ תאזב רהצומ ,תוקפס רסה ןעמל 34.6.7
 רוקמ לכמ ,ןלבקל הנממ עיגהל םייושע רשא וא ,םיעיגמה םיפסכ
 לכמ ,ומע םתחיש וא ומע םתחנש רחא םכסה לכ יפ לע תוברל ,אוהש
 .היפלכ ןלבקה יאכז אהי ול םוכס

 
 

 

         

 :םיחולשלו םידבועל תוירחא .35
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 םיאצמנה וא/ו ודי לע םיקסעומה וא/ו וידבוע לכ לש םנוחטיבלו םמולשל יארחא היהי ןלבקה 35.1
 רחא םדא לכל וא דבועל ןיד יפ לע םיעיגמה יוציפ וא קזנ ימד לכ םלשל בייחתמ אוהו ותורשב
 קזנ וא הנואתמ האצותכ , הגרד לכמ הנשמה ינלבק לש וא/ו ןלבקה לש ותורשב אצמנה
 רטופ אוהו ,קדבה תפוקתב םינוקיתה עוציב ךלהמב תוברל הדובעה עוציב ידכ ךות םהשלכ
 ינלבק ידי לע וא/ו ודי לע םיקסעומה םידבוע יפלכ תוירחאמ הרבחה וא/ו הרבחה תא תאזב
 םהידבועו הנשמ ינלבק םירצומ וא םירמוח םיתוריש קפסמה םדאל םרגנש קזנ תוברל ,הנשמ
 בכעל תיאשר אהת הרבחה .הנשמה ינלבק לש ןהו ןלבקה לש ןה םייאמצע םידבועו םיקפס
 ינלבק וא/ו ןלבקה דגנכ העיבתל אשונ ויהי רשא םימוכסה הבוגב ןלבקל םימולשת זזקל וא/ו

 תועיבשל טלחומו יפוס ןפואב הלא תועיבת ובשויי רשא דע רומאכ הנואת וא קזנ ןיגב הנשמה
 .הנוצר

 

 ותובייחתה םויק יאמ האצותכ םלשל הנביוחתש םולשת לכ ןיגב הרבחה תא הפשי ןלבקה 35.2
 וא/ו  ןלבקה תוירחאב אוהש הרקמ בקע והשלכ םוכס םלשל הרבחה השרדנ . 35.1 ףיעסבש
 םימוכסה הבוגב ןלבקה התוא הפשי ,הדובעה עוציב תרגסמב ליעל רומאה יפ לע ומעטמ ימ
 אהת הרבחה .רומאכ ןדבא וא קזנ ןיגב הנשמ ינלבק וא/ו ןלבקה דגנכ העיבתל אשונ ויהי רשא
 רשא דע ,העיבתל אשונ ויהי רשא םימוכסה הבוגב ןלבקל םימולשת זזקל וא/ו בכעל תיאשר
 העיבת לע העדוה רסמית ןלבקל .הנוצר תועיבשל טלחומו יפוס ןפואב ולא תועיבת הנבשוית
  .הינפמ ןנוגתהל תורשפא ול ןתניתו ליעל רומאכ השירד לע וא/ו

  

 :החגשה .36
 

 :םידבוע תקחרהו הסינכ תונוישיר .36.1

 םדא לכ לש הדובעה םוקממ ותקחרה רבדב חקפמה וא להנמה םעטמ השירד לכ אלמי ןלבקה
 רשכומ וניא וא הרושכ  אלש םדא ותוא גהנתה ,חקפמה יתעדל םא ,הדובעה םוקמב ודי לע קסעומה
 אל ,רומאכ השירד יפל קחרוהש םדא .וידיקפת עוציבב תונלשר השעמ גהונ אוהש וא וידיקפת אלמל
  .הדובעה םוקמב  ןיפיקעב ןיבו ןירשימב ןיב .וקיסעהל ןלבקה רוזחי

 

  :תוריהז יעצמא ראשו רודיג ,הרימש .36.2

 לש ותויחונו ונוחטיבל תוריהז יעצמא ראשו רודיג ,הרימש ,אוה ונובשח לע ,קפסל בייחתמ ןלבקה
 דצמ הארוה יפ לע שורד  היהיש וא חקפמה ידי לע שרדייש וא ךכב ךרוצ היהיש םוקמ לכב ,רוביצה
 .יהשלכ תכמסומ תושר

 

 ויתוארוהו להנמה תושירד יפל הדובעה םוקמב ונובשח לע קיזחהלו ןיקתהל בייחתמ ןלבקה    .36.3
 םירחא םירישכמו םילכ ,םירמוח תנסחאל םיאתמ ןסחמ ,חקפמהו ןלבקה ידרשמ שומישל הנבמ
 םקלסיו םקרפי אוהו ןלבקה לש ושוכר ויהי םירומאה םינבמה .הזוחה יפל תודובעה עוציב ךרוצל
  .הזוחה יפל תודובעה םות םע הדובעה רתאמ

 

 :םחתמל ןיקיזנ .37
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 תמלשה תדועת ןתמ דעו ןלבקה לש ותושרל ,ותצקמ וא ולוכ ,הדובעה םוקמ תדמעה םוימ .37.1
 לעו ונובשח לע ןקתי ןלבקה  .וילע החגשהלו רתאה תרימשל יארחא ןלבקה אהי ,תודובעה
 הזו עצבמ אוהש תודובעהמ וא ויתולועפמ עבונהו ותביבסלו רתאל םרגייש קזנ לכ ותוירחא
 ותריסמל דע רתאה תוניקתו תודובעה תומלש לע רומשל ןלבקה תוירחאב .ידימ ןפואב
  .הרבחל

 

 קדבו ןוקית תודובע ידכ ךות ןלבק ידי לע םרגנש קזנ לכ לע םג הנלוחת 37.1 ןטק ףיעס תארוה .37.2
  .םחתמה תמלשה תדועת ןתמ רחאל ףא קדבה תפוקתב ודי לע ועצובש

 
 :יוציפו תוירחא .38

 י"פע ויתובוחמו  ותוירחאמ ןלבקה תא ררחשמ ונניא ל"נה םיחוטבה עוציב יכ הזב שגדומ .38.1
 ,ויחולשל  וידבועל םרגיש קזנ   לכל תידעלב יארחא אהי דבלב ןלבקהו ןיד יפ לע וא הז םכסה
 םילעופה וא וידבוע  וא/ו ולש לדחמ וא השעממ האצותכ וא בקע ,והשלכ 'ג דצלו הרבחל
 לע עצובמה רחא השעמ וא רחא תורש לכ וא הדובעה עוציב בקע םרגיש קזנ לכל ןכו ומעטמ
  .םייעקרק תת םייוקלו םינקתמל קזנ תוברל ,וחוכמ וא ומעטמ םילעופה וא ןלבקה ידי

 וא/ו  הרבחה  לש השוכרל ומרגיש העיגפ וא לוקלק קזנ ,ןדבא לכל יארחא אהי דבלב ןלבקה  .38.2
 וא לוקלקהו קזנה ,ןודבאהש  ןיב הניעב דומעת ןלבקה לש הרומאה ותבוח .והשלכ 'ג דצ
 ךרוצל שארמ יופצ וא יחרכה השעמ  תואצות ויהש ןיב ,יארקאב ומרגנ םירומאה העיגפה
  .תענמנ יתלב  הנואת תמחמ ומרגנש ןיבו הדובעה עוציב

 :ןלבקה ידי לע יופישו יוציפל תודחוימ תוארוה .39

 ,ןדבואה ,םיקזנה תא עונמל ידכ םישורדה םיעצמאה לכב ונובשח לע טוקנל בייחתמ ןלבקה .39.1
 עורגל ילבמו תוברלו ןיד לכ יפ לע הז הזוח יפ לע םהל יארחא ןלבקה רשא תונואתהו תולבחה
 .ליעל םיטרופמו םירכזנה הלא רומאה תויללכמ

 דוחל וא/ו דחיב ועבתיו הדימב היחולש וא/ו הידבוע וא/ו הרבחה ילענב אובל בייחתמ ןלבקה .39.2
 ילבמו תוברל ןיד לכ תוארוה וא/ו הזוחה תוארוה יפ לע םהל יארחא ןלבקהש םיקזנ ןיגב
 תת םילבכ תיתשת תוכרעמל םיקזנ תוברל ,ליעל םיפיעסב םירכזנה רומאה תויללכמ עורגל
 .ב"צויכו טפנ בויב םימ תורוניצ למשח כ"לט ןופלט תוברל םייעקרק

 םהידבוע וא/ו הרבחה ילענב ונובשח לע אובל ןלבקה בייחתמ ליעל רומאה ןמ עורגל ילבמ .39.3
 והשלכ קזנ ןיגב ועבתיי םהמ דחא וא/ו םלוכש הדימב ןמעטמ אבה לכ וא/ו םהיחולש וא/ו

 לכב ישילש דצכ וא ףסונ עבתנכ ןמזומ תויהל וא/ו הז הזוחב רומאכ ול יארחא ןלבקה רשא
 .רומאכ העיבת

 לכ לע םהיחולש וא/ו םהידבוע וא/ו הרבחה וא/ו הרבחה תא תופשלו תוצפל בייחתמ ןלבקה .39.4
 םדא לכ ידי לע שגות רשאכ דימו םא שגותש איהש הליע לכמ השירד וא העיבת לכ דגנכו קזנ
 םהיחלושו םהיחולש ,םהידבועמ ימ לכ דגנכ וא/ו םהמ ימ דגנ וא/ו םדגנ ללכה ןמ אצוי ילב
 תוברל ןלבקה תוירחאב םהש ןיד לכב עובק וא/ו הזוחב טרופמה קזנ וא הלבח הנואת לכ ןיגב
 .ןאולמב ןימזמל ומרגייש תויטפשמה תואצוההו ד"וע ט"כש

 היהת ומלשל הביוח הרבחהו ,הז הזוח תוארוה יפל ומולשתל יארחא היהי ןלבקהש םוכס לכ .39.5
 וא /ו ותובגל ןיד לכ יפ לע וא/ו הז הזוח יפ לע היתויוכז רתימ עורגל ילבמ תיאשר הרבחה
 ותובגל תיאשר אהת ןכו אוהש ןמז לכב ןלבקל עיגיש וא/ו עיגמה םוכס לכמ זזקל וא/ו ותוכנל
 .תרחא ךרד לכב ןלבקהמ
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 :ןלבקה תוירחא .40

 תוכזב תוארל ןיא יכ ,רהבומ ויתוארוהמ הארוהבו הז םכסהב רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .40.1
 עוציב לע הרבחה םעטמ רחא םרוג לכל וא/ו חקפמל וא/ו להנמל וא/ו הרבחל הנתינש חוקיפה
 איה ןיאו ,ואולמב ויבלש לכב הזוחה תא םייקי ןלבקה יכ חיטבהל יעצמא אלא הדובעה
 הב ןיאו .הז הזוחב תטרופמה תורשקתהה טעמל יהשלכ תורשקתה הרבחהו ןלבקה ןיב תרצוי
  .הז םכסה פ"ע ותוביוחממו ןלבקה תוירחאמ עורגל ידכ

 אלו הז הזוח יאנת יולימל הרבחה יפלכ ויתויובייחתהמ ןלבקה תא ררחשי אל ל"נה חוקיפה .40.2
  .הז הזוח תוארוה לכ תא תונקיידב אלמל ןלבקה לש ותבוחמ המואמ ערגי

 :חקפמה .41

 תוארוה עוציב לע המעטמ חוקיפ םשל חקפמ ,התעד לוקיש יפל ,םעפל םעפמ הנמת הרבחה .41.1
 וא/ו תוארוהל םאתהב תודובעה תא עצבל בייחתמ ןלבקה ,)"חקפמה" :ןלהל( הז הזוח
 ,ןלבקל ורסמי וא/ו ועבקיו הדימב ,חקפמה ידי לע תעל תעמ ועבקיש םילהנל וא/ו  תויחנהל
 םילהנ עובקל וא תויחנה ןתיל וא חקפל ,חקפמה לע הבוח ליטמכ שרפתי רבדהש ילבמו
  .רומאכ

 תמאתה לעו תודובעה עוציב ביט לע חקפלו קודבל ,רקבל ,בייח אל ךא ,יאשר היהי חקפמה .41.2
 וא/ו םרשאל  אל וא/ו ,םירמוח ביט וא ,תודובע עוציב רשאל ,הז הזוח תוארוהל ןעוציב
 תא ןלבקה ןקתי ,הדובע וא ,םירמוח לש הליספ וא/ו רושיא יא רבדב חקפמה הרוה  .םלספל
 יפל ,םפילחי וא/ו םירמוח םתואב שמתשהל לדחי וא/ו העוציב תא קיספי וא/ו הדובעה
  .ןלבקה לש ונובשח לע לכהו ,חקפמה הרויש יפכ לוכה ,ןיינעה

 בשחת ,ןלבקה לש ךמסומ גיצנ וניה חקפמה תעדל רשא םדאל חקפמה תאמ הארוה הנתינ .41.3
 בשחת  חקפמה לש איהשלכ הארוה יולימ יא .התניתנ דעומב ומצע ןלבקל הנתינ וליאכ
  .הזוחה תרפהכ

 הרושקה  יהשלכ הדובע תישענ וב םוקמ לכל ןמז לכב סנכיהל חקפמל עייסיו רשפאי ןלבקה .41.4
 וא תודובעה עוציב ךרוצל דויצ וא םירמוח םיאבומ ונממ םוקמ לכל ןכו תודובעה עוציבב
 ויהי רשא דויצהו םילכה םידבועה תא חקפמה תושרל ונובשח לע דימעי ןלבקה .ןהילא רשקב
  .ודיקפת עוציב ךרוצל ,חקפמה לש ותעד לוקיש יפ לע ,חקפמל םיצוחנ

 חוקיפהו החגשהה ,הקידבה ,םואתה תויוכמסב תוארל ןיא יכ הזב רהצומ קפס תרסה םש .41.5
 הזוחה יאנת לכ ירחא אלמי ןלבקה יכ חיטבהל יעצמא אלא הזוחה יפל חקפמל תונקומה
 .הרבחה לש הנוצר תועיבשל םאולמב

 לע וא חקפמה לע ליטהל ידכ חקפמה ידי לע ןתניש והשלכ רושיאב וא הלא תויוכמסב ןיא .41.6
 יהשלכ תובייחתה וא תוירחאמ ןלבקה תא רוטפל ידכ ןהב ןיאו יהשלכ תוירחא הרבחה
 םגפ וא ןורסח לכ ןקתל ותבוח תוברל הזוחהמ תעבונה וא ,הזוחה יפ לע וילע תלטומה
 .ןתמלשה רחאל וא תודובעה עוציב ךלהמב הלגתיש

 לע קסעומה םדא לכ לש תודובעה רתאמ הקחרה רבדב חקפמה לש השירד לכ אלמי ןלבקה .41.7
 ןתנ חקפמהש  דבלבו חקפמה לש ותעד לוקיש יפל לכהו ,ןיפיקעב וא תורישי ,ןלבקה ידי
 ,םדא ותוא תקחרהב םיכורכה םימולשתהו תואצוהה לכ .םימי 3 תב תמדקומ הארתה ןלבקל
 בושי אלו קחרוהש םדא לכל ףילחמ דימ אצמי ןלבקה .ןלבקה לע ולוחי ,ןירוטיפ ייוציפ תוברל
  .הז הזוח אושנ תודובעה תרגסמב םדא ותוא תא דוע קיסעהל

 והשלכ רחא רבד וא םירמוח וא דויצ תודובעה רתאמ איצוהל תע לכב תורוהל יאשר חקפמה .41.8
 הדובע לכ קרפל תורוהל חקפמה יאשר ןכו ,ןלבקה םעטמ וא ידי-לע טקיורפה רתאל ואבוהש
  .חקפמה תארוה ירחא אלמי ןלבקהו תודובעה רתאב התשענש תיערא
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 ןובשח חוכמ ןיב ,ןלבקל והשלכ םולשת עוציבב בוכיע לע תורוהל ,יאשרו ךמסומ היהי חקפמה .41.9
 ןידה יפ לע  הרבחה תויוכז לולכממ עורגל וא/ו עוגפל ילבמ תרחא הביס לכ חוכמ ןיבו יקלח
 רגפמ ןלבקה יכ חקפמה חכונ םא ,וירחאל ןיבו בוכיעה ינפל ןיב הז הזוח תוארוה יפ לעו
 יפ לע לעופ וניא ןלבקה םאב וא/ו םינמזה חולב עובקה תמועל ,ןהמ קלח וא תודובעה עוצבב
 הרפהה וא/ו רוגיפה םויק לע בתכב ןלבקב הרתהש רחאל תאזו ויחפסנ לע הז הזוח תוארוה
 עוצבב רוגיפ תפוקת התוא יבגל אהת חקפמה לש וז םימולשת בוכיע תוכמס .הרומאה
  .ליעל רומאל ףופכבו חקפמה עבקיש יפכ הרפה  תפוקת התוא יבגל וא/ו תודובעה

 הז ףיעסל אשירב רומאב ןיא ,להנמה לש יפוס רושיאל תופופכ הזוחה יפל חקפמה תועיבק .41.10
 הרבחה םעטמ  להנמה תועיבק םלואו ,המעטמ חקפמ תונמל ןלבקה לש ותוכזמ עונמל ידכ
  .תועירכמו תויפוס ןניה

 יאכז ןלבקה אהי אל הזוחב ול תינקומה יהשלכ תוכזב וא/ו תוכמסב חקפמה שמתשה .41.11
  .רומאכ תוכזב וא/ו תוכמסב שומישה בקע ול ומרגנש תואצוה ןיגב והשלכ םולשתל

 שומיש םהב תושעל הרבחה תיאשר חקפמל הז הזוח תוארוה חוכמ הרוסמה תוכמס לכ .41.12
  .חקפמל םג  הקינעהל תיאשר הרבחל הז הזוח תוארוה חוכמ הרוסמה תוכמס לכ .המצעב

 :להנמה לש ודמעמ .42

 ידיחיה ךמסומה וניה להנמה יכ תאזב םכסומ םהל ףסונבו הז םכסה תוארוהב עורגל ילבמ .42.1
  .םיריחמו תויומכ ,םייוניש רשאל

 :תומיגדו תוקידב ,תואצוה .43

 טרפמב וא/ו לוחכה רפסב תועובקה תושירדה י"פע תוקידבה לכ תא עצבל בייחתמ ןלבקה .43.1
 .דחוימה

 הדבעמ תועצמאב המרגורפה י"פע תושרדנה תוקידבה לכ תא חקפמה תועצמאב ןימזי ןלבקה .43.2
 תוקידבה ימד רובע עובק םולשתב תאשל בייחתמ ןלבקה .הרבחה ידי לע רחבתש תרשואמ
 שורדתש תפסונ הקידב לכ עצבל ןלבקה בייחתמ ,ליעל רומאב עורגל ילבמ .ליעל רומאכ
  .הרבחה

 תוניקת יא וא/ו םינקתב הדימע יא לשב תרזוח הקידב לכ תולעב תאשל בייחתמ ןלבקה .43.3
  .תמדוקה הקידבה

 לע ולוחי תוקידבה םוקמל הלבוה ןיגב תוברל הז ףיעס אושנ םימולשתה וא/ו תואצוהה לכ .43.4
 .ןלבקה

  :תויושרה תושירד םויקו יעוצקמ עוציב .44

  לש האלמה ונוצר תועיבשל ,הלועמ תיעוצקמ המרבו הזוחל םאתהב הנעצובת תודובעה לכ .44.1
 ,תוכמסומ תויושר םעטמ תוארוה וא תונקת ,םיקוח םימייק ןהיבגלש תודובע .חקפמה
  .הלא תוארוהלו תונקתל ,םיקוחל םאתהב תוחפל הנעצובת

 תמאתה לע תוכמסומה תויושרה תאמ ימשר רושיא חקפמל איצמהל ןלבקה לש ותבוחמ .44.2
 תועבונה וא תורושקה תואצוהה לכו ,ליעל םירומאה תוארוהלו תונקתל ,םיקוחל תודובעה
 הרבחה תא ןלבקה הצפי ,הז הזוח לש תרחא הארוה לכמ עורגל ילבמ .ןלבקה לע ולוחי  ךכמ
 תורגאב אשית הרבחה .ןלבקה ידי לע הז ףיעס תוארוה תורפהמ האצותכ םרגיש קזנ לכ ןיגב
 .היינב רתיה תלבק  ךרוצל

 :ןלבקה י"ע תובייחתה םויק-יא בקע הרבחה יופיש .45
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 לכל ןכו ,ךכל רשקבו הדובעה עוציב ךות ומרגייש םיקזנל ישילש דצ לכ יפלכ יארחא ןלבקה .45.1
  .הז הזוח י"פע ןלבקה תויובייחתה עוציב יא בקע םרגיש קזנ

 דימ ,הרבחל ריזחהל ןלבקה בייחתמ ,םהש לכ םייוציפ ישילש דצל םלשל שרדית הרבחה םא .45.2
 האריי םוכס ותואו תואצוהה לכ ףוריצב הדי לע םלושיש םוכסה תא ,הנושאר התשירד י"פע
 אהת הרבחהו  ,הרבחה י"ע םלושי םרטב ףא הז הזוח יפל ןלבקהמ הרבחל עיגמה בותכ
  .הרומתהמ הז םוכס זזקל תיאשר

 םימי 7 ךות בוחה םוכס תא הרבחל ןלבקה ריבעי ,הרומתהמ הז בוח זזקל אלש הרבחה הרחב .45.3
 .ןלבקה ידיב לבקתהש בתכמב הנושארה התשירד םוימ

 :תוקיתע תאיצמ .46

 ףקותב היהיש תוקיתע רבדב קוח לכב וא 1978 ח"לשת תוקיתעה קוחב ןתועמשמכ תוקיתע .46.1
 םוקמב ולגתי רשא יגולואיכרא וא יגולואיג ךרע ילעב םהש לכ םירחא םיצפח ןכו ,ןמזל ןמזמ
 וא העיגפה תעינמל םימיאתמ תוריהז יעצמאב טוקני ןלבקהו ,םה הנידמה יסכנ ,הדובעה
  .אוהש םדא לכ י"ע ךרוצל אלש םתזזה

 בייחתמ ןכ .תילגתה לע חקפמל ןלבקה עידוי ומוקממ ותזזה ינפלו ץפחה יוליג רחאל דימ .46.2
 תושר תושירד לכ רחא אלמלו תוקיתע רבדב הנידמה יקוח תוארוה תא םייקל ןלבקה
 םולשת ,רתאה רומיש ,ןויסינ ,תוריפח עוציב תוברל ,רחא ךמסומ םרוג לכ וא/ו תוקיתעה
 וחדי רומאכ םיאצממ יוליג בקע הדובעה תקספהל יללכ וצ אצויש הדימב .'בויכו תואצוה
 אל רבדה םלוא ,ףקותב וצה היה הב הפוקתל םאתהב ז"ולב םיעובקה םידעומה המאתהב
 ז"ולה תכראהל תוכזה תלוז םהשלכ םייוציפ תשירד וא/ו םכסהה לוטיבל הליע ןלבקל קינעי
  .רומאכ

 התבשוה םהב םימיה ידכ אלא ,תודובעה תריסמב בוכיעל הביס הווהי אל תוקיתע יוליג .46.3
 ותלוכי בטימכו תויביסנטניאב לעפ ןלבקהש דבלבו ןידכ וצ י"פע טלחומ ןפואב לעופב הדובעה
 .וצה לוטיבל

 :םיטנטפ תויוכז תרפה .47

 ב"ויכו לטיה ,האצוה ,ךילה ,השירד ,העיבת לכ לע הרבחה תא תוצפל בייחתמ ןלבקה .47.1
 רבדב תומוד תויוכז וא רחסמ ילמס ,םימגדמ ,םיטנטפ תויוכזב העיגפמ האצותכ וררועתיש
  .ןלבקה י"ע וקפוסיש םירמוחב וא תונוכמב ,הנבמה ינקתמב ,הדובעה עוציב ידכ ךות שומישה

 :האנה תויוכז תרומת םולשת .48

 וא הביצח יכרצל :ןוגכ ,והשלכ שומיש וא האנה תוכז תלבקב הדובעה עוציבל ךרוצ אהי םא .48.1
 תלבקל יארחא ןלבקה אהי- המוד תוכז לכ וא ,שומיש וא רבעמ תוכז וא ,לוח וא רפע תליטנ

 ,הרבחל .ןלבקה ןיבל םילעבה ןיב םכסויש יפכ התרומת םולשתו הילעבמ הרומאה תוכזה
 תודובעה רתאל הסינכ תוכז דימת אהת ,םדי לע השרוהש רחא םדא לכלו חקפמל ,להנמל
  .וז השיג תוכז תחטבהל בייח ןלבקהו תודובעה ועצוב ובש םוקמ לכלו

 :םישנא לש םהיתויוכזבו רוביצה תויחונב העיגפ .49

 אלו רוביצה תויחונב ךרוצל אלש העיגפ היהת אל הדובעה עוציב ידכ ךותש בייחתמ ןלבקה .49.1
 ב"ויכו ליבש ,ךרד ,שיבכב םדא לכ לש רבעמהו שומישה תוכזב ךרוצל אלש הערפה לכ אהת
  .והשלכ ירוביצ שוכרב הקזחהו שומישה תוכזב וא

 :םירחא םיליבומלו שיבכל םיקזנ ןוקית .50
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 ,למשח ,לועית ,בויב ,םימ תשר ליבש ,ךרד ,שיבכל םרגייש לוקלק וא קזנ לכש יארחא ןלבקה .50.1
 וא קזנהש ןיב ,הדובעה עוציב ידכ ךות ,םירחא םיליבומ וא קלד תרבעהל תורוניצו ןופלט
 לע ןקותי ,הדובעה עוציבל שארמ יופצו יחרכה השעמ ויהש ןיבו יארקאב ומרגנ לוקלקה
 םיכמסומה תושר וא םדא לכ לשו חקפמה לש ונוצר תועיבשלו רתויב ליעיה ןפואב ונובשח
 ןופלט ,למשח ,לועיתב ,בויב ,םימ תשרב ,ליבשב ,הכרדמב ,ךרדב ,שיבכב לופיטה לע חקפל
 הארנ וניאש והשלכ רוניצ תוברל רומאכ ב"ויכו םירחא םיליבומ וא קלד תרבעהל תורוניצו
 רוניצה וא ןקתמה ןמוס אל םא ףא ,חטשב הליגר תולכתסה ךות ותולגל רשפא יאו ןיעל
  .הזוחהמ קלח הווהמה רחא ךמסמ לכב וא תויומכה בתכב ,םיטרפמב ,תוינכותב רומאה

 :העונתל תוערפה תעינמ .51

 הדובעה םוקמל תוליבומה םיכרדה הנייהת אל ,הדובעה עוציב ידכ ךותש יארחא ןלבקה .51.1
 םתלבוה ךרוצלשו תורומאה םיכרדב הליגרה העונתה לע השקתש העונתל ךרוצל אלש תונותנ

 לכ וטקנייו תכמסומה תושרהמ ךכל שורדה ןוישירה הליחת לבקתי םידחוימ תואשמ לש
 לככ טעמתש ךכ ,הלבוהה ינמז לשו בכרה ילכ לש ,םיכרדה לש םתריחב :תוברל ,םיעצמאה
  .םיכרדל קזנ ענמייו תורומאה םיכרדב הליגרה העונתל הערפהה רשפאה

 :םירחא םינלבקל הלועפ תויורשפא ןתמ .52

 קסעומה רחא ןלבק לכל רשפאי ןלבקה יכ םכסומ ,יללכה טרפמב תרחא הארוה לכ תורמל .52.1
 הדובעה םוקמב דובעלו לועפל ,חקפמה י"ע הז ךרוצל ורשואיש ףוג וא םדא לכלו הרבחה י"ע
 םיתורישב שומישה תא םהל רשפאיו םמע הלועפ םאתיו ףתשי ןלבקה  .וילא ךומסב וא/ו
 םלושת אל יכ םכסומ .חקפמה י"ע תאז תושעל שקבתי םא ,ודי לע ונקתוהש םינקתמבו
 ןלבקה .רומאה ןיגב הרומתה תא תללוככ ותעצהב םיאורו ,רומאה ןיגב הרומת לכ ןלבקל
 םהו ,םמצעב םהיתודובע תא ועצבי ,םילבכב היזיוולטהו קזב 'בח יכ ,ול עודיו ריהצמ
 תוערפה אללו השיג ןתמו הלועפ ףותיש ךות ,תודובעה תא עצבל םהל רשפאל םיבייחתמ
 .םיבוכיעו

 :ןלבקה י"ע םדא חוכ תקפסא .53

 החגשהה תא הדובעה עוציבל שורדה םדאה חוכ תא אוה ונובשח לע קפסל בייחתמ ןלבקה .53.1
  .ךכב ךורכה רחא רבד לכו םליבשב הרובחתה יעצמאו םהילע

  :הדובעה םוקממ ןלבקה די קוליס .54

 תא םילשהלו ונממ ןלבקה לש ודי תא קלסלו הדובעה רתאה תא סופתל תיאשר היהת הרבחה .54.1
 לכב ךכ םשל שמתשהלו תרחא ךרד לכב וא רחא ןלבק תועצמאב וא המצעב הדובעה
 לכ וא םתוא רוכמל וא ,הדובעה םוקמבש םהמ קלח לכב וא ,םינקתמהו דויצה ,םירמוחה
 דחא לכב ,הזוחה יפל ןלבקהמ הרבחל עיגמה םוכס לכ יוסיכל םתרומתב שמתשהלו קלח
  :ןלהל םייונמה םירקמהמ

 םימי 5 ךות תייצ אלו ,עוציב תא קיספהש וא הדובעה עוציבב ליחתה אל ןלבקהשכ .54.1.1
 עוציבמ קלתסהשכ וא הדובעה עוציבב ךישמהל וא ליחתהל להנמהמ בתכב הארוהל
 םימי 5  לע הלועה ןמז קרפל הדובעה תא קיספהשכ וא/ו תרחא ךרד לכב הדובעה
  .רבטצמב וא/ו תופיצרב

 םוי 14 ךות תייצ אל ןלבקהו התמלשהל ךראוהש דעומב וא הזוחב עובקה דעומב .54.1.2
 תמלשה תא חיטבהל הארוהב םירכזנה םיעצמאב טוקנל להנמהמ בתכב הארוהל
  .התמלשהל ךראוהש דעומב הדובעה

 ןלבקהש רחאלו הזוחה עוציבב לשרתמ ןלבקהש ותעד תחנהל תוחכוה להנמה ידיב שישכ .54.1.3
  .וילא החלשנש בתכב הארתהל הנענ אל
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 הדובעה עוציבב הנשמ ןלבק קיסעה וא ,רחאל ותצקמ וא ולוכ הזוחה תא בסה ןלבקהשכ .54.1.4
   .בתכבו שארמ הרבחה תמכסה ילב

 השעשכ וא/ו קוריפ וצ וא/ו םיסכנ תלבק וצ ודגנ ןתינש וא לגרה תא טשפ ןלבקהשכ .54.1.5
 םימי10  ךות לטוב אל הז וצו ויסכנ לע לוקיע וצ ןתינשכ וא/ו וישונ תבוטל וא םע רודיס
 .ותלטה רחאל

 ןתנ ןלבקה לש ומשב רחא םדא וא ןלבקהש ,ותעד תחנהל ,תוחכוה להנמה ידיב שישכ  .54.1.6
 לכל וא הזוחל רשקב יהשלכ האנה תבוט וא ןורוד ,קנעמ ,דחוש והשלכ םדאל עיצה וא
 . הזוחה עוציבב ךורכה רבד

  .םכסהה לש היופצ הרפה רבדב ריבס ששח םייק רשאכ .54.1.7

 תואצוהל ףסונב אשיי אוהו ןלבקה ןובשח לע ויהי )1( ק"סב רומאכ הדובעה תמלשה תואצוה .54.2
 תרתימ וזזוקיש ,שארמ תוכרעומ לועפת תואצוה הווהמה 15% לש תפסותב ,תורומאה
  .תיטופיש  האכרע י"ע קספייש םוכס לכל ףסונב עיגת םא ,ול העיגמה הרומתה

 הזוחה לוטיב םושמ םהב ןיא )1( ק"ס יפל ונממ ןלבקה לש ודי קוליסו הדובעה םוקמ תסיפת .54.3
  .ןיד לכ י"פע רחא דעס לכל ףסונב הרבחל תדמוע תאז תוכזו הרבחה י"ע

 לע בתכב חקפמה עידוי ליעל )1( ק"ס יפל הרבחה י"ע הדובעה םוקמ תסיפת םוימ םימי 7 ךות .54.4
 הדובעה קלח לש רעושמה ךרעה תא חקפמה ןייצי הסיפתה םוימ םוי 30 ךות .ןלבקל ךכ
 םוקמב ויהש םינקתמהו דויצה ,םירמוחה טוריפ תאו הדובעה םוקמ תסיפת דעומל דע עצובש
  .העש התוא הדובעה

 יאשר ,םינקתמ וא דויצ ,םירמוח וב ויהו ליעל )1( ק"סב רומאכ םוקמ תא הרבחה הספת .54.5
 דויצה ,םירמוחה תא הדובעה םוקממ קלסל בתכב ןלבקהמ  שורדל איהש תע לכב חקפמה
 לע הרבחה תיאשר ,םוי 14 ךות וז השירדל ןלבקה תייצ אל םא .םהמ קלח לכ וא םינקתמהו

 קזנ לכל תיארחא היהת אלו היניעב הארייש םוקמ לכל ,הדובעה םוקמ םקלסל ןלבקה ןובשח
 ,םירמוחב שמתשהל הרבחה לש התוכזמ תוערוג ןניא הז ק"ס תוארוה .םהל םרגייש ןדבא וא
  .ןובכיע תוכז רדגב התקזחב םירמושל וא/ו ,)1( ק"סב רומאכ םרסומל וא םינקתמבו דויצב

 תודובעל רשקב אוהשלכ םוכס ןלבקל םלשל תבייח הרבחה היהת אל הדובעה םוקמ ספתנ .54.6
 ק"סב הרומאה תפסותה הבוג ררבתיש דע וא רתאה תסיפת דעומל דע לעופב ודי לע ועצובש
 תמחמו הדובעה תמלשהב הייחד לכ תמחמ הרבחל ומרגנש םיקזנ לע םייוציפ לשו ליעל )2(
  .רומאכ ןלבקל עיגמה םוכסהמ םזוזיקבו םירחא םיקזנ

 ומרגנש םיקזנ לע םייוציפה לשו ,ליעל )2( ק"סב הרומאה תפסותה לש ללוכה םוכסה הלע .54.7
 םיעיגמה םימולשתה לע םירחא םיקזנ תמחמו הדובעה תמלשהב הייחד לכ תמחמ הרבחל
 בייח ןלבקה היהי ,רתאה תסיפת דעומל דע לעופב ודי לע ועצובש תודובעה ןיגב ןלבקל
  .ול םיעיגמה םימולשתה תרתי ןיבל  רומאכ ללוכה םוכסה ןיבש שרפהה םולשתב

 עורגל אלו ןיד לכ יפ לעו הז הזוח יפ לע הרבחה תויוכז לע ףיסוהל תואב הז ףיעס תוארוה .54.8
  .ןהמ

 :זוזיק .55

 

 לע ןלבקה תאמ הל עיגמה בוח לכ ןלבקל הז הזוח יפ לע הנממ עיגמה םוכס לכמ זזקל תיאשר הרבחה
 ל"כנמ ידיב םותח בתכמש תאזב םכסומ ,בוצק וניאש ןיבו בוצק ןיב ,רחא הזוח יפ לע וא הז הזוח יפ
  .וב םיבוקנה םימוכסה י"פע זוזיקה עוציבל םכסומ סיסבו הטולח היאר הווהי הרבחה
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 :רותיווכ בשחת אל הלועפ תטיקנ יא .56

 ,המשב לעופש ימ לכ דצמ וא/ו הרבחה דצמ הלועפ רדעה וא ,ךילה תטיקנ יא וא הכרא ןתמ .56.1
 יפ לע ,הל ויהיש וא/ו הרבחל שיש תויוכזה ןמ תוכז לכ לע רותיווכ הרקמ םושב ובשחי אל
 דגנ ךילה וא דעצ לכ טוקנלמ הרבחה ןמ וענמי אלו ,ןיד לכ יפ לע וא/ו ויחפסנ וא/ו הז הזוח
  .הרבחל האריש ןמז לכב ןלבקה

 :ןובכיע תוכז לע רותיו .57

 תונלבקה הזוח קוחל 5 ףיעסל ןובכיעה תוכז לע רומגו טלחומ יפוס רותיו תאזב רתוומ ןלבקה .57.1
 בכעל יאכז אהי אל אוהו ,והשלכ דעומב ,וזכש תוכז ול היהתש הדימב לוחי אל 1984 -ד"משת
 ןלבקה לש ורותיו .הרבחל םיכיישה יהשלכ תוכז וא/ו סכנ תריסמ וא/ו הדובעה  תריסמ תא
 תאזב רתוומ ןכ ומכ ,הז הזוחב ירקיע יאנת הווהמו טלחומו יפוס וניה ןובכיעה תוכז לע
  .ןיד וזכש תוכז המק םא ףא זוזיק תוכז לע ןלבקה

 :טופיש תוכמס .58

 לכב ןודל תידעלבו תידוחיי תוכמס אהת ,ןיינעה יפל ,א"ת זוחמב ש"מהיבלש תאזב םכסומ .58.1
  .הז הזוח לש עגונה ןיינע לכב וא/ו ותונשרפ וא/ו ותרפה וא/ו עוציב בגא ררועתתש תקולחמ

  :הז םכסה יכרוצל םידדצה תבותכ .59

    הדוהי רוא ,4 והינתנ ינוי 'חר : הרבחה

 ____________________________  :ןלבקה

 :תועדוה .60

  רסמית וא ןתנית ,ןיד לכ יפ לע וא ,הז הזוח יפל ינשה דצל תתל ךירצ דחא דצש העדוה לכ .60.1
 72  רובעכ הרסמנש העדוה ןידכ הניד םושר ראודב החלשנש העדוה .ינשה דצה לש ודרשמב
 םיניינעה לע לח רומאה ןיא יכ הזב רהבומ קפס תעינמל .ראודב התריסמ ןמזמ תועש
  .תרחא תשרופמ ךרדב וא ,הדובעה ןמויב םימושיר לש ךרדב הז הזוח י"פע םירדסומה

  .ןיינעו רבד לכל העדוה תריסמכ בשחית סקפ תועצמאב ןלבקל העדוה רוגיש יכ תאזב םכסומ .60.2

 

  :םותחה לע ואב היארלו

 ________________________   _________________________ 

  ןלבקה                                הרבחה   
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 01/2021 'סמ ינלבק םכסהל 'א חפסנ
 

 המלשה תדועת
 

 ךיראת

___________        

 

 

 דובכל

______________________ 

______________________ 

 

 

 ,.נ.ג.א

 

 המלשה   תדועת    :ןודנה

 

 ףקותבו )"הזוחה" - ןלהל( םכיניבל מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה ןיב םתחנש הזוחה  יאנת יפ לע

 הזוחב טרופמכ ,________________ :הדובעה יכ הזב רשאמ ינירה ,הזוחה יפל חקפמכ יתוכמס

 רחאלו רומאכ הדובעה תא יתקדבש רחאל ,ינוצר תועיבשלו הזוחל םאתהב המלשוהו העצוב ,רומאה

 .ידי לע ,ושרדנ םא ,ושרדנש םינוקיתה לכ ועצובש

 

 

 

 

 

 

 ,בר דובכב           

 

_______________ 

 ח ק פ מ ה           
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 01/2021 'סמ ינלבק םכסהל 'ב חפסנ           

 

 םויס   תדועת   
 

 

 ךיראת

_____________        

 

 

 דובכל

______________________ 

______________________ 

 

 ,.נ.ג.א

 

 

 םויס   תדועת :ןודנה              

 

 

 ףקותבו )"הזוחה" - ןלהל( םכיניבל מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה ןיב םתחנש הזוחה יאנת יפ לע

 המלשוהו העצוב ,רומאה הזוחב טרופמכ ,הדובעה יכ הזב רשאמ ינירה ,הזוחה יפל להנמכ יתוכמס

 .האלמה ינוצר תועיבשל ןה ףא ןהב ךורכה לכו קדבה תודובע לכ יכו הזוחל םאתהב

 

 

 

 

 

 ,בר דובכב          

 

 

_______________ 

 ל ה נ מ ה             
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 01/2021 'סמ ינלבק םכסהל 'ג חפסנ
 

 חוטיב תכירע רושיא
 

 :דובכל
 מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה
 

 :רושיאה תקפנה ךיראת  םיחוטיב םויק רושיא
 תא ללוכ וניא הז רושיאב טרופמה עדימה .הב טרופמה עדימל םאתהב ,ףקותב חוטיב תסילופ הנשי חטובמלש ךכל אתכמסא הווהמ הז חוטיב רושיא
 רבגי חוטיבה תסילופב םיעובקה םיאנתה ןיבל הז רושיאב םיטרופמש םיאנתה ןיב הריתס לש הרקמב ,תאז םע דחי .היגירחו הסילופה יאנת לכ
 .רושיאה שקבמ םע ביטימ הז רושיאב יאנת ובש הרקמב טעמל חוטיבה תסילופב רומאה

 רושיאה שקבמ דמעמ הקסעה יפוא חטובמה רושיאה שקבמ

 וא/ו הדוהי רוא חותיפל הרבחה 
 תונב תורבח וא/ו הדוהי רוא תייריע
 ל"נה לש םידבועו

 םש
 
 

 ן"לדנ☐

 םיתוריש☒

 םירצומ תקפסא☐

 :רחא☒
 
 חותיפ ,םישיבכ תודובע
 זרכמ םע רשקב - תויתשתו

 01/2021   'סמ יבמופ תרגסמ
 .תוולנ תודובע וא/ו
 

 ריכשמ☐

 רכוש☐

 ןייכז☐

 הנשמ ינלבק☐

 םיתוריש ןימזמ☒

 םירצומ ןימזמ☐

Xתודובע ןימזמ :רחא  

 .פ.ח/.ז.ת
 

 .פ.ח/.ז.ת
 

 ןעמ
 הדוהי רוא 122 ןודעס והילא

 ןעמ
 

 םייוסיכ
 גוס

 חוטיבה
 

 יפל הקולח
 תולובג

 וא תוירחא
 ימוכס
 חוטיב

 רפסמ
 הסילופה

 חסונ
 תרודהמו

 הסילופה

 ךיראת הליחת ךיראת
 םויס

  םיגירח לוטיבו ףקותב םיפסונ םייוסיכ חוטיב םוכס /תוירחאה לובג
 עבטמ םוכס 'ד חפסנל םאתהב יוסיכ דוק ןייצל שי

 תוירחא
 דצ יפלכ
 ישילש

 טיב 
______ 

  תבלוצ תוירחא 302  ₪ 2,000,000  
 יופיש בחרה 304
  הנשמ ינלבקו םינלבק 307
  רושיאה שקבמ תבוטל ףולחת לע רותיו 309
 ל"למה תועיבת 315
 ףסונ חטובמ רושיאה שקבמ 318
 תוינושאר 328
 'ג דצכ בשחי רושיאה שקבמ שוכר 329

 תוירחא
 םידיבעמ

 טיב 
______ 

  רושיאה שקבמ ףולחת לע רותיו 309  ₪     20,000,000  
  םדיבעמכ בשחיו היה ףסונ חטובמ 319
 תוינושאר  328

 תוירחא**
 תיעוצקמ

  :ורטר .ת       
 

_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,000,000 ₪  
 
 

 םיכמסמ ןדבוא 301
  תבלוצ תוירחא 302
 יופיש בחרה 304
  רושיאה שקבמ תבוטל ףולחת לע רותיו 309
 םידבוע  רשוי יאו המרמ 325
 חוטיב הרקמ בכע יוהיש/ בוכיע 327
 תוינושאר 328
 .םישדוח   6 יוליג תפוקת 332

 תובח**
 רצומ

 טיב 
______ 

  :ורטר .ת
__________ 

 4,000,000 ₪  
 

  תבלוצ תוירחא 302
 יופיש בחרה 304
  רושיאה שקבמ תבוטל ףולחת לע רותיו 309
 תוינושאר 328
 .םישדוח12 יוליג תפוקת 332

 חפסנב תטרופמה המישרה ךותמ תורישה דוק תא ןייצל שי ,רושיאה שקבמל חטובמה ןיב םכסהב םיטרופמה םיתורישל ,ףופכב( םיתורישה טוריפ
 :*)'ג

 )תויתשת תוברל( תויחרזא תודובע ןלבק 069
 * הסילופה יוניש/לוטיב
 וא יונישה רבדב רושיאה שקבמל העדוה חולשמ רחאל םוי  60 אלא ףקותל סנכיי אל  ,חוטיב תסילופ לש לוטיב וא רושיאה שקבמ תערל יוניש
 .לוטיבה

 רושיאה תמיתח
 :חטבמה

 .םיבלושמ תוירחא תולובגב הסילופכ לבקל ןתינ**
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 01/2021 זרכמ 'ד חפסנ       

 תועיבת רדעה רבדב הרהצה

 

 

 ,01/2021 'סמ יבמופ זרכמ הזוחל סחייתהב יכ ,תאזב םי/ריהצמ ,___________________ ,מ"חה ,ינא
 ונל/יל הנייהת אלו ונל/יל ןיא ,__________ םוימ מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה ןיבל ונ/יניב םתחנש
 הרבחה יכו האולמב ונל/יל המלוש הזוחבש הרומתה יכ ,הרבחהמ תורחא וא/ו תויפסכ תועיבת לכ
 .ונ/ימעטמ ימ יפלכ וא ונ/יפלכ תובייחתה וא הבוח לכמ תררחושמ

 

 

 :םותחה לע יתאב היארלו

 

 

 

       ______________   ____________________________ 
 המיתחו )ךרוצה תדימב( תמתוח + םש                                 ךיראת            
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 ה חפסנ

 הרומתה-םימולשתה חפסנ

 חותיפו תויתשת ,םישיבכ תודובע עוציבל 01/2021 'סמ יבמופ זרכמ אושנ תודובעה לכ עוציב תרומת .1
 ןלבקל ןימזמה םלשי ,ןלבקה תויובייחתה לכ לש םלשומו אלמ יולימו )זרכמה - ןלהל(  הדוהי רואב
 יריחמ לכל םיזוחא _______ לש רועישב הדיחא החנה לע תדמועה זרכמב ותעצה יפ לע הרומת
 לכ אלל ךא ,קוחכ מ"עמ תפסותב 2020 היינבלו תויתשתל לקד רגאמב םיבוקנה תודובעה / תודיחיה
  :)הרומתה - ןלהל( ישאר ןלבק חוור תוברל ,תרחא תפסות

 
 טילחי ןימזמהו הרקמב םיביוחמהו םימיאתמה םייונישבו המאתהב ולוחי ולא תוארוה יכ רהבומ[
 אלו לעופב תודובע עוציב ןיגב הניה הרומתה יכ רהבומ ןכ ,הזוחל 16 ףיעס יפל ותוכזב שומיש תושעל
 .]ושרדנ אל וא/ו ועצוב אלש תודובע ןיגב הרומת םלושת

 םיפטוש םימולשת עוציב .2

-לע ועצובש תודובעה לכל סחייתת רשא ,בתכב תטרופמ םולשת תשירד ,ןימזמה רושיאל ,שיגי ןלבקה
 .)םולשתה תשירד - ןלהל( זרכמה אושנ תודובעה עוציב לש שדוחה ךלהמב לעופב ןלבקה ידי

 כ"הסו םיריחמה ,תויומכה יבושיח ,ועצובש תודובעה תדידמ תא לולכת םולשתה תשירד לכ .2.1
 חול לולכת םולשתה תשירד ,ןכ-ומכ.זרכמה תוארוהל םאתהב ,ףיעסו ףיעס לכ ןיגב הרומתה
  .ןובשחה תשגה םויל ןוכנ - תודובעה עוציבל ןכדועמ םינמז

 .)"םירבטצמ תונובשח"( תורבטצמ הנייהת םולשתה תושירד .2.2

  :אבה ןפואב השעת ןימזמל ןובשחה תשגה .2.3

 ,םדוקה שדוחה ךלהמב/דע עציבש תודובעה ןיגב ןובשח חקפמל ןלבקה שיגי ,שדוחל 6 -ה םויל דע
  .חקפמה ידי-לע ורושיאו ותקידב םשל
 1 -ה םויב שגוה וליאכ ,םולשתה עוציב ןיינעל ,ותוא וארי - הז דעומ רחאל חקפמל שגויש ןובשח
  .ןכמ רחאל אוביש שדוחל

 חקפמה תאמ "לבקתנ" תמתוח ףוריצב ,ןובשחה לש קתעה ולצא ראשיי יכ אדוול ןלבקה תוירחאב .2.4
  .חקפמה ידי-לע ותלבק דעומל רושיאכ

 .ול רסמנ ןובשחהש םוימ םימי 15 -מ רחואי אל ךות ויתורעה/ותוסחייתה תא שיגי חקפמה .2.5
 ןלבקל ךכ לע עידוי - שדחמ ותשגה םיבייחמה םינוקית וא םייוניש ןועט ןובשחה יכ חקפמה אצמ
   .המאתהב םידעומה וחדיי - הזכ הרקמבו ,םדקהה לכב ,בתכב

 םידעומה יפ-לע התקידב םויס רחאל ,רומאכ םולשתה תשירדל חקפמה רושיא/תוסחייתה  .2.6
 םולשתה עוציבל גאדי רשא ,הז ןיינעל עבקנש ךמסומה ןימזמה גיצנ ידיל ורסמיי ,ליעל םיעובקה
  .הז םכסהב/זרכמב ועבקנש םיאנתל םאתהב

 דעוממ "45 דע + ףטוש" יאנתב הרומתה תא ןלבקל םלשי ןימזמה ,ןימזמה רבזג רושיאל ףופכב .2.7
  .ןידכ הכורע סמ תינובשח דגנכו חקפמל ןובשחה שגוה וב שדוחה םות
 .]הז דעומב םייוניש ונכתי ,ינוציח ןומימ לש הרקמב יכ תאזב רהבומ[

 ,םיחוטיבה ,תויוברעה תוברל ,חקפמל/ןימזמל םישרדנה םיכמסמה תאצמהב הנתומ םולשתה .2.8
 .דועו םינמז תוחול

 חקפמה/ןימזמה לש המכסה םושמ םיפטושה םימולשתה עוציבו םולשתה תושירד רושיאב ןיא .2.9
 סחיב רושיא וא תודיחיה יריחמל רושיא וא קפוסש דויצה וא ועצובש תודובעה תוכיא/ביטל
 .דבלב םייניב םולשתכ אלא ,ןהב תומושרה תויומכל
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 ןובכע ימד זוזיק ינפלו מ"עמ ינפל( 6% הכנת הרבחה ,ןלבקל רשואמ ןובשח לכמ יכ רהבומ .2.10
 ןלבקל ורזחוי אלש –הדבעמ תוקידב ימד 1.5% ןכו לוהינ ימד רובע )אוהש גוס לכמ םיזוזיק וא/ו
 םימולשתה לכ לע ולוחי הדבעמה תוקידב ימדו לוהינה ימד ,קפס לכ רסה ןעמל .הרקמ לכב
 .תרחא הדובע לכ וא תוגירח וא תופסונ תודובע רובע ןה ,תויזוח תודובע רובע ןה ,ונל ומלושיש

 דעומב – ןובכיעה םוכסמ 50% :םיבלש ינשב ןלבקל םלושיו הרבחה י"ע קזחוי ןובכיעה .2.11
 ןתמ םע הרתיהו ,תודובעה תריסמ ךרוצל ויחפסנ לע םכסהה יפל םישורדה םיכמסמה תריסמ
 לכ ונממ הכוניש רחאל עצובי םינושה ויבלש לע ,ןובכיעה םולשת .הרבחה םעטמ הריסמ תדועת
 םיאנתה ומייקתה אל דוע לכ יכ ,רהבומ קפס רסה ןעמל .הזוחה חוכמ הרבחל עיגמה םוכס
 ירה ,ןלבקהמ הרבחל ועיגי רשא םימוכס ןובכיעהמ וכונ אל דוע לכו ןובכיעה םולשתל םייזוחה
 .ןלבקה לש סכנ וא/ו הרומת וא/ו ףסכ םוכס רדגב וניא ןובכיעהש

 תודובע רובע ןה ,עיצמל ומלושיש םימולשתה לכ לע לוחי ןובכיעה יכ ,רהבומ ,ןכ ומכ .2.12
 .תרחא הדובע לכ וא תוגירח וא תופסונ תודובע רובע ןה ,תויזוח

 

 םולשתל יפוס ןובשח רושיא

 .תודובעה לכ תלבק תא חקפמה רשיא םרטב חקפמה תקידבל רסמיי אל יפוסה ןובשחה .3

 לכ ואלמתנ וב דעומה רחאל םימי "60 דע + ףטוש" יאנתב ןימזמה ידי-לע ןלבקל םלושי יפוסה ןובשחה
 :ןלהל םיטרופמה םיאנתהמ דחא

  .ללוכ הריסמה בלשל דע ויתויובייחתה לכ רחא אלימו ןתומלשב תודובעה תא עציב ןלבקה

 תויומכ יבושיחו עציבש תודובעה לש תודידמב הוולמה ,בתכב תטרופמ םולשת תשירד חקפמל רסמ ןלבקה
 .יפוס ןובשחכ חקפמה ידי-לע בתכב ורשוא ולאו -

 איצמה ןלבקהו תודובעה עוציבל רושקה לכב תוכמסומה תויושרהמ םישרדנה םירושיאה לכ ולבקתנ
 .ךכל םיכירצה םיבושיחהו םינותנה לכ תא חקפמל

 קדבה תוברע תא תוברל ,הזוחה תוארוה יפל םאיצמהל וילעש םיכמסמה לכ תא חקפמל איצמה ןלבקה
 .תוירחאהו

 ךמסומ דדומ ידי-לע תומותחו תובשחוממ "AS MADE" תוינכת תכרעמ חקפמל איצמה ןלבקה
 .)ןתריסמ תעב תודובעה בצמ לש ינכדע םוליצ תופקשמה(

 .הזוחל רושקה לכב ןימזמה דגנכ ויתושירדו ויתועיבת לוסיח רבדב בתכב הרהצה ןימזמל איצמה ןלבקה

 ףופכב ,חקפמל אצמוהש םוימ םימי 30 ךותב תאזו - ותקידב רחאל יפוסה ןובשחה תא בתכב רשיא חקפמה
  .ןלבקה ידי-לע רומאכ תודובעה לש םלשומ עוציבל

 תויובייחתה אולמ עוציב רובע טלחומו יפוס וניה ליעל 1 ףיעסב ןיוצמה הרומתה םוכס יכ ,רהצומו םכסומ
 הביס לכמ תויורקייתה לשב תוברל ,והשלכ ףסונ םולשתל יאכז היהי אל ןלבקה יכו הזוחה יפ-לע ןלבקה
 .איהש
 סמ תינובשח תלבק דגנכ ןימזמה ידי-לע םלושיש ,מ"עמ תללוכ הניא רומאכ הרומתה ,ליעל רומאה ףא-לע
 .סמה תויושרל ותרבעהל עובקה דעומב מ"עמה תא םלשל יאשר ןימזמהו ,ןידכ

 דעומל דע תיבירו הדמצה ישרפה ןיגב תפסות לכ ףסוותת אל הרומתל יכ תאזב רהבומ ,קפס רסה ןעמל
 .לעופב םולשתה

  .הזוחה לש תידוסי הרפה הווהי אל ,םימי 30 לע הלעי אל רשא ,ןלבקל םולשתב רוחיא יכ ,םכסומ

  יללכ טרפמ

 .יללכה טרפמה תוארוהל תוקפנ לכ היהת אל םייפסכ םיאשונב יכ ,קפס רסה ןעמל רהבומ

  – ינוציח ןומימ

 םידעומבו םיאנתב ןלבקה תויובייחתה לכ םויקו הז הזוחב ועבקנש תודובעה לכ עוציב ןיגב הרומתה
 לארשי יעקרקמ תושרמ לבקל הייריעה הרומא ותוא ןומימ תועצמאב ןלבקל םלושת ,הז םכסהב ועבקנש
 .)ןמממה םרוגה -ןלהל(
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 םאתהבו חוויד יספוט יבג לע חווידו הינבה תומדקתה יבלשל םאתהב  םלושת היבלש לכ לע הרומתה
 .ןמממה םרוגה ילהנל םאתהב ףא ךרוצה תדימבו ,חקפמה ידי לע ןובשחה רושיאל

 ןיגב וא/ו ןמממה םרוגה ידי לע  םימולשתה בוכיע ןיגב  תוירחאב אשת אל הרבחה יכ ךכל עדומ ןלבקה
 .ועבקנש םירועישהמ םייקלח םימולשת

 םרוגה ןמ יטנבלרה םולשתה תלבק רחאל אלא ןלבקל םהשלכ םימולשת ומלושי אל הרקמ לכב יכ םכסומ
 הכזי אלו הרפהכ בשחי אל ,ןמממה םרוגה ןמ םולשתה תרבעהב בוכיע בקע םולשתב בוכיע לכ יכו ןמממה
  .והשלכ יוציפב ןלבקה תא
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 ו חפסנ

 תוחיטב סדנהמ לש הרהצה

 

 _____________________________ :ןלבקה םש __________________ :זרכמה 'סמו םש

  _________________ :ןוישיר רפסמ  __________________________ :תוחיטבה סדנהמ םש

 

 :ןמקלדכ ,תאזב ריהצמ ינירה

 זרכמה תרגסמב תושרדנה תודובעה גוסמ תודובעב תוחיטב יניינעל תועגונה ןידה תוארוה לכב איקב יננה
  .תיחרזא הסדנהו הינב תודובעב ,ראשה ןיבו ,הדובעב רומאכ

 לכל רע ינאו תודובעה רתא תא יתנחבו יתרקיב ,רומאכ זרכמה אושנ תודובעה תושירד תא בטיה יתדמל
  .שוכרל ןהו םישנאל ןה ,רתאב םינומטה םילאיצנטופה םינוכיסה

 ןה ,םתוחיטבו םמולש תחטבהל םישרדנה תוחיטבהו תוריהזה יעצמא לכ יכ אדוולו תוחנהל בייחתמ ינא
 שוכר לש ותומלש תחטבהל ןכו רתאב ההשיש רחא םרוג לכ לש ןהו חרוא ירבוע לש ןה ,םידבועה לש
   .ותעד תחנהל - ןימזמל האלמה םתריסמל דע תודובעה עוציב ךלהמב תע לכב ,רתאב הרבחה

 תוחיטב תוכרדה ורבעי ,תודובעה עוציבב ןלבקה םעטמ םיקסועה לכ ןכו םידבועה יכ ,בייחתמ יננה
 םידיוצמ ויהי ןכו תודובעה עוציב םע רשקב םילחה םייטנבלרה תוחיטבה תויחנהל םירע ויהי ,תומיאתמ
 .הדובעה רתאב תוחיטבה תחטבה םשל שורדה דויצבו םירושיכב

 :םותחה לע יתאב ךכ לע

 

 ___________________ :המיתח ____________________ :םש
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 ז חפסנ

 )"הינבה עצבמ"( ישאר ןלבק תוחיטב חפסנ

 תרפה ןידכ ותרפהו םכסהה ןמ דרפנ יתלב קלח אוה "היינבה עצבמ" ישאר ןלבקמ הז חפסנ תושירד
 .ומצע םכסהה

 :"הינבה עצבמ" ישאר ןלבק יונימ

 יארחא היהיו קפסי ,עצבי הז ודיקפתבו טקיורפה לש "ישאר ןלבק"כ ןלבקה שמשי הדובעה תרגסמב
 .טקיורפב םינושה תוחיטבה יטביהל

 דע , 1988 -ח"משתה ,)הינב תודובע( הדובעב תוחיטבה תונקתל 6 ףיעס י"פע "היינבה עצבמ" אוה ןלבקה
 .טקיורפה לש תיפוס המלשה

 תונקתב תולטומה תובוחה לכב אשיי אוהו טקיורפה לכ לש "הינבה עצבמכ" ןלבקה תא וארי םאתהב
 .ל"נה

 :הדובעה להנמ תוירחא

 .הדובע רתאב תעצובמש ןמז לכ חכונ היהיו רתאב תוחיטבה ירודיס אדוויו חקפי ,חיגשי הדובעה להנמ

 .הכרדהה סקנפב תאז דעתיו תוחיטבל םידבועה ךירדי הדובעה להנמ

 הדובע להנמ הנמתי החונמו הדובע תועש קוחב תומושרה תועשל רבעמ וא/ו רתאב הליל תדובע עצובת םאב
 .)3.2 ףיעס י"פע יונמה( הינש תרמשמל ףסונ

 

 :הז העצה חפסנ תרגסמב הינבה עצבמ תובוח

 .)'עש 4 תב תיעובש תרוקיב םומינימ( רתאב ותוליעפ ףקיה תרדגהו הרבחב תוחיטבה לע הנוממ יונימ
 .ןימזמה םעטמ חקפמל רבעויו דעותי ותוליעפ ףקיהו הנוממה לש תורישכ רושיא

 חוקיפה ףגא לא יונמ תעדוה חלשי רשא ךמסומ הדובע להנמ הנמי "הינבה עצבמ" :הדובע להנמ יונמ
 .ןימזמה םעטמ חקפמל רבעוי הז ספוטמ קתעה,) 155 ספוט( ת"מתה דרשמב

 .תוחיטבה לוהינ תבוח

 תוחיטב תינכותו תוחיטב לוהינ

 :םיאבה םיביכרמה תא תללוכה הבותכ "תוחיטב תינכות" םייקל הינבה עצבמ לע

  .הרבחבו רתאב םינוש םידיקפת יאלממ לש תוחיטבל תוירחאו תויוכמס תרדגה

 לש טוריפ ,תוחפה לכל ,תוללוכה םינוכיס תרקבו ,םינוכיס תכרעה ,ןוכיס ימרוג רותיאל תוטיש טוריפ
 תויוליעפו הדובעה תביבס לש שארמ הריקס תועצמאב( םינוכיס תכרעהו רותיאל םילהנ וא תוטיש
 .םיעגפמ רותיאל תוחיטב ירויס תרגשו ,)תונכוסמ

 עוציב יבגל תוחיטב תוארוה וא/ו הדובע תוארוה וא/ו םילהנו ,רתאב םידחוימ ןוכיס ימרוג לש טוריפ
 םדא ייח וא תואירבל ןוכיס םהב שיש תודובע

 יאשונ ללוכ – החוטב הדובעל םתוא םיכירדמו הדובעב םינוכיס לע םידבועה תא םיעדיימ וב ןפואה טוריפ
 עודיי ןפואו ,הכרדהה יעצבמו תוכרדהה ידעומ ,תוכרדה יגוס ,תוהגהו תוחיטבה לוהינב םידבוע ףותיש
 .רתאב תוחיטבה יאשונב םידיקפת יאלממ לש תומש יבגל םידבועה

 .ועצובש / עוציבל תוקידבה ידעומו ,ריקסת / תויתפוקת תוקידב שרודה דויצ לש טוריפ

 . עוציבל תויתביבס תוקידב לש תומישרו ,תויאופר תוקידבל םידבוע תומישר

 ינוב ,םיאלמשח :ןוגכ ,תוכמסה תושרדנ םהיבגל םידיקפת ילעב לש תוכמסה טוריפו תורישכ תושירד
  .םיכמסומ הדובע ילהנמ ,םימוגיפ

 .הנואת טעמכו ,הנואת ,יתוחיטב עוריא לש הרקמב תונקתמ תולועפו הריקח ,חוויד תוטיש טוריפ
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 .םיחוודמ   ימל ללוכ – תודידמ עוציב ידעומו ,רתאב תוחיטבה בצמ תדידמל םילכהו ןפואה טוריפ

 תוינידמ יפ-לע םידבוע םה ףא יכ חיטבהל דעונש ,הנשמ ינלבק תדובע לע חוקיפה ןפוא וא להונ טוריפ
 .הינבה עצבמ לש תוחיטבה תינכותו

 .םוריח יבצמל הבוגתו תוכרעיה תוינכותו םילהנ

 .תוחיטבה תינכותל םאתהב איה רתאב תוליעפהש אדוומ הדובעה להנמ וב ןפואה טוריפ

 

 םהל ןיאש םידחוימ םינוכיס הב שיש ,תבכרומ תיפיצפס הדובע תמישמ עוצב שרוד הדובעה עוציבו הדימב
 םרט ,המישמ התואל תדרפנ תוחיטב תינכות םייקל שי ,תיללכה תוחיטבה תינכותב הנעמ וא יוטיב
  .העוציב

 .ןימזמה םעטמ חקפמה רושיאל רבעות תוחיטבה תינכות

 היינבה עצבמ תבוח ללוכ ,םיבייחמ םינקת תושירדבו ,ןיד לכ תושירדב הדימעל תוביוחמ הינבה עצבמל
  .תויטנוולר תושירדב םייוניש רחא בוקעל

 ךרוצה יפ לע ןיינע   ילעבל םינימז היהיו ,ודעותי ,ורמשיי תוחיטבה לוהינ ךרעמל םירושקה םיכמסמה לכ
  !רתאב

 .ןיינעה יפל טילחי םהילע םיעצמאב תינכותה שומימ תעל תעמ קודבל תוכמסה ןימזמה םעטמ חקפמ ידיב
 וא ךכ ךרוצל שרדייש ךמסמ לכ וינפב גיצהלו ןימזמה םעטמ חקפמ םע הלועפ ףתשל הניה ןלבקה תבוח
 .ויניע תואר יפל רתאב תואיצמה תא קודבל ול רשפאל ןיפוליחל

 :היינבה עצבממ תוחיטבה לוהינ תושירד

 :הרעה

  .םיילאמינימ םניה ןלהל םיטרופמה תוחיטבה לוהינ אשונב םישרדנה םיעוציבה

 םישרדנה העינמהו תוחיטבה תפטעמ תא תיפיצפס עבקת הדובע תמישמ לכ ינפל םינוכיסה תכרעה
 .עבוק קוחה קוחל הריתס שי ובש הרקמ לכב קוחה תושירד םוקמב םיאב םניא םיעוציבה .םיבייחמהו

    

 :תוהג

 .םידבועה רפסמ י"פע עבקת הז קית תלוכת – הנושאר  הרזע

 .הנושאר הרזע זגרא הנוממ ךימסהל שי 25 לע הלעי םידבועה רפסמ םאב

 .הבוט תוכיא ילעב היתש ימ רתאל וקפוסי – היתש ימ

 .רתאב םיינמז םיתוריש ונקתוי -םיתוריש

 .םידבועה תוחונל ריוואה גזמ יעגפמ ןגומ םידבועל הליכא םוקמ ןקתוי -הליכא םוקמ

 

 :תוחיטב דויצו ישיא ןגמ דויצ

 תוברל רתאב םיקסעומה םירחא םינלבק וא/ו ומעטמ םינלבקה ,וידבוע תושרל דימעי הינבה עצבמ
 :הדובעה תמישמל םינוכיסה תכרעה יפ לע םישרדנה ישיאה ןגמה דויצ יטרפ לכ תא ,םינוממה םינלבקה

 .ןגמ יפקשמו תוחיטב ילענ ,ןגמ עבוכ - יסיסב ןגמ דויצ

 .)תולמשחתה ,םיימיכ םירמוח ,תויווכ ,ךוכיח תעינמ( הדובעה גוס יפ לע תופפכ

 .םייניע תנגה

 .העימש תנגה

 .םינפ תנגה
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 .םיילגרו םיידי תנגה

 .הבוגמ הליפנ ינפמ הנגה

 :תוחיטבה לוהינל דויצה יטרפ תא וידבועל קפסל ,הינבה עצבמ תוירחאב

 .רבעמ ירעש תנקתה ךות ותביבסמ ותדרפהו רתאה רודיג םללכבו םיינקת המיסחו בותינ יעצמא

 .םיינקת טולישו רורמת יעצמא

 .שא יובכ יפטמ

 .המיסחו רודיג יעצמא

 תוחיטבה תדוקפ תושירד י"פע ,ינקתו ןיקת שא יובכ דויצו תיאופר הנושאר הרזע דויצ קיזחי הינבה עצבמ
 .הדובעב

 :םילהנמו םידבועל הכרדה

 .םידבועה ללכל תוכרדה עוציבל שרדנה ןמזה תא הצקיו ןנכתי הינבה עצבמ

 .תירבעה הפשב הנרבעות תוכרדהה

 :תורז תופשל ןמגרותמ ונובשח לע הינבה עצבמ דימעי ךרוצ היהי םאב

 .תיסיסב הכרדה

 הבוגב 'בע ינוכיס תביבסב הדובעב תוחיטב ,הריפח תודובע ,למשח תודובע ומכ( תויפיצפס תודובעל הכרדה
 .)ב"ויכו

 .םידיקפת ילעבו םילהנמ תכרדה

 .הדובעה ילהנמ לש תויעובש תוכרדה ,ומצעב תומילשמ תוכרדה הינבה עצבמ עצבי ,הכרדהל ףסונב

 :דויצ תורישכ

 :לע תוססבתמ הז ףיעסב תושירדה

 .היתונקתו הדובעב תוחיטבה תודוקפ

 .למשחה קוח

 .ילארשיה םינקתה ןוכמ ינקת

        .היינבה עצבמ לש תוחיטבה תינכת

 

 .םיינקתו םיניקת םניה שומיש השעיי םהבש דויצה יטרפ יכ אדווי הינבה עצבמ

 .ןימזמה םעטמ חקפמל ךמסומ קדוב לש תיתפוקת הקידב יריקסת ורסמי

 .ךמסומ יאלמשח י"ע ןועבר לכ וקדביי ךיראמ לבכ תוברל םילטלטמ םיילמשח םילכ

 .רוחאל העיסנל תילוק הערתהב דייוצי ,הזגלמ ללוכ ,ינכמ בכר ילכ לכ

 

 :םיחקל םושייו דומיל ,חותינ ,חוויד ,לופיט ,"עגפנו טעמכ" ,הנואת

 :הנואת

  םדא עגפנ וב עוריא לכ

 .)יללכה סקנפב תושירדה טוריפ( דויצ/הנבמ/תכרעמל קזנ םרגנ וב עוריא לכ וא/ו

 :םיאבה םימרוגל חוודל שי
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 .םייארחאה םילהנמל תידימ חוודל שי

 .ןימזמה םעטמ חקפמל חוודל שי

 .ת"מתה דרשמב חוקיפה ףגאל חוודל שי

 .ןלבקה םעטמ תוחיטבה הנוממל תידימ חוודל שי

 :"עגפנו טעמכ"

 .)יללכה סקנפב תושירדה טוריפ( קזנל וא העיצפל לאיצנטופ היה םלוא ,שוכר וא םדא עגפנ אל הב תירקת

 :םיאבה םימרוגל חוודל שי

 .םידרשמבו חטשב םייארחאה םילהנמל חוודל שי

 ןימזמה םעטמ חקפמל חוודל שי

 :םיחקל תקפה תכרעמ

 םימרוגה תא ורתאי ,עוריא חותינ ועצבי "הינבה עצבמ" םעטמ רתאה לוהינ תווצו תוחיטבה הנוממ
 .םיפסונ םיעוריא תונשיה תעינמל םיחקלה תא ומשייו םירעפהו

 .םיחקלה םושיי רחא בקעמ עצבי תוחיטבה הנוממ

 :יללכ

 הז ףיעסב תולולכ ןניאש תורחא תונקת / םיפסונ םיאשונל הינבה עצבמ תוירחאמ עורגל 4 ףיעס רומאב ןיא
 תועיפומה הדובעב תוחיטבה תונקת לכ םושייו עוציבל איה הינבה עצבמ תוירחא יכ תאזב רכזומ –
 .ןיד לכ תושירדב

 :םינוממ םינלבקו הנשמ ינלבק

 .תידעלבה ותוירחא תחתו דבלב "הינבה עצבמ" ידבועכ ובשחי רתאב הנשמ ינלבק

 .םינושה תוחיטבה יאשונב ולא םינלבקל העיגנ לכ היהת אל ןימזמל

 י"פע "הינבה עצבמ" תוירחא תחת ויהי ןימזמה י"ע ונומ רשא םינוממ הנשמ ינלבק םג תוחיטבה ןיינעל
 .5.1 ףיעס

 

 ןימזמה םעטמ חקפמל חוויד תכרעמ

 לוהינ אשונב שרדייש ךמסמ לכו דועית תקפסאב שרדייש לככ הלועפ ףתשל וידבועו הינבה עצבמ תבוח
 .ןימזמה םעטמ חקפמל תוחיטבה

 הינבה עצבמ ךכל הצקי רתאב תוחיטבה בצמ לע דומעלו רתאב רויס ךורעל ןוכנל הארי חקפמהש הדימב
 .שרדנה עויסהו םיבאשמה תא

 :תואבה םיכרדה תחאב ןימזמה םעטמ חקפממ לבקיש הרעה לכ לע ביגהל הינבה עצבמ לע

 .שרדנכ עוציב לע רושיא

 .תקמונמו הבותכ תוגייתסה

 העיגפל הנכס תמייקש הדימב ,רתאב הדובעה תא רוצעל ,ותעד לוקיש י"פע ,ןימזמה םעטמ חקפמ ,תוכמסב
 .םדא ייחב

 םעטמ חקפמל םיחוויד ריבעי ומעטמ רתאה לוהינ תווצ וא/ו תוחיטבה הנוממ תועצמאב הינבה עצבמ
 :ןלהל טוריפה י"פע ןימזמה

 .הנגה תונורתפו רוביצ םולש יטביה תללוכה רתאה לש תוחיטב תינכות – רתאה תחיתפ םרט

 וא/ו סוטטס דועיתו הינבה עצבמ לש תוחיטבה הנוממ י"ע  וכרענש םיעגפמ ירקס יאצממ – ישדוח ח"וד
 .יוקילה ןוקית ןפוא
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 .תוחיטבה תינכותל המאתהו רתאב העצובש הכרדה תוליעפ – ישדוח ח"וד

 .ולגתה םא םייוקילב לופיטה ןפואו רתאב תויתפוקת תוקידב שרודה דויצה לש תוחיטב יריקסת

 .חטשב םהלש םושייה סוטטסו תונקסמה ,"עגפנו טעמכ" וא הנואת לש הרקמב םיעוריא חותינ

 .ןימזמה םעטמ חקפמ לש ויתורעה םושיי סוטטס - ישדוח ח"וד

 

 

 

 

  :______________םויה ,ונמתח היארלו

 

  ____________________ עיצמה םש
 

 _______________________ תבותכ

 

 _______________________ ךיראת

 

 

       __________________________ 

 עיצמה תמיתח                       

 )דיגאת לש הרקמב תמתוחו המיתח(       
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 ח חפסנ      
 

 טקיורפ קיתל תוקידב טרפמ

 

 ____________:תושר   ____________ :טקיורפה םש

 __________ :הזוח 'סמ  

 

 תורעה םייק אל / םייק תיפוס הריסמ דעומב םישרדנ םירושיא 

     עוציב לומ ןונכת לכירדא רושיא .1

    עוציב לומ ןונכת רוטקורטסנוק רושיא .2

     תולכירדא ASMADE תינכות .3

     למשח ASMADE תינכות .4

 תואסנולכל ASMADE תינכות .5

 עוציב ךשמה ינפל סוסיב ןנכתמ רושיאל שגוי

 הפצר

  

 ץעוי י"ע עוציב לומ ןונכת תוחיטב ץעוי רושיא .6

   תוחיטב

  

 ץעוי י"ע יעוציב לומ ןונכת תושיגנ ץעוי רושיא .7

  תושיגנה

  

     עוציב לומ ןונכת למשח ץעוי רושיא .8

   ףונ ןנכתמ רושיא .9

   הקיטסוקא ץעוי רושיא .10

 עקרק ץעוי ח"וד .11

 

  

  .הדבעמה תוחוד רושיא עקרק קודיה .12
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 :םתנקתהלו םינקתמל הדבעמ רושיא .13

 טרופס ינקתמ

 םיקחשמ ינקתמ

 'דכו הרואת ינקתמ

  

    ךמסומ למשח קדוב רושיא .14

 ןוניג ,םיליבש תובחר ,םיכנ תשיג חותיפ רמג .15

 .'דכו רודיג היקשה

  

   קדב תוברע .16

   תועיבת רדעה ספוט .17

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ________________ :עיצמה תמיתח     157 ךותמ 72 דומע
 

72 

 3 ךמסמ
 תויוברע לש םיבייחמ םיחסונ

 העצהל תיאקנב תוברע

 

 ________________ :קנב        ,דובכל

  _______________ :ףינס                    מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה
 ______________ :דוקימ        ,נ.א.ג

 ______________ :ךיראת        

 

 _____________ 'סמ תיאקנב תוברע  :ןודנה

 'סמ יבמופ זרכמל םישקבמה תעצה תשגהל עגונב )םישקבמה - ןלהל( ______________ תשקב יפ-לע
 ךסל דע םוכס לכ קוליסל םכיפלכ הזב םיברע ונא הדוהי רואב חותיפו תויתשת ,םישיבכ עוציבל 01/2021

 .₪ 100,000 לש

 ילבמ ,ונילא עיגתש בתכב הנושארה םכתשירד םע ,ל"נה ךסל דע םוכס לכ םכל םלשל םיבייחתמ ונא
 םישקבמה תאמ הליחת םוכסה תא שורדל וא ,והשלכ ןפואב םכתשירד תא קמנל וא ססבל םכילע ליטהל
 םישקבמל דומעל הלוכיש יהשלכ הנגה תנעט םכיפלכ ןועטל ילבמו ,תרחא ךרד לכב וא תיטפשמ העיבתב
 .םכיפלכ והשלכ בויחל רשקב

 תחא לכשכ ,תושירד רפסמב וא תחא םעפב ל"נה םוכסה לש ומולשת תא ונתאמ שורדל םיאשר ויהת םתא
 .ל"נה ללוכה ךסה לע הלעי אל םכיתושירד ךסש יאנתב ,דבלב ל"נה םוכסהמ קלחל תסחייתמ ןהמ

 .לוטיבל תנתינ אלו היולת יתלבו תרזוח יתלב הניה וז תוברע

 .ללכב דעו .21.200701 םויל דע הפקותב ראשית וז תוברע

 .הנעת אל .21.200701 םוי ירחא ונילא עיגתש השירד

 .תלטובמו הלטב וז ונתוברע .21.200701 םוי רחאל

 .אוהש ןפוא לכב הבסהלו הרבעהל תנתינ הניא וז תוברע

 

 ,בר דובכב              

 _____________________ : קנב       
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 עוציב תוברע

 ________________ :קנב         דובכל

                ________________ :ףינס      מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה
 ______________ :דוקימ         ,.נ.א.ג

 ______________ :ךיראת         

 

 _____________ 'סמ הדומצ תימונוטוא תוברע  :ןודנה

 עוציבל 01/2021 'סמ הזוח יפל וניתויובייחתה עוציבל )םישקבמה - ןלהל( _____________ תשקב יפ-לע
 לש ךסל דע םוכס לכ קוליסל םכיפלכ הזב םיברע ונא הדוהי רואב חותיפו תויתשת ,םישיבכ תודובע
 דדמל הדמצה ישרפה תפסותב )ח"ש_________________________( ח"ש________________
 .)הדמצה ישרפה - ןלהל( ןלהל טרופמה דדמל ל"נה ךסה תדמצהמ םיעבונה

 הנושארה םכתשירד םע דימ ,הדמצה ישרפה תפסותב ,ל"נה ךסל דע םוכס לכ םכל םלשל םיבייחתמ ונא
 םוכסה תא שורדל וא ,והשלכ ןפואב םכתשירד תא קמנל וא ססבל םכילע ליטהל ילבמ ,ונילא עיגתש בתכב
 יהשלכ הנגה תנעט םכיפלכ ןועטל ילבמו ,תרחא ךרד לכב וא תיטפשמ העיבתב םישקבמה תאמ הליחת
 .םכיפלכ והשלכ בויחל רשקב םישקבמל דומעל הלוכיש

 תחא לכש ,תושירד רפסמב וא תחא םעפב ל"נה םוכסה לש ומולשת תא ונתאמ שורדל םיאשר ויהת םתא
 .ל"נה ללוכה ךסה לע הלעי אל םכיתושירד ךסש יאנתב ,דבלב ל"נה םוכסהמ קלחל תסחייתמ ןהמ

 : הז ונבתכמב

 .ילכלכ רקחמלו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי-לע םסרפתמה ,ןכרצל םיריחמה דדמ ועמשמ - "דדמ"

 :ןמקלדכ ,ובשוחי הדמצה ישרפה

 יכ ,)שדחה דדמה - ןלהל( וז תוברע יפ-לע ,לעופב םולשת לכ ינפל הנורחאל םסרופש דדמה ךותמ ררבתי םא
 ויהי ,)ידוסיה דדמה - ןלהל( _______ םויב םסרופש __/__ שדוח ןיגב דדמה תמועל הלע שדחה דדמה
 קלוחמ ל"נה םכתשירדב ןיוצמה ןרקה םוכסב שדחה דדמה תלפכהל הוושה םוכס הדמצה ישרפהו ןרקה
 .ידוסיה דדמב

 .לוטיבל תנתינ אלו היולת יתלבו תרזוח יתלב הניה וז תוברע

 .ללכב דעו ________ דע הפקותב ראשית וז תוברע

 .הנעת אל __________ ירחא ונילא עיגתש השירד

 .תלטובמו הלטב וז ונתוברע _______________ םוי רחאל

 .אוהש ןפוא לכב הבסהלו הרבעהל תנתינ הניא וז תוברע

 

 ,בר דובכב                                       

 _____________________ : קנב                 

           



 

 ________________ :עיצמה תמיתח     157 ךותמ 74 דומע
 

74 

 

 תוירחאו ביט ,קדב - תיאקנב תוברע

 ________________ :קנב        דובכל

      מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה
                _______________:ףינס 
 ______________ :דוקימ         ,.נ.א.ג

 ______________ :ךיראת         

 _____________ 'סמ הדומצ תיאקנב תוברע  :ןודנה

 קדבה תפוקתב וניתויובייחתה  תחטבהל עגונב )םישקבמה - ןלהל( ______________ תשקב יפ-לע
 םוימ םישקבמה ןיבל םכיניבש חותיפו תויתשת ,םישיבכ תודובע עוציבל 01/2021 'סמ הזוח יפל תוירחאהו
 ח"ש________________ לש ךסל דע םוכס לכ קוליסל םכיפלכ הזב םיברע ונא  ,________
 ל"נה ךסה תדמצהמ םיעבונה דדמל הדמצה ישרפה תפסותב )ח"ש_________________________(
 .)הדמצה ישרפה - ןלהל( ןלהל טרופמה דדמל

 הנושארה םכתשירד םע דימ ,הדמצה ישרפה תפסותב ,ל"נה ךסל דע םוכס לכ םכל םלשל םיבייחתמ ונא
 םוכסה תא שורדל וא ,והשלכ ןפואב םכתשירד תא קמנל וא ססבל םכילע ליטהל ילבמ ,ונילא עיגתש בתכב
 יהשלכ הנגה תנעט םכיפלכ ןועטל ילבמו ,תרחא ךרד לכב וא תיטפשמ העיבתב םישקבמה תאמ הליחת
 .םכיפלכ והשלכ בויחל רשקב םישקבמל דומעל הלוכיש

 תחא לכש ,תושירד רפסמב וא תחא םעפב ל"נה םוכסה לש ומולשת תא ונתאמ שורדל םיאשר ויהת םתא
 .ל"נה ללוכה ךסה לע הלעי אל םכיתושירד ךסש יאנתב ,דבלב ל"נה םוכסהמ קלחל תסחייתמ ןהמ

 : הז ונבתכמב

 .ילכלכ רקחמלו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ידי-לע םסרפתמה ,ןכרצל םיריחמה דדמ ועמשמ - "דדמ"

 :ןמקלדכ ,ובשוחי הדמצה ישרפה

 יכ ,)שדחה דדמה - ןלהל( וז תוברע יפ-לע ,לעופב םולשת לכ ינפל הנורחאל םסרופש דדמה ךותמ ררבתי םא
 ויהי ,)ידוסיה דדמה - ןלהל( _______ םויב םסרופש ___/____ שדוח ןיגב דדמה תמועל הלע שדחה דדמה
 קלוחמ ל"נה םכתשירדב ןיוצמה ןרקה םוכסב שדחה דדמה תלפכהל הוושה םוכס הדמצה ישרפהו ןרקה
 .ידוסיה דדמב

 .לוטיבל תנתינ אלו היולת יתלבו תרזוח יתלב הניה וז תוברע

 .ללכב דעו ________ דע הפקותב ראשית וז תוברע

 .הנעת אל __________ ירחא ונילא עיגתש השירד

 .תלטובמו הלטב וז ונתוברע _______________ םוי רחאל

 .אוהש ןפוא לכב הבסהלו הרבעהל תנתינ הניא וז תוברע

 ,בר דובכב                         

 _____________________ : קנב                 
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  4 ךמסמ

 
 1976 - ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל םיריהצת

 ןידכ םומינימ רכש רבדבו םירז םידבוע תקסעה רבדב

 יכו תמאה ריהצהל ילע יכ יתרהזוהש רחאל ,______________.ז.ת________________ מ"חה ינא
  :ןמקלדכ ,תאזב ה/ריהצמ ,ןכ השעא אל םאב קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ היהא
  

 _________________________________ עיצמה לצא_______________________ כ שמשמ ינא
 חותיפו תויתשת ,םישיבכ תודובע עוציבל ,01/2021 'סמ  יבמופ זרכמל העצה שיגה רשא ,)עיצמה - ןלהל(

 ומשב הז ריהצת ומעטמ ןתיל ךמסומו ,)זרכמה - ןלהל( מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה המסרפ רשא
 .ורובעבו

 . זרכמל עיצמה תעצהמ דרפנ יתלב קלחכו הכימתב הז ריהצת השוע יננה

 :הז ריהצתב

 דיגאת וא וב הטילשה לעב םג - םדא ינב רבח אוה עיצמה םא .עיצמה ידי לע טלשנש ימ    - "הקיז לעב"
 ימ וא ,עיצמה לש ולאל ותוליעפ ימוחתבו ובכרהב המודה דיגאת וא ,עיצמה לצא הטילשה לעב תטילשבש
  .הדובעה רכש םולשת לע עיצמה םעטמ יארחאמ

 .1981-א"משתה )יושיר( תואקנבה קוחב התרדגהכ      -    "הטילש"

 X ןמסל שי[ עיצמל הקיז לעב לכו יכונא  ,זרכמב תועצהה תשגהל ןורחאה דעומל דע יכ תאזב ריהצמ יננה
 :] םיאתמה םוקמב

 31 - ג"סשתה ,ןושחב ה"כ םוי רחאל ורבענש תוריבע יתשמ רתויב טולח ןיד קספב ונעשרוה אל ____
 1991-א"נשתה ,)םינגוה םיאנת תחטבהו ןידכ אלש הקסעה רוסיא( םירז םידבוע קוח יפל ,2002 רבוטקואב
 ;1987-ז"משתה ,םומינימ רכש קוח יפל וא/ו

 

 קוח יפל ,2002 רבוטקואב 31 - ג"סשתה ןושחב ה"כ םוי ירחא ורבענש תוריבע יתשמ רתויב ונעשרוה ____
 רכש קוח יפל וא/ו 1991-א"נשתה ,)םינגוה םיאנת תחטבהו ןידכ אלש הקסעה רוסיא( םירז םידבוע
 דעוממ תוחפל תחא הנש הפלח   ,זרכמב תועצהה תשגהל ןורחאה דעומב ךא, 1987-ז"משתה ,םומינימ
 ;הנורחאה העשרהה

 

 .תמא יריהצת ןכותו יתמיתח וז ימש והז

______________ 
  המיתח       

 רושיא

 ,____________ ה"ה ,_____________ ד"וע ינפב ה/עיפוה___________ םויב יכ ,רשאל ינירה
 םישנועל ה/יופצ אהת/אהי יכו תמאה תא ריהצהל ה/וילע יכ ה/ויתרהזהש רחאלו ,__________.ז.ת
 .יינפב וילע המ/םתחו ליעל ריהצתה ןכות תא יינפב ה/רשיא ,ןכ השעת/השעי אל םא ,קוחב םיעובקה

_______________ 
 ד"וע תמתוחו המיתח
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 תולבגומ םע םישנא תקסעה רבדב ריהצת
 1976 - ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל

 

 יכו תמאה תא רמול ילע יכ יתרהזוהש רחאל _______________ .ז.ת _______________ מ"חה ינא

 :ןמקלדכ הזב ה/ריהצמ ,ןכ השעא אל םא קוחב םיעובקה םישנועל יופצ היהא

 

 רשקתהל שקבמה )"עיצמה"  :ןלהל( עיצמה אוהש ___________________ םשב הז ריהצת ןתונ יננה

 יכ ה/ריהצמ ינא .הדוהי רואב חותיפו תויתשת ,םישיבכ תודובע עוציבל 01/2021 רפסמ תורשקתה ךרוע םע

  .עיצמה םשב הז ריהצת תתל ת/ךמסומ יננה

 

 :)המיאתמה תצבשמב X ןמס( 

 .עיצמה לע תולח אל 1998 -ח"נשת ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס תוארוה ¨

 אוהו עיצמה לע תולח 1998 -ח"נשת ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס תוארוה ¨

  םייקמ

   .ןתוא      

 שרדנ עיצמה לע תולח 1998 -ח"נשת ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס תוארוהש הרקמב(

 :)המיאתמה תצבשמב x ןמסל

 .םידבוע 100-מ תוחפ קיסעמ עיצמה ¨

 .רתוי וא םידבוע 100 קיסעמ עיצמה ¨

 :)המיאתמה תצבשמב  X ןמסל שרדנ רתוי וא םידבוע 100 קיסעמ עיצמהש הרקמב(

 םיתורישהו החוורהו הדובעה דרשמ לש יללכה להנמל הנפי זרכמב הכזיש לככ יכ בייחתמ עיצמה  ¨

 ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס יפל ויתובוח םושיי תניחב םשל םייתרבחה

 .ןמושייל רשקב תויחנה תלבק םשל –ךרוצה הרקמבו  ,1998 -ח"נשת

 םייתרבחה םיתורישהו החוורהו הדובעה דרשמ לש יללכה להנמל תונפל רבעב בייחתה עיצמה ¨

 ,1998  -ח"נשת ,תולבגומ םע םישנאל תויוכז ןויווש קוחל 9 ףיעס יפל ויתובוח םושיי  תניחב םשל

 רבעב בייחתה עיצמהש הרקמב( ןמושייל לעפ ויתובוח םושייל תויחנה לביק םאו רומאכ הנפ אוה

 .)וז תובייחתה ןתנ היבגלש תורשקתה ומע התשענו וז היינפ עצבל

 החוורה הדובעה דרשמ לש יללכה להנמל וז הקספ יפל רסמש ריהצתהמ קתעה ריבעהל בייחתמ עיצמה

 .תורשקתהה דעוממ םימי 30 ךותב ,םייתרבחה םיתורישהו

 ןידה ךרוע רושיא

 ידרשמב ינפב ה/עיפוה ____________ םויב יכ ת/רשאמ ד"וע ,_____________________ מ"חה ינא
 ה/ומצע הת/ההיזש ______________ 'בג/רמ ____________ ריע/בושיב ____________ בוחרב רשא
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 יכו תמא ריהצהל ה/וילע יכ ה/ויתרהזהש ירחאו ,ישיא ןפואב יל ת/רכומה/ ____________ .ז.ת ידי לע
  .ליעלד ריהצתה לע ינפב ה/םתח ,ןכ השעת/השעי אל םא קוחב םיעובקה םישנועל ה/יופצ היהת/היהי

 

____________________       ____________________       _____________ 

 המיתח          ןוישיר רפסמו תמתוח                       ךיראת
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 5 ךמסמ

 הצעומ רבחל וא/ו הרבחה תלהנה רבחל וא/ו הרבחה דבועל הברק רדעה/הבריק רבדב הרהצה

  דובכל

  )הרבחה -ןלהל( מ"עב הדוהי רוא חותיפל הרבחה

 ,.נ.ג.א

 :םיאבה םיפיעסה תוארוה תא יתעידיל האיבה הרבחה יכ רשאל ינירה .1

 :ןמקלדכ עבוקה תויריעה תדוקפל )א('א122 ףיעס .1.1

 הרשע לע הלועה קלח םירומאהמ דחאל שיש דיגאת וא ,ופתוש וא ונכוס ,ובורק ,הצעומ רבח"
 הקסעל וא הזוחל דצ היהי אל ,וב יארחא דבוע וא להנמ םהמ דחאש וא ,ויחוורב וא ונוהב םיזוחא
  ".תוחא וא חא ,תב וא ןב ,הרוה ,גוז ןב – "בורק" הז ןיינעל .הייריעה םע

 'מע ד"משת .פ.י( תוימוקמה תויושרב רוביצה ירחבנ לש םיניינע דוגינ תעינמל םיללכה לש 12 ללכ .1.2
  :ןמקלדכ עבוקה )3114

 - "הצעומ רבח" ,הז ןיינעל ;תימוקמה תושרה םע הקסעל וא הזוחל דצ היהי אל הצעומה רבח"
 .םש םתרדגהכ וב הטילש ילעב ובורק וא אוהש דיגאת וא ובורק וא הצעומ רבח

 :יכ עבוקה )שדח חסונ( תויריעה תדוקפל )א (174 ףיעס .1.3

 ידי לע וא ומצע ידי לע ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,ןיינועמ וא עגונ היהי אל הייריע לש דבוע וא דיקפ"
 ."הנעמל תעצובמה הדובע םושבו הייריעה םע השענש הזוח םושב ,ונכוס וא ופתוש וא וגוז-ןב

 :ןמקלדכ תאזב בייחתמו ריהצמ  יננה ,ךכל םאתהב .2

 וא ןב ,הרוה ,גוז ןב :עיצמב םילהנמה וא/ו ןינעה ילעבמ ימל הדוהי רוא ריעה תצעומ ירבח ןיב ןיא .2.1
 ימ וא/ו עיצמב ןינעה ילעבמ ימ וא/ו עיצמה תטילשבש דיגאתב ףתוש וא ןכוס ,תוחא וא חא ,תב
 10 לע הלועה קלח ליעל רומאכ "בורק" חנומב םירדגומה הלאמ דחאל ןיא ,עיצמה ילהנממ
 .יארחא דבוע וא להנמכ וב ןהכמ ליעל םייונמהמ דחא ןיאו ,םיחוורב וא ןוהב םיזוחא

 דבועה ןכוס וא ףתוש ,גוז-ןב עיצמה ילהנממ ימ וא/ו עיצמב הטילשה ילעבמ ימ וא/ו עיצמל ןיא .2.2
  .הייריעב

 "1968-ח"כשת ,ךרע תוריינ קוחל 1 ףיעסב ותרדגהכ – "ןינע לעב" :ליעל 2.3 -2.2 םיפיעס ןינעל .2.3
 רשא עיצמה תוליעפב דיקפת אלממה רחא הרשמ אשונ לכ וא ,עיצמב ל"כנמס וא ל"כנמ – "להנמ
  .ל"כנמס וא ל"כנמל ליבקמ ותוהמ יפ לע

 וא/ו עיצמל יכ אצמיי םא יתעצה תא לוספל תיאשר היהת הרבחה לש םיזרכמה תדעו יכ יל עודי .2.4
 ידבועל וא/ו הצעומה ירבחמ ימל הקיז תמייקתמ עיצמה ילהנממ ימל וא/ו וב ןיינעה ילעבמ ימל
 .הנוכנ אל הרהצה יתרסמ םא וא ,ליעל רומאכ הרבחה תלהנה ירבחל וא/ו הרבחה

 בורב הייריעה תצעומ היפל ,תויריעה תדוקפל )3( 'א122 ףיעס תארוהמ עורגל ידכ ליעל רומאב ןיא .2.5
 דבלבו ל"נה )א( 'א122 ףיעס יפל תורשקתה ריתהל תיאשר םינפה רש רושיאבו הירבחמ 3/2 לש
  .תומושרב ומסרופ ויאנתו רושיאהש

  .תמא וניה וז הרהצהב רומאהו ,םיאלמו םינוכנ םניה ליעל יתרסמש םיטרפה יכ תאזב ריהצמ ינא .2.6

  _____________ :ךיראת

 :____________________עיצמה לש המיתח ישרומ תמיתח

 ד"וע רושיא

 .יינפב ומתח המיתחה ישרומ יכ רשאמ ינא 

 ________________ ד"וע                

 



 

 ________________ :עיצמה תמיתח     157 ךותמ 79 דומע
 

79 

 

 6 ךמסמ

 תומושרו תונובשח יסקנפ לוהינ לע רושיא

 1976 – ו"לשת ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוח יפל

 

 ,םיירוביצ םיפוג תואקסע קוחב ותועמשמכ "השרומ דיקפ" ______________________ מ"חה ינא
 :יתעידי בטימל יכ תאזב חוודמ ,*סמ ץעוי/*ןובשח האור / *1976-ו"לשת

________________   _______________________ 

 םדא ינב רבח םושר 'סמ / תוהז 'סמ              םש

 ךרע סמ קוחו הסנכה סמ תדוקפ יפ-לע להנל וילעש תומושרהו תונובשחה יסקנפ תא *להנלמ רוטפ/*להנמ
 .1975-ו"לשת ,ףסומ

 ךרע סמ קוח יפל סמ ןהילע לטומש תואקסע לע מ"עמ להנמלו ויתוסנכה לע המושה דיקפל חוודל גהונ
 .ףסומ

 ינפב יהשלכ הרוצב בייחל ידכ וב ןיא ,תונובשחה יסקנפ תוליבק ןיינעל אתכמסא הווהמ וניא הז רושיא
 וא םתשגה ידעומ ,תוח"ודה לש םתוניקתל סחיב הדמע עבוק אוה ןיאו ,טפשמה תיב ינפב וא ררע תדעו
 .םהיפ לע ומלושש םימוכסה תונוכנ

 .**_____________________ םויל דעו ותקפנה םוימ רושיאה ףקות

______________ _______________ ________________ _______________ 

 המיתח            ןוישיר 'סמ                    ראות   םש

 

 ___________________ :ךיראת

 

 .רתוימה תא קחמ *

 .רושיאה קפנוה הב הנשה רחאלש הנשה לש סרמב 31 םוימ רחואי אלו ,דעומה תא םושר **
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 7 ךמסמ

 עיצמה לש תילכלכ תונתיא רבדב הרהצה

 ח"ור רושיאו ףתתשמה תרהצה     

 ______________:ךיראת ______________________________________ :ףתתשמה םש .1

 :ןמקלדכ ריהצהל ונירה .2

 וניאש ךסב  תיקסעה ותוליעפמ רבטצמ תוסנכה רוזחמ ףתתשמל היה 2019-ו 2018 ,2017 םינשב יכ
 .)מ"עמ ללוכ אל( ₪ ןוילימ םישולשמ ךומנ

 .₪ ____________________ לש ךס לע דמע 2017 תנשב ףתתשמה לש יפסכה רוזחמה

 .₪ ____________________ לש ךס לע דמע 2018 תנשב ףתתשמה לש יפסכה רוזחמה

 .₪ ____________________ לש ךס לע דמע 2019 תנשב ףתתשמה לש יפסכה רוזחמה

 

 

 ____________________ :ףתתשמה תמיתח                        

 ןובשח האור רושיא

 תרהצה תא ונרקיב ,ולש ןובשחה יאורכו )"ףתתשמה" :ןלהל( _______________________ תשקבל .1
 הרהצה לע העד תווחל איה ונתוירחא .2019-ו 2018 ,2017 םינשב תיפסכ תוליעפ רוזחמ רבדב ףתתשמה
  .ונתרוקיב לע ססבתהב וז

 תוכמותה תויאר לש הקידב הללכ תרוקיבה .םילבוקמ תרוקיב ינקתל םאתהב ונתרוקיב תא ונכרע .2
 הגצה ל"נה הרהצהב ןיאש ןוחטב לש הריבס הדימ גישהל הרטמב תאזו הרהצהבש עדימבו םימוכסב
 .ונתעד תווחל תואנ סיסב תקפסמ ונתרוקיבש םירובס ונא .תיתוהמ העטמ

 תרהצה תא תויתוהמה תוניחבה לכמ תואנ ןפואב תפקשמ וז הרהצה ונתרוקיב לע ססבתהב ונתעדל .3
 .2019 ,2018 ,2017 םינשב תוסנכה רוזחמ רבדב ףתתשמה

 ןיאו קוריפ וא לגר תטישפ ,םיכילה תאפקה ,םיסכנ סוניכ יכילהב אצמנ וניא עיצמה ,ךכמ הרתי .4
 ויסכנ לע ולטוה אל ןכו ןועריפ תולדח ינפב דמוע וניא אוה ,הז גוסמ ודגנ תודמועו תויולת תושקב
  .םייתוהמ םילוקיע

 

   __________ :ךיראת

                             _________________ 

 ,בר דובכב                                                          

 ןובשח יאור                                                                     
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  8 ךמסמ
 

 ח"ור/ד"וע רושיא 
 

 
  ________________________ ז.ת__________________ מ"חה ינא

 

  ________________________________________________ לש ח"ור/ד"וע

 

  ________________________________________________ 'חרב ודרשמש

 
  :ןמקלדכ תאזב רשאמ
 

 :הטמ םימושר ויטרפש עיצמה לש ח"ור/ד"וע יננה

 

   :עיצמה לש ויטרפו םש

   :עיצמה לש יוהיז רפסמ

 :ז"ת  :עיצמה םעטמ המיתח השרומ םש

   :תבותכ

 :ז"ת  :עיצמה םעטמ המיתח השרומ םש

   :תבותכ

 
 

 אלל /ףוריצב   _________________   לשו _________________   לש  םהיתומיתח
 .ןיינעו רבד לכל ותוא וכזיו וביוחי ,עיצמה תמתוח )לוגיעב ףקה( ףוריצ

 ובייחי ודי לע הנומש ימ וא ומעטמ השרומ לש הלועפ ןלבקה לש דוסיה יכמסמ י"פע ןכ ומכ
  .ןיינעו רבד לכל ןלבקה תא וכזיו

  .זרכמב ןלבקה לש ותופתתשה עונמל ידכ הב שיש הלבגמ לע יל עודי אל

  תא םימאות זרכמה יכמסמב תומולגה תויובייחתהה תלבקו זרכמב ןלבקה לש ותופתתשה
  .ןידכ ומשרנו וחסונ רשא ןלבקה לש דוסיה יכמסמ

 
  םותחה  לע  יתאב  היארלו

 
 

_________________________   _______________________  
  המיתח                תמתוח  
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  דחוימ ינכט טרפמ
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 רבמצד

 



 

 ________________ :עיצמה תמיתח     157 ךותמ 83 דומע
 

83 

 

 

 תומדקומ- 00 קרפ
 :טרפמה  .00.01

 ןוחטיבה דרשמ לש רואל האצוהה י"ע םסרופש ידרשמ ןיבה הדעוה לש הינב תודובעל יללכה טרפמה    .1
 ,הזה דחוימה טרפמה ,)"יללכה טרפמה" :ןלהל( תנכדועמהו הנורחאה םתרודהמב )"לוחכה ןדגואה"(

 לע ולוחי ,קזבה קוחו למשחה קוח ,)םית"מפמ( םינקתה ןוכמ יטרפמ ,םיילארשיה םינקתה ,תוינכותה
 הנעצובת תודובעה לכ ."טרפמה" ןלהל וארקי דוחל דחא לכו דיחיב םלוכ ,הז הזוח/זרכמ אושנ תודובעה
  .חקפמה תוארוה יפ לעו םיצעויהו םיננכתמה לש תויחנהה יפ לע ,טרפמה י"פע
 םכסהבש "תורדגה" :2 ףיעסב טרפמה תרדגה תויללכמ  עורגל ידכ ליעל 1 ןטק ףיעסב רומאב ןיא       .2
 .זרכמה יכמסמל ףרוצמה תינלבק הדובע עוציבל
 
  

 :הדובעהו טקיורפה רואת   .00.03
 םכסה -הדוהי רוא ריעה יבחרב תויתשתו חותיפ ,הלילס תודובע עוציבל סחייתמ הז דחוימ ינכט טרפמ   .1
 :רתיה ןיב תוללוכהו ,)"טקיורפה" :ןלהל( תרגסמ
 

 .רפע תודובע - 
  .שיבכב זוקינהו בויבה ,םימה תכרעמל תיתשת תודובע - 
  .תובוחר תרואת - 
 .שרדייש לככ ףוצירו תובוחר תלילס - 

 
 

  םיננכתמה לש תויחנההו תויומכה יבתכ ,םיטרפמה ,תוינכתה יפ לע הנעצובת תודובעה לכ 
  .טקיורפה להנמ לשו 

 
  : ידעלבה התעד לוקיש יפ לע תיאשר היהת הדוהי רוא חותיפל הרבחה 

 
  .תויומכה בתכב תומושרהו ליעל תוטרופמה תודובעה ןמ קלח עצבל אל
  .םינוש םידעומבו םירחא םינלבק ידי לע ליעל תוטרופמה תודובעה ןמ קלח עצבל
 .ליעל רומאל םאתהב לועפל הרבחה תטלחהמ האצותכ אוהש ןימו גוס לכמ תונעט הנייהת אל ןלבקל
 

 
   :הדובעה םוקמ   .00.04

 
 רתא" וא/ו "רתאה" :ןלהל( הייריעה יכרצו תשירד יפ לע ,הדוהי רוא ריעה יבחרב עצובי טקיורפה 

 .)"הדובעה
  
 הבורב תסלכואמ םירוגמ תנוכש בלב אצמיהל יושע הדובעה רתא יכ הדבועל ןלבקל תינפומ בל תמושת 
 םולש תחטבאל םישרדנה תוחיטבהו תוריהזה יעצמא לוכב טוקנל ןלבקה לע .םיבר היינב ירתא תביבסבו

 .ישילש דצ לכל וא/ו וידבועל ,ומצעל םיקזנ תעינמלו רוביצה
 

 ירושיא גישהל ןלבקה לע, םירחא י"ע ועצוביש תופסונ תויתשת תוננכותמו תובר תויתשת תומייק רתאב
 תאמגודכ( םירחא םיעצבמ לומ ושרדיש לככ םימואית עוציבל ףסונב דובעי ובש חטש את לכל הריפח
  )'דכו טוה,קזב,י"חח,םימה דיגאת
 
 :הדובעה יאנתו ותביבס ,רתאה תרכה   

 תא דמל ,וילא השיגה יכרדו יאנת תא בטיה ריכה ,הדובעה רתאב רקיבו רייס יכ בייחתמו ריהצמ ןלבקה
 רתיו תוינכתה ,םיטרפמה תא ,םילבגומה תומוקמה תא ,רצוויהל תולולעש תוערפהה תא ,הדובעה יאנת
 ותעידיל אבומ ,ןכ ומכ .םחורכו םנושלכ םהב שרדנה יפ לע תודובעה תא עצבי יכו םיירוב לע הדובעה יאנת
 וילע םמיע ,םירחא םינלבק ידי לע תורחא תודובע הנעצובתו ןכתי הדובעה רתאבו םוקמב יכ ןלבקה לש
 .תודובעה עוציבב רושקה לכב הלועפ ףתשלו םאתל
 
 לכמ תועיבת הנרכות אל ךכל יא .ליעל םיטרופמה םיאנתה לכ תא ותעצהב ןובשחב איבה יכ ריהצמ ןלבקה
 אב וניא םמויק רשא םיאנת תוברל ,רתאב םיאנתה תרכה יאב הנקמונת רשא ,תורחא וא תויפסכ ,ןימו גוס
 הדובעה עוציב תמאתה תא אדוולו קודבל הבוחה תלטומ ודבל ןלבקה לע .הזוחה יכמסמב יוטיב ידיל
 לככ ונובשח לעו ןלבקה י"ע הנעצובת ,תודובעה  עוציב יכרוצל  השיגה יכרד  .רתאב תואיצמלו םיאנתל
  .הנשרדיתש
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 :תוערפה תעינמו העונתב תוחיטב ,הדובעב תוחיטב  

 ,םיסלכואמ םירוזאל ךומסב םיאצמנ הדובעה רתאב הדובעה תומוקמש ךכל ןלבקל תינפומ בל תמושת
 יפ לע םישורדה  םיעצמאה לכב טוקנל ןלבקה לע ךכל םאתהב .םיישאר םישיבכ דילו היינב ירתא תברקב
 םולש תא חיטבהל תנמ לע טקונ היה ריבס םדאש םיללכה יפ לעו תונלבקה עוצקמב לבוקמה יפ לע ,ןיד  לכ
 .רוביצה
 

 וחיטבי רשא ,)'וכו רודיג ,הרהזא טוליש ( םימיאתמ םיעצמאו םירודיסל עוציבה ךשמב גואדל ןלבקה לע
 וא/ו ןיד לכ י"פע ,הדובעה תועש לכב לגר יכלהו בכר ילכ תעונתל אוהש גוס לכמ תוערפהו םינוכיס תעינמ
 .הדובעה דרשמ תושירד ןכו חקפמה תוארוה
 

 ,שרדנה לככ םיטירשתו םימישרת לולכתש ,בתכב תינכות ןיכי ןלבקה ,תודובעה עוציב תלחתה םרטב
 לעו ןלבקה י"ע קסעויש  תוחיטב ץעוי ידי לע רשואת תינכותה .טוקנל ותנווכבש םירודיסה לכ תא הארמה
 .םתביבסו הינב ירתאב תוחיטב ירודיסב החמתמהו ונובשח
 

 תוליעפל תוערפה עונמל תנמ לע םישורדה םיעצמאה  לכב טוקני ןלבקה , תוחיטב ירודיסל ףסונב
 שער תעינמ תוברל םוקמ תברקב הרגה הייסולכואהו םיכומסה היינבה ירתאב תמייקתמה תימוימויה
 .ריבס יתלב
 
 תפטוש תירטס וד העונת רשפאל תנמ לע העונת ירדסהל עוציבה תפוקת ךרוא לכל גואדל ןלבקה לע
 רושיאל שיגי ןלבקה .וילא השיגה יכרדבו טקיורפב םילבוגה םישיבכב לגר יכלוהו בכר ילכ לש החוטבו

 הלאש לככ ,תודובעה עוציב ךלהמב םיינמז העונת ירדסה ןיגב איצוהש תואצוהה רבדב תואתכמסא הרבחה
 .לקד / הרבחה ןוריחמב יוטיב םיאצומ םניא
 

 עוציב תעב םישורדה םינמזה העונתה ירדסה ןונכת ךרוצל ,השרומ העונת סדנהמ ונובשח לע קיסעי ןלבקה
 ,הרטשמ ,הייריע( םימרוגה לכמ םירושיאה לכ לבקל ונובשח לעו ןלבקה תוירחאב .ןעוציב ךרוצלו תודובעה
 .ולא םיינמז םירדסהל )הרובחתה דרשמ
 

 תורדג ונובשח לע עצבלו ,הז אשונב חקפמהו הרטשמה ,הרבחה תוארוה תא קיודמב אלמל ןלבקה לע
 םיבייחתמה םירזיבאה םירמוחה לכ תא קפסל ןכו 'וכו טוליש ,םיסנפ ,העיבצ ,םיינמז םיפקעמ ,תוחיטב
 .ךכמ
 

 ווהי רשא םירחא םילושכמ וא תומרע ,תורוב הדובע םוי םותב ריאשהל אל בייחתמ ןלבקה ,הרקמ לכב
 .ולא םירדסה רובע ןלבקה דצמ תפסותל השירד לכ לבקתת אל .בכר ילכ וא לגר יכלוהל תיתוחיטב הנכס
 
 

  העונת ירדסה 00.07
 
  יללכ .1 

 יכלוהו בכר ילכ לש העונת תמייק םהב תובוחרב עצבתי הדובעהמ קלחש ךכל תינפומ ןלבקה בל תמושת
 דייטצהל ךרטצי ןלבקה ךרוצ היהיו הדימבו ,הלא םיחטשב הדובעב תוריהז יעצמאב טוקנל שי ןכלו ,לגר
  ךות ,הדובעה עוצבל הרטשמה ירושאב
 

 םולשתה השעי  ,םירטוש תוחכונב ךרוצ היהי םאבו ,הדובעה ימוחת לש האלמ וא תיקלח הריגס םואת
 תא ןלבקל םלשת רשא הרבחל הלא תואצוה ןיגב תואתכמסא ושגוי ןכמ רחאלו ןלבקה י"ע הרטשמל
 .ןהשלכ תופסות אלל ,ןלבקה םלישש תויולעה
  ינמז רורמתו טוליש .2 

 ביצהל ןלבקה לע הדובעה םוחתבש ךרדה ירבועו בכרה ילכ לש תיברמ תוחיטב תחטבהל  
 םיעצמאה לכב טוקני ןלבקה .בוט הקוזחת בצמב רוא ריזחמ רמוחמ םימיאתמ רורמתו ןומיס ,טוליש
 העונתל תוערפהמ ענמיו עוציבה תפוקת לכ ךלהמב העונתה לש תפטושו הניקת המירז תחטבהל םישרדנה
  .תודובעה עוציב תעב רוזאב םימייקה םישיבכב תרבועה

  .ע"ש וא יסר'ג-וינ גוסמ םידיינ הדרפה תורדג תרזעב עצובת העונתל שיבכ יעטק תמיסח  
 ,קוחה תוארוהל תופיפכבו םאתהב השעי הדובעה רתאב םמוקימו םרפסמ ,םירורמתהו םיטלשה גוס
 ןלבקה לע .חקפמה י"ע רשואתש רורמת תמכסל םאתהבו ,לארשי תרטשמ לש ןוישירה יאנתלו תוארוהל
 לש תוקיודמה תויומכה תא טרפל ןכו חטשב םשייל ותנווכבש רורמתה תמיכס תא חקפמה רושיאל שיגהל
  .וז המיכסל םאתהב ,רתאב ביצהל ותנווכבש )'וכו םירורמת ,םיטלש( םייתוחיטבה םיטירפה
 

 רשפאיש ןפואב הדובעה םוקמ תראהל תקפסמ הרואת תכרעמ רתאב ביצי ןלבקה הליל תדובע לש הרקמב
 לע ורושיא תלבק רחאל קרו רתאב חקפמה י"ע קדבית הרואתה תכרעמ .תוכיאה תרקבו הדובעה עוציב תא
  .הדובעב ליחתהל רתוי ,תוחיטבה תושירדל התמאתהו התוניקת
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  :םיאבה םיללכה י"פע גוהנל ןלבקה לע הבוח ,הליל תדובע לש הרקמב ליעל רומאל ףסונב 

 
  .םייקנו םיצוחרHIGH INTENSITY  גוסמ רוא יריזחמ םירורמתב שמתשהל - 
 םימוסחה הדובעה רתא ימוחת תא םינמסמה )םיסונוק( םיטורחה יבג לע םיצנצנ ביצהל - 

  .העונתה ינפב
  .)הדובעה רתאב וזכ תמייק םא( שיבכ תרואת לש תילמיסכמ הלעפהל גואדל - 
  .הרואת תורונב וא/ו םיינדי םיסנפב ודיוצי םידבועה לכש דיפקהל - 
  )תססרמו םישבכמ ,רמגמ( טלפסא תודובעב םיקסועה םילכה לכש גואדל - 
  .הדובעה חטשמל הטמ יפלכ ונווכיו וריאיש םידחוימ םיסנפב ודיוצי  
  ינאכמה אטאטמהש אדוול שי ,ףוצרק תללוכה הלילו םוי תדובע לש הרקמב - 
  .קבא תוממורתה תעינמל ,הבטרה ןקתמב דיוצי תפצרוקמה העיסמה תא הקנמה  

 
 םירורמתה תפלחהל םיפסונ םירורמת רתאב קיזחי ןלבקה ,ליעל רומאה לכל ףסונב  

  .גוס לכמ דחא תוחפל - שומישבש
 

 רורמתב שומיש השעיי ,)לעופב הדובע עוציב אלל םג( הלילה תועשל הדובע ירתא תריגס לש הרקמב
  .הכישחל םאותמה ןומיסבו
 

 הדרפהה השעת ,העונתל חותפ ינשה וקלח רשאכ שיבכה חטשמ קלחב הדובע לש הרקמב  
   ."יסר'ג-וינ" גוסמ תורדג תרזעב

   
 םייתוחיטב םיאנתב תישענ הדובעה ותעדלש הרקמ לכב ןלבקה לש ותדובע תא קיספהל יאשר חקפמה
 ליעל רומאכ םימיאתמ אל וא םיעורג
 
  העונת תנווכה .3 

 שרדייש רפסמב העונת ינווכמ הדובעה עוציב ןמז לכ ךשמב ונובשח לע ביצהל ןלבקה לע  
 ירישכמ ,הרהזא ילגד ,טולישב םידיוצמ ויהי העונתה ינווכמ .חקפמה תושירד פ"ע וא/ו ןוישירה יאנתב
  .הזוחה יאנת י"פעו שרדנכ ,דועו רשק
 

  הרבחה ידי לע רורמתו טוליש תבצה .4 
 ירק ,הזוחב תורדגומה תוחיטבה תושירדב דומעי אל ןלבקהו הדימב :ןלבקה בל תמושתל  

 אל ל"נה םייוקילהו ,יתוחיטב עגפמ החוכ יאב וא הרבחה תעדל הווהמה הרוצב ,דועו רודיג ,ןומיס ,טוליש
 תוחיטבה ייוקיל ןוקית תא עצבל הרבחה תיאשר )פ"עב וא בתכב( ךכ לע הארתה תלבק םע תידיימ ולפוטי

 תוירחאמ עורגל ילבמ ,תאז לכ ,הדובעה תולעב ןלבקה תא בייחלו )רחא ןלבק תועצמאב וא( המצעב ל"נה
  הזוחה יפיעסב רדגומכ ןלבקה
 

 ןלבקה     ידי לע השעת ,הדובעה עוציבל ליעל שרדנכ ינמז רורמתו טוליש תבצהו תקפסא  .5 
   יריחמב ללכ וליאכ ןלבקה תא םיאור .הליל תודבעל הרואת ללוכ ,ונובשח לעו

  .ליעל טרופמכ ,תואצוההו תודובעה לכ תא םינושה הדיחיה
  

 :עוציבה תפוקתו םינמז חול
 עוציבל טרופמ םינמז חול ורושיאל חקפמל איצמי ןלבקה ,הדובעה תלחתה ווצ ןתמ םוימ םימי 7 ךות
  .הזוחב םיבוקנה עוציבה ידעומל םאתהב ,תודובעה
 םיבשחוממ םינמז תוחול תנכהב החמתמה םרוג ידי לע "טקיורפ" הנכותב ןכוי ,בשחוממ היהי םינמזה חול
 .תילטיגיד הידמבו ריינב חקפמל שגויו
 

 שומישל יוארו רדוסמ ,יקנ רתאהשכ ,תומלשומ חקפמל ןרסומלו תודובעה תא םייסל בייחתמ  ןלבקה
 .הזוחב םיבוקנה עוציבה ידעומל םאתהב םיבשותה תחוורל
 

 תופיצרב תודובעה תא עצבל ןלבקהמ שורדל ,ידעלבה התעד לוקיש יפ לע תיאשר היהת תילכלכה הרבחה
 .תוננכותמ הדובע תוקספה ללוכ ,םינוש םידעומב ועצוביש םינוש םיבלשל ןעוציב תא לצפל וא
 

 חקפמל ןרסומלו ןמייסל בייחתמ ןלבקה יזא ,תודובעה לש ףוצר עוציב לע טילחת הרבחה םא 4.1
 .ןלבקל ןימזמה ןיב הדובעה תליחתב םתחייש םינמזה חול י"פע ,רדוסמו יקנ רתאהשכ ,תומלשומ

   
  :ןמקלדכ ויהי םיבלשה יזא ,םיבלשב תודובעה תא לצפל טילחת הרבחה םא 4.2

  .תויעקרק-תת תויתשתו רפע תודובע - א בלש -  
  .ןושאר טלפסאו הפש ןבא ,םיעצמ תודובע - ב בלש -  
  .הרואתה תמלשהו תוכרדמ ףוציר תודובע - ג בלש -  
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 .עוציבל םינמז חול עבקיי בלש לכל 4.3 

 
 :םיכמסמה ןיב תופידע
 לכ אלו ןכתיש ךכ ,ינשה תא דחא םימילשמכ ליעל 00.01 ףיעסב רדגומה טרפמה יביכרמל סחייתהל שי

 הבותכ השירד לכ אל ,ךפהל וא םיינכטה םיטרפמב ללמב ףסונ יוטיב תולבקמ תוינכתב תראותמה תודובעה
 .תוינכותב יוטיב תלבקמ תויומכה יבתכב וא/ו םיינכטה םיטרפמב
 
 וא/ו תועמשמ-וד וא/ו המאתה יא וא/ו הריתס לש הרקמ לכב .םיכמסמה ןיב תופידע ןיא יכ הזב שגדומ
 תא הז םימילשמ ןלהל םיכמסמה ובשחי ,םינושה םיכמסמב רשא תושירדהו םירואיתה ןיב הנוש שוריפ
 .תו/תרחאה תו/הארוהה לע )תרבוג( הפידע )תינכות וא טרפמ וא ךמסמ( הארוה הזיא עבקי  חקפמה .הז
 :תועבוקה ויהי ןלהל םיטרופמה םיכמסמה לכ ןיב תופרוגהו תורימחמה תוארוהה ,הרקמ לכב
 

 .תוינכת
 .תויומכ בתכ
 .דחוימ ינכט טרפמ
 .יללכה טרפמה
 .םינקת
 .םינקתה ןוכמ יטרפמ
 .ןרציה תויחנה
 .סוסיבו עקרק תויחנה ח"וד
 

 שוריפ וא/ו תועמשמ-וד וא/ו המאתה יא וא/ו הריתס לש הרקמ לכב ,ןלבקה בייח ליעל רומאל ףסונב   .3
 אלמל ןלבקה לע יהשלכ הדובע עוציב ינפל .ךכ לע חקפמה לש ובל תמושת תא ריעהל ,םיכמסמה ןיב הנוש
 .'דכו עצבל שיש תוקידבה ,ןקתהה ,עוציבה ןפוא ,שורדה ביטה יבגל חקפמה תוארוה תא לבקלו
 

 ףרוצמה ,תינלבק הדובע עוציבל םכסהב 8 ףיעסב רומאהמ עורגל ידכ הז ףיעסב רומאה לכב ןיא   .4
 .זרכמה יכמסמל
 

 :חקפמל דרשמו רתאב שדח טלש    00.10
 לבקיש אמגודו תויחנה יפל םישדח םיטלש  השולש ,ונובשח לע ,הדובעה רתאב עבקיו ןיכי ןלבקה    .1
 .ןופלט ירפסמו תובותכ ףוריצב חקפמהו םיננכתמה תומש ,ןימזמה םש תאו הימדה לולכי טלשה .חקפמהמ
 .ותולעב ןלבקה ןובשח תא בייחלו רומאכ טלש ןימזהל יאשר היהי ןימזמה
 

   .עקרקה ינפ לעמ 'מ 2.50 הבוגב ובצויו דחא לכ 'מ 3.00X3.00 תודימב ויהי םיטלשה    .2
 

 .להנמלו חקפמל דרשמ שמשיש 'מ 3.00X4.00 תוירעזמ תודימב ליבי הנבמ הדובעה רתאב םיקי ןלבקה
 .ריוא גוזימו ןופלט ,הרואת ,תוינכתל לוענ ןורא ,תואסכ 6 ,ןחלוש לולכי ףירצה
 
 עוציב תפוקת לכב טקיורפה תלהנמל שמשיו ,בויבהו םימה ,תרושקתה למשחה תשרל רבוחי דרשמה הנבמ
  .ותלעפהו ומויסל דע הנבמה
 

 וקל רבוחמ תספדמ\סקפ רישכמו )תוחפל "19 ךסמו 7 סודניוו( ינחלוש בשחמ חקפמה דרשמב קפסי ןלבקה
 .טנרטניאו קזב
 

 קזב ,בויבה ,םימה ,למשחה תוכרעמל ורוביחל ,וטוהירל ,ותבצהל ,דרשמה תשיכרל ןה תואצוהה לכ
 ןיגב אוהשלכ םולשתב אשית אל הרבחה .הדיחיה יריחמב תולולכ ויהיו ןלבקה לע ולוחי ותקוזחתו

 .םימבו למשחב ,ןופלטב ,טוהירב ,דרשמב שומישהו הנקתהה
 
 תמקה רובע םולשת לכ ןלבקל םלושי אל .עוציבה תפוקת ךרוא לכל ןלבקה י"ע קזחותיו הקוני  דרשמה 

 .םינושה הדיחיה יריחמב תולולכ ףירצה ןיגב תואצוהה לכ .תפטושה ותקזחאו ותלוכת ,ףירצה
 
 .וילא םירושקה םינקתמהו תודובעה לכ תא לטבלו רתאהמ דרשמה תא קלסל ןלבקה לע הדובעה רמגב  
 

 :)AS-MADE תודע תוינכת( עוציב רחאל תוינכת   .00.11
 תוינכתל םייונישה לכ ללוכ( ועצובש תודובעה לכ תא תוארמה תוינכת ונובשח לע ןיכהל ןלבקה לע
 .)דמ-סא תוינכות וא "תודע תוינכות" ןלהל( )תוירוקמה
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 .םישדחו םימייק םייעקרק תת םיוק ללוכ ועצובש תודובעה לכ תקיודמו הרורב הרוצב הנמוסת תוינכתב
 תנכותב םיצבקה תא ליכיש  רוטילקת ףוריצב םיקתוע 3-ב חקפמל הנרסמית תובשחוממ הנייהת תינכתה
 .הדידמה תא עציבש דדומה י"ע םימותח הריפחו יולימל םיבשחוממ בושיח יפד ףוריצבו דקוטוא
 סיסב שמשל הנלכות אל ל"נה תוינכתה .ןלבקה לש יפוסה ןובשחה םע דחי חקפמל ושגוי תודעה תוינכת
 .םעוציב ינפל חקפמה י"ע שארמ  ורשוא אלש תודובעב םייונישה לע ןלבקה לש תויפסכ תועיבתל
 

 תודע תוינכות ןיכהל יאשר ןימזמה היהי ,ליעל רומאכ תודעה תוינכות ןלבקה שיגי אל וא/ו ןיכי אל םא
 תאצמהל דע יפוסה ןובשחה םולשתו רושיא תוחדל ןכו ,ךכ לשב ול הנמרגיתש תואצוהה לכב ןלבקה בייחלו
 .תודעה תוינכות תקידבו
 

  :הדובע יכרוצל םימו למשחל תורבחתה   .00.12
 לא תורבחתהה  .ןלבקה ןובשח לע ויהי ,רחא ךרוצ לכל וא תודובעה עוציב ךרוצל למשחבו םימב שומישה
 םע םואיתבו ונובשח לעו ותוירחאב ,תונקתהו קוחה י"פע ןלבקה ידי לע ושעי  למשחהו םימה תורוקמ
 .תוכמסומה תויושרה
 

 :ןלבקה םעטמ ךמסומ הדובע להנמ   .00.13
 םירמוח תלבק ,הנשמ ינלבקלו םילעופל עוציב תוארוה ןתמל ,תימוי םויה הדובעה עוציב לוהינ יכרוצל
 הסונמ הדובע להנמ עוציבה תפוקת לכ ךשמב ןלבקה קיסעי ,תודובעה לש יעוצקמ עוציב לש הקידבו רתאב
 תקספהל הליע ,ראשה ןיב ,שמשל לכוי חקפמה דצמ שארמ המכסה אלל הדובעה להנמ לש ורדעה .ךמסומו

 רתאב טלוב טלש ביצהל בייחתמ ןלבקה .הדובעה רחאל הדובעה להנמ לש ובושל דע חקפמה י"ע הדובעה
 .קוחה יפ לע לוכה ,הדובעה להנמ לש םינופלטו תבותכ ,םש ןויצ ובו
 
 תודובע עוציבל הכמסה לעב הדובע להנמ הדובעה רתאב קיסעי ןלבקה ,ןוניג תודובע עוציב לוהינ יכרוצל
 .הדוהי רוא חותיפל תילכלכה הרבחהב ע"פש ףגאב תושירדה יפ לע ןוניג
 

 :ןלבקה םעטמ יושיר סדנהמ   .00.14
 

 םע םיעגמה לכ םויק ,טקיורפה לוהינ ךרוצל ףקותב ןוישיר לעב עוציב סדנהמ הדובעה רתאב קיסעי ןלבקה
 תיסדנה הלועפ לכו הדובע תונוישיר תלבקו תויתשתה ילעב םע םואית ,םינמזה תוחול ירחא בקעמ ,חקפמה
 עוציבב םינש 5 תוחפל לש ןויסינהו קתוו לעב היהי סדנהמה .רתאב עוציב סדנהמ לע תלטומה תרחא
 .חותיפהו הלילסה ,תויתשתה םוחתב תודובע
 

 :תוקידב ימדו םירמוח תקידב   ..1500
 

 תוקידב  תמרגורפ חקפמה י"ע רדגויש השרומ ןוכממ חקפמל איצמי ןלבקה הדובעה עוציב תליחת ינפל
 םינקתה תושירדב ססובמה "תוקידב ךרעמ"ב הוולי הזוחה .םירמוחהו הדובעה ביט תחטבהל תושרדנה
   .חקפמהו םיצעויה תושירד יפ לע ,תויחנה רדעהבו ,יללכה טרפמב תוטרופמה תושירדב וא םיילארשיה
 
 ביטל ,םקזוחל ,םירמוחה ביטל תופסונ תוקידב ונובשח לע עצבל ןלבקהמ שורדל םיאשר םיצעויהו חקפמה
 ."תוקידבה ךרעמ" תרגסמב הלולכ הניא תשרדנה הקידבה םא ףא ,תודובעה עוציב תטישלו תוכלמה
 

 
 . ונובשח לעו ןלבקה ידי לע ושעי  תורזוח תוקידב
 ילבמ ןעוציב תא ןימזהלו תוקידבה תא עצבתש הדבעמה תא עובקל תוכזה תא המצעל תרמוש הרבחה
 .הזוחה יפיעסב שרדנכ תוכאלמהו םירמוחה ביט יבגל ןלבקה לש ותוירחאמ ערגי תאז תוכזב שומישהש
 

 :ןלבקה תוירחאבש תוקידבה תרגסמב הנללכת ןלהל תוטרופמה תואצוהה
 

  .הזוחה תושירדל םימיאתמ יתלב ואצמי רשא תוכאלמו םירמוח תקידב ימד 7.1  
  .)'וכו ןוכסח ,הדובעב תוחונ( ויתורטמל ןימזה ןלבקה רשא תוקידב ימד 7.2  
  .אוהש גוס לכמ תוקידב תכירע תרטמל תונוש יאוול תואצוה 7.3  

 
 

 :ל"כחה םעטמ חקפמה דמעמ   .00.16
 טרפמל םאתהב עצובת הדובעה יכ חיטבהלו חיגשהל ודיקפתמו ,רתאב ןימזמה לש וחוכ אב אוה חקפמה
 תא תוחנהל ,םיננכתמה עויסב טרפמה תושירד רתיו תוינכתה ןלבקל ריבסהל ,)ליעל 00.01 ףיעסב רדגומכ(

 .תורחא וא הלא תולועפ עצבל ןלבקל תורוהלו תודובעה עוציב יכרדב ןלבקה
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 להוני רשא( הדובעה ןמויב םושיר ללוכ תונכדועמ וא תושדח תוינכות ןלבקל רוסמל חקפמה לש ודיקפתמ
 להוני רשא תופסונה תוארוהה וא/ו תושדחה תוינכתה ,םייונישה תוהמ לשו םיכיראתה לש )ןלבקה ידי לע
 .ןלבקה ידי לע
 

 וא טרפמל םאתהב העצוב אל רשא הדובעה לכ תסירהו יוניש ,ןוקית ןלבקהמ שורדל יאשר חקפמה
 יאשר ןלבקה ןיא חקפמה רושיא אלל .הלא תושירד  ירחא אלמל ןלבקה לעו תורחאה תוארוהל םאתהב
 .הדובעה לש אבה בלשל רובעל
 

 שורדל יאשרו הנודנה הדובעל םימיאתמ יתלבכ םיארנה הדובע ילכ וא רמוח לכ לוספל יאשר חקפמה
 .םימייקה םינקתלו םיקוחל םאתהב תועובקה תוקידבל ףסונ ,רמוח לכ לש הניחבו הקידב
 

 ותעד יפל םא ,םיוסמ םוקמב הדובע וא הקלחב וא התומלשב הדובעה עוציב תא קיספהל יאשר חקפמה
 .ויתוארוהלו טרפמל םאתהב תישענ הניא הדובעה
 

 יפ לע ןלבקה שיגיש  תונובשחה רושיאלו תיסדנה הקידבל ןימזמה םעטמ ךמסומה םרוגה ונה חקפמה
 ילבמ .ןוכנל אצמיש לככ םירבסהו  תורהבה ,בושיח ,ךמסמ לכ ןלבקהמ  שורדל יאשר אוה ךכ לעו  ,הזוחה
 שורדל לוכי להנמה .להנמה אוה םולשתל תונובשח רשאל ךמסומה םרוגה  ,הז ףיעסבש תויללכהמ עורגל
 ,תויומכה תדידמ ןפואלו תויומכה יבושיחל תופסונ תוקידב ךורעלו ןלבקל בוש תונפל חקפמה תאמ
 .תודובעב רושקה רחא ןיינע לוכל וא םיריחמה תלוכתל ,תופסונה תודובעל ועבקנש םיריחמל
 

 .הדובעל םימיאתמ םניא ותעדל רשא הנשמ ןלבק וא דבוע לש תידימ הקחרה שורדל יאשר חקפמה
 

 ןפואו הדובעה ביט ,םירמוחה ביטל סחיב ררועתתש הלאש לכל רשקב ידעלבה קסופה היהי חקפמה
 .העוציב
 

 .תו/תרחא תו/הארוה לע  )תרבוג( הפידע טרפמה יביכרממ הארוה הזיא קוספיו עבקי ,טילחי חקפמה
 :םירחא םימרוג םע םואית   .00.17

 .יללכה טרפמב 0048 ףיעסבש תויחנהה יפ לע לוכה ,םיארחאה םימרוגה לכ םע תודובעה תא םאתי ןלבקה
 
 וא/ו ןימזמה ידי לע חטשב  קסעויש  ימ לכ םע םיאלמ הלועפ ףותישבו םואיתב תודובעה תא עצבי ןלבקה
 .חקפמה תארוה י"פע וא/ו ןיד לכ יפ לע ותא םואיתב בייח היהי ןלבקה רשא ,יטנוולר םרוג לכ םעו , ומעטמ
 

 לע ,םימייקה םינבמהו תודובעה וא תויתשתב עוגפל הלוכיש תרחא הלועפ וא/ו הריפח לכ עוציב ינפל
 'בח ,שא יוביכ ,לארשי תרטשמ ,חקפמה :ןוגכ םימרוגה לכמ ונובשח לע חוקיפו רושיא לבקלו םאתל ןלבקה
 עצבל שרדיתש הלועפ לכ .הדוהי רוא תיריע לש תויטנוולרה תוקלחמהו תורוקמ תרבח ,למשח תרבח ,קזב
 לעו ןלבקה ידי לע עצובת ,חקפמה תויחנה יפ לע תומייקה תוכרעמה לע וא/ו תויתשתה לע ןגהל תנמ לע
  .ונובשח
 

 עוגפל הלולעש תרחא הלועפ  לכ וא/ו הריפח לכ עוציב ינפל חוקיפה רושיא לבקלו םאתל ןלבקה לע
 תוכרעמה לע וא/ו תויתשתה לע ןגהל תנמ לע עצבל שרדיתש הלועפ לכ .תומייקה  תוכרעמבו תויתשתב
  .ונובשח לעו ןלבקה ידי לע עצובת ,חקפמה תויחנה יפ לע תומייקה
 

 וא/ו תוינכתב  ןומיס יא .ונובשח לעו ןלבקה י"ע תידיימ ןקותי תומייקה תויתשתל םרגייש קזנ לכ   .5
 תודובעהו תויתשתה לע הרימשל תידעלבה ותוירחאמ ןלבקה תא רותפת אל תיתשתה םויק תעידי

  .ךרוצה תדימב םנוקית וא/ו .תומייקה
 

 :הדובעל דויצ   .00.18
 תומכב ,רתאב אצמיי הדובעה התוא עוציבל שורדה דויצה לכש רחאל אלא ,הדובע םושב לחי אל ןלבקה
 .חקפמה ןוצר תועיבשל ,םישורדה תוכיאבו
 

 :ןומיסו תודידמ  .00.19
 תשירד יפלו ,ונובשח לעו ןלבקה ידי לע הנישעת ,הדובעה עוציב ךרוצל ךורעל שיש םינומיסהו תודידמה לכ
 .ךמסומ דדומ ידי לע חקפמה
 
 .רתאב ךמסומ דדומ עוציבה תפוקת לכ קיסעי ןלבקה
 
 לע ןלבקל ורסמיש עבקה תודוקנ הנשמשת הדובעה יקלח רתיו םישיבכה ןומיסלו םיהבגה תעיבקל אצומכ
 .חקפמה ידי
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 .הדובעה ןמז לכ ךשמב עבקה תודוקנ לש ןתוביציו ןמויק תחטבהל םיעצמאה לכב זוחאל ןלבקה לע הבוח
 הנייהת הלא תודוקנ .תופסונ עבק תודוקנ ונובשח לע ןלבקה עבקי ,חקפמה תוארוה י"פע וא/ו שרדיי םאב
 .חקפמה לש ותעד תחנהל תוביצי
 

 רחואי אל שגוי הלא םיהבגה לע רוערע לכ .תוינכתב םינמוסמהו םימייקה םיהבגה תא  קודבל ןלבקה לע
 וא/ו  תועיבת ,תונעט ןלבקל ורכוי אל  ,הז דעומ רחאל  .הדובע תלחתה וצ תלבק םוימ םימי עובשמ
 .םימייקה עקרקה ייהבגל רושקה לכב גוסו ןימ לכמ תושירד
 
 םוקמב קיזחהל ןלבקה לע ,הדובעה תויומכ תדידמלו )םינומיסה שודיח תוברל( םישורדה םינומיסל ףסונב 

 רפסמב )ב"ויכו םימ יסלפ ,עצקוהמ ץעמ םילגרס :ןוגכ( רזע ילכו הדידמ ירישכמ םע םידדומ תועיבקב
 תועטמ האצותכ וא תוינכתב יונישמ האצותכ הדידמב ןוקית לכ .חקפמה עבקיש יפכ ,םיתואנ תוכיאבו

 .ונובשח לעו ןלבקה י"ע השעי אוהש דצ לכ י"ע הדידמ
 
 .ונובשח לע ,חקפמה י"ע שרדייש תע לכב ןומיסה תא שדחלו קרפל ןלבקה לע
 

 תורישי תואצוהה אולמ תא םלשי ןלבקה ,םירחא ידי לע ושעי םינומיסו תודידמ איהש הביס לכמו הדימב
 ןיגב הרבחל ויהיש תואצוהו םולשת לכב ןלבקה לש ונובשח תא בייחל יאשר חקפמה .תודידמה עצבמל
 .ןומיסו הדובעה רתאב תודידמ
 תא שדחלו .ע.ב.תה יפ לע םישרגמה תולובג תאו םישיבכה יריצ תא ןמסל ןלבקה לע ,קפס רסה ןעמל
 .תודובעה עוציב ךלהמ לכב חקפמה ידי לע שרדייש לככ םינומיסה
 
 

 :םייעקרק-תת םינקתמ   .00.20
 לצאו תויושרב ררבל ןלבקה לע .יללכה טרפמב 5102 -ו 002 םיפיעסל תינפומ ןלבקה בל תמושת    .1
 תרבח ,תורוקמ תרבח ,קזב תרבח ןוגכ םייעקרק תת םינקתמ םהל תויהל םייושע רשא םינושה םימרוגה
 .הלאכ םינקתמ חטשב םימייק ןכיהו םא ,ב"ויכו למשח
 

 ןכו רתאה  תברקבש  ןובשחב תחקל ןלבקה לע ןכלו ,יונב ינוריע חטשב הנעצובת תונושה תודובעה    .2
 ,םימ יריבעמ ,לועית יווק ,בויב ,םימ תרנצ :ןוגכ םייעקרק תתו םייליע םינוש םינקתמ םימייק רתאה ךותב
 .היינבב וא/ו םימייק םינבמו םיצע ,למשחו ןופלט תוכרעמ לש םילבכו םיוק
 

 תושירדל האלמ תופיפכב ןלבקה י"ע ושעי םתברקב הדובעה וא/ו םייעקרק-תתה םינקתמה יוליג    .3
 .ונובשח לעו רבדב תועגונה תויושרהו חקפמה תוארוהל ,יללכה טרפמב ל"נה םיפיעסה
 

 לופיטה רובע דרפנב םלושי אל .ןלבקה לש ונובשח לעו ותוירחא לע לוחי ,הלא םינקתמל םרגייש קזנ לכ   .4
 םייליעהו םייעקרק-תתה םינקתמה תומלש תחטבהל םישרדנה םיעצמאה תטיקנ רובעו תויושרה םע
 .תויומכה בתכבש הדיחיה יריחמב תולולככ הנבשחית הלא לכ רובע תואצוהה .)םיידיב הריפח תוברל(
 

 :עוציב יבלשב וא םימייק םישיבכ ינפ לע העונת  00.21
 קרו ךא העונתה עצובת ,תרחא הרטמ לכ ךרוצלו םירחא םירמוח ,יולימ ירמוח ,רפע תרבעה ךרוצל
 רשא םיחטשל וא/ו םימייק םישיבכל םרגי רשא קזנ לכ .םייטמואנפ םילגלגב םידיוצמ בכר ילכ תועצמאב
 .חקפמה לש האלמה ונוצר תועיבשל ,ונובשח לעו ןלבקה ידי לע ןקותי םהילע בכר לכ תעונת דידי לע ושבכנ

 :תלוספ יפדוע קוליס   .00.22
 בקע חטשב תרצונה תלוספ ,ןלבקה לש םירמוח יפדועו הביצח/הריפח יפדוע :ןמקלדכ תרדגומ תלוספ    .1
 וא רז רמוח לכ ,חקפמה ידי לע לספנו רתאל אבוהש רמוח וא/ו רפע לכ ,חטשב ותונגראתהו ןלבקה תודובע
  .תרחא תלוספ
 תלוספ תכיפש רתאל קרו ךא הדובעה רתאל ץוחמ לא ונובשח לעו ןלבקה  י"ע קלוסת ל"נה תלוספה לכ
  .ןיד לכ יפ לע השרומ
 

 םיכרדבו םוקמב שמתשהל תושרה ,הז םוקמל תוליבומה םיכרדה ,תלוספה קלוסת וילא רשואמה םוקמה
 םע ונובשח לעו ותוירחא לע ,ןלבקה ידי לע ומאותי ולא לכ ,ושרדייש לוככ תונוישירו תורגא ימולשת ,ל"נה
 שרד ןכ םא אלא ,ןלבקה שוכרכ תלוספה תא םיאור הז ןיינעל .חקפמה רושיאבו תיטנוולר תושר לכ
 קוליס .ותברקב וא/ו הדובעה רתאב ןימזמה שומישל ונסחואי הנממ םימיוסמ םיקלח יכ שרופמב חקפמה
 םתואב שרופמב שרדנ רבדה םא ןיב ,הדובעה יפיעס לכמ דרפנ יתלב קלח ונה ,ליעל ראותש יפכ ,תלוספה
 .ואל םא ןיבו םיפיעס
 

 ןלבקהש ןכתייו השרומ תלוספ תכיפש רתא התביבסבוהדוהי רואב ןיאו ןכתייש ןלבקל תינפומ בל תמושת
 לש ותבוחמ .םירטמוליק תורשעב הדובעה רתאמ קחורמה השרומ תלוספ רתאל תלוספה תא קלסל שרדיי

 ולא םינותנ תחקלו יוניפה תולע תניחבמ ןהו קוליסה ירדס תניחבמ ןה דעומ דועב הז בצמל ךרעיהל ןלבקה
 .תיפסכה ותעצהו תודובעה רוחמת תרגסמב
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 טרופמב שרדנ רבדה םא ןיב הדובעה יפיעס לכמ דרפנ יתלב קלח וניה ,ליעל ראותש יפכ ,תלוספה קוליס
 טרפמב 51017 ףיעסב טרופמכ לכה .דרפנב ורובע םלושי אל הרקמ םושבו אל םא ןיבו םיפיעס םתואב
 .יללכה
 

 טקיורפב שומישל ושרדיי אלש םייתוכיא הריפח יפדוע ריבעהל ןלבקהמ שורדל תוכזה תמייק ןימזמל
 .ונובשח לעו ןלבקה ידי לע עצובת רמוחה תרבעה .הדוהי רוא ריעה ימוחתב םירחא םירתאל
 

 :ותמלשה ינפל הנבמהמ םיקלחב שומיש   .00.23
 םייואר םאצמ חקפמה םלוא ,ומלשוה םרטש וא( ומלשוהש ךרד יעטקב ילועפת שומיש רשפאל ןלבקה לע
 שומישה רשפאל ידכ ושרדיש םירודיסה לכ תא השעיו ,עוציבה תפוקת ידכ ךות )קזנ תמירג אלל שומישל
 .ודיצמ איהש העיבת לכל הליע שמשי אלו אוהש לכ םולשתב ןלבקה תא הכזי אל ליעל רומאה .ל"נה

    
 

 :הדובעה רמגב חטשה רודיס   .00.24
 הרוי חקפמהש תרחא תלוספ לכו םירייש ,תומרע ןלבקה הנפי ,חקפמה ידי לע ןתלבק ינפלו תודובעה רמגב
 .ול ךומסבו הדובעה רתאמ הקלסל
 

 רתאה תא רוסמי ןלבקה .חקפמל ותריסמל דע רתאבש דויצה לכלו הדובעה לכל יארחא היהי ןלבקה
 .רדוסמו יקנ בצמב חקפמל
 

 ךיראת .ןנכתמהו חקפמה י"ע הרושיאו חטשב הדובע תלבק תכירע רחאל קר הקידבל רסמיי יפוס ןובשח
 .הדובעה תלבק דעומ ירחא הרקמ לכב היהי יפוסה ןובשחה
 

 קוליס לע יארחא ימ יבגל ,ליבקמב תודובע םיעצבמה םינושה םינלבקה ןיב תועד יקוליח ולגתיש הרקמב
 רתאה תא תוקנלו תלוספה תא תונפל יאכז היהי אוה .ןורחאה קסופה היהי חקפמה ,תרחא וא תאז תלוספ
  .ידעלבה ותעד לוקיש יפל םאתהב םינלבקה תונובשח תא בייחלו ,םירחא םיעצמאב
 

 :הנשמ ינלבקו הקפסא תורוקמ רושיא   .00.25
 תורוקמו הנשמה ינלבק םיקפסה ,םילעפמה לכל חקפמה לש בתכב םדקומ רושיא לבקל ןלבקה לע
 תלבק םשל .הדובעה תרגסמב שומיש השעי םהב דויצה יטרפלו םירזיבאל םינושה םירמוחל הקפסאה
 ןודנה רצומה תונוכת לע ודיעיש תומיאתמה הקידבה תודועתו םיכמסמה תא איצמהל ןלבקה לע הז רושיא
 תקידב רחאל קר ןתניי יפוסה רושיאהו דבלב יאנת לע וניה הז רושיא יכ תאזב שגדומ .טרפמל ותמאתהו

  .רתאב רצומה
 

 :תואמגוד רושיא   .00.26
 .תודובעה עוציב ךרוצל קפסל וילעש םיטירפהו םירמוחה לכ לש תואמגוד ,ונובשח לע קפסי ןלבקה
 וצ תלבק םוימ שדוח ךותו תודובעה עוציב ינפל הזו ,חקפמהו ןנכתמה לש םדקומ רושיאל וגצוי תואמגודה
 ,ןמזב ושגוה אל רשא תואמגוד רושיאב בוכיעמ האצותכ לוחיש טקיורפה עוציבב בוכיע לכ .הדובעה תליחת
 .ןלבקה לע לוחי
 

  תוגירח תועשב תודובעו הדובע תועש 00.27
 

 היהי         אל ןלבקה .)תועש 6  ישיש םויב( הדובע םוי לכב תוחפל תועש 8  ךשמב הנעצובת תודובעה
  לש תחא תרמשמב רשאמ רתויב דובעל וילע היהי םא ,ףסונ םולשת לכ עובתל יאשר
 עוציבה ידעומ חול םויק תוארוה תא אלמל ידכ עובש יפוסב וא הלילב דובעל וילע היהי וא םויל םילעופ
 ,לעופ אוה המוחתב רשא תילאפיצינומה תושרה ,ןימזמה ,חקפמה י"ע ךכל שרדייו הדימב וא ,הז הזוחל
 תועשב הדובע רשאל אב הז ףיעס ןיא .תרחא תכמסומ תושר לכ וא לארשי תרטשמ ,"קזב" ,למשח תרבח
  .תוגירח תועשב ויתודובע עוציב ןיגב םולשת לכל יאכז היהי אל ןלבקה ,הלילה
 
 

  עוציבל תוינכתו זרכמל תוינכת 00.28
 

 ואצוי עוציבה ינפל .תודובעהמ קלח לש ,"דבלב זרכמל" תוינכת ןה הז הזוח/זרכמל תופרוצמה תוינכתה
 זרכמל" תוינכתל סחיב תומלשהו םייוניש לוחל םייושע ןהבו ,"עוציבל" תמתוחה תא הנאשת רשא תוינכת
 יפל הדובעה ךלהמב םג זרכמב וגצוהש הלאמ תוינכת ףיסוהל וא עורגל תוכז ומצעל רמוש ןימזמה ."דבלב
  .ךרוצ
 לבקל וא שורדל תוכז היהת אל ןלבקל .עצבל הרבחה תעדבש םיפסונה תובוחרל תוינכות הנפסוותת ןכ ומכ
  .הלא םינוכדע בקע עוציב ןמז תכראה וא הדיחי יריחמב יוניש וא םייוציפ םוש
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  םידחוימ םיאנת 00.29
 

  :םיאבה םיאנתל הזב תינפומ ןלבקה בל תמושת 
 

 רכות אל .םירצו םילבגומ םיחטשב הדובע הדיחיה יריחמב ללכ וליאכ ןלבקה תא םיאור .א 
  .םילבגומ םיחטשב הדובע לע ןלבקה דצמ העיבת לכ
 

 הרבחהמ תימוקמה תושרהמ ,חקפמהמ בתכבו שארמ המכסהו רושיא לבקל ןלבקה לע  .ב 
  .הדובעה םוחתו תונגראתהל ול שמשיש חטשה רובע עקרקה ילעבמ וא/ו

  .וז הרטמל ול הצקויש חטשה תולובגמ גורחי אל ןלבקה  
   

 העונתה יללכל םאתהבו תוינוריעה םיכרדה תכרעמ ךרד ויהי רתאה םוחתל השיג יכרד - השיג יכרד
 לכב .תויושרה דצמ וילע ולטויש העונת תולבגמ בקע ןלבקה דצמ העיבת לכ רכות אל .הרובעתה תונקתו

 תכרעמל ץוחמ תומיאתמ השיג יכרד ןלבקה רישכי ,הליגרה העונתל הערפה רוציל הלולע ותוליעפש הרקמ
 .דרפנב םלושת אלו דדמית אל וז הרשכה .ותוליעפ ךרוצל רתאה ךותבו רתאה םוחת לא תמייקה םיכרדה
 וא ,ץוב ,ךולכל לכ דימ קלסלו ,הדובעה רתאל ענ אוה ןהילע תוינוריעה םיכרדה ןויקינ לע רומשל ןלבקה לע
  .חקפמה תוארוהל םאתהב לוכה ,םישיבכהו םיכרדה לע ויהיש תלוספ
 

 .ןלבקה ןובשח לעו ידי לע ויהי תודובע עוציב יכרוצל חטשה תרדסה לכ וא רתאה ךותב השיג יכרד
 

 םיפיעסב וטרופש םיישקה רובע תועוצרבו םיקלחב םיבלשב עוציב רובע ,םידחוימה םיאנתה רובע הרומתה
 יריחמב לולכ ןכ .ל"נה ןיגב תפסות לכ םלושת אלו םינושה םיפיעסה לש הדיחיה יריחמב הלולכ ,ליעל
 לכ ןכו ,לארשי תרטשמו הרובעתה לע חקפמה םע ,תויושרה םע םימואת ןיגב ןלבקה תואצוה לכ הדיחיה
 הדיחי יריחמב הלולכ ןתרומתש תופסונ תודובעל ףסונב ל"נה לכ ,םהיתוארוה יולימב תוכורכה תואצוהה
 ,חוטיב ,תונגראתה תודובע ראשה ןיב ,םיללכה םיטרפמבו יללכה םכסהב םיטרופמהו םינושה םיפיעסה לש
  .המודכו הדבעמ תואצוה
 

  םייוקיל ןוקית 00.30
 

 דחוימה טרפמב םירדגומה םילהנל םאתהבו ,הארתהה תלבקמ עובש ךות עצובי םייוקל הדובע יעטק ןוקית
 בלשב םישורדה םינוקיתה  לכ תמלשה ינפל שדח הדובע בלשל רבעמ רשואי אל .יללכה טרפמבו

  .חקפמה ןוצר תועיבשל םדוק
 

  היוקל הדובע ןיגב םייוכינ 00.31
 
 טרפמבו דחוימה  טרפמב םימיאתמה םיפיעסב רדגומל םאתהב ןלבקה לע ולטוי היוקל הדובע ןיגב םייוכינ

 תוצפל הניה יוכינה תרטמ .)יללכה טרפמב - "יוקל טלפסא ןוטב ריחממ יוכינ 51046 " ףיעס האר( יללכה
  עוציבו םירמוח תקפסא לע הרבחה תא
  אלש תודובע

  תמלשה רחאל םינוקיתו קדבמ ןלבקה תא ררחשמ וניא יוכינה טרפמה תושירדל םאתהב 
  .הדובעה 

 םייוכינ וניוצ אל ןהיבגל רשא טרפמה תושירדמ תויטס רובע םג הזוחה ריחממ תוכנל יאשר חקפמה
  הזוחה יכמסמב
 
 ךכב תוכורכה  תולועפה לכ ועצובי ,םיוסמ הדובע עטק קרפל שי טרפמה יפיעס תושירד יפ לעש הרקמ לכב
  :ידעלבה ולוקיש יפ-לע חקפמה יאשר ולא םירקמב .ונובשח לעו ןלבקה י"ע
 

 ,חקפמה י"ע רדגותש הטישל םאתהב ונקתל השירד ךות ,יוקלה עטקה קורפ לע רתוול .1 
 עוציבב תוכורכה תואצוהה לכ רשאכ )היוקלה הבכשה לעמ תפסונ תיטלפסא הבכש תלילס :ןוגכ(
  .ןלבקה ןובשח לע ויהי ןונכתה תמאתהבו
 

  .ןודנה ףיעסה לש הזוחה ריחממ  75% יוכינ ךות עטקה קוריפ לע רתוול .2 
 

 :םיריחמו תויומכ בתכ  00.32
 

 תקידב תכאלמב ןלבקל שמשל תנמ לע תושגומו ,דבלב אנדמואב ןה תויומכה בתכב תומושרה תויומכה
 ןלבקה ידי לע השעת קיודמה ןבושיחו תויומכה תקידב .תודובעה עוציבל תיפסכה ותעצה ןתמל תויולעה
 תועיבת הנייהת אל ןלבקל .הז דחוימ טרפמל ופרוצש זרכמל תוינכותה סיסב לע האלמה ותוירחאבו עיצמה
 .תויומכה בתכב ולגתיש תומאתה-יא וא/ו םירסוח ,תויועט בקע גוסו  ןימ לכמ תורחא וא תויפסכ
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  ןדמואה  תא בשחל  תנמ לע  ןימזמה חוכ אב ידי לע ועבקנ תויומכה בתכב  םימושרה הדיחיה יריחמ
 תוירחאהו הבוחה תלטומ דבלב ןלבקה לע  .ןימזמה לש תיביצקתה תרגסמה תא הווהמה תודובעה עוציבל
 לכוי אוה םהיפלו ותעצה תא ססבל לוכי םהילע תונושה תוכאלמהו  םירמוחה ,תודובעה יריחמ תא קודבל
 .תודובעה תא עצבל
 

 הדידמה ינפואב וניוצש תוכאלמהו םיטירפה לכ תא ,רתיה ןיב ,םיללוכ תויומכה בתכב םימושרה םיריחמה
 .ל"נה הדידמה ינפואל תסחייתמ םיריחמה תלוחת .דחוימה טרפמה לש םינושה םיקרפב םימושרה
 םע ותורשקתהב ול םימיאתמה הדידמה ינפואו םיריחמה תלוחת תא קודבל ןלבקה לש ותבוחמו ותוירחאב
 .תודובעה עוציב ךרוצל ולש הנשמה ינלבק םעו םיקפסה
 

 :ןלהל תוטרופמה תוכאלמהו םיטירפה תא רתיה ןיב ,םיללוכ תויומכה בתכב םימושרה םיריחמה
 

  .םהלש תחפהו )הב םיללכנ םניאשו הדובעב םיללכנה רזע ירמוחו םהיגוסל םירצומ הז ללכבו( םירמוחה לכ
 טרפמב תורכזנה רזעהו יאוולה תודובע תוברל ,םכסהה יאנתל םאתהב עוציב םשל השורדה הדובעה לכ
  .םידרפנ םיטירפב תודדמנ ןניא ולא תודובעו הדימב ונממ תועמתשמהו

 .םקוריפו םתבכרה 'וכו תוינמז םיכרד ,םימוגיפ ,תונוכמ ,םירישכמ ,הדובע ילכ ,ינכמ דויצב שומישה
 י"ע הלבקו םלשומ רמגל דע 'דכו טוהיר\הרואת ידומע\דויצ\םירזיבא תנקתהל תושרדנה תודובעה לכ
 .ןימזמהו חקפמה םיננכתמה
 םידבוע תלבוה ןכו ןתקירפו םתסמעה הז ללכבו ,הדובעה םוקמ לא 'וכו הדובע ילכ ,םירמוחה לכ תלבוה 

  .ונממו רתאל
  .ועצובש תודובעה תרימש ןכו ןתרימשו 'וכו תונוכמה ,םילכה ,םירמוחה תנסחא,םירמוחה תשיכר
  .ףסומ ךרע סמ טעמל 'וכו חוטבה תואצוה ,םיילאיצוסה םיסמה
  .תוירקמהו תומדקומה ויתואצוה הז ללכבו ,)תופיקעה ןהו תורישיה ןה( ןלבקה לש תויללכה ויתואצוה
  .ןתוא םיבייחמ םכסהה יאנת רשא אוהש גוס הזיאמ תורחאה תואצוהה
  .ןלבקה יחוור
  .םימרוגה לכ םע םואית
 תוחיטבה תרימשל תוריהז יעצמא ןכו ,חטשב תמייקה תוליעפל תולקתו תוערפה תעינמל תוריהז יעצמא
  .תוהגהו
  .עוציבה יבלש יפל םיינמז תוגרדמו תורדג

  .'וכו חקפמל הנבמ ,םינסחמ - רזע ינבמ
 .ןומיסה שודיחו קוריפ ,ןומיס ,תודידמ
  .תוינמז םיכרדו יערא זוקינ רודיס
  .םמוקמב םירחא םירמוח תקפסאו וקרופו ולספנש הנבמ יקלחו םירמוח קוליס
 ,ןיקתה בצמב ,עוציבה תפוקת םות ינפל ומלשוהש הנבמה יקלח לש הקזחא יכרצל השורדה הדובעה לכ
 .עוציבה תפוקת ךות םהל םרגייש קזנ לכ ןוקיתו
 

 הדיחא(  תויומכה בתכב םושרה ןדמואה םוכס לע םיזוחאב תפסות וא החנה ןתמ היהת ןלבקה תעצה
 .קרפ ותואב םינושה הדיחיה יריחמב יוטיב ידיל אובתו )תויומכה בתכב םיללכנה םיפיעסה לכל הוושו

 ח"שב לבקתיש יפוסה םוכסה ךס  .ןדמואה םוכסמ המאתהב ףסוית/תחפות םיזוחאב תפסותה/החנהה
 .תודובעה עוציבל "ןלבקה תעצה" תא הווהי תפסותה וא החנהה בושיח רחאל תויומכה בתכ לכל
 

  .יללכה טרפמב ותועמשמכ הדידמ הזוח היהי תודובעה עוציבב הכזיש ןלבקה םע םתחיש הזוחה
 
 

 :תופסונ תודובע
 

 ליעל 00.01 ףיעסב ותרדגהכ( טרפמב יוטיב תולבקמ ןניאש תודובעה ןתוא קרו ךא הנבשחת תופסונ תודובע
  יכמסמ רתיבו תויומכה בתכב ,םיטרפמב ,תוינכותב ,רתיה ןיבו  )תינלבק הדובע עוציבל םכסהב 2 ףיעסב וא
 .הזוחה
 

 .חקפמה ידי לע בתכבו שארמ רשוא ןעוציבו הדובעה ןמויב ומשרנ םא קרו ךא הנרכות תופסונה  תודובעה
 
 יפ לעו דחוימה טרפמב םימושרה הדידמה ינפוא יפ לע הדידמל הנייהת  תופסונה תודובעה לש תויומכה 

 " יפל עבקי ריחמה ,הרבחה ןוריחמב םיאתמ ףיעס רדעהב .הרבחה ןוריחמב םימושרה הדיחיה יריחמ
 ינלבק חוור תפסות אלל .יונישה שרדנ וב שדוח ותוא לש האצוהב "לקד" לש "תויתשתו היינב יריחמ  רגאמ
 עיפומה הדיחיה ריחממ 20% לש החנהבו ,הנשמ ןלבק יריחמכ ל"נה ןוריחמב םינמוסמה םיריחמל
  .ליעל םיטרופמה םינוריחמב
 לע רשואיו ןלבקה ידי לע ןכויש קמונמ ריחמ חותינ יפל עבקי ריחמה ,לקד ןוריחמב םיאתמ ףיעס רדעהב
 .תפסונה הדובעל ריחמה רושיא יבגל ןורחאה קסופה יהי להנמה .חקפמה ידי
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 יריחמב הלולכה הדובע וא תפסונ הדובע הנה תמיוסמ הדובע םאה תעיבקל ןורחאה קסופה היהי להנמה
  .הזוחה לש ןוריחמב םינושה הדיחיה
 

 :םייוניש תודובע   00.34
 
 לע עוציבל ורשואשו  תוינכותב  ועבקנש םיטרדנטסה תא תונשמה תודובע ןתוא הנבשחת םייוניש תודובע
 הדלפ יושעכ הזוחה יכמסמ לכב עיפומה והשלכ טירפ םוקמב םא המגודל .בתכבו שארמ חקפמה ידי
 יפ לע םלושתש "יוניש תדובע" הווהי רבדה ,מ"בלפ רמוחב ועוציב לע הרומ חקפמה יהשלכ הביסמו

  .ןלהל 5 ףיעסב טרופמה
 
 בתכ יפיעסמ ףיעס לוטיב ידי לע תודובעה עוציב ףקיה תא םצמצל ןתינ היהי ,םייוניש תודובע תרגסמב
  .ותומלשב תויומכה בתכב םלש קרפ וא/ו קרפ-תת  לוטיב  ידי לע וא  ,ותומלשב תויומכה
  

 יריחמב הלולכה הדובע וא םייוניש תדובע הנה תמיוסמ הדובע םאה תעיבקל ןורחאה קסופה היהי להנמה
  .הזוחה לש תויומכה בתכב םינושה הדיחיה
 
 
 
 

 
 רפע תודובע -01 קרפ
 
 :םיהבג   .
 
 ןלבקה לע .תוינכתב םינמוסמה  םיהבגה לומ םימייקה םיהבגה תמאתה תא רתאב קודבל ןלבקה לע  .1
 תוינכותב םינמוסמה םיהבגה לע רוערע לכ .םישורדה תומוקמב  שרדייש לככ םיפסונ םיהבג רתאב ןמסל
 םוימ םימי העבשמ רחואי אל השעיי  ,תוינכותב רואיתה תמועל הדובעה רתאב םייקה בצמה לע וא/ו

 תוינכותהו םיהבגה  תמאתה יא וא/ו תונוכנ יבגל הנעט םוש רכות אל ןכמ רחאל .הדובע תלחתה וצ תאצוה
 .רפעה תודובע יבגל  רבדו ןיינע לכל סיסב הנשמשת
 

  .חקפמה ידי לע תודידמה רושיא ינפל רפעה תודובעב ליחתהל ןיא    .2
 

  .ונובשח לעו ןלבקה  ידי לע הנשעת הדובעה עוצב ירחאו ינפל תודידמהו תוקידבה    .3
 

  .דבלב ךמסומ דדומ ידי לע )יולימו הריפח( רפע תודובע לש םיהבג ןמסלו קודבל ןלבקה לע
 
 
 
  :יולימו הריפח   .
  

 קמועל עצובי בושיחה  )ףושיח ףיעס האר( דרפנב דדמי ,מ"ס 30 לש קמועל ףושח השעיי רתאה חטש לכב
 .מ"ס 6 קמוע לש ק"מב תומכ יפל םלושיו מ"ס 30 לש
  :ףושיח
  

 לש יוניפו ןוימ ,יופינ ,ףושיח :ללוכ הז ףיעס ,יללכה טרפמב 51012 ףיעסב טרופמכ ףושיחה תודובעל ףסונב
 תדימב םצופינו ,ןוטבמ תופצרו םישוג תוברל ןיינב תלוספ יוניפ ,ןבא ירבש יוניפ ,הפשאו ,תלוספ תומירע
 יוקינ תוברל ,רתאה חטש לכב חוקיפה תושירד יפל  קמועל  ףושיח ןכו ,רתאב םייק רחא רמוח לכו ,ךרוצה
 ,גוס לכמ תורדג קורפ ,םיצע ימדג תריקע ,םיצע תריקע ,ןיינב תלוספ ,הפשא תומירעו ,תלוספ לכמ רתאה
 לכו ,הפש ינבאו תוכרדמ קורפ ,טלפסא תועסימ קורפ ,ןוטב תופצר קורפ ,ןייוזמ ןוטבמו ןבאמ םינבמ קורפ
 .תלוספכ רתאהמ םירמוחה לכ יוניפו ,תושרדנה קורפה תודובע
 .רפעה תודובעל רשכומו יקנ חטש תלבקל תושרדנה יאולה תודובע לכ תא םג ללוכ ריחמה
 ונופיו ןלבקה לש ושוכרכ ובשחי 'וכו םישרוש םיצע םיחישמ תינגרוא תלוספה ירמוח ןכו ףושיחה ירמוח לכ
 .םזג רתאל הנמטמ תורגא ללוכ תלוספכ רתאה ןמ
 .דרפנב ומלושי הנמטמ תורגא ,ןלבקה ןובשח לעו ידי לע םורעמ עצובי ןינבה תלוספ
 םהבש םיחטשה תא תינכת יבג לע ןמסי רשא ,חקפמהמ בתכב הארוה י"פע קר הנעצובת ףושיחה תודובע
 ר"מב  :םולשתל הדידמה.ףושיחה שרדנ
 

 הכיפש רתאל תינגרוא תלוספ  לש וא/ו הינב תלוספ לש  תויראשה  לכ וקלוסי ןוימו יופינ ,ףושיחה רחאל
 .הרבחה ידי לע רשואמ
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 הרפחנש עקרקה ךותמ םירז םירמוחו הסג תלוספ תקחרהו ןוימ ,יופינ תא םג תוללוכ הריפחה תודובע
 .יולימה ירוזא לא ,חקפמה לש ותעדל יואר אצמיש רמוחה תרבעהו םורעמ עוציב ,םוקמב
 

 רמוח לכ םהמ הפונש רחאל ,רתאה םוחתב יולימה ירוזאל ורבעוי םייולימל םייואר ואצמיש הריפחה יפדוע
 .תלוספו רז

 הדיחיה יריחמב םילולכ םהלש קודיהו יולימה ירוזא לא םאולמב וא םקלחב הריפחה יפדוע תרבעה ריחמ
 .דרפנב הרבעה ןיגב םלושי אלו ,הריפחה לש
 בלש רמג לכב ךמסומ דדומ י"ע םותחו ךורע תויומכ בושיח תללוכה תוטרופמ חטש תודידמ עצבי ןלבקה
  : אבה רדסה יפל
 ףושיח עוציב רמגב
  תמייקו הדימב רתאהמ הינב תלוספ קוליס רמגב
  ןושאר הריפח בלשב
  יולימ רמגב בושו ןושאר קודיה ינפל– יולימ בלשב
 
 הדידמה קפס רסה ןעמל ,ןימזמהמ הרומת אללו ןלבקה ןובשח לע ועצוביו עוציב תחכוהל ןניה תודידמה לכ
 .ןימזמה םעטמ דדומ ידי לע עצבתתש הדידמה הניה תעבוקה
 
 
  :הביצח וא/ו הריפח   .
 

 םושיי םשל םישורדה  םיקמועל דע  ,יללכה טרפמבש תויחנהה יפ לע הנעצובת הביצח וא/ו הריפחה תודובע
 יפכ םירחא םיסלפמל וא/ו תופצרל תחתמש םיעצמה לש וא/ו תופצרה לש תיתחת יסלפמל עקרקה ינפ
  .חקפמה ידי לע עבקייש
 
  תללוכ הדובעה ,םינבא תוליכמה תושדעו תלוספה  ,הריפחה יפדוע רתאהמ וקלוסי ,הריפחה רמגב
 ,ינכמ רישכמ י"ע הקירפה רחאל תלוספה תומירע רושייו הכיפשה רתאל הסינכ ,הלבוה ,הסמעה ,םימולשת
  .רתאב חקפמה תויחנהו תוינכתל םאתהב לכה
 
 רחאל ןיינבה תלוספ לש םורעמ  עצבי ןלבקה ,דרפנב ומלושי )םזג אל( ןיינב תלוספל הנמטמ תורגא םולשת
 .ךמסומ דדומ ידי לע םורעמ תדידמ עצובי ,ןוימו יופינ עוציב
 
 תילמיסקמה תיתדבעמה תופיפצהמ 98% לש תופיפצל קדוהת )ךרד תרוצו תיתש קודיה( הריפחה תיתחת
 יללכה טרפמבש 510263 ףיעסבש 3 רפסמ הלבטב םיניוצמה םיכרעהמ תחפי אלו םישרדנה תוביטר יאנתבו

 .חקפמה תטלחה יפלו םהינב רומחה וא
 

 וא/ו םיסלפמל דוביע ,)"ךרד תרוצ" תנכה וא/ו "חטש רושיי"( תיעקרקה רושיי תוללוכ הריפחה תודובע
 תוינכותב ןמוסמל םאתהב  לכה ,)דרפנב םלושי רקובמ קודיה( ,רקובמ קודיהו םישורדה םיעופישל
 .חקפמה תויחנהלו
 
 ,חטשב הריפחה ריחמב םילולכ ,תונורדמה קודיהו בוציע ןכו ,תושרדנו הדימב ,תולעתל הריפחה תודובע
 .תולעתל הריפחה רובע דרפנב םלושי אלו
 
 יפל השעית הדובעה .תיתש תנכהו תלוספכ רפע יפדוע קוליס ,םייולימ יקודיה .חטשב  הביצחו רפע תודובע
 יאוולה תודובע לכ .תויומכה בתכבו טרפימב טרופמכו תוינכותב םינמוסמה םיעופישהו םיהבגה ,תודימה
 רמוחה רושיי ,בוציי ,רוזיפ ,הקירפ ,שרדיש קחרמ לכל הלבוה ,יולימה יחטשל רפעה תרבעה ,הסמעה : ןוגכ
 .הדובעה ריחמב םילולכ השרומ רתאל תלוספו רפע יפדוע קוליסו קודיה ,
 
 ףיעס םייק הז הזוח תרטמל .הביצחל םג איה הנוכה ,הריפח תרדגומ ובש םוקמ לכב ,הז הזוח תרגסמב
 .הדובעה תא עצבמה ילכל רשק אללו םולשתהו הדובעה עוציב יבגל ןהו ,הדידמה יבגל ןה דבלב דחא
 
 רמוח לע יולימ םלושי אל, רתאב ימוקמ יולימל שמיש רמוחה םא םג תחא םעפ ומלושי הריפח תודובע
 .םולשתב רתאב רפחנש
 
 וא םינגומ םיצע םע חטשב עצבתהל תולולע הריפחה תודובעש הדבועל ןלבקה בל תמושת תאזב תינפומ
 םיעצמאה לכב טוקני ןלבקה ךכל יא .הדוהי רוא תיריע י"ע הנורחאל ועטינש םילקד וא יונ יצע יחמצ
 ןלבקה לע היהי אוהש גוס לכמ תוקיתע ולגתיו הרקמב .םינגומ םיצעב העיגפמ ענמיהל ידכ םישורדה
 .חקפמה ןמ תוארוהל ןיתמהלו םוקמ ותואב הדובעה תא קיספהל
 

 תוינכתל ןלבקה  הנפומ םישיבכה ךרואל הריפחו יולימב תומוקמו עקרקה יפוא לע עדימ לבקל תנמ לע
 .רתאה לש רפע תודובע
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 םג ,יולימה ירוזאב בוצח וא/ו רופחה רמוחה לש דעוימה ומוקימ לע ןלבקל תורוהל חקפמה לש ותוכמסב
 תורוהל וא/ו םיילמיטפוא םניאש הלבוה יקחרמל וא/ו רמוחה לש םייניב ןוסחיאל םורגל לולע רבדה םא
 .ולא תוארוה עוציב רובע תפסות לכ םלושת אל .ןלבקה תדובע רדסב םירחא םייוניש לע
 
 תוביטרה לע רומשל ידכ ,הריפחה רמג רחא דימ הלילסב ליחתהל ןלבקה לע ,יתיסרח רמוחב הריפחב
 .תמייקה תיעבטה
 
 ירשפא יתלב אוה םיינכמ םילכב  שומישש הרקמב םיידיב יולימ וא הביצח וא הריפח תללוכ הדובעה
 ,םיכוכ,םיצע ,תורדג ,תוריק ,ןופלט ידומע ,למשח ידומע ,םינינב ,םימייק םישיבכ דיל ןוגכ ןהשלכ תוביסמ
 .םירצ וא םידדוב ,םינטק םיחטשב הדובע ןכו ,'וכו בויב ,םימ תורונצ
 
 רתאב םימייקה םירחא םיטנמלאלו םיצעל ,תוריקל והשלכ קזנ םרגי לבל םיעצמאה לכב טוקנל ןלבקה לע
 .יוניש וא הסירהל םידעוימ םניאשו
  .חקפמה לש ורושיאלו ןוצר תועיבשל ,ונובשח לעו תידיימ ונקתל ןלבקה לע קזנ תמירג לש הרקמב
 םינש 5 ןב רגובמ ץע ותרומת לותשיו עוגפה ץעה תא רוקעל ןלבקה ביוחי ,םימייק םיצעב העיגפ לש הרקמב
 .תוחפל עוגפה ץעה לדוגבו תוחפל
 
 
 :ץוחבמ אבומ יולימ   
 

 םהב תומוקמה    םתואב יולימ וא/ו רזוח יולימ עוציב ךרוצל רמשייו  רתאב ןסחואי רופחה רמוחה בטימ
  .חקפמה  הרוי
 

 ףדועה  קרו ךא בשוחי   אבומ יולימכ .חקפמה ידי לע רשואמ ירלונרג רמוחמ היהי ץוחבמ אבומה יולימה
 .תוינכתב םיננכותמהו םימייקה םיסלפמה יפ לע יטרואית וטנ בושיחב הריפחל יולימ ןיב
 
 קחרמ לכמ רמוחה תלבוה תא םג ללוכ ריחמה ,יללכה טרפמב 5100.32 ףיעסב תוטרופמה תושירדל ףסונב
 .יולימה יחטשב ורוזיפו
 

 רועיש ליעפ ינויצרביו ילכב  ,דבלב רקובמ קודיה קדוהת הבכש לכ ,מ"ס 20 לש תובכשב עצובי יולימה
 קודיה ,יללכה טרפמבש 510263 ףיעסבש 3 'סמ הלבטב םיניוצמה םיכרעהמ תחפי אל הדשב תופיפצה
  ,.וה.ש.א.א דייפידומה  לש היגרנא תמרב תוביטר תופיפצ תכרעמ תקידב וכירצי יולימה קודיהו םיחטש
 ל"נה ןיגב ,תילמיסקמה תיתדבעמה תופיפצה תלבקל יללכה טרפמהמ םיהובג םיכרע שורדל יאשר ןנכתמה
 .ןלבקל תפסות לכ םלושי אל
 

 :תלוספו םיפדוע קוליס    .01.05
 
 רשואמ םוקמל ,ונובשח לע ,ןלבקה ידי לע קלוסת ,ןיינב תלוספ וא/ו רזוח יולימל המיאתמ הניאש המדאה 

 יופינ רובע ריחמ תפסות םוש ןלבקל םלושת  אל .הלבוהה קחרמב תובשחתה אלל ,חקפמהו  הרבחה ידי לע
  .תלוספהו המדאה קוליסו
 

  :קודיהו השיבכ    .01.06
 

 .תרחא ןייוצ םא אלא תשרדנ תופיפצ תגרדל תיתשה קודיה תוללוכ רפעה תודובע
  :ןמקלדכ היהת תוקדוהמ תובכשב תופיפצ תגרד
 .םומינימ "ושא דייפידומ" 98%  -תועלסמ 

 .םומינימ "ושא דייפידומ" 98% – תוגרדמו ןהשלכ ןגו הפש ינבא ,לגר יכלוהל םיליבש ,תוכרדמ
 .םומינימ "ושא דייפידומ" 100% – תוריקו תועסימ ,תוינח
 רתות אל הרקמ לכבו מ"ס 20 לש תובכשב םומינימ "ושא דייפידומ" 92% – ןג תמדאו ןוניג יחטשב יולימ
 טרופמכ קודיה ללוכ ןג תמדאל ריחמ .יולימה עוציבמ הנש ךשמב מ"ס 2-מ רתוי ןג תמדא לש העיקש
 .הז ףיעסב
 
 .הז קודיה ןיגב ריחמ תפסות לכ םלושת אל  .רפעה תודובע ריחמב לולכ תיתשה קודיה 

 
  : םיצע לש תוקתעהו תוריקע    .01.07

         
 תלבקבו דומצ םונורגא יווילב ןלבקה י"ע עצבתת הדובעה הקתעהל וא\ו הריקעל םיצע םימייק חטשב
 . תויומכ בתכבו הזוחב העבקנש יפכ םיאתמ ףיעסב םלושתו ל"קקמ םישרדנ םירושיא
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 :םיריחמה תלוחתו רפע תודובעל םידחוימ םולשתו הדידמ ינפוא     .01.07
 

  .תוינכותה יפ לע יטרואית בושיחב וטנ )ק"מ( בוק רטמב הנמלושתו הנדדמית רפעה  תודובע
 

 בצמה .ןנכותמ בצמו םייק בצמכ תוינכותב ןמוסמה יפל תיטרואית השעי תויומכה בושיח   .01.06.03
 עוציבב ליחתה םרטב ,חקפמה ידי לע ןלבקל ורסמנש ,םייקה בצמה  לש הדידמ תוינכות יפ לע היהי םייקה
 בצמה תמועל לעופב עוציבה תא הארמה הדידמ תינכות  ןלבקה ןיכי ,רפעה תודובע עוציב רחאל .תודובעה
 עוציבה תמאתה תקידב רחאל חקפמה ידי לע רשואתו ,דבלב ךמסומ דדומ ידי לע  ןכות תינכותה .ןנכותמה
 .הדובעה תוינכותל לעופב
 

 לולכ ןריחמו ,דרפנב הנמלושת אלו הנדדמית אל ,הדובע יחוורמל ןלבקה עצביש תוריפח     .01.06.04
 תודובעה תרתי לש הדיחיה ריחמב
 

 תודובע לש הדיחיה ריחמב לולכ וריחמו ,דרפנב םלושי אלו דדמיי אל הריפחה תיתחת קודיה     .01.06.05
 אלו ודדמי אל ,המודכו "חטש רושיי" וא/ו "ךרד תרוצ" תויורקה תוכאלמה ,קפס לכ רסה ןעמל .הריפחה
 .הריפחה ריחמב לולכ םריחמו דרפנב ומלושי
 

 בותכל דוגינב .הריפחל יולימה ןיב ףדועכ יטרואית בשוחת ץוחבמ אבומה יולימה תומכ      .01.06.06
 ריחמב לולכ םריחמו ,דרפנב ומלושי אלו ודדמי אל ,רקובמה וקודיהו תובכשב יולימה רוזיפ ,יללכה טרפמב
    .)הריפח לע יולימ ףדוע( ימוקמה יולימ לעו ץוחבמ אבומ יולימ לע תולח הז ףיעס תוארוה .יולימ ק"מל
 
 
 

 ומלושיו ודדמי  תויושרל תלוספה קוליס תרגא םולשתו השרומ תלוספ רתאל תלוספה קוליס     .01.06.07
 .תיומכה בתכב טרופמ םריחמו דרפנב
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 .תרושקתל תיתשת ,למשח ,הרואת תודובע
 :אובמ
 ,םי"פצשה, תובוחרה ,םישיבכה ךרואל רדגויש חטשב תויתשתה עוציב תא  לולכל תויושע תודובעה
 .למשחה תרבחל תונכה, תינוריע תרושקת, הרואת :תוכרעמ תוללוכ תודובעה
 .הרואת
 רוניצמ לש הכרדמב יאוותה ךרואל תרנצ תחנהו מ"ס 60 תוחפל בחורב הריפחב תוברל הרואת ינקתמ תנכה
 רטוקב רוניצו תוינכותב ןיוצמה יפל תוינכותב תניוצמה םיכתחו תומכב הרואתה לבכל 75 רטוקב ירושרש

 תומכב מ"מ 110  רטוקב PVC תרנצ םע ועצבתי שיבכב תויצח . ר"ממ 1.5 *2 הרואת תרקב לבכל מ"מ 50
 .הפשה ינבאל רבעמ דצ לכל רטמו תינכתב תניוצמב
  .םירזיבא ישגמו דל יסנפ םיללוכה הרואת ידומעו תויזכרמ םילבכ , תוחוש , תודוסי ועצובי יאוות ךרואל
 .תחא הדיחיכ עורז םע )הננב( םיתשק םינוק ויהי הרואתה ידומע
 .תפתושמ הטלפ םע םידיחי הרואת ידומע ינשמ ונבי םיסנפ ינש םע הרואתה ידומע
 .תפתושמ הטלפ םע לופכ דומעו דיחי דומע הרואת ידומע ינשמ ונבי םיסנפ השולש םע הרואתה ידומע
 :עוציבה ןמזב הרואתה ינקתמ תקזחא
 ריחמ עוציבה רמגב תושרל םתריסמ דע ןלבקה י"ע וקזחותי טקיורפה םוחתבש םישדחה הרואתה ינקתמ
  . תפסות לכ אלל םיפיעסה ריחמב  לולכ הקזחאה
 .ןוחטיבלו תוינוריע תרושקתו תויתשת
 ןיב מ"ס 30 לש קחרמב הרואתה ינקתמ םע תפתושמ הריפחב ןוחטיבו תוינוריע תרושקת תיתשת תנכה
 קמועבו מ"ס 60 דע בחורב הריפחב .הרואתל תיתשת ןיא רשאכ שרדנו הדימב דרפנ יאוותב וא .תוכרעמה
 2*63 רטוקבו מ"מ 2*50 רטוקב ע.ק.י ןליתאילופ תורוניצ ללוכ הכרדמב יאוותה תורנצ תחנהו מ"ס 100 לש
 ומקומי ןונכתה יאוות ךרואל ,מ"מ 110  רטוקב PVC תרנצ תחנה עצבתי שיבכה תייצחב תויצח .מ"מ
 .מ"ס 80 רטוקב תולוגע רבעמ תוחוש
 רשאכ לופכ אתו ףסונ שגמ םע בלושמ הרואת דומע לע וא המלצמ דומע לע ובצוי תוננכותמה תומלצמה
  .הרואתה תיתשת ןיבל ןוחטיבה תיתשת ןיב דירפת רשא תיתכתמ תימינפ הציחמ עצובת דומעה ךותב
 

  י"חח
 120 לש קמועבו  מ"ס 60 דע בחורב ,הריפחב  םישיבכה תייצח ךרואל למשחה תרבח רובע תיתשת תנכה
 .שיבכב תויצח ךרואל לוצ 8'',6'',4'' לש רטוקב PVC תורנצ לש החנהו מ"ס
 .יוניבה יניכז / םינלבקה תויוירחאבש םישרגמב היהת םייאנש תונחת ינבמ תנכה
 

 .הדובעה ףקיה
 דל תיגולונכטב הרואת יפוג םע ,"הננב" תרוצב םיפפוכמ םייביטרוקד הרואת ידומע םיננכתמ תובוחרב
 .ע"ש וא רדרש תרצותמ
 

 ןיב ,תללוכ הדובעה .הזוחל םאתהב ןקתימה עוציבל םישורדה םירמוחהו תודובעה לכ תא תללוכ הדובעה
 :ראשה
 .הרואתה ילבכל רבעמ יאתו תרנצ ללוכ תיתשת עוציב
 .הנזה ילבכ רוביחו תנקתה
 .השדח תיתשת עוציבו םידומע תנקתה
 .םימייק םידומע קורפ
 .תיכנאו תיקפוא הקראה ,תודוסי תקראה
 תוכרעמ לכ לש תמלשומ הלעפהו הצרה ,הקידב ,רוביח עוציב תוברל הרואתה הרואת יפוג תנקתהו הקפסא
  .תוננכותמה הרואתה
 לש תמלשומ הרואת תוכיא תלבקל דע תורזוח תוקידבו םינוויכ ,הרואת ייוסינ ,הקידב ,ןוויכ עוציב
  .וחוקיפבו ןרצי/קפסה תויחנה יפל .תננכותמה הרואתה
 .חקפמה י"ע שארמ רשואיש "קדוב-יאלמשח" תועצמאב  ןקתמל הקידב עוציב
 .עמתשמב וא שרופמב ,תויומכה בתכבו תוינכתב תוטרופמה תודובעה רתי לכ עוציב
 םיטס  4 -ב למשח ןנכתמ תועצמאב ןקתמה לש ותריסמו AS MADE תובשחוממ תודע תוינכת לש עוציב
 .דדומ י"ע תורשואמ הדמעה תינכת תוברל קסיד םע
 הריסמ דעוממ שדוח 12 ךשמל הניקתה ותוליעפל האלמ תוירחא ללוכ ,ןקתימה לש ותריסמו ותלעפה
 .הייריע י"ע ורושיאו ןקתימה לש תיפוס
 
 : הרעה
 .םינלבקה לכ ןיב םינמז חול בולישב עוציבה תפוקתל םאתהב םיבלשב עצובת הדובעה
 .ןימזמה לש )תורעה אלל( תיפוס הלבקל דע םייקשו ןקתומש דויצה לכל יארחא ןלבקה
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 אלל( תיפוס הלבקו עוציבה תפוקת ףוסל דע םייקשו ןקתומש דויצה לכ לש לועפתו הקזחאל יארחא ןלבקה
 .ןימזמה לש )תורעה
 

 םיקוחו םינקת
 לכ ומיאתי ןלהלש םיטרפמל ףסונבו םיאבה םיטרפמה לש המלשהכ אב ל"נה דחוימה ינכטה טרפמה
 :)םיפרוצמ םניא( ןיוצמכ םיאבה םיטרפמבו םינקתב רומאל תכרעמה יביכרו םירמוחה תודובעה
 .2015 תנשמ  08 קרפ ןוחטיבה דרשמ תאצוהב למשח ינקתמל יללכ טרפמ
 םיטרופמה םא ןיב וז הדובעל םייטנוולרה הנורחאה םתאצוהב ידרשמ ןיבה יללכה טרפמה לש םיקרפה לכ
 .םיטרופמ אלש וא ןלהל
 .הרקב יאתל םיסכמ – 489 י"ת
 .הרקב יאתל ןוטב תוילוח – 658 י"ת
 .למשח ילבכל PVC תרנצ – 858 י"ת
 .ןוולגל הנכומ הדלפ .המח הליבטב ץבא יופיצ – 918 י"ת
 .ילמשח דיצל תופטעמ לש הנגה תוגרד ןוימ - 981 י"ת
 08 קרפ תוברל םייטנוולרה םיקרפה לכ ןוחטיבה דרשמ תאצוהב תידרשמ ןיבה הדעווה לש יללכה טרפמה
 .למשח תודובעל
 .למשחה תרבח תוארוהו תויחנה
 .תונכדועמה תונקתה לכ לע למשחה קוח
 .םימישיה םילארשי ינקתה
 
 :ןונכתבו תוינכתב םייונישל תוכז
 
 לש ןהבוגו ןמוקמ תא תונשל םינושה םינקתמל "תודיחיה" יריחמ לע העפשה אללו תע לכב יאשר ןימזמה
 .לגעמ ותוא לע תודוקנה רפסמ תא ןיטקהלו לידגהל ,םניטקהלו םיוק ךיראהל ,עוציבה תויחנה/תושירד
 

 :םיטרפו תוינכת
 .םינוש םירזיבא לש הנקתהו רוצי יטרפ תוראתמ ,הדובעה ךלהמב הז הזוחל הנפסוותתש תוינכתהמ קלח
 .ןלבקה בייחתה ןהילעש הדיחיה יריחמב תולולכו זרכמב תועיפומ וליאכ ולא םיטרפו תוינכת תוארל שי
 .םיטרפב םייונישה וא םיטרפה ןיגב ןלבקה דצמ איהשלכ תיפסכ תפסותל העיבת לכ רכות אל ךכיפל
 

 תוקידב
 תויהל הדובעה לע .ןוצר העיבשמ הרוצב טרפ לכ לע תומלשומ תויהל תובייח תוכרעמל תונכהה לכ
 .טרפמבו תוינכתב תוטרופמה תושירדה לכל המאתהב
 .הייריע -ןימזמה ןוצר תועיבשל עצובמ תויהל ןקתימה לע
 

 הדבעמ תקידב תוברל ןלבקה ןובשח לע ויהי תיפוסה הלבקה תרגסמבו עוציבה ןמזב תוקידבה לכ
 םינונכתה לכ עוציב תוברל .תוכמסומו תורשואמ תואצות תלבקל דע ןימזמה י"ע רחבית רשא , תירטמוטופ
  .זרכמה יפיעסב לולכו ןלבקה י"ע היהי תוקידבה עוציבל םולשתה .םישורדה
 םיקדובה תמישר
 .ךמסומ קדוב סדנהמ
 . למשחה תרבח קדוב
 .חקפמה
 .ןנכתמה
 .היריעה לש למשח ףגא יגיצנ
 
 :ןלהל תוטרופמה תוקידבה תא עצבל ןלבקה לע
 
 .למשחה תרבח תושירד יפל הקידב
 .חקפמה תויחנה יפל )ןקתימה לכ וא םיקלח( הקראה תודגנתה תוקידב
 .הקראה
 .ןקתימה לכ וא םיקלח )הכלוהה תודגנתה( תוכילומ
 
 :תואבה תוקידבה הנעצובת ןכ ומכ
 .תושרדנה תויצקיפיצפסל המאתהו דויצ תוקידב
 .דויצהו םילבכה לכל רגמ תקידב
 .'וכו םינועש ,הייהשהו דוקיפ ירסממ ,םרז תרתי ינונגנמ תמאתה
 .הדידמה ירישכמ קויד תקידב
 .דוקיפ תוינכת תמאתה
 .דויצה תלעפהו תולועפ תקידב
 



 

 ________________ :עיצמה תמיתח     157 ךותמ 99 דומע
 

99 

 עצבתהל תובייח ןלבקה תוקידב .הלעפההו הנקתהה רמג םע חטשב תינש עצובת הקידבו תיפוס הלבק
  .עצבל ותנווכבש הקידבה דעומ ינפל תועש 72 תוחפל בתכב עידוהל ןלבקה לעו להנמה גיצנ תוחכונב
 דויצ לכ תא קפסל ןלבקה לע .ל"נה תוקידב עוציבל שרדנה הדובעה חוכו םירמוחה לכ תא קפסל ןלבקה לע
 .הז ךרוצל ודי לע קפוסמה רושכמה קויד לע תוירחאה וילעו שרדנה הקידבה
 להנמה רושיאל רוסמל שי ח"ודה תא .תוקידבה תואצות לע םיקתעה השולשב בותכ ח"וד שיגהל ןלבקה לע
 .ןלבקה לש הדיחיה ריחמב הלולכ ליעל טרופמכ תוקידבה תולע .תוקידבה םוימ םימי 7 ךות
 

 הריסמו תויפוס תוקידב
 .םיליעפמל הכרדה עוציבו ורושיאו דועית תמלשה ,הניקתה התלועפ וניה תכרעמה תריסמל יאנת
 ןימזמה  .רחואמה לכל ןנכותמה תוקידבה דעומ ינפל עובש ןימזמה רושיאל שגות תוקידבה יטרפמ תטויט
 ךות ןימזמה תורעה יפ לע םינקותמה םיטרפמה תא שיגי ןלבקה .ויתורעה תא שיגיו הטויטה תא קודבי

 .תורעהה תריסמ דעוממ עובש
 .םנקתל ןלבקה לע היהיו ןימזמה תורעה יפ לע ויהי אל ןוקיתה רחאל ושגוי רשא םיטרפמהו הדימב
 .הלבקה תוקידב ולחי ןימזמה ידי לע תוקידב טרפמ רושיא רחאל
 הדובע ימי 10 ךות םייוקילה תא ןקתי ןלבקה .םייוקיל ךמסמ ןלבקל ןימזמה שיגי ןלבקה תוקידב רחאל
 ואצמיי אלו הדימבו ,ןמויסב .תורזוח הלבק תוקידב וכרעי םייוקילה ןוקית רחאל .ךמסמה תלבקמ
 הכלהמב ולגתי אלו הדימבו הצרהה תפוקת םויסב .דחא שדוח לש הצרה תפוקת לחת ,םיפסונ םייוקיל
 .תכרעמל הלבק רושיא ןלבקל ןימזמה איצוי ,םיפסונ םייוקיל
 ונובשח לעו תידיימ ןלבקה ידי לע ונקותי םה ,תורזוחה הלבקה תוקידבב םיפסונ םייוקיל ולגתיו הדימב
 .תרזוח הקידב ךרעיתו
 

 ןקתמה לש תיפוס הריסמל דע העצובש הדובעו ןסחואמש וא/ו עצובש דויצה יגוס לכל יארחא היהי ןלבקה
 . דבלב ןלבקה ןובשח לע היהת איהש הביס לכ ןיגב המלשה וא ןוקית לכו
 

 םירמוחו תואמגוד
 םירזיבאהמ תואמגוד הייריעב למשחה ףגא יגיצנלו, ןנכתמהל חקפמה ךרד רושיאל קפסל היהי ןלבקה לע
 רחאל קר .רחא דחוימ דויצו רמג ירזיבא ,הרואתה יפוגו םידומע דחוימב ןקתימב ןיקתהל דמוע אוה םתוא
 .הנקתההו השיכרה תודובעל תשגל ןלבקה לכוי ,סדנהמהמ בתכב רושיא
 ןימזמה וא/ו סדנהמה ,ןקתה י"ע םירשואמ – הלועמ ביטב םישדח םירצומו םירמוח קפסל היהי ןלבקה לע
 .םתנקתה ינפל
 ותוירחאמ המואמב ערגי אל ,ל"נה רושיא .שרדיי םאב ונובשח לעו ןלבקה י"ע ףלחוי ,רשואי אלש דויצ
 רדגומ הז ביטש יפכ תומיגד םתוא תנוכתמב םיקפוסמה םירמוחה ביטל ןלבקה לש תידעלבהו האלמה
 .םינקתב וא/ו טרפמב
 

 דויצה תרצות
 וא ,חקפמה י"ע רשואמ ךרע הווש וא וז תרצותל איה הנווכה רמוח וא דויצ לש תרצות תניוצמש םוקמ לכב
 .דבלב םתטלחה י"פעו למשחה סדנהמ
 – ב"ויכו רמג ירזיבא ,למשח תוחולל דויצ ,הרואת יפוג תוברל ,תויומכה בתכבו תוינכתב טרופמכ דויצה לכ
 הווש דויצ םג קפסל ישאר ןלבקה .תויומכה בתכו טרפמל תומלשהב תרצותו םגדל םאתהב ןקתויו קפוסי
 הוושה דויצ בשחי ע"ש דויצ ,קפס ריסהל תנמ לע .ןנכתמה סדנהמה י"ע רשואש יאנתב – )ע"ש ןלהל( ךרע
 :תואבה תונוכתה תניחבמ
 .תוילמשח
 .תוינכמ
 .תויזיפ
 תויולע
 תוירטמוטופ
 רמשת )תניוצמה תרצותהמ דויצ עצוי אלו הדימב( ןלבקה י"ע דויצה תמאתה תדימ לש תיפוסה העיבקה
 .ןיררוע אללו תיפוס היהת ותעיבקו סדנהמל
 

 ןלבק/הדובעה להנמ
 
 תוחפל "ךמסומ יאסדנה יאלמשח " גוסמ יתלשממ יאלמשח ןוישר לעב היהי הדובעה רתאב הדובעה להנמ
 . ימוי הדובע ןמוי דימת יוצמ היהי הדובעה רתאב ןכ ומכ ,הייריע גיצנו ןנכתמה י"ע רשואמ תויהל ביוחיו
 

 המויסו הדובעה תומדקתה
 ועגפי אלש ךכו הדובעה ךלהמל םאתהב םוקמב ןימזמה י"ע ועבקי ,תודובעה עוציבב תופיצרהו רדסה
 .םוקמב תוליעפה ךלהמב
 .חטשב םואת תשיגפ םאתל ןלבקה  לע תוליעפ עוציב לכ ינפל
 תועורזו הרואת ידומע :ןוגכ ,אוביו רוציי ןועטה דויצה לכ תא ןלבקה ןימזי ,הדובעה תלחתה וצ תלבק םע
 .ליעל 08.1.6 טורפ יפל תואמגוד תקפסא רחאל ליעל רומאה לכ .תוחול דויצו תוחול, הרואת יפוג,
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 םיפסונ םינלבק
 םיפסונ םינלבק ידי לע תודובע רתאב תועצובמ ודי לע תודובעה עוציב םע תינמז וב יכ ןלבקה תעידיל אבומ
 ךורכה לכ םמע םאתיו םיפסונה םינלבקה םע הלועפ ףתשל ביוחמ ןלבקה .םישיבכו חותיפ ,םימ ינלבק ןוגכ
 תא עצביו הלועפ ףתשי ,עוציבה יבלשב בלתשי ןלבקה ,עוציבה ינפל ןכ ומכ .תודובעה לש ףתושמה עוציבב
 .תושורדה תונכה
 

 עוציבה תפוקת
 םינמזה חול ןוכדע .חקפמה י"ע עבקיש ,םיבלשב ,עוציבל םינמזה חול יפל הדובעה לכ תא םייסל ןלבקה לע
 בוכיע הווהת אל ןלבקה תדובעש ךכ ,הנבמב הדובעה תומדקתהל עוציבה בצקל םאתהב םעפל םעפמ ךרעיי
 .תורחא תודובע עוציבב
 חיטבתש הרוצב דעומ דועב ,תונכהו םימואית ללוכ ,תודובעה לכ תא עצבל יארחא ןלבקהש הזב שגדומ
 .םדקהב םמויסל  הינבהו המקהה תודובע תומדקתה ךלהמב תטלחומ תובלתשה
 

 )"AS MADE" ןורכיז( תודע תוינכתו םיכמסמ - תכרעמ קית
 לע ןקתימה/הנבמה תא ןלבק רוסמי הדובעה םויסב ירה ,תוכרעמ ינקתמל םייללכה םיטרפמב עוגפל ילבמ
 :תואבה תודע תוינכתו םיכמסמה ,ויתוכרעמו ויקלח לכ
 

 ושענש םייונישה לכ תא ןמסי ןלבקה .לעופב ועצובש יפכ תונכדועמה ויתוכרעמו ויקלח ,הנבמה תוינכת
 תושיגפ ןלבקה םאתי ךכ םשל .תוינכת לש םיטס 4 + דקוטוא CD ג"ע תוירוקמה תוינכתל סחיב עוציבב
 תוינכות תוברל תוינכותה ,ושענש םייונישה תוהמל רורבו הרהבה ךרוצל תאזו סדנהמהו חקפמה םע
 .השגהה ינפל קדובה י"ע ורשואי תוחולה
 ןרצי ידי לע ול ורסמנש יפכ הקזחאלו ענומ לופיטל תוארוה ,תולקת תלבט תוברל הקזחאו הלעפה תוארוה
 .תוכרעמה לש הניקתה ןתקזחא ךרוצל ודי לע ונכוהש )םיינכט םיטרפמ( םילילמתו דויצה
 .קלח לכ לע קפס/ןרציה תבותכו םש םייגולטק םירפסמ ללוכ ןלבקה ידי לע םיצלמומ ףוליח יקלח תמישר
 .םיירוקמ םיטרפמ ללוכ ,קפוס רשא דויצה לש גולטק
 :ראשה ןיב תוללוכה תוטרופמ הנקתה תוינכת
 םילבכ תואלבטו ךלהמ
 רתאב דויצ םוקימ
 

 לע םיקרפה ישאר רושיא רחאל .דועיתל םיעצומ םיקרפ ישאר רושיאל ןלבקה שיגי ,דועיתה תשגהל םדוק
 רושיאל דועיתה תא ןלבקה שיגי ,דועיתה תנכה םויס םע .דועיתה תא ןלבקה ןיכי ,חקפמה/ןימזמה ידי

 .חקפמה/ןימזמה
 יפ לע דועיתה תא ןקתי ןלבקה .םהיתורעה תא ושיגי ,ויהיו הדימבו דועיתה תא וקדבי חקפמה/ןימזמה
 .תורעהה
 דועיתה תא קודבי ןימזמה .רחואמה לכל הדובעה םויס ינפל עובש ןימזמה רושיאל שגות דועיתה תטויט
 תריסמ דעוממ םייעובש ךות ןימזמה תורעה יפ לע ןקותמה דועיתה תא שיגי ןלבקה .ויתורעה תא שיגיו

 .תורעהה
 

 .תוירחא
 םירזיבאה ,םיטירפה לכל למשחה תכרעמל )םישדוח 12( םייתנש לש הפוקתל עוציב תוירחא ןתיי ןלבקה
 .רתוי הכורא הפוקת השרדנ םרובעש םירמוח וא/ו דויצ טעמל ותדובע לע ללוכ קפיסש םירמוחהו
 

 תולקת ןוקית ךרוצל ,ושרדי רשא םיפלחהו םירמוחה ,דויצה ,הדובעה תועש לכ תא לולכת תוירחאה
 הלקת וב הלגתת רשא קלח .הלקת לכ ונובשח לע ןלבקה ןקתי וז הפוקתב .ןקתימב ולגתי רשא םייוקילו
 .שדחב ףלחוי ,תחא םעפמ רתוי
 לכ תא ןקתיו ,הלבק תוקידב להונ יפ לע ,תכרעמל תופיקמ תוקידב ןלבקה עצבי ,תוירחאה תפוקת םויסב
 .תוירחאה תפוקת םייתסת םייוקילה ןוקית רחאל .ולגתי רשא םייוקילה
 .תוירחאה תפוקת םויסמ תוחפל םינש 7 ךשמל תכרעמל םיפלח קפסל ןלבקה בייחתמ ,הזוחה לע ותמיתחב
 תוריש הזוח תרגסמב תוירחאה תפוקת רחאל הנילגתת רשא תולקת ןקתל בייחתמ ןלבקה שרדיי םאב
 .האירק יפל ,העש ריחמ יפ לע םולשתב וא ,ומע םתחיי רשא יתנש
 תוירחא תדועת ריבעהל ןלבקה לע ,קפוסמה דויצל תוירחאב שרדנהמ תעגופ אל ל"נה תוירחאה תפוקת
 .ומצע לשו םיקפסה לש הזוחב תושרדנה תופוקתל דויצל
 .וב םייולת םניאש םיבוכיע שיש ררבתה םא אלא תועש 12 ךות ידיימ ןוקית ןמז
 
 

 למשחה ןקתמ
 
 יללכ
 



 

 ________________ :עיצמה תמיתח     157 ךותמ 101 דומע
 

101 

 תושירד תונקת ,םיקוח
 
 םאתהב הנעצובת ) למשח תרבח :ןוגכ( תכמסומ תושר לש תוארוה וא תושירד תומייק ןהיבגל רשא תודובע
 .תוארוהה וא תושירדה ןתואל
 

 ןקתימה יקלח רותיא
 
 םירזיבאהו תונכהה לש קיודמה םמוקימ לע רושיא הדובע לכ עוציב ינפל ,חקפמהמ לבקל ןלבקה לע
 .'וכו םילבכ , םידומע, הלעפה תודוקנ ,תוחול :ןוגכ םינושה
 

 ןקתימה תקידב
 
 ,ןנכתמה סדנהמה ,ןימזמה גיצנ ,למשחה תרבח קדוב וא/ו ךמסומ למשח קדוב רושיא תונועט תודובעה לכ
 תרוקיבה םויל ןכ ומכ .תרוקיבל סדנהמהו ןימזמה יגיצנ תנמזהל דעומ דועבמ גאדי ןלבקה .ןתמלשה רחאל
 רובע קדובל םימולשת .תומדקומ "00" קרפב טרופמכ ,עוציב יפל "יפוס בצמ" תוינכת 4 ונכוי
 ידכ ךות ואצמי רשא םייוקילה לכ ןוקיתל ףסונב תאזו ,ןלבקה ןובשח לע הנייהת תורזוח תורוקיב/תרוקיב
 .)ואצמיו הדימב( תורוקיבה ךלהמ
 

 הלבקו תינויסינ הלעפה
 הלעפה עוציבו ליעל 08.1.5.4 ףיעסב טרופמכ סדנהמה י"ע התלבק רחאל קר תיפוסכ בשחת הדובעה
 ונובשח לע ןלבקה ןקתי סדנהמה י"ע הלבקה ןמזב וא ,תינויסינה הלעפהב םייוקיל ואצמיו היה .תינויסינ
 ,ןקתימה תיללכ הקידבל הנושאר תרוקיב .הדובעה תלבקל תורוקב 2 הנייהת .ולגתנ רשא םייוקילה לכ
 .)םינוקית ויהיו הדימב( הנושארה תרוקיבב ושרדנש םינוקיתה עוציב תקידבל תמכסמ תרוקבו

 יוניש י"ע תונזואמ ןניאו הדימב ,ןנזאיו תוזאפה לע סמועה ןלבקה קודבי ,ןקתימה תמלשהמ שדוח ךות
 .ףסונב הטרפל ילבמ תודיחיה יריחמב הלולכ וז הדובע .תוחולב םירוביח
 

 תוישאר תוקפסא םע םואית
 לע ,ןקתימל ,למשחל תוקפסאה רבדב חקפמהו םוקמב ,תויושרה יגיצנ םע םימואיתה לכל גאדי ןלבקה
 .ח"ח םע ושענש םיינכטה םירוריבה ךמס
 

 םימואת
 אלו ןקתמה םשל םיצוחנה םינושה םימואיתה לכ רובע םולשתה תא םג םיללוכ הז םכסהב הדובעה יריחמ
 ,םירחא םינשמ םינלבק םע אוה םואתה םא לדבה אלל ,ולא םואית תולועפ ןיגב תיפסכ תפסות לכ םולשת
 .יהשלכ תושר וא ןנכתמ םרוג םע וא
 

 תוינכת
 םנהו םכסהב ועיפוה וליאכ ובשחיי עוציב יטרפו תורהבה םשל הדובעה ךשמב ופסוותיש םיטרפמו תוינכת
 .ןלבקה בייחתה םהילעש העצהה יריחמב םילולכ
 םיוניש ויהיו הדימב .םאתהב תוינכותה תא ןכדעיו, למשחה תרבח םע עוציבה תוינכות תא םאתי ןלבקה
 .ןנכתמה י"ע יוניש לכ רשאל שי תוינכותב
 
 

 :תודובעה רואת יללכ
 :םישיבכ/תובוחר תרואת
 .הרואת ידומע
 םע תוכרדמה לע שיבכה ידיצב 'מ 4-10 הבוגב םיפפוכמ םידומע לש הרואת יאוות ןנכות םישיבכה ךרואל
 קפסה ילעב LED תייגולונכט םע םיסנפ ובצוי םידומעה שארב ,שיבכה דצל תוריאמ רשא תודיחי תועורז

 .25W-150W לש קפסה חווטב ויהי ולא םיסנפ רשאכ דומעה הבוג יפל הנתשמ
 העונתה ייא לע 'מ 10  הבוגב םיפפוכמ םידומע תדמעהב שמתשנ ונא םהבש תומוקמ שי םישארה םישיבכב
 לכ 150W לש קפסה ילעב LED תייגולונכט םע םיסנפ דומעה שארב ביצנ ונא רשאכ תולופכ תועורז םע
 .DALI תרושקת  םע ורבוחי לכב םיסנפה
 

 .הרואת תויזכרמ
 לדוג ,טקייורפה ךרואל םילגעמה לכ תא תוניזמ רשא תושדח תויזכרמ  4 -כ שי טקייורפה יאוות לכל
  .3X80A לש קפסהב ןה תויזכרמה
 

 .ןוטב תוילוח לש תונגה םע העובקה הרואתה לע תכמתסמ תינמזה הרואתה
 .הרואתה הרואתה ינקתמ עוציב יריחמב לולוכ תריסמל דע העובק / תינמזה הרואתה תקזחא ריחמ
 תוריפח
 .דבלב חקפמה רושיאב עצובת הריפחה
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 הרואת תרקבל מ"מ 50 רטוקב רונצו מ"מ 110 וא 75 רטוקב הרואת תרנצל תפתושמ היהת הריפחה
 טרס חנוי תכרעמ לכל ,מ"מ 63 דע רטוקב תורוניצ 4 תללוכה תינוריע תרושקת תרנצ מ"ס 30 לש קחרמבו

  .תוכרעמה לכ תא ללוכ הריפחה רובע םולתשתה .תכרעמה התואל ינקת דרפנ ןומיס
 הבוג ינפמ מ"ס 80 תוחפלו ,םייפוסה םיילושה וא ,העסמה ינפמ מ"ס 120 תוחפל היהי הריפחה קמוע
 .הריפחה ןמזב עצמ וא רפע תודובע
 .מ"ס 60 תוחפל היהי הריפחה תיתחת בחור
 יוניפ תולע תא ללוכ הריפחה ריחמ ,'דכו םינוטב ,טלפסא ,םיעצמ ,עלס ,רפע :ןוגכ רמוח לכב היהת הריפחה
 .'וכו םירורמת ,בוחר טוהיר תוקעמ ןוגכ הריפחה יאוותב םילושכמה לכ
 אללו יטיא יתגרדה ןפואב קמועה יוניש השעיי ,םירבעמ וא חטשה ינפ ללגב קמועב יוניש שרדייו הדימב
 .םידח םיפופיכ
 .)בתכב( חקפמה רושיא לבקל שי הריפחב תרנצ תחנה ינפל
 .)בתכב( חקפמה רושיא אלל תרנצה תא תוסכל ןיא
 רוניצה יוסיכ קמוע .הלעתה בחור לכל ,תחא לכ מ"ס 10 יבועב יקנ םי לוח לש תובכש יתש ןיב חנוי רוניצה
 .םייפוסה עקרק/שיבכה ינפמ מ"ס 80 תוחפל היהי

 תופיפצל יבוע מ"ס 20 דע תובכשב קדוהיש ימוקמ רפע חנוי לוחה יבג לע ,םיילושהו העסמה םוחתל ץוחמ
 .תוחפל ו.ט.ש.א.א .דומ 95% לש
 םאתהב תובכשב קודיה תגרדבו יבועב ,ביטב טלפסאו םיעצמ וחנוי לוחה לע םיילושהו העסמה םוחתב
 .שיבכה הנבמל
 חקפמה הרויש םוקמל םיפדוע קוליס ללוכ ,ירמגל חטשה תא תוקנלו רשייל שי הלעתה תודובע םויס םע
 .רתאל ץוחמ וא רתאב
 .הלילה ךשמל םיחותפ תורוב וא תולעת הרקמ םושב ריאשהל ןיא
 טרס .תורוניצה לעמ מ"ס 50 לש הבוגב למשחה קוח תושירד יפל - הרהזא יטרס וחנוי תלעתה ךרואל
 יפל ,"למשח לבכ תוריהז" תופש 3-ב בותכ וילעו מ"ס 16-כ בחורב ןליתאילופ יושע טרס היהי הרהזאה
 .ןקתה תושירד
 .ךותיח י"ע הלעתל שורדה בחורב טלפסאה תא ןלבקה קרפי ,טלפסא ילוש םימייק םהבש םירוזאב
 ירוזאב הריפחל חוקיפ ןימזהלו תומיאתמה תויושרה לכמ הריפח יאוות לכב הריפח רושיא לבקל ןלבקה לע
 יארחא ןלבקב םיאור ,תונושה תויושרה י"ע שרדנכ .)'וכו בויב ,םימ ,ןופלט ,הרואת ,למשח( תמייק תרנצ
 .םירושיאל םאתהב הדובעו םירושיא תלבקל ידעלב
 .הדובעה רתא תחטבאלו הריפחה תכימתל םישרדנה תוחיטבה יעצמא לכב טוקנל ןלבקה לע
 

 םייק הרואת דומע קוריפ
 הרויש םוקמל הלבוהו םיסנפ ,שגמ ,עורזה קורפ ללוכ ,הדלפ/םוינימולאמ םייק הרואת דומע קוריפ
 .חקפמה
 .םתלבק לע ןסחמהמ בתכב רושיא לבקל גאדי ןלבקה
 .םדודיבו םנומיס םימייקה למשח ירוביח קורפ תללוכ הדובעה
 הרויש םוקמל הלבוהו 'וכו ,סנפ ,עורז ,םינגוע ,יריווא לבכ ,דומעה תא ללוכ ,ץעמ ינמז הרואת דומע קורפ
 .חקפמה
 

 .תרנצ תחנה
 .תויומכה בתכבו תינכותב טרופמה יפל היהי תורוניצה גוס
 תופומב שומישל רתיה ,'וכו היזכרמל הרואתה ידומע תודוסיל ורדחויו םכרוא לכל םימלש ויהי תורוניצה
 .חקפמה רושיאב קר
 ץווכתמ רוניצמ הפומ וא תינקית הפומ תועצמאב עצובי חישק .יס.יו.יפ רוניצו ירושרש רוניצ ןיב תורבחתה
 .יסקופא קבד םע )לוגיטסלפ(

 .תוחפל ר"ממ 8 ןולינמ הכישמ טוח לחשוי תורוניצה לכב
 ושמשיו תרנצה תא ומטאי םיקקפה ,תורוניצה תוצקב םיקקפ תועצמאב הקיר תרנצ לע ןגהל שי 

 .הכישמה טוחל הרישק תדוקנכ
 ןיב םיחוורמה ,מ"ס 10 לש הבוג שרפהב ,הז לעמ הז ,הלא ורבעי למשח יווק ןיב תובלטצה לש הרקמב
 .למשחה קוחל םאתהב לוח ואלומי תורוניצה
 תכרעמל תחתמ ועצובי למשחה יוק ,'וכו םימ תרנצ ןוגכ תרחא תיעקרק תת תובלטצה לכב 

 .תרחאה
 .499 י"ת ,1531 י"תב דומעתו ,U.V ןגומ )H.D.P.E( ההובג תופיפצ לעב חישק ןליתאילופמ תרנצ
 )תוחפל מ"מ 5.4 – ןפוד יבוע( 532 י"ת ,858 י"תב דומעתו 10  גרד חישק P.V.C-מ החישקה תרנצ
 3 קלח 878 י"ת ,1531 י"ת  :םיילארשי םינקת יפל יעקרק-תת שומישל )חישק( ןליתאילופמ .ע.ק.י תורוניצ
 .החיתמ תונוכת :םייטסלפ םירמוח לש הקידב תוטיש -

 .24 קלח 61386 י"ת יפל תיעקרק-תת הנמטה תרושקתו למשח ינקתמל קיטסלפ ילבומ תוכרעמ
 הרקב יאת
 .658 י"ת תושירדב ודמעיו מ"ס 100 דע וא/ו 80 ימינפ רטוקב תוימורט ןוטב תועבטמ ונבי םיאתה
 .םימייק טלפסא ילוש קורפו ךותיח ללוכ .מ"ס 30 תפסותב החושה קמועב החושל רוב רופחי ןלבקה
 .3/4" דע ילמיסכמ לדוגב םירגרג םע מ"ס 40 יבועב ץצח תבכש חנות רובה תיתחתב
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 רוניצה תרידח םוקימ .תורוניצה תלחשהל םיאתמ רטוקב םירוח תועבטב ןלבקה חדקי תועבטה תחנה ינפל
 קמועל אתה קמוע תא םיאתהל שי ןכל ,אתה תיתחתמ מ"ס 30 לש ילמינימ הבוגב היהי אתה ןפוד ךרד
 .תרנצה לע אתה הנבמ תא חינהל ןיא ןפוא םושבו תרנצה
 ילארשי ןקת יפל ,הליענ ןקתמ םע מ"ס 60 רטוקב 40D הדלפ הסכמ חנוי את לע ,םיילושהו שיבכה חטשב

489. 
 .489 ילארשי ןקת יפל ,הליענ ןקתמ םע מ"ס 60 רטוקב 25C הדלפ הסכמ חנוי את לע ,םיילושל ץוחמ חטשב
 .אתה םוקימל םאתהב עצובמהו ןנכותמה  סלפמל םאתוי הסכמה הבוג

 .טנמצ טיטב ומתסי הסכמהו תועבטה ,תרנצה רוביח תעב ורצוויש םיחוורה
 המאתהב עצמ תובכשב שדח חותיפ עטקב CLSM וא היוורב קדוהמ םי לוחב אתל ביבסמ הריפחה יולימ
 .רפעה יפדוע יוניפו ,אתל ביבסמ שיבכה הנבמל
 .ףחסו םימ תסינכ דגנ ומטאי םיאתה ךותב תרנצה תווצק
 תרושקתו םירוזמר ,הרואת רובע םתלוכת לכ םע םילבכל הרקבה יאת לש אלמ טוליש עצבי ןלבקה
 :ןלהל טרופמכ
 .חקפמה לש ורושיאבו AS MADE ןלבקה לש ,תינכת פ"ע החושה רופסמו ןומיסל ימינפ טלש
 .החושל עיגמה רוניצ/לבכ לכל םיהזמ הנווכה יטלש
 .החושב םירבועה םילבכה לכל ילנויצקנופ טולישו יוהיז

 ,"תינוריע תרושקת, "הרואת" תכרעמה גו בותיכו הרבחה למס םע הדלפ תקיצימ ויהי החושה יסכמ
 ."םירוזמר"
 הקראה
 טרפ - )םכותב אלו( תורוניצל ליבקמב - תוריפחב ןקתוי ר"ממ 35 תשוחנמ רוזש יולג הקראה ךילומ
 ךותיח אלל ,דיתעב דומעה רוביח ךרוצל דוסי לכל 'מ 1.5 לש הברזר ריאשהל שי .שיבכ ירבעמ לש םיעטקל
 .אבה רוביח וא דומעל וכישמהלו דוסיב )תוחפל מ"מ 23( דרפנ רוניצב ותלחשהו ולופיק י"ע אלא ,ךילומה
 יפל המיאתמ לבכ לענ מ"מ 4*40 תשוחנמ הקראה ספ תועצמאב דומעב הקראה גרובל רבוחי הקראה ךילומ
 .ידנק קדהמ י"ע םהיניב םיכילומה ורבוחי הקראה גרובל רוביחה ינפל .ח"ח תושירד
 םילבכ
 לש םידיגה עבצל םימיאתמה ,םייטסלפ םילוורש םע רומגל שי תורוניצב םילחשומה םילבכה תא
 .םינושה םיכילומה
 לש 0.020 ףיעסל םאתהב ,םילבכה תחנה לש םוקימו הבוג "עוציב רחאל" תוינכותב ןייצל ןלבקה לע
 .דחוימה טרפמה
 .תופומ י"ע םילבכ ירוביח לכ ועצובי אלו היזכרמה וא םידומעה ךותב ושעי תויופעתסההו םילבכה ירוביח
 .םילוורשב םיכילומהו םיכילומ 5-ל םקיר סופיטמ הפפכ ךותב וסנכוי םילבכה ישאר דומעב ללחב
 תעשב תודוסיב ונטובי רשא  םיירושרשה תורוניצה ךרד היזכרמהו הרואתה ידומעל וסנכוי םילבכה לכ
  .םתקיצי
 ןגהל ןלבקה לע ,םתחנה רחאל םילבכ ירוביח וא/ו דומעה ללחל לבכה תסנכה םילשהל תורשפא ןיאו הדימב
 .אמייק רב ןמיסב םמוקימ תא ןמסלו תוביטרו םימ תרידח תעינמל יסקופאב םתוא םוטאלו םהילע
 ףסונ םולשת לכ אלל םירוביחה תא םילשיו םילבכה תא ןלבקה סינכי 'וכו תויזכרמה ,םידומעה תבצה םע
 .הז רובע
 תוחפל רטמ 70 לש קחרמב רבעמ יאת ונקתוי ,הלחשהה תויורשפאב תולבגמו תורוניצב שומישה בקע
 .םירוביח אלל םיעטקב
 דומעמ ןזומ" תוכירבה טוליש + טורח ץיוודנס יושע טלשב היזכרמבו הכירב לכב םילבכה תא טלשל שי

XXX" "היזכרממ ןזומ XXX","סמ סומע ןיזמ' XXX(.. 
 
 .'מ 10 -ו 'מ 8 , 'מ 6 ,'מ 5 הבוגב הרואת ידומעל תודוסי

 .תופרוצמה םיטרפה תוינכות יפל ויהי הרואתה ידומעל תודוסיה
 םיטרפ תוינכות האר - )הרמח( תילוח תיסרח דע יתיסרח לוח ,םיילוח םירוזא רובע וננכות תודוסיה
 .למשח תודובעל
 .תויחנה תלבקל ןנכתמל תונפל אנ תרחא עקרק גוס לש הרקמב
 תינכותב תוניוצמה תודימל םאתהב ויהי תודוסיה תודימ .שארמ וקצויש תודוסיה יבג לע ונקתוי םידומעה
 .דוסיה ריחמב ללכנ ריחמה ,לוחב וז הבכש אלמלו שרדנה קמועה לע םיפסונ מ"ס 10 רופחל שי .תפרוצמה
 ךכ ,דוסיה יגרוב לש קיודמה םוקמה תעיבק םשל "אסיכ" תכתורמ תיתכתמ תרגסמו תינבת ןיכהל שי

 .ןוילעה םקלחב ונולוגי דוסיה יגרוב .דוסיה תוטלפב םירוחה לש םיקחרמל םימאתומו םיכנואמ ויהיש
 ..דוסיה לעמ תוחפל מ"ס 13 דוסיה יגרוב וטלבי תודוסיב
 .ףוציר רשפאל ידכ ,הפשה ןבא ינפ תחתמ מ"ס 15-כ ויהי םינוילעה דוסיה ינפ הכרדמב הנקתהב
 ךרוצ היהיש תרמוא תאז ,םיטרפ האר ,עקרקה ינפ לעמ  מ"ס 5-כ ויהי םינוילעה דוסיה ינפ ןוניגב הנקתהב
 ).ףסונ םולשת לכ אלל( ,קלח ןוטב תלבקל ,תוינבתב שמתשהל
 םג לולכי הדיחיה ריחמ .חקפמהמ רושיא לבקלו דוסיה ינפ הבוג תא שיבכה תינכות יפל ןמסל ןלבקה לע
 .תוקיציה רובע תוינבתה לש תואצוה
 תורוניצ 2 וסנכוי דוסיה ךותב ןוטבה ינפ הבוג ןומיס ללוכ ןלבקה דדומ י"ע ןמוסי הרואתה ידומע םוקימ
 ,םילבכה תרבעה םשל מ"מ 23 רטוקב תורוניצ 2 + מ"מ 50 רטוקב תורוניצ 2 + מ"מ 75 רטוקב םירושרש
 .םיילמיסקמ םיסוידרב םישורדה םינוויכל הקראה יכילומ רובע ףכירמ תורוניצ ןכו
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 ףסונ רוניצ  וסנכוי םייתניפו םיינוציק םידומעב .דומעה ללחל םתסינכ םשל דוסיה זכרמל ועיגי תורוניצה
 םהו זכרמב דחי ורשקי תורוניצה לכ .דוסיה ריחמב לולכ םריחמו דיתעב םיפסונ םילבכ תרבעהל הברזרב
 .הקיציה יבלשב דוסיה ינפמ מ"ס 15-כ וטלבי

 .30  - ב היהי םידומעה תודוסיל ןוטבה
 ןכו הדולח תענומ החשמ י"ע םידומעה תבצה ירחאו ינפל וחרמיי דוסיל לעמ םיטלובש דוסיה יגרוב
 גרוב לכ לע זירג אלוממ יטסלפ לוורש ןקתוי .רתוי רחואמ בלשב ונקתוי םידומעהש םירקמב םימואה
 .םימואה םע טלובה
 יבוע ךא ,918 י"ת תונורקע י"פע םח ץבאב הליבטה תטישב ונולוגי תויקסידהו םימואה ןוגיעה םיגרב לכ
 .ןורקימ 56 ירעזמה ןווליגה
 תחטבהל )םייאקירמא וא םיילארשי םינקת י"פע( םימיאתמה םיעצמאה לכב שארמ טוקני םידומעה ןרצי

 סמועב דומעל גרובה ינותנב העיגפ אלל ,'וכו גירבתה תקמעה י"ע ,ןוגכ ןוולגה רחאל הגרבהה תורשפא
 .ןנכותמה
 תטישב תויקסדהו ,םימואה ,םיגרבה תא ןוולגל רשפא שארמ םואת י"פעו םימיוסמ םירקמב
 .ןורקימ -56 ירעזמה ןווליגה יבוע ךא ,הזילורטקלאה
 לש הקראה גרובל רבוחמה מ"מ 40x4 תודימב םירזיבאה את דע ךרואב ןוולוגמ הדלפ ספ אצי ןוטבה דוסימ
 .דומעה
 ,ןונכתה תושירדל םתמאתהו םיגרבה לש קזוחה תונוכתל ןוינכטה רושיא חקפמה ינפב גיצהל ןלבקה לע
 .תודוסיה תוינכתב תוטרופמה
 

  הזירכו תומלצמ ,הרואתל הדלפמ םידומע
 םידומעה תבצה
 .תודוסי לע ובצוי םידומעה
 .םימיאתמ םיפונמו םיינכמ םירישכמ תרזעב קרו ךא ובצוי םידומעה
 לכ ,תויקסידהו םימואה תוכרעמ תרזעב )םידומעה ריצ( םידדצה לכמ תיכנא הרוצב ובצוי םידומעה
 ,דוסיה תטלפ ךותב םירוחה תא לידגהל ךרוצ היהי םאב הדולח דגנ םוימדק םיפוצמ תויקסידהו םימואה
 .ףסונ םולשת אלל ןלבקה תאז השעיי
 הטלפל תחתמ( התברקבו עקרקה ינפל תחתמש תכתמה יקלח לכ עובצל ןלבקה לע םידומעה תבצה ינפל
 .ב+א טוקוראב )מ"ס 30– כ הבוגב דומעה לש ינוציחהו ימינפה וקלחבו
 ןכו הדולח תענומה החשמ י"ע םידומעה תבצה ירחאו ינפל וחרמיי דוסיל לעמ םיטלובש דוסיה יגרוב
 גרוב לכ לע זירג אלוממ יטסלפ לוורש ןקתוי ,רתוי רחואמ בלשב ונקתוי םידומעהש םירקמב םימואה
 תטלפ לע המח תפז ךפשת ןכמ רחאל ,םימואה לש תיפוס החיתמו דומעה רושיי רחאל .םימואה םע טלובה
 רמוח םע סויד עצובי דוסיל דומעה תטלפ ןיב .,לוורשה הצק דע דומעה לש ןותחתה קלחה לעו דוסיה
   .דומעה ללחל זוקינ רוניצ סנכוי סוידב ,חוורמה לכ תא אלמיש תוארג-הקיס
 

 יללכ
 'סמ ולבקי םידומעה .ותרוקיבבו ילארשיה םינקתה ןוכמ י"ע רשואמ לעפמב ורצויי תועורזהו םידומעה
 .הקידבה ינותנ םע דומעה תיות יבג לע עיפויש הקידב
 .זרכמל תפרוצמה תינכותה יפל היהת תועורזהו םידומעה תרוצ
 .414 י"ת יפל הינשל רטמ 47 לש חור תוריהמב הדימעל םיאתי דומעה
 ךות ,הנורחאה ותאצוהב 414 י"ת יפל םילבוקמה םיסמועה י"פע ןרציה י"ע וננכותי תועורזהו םידומעה      

 .)חתפה רוזאב( ילאמינימ ךתחו תויטירק לע תומירזב תובשחתה
 .)ךרע הווש ינבלמ חטשב( דחא לכ ר"מ 0.22 חטשב הרואת יפוג 3 לש סמועל וקדביו וננכותי םידומעה      

 .דחא לכ ג"ק 20.7 לש לקשמב
 םיבושיחו ,דוסיה תועורזה ,דומעה לש תוטרופמ תוינכות ןרציה קפסי ,זרכמל העצהה תשגה םע      

 םידומעה תא רצייל ןרציה יאשר ,ל"נה םיכמסמה לע סדנהמהמ בתכב רושיא רחאל קר .םיטרופמ םייטטס
 .חקפמה םע אלמ םואתב תועורזהו
 יבוע ךא ,918 י"ת תונורקע י"פע םח ץבאב הליבטה תטישב ונוולוגי תויקסדהו םימואה ,םיגרבה לכ     

 .ןורקימ 56 תוחפל היהי ןוולגה
 םיקפוסמה תועורזהו םידומעה תמאתהל ילארשיה םינקתה ןוכמ תדועת ונובשח לע איבהל ןרציה לע      

 .טרפמהו ןקתה תושירדל
 תינכותב םייוניש ושרדיו הדימב .הנמזהה תא לטבל ןימזמל ורשפאי 'וכו טרפמה יאנתב הדימעה יא      

 דומעל ידכ תאזו ,ףסונ םולשת אלל ןרציה י"ע ועצובי םה )'וכו םיטרפב םייוניש ,יבוע תלדגה ללוכ( עוציבה
 .'וכו הזוחה ,טרפמה יאנתב
 .תוטירשו תוכמ ,תולבחמ ענמיהל ,תועורזהו םידומעה לש הקירפהו הלבוהה ,הניעטה ןמזב דיפקהל שי     

 .הדלפ ילבכ וא תוארשרשב אלו תוכר תורוגחב שומישו םיאתמ ףונמ י"ע דימת עצבתת םידומעה תמרה
 .עקרקה לע םידומעה תא קורזל וא רורגל ןיא      
 .הלבוהה ןמזב והנשמל דומע ןיב עגמ היהי אל      
 תוארוה יפל ןרציה ןובשח לע ןקותת ,הקירפהו הניעטה .הלבוהה תלועפמ האצותכ יופיצב העיגפ לכ       

 .ליעל םיראותמה םיקזנהמ האצותכ םידומעה תא לוספל םג םיאשר רשא ,חקפמה ,סדנהמה
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 ,םידומעב תוילג תורצוויה עונמל ךכבו ,רשי חטשמ לע דיפקהל שי םידומעה לש ךשוממ ןוסחאב       
 הרוצבו תועיגפמ ןגומ םוקמב ןסחאל שי םידומעה תא .םישרק יבג לעו ינשה דיל דחא וחנוי םידומעה
  .הביבסב םיאצמנה םישנא ןוכיסו תלופמ ענמתש הביצי
 טוריפ 
 הדלפ ידומעל דחוימה טרפמה יפל הדלפ חפמ םייונב ינוק לוגע ךתח ילעב םיפפוכמ םידומעה - תובוחרב     
 .הנורחאה םתרודהמב םיחפסנה לכ יפלו םידומעל תוינכות יפל ,םהיתועורזו
 דומעה לש ךורא םייח ךרוא לע הרימשלו ןווליגה לש יבתמ עוציבל םאתת  םידומעה רוצי תדלפ      

 .תימי הריואב הנקתהב
 יבועבו ,מ"מ  200 תוחפל היהי ןותחתה קלחה רשאכ לוגע ךתח ילעב ויהי םירטמ 10 דע הבוגב םידומע      

 .דנז לוורש םע תוחפל מ"מ 4 ןפוד
 יבועבו מ"מ  172 תוחפל היהי ןותחתה קלחה רשאכ לוגע ךתח ילעב ויהי םירטמ 8 דע הבוגב םידומע      

 .דנז לוורש םע תוחפל מ"מ 4 ןפוד
 
 יבועבו מ"מ  144 תוחפל היהי ןותחתה קלחה רשאכ לוגע ךתח ילעב ויהי םירטמ 6 דע הבוגב םידומע     

 .דנז לוורש םע תוחפל מ"מ 4 ןפוד
 
 
 .קוזיח םשל דומעל ורבחתיש ,תועלצ 64 תוחפל י"ע םג דומעה תיתחתל ,ףסונב ,ךתורת דוסיה תטלפ      

 .תוחפל מ"מ 10 לש יבועב הדלפ חפמ ויהי תועלצה
 יופיצה .םח ץבאב הליבטב דוסיה יגרבו דוסיה תטלפ ,םידומעה יופיצ י"ע עצובת הדולח ינפמ הנגה      
 .918 י"תל םאתהבו ןורקימ 80 לש יבועב ,ץוחו םינפ דיחא היהי
 .תימי הריואב הנקתהה תביבסל המאתהבו םהיניב רימחמה דומעה ןווליגל זפדי-רקפ טרפמלו      
 ,םיעוקש ןלא יגרוב תועצמאב רגסי רשא תוחפל מ"מ 6 הדלפמ הסכמ םע דויצ את היהי םידומעל      

 .ימינפה םקלחב ךימס זירגב  ולבטי םיגרבה .הדולח ינפב םינגומ
 לש דויצ אתב רבוחמה הקראה גרוב לע ןקתומה הקראה )תשוחנ( ספ תועצמאב השעת דומעה תקראה      

 :ורבוחי גרובל .דומעה
 .הנזה לבכ םע עיגמה הקראה ךילומ
 .)דומעה ףיעסב האר( דומעה סיסבמ עיגמה הקראה ספל רבוחיש ר"ממ 10 ךילומ
 .דומעה לע הרונמל ר"ממ 2.5 הקראה ךילומ
 .הליבטב םח ץבא םיפוצמ םה ףא ויהי םידומעל םיגרבהו תועורזה                     
 .תוינכותב םרפסמל םאתהב הנולבשו עבצ םע ורפסומי םידומעה       
 
 יקיזחמו םיביטרוקד םיוסיכ תוברל תועורזהו םידומעל ) marin grade( תימי הביבסל תנגה                

 רוזאב םיה ףוח דיל םינקתומ תועורזהו הרואתה ידומע םידומעה תינוציחו תימינפ היהת הנגהה .םילגד
 יאנתב עבצה תודימע לע םינש 10 -ל ןרצי תוירחא ןתמל ינוציחו ימינפ הנגה לופיט ולבקי ןכל יביזורוק
 .םבצממ העירג אלל הביבסה
 דומעה ריחמב הלולכ תולעה היהת םיקלח ינשמ דומעה רוציב ךרוצ היהי דומעה תעיבצ ךרוצלו הדימב
 .העיבצהו
 םידומעב םח ץבאב הליבט י"ע הדלפ ידומעב, יופיצ לש ךילהת רחאל השעת תועורזהו םידומעה תעיבצ
             .זידונא הנגה יופיצ רחאל םוינימולאמ םירזיבאו

 .ךשמהב טרופמה יפל העיבצו ,עבצ ינפל הנכה תודובע ללוכ העיבצה ךילהת
 .דומעה דוסילו הנקתהה םוקימל המאתהב לכירדאה י"ע עבקי יפוס ןווג

   .רונתב  תיטטסורטקלא היהת העיבצה
 תנכהו העיבצה ךילהת תליחת ינפל תוירחאה ירשיאו לעפמב העיבצה ךילהת תא רשיאל חוקיפל שיגהל שי 

 .םידומעה
 חקפמל סקפב העדוה חלשת העיבצ תצובק לכ ינפל ,לעפמב עצובי הנכההו ינוציחהו ימינפה העיבצה ךילהת
 .ל"נה ךיראתב עבצהל םידעוימ רשא םידומעה הבוגו םגד ,תומכ, טורפב העיבצה ןמזו ךיראת לע
 רישכמ תועצמאב הדידמה ,םידומעהמ 10% -כב העיבצה יבוע םושירו הקידב עצובת םידומע תצובק לכב
  . יבוע דמ
 .לעפמב העיבצה ךילהת תא רשאלו קודבל יאשר חקפמה
 תפיטע תוברל עבצה תנגהל םישורדה םיעצמאה לכב טוקנל שי םתבצהו חטשל םידומעה תרבעה ןמזל דע
 ןלבקה לע היהי ,חקפמה לש ונוצר תועיבשל אל העיבצה תוכיאו הרקמב .תורוגח תרזעב ותנקתהו דומעה
 .שדחמ העיבצה ךילהת תא ליחתהלו ,לוח יוקינ י"ע ותוקנל ,דומעה   תא קרפל
 .תוחפל םינש 10 -ל היהת ,ןווג תוראשיהו ,הקיחשל ,תודימעל ןלבקה תוירחא
 תפוקתב הדימע רשפאי רשא ךילה שיגהל לעפמה לע החנמ ילמינימ העיבצ ךילה אוה טרופמה ךילהה
  .תשרדנה תוירחאה
 

 הז טרפמב תושרדנה תופסתה םע A 109 'סמ תימי הריואל עבצל לוקופא טרפמ יפל עצובת העיבצה
 .תשרדנה תוירחאה תפוקתל המאתהבו

 'וכו הטלפה רוביח , תותלדה קוזיחל ביבסמ ןוגכ ךותירה ירוזאב לופיט
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 .דומעה לש ימינפה וקלחב םג ךילהתה עוציב
 ךותירל רבעמ תוחפלו מ"ס 30 הבוגב דומעה תיתחתו הטלפה ידיצ ינש תוברל םידומעה תיתחת תעיבצ
 .ןורקימ 200 יבועב HE-55 "קיטסלארפא" עבצב דנזה  לוורש
 תא ריבעהלו תוכיאה תרקב י"ע עוציבה ךילהת ךלהמב עבצ יבוע דמ רישכמ י"ע  יבוע תוקידב עצבל שי

 .לעפמהמ םירזיבאהו תועורזהו םידומעה תאיצי ינפל חוקיפל חודה
 .העיבצה יבלש תקידבל ןנכתמהו חקפמה תא ןימזהל שי .לעפמב השעת העיבצה
 .ליעל וטרופש םיבלשה תא םאותה העיבצה טרפמ תא גיצהל שי ,ל"וחב לעפמב עצבתת העיבצהש הרקמב
 .הרבחה לש עבצ תקלחמ יגיצנ חוקיפבו תושירד יפל ךרעי םידומעה תעיבצ
 

 הדלפמ םידומעב םירזיבאה שגמ
 יללכ
 ךותב בכרוי שגמה .תולקב הפלחהל ןתינ היהיו החונ השיגו הנקתה רשפאתש הרוצב בכרוי שגמה 

 דדובמ רמוחמ  היהי שגמה .םיעוזעזו תודיער תעינמל בטיה קזוחיו סנפב וא זגראב וא ,דומעב םירזיבא את
 ןוגג םע היהי דומעב שגמ .ךרוצה יפל הנייהת שגמה תודימ .מ"מ 6 לש ןפוד יבועב םוחב דימע ,וילאמ הבכ
 .ותנקתה ינפל חקפמה רושיא לבקי שגמה .ילמשחה דויצה לע ךולכל תליפנ ינפב הנגהל
 דומעה חתפב םירזיבא םע שגמ
 :לולכי שגמה 

 רפמא 16-ו הרונל ספא קותינ םע רפמא 10 החטבאה היהת תרחא ןיוצ אל םא .ק"חו הרונ לכל החטבא
 .ק"חל
 .םיסנפה רפסמ יפל תומכב KA10 לש רצק םרזל ספאה קותינ םע םיטמוטוא יצח םיכיתנ

 .ק"חהו תורונה רוביחל הניסרחמ 2 רפסמ םיקדהמ לגרס
 .םימוא ינשו תויקסיד 3 םע םיגרב מ"מ 40x4 תשוחנ וא זילפמ הקראה ספ
 .דומעהמ םיאצויהו םיסנכנה םילבכה רוביחל SOGEXI תרצותמ 3BC םיקדהמ
 .טורח ץיבדנס טולישו םיאצויהו םיסנכנה םילבכה קוזיחל תולש
 .ינועבצ תילוטנש לוורש ךותב ר"ממ 2.5 ךתחב םיכילומ םע שגמל הנזהה לבכ יקדהמ ןיב םירוביחה
 .מ"מ 0.5 יבועב קילד יתלבו יפוקסורגיה יתלב דדובמ רמוחמ דוסי לע שגמל ורבוחיש םיקדהמ
 :ונקתוי םירזיבאה ישגמב
 ללוכו 1X25A ילילג ךיתנ ללוכ SPBT12-280/1+ASAUXSC  EATON 25kA B+C םגד רתי חתמ ןגמ
 .ת"מאמ
  :סנפ לכל DALI תרושקת קשממ םע הירטמלטו גותימ תדיחי
 LED סנפ לועפתל דויצה שגמב וא הרואתה תייזכרמב ןקתומה  DALI תרושקתב הירטמלטו גותימ תדיחי
 EN-MES-DALI :םגד , תמגודכ ,

          .ב"צמה ינכטה טרפמה תושירד לכל הנועה ךרעו תוכיא הווש וא מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה
 . וק רבגמ םע םישגמב
  :DALI תרושקת םאתמ תדיחי ןקתות
 :םגד , תמגודכ ,DALI תודיחי 64 דע הטילשל הרואתה תייזכרמב ןקתומה  DALI תרושקת םאתמ תדיחי

EN-CCU-I 
           .ב"צמה ינכטה טרפמה תושירד לכל הנועה ךרעו תוכיא הווש וא מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה
 :DALI   חוכ קפס תדיחי ןקתות
 הצק תודיחי 64 דע לועפתל הרואתה דומעב וא הרואתה תייזכרמב תנקתומה DALI   חוכ קפס תדיחי

DALI םגד , תמגודכ:  EN-PS-DALI 
  .ב"צמה ינכטה טרפמה תושירד לכל הנועה ךרעו תוכיא הווש וא מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה
   
 הרואת יפוג
 :יללכ
 
 חוקיפ י"ע רשואיש ךרע הווש וא תויומכה בתכב םיניוצמה םימגדהמ ויהי ,הז טקייורפל הרואתה יפוג

 .ןנכתמהו הרבחה
 .םתשיכר ינפל חקפמה וא/ו סדנהמה רושיאל  הרואתה יפוג לש תואמגוד איצמהל ןלבקה לע
 .ילאד תרושקת םע הריהמ הפילשל הטסק לע ןקתומ ילרגטניא היהי סנפב ןקתוי רבירדה/הקלדהה דויצ
 .רושיאל המגוד גיצהל שי  דויצהו   םיפוגה תנמזה ינפל
 יזא  ,ילארשיה םינקתה ןוכמ חוקיפ תחת וניא ןרציהו הדימב ןיפוליחל ,ילארשי ןקת יוות ואשיי םיסנפה
 רושיאו םהלש םיירודיס םירפסמ םע םיסנפ תמישר ןימזמל ריבעהל ,םיסנפה קפס תועצמאב ןלבקה לע
 םיסנפה תודימעל ,טקייורפל םידעוימה דויצה םע םידווזמה םיסנפהמ הנמ הקדבנש ךכ לע םינקתה ןוכמ
 .תובוחרו םישיבכ  תרואתל תורונמ :תורונמ 2.3 קלח 20 - ילארשי ןקתב םיקפוסמהו םידווזמה
 .)תדרפנ הקידב שרדית הרונה קפסה וא/ו הרונה גוס וא/ו סנפה גוסב יוניש לכל(  סנפ םגד לכל תאז
 .הדובעהו םיסנפה ריחמב םילולכו ןלבקה לע ולוחי םינקתה ןוכמ תוקידבב תוכורכה תויולעה לכ
 .)ריחמ תעצהב לולכ(.הנמ תוקידב לע  םירושיא ףרצי ןלבקה 

 העיבצ י"ע םאתהב הנגה ולבקיו תימיו תיביזורוק הביבסב הנקתהל םידהוימ ויהי הרואתה יפוג לכ
  .הביבסה יאנתב עבצה תודימע לע םינש 10 -ל יארחא היהי קפס/ןרציה ,םידחוימ םילופיטו
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 דומעי טוויחה ,תויפוס ללוכ ר"ממ 1.5 ךתחב ןוקיליס םידדובמ םישימג םיכילומ םע היהי סנפה טוויח
 םיעבוקמ ויהיו תוחפל סויסלצ תולעמ 150 לש 'פמטב ודמעי םיקדהמה ,תוחפל סויסלצ תולעמ 180 'פמטב
  .דויצה שגמל
 גזמ יאנת לכלו תיביזורוק הריוואל דימע היהי ףוגה ,U.V ןגומ עבצמו רמוחמ ויהי הרואתה יפוג 

 ,טרפמב שרדנכ הרואתה ףוג לש תוירחאה תפוקת לכ ךרואל תאזו ,שרדנה תדימב םיל הברק תוברל ריוואה
 הייחנה חקפמהמ  לבקל ןלבקה לע ,לכירדאה תייחנה יפל וא ,םידומעה לש עבצה ןווגל םאות היהי עבצה
 .םיסנפה תנמזה ינפל תאזו ןימזמה י"ע רחביש יפוסה ןווגה יבגל תקיודמ
 רושיא ףורצב ,םתשיכר ינפל ,חקפמה וא/ו ןנכתמה רושיאל הרואתה יפוג לש תואמגוד איצמהל ןלבקה לע
 תוירטמוטופה תומוקעל םנוויכו ןימזמה תושירדל םיפוגה תמאתה לע ץראב הרואתה יפוג ןרצי גיצנ לש
 .טרפמהו תויומכה בתכב שרדנל םאתהב
 ,קפסה לש תוירחא בתכ ,המגודל הרואתה יפוג םע דחי ןימזמל ןלבקה רוסמי הרואתה יפוג רושיא תעב
 ללוכה תוירחאה בתכמ קלחכ תודובעה םויסב בוש רסמיי הז תוירחא בתכ .טרפמב וטרופש יפכ תופוקתל
 קפיסש הקלדהה דויצו תורונה הרואתה יפוג ביטל ןימזמה יפלכ יארחאה אוה יכ ןלבקל רהבומ .ןקתמה לש
 .דחיב םהינשו דוחל דחא לכ ןימזמה תאו ןלבקה תא הפשיש ךכ חסוני קפסה לש תוירחאה בתכ ,טקייורפל
 ותעדב יכ חקפמה תועצמאב בתכב ןימזמל עידוהל וילע ךרע הווש הרואת יפוג קפסל ןלבקה תנווכב םא
 :תואבה תושירדה לע תונעלו ךרע הווש הרואת יפוג רושיאל השקב שיגהל
  הרואתה יפוג תמישרב םיאצמנה םיגוסהמ קר ויהי ךרע הוושכ םיעצומה הרואתה יפוג  .1
 .םייניפואמה םיפוגל ההז ךרעו תונוכת ילעב  יוניבהו ןוכישה דרשמ י"ע םירשואמה
 .ליעלש םיפיעסב וטרופש יפכ םינקתבו תושירדב ודמעי ךרע הוושכ םיעצומה הרואתה יפוג  .2
 :ךרע הוושל הרואת יפוג תפלחהל השקבה םע דחי שיגי ןלבקה .3
 .ןורחאה ש"בהשמ לש הרואת יפוג רושיא להונ תרגסמב שיגהל שרדנש םיבושיחהו םיכמסמה לוכ תא
 .המגודל הרונו דויצ ללוכ רזבואמו שדח הרואת ףוג
 .סנפב ןקתומה דויצהו הרואתה ףוג לש םיינכט םיטקפסורפ
 .2.3 קלח 20 י"תב הדימעל ילארשיה םינקתה ןוכמ רושיא
 .תיטנגמ הידמ לע ץבוקכ םגו ספדומ טולפכ  IES טמרופב תירטמוטופ המוקע
 םידומעה יהבוג ,הרואת ידומע יגוסו ימוקימ םתואב עוציבל תוינכותה סיסב לע םיאלמ הרואת יבושיח
 .עוציבל  םיינכטה םיטרפהו חטשה תוינכותב םיעיפומש יפכ ,תועורזה יכרואו

 הייצח ירבעמ תברקב ,תמוצו תמוצ לכל ,םירשי םיעטקל תואצותה תא וארי םיירטמוטופה םיבושיחה
 .העסה תונחתו
  .תירטמוטופ הניחבמ תיפיצפס תוסחייתה שרודה טקייורפב רחא םוקמ לכל ןכו

 ,חוקיפהו ןנכתמה הרבחה לש ךרע הווש תדעוו ינפב ,ליעל שרדנה לכ תא קפסיש רחאל ןודית ןלבקה תעצה
 .שרופמב ליעל ורכזנ אל םא םג שגוהש רמוחל תופסותו תומלשה ןלבקהמ שורדל תיאשר הדעווה
 .ןימזמה ידיב היהת ךרע הווש הרואת יפוג רושיא יבגל תיפוסה הטלחהה
 
 :םישיבכ/תובוחרב 'מ 4 - 10 הבוגב םידומע לע םינקתומה הרואת יפוג
 mA  3,000 :ילאנימונ הדובע םרז הרואת רטמ 6 דע הבוגה הרואתה ידומע לע ונקתויש הרואתה יפוג

 תמישרב םיאצמנה רשואמ ךרע הווש וא תוטרופמה תורצותהו םימגדהמ ויהי ללוכ .סויזלצ תולעמ350,
 . םירשואמה הרואתה יפוג
 .SCHREDER תרבח תרצות TECEO-1 LED – 18 - 53  W םגד הרואת ףוג
 .AEC תרבח תרצות ITLO-1 LED 20 - 78 W םגד הרואת ףוג
 . VIZULO תרבח תרצות  W STORK LITTLE BROTHER 137 - 18 םגד הרואת ףוג
 ויהי ללוכ .סויזלצ תולעמ  mA 525    3,000 רטמ  8 -מ הבוגה הרואתה ידומע לע ונקתויש הרואתה יפוג

 . םירשואמה הרואתה יפוג תמישרב םיאצמנה רשואמ ךרע הווש וא תוטרופמה תורצותהו םימגדהמ
 .SCHREDER תרבח תרצות TECEO-2 LED – 87 - 221 W םגד הרואת ףוג
 .AEC תרבח תרצות ITLO-2 LED 78 - 152 W םגד הרואת ףוג
 . VIZULO תרבח תרצות  W STORK 200 - 18 םגד הרואת ףוג
 :ףוגה ינותנ
 תורשפאמה תוירטמוטופ תומוקע ןווגמבו תוחפל םילדג ינשב LED תייגולונכטב םיביטרוקד הרואת ףוג

 .50% דע לש היגרנאב ןוכסח
 רוריק תכרעמ , תיביזורוקו תימי הביבסב הדימעל רונתב רטסאילופ תקבא עובצ םוינימולא תקיצי :הנבמ
  + .C °40  דע - C °30 הביבס תרוטרפמטב יברימ םוח רוזיפל  ) Heat Sink ( תינבומ
  .םיינכמ םילכב שומיש אלל ריצ לע תחתפנ ,םוינימולא תקיצי:תלד
 .ימרט םלהב הדימע תמסוחמ תיכוכז יוסיכ
 רואה רוזיפ לש תיברמתוליעיל תוננכותמ ,AccuLED Optics תוירטמוטופ תומוקע ןווגמ: תיטפוא ׳עמ
 .LM-79 יאקירמא ןקת יפל קדבנ ,תירוחא הרואתל הלבגה םע FWT וא םיבחר וא םירצ םישיבכל

 :LED תכרעמ Optic LightBAR תומיטא תגרדב IP66 תרצות תמגודכ םידל תללוכה  PHILIPS 
LUMILEDS,  3000 רוא עבצK  עבצ תוריסמ ,CRI 70-80, תועש 50,000 םייח ךרוא  L70 )ןקת יפל קדבנ 

 . LM-80 יאקירמא
 הנגה תכרעמ הענתה ימרז תלבגה ,לופכ דודיב ,PHILIPS' ADVANCE תרצות תמגודכ :רביירד
  .VAC  120-277, 50/60Hz ילאסרבינוא הנזה חתמ ,רתי תוממחתהמ



 

 ________________ :עיצמה תמיתח     157 ךותמ 108 דומע
 

108 

  KV 10 דע (SURGE PROTECTION )  הנזה חתמ ייונישו םיקרב דגנ הנגה DELI , םע םועמע :היצפוא
 .מ“מ 60   )2 ” ( רטוקב יקפוא רוניצ לע הנקתהל םאתמ / םיגרב תועצמאב דומעל תידיצ :הנקתה
 
 
  הרואת יפוג לש הקפסה להונ

 .טרפמב ףרוצמה חפסנ יפל "הרואתה יפוגל קפס תוירחא" ספוט חולשמ לכל ףרצי קפסה
 :חולשמ לכל ףרצי קפסה
 , ןקת ות וא האלמ הקידב 20 י"תלו הז  טרפמ תושירדל קפוסמה סנפה תמאתהל COC ןרצי תרהצה
 RG  רתויב רימחמה ןוכיס תגרדב הדימע 62471 י"תת יגולויב-וטופ תוחיטבל ןקתל המאתה תקידב תדועת
 הדבעממ רושיא גיצהל שי, ליבקמ יאקירמא ןקת וא  EN60825-1  EN62471 תרשואמ הדבעמ לש וא
 .תכמסומ
  .תוחפל 65% לש CRI עבצ תריסמ לעב רואה רוקמ
 התואמ ,תולעמ 275  לש -/+ הייטס םע ןיוולקתולעמ   3000    םוחתב היהתתורונהלשעבצהתרוטרפמטב
 500 - 420םורטקפסהלשלוחכהםוחתבהנירקה לשיברמהךרעה .IEC62707 ןקתל םאתהב Binning תצובק

nm  תטלפנה תיברמה המצועהמ  55% דע הווהיו. 
 .  הקפסהל םלשומ הרואת ףוגב ןרצי/קפסה י"ע תילאודיבידניא תוקידב עוציבל TOC רושיא
 םיקפוסמ רשא הרואתה יפוג לש םיירודיסה םירפסמהו הרדסה ירפסמ תא ןייצל שי םיספטה לכב
 .חולשמב
 המאתהל הקידב תדועת לש ףוקיתו רושיאב ביוחי קפס הרבחה י"ע השענה הרואת לש טקיורפ לכ רובע
 .י"תמ לש 20 ןקתל
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 הרואתה יפוגל תורשו תוירחא ,הקפסה תובייחתה ספוט -'א חפסנ
  )רושיאה ךילהתל ףרוצמה קפסהו הרונ גוס לכלו ת"וג םגד תמגוד לכל הז ספוט ףרצל שי( 
 

 ________________________________________ : ןרצי/ןאובי/קפסה םש
 

 : קפוסמה דויצה יטרפ
 _______________________ :תרצות _______________ :הרואתה ףוג םגד
 

  _______________ :תירטמוטופה המוקעה 'סמ
 

 : תבייחמה תוירחאה תפוקת
 

 תוירחאה תפוקת * טירפה רואית
 

  :תוברל ויביכר  לכ  לע הרואתה ףוגל
 .)הלעפהה תכרעמ( רבירדלו רתי יחתמ תנגה ,רואה תורוקמל

 
  םינש 10
 

 
 .)יוסיכה( רוא רזפמו יזיפ הנבמ הרואתה ףוגל

 
  םינש 10
 

 םינש 10 .םיל הבריקה בקע םיקזנו ךותיש יעגפ דגנ הדימעלו עבצל
 .תשרדנה תוירחאה תפוקת תא ףפוחה ןמז קרפל ץראב םיפלח יאלמ תקזחאל תאזב בייחתמ קפסה
 תפוקתב ,ויביכרמ דחאב וא ת"וגב לשכ ,הרבחה לש תיעוצקמה התעד תווח יפ לע תאזו ,חכוהש הרקמב
 תאזו )ךכב תוכורכה תופיקעהו תורישיה תויולעה לכ ללוכ( ונובשח לע םילשכה תא קפסה ןקתי תוירחאה
 ,הרבחה תעיבק יפל ,תיתוחיטב תועמשמ לעב לשכ יבגלו ,לשכה ףקיהב תולתב םוי 30 דע( ידימ ןפואב
  )בתכב הרבחה גיצנ י"ע העדוהה ןתממ תועש 24 ךות היהי ןוקיתה
 תוירחאה תפוקת לכל ליעל שרדנכו  ונדי לע קפוסמה לכל תוירחאה תשירד תא םייקל תאזב בייחתמ ינירה
 וא רישי ןפואב ל"נה הרואת יפוג וקפוסי וב טקיורפ לכל הרבחל תאזב תנתינ וז תוירחא ,ליעל תטרופמה
 .םירחא םימרוג תועצמאב
 _________________________ : קפסה גיצנכ המיתח השרומ םש
 ____________ : ךיראת ______ ____________: קפסה תמיתחו /תמתוח
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 .הרואת יפוג לש הקפסה להונ -'ב חפסנ
 

 .טרפמב ףרוצמה חפסנ יפל "הרואתה יפוגל קפס תוירחא" ספוט חולשמ לכל ףרצי קפסה
 :חולשמ לכל ףרצי קפסה
 , ןקת ות וא האלמ הקידב 20 י"תלו הז  טרפמ תושירדל קפוסמה סנפה תמאתהל COC ןרצי תרהצה
  רתויב הרימחמה ןוכיס תגרדב הדימע 62471 י"ת תיגולויב-וטופ תוחיטבל ןקתל המאתה תקידב תדועת

RG0 תרשואמ הדבעמ לש וא EN60825-1   EN62471  רושיא גיצהל שי, ליבקמ יאקירמא ןקת וא 
 .תכמסומ הדבעממ
 3,000  םוחתב היהת תורונה לש עבצה תרוטרפמטב .תוחפל 65%  לש CRI עבצ תריסמ לעב רואה רוקמ
 ךרעה .IEC62707 ןקתל םאתהב Binning תצובק התואמ ,תולעמ 275  לש -/+ הייטס םע ןיוולק תולעמ
 .תיברמה המצועהמ  55% דע הווהיו  nm 500 - 420 םורטקפסה לש לוחכה םוחתב הנירקה לש יברמה
 .  הקפסהל םלשומ הרואת ףוגב ןרצי/קפסה י"ע תילאודיודנא תוקידב עוציבל  TOC רושיא
 םיקפוסמ רשא הרואתה יפוג לש םיירודיסה םירפסמהו הרדסה ירפסמ תא ןייצל שי םיספטה לכב
 .חולשמב
 המאתהל הקידב תדועת לש ףוקיתו רושיאב ביוחי קפס , הרבחה י"ע השענה הרואת לש טקיורפ לכ רובע
 .י"תמ לש 20 ןקתל
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 הרואת יפוג תקפסה רושיא ספוט
 

 הרקבו הקידב להונ יכמסמ ףורצב טקיורפ לכל רושיאל תגצומה הרואתה ףוג תמגוד חולשמ לכל ףרוצמ
 .תוירחא ספוטו םיפוגה תקפסה תא הוולמה
 

 ............... : ךיראת ............................................................................. : הדובעה םש
 ........................................................................:ישארה ןלבקה םש
 ......................................................................:  למשחה ןלבק םש
 ................................................................: ןרציה גיצנ/קפסה םש
 

 .רושיאל תגצומה הרואתה ףוג תמגוד  םע אלוממ שגוי ספוטה
 :תורעה
 .םיפוגה תקפסה ריחמב לולכ הז ךמסמב שרדנה לכ
 .םישרדנה םיכמסמה לכ ףורצב רושיאל הרואת ףוג תמגוד גיצהל שי
 

 .רושיאל תגצומה הרואתה ףוג תמגוד םע אלוממ שגוי ספוטה
 :תורעה
 .םיפוגה תקפסה ריחמב לולכ הז ךמסמב שרדנה לכ
 .םישרדנה םיכמסמה לכ ףורצב רושיאל הרואת ףוג תמגוד גיצהל שי
 

 קפסה י"ע יולימל קדבנה ןותנה
 תורעה

 /חקפמה יולימל תורעה תו
 ןנכתמה

    הרואת יפוג םגד

    תרצות
    (W)            הרואתה ףוג קפסה
    )'חי(             ףוגל  LED תומכ
    ) (mA                      הדובע םרז

 XXX mA -ב תיברמ רוא תקופת
 ןונכתה תשירד יפל

   

 . תתחפומ רוא תמצוע תונכתב םיפוג תומכ
 קפסה י"ע עצובי תונכתה    (W)            הרואתה ףוג קפסה

 ףוגה יבג לע ןמסל שי ,לעפמה
-רב ןומיסב הקופתה תא
 .אמייק

   )'חי(             ףוגל  LED תומכ
   ) (mA                      הדובע םרז

 XXX mA -ב תיברמ רוא תקופת
 ןונכתה תשירד יפל

  

  3000 (K )               רואה  עבצ 'פמט

 תורונה לש עבצה תרוטרפמט
  ךרע םע ,3000K דע היהת
 םוחתב הנירקה לש )קיפ( יברמ
 nm,םורטקפסה לש לוחכה

 45% דע לש, 500 - 420
  )קיפ( תיברמה המצועהמ
 .)תורשפה ןנתינ( ,תטלפנה

 תורעה

 גיצהל שי ףוגה םגד רושיא תרגסמב
 חפסנב טרופמכ  םיכמסמה לכ תא
 . ב"צמה
 

   DALI רואה תמצוע תוסיוול הרקב
 את - דויצ את תומיטא תגרד
 .רוא רוקמ

IP 65    

 דודיב/ I הקראה( הנגה תטיש
 ) II לופכ

   

  רתי יחתמ ינפב הנגה
 

 -ףוגב לולכ
10 KV/ KA10 
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 תוירטמוטופ תומוקע תומיא יבגל רושיא ספוט -'ג חפסנ
 )הכמסהל םידקמ ךילהל ףרוצמה )(LED ת"וג םגד לכל הז ספוט ףרצל שי( 
 

 
 : ןרצי/ןאובי/קפסה םש
 

 

 
 :הרואתה ףוג םגד
 

 

 
 :תרצות
 

 

 
 ,הלבטב םושרכ תוירטמוטופה תומוקעל םאתומו הלבטב טרופמכ K  3000 ןווג םע LED תורונל דעוימ
 : ןלהל
 

 רובע רואה ףטש ד"סמ
K עבצה תרוטרפמט 
 )lm(  קפוסמה

  ללוכ ילמשח קפסה
)W( 

 

 ירטמוטופ ץבוק םש
 

    

    

    

    

 
 : תאזב רשאמ ינירה
 טלפכ ןהו בשחמ ץבוקכ ןה ידי לע ושגוהש הרואתה יפוג ימגדל תוירטמוטופה תומוקעה לכ יכ
 םינותנה תא הנוכנ םיפקשמ ןכאו תכמסומ תירטמוטופ הדבעמ י"ע וקדבנ וא/ו ונכוה I-TABLE טמרופב
 .הכמסהל ושגוהש הרואתה יפוג לש םיירטמוטופה
 

 ____________________________ : ןאובי/ןרצי/קפסה גיצנכ המיתח השרומ םש
 

 _____________ : ךיראת         ___________  : ןאובי/ןרצי/קפסה תמיתחו /תמתוח
 

 הרואתהו למשח ןקתמל למשח תנזה
 םע םאתי ןלבקה .רפמא 80*3 לדוגב הרואת תויזכרמ תוינכותב ראותמכ ןזוי הרואתהו למשחה ןקתמ
 .חולל הרואתה ילבכ רוביח עוציבל שרדנה לכ תא עצביו חולה רוביח תא למשחה תרבח
 .למשחה תוחול רואת
 י"ע קפוסי רשא חולה .דבלב םינקתה ןוכמ חוקיפ תחתו ,ןוחטיבה דרשמ רושיא לעב ןרצי י"ע עצובי חולה
  .תינכותב ראותמכ היהי ןלבקה
 תא הנשיו ,חולה עוציב תליחת ינפל תאזו ןימזמהו ןנכתמה רושיאל דויצ תמישרו תוינכות טס שיגי ןרציה
 .ריחמ תפסות אלל ןנכתמה תשירד יפל תוינכותה
 למשח תרבח תושירדו ,ןימזמה לש תונכדועמהו תושדחה תויטרדנטסה תושירדה יפל יונב היהי חולה
 .ב"לח תקלחמ
 תרבח תושירד לכ תא עצביו םיאתי ,רוציה לעפמב חולה תא קודבל ןימזמהו ןנכתמה תא ןימזי ןלבקה
 .חולה רוביחל שרדנה לכב עיסיו למשח
 ןיירושמ רטסאילופ יאתמ יונב ,ץוח תנקתהל םיאתמ IP65 םימ ןגומ ,רשואמו םיאתמ לדוגב היהי חולה
   .ןוטב דוסי לע בכרומ רונתב יסקופא עבצב עובצ ןוולגמ חפמ וא/ו DIN 92634  ןקת יפל
 הרואתהו למשחה תונזה חול רובע ןורא ,ח"ח ינומ רובע ןורא :תונורא 2-ל קלוחמ היהי ישארה חולה
 .תותלד םע םידרפנ םיקלח 2-מ היהי ןורא לכ .ףוסמל
 .ףוסמב למשחה תונזה רובע דחא ןוראמ ויהי הנשמה תוחול
 .FGI רבנע וא  רלימ-ןא'ז תרצותמ ויהי רטסאילופמ וא רונתב עובצ  ןוולוגמ חפ תונורא
 .ןימזמה י"ע עבקי עבצה ןווג UV  דגנ הנגה עבצב םיעובצ  ויהי רטסאילופה תונורא
 .קוחרמ הרקבה תכרעמל דויצו תונכה לולכי חולה
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 רומש םוקמ קר וא ,םילבקו בשחוממ יזכרמ רמידל תונכה חולה לולכי ןנכתמהו חקפמה תטלחה יפל
 .םרובע
 הנוממה וא  חקפמה ,חטשב ןנכתמה םע עבקי קיודמה םוקימה ,ינורקע וניתוינכותב ןמוסמה חולה םוקימ
 .)ןימזמה םעטמ( הרואתה לע
 .טרפמל תופרוצמה תוינכותל םאתהב עצובי חולה הנבמ
 . טרדנטס חירב בר תרצותמ רדניליצ לוענמ ןקתוי את לכב
 .למשחה תרבח ידי לע קפוסיש הילת לוענמל הנכה ןקתות ישארה חולב ח"ח אתב
  .דצב ןוילעה קלחב ןקתותש תופעתסה תספוק ללוכ ,ץע בג םע היהי ח"ח את
 יפל תודימב לבכה ךתחו הספוקה ,הלעת וא רוניצב לבכ לחשוי ישארה קספמל תופעתסהה תואספוק ןיב
 .רוביחה לדוג
 טרופמ טולישל קיודמה חסונה .םיגרב י"ע חולל דמצויש םיטורח ץיוודנס יטלשב ןמוסי חולב דויצה לכ
 .ןרציה לצא חולה תקידב תעשב תיפוס ורסמי תוינכותב
 תרימש ןובשחב ןרציה איבי  למשחה חולב .וחוקיפ תחתו םינקתה ןוכמ רושיא לעב היהי למשח תוחול ןרצי

 .לצונמה חטשהמ %30 לש רועישב יונפ םוקמ
 וא לגעמה רפסמב טלושי ךילומ לכו רטסאילופה זגרא ללחב ןקתוי מ"מ 4*50 ךתחב תשוחנמ הקראה ספ
 .הדורטקלאה רפסמ
 .תוזאפה ןיב םיסמוע ןוזיא עצבל שי חולה רוביח רמג רחאל
 .דדובמ רמוחמ םייושע םיקרפתמ םילנפ ירוחאמ תנוולגמ תכתמ תטלפ יבג לע בכרוי למשחה חולב דויצה
-וליק 56 רצק םרז ,זואה גניטסוו ABB וא ןלר'ג ןלרמ תרצותמ הקספה לילסו דמצמ םע היהי ישאר ז"פמ
 .ישארה קספמה לעמ הגרדב ויהי הריבצה יספ .תננווכתמ תינורטקלא הנגה םע תוחפל רפמא
 .םינומיס ללוכ םילגעמה ןיב תיזיפ הדרפה םע ויהי ןותחתה קלחב םיקדהמה
 םע ,B.B.C וא ןלר'ג ןלרמ ,רלומ רנקולק םינרצי ,םירשוגמ רפמא-וליק 10 רצק םרזל ויהי םית"מאמה
 ויהי תואיציהו ,סמועה יפל הריבצה ספל תורישי רבוחי ת"מאמ לכ .די תעיגנ דגנ םיעגמה לע הנגה
 35-ו ,מ"מ 25 םיטוחל הקראהו ספא יספו מ"מ 16 טוחל םיקדהמ .ןותחתה - קלחב םיקדהמל תורבוחמ
 לדוגב חולב ישאר ןעגמ .םינומיס ללוכ םילגעמה ןיב תיזיפ הדרפה םע ויהי ןותחתה קלחב םיקדהמה מ"מ
   .סנמיס ,קינכמלט   ,AC3 , B.B.C -ב םירפמאב  תינכת יפל
 .סמועב דמועה ןרצי גוס ותואמ היהי ןעגמ רצקמ 'זפמ
 .דמצמ תידי םע טקפ םגד ,ל"נה םיבצמב היהי דוקיפ ררוב 'זפמ
 .ינדי.1
 .קספומ.2
 .היגרנא רקב ךרד הלעפה.3
 .ליבקמב ןועש סולפ ירטקלא וטופ את.4
 .ןייליסרג תמגודכ תועש 150 -ל תינכמ הברזר םע דוקיפ ןועש
 .תיניע םע ןייליסרג םגד DS053 ירטקלא וטופ את
 .ח"חמ הסינכב ספא רסוחב ישרה קפמה תקספהל חתמ רסוח רסממ
 .דוסי תקראהל ספ
   ללוכ חולה תראהל . W 11 P.L תיטנסרואולפ תרונ םע IP 65 םיימ ןגומ םוטא הרואת ףוג

    80 לכל .תלדה תחיתפב תיטמוטוא הלעפהל ןקתומ לובג קספמ ללוכ ק"חו ז"מו החטבה
 .דחא הרואת ףוג ןקתוי חול תיזח מ"ס
 . HRC תנגה םע א"ק 100 -ל B.B.C וא DEHN  תמגודכ חתמ תצירפ דגנ החטבה
 תודובעה לכ ,ןרציה   תויחנה יפל םתלעפהל םישורדה םירמוחהו םירזיבאה לכ הנקתהו הקפסה ללוכ חולה
 .ףיעסה ריחמב םילולכ םירזיבאהו

 .למשחה חולב הנכה ללוכ ןוטבב העקשהל תינכותה יפל תכתממ תרגסמ תקפסא
 

 למשחה תוחול עוציבל תורעה
 .רושיאל  ןלבקה י"ע  שגוי רשא חולה לש למשח תינכת יבג לע םינמוסמ םינוכדעו תורעה האר
 .תינכתב ןמוסמה יפל זוחא 30 תוריתי םע שרדנה ךרואב ויהי הריבצ יספ
 .ביציו קזח הנבמ חיטבהל ידכ ןרציה לש תושירדה יפל היהת ל"נה םיקוזיחה תומכ
 .ירלודומ היהיו תוליסמ לע ןקתוי דויצה לכ
 .חקפמה םע םאתל שי עוציב  .םיאתמה לדוגב םינורגיטנא ןיקתהל
 .םינוש םילגעמ לש םית"מאמ ןיב םירשג ויהי אל .הריבצ יספל תורישי רבוחי לגעמ לכב ת"מאמ
 .ךתחב הדרוה ילב – למשחה קוח יפל םית"מאמ םרזל םאתהב היהי םיטוח ךתח
 .םיקדהמל םילבכה לש הרישי הסינכ חיטבהל ידכ תוסינכה לוממ ונקתוי םילבכ רוביחל םיקדהמ
 -ו "ספא" יספו םיקדהמ תבכרהל קוזיח ליפורפ ךותב םיקדהמה ,הספוקב ונקתוי A 250 הריבצ יספ
 לש חנ רוביחו ישפוח רבעמל םישורדה םיקחרמ חיטבהל ידכ שורדה ךרואב תודדובמ תוילגר לע "הקרא"
 .םינוכדעו תורעה םע חולה לש תינכת האר – הסינכ יקדהמל םיכילומ
 .דרפנ גרובל רבוחי "הקרא" -ו "0" ךילומ לכ
 .םינוכדעו תורעה םע חולה לש תינכת האר – "הקרא" -ו "0" יספל םירוביח
 .םינוכדעו תורעה םע חולה לש תינכת האר - CI תואספוק ךותב דויצ תנקתה
 .םידדוב םירפוטס םע הביצי היהת  תוליסמב םית"מאמ תנקתה
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 קרבה יקרופ תא םקמל שי  .םירשוגמ אל A50X1 םיזאמ 4 י"ע החטבא עצבל שי B+C םגדמ קרב יקרופל
 .דויצה ראשל םהיניב הציחמ  עצבלו הריבצ יספ םקמל שי םאתהב - תדרפנ 3CI תספוק לש ןוילע קלחב
  .םינוכדעו תורעה םע חולה לש תינכת האר חולה ךותב הרואת ףוג תנקתה
 .חולה תיזח לעמ ןקתוי הרואת ףוג 

 ןיב 'מ 4.5 ךרואב לבכ ןיכהל שי , רישי רוא תעינמל ןוגג םע ,ןוראב רוחב ןקתוי )לצוטופה ןיע( רוא שח אתה
 ל"נה לבכה תאיצי רובע ןורגיטנא לש םוקימ חולל ץוחמ ןקתומ אתהו הדימב .רוא שח אתהל םיקדהמ
 .חקפמה םע םאותי
   ספו "0" ספ ךישמהל שי )35X5( הנזה וק לש "הקרא" ו "0" ספ לש םידיג רוביח רובע 
 .לבכ לענ י"ע מ"מ 35 רטוק םידיג רוביחל ספ לכב מ"מ 8 רטוקב םיגרב 2 עצבלו "הקרא" 
 .תוחפל מ"מ 50 רטוקב םיטוחב עצבל שי "הקראה" יספ ןיבו "0" יספ ןיב םירשג 
 .תואספוקל ץוחמ הקרא ספו  CI תואספוק ךותב "הקרא" יספ ןיב םירשג ינש עצבל שי 
   םימוא םע םיגרבב CI תואספוק םיסכמל רבחל שי םידמצמ םע "טקפ" ז"מ לש תוטזור 
 .חפ יגרבב אלו  
   – םיטלש חסונ .תכתמ יגרב אלל םיסכמב בטיה םיקזוחמ "ץיבדנס" יטלש ויהי םיטלשה 
 .קחמנ יתלב שוטב עצובי דויצה לע ןומיס .םינוכדעו תורעה םע חולה לש תינכת האר 

 .םינוכדעו תורעה םע חולה לש תינכת האר – םיקדהמ ילגרס
 .חולה לש תיתוחיטב הקזחא חיטבהל ידכ םישורדה םייוסיכ ויהי

 .םינוכדעו תורעה םע חולה לש תינכת האר – דוקיפו חכ תומכס
 .םינוכדעו תורעה םע חולה לש תינכת האר – חולב דויצ
  . הקראה חפו חולה לש הדובעה חפ ןיב םירשג ינש עצבל ןכו  

 .IP – 65 -מ תוחפ אל תומיטא תגרדב היהי תותלד םע ןורא
 .םיאתמה רמוחה י"ע םדודיבל גואדלו תלדה ירוצעמ םע םיזגראה תא ןימזהל שי

 תא םאתיו עוציב תלחתה ינפל תוחולל דויצ תמישרו רוצי תוינכות ןנכתמהו חקפמה רושיאל שיגי ןלבקה
 םילבכ תוסינכו םירבעמ עוציב טרפ ,תואספוק הנבמ תנקתה ,תואספוקה ךותב דויצה תנקתה יטריפ
 .הדובעה תוליפכ עונמל ידכ 'וכו חולל םיכילומו
 :םיללוכה ,תינכתה יפל הרקבה תכרעמ לש םיביכר ונקתוי היזכרמב
  :הרקבה זכרממ טלשנ הרואת רקב
 ללוכה הרואתה תייזכרמב הנקתהל דעוימה תיראלולס תרושקתב הרקב זכרממ טלשנה הרואת רקב
 ךרעו תוכיא הווש וא מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה EN-DLCS-GW :םגד ,תמגודכ ,תונעטנ יוביג תוללוס
 .ב"צמה ינכטה טרפמה תושירד לכל הנועה
  :םיעוריאו תולקת יוויחל תוילטיגיד תוסינכ תדיחי
 :םגד , תמגודכ ,הרואתה תייזכרמב ןקתומה ,םיעוריאו תולקת יוויחל תוילטיגיד תוסינכ לש הבחרה תדיחי

EN-RT-EX-9063D ינכטה טרפמה תושירד לכל הנועה ךרעו תוכיא הווש וא מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה 
 .ב"צמה
  :DALI תרושקת םאתמ תדיחי
 :םגד , תמגודכ ,DALI תודיחי 64 דע הטילשל הרואתה תייזכרמב ןקתומה  DALI תרושקת םאתמ תדיחי

EN-CCU-I 
           .ב"צמה ינכטה טרפמה תושירד לכל הנועה ךרעו תוכיא הווש וא מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה
 : REPEATER DALI תדיחי
 הצק תודיחי 64 דע לועפתל הרואתה דומעב וא הרואתה תייזכרמב תנקתומה REPEATER DALI תדיחי

DALI םגד , תמגודכ ,רטמ 300 דע לש וק ךרואבו:  EN-REP-DALI 
  .ב"צמה ינכטה טרפמה תושירד לכל הנועה ךרעו תוכיא הווש וא מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה
  :DALI תרושקת וקל ןגמ תדיחי
 לש וק ךרואבו DALI תודיחי 64 דע לועפתל הרואתה תייזכרמב ןקתומה  DALI תרושקת וקל ןגמ תדיחי
 EN-DLP-1 :םגד , תמגודכ ,רטמ 300 דע
           .ב"צמה ינכטה טרפמה תושירד לכל הנועה ךרעו תוכיא הווש וא מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה
 :DALI   חוכ קפס תדיחי
 הצק תודיחי 64 דע לועפתל הרואתה דומעב וא הרואתה תייזכרמב תנקתומה DALI   חוכ קפס תדיחי

DALI םגד , תמגודכ:  EN-PS-DALI 
  .ב"צמה ינכטה טרפמה תושירד לכל הנועה ךרעו תוכיא הווש וא מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה
  :DALI תרושקת קשממ םע הירטמלטו גותימ תדיחי
 LED סנפ לועפתל דויצה שגמב וא הרואתה תייזכרמב ןקתומה  DALI תרושקתב הירטמלטו גותימ תדיחי
 EN-MES-DALI :םגד , תמגודכ ,

          .ב"צמה ינכטה טרפמה תושירד לכל הנועה ךרעו תוכיא הווש וא מ"עב  קטלנא י"ע קוושמה
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 .הרואתה תרקב תכרעמו דויצל דחוימ ינכט טרפמ
   :יללכ
 .הרואת ידומע לע  םינקתומה , LED הרואת יפוג תועצמאב  תמשוימ םישיבכה תרואת
 תכרעמ תנקתה בייחמ היגרנאה תכירצ לע הרקבו ןוכסיח ןכו הקוזחתה ,תורישה תמרב רופישב ךרוצה
 ינמזב קויד תוברל ,ריעה יבחרב סנפ לכ לעו הרואת תייזכרמ לכ לע הטילש תרשפאמה קוחרמ הרקב
  .דדובה סנפה תמרב שרדייש לככ םועמע ,תולקת יוויח ,היגרנאה תכירצ לע חווידו הדידמ ,יוביכו הקלדהה
 

 :הרואתה יפוגו הרואתה תויזכרמ ןיבל הרקבה זכרממ םינותנה תרבעהו תרושקתה רואית
 הרואתה יפוג לכלו הרואתה תייזכרמ ןיבל הרקבה זכרמ ןיב ,תינוויכ-וד ,םינותנ תרבעה רשפאת תרושקתה
 יוהיז ךרוצל  ,ID תילטיגיד תבותכ ילעב ויהי סנפ לכו הרואת תייזכרמ לכ ,הרואתה תייזכרמ ךרד חטשב
 .תיתצובק תורשקתה וא תילאודיווידניא תורשקתהו
 

 תא רשפאמה ,תינוויכ-וד ,םינותנ תרבעהו תרושקתל שמשמה הרואת רקב  ןקתוי הרואת תייזכרמ לכב
 :ןלהל טרופמה
 .תיווק תרושקת תועצמאב ,הרואתה יפוג ןיבל הרואתה תייזכרמ ןיב םינותנ תרבעה
 TCP/IP תרושקתב ,הרקבה זכרמ ןיבל הרואתה תייזכרמב ןקתומה הרואתה רקב ןיב םינותנ תרבעה
 . GPRS יראלולס םדומ תועצמאב
 
  :הרקבה זכרממ ,קוחרמ טלשנ הרואת רקב
 ,םינותנ תרבעהל הנחתכ שמשיו ,ID תילטיגיד תבותכ לעב היהי ,הרואתה תייזכרמב ןקתוי הרואתה רקב
 :ןלהל טרופמכ ,חטשב סנפ לכלו הרקבה זכרמ ןיב ,ינוויכ-וד
 ינמז ןוכדעו העיבק תוברל , סנפ לכ רובע וא/ו הייזכרמה רובע הרקבה זכרממ םילבקתמה םינותנ

 ,היגרנאב ןוכסיח וא/ו הדובע תוינכות ןוכדעו העיבק ,םוזי ןפואב יוביכו הלעפה ,םייטמוטוא יוביכ/הלעפה
  .'וכו םיילועפת םירטמרפ תסנכה ,ׁ◌RTC)ׁ◌( םינועש ןורכנס
 ,ינדי( ררוב קספמ בצמ יוויח ,םינעגמ בצמ יוויח ,הייזכרמה לש סוטאטס ינותנ הרקבה זכרמל הרבעה
 ינותנ ,םיילמשחה םירטמרפה תרבעה תוברל ,תלד בצמ ,)קוחרמ הרקב ,ימוקמ הקלדה ןועש  ,קתונמ
  .הרואתה תייזכרמב ןקתומה ימוקמ ילטיגיד דדוממ למשח תוכיאו הכירצה
 לוקוטורפב רדגומכ )תיווק תרושקתב( חטשב סנפ לכמ םילבקתמה םינותנה תא הרקבה זכרמל הרבעה

DALI  עניהה תודיחי לש DRIVER  ה יסנפ לש LED  , ןקת תושירדל םאתהב IEC62386.  
 תרושקתב המכחה ריע לש בושחמ תכרעמ לא הרקבה ה הרואתה לוהינ תנכתמ תוארתהו םינותנ  הרבעה
 . הרואתה תויזכרממו חטשב סנפ לכמ םילבקתמה םינותנה תוברל TCP IP וא סבדומ   לוקוטופב תיווק
  תא ריבעהל ןכו
 
 :הרואתה ןקתמ לש הדובע יבצמ השולש רשפאי רקבה
 .םיסנפ תצובק וא סנפ לכ לש ינדי ןפואב קותינ וא הלעפה  - תינדי הלעפה
 תודוקפל םאתהב הרואתה ןקתמ לש יטמוטוא קותינו הלעפה  - תימוקמ הלעפה
 רקב תנכותב ןקתומה ימונורטסאה ןועשה תנכותמ ולבקתיש         
 .הרואתה         

 תודוקפל םאתהב הרואתה ןקתמ לש יטמוטוא קותינו הלעפה - קוחרמ הלעפה
 זכרמב לוהינה תנכותב ןקתומה ימונורטסאה ןועשה תנכותמ ולבקתיש 

 .הרקבה זכרממ תלבקתמה תינכותה יפל ולעפויו "קוחרמ הלעפה" בצמב ודבעי הרואתה ירקב לכ .הרקבה
 הלעפה" לש בצמל יטמוטוא ןפואב רובעי הרקבה זכרמ םע תרושקת תלקת ההיז הרואתה רקבו הדימב
 .תימוקמה דוקיפה תינכותל םאתהב םיסנפהו הרואתה תייזכרמ תא ליעפיו  "תימוקמ
 

  :)O/I ל הבחרה תדיחי ללוכ( ןלהל טרופמכ I/O תוסינכ לולכי הרואתה רקב
 הז ךמסמב םיטרופמה הרואתה תייזכרמ ךותב םייוויחה ךרוצל םישרדנה  I/O  תוסינכ םניה ןלהל שרדנה
 ,ישאר קספמ ,רתי חתמ ינגמ בצמ ,ישאר ןעגמ בצמ ,תלד בצמ ,ררוב קספמ בצמ יוויח :תמגודכ ,תוינכותבו

 .'וכו ,םיתמ"אמ בצמ
 

 :ןלהל טרופמכ תרושקת תואיצי לולכי הרואתה רקב
 רקב ןיב  ,תוינכותבו הז ךמסמב טרופמכ ,םינותנה תרבעהל תשרדנה תרושקתל תפסותב וניה ןלהל שרדנה
 .תרושקתה ימאתמ ןיבלו הרקבה זכרמ ןיבל הרואתה
  .שרדייש לככ ,תודיחי 64 דע ,הצק תודיחיל תיווק תורבחתהל  - DALI תרושקתל האיצי

   .הרואתה תיזכרמב ןקותיש היגרנא דמ רוביחל  RS485 MODBUS – 1 סמ תירוט תרושקת
 ריעל תוקשממתו םיפסונ   I/O ירקב לש הבחרה רובע  MODBUS RS485  2 'סמ תרושקת תאיצי

  .המכחה
 
 )SATEC 130E תמגודכ( ינוציח היגרנא דמ תאירק
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 וז הדיחימ הכירצה ינותנ תא דירוי הרואתה רקב ,SATEC תדיחי הרואתה תייזכרמב ןקתותו הדימב
  MODBUS RS485 תרושקת תועצמאב ורבעוי םינותנה .הרקבה זכרמב לוהינה תנכותל םריבעיו

 .ולא תודיחי יתשב תנקתומה
 

  :תרושקתה םאתמ
 וד ,םינותנ תרבעהל שמשיו ,ID תילטיגיד תבותכ לעב היהי ,הרואתה תייזכרמב ןקתוי תרושקתה םאתמ
 וא/ו הרואתה תייזכרמב ןקתומה  DALI וק רבגמ תועצמאב ,הרואתה רקב ןיבל םיסנפה ןיב ,ינוויכ
 םירטמרפה תא וללכיו תיווק תרושקתב ורבעוי םינותנה . הרואתה ףוג לש הלעפהה תכרעמ לע הטילשל
 .IEC62386 DALI ןקתב רדגומכ םיאבה
 
 :DALI תרושקתב הירטמלטו גותימ תדיחי

 הדיחיה .DALI תילטיגיד תבותכ לולכתו דומעה סיסבב דויצה שגמב וא הרואתה ףוגב ןקתות הדיחיה
 הרואת יפוג םגו )תצמו לבק ,יטנגמ קנשמ םיללוכה( דילהלטימ/ג"לנ הרואת יפוג לש לועפת רשפאת
 ..230V±10% 50Hz לש תשר חתמבו טאו 1000 דע לש קפסהב LED תייגולונכטב
 יוביכ ,הלעפה תוברל הרואתה ףוג לע האלמ הטילש רשפאמה  DALI תרושקת קשממ לולכת הדיחיה
 .תולקת יוויחו היגרנאה תכירצ ינותנ תאירקו
 :ןלהל טרופמה רשפאתי  DALI תרושקתה תאיצי תועצמאב
 :הרואתה ףוגמ הירטמלט
 הרונה לש הדובע תועש ,רבטצמ ש"טוק ,יביטקא קפסה ,קפסה םדקמ ,הכירצ םרז ,תשר חתמ תאירק
 .רבטצמב
 :תונגה
 .רתי חתמו רתי םרז ינפמ תונגה לולכת הדיחיה
 :תולקת יוויח
 .קתונמ הרואת ףוג ,לוקת לבק ,הלוקת הרונ ,הגירח הרוטרפמט ,ןיקת אל הסינכ חתמ ,רתי םרז
  : DALI תרושקתה וק לע הלקת חתמ ינפמ הנגה
 חתמה תא םוסחתש תיביטקא הנגה לולכת הדיחיה ,תרושקתה וק לע תשר חתמ רוביח לש הלקת תעב
    .ותפלחהב ךרוצ אלל דקפתל ןקתהה בושי הלקתה חתמ תרסה תעב .תכרעמה יביכרל קזנ םרגי אלו הובגה
 :הנבמ
 .הרואתה ףוג ךותב וא הרואתה דומעב ןקתומה דויצה שגמב הנקתהל םיאתת הדיחיה
 - 10°C-) לש הביבס תרוטרפמטב הדובעלו הביבסה יאנתל םיאתמה ירמילופ רמוחב הקוצי היהת הדיחיה

60°C). 
 .לופכ דודיב :תילמשח הנגה
 .הרואתה ףוגב וא דויצ שגמב הנקתהל המאתה :הנקתה
 

  :DALI וק רבגמ
 :הרואתה תייזכרמב ןקתומה וק רבגמ
 רבגמ תאיציל .םיסנפ 64 דע לש לועפת רשפאיו תרושקתה םאתממ לבקתמה לנגיסה תא ריבגי וקה רבגמ
 .םיסנפה 64 לועפתל ידועיי DALI חוכ קפס רבוחי וקה
 .הייזכרמהמ םירטמ 300  לש יברמ ךרואב DALI תרושקת וקל רדגומ וקה רבגמ
 :הרואתה דומעב ןקתומה וק רבגמ
 רבגמ תאיציל .םיסנפ 64 דע לש לועפת רשפאיו תרושקתה םאתממ לבקתמה לנגיסה תא ריבגי וקה רבגמ
 .םיסנפה 64 לועפתל ידועיי DALI חוכ קפס רבוחי וקה
 . ןקתוה ובש דומעהמ םיפסונ םירטמ 300  לש יברמ ךרואב DALI תרושקת וקל רדגומ וקה רבגמ
  : DALI תרושקתה וק לע הלקת חתמ ינפמ הנגה
 חתמה תא םוסחיו תיביטקא הנגה לולכי וקה רבגמ :תרושקתה וק לע תשר חתמ רוביח לש הלקת תעב
    .ותפלחהב ךרוצ אלל דקפתל ןקתהה בושי הלקתה חתמ תרסה תעב .תכרעמה יביכרל קזנ םרגי אלו הובגה
 :הנבמ
 .הרואתה ףוג הרואתה דומעב ןקתומה דויצה שגמב וא הרואתה תייזכרמב הנקתהל םיאתת הדיחיה
 - 10°C-) לש  הביבס תרוטרפמטב הדובעלו הביבסה יאנתל םיאתמה ירמילופ רמוחב הקוצי היהת הדיחיה

60°C). 
 .לופכ דודיב :תילמשח הנגה
 .הרואתה תייזכרמב וא דויצ שגמב הנקתהל המאתה :הנקתה
 

  :DALI תרושקת וקל חתמ ןגמ
 ןיבל היזכרמב ןקתומה תרושקתה םאתמ ןיב רבחמה  DALI ה תרושקת וקב היזכרמב ןקתוי חתמה ןגמ
 .הייזכרמהמ  םירטמ 300 דע לש קחרמב הרואתה דומעב תנקתומה וקה רבגמ תדיחי

  : DALI תרושקתה וק לע הלקת חתמ ינפמ הנגה
 חתמה תא םוסחיו תיביטקא הנגה חתמה ןגמ עצבי ,תרושקתה וק לע תשר חתמ רוביח לש הלקת תעב
 ןקתהה בושי הלקתה חתמ תרסה תעב .תכרעמה יביכרל קזנ םרגי אלו תרושקתה םאתמל הרידחמ הובגה
    .ותפלחהב ךרוצ אלל דקפתל
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 :הנבמ
 .הרואתה תייזכרמב תנקתומה תילמשח הנקה תביתב הנקתהל םיאתת הדיחיה
 - 10°C-) לש  הביבס תרוטרפמטב הדובעלו הביבסה יאנתל םיאתמה ירמילופ רמוחב הקוצי היהת הדיחיה

60°C). 
 .לופכ דודיב :תילמשח הנגה
 
  :DALI ל ידועיי חוכ קפס 

 .DALI תרושקת םע םיסנפ 64 דע לש רוביחב  13-22.5VDC לש חתמ קפסי חוכה קפס
 .DALI    IEC62386 ןקת תושירדל םאתהב ,םומיסקמ 250mA היהי תרושקתה לש םיקפדה םרז
  : DALI תרושקתה וק לע הלקת חתמ ינפמ הנגה
 חתמה תא םוסחיו תיביטקא הנגה לולכי חוכה קפס ,תרושקתה וק לע תשר חתמ רוביח לש הלקת תעב
    .ותפלחהב ךרוצ אלל דקפתל ןקתהה בושי הלקתה חתמ תרסה תעב .תכרעמה יביכרל קזנ םרגי אלו הובגה
 :הנבמ
 .הרואתה ףוג הרואתה דומעב ןקתומה דויצה שגמב וא הרואתה תייזכרמב הנקתהל םיאתת הדיחיה
 - 10°C-) לש  הביבס תרוטרפמטב הדובעלו הביבסה יאנתל םיאתמה ירמילופ רמוחב הקוצי היהת הדיחיה

60°C). 
 .לופכ דודיב :תילמשח הנגה
 .הרואתה תייזכרמב וא דויצ שגמב הנקתהל המאתה :הנקתה
 

 :הרקבה זכרמב תילועפתה הנכתה
 .טנרטניאה תשר לע םינקתומה םיבשחממ תימוקמ השיג רשפאת לוהינה תנכות
 תנכות  .תמאות  OFFICE תנכותו 7 תונולח תנכות ילמשח יוביג  לולכי לוהינה תנכות ןקתות ובש בשחמה
 .ןימזמה תטלחה יפ לעו ךרוצל םאתהב םייוביג םויק רשפאת לוהינה
 הרויש יפכ ןכותל הפישח תומרל םאתהב תונוש תואמסיס םע םישרומל קר רשפאתת לוהינה תנכותל השיג

  .ןימזמה
   .תיביטקארטניא הפמ לע הרואתה תויזכרמו הרואתה יפוג תא גיצת לוהינה תנכות
 1,000 -כו םיסנפ 50,000 -דע ללוכה תינוריע הסירפב הרואתה ךרעמ תא להנל ןנכותמ הרקבה זכרמ
 הרואת תויזכרמ
 . MODBUS TCPIP המכחה ריעה וקיורפל תוקשממתה רשפאת הנכתה
  .ימונורטסא ןועש לש רטשמב עצבתת הרואתה תלעפה
 וא/ו הרואת תויזכרמ וא/ו םיסנפ לש תוצובק  לא ,םינותנה תרבעהו םידקמ ןונכת רשפאת לוהינה תנכות
 .דדוב סנפ תמרל
 לכ .תונוש הדובע תוינכות עובקל ןתינ הצובק לכל .םיסנפו תויזכרמ ,תוצובק לש העיבק רשפאת הנכותה
  .תונוש םועמע תומר ישיחרת 8 דע לולכת הדובע תינכות
 טרופמה תא רשפאתו קוחרמ הרקב ,ימוקמ ,ינדי ,קתונמ :הייזכרמה לש הדובעה בצמ תא גיצת הנכותה
 .:ןלהל
 :ינדי הלעפה בצמ
 .'ודכו םועמע תעיבק ,יוביכו הלעפה - תמגודכ ינדי ןפואב הרואתה יבצמב הטילש 

 :קוחרמ הלעפה בצמ
 ירקב תא םאתהב ןיזמו  ,ליעפמה י"ע שארמ ורדגוהש  תוינכות תועצמאב לועפתה תא להנמ הרקבה זכרמ
 הדובע בצמל רובעי ,הרקבה זכרמ םע תרושקת ןדבוא ההזמ חטשב הרואתה רקבו הדימב .חטשב הרואתה
 .יטמוטוא ןפואב ימוקמ
  : ימוקמ הלעפה בצמ
 רקבל וחלשנש תוינכתל םאתהב םייטמוטוא יוביכו הלעפה רשפאתת הרקבה זכרמ םע תרושקתב לשכ תעב
  .)הרואתה רקבב וטלקנו ליעפמה י"ע שארמ ועבקנש הדובע תוינכות( הרקבה זכרממ ,הרואתה
 :רשפאי הרקבה זכרמ לש הטילשה קשממ
 .)הנגהו אמסיס תועצמאב( טנרטניאה תועצמאב הסינכ
 .רבוחמ שמתשמ ןיא רשאכ םג הרואתה תכרעמ לש העובק הטילשו עובק רוטינ

 .טנרטניאהמ הטילש תורשפא
 .היזכרמ לכו סנפ לכ , הרואתה תכרעמ תגצה
 . שיבכה תפמ לע םינותנה תא גיצהל תורשפא
 .הרואת ירקב ,הרואת תויזכרמ ,תמגודכ תכרעמל םיביכר ףיסוהל תורשפא
 .  SATEC ה תדיחימ היגרנאה תכירצ ינותנ תגצה
 :תויצקנופ
 .קוחרמ יוביכו הקלדה
 .הדובע תוצובקל םיסנפהו הרואתה תויזכרמ תקולח
 .תוצובק יפל הדובע תוינכות תעיבק
 .תוחפל העש לכ תכרעמ בצמ ןוכדע
 ..וכו SIM רפסמ ,סוטאטס ,GPS םוקימ ,םוקימ ,תילטיגיד תבותכ ,תמגודכ :תויזכרמה ינותנ תגצה
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 ,הרונ/סנפ גוס ,סוטאטס ,GPS םוקימ ,םוקימ ,תילטיגיד תבותכ ,תמגודכ :םידומע/םיסנפה ינותנ תגצה
 ..וכו הלעפה דויצ
 ,םימרז ,םיחתמ ,היגרנא תכירצ :הרואת התייזכרמ לש הירוטסיה וא/ו תמא ןמזב הכירצ ינותנ תגצה
 .'וכו ,הרוטרפמט ,םיקפסה ,קפסה םדקמ
 םדקמ ,םימרז ,םיחתמ ,היגרנא תכירצ :הרואתה ףוג לש הירוטסיה וא/ו תמא ןמזב הכירצ ינותנ תגצה
 .'וכו ,הדובע תועש ,הרוטרפמט ,םיקפסה ,קפסה
 ,הדובע תועש ,רבטצמ קפסה ללוכ תדדוב הרונמ וא/ו תורונמ תצובק ,היזכרמ לכל היגרנא תוחוד תקפה
 .'ודכו ,קפסה םדקמ
 ,ןנכותמה ןמזה ןמז ךותב תלעופ אל הרואת ,ןנכותמה ןמזל ץוחמ היגרנא תכירצ ,היזכרמ תולקת חווד
 .'וכו תרושקת  ,הרואת רקב ,י"חח חתמ תקפסאב הלקת
 תקפהל EXCEL תנכותל אוצי תורשפא תוברל 'וכו ,תולקת ,ןוכסיח ,היגרנא תכירצ :םיזכרמ תוחוד
 .בקעמ תוחודו םיפרג

 .הירוטסיהו תמא ןמזב תולקת לש ח"וד תקפה
  
 :ילמשח יוביג
 תקספה תעב םינותנה תרימשל ,"ףידנ יתלב ןורכיז" ,תיביספ םינותנ יוביג תכרעמ לולכי הרואתה רקב
 תועש הנומש ךשמל ילמשח יוביג תורשפאמה תונעטנ יוביג תוללוס י"ע תיביטקא יוביג תכרעמ ןכו למשח
 .הרקבה זכרמ םע ,תינוויכ וד ,םינותנ תרבעה רשפאלו ,תוחפל
 

 )הלועפו הביבס יאנת( :רזעה תודיחיו הרואתה רקב
 טרופמכ תושירדב הדובעל ומיאתיו חטשה יאנתל םימאותה הביבס יאנתב הלועפל דעוימ  היהי דויצה לכ
 :ןלהל
 .תוחפל )+50 (C דע )-C °10 ( הביבס 'פמט
 .95% דע 0 תיסחי תוחל
 .הרואתה תייזכרמ ךותב ןקתומה למשח חול ךותב הניקת  הלועפ
 תיטנגמ-ורטקלא תומיאת(  IEC61547 ןקת תושירדבו ,םייקש לככ ,ילארשי ןקת תושירדב תודימע
 .)'וכו יטטס למשח תוקרפתה ,חתמ ילושחנב תוניסחל תושירדו
 .)הרואתה ןקתמב וידר תוערפה םע הביבסב הניקת הדובעל המאתה( EN50515 ןקת תושירדב תודימע
 
 למשח תנזה
 .  230V ±10% 50Hz למשח תשרמ הנזה
 תרוטרפמט םוחת לכב תוחפל 'עש 8 לש יוביגל תומיאתמה תונעטנ תללוסו ןעטמ לולכי הרואתה רקב
 .הביבסה
 .תוחפל םינש 5 – םייח ךרואל הקזחאו לופיט אלל םוטא גוסמ ויהי תוללוסה
 םירביירד ,תרושקתל "SYSTEM" -ה תנכות  :ללוכ הנכותל תימינפ יוביג תדיחי לולכי הרואתה רקב
 .תוחפל הנש ךשמל )םינומ( םירבצנ םיכרע תרימשו םירטמרפ תרימש ,תרושקתל
 דויצה תרדגהו ןויפא
 :תמגודכ ,מ"עב קטלנא י"ע םיקוושמה םיאבה םיביכרה תא לולכי דויצה
 EN-DLCS-GW :םגד ,הרקבה זכרממ טלשנ הרואת רקב
  EN-RT-EX-9063D :םגד , O/I תדיחי
 EN-CCU-I :םגד ,תרושקת םאתמ תדיחי
 EN-PS-DALI :םגד + EN-REP-DALI :םגד ,וק רבגמ תדיחי
 EN-DLP-1 :םגד , DALI תרושקת וקל חתמ ןגמ תדיחי
  EN-MES-DALI :םגד ,הירטמלטו גותימ תדיחי
 

 תרושקת תויתשת – 18 קרפ
 קרפה תלוכת
 לש 18 קרפב ,תוינכתב תולולכה תוארוהל ףסונב ,תרושקת תויתשת עוציב לע תורוהל אב הז קרפ 

 יטרפמב ,םינקתב ,1'ג ךמסמב םילולכה תרושקתה תורבח לש םיטרפמב ,הינב תודובעל יללכה טרפמה
 .הז הזוח/תועצה עיצהל הנמזהה יכמסמ ראש לכבו ילארשיה םינקתה ןוכמ
 תודובעה עוציב
 .תיתשתה תעצבתמ הרובע תרושקתה תרבח לש ינכטה טרפמה יפ לע היהי תודובעה עוציב 

 תורנצ
 .תרושקתה תורבח טרפמל םאתהב ויהי הדלפה תורוניצ .א
 .1531 ןקתב ודדמיו תונושה תרושקתה תורבח ןויפאל םאתהב ויהי 50 רטוק תורוניצ .ג
 ע"קימ ןטקי אל ךא חודיקה עוציב ךרוצל שרדנל םאתהב היהי שימג חודיקב תורוניצה ןפוד יבוע .ד

 .ןליתאילופ תורוניצ יבגל 11
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 םיריחמה תלוכתו הדידמ ינפוא
 יללכ
 הינב תודובעל יללכה טרפמב תולולכה תוארוהל םאתהב ויהי םיריחמה תלוכתו הדידמה ינפוא .א
 .ךשמהב םיטרופמה םיפיעסה יבגל תוארוהה ןלהל .תרושקתה תורבח לש םיינכטה םיטרפמהו
 תורבח לש םיינכטה םיטרפמה תוארוהבו הינב תודובעל יללכה טרפמב תולולכה תוארוהל ףסונב .ב
 :םיריחמה םיללוכ תרושקתה
 לש רותיאו ןומיס ךרוצל תיתשתה תורבח לכ םע םינומיסו םירויס םואית ,ןלבקה תוירחאב עוציב )1
 תלחתה םרט תיתשת לכל יזיפ תומיא עוציבו םירישכמ ידי לע םיווקה יוליג ,הדובעה רוזאב תויתשתה
 .תוריפחה
  .רתאל תיתשתה תורבח לכמ ןלבקה תוירחאב םירתיה תאצוה )2
 .תוכרעמה לכ לש חטשב ןומיס  )3
 היקשה יווק ללוכ הדובעה יאוותל תוליבקמ וא תוצוחה תויתשתה לכ תומלש לע תידעלב תוירחא )4
 .תוימוקמו תויצרא תויתשתו םיימוקמ
 

 האלמ המדא תפלחה תשרדנ אל םהב םיעטקב טרפל םאתהב קזב תוכרעמ תרנצ תחנהו הלעת תריפח
 םיריחמה תלוכת
 עוציבו םירמוחה תקפסא תא רתיה ןיב תללוכ ,תיתשת תוכרעמ תרנצ תחנהו הלעת תריפח 

 :תואבה תולועפה
 .תרושקת תורבח טרפמל םאתהבו ךרואל לתח / תוינכתב יסופיט ךתח פ"ע טרופמה קמועל הריפח )א
 .תורבח יטרפמב טרופמכ חקפמה תארוהל םאתהב )תחא הבכש( הרמח/לוח תבכש רוזיפ )ב
 .קזב םגד ןומיס יטרס תחנהו תקפסא )ג
 תרנצ ימטאו םירבחמ ,מ"מ 8 הכישמ טוח ללוכ 11 ע"קי מ"מ 50 רטוקב תורוניצ רודיסו תחנה )ו
 .)קזב םגד(

 .)תרושקתה תורבח םגד( רוניצ לכב מ"מ 8 רטוק ןליפורפילופ 753 י"ת הכישמ יטוח לש הלחשה )ט
 הדידמה ינפוא 
 .א"מב ,תולעתב תחנומה תרנצה לש וטנ ךרוא יפל דדמת תרנצ תחנהו תולעת תריפח 

 ררבנ רמוח י"ע הלעת יולימ
 .חקפמה לש בתכב הארוהל םאתהב קרו ךא היהת הז ףיעס תלעפה
 םיריחמה תלוכת
 תופיפצל תובכשב קדוהמ ררבנ רמוחל רופחה רמוח תפלחה ,רתיה ןיב תללוכ ררבנ רמוח י"ע הלעת יולימ

 .םישרדנה םירושיאה לכ ללוכ חקפמה י"ע רשואמ הכיפש רתאל רופחה רמוחה יוניפו 98%
 הדידמה ינפוא
 .ק"מב ,הריפחה לש יטרואיתה חפנה יפ לע הדידמה
 הלעת ךותב םתנקתהו תורוניצ תקפסה 

 םיריחמה תלוכת
 :ןלהל טרופמה תא ,רתיה ןיב ,ללוכ הלעת ךותב םתנקתהו תורוניצ תקפסא ריחמ
 .תורנצה תנקתהו תקפסה
 .)םילוורש( םירחא תורוניצ ךותב תורוניצ תלחשה
 לכו םירבחמ ,תודמצמ ,תותשק ,תוכמות ,םימטוא ,רוביח ירמוח ,מ"מ 8 הכישמ טוח תלחשהו תקפסא
 .תוינכותבו םיטרפמב שרדנה
 הדידמה ינפוא
 .א"מב ,את ןיאו הדימב רוניצ הצק וא את זכרמל את זכרממ ךרוא יפל הדידמה
 םייק אתל השדח תרנצ רוביח 

 םיריחמה תלוכת
 :רתיה ןיב ללוכ ,םייק אתל השדח תרנצ רוביח
 .אתה יוקינו יוליג

 .תופומ ללוכ תורוניצה תסנכה חתפ תביצח
 .אתה חיט ןוקיתו ןוטיב
 .תונושה תורבחהו קזב טרפמל םאתהב לכה
 הדידמה ינפוא
 .אתל טלפמוק תרנצה תליבח לכ תסינכ יפל הדידמה
 

 )ינבלמ ,לוגע( םיאת
 םיריחמה תלוכת
 ללוכ ,תיטנוולרה תרושקתה תורבח טרפמל םאתהב )ינבלמ ,לוגע( םיאת עוציבב תוכורכה תודובעה 

 :רתיה ןיב
 .יולימו הריפח 
 .תרושקת תרבח ןויפיא פ"ע הסכמו הרקתו הפצר תועבט תוברל אתה תקפסה 
 הדידמה ינפוא 

 .טלפמוק הדיחיב ,תועצובמ תודיחיל םאתהב
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 : 08 קרפל הדבעמ תוקידב תמארגורפ
 
 תורעה יארחא הקידבה הקידבל ןקתה קדבנה אשונה
 חוקיפהו ןנכתמה ןקתב הדימעל ןרצי רושיא 61386 י"ת  , יס.יו.יפ תרנצ

 ןליטאילופ תרנצ
 ,ע.ק.י

 חוקיפהו ןנכתמה ןקתב הדימעל ןרצי רושיא 1531 י"ת

 תירושרש תרנצו
 הלופכ ןפוד תלעב

 חוקיפהו ןנכתמה ןקתב הדימעל ןרצי רושיא 22 קלח 61386 י"ת

 רבעמ תוחוש
 ןוטבמ םיימורט

 חוקיפהו ןנכתמה ןקתב הדימעל ןרצי רושיא 5988 י"ת

 תוחושל הסכמ
 רבעמ

 חוקיפהו ןנכתמה ןקתב הדימעל ןרצי רושיא 489 י"ת

N2XY  חוקיפהו ןנכתמה ןקתב הדימעל ןרצי רושיא 1381 י"ת למשח ילבכ 
 תודוסיל ןוגיע יגרוב
 הרואת ידומעל

  ,812 י"ת
 1 קלח 1225 י"ת
 4.6   קזוחל

 הקידב םיגרבה תקפסה ינפל
 הדבעמ וא םינקתה ןוכמ לש
 תרשואמ

 חוקיפהו ןנכתמה

 ידומעל תודוסי ןוטב
 הרואת

 קפוסמה ןוטבה לש תקידב  י"ת
 .B30 -ל המאתה רתאל

 חוקיפה

 812 י"ת יפל דומעה הרואת ידומע
 918 י"ת יפל ןוולג

 חוקיפהו ןנכתמה . רוצי תוינכת תקידב

 ידומע תעיבצ
 הרואת

 העיבצה ךילהת
 ןרציה י"ע עצומה

 חוקיפהו ןנכתמה . העיבצה ךילהת תקידב

 תקידב 20 י"ת יפל הרואת יפוג
 הנמ
 , COC  תודועת

COT קפסהמ. 
  RG 0 62471 י"ת

 הקידבל ןקת רושיא תקידב
 לכמ הנמ תוקידבו האלמ
 . חולשמ

 חוקיפהו ןנכתמה

 / למשח תוחול
 הרואת תויזכרמ

 1419 י"ת
 לעפמל רושיאו

 61439 י"ת

 חוקיפהו ןנכתמה . רוצי תוינכת תקידב

 
 
 
 
 
 
 

 רתאה חותיפ – 40,41 קרפ
 

  היקשהל תונכהל דחוימ טרפמ
 ידרשמניבה טרפמה לע ףסונב היקשהו ןוניג תודובעל דחוימ טרפמ
  ,יללכה טרפמב ןיאש םידחוימה םיפיעסה לכל תויחנהה תא םילשהל רומא הז טרפמ
 .ףיסוהל אלא ,תויחנההמ תיחפהל אלו
 

 הלילסו רתאה חותיפ 40
  
 
 
 :תוריק 
 

 :רתאב קוצי ןיוזמ ןוטבמ תוריק 40.01.01
 
 ףסונבו רתאב קוצי ןוטב תודובעל 02 קרפו רתאה חותיפל 40 קרפ יללכה טרפמב רומאל םאתהב לכה   .1 

 .תומלשה 'סמ ןלהל ,ל"נה םיקרפב רומאל
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 להנמ רושיאל ואבויו תויצקורטסנוק סדנהמ י"ע ועצובי ןוטבה תוריקל היצקורטסנוקה תוינכת    .2
 .היצקורטסנוק תוינכת אלל הלא תודובעב ןלבקה ךישמי אל .עוציבה ינפל ,טקיורפה
 

 :תללוכ הדובעה   .3
 םירמוחה לכ תקפסא ,תוריקהו תודוסיה תקיצי ,םיעצמה קודיהו יולימ ,םיעצמה תיתחתל הריפח    .3.1

 הריפח .רקובמ קודיה ,ורצונש הריפחה יללחבו ריקה בגב רופחה רמוחה תרזחה ,ריקה תיינבב םישורדה
 .דבלב הזר ןוטב\םיעצמה תיתחת קמועו דוסיה בחור תודימכ םלושת תוריק תודוסיל

 תומוקמב ויהי םירפתה ,ןיפוליחל וא 'מ 8 לע הלעי אל םירפתה ןיב קחרמה :תוטשפתה ירפת .3.2
 ירפת ןיב הקספה אלל עצובת ןוטבה תקיציש דיפקהל שי .)תרחא ןייוצ םא טרפ( ריקה לש הריבש
  ירפת ןיבו תודשה ןיב תרחא הרוצ לכ וא ,תוינוסכלאו תויקפוא תודרפה לכ הנווהתת אלש  ךכ תוטשפתה
  וקלח תא םוטאל שרדנ ןלבקה .ףצקומ ןריטסילופ תוחול יולימ ללוכ ,מ"ס 2 בחורב ,קשימה .תוטשפתהה
 .ךרע הווש רחא רמוח וא ליסוטסלאב רפתה לש ינוציחה

 תורוניצה .ריקה בגב םילול תשרב םיפוטע ץצח יסיכ םע 3" רטוקב זוקינ תורוניצ תנקתה :זוקינ   .3.3
 םימ זוקינל הביטנרטלא .'מ 2-מ ןטקי אל םהיניב קחרמהו םיטרפבו תוינכתב םיניוצמה םיקחרמב וחנוי
 זוקינ  ירוח י"ע היהת אל ,ריקה ירוחאמ רגנ ימ זוקינ  - )ליעל רומאכ( ריקב םירבוע תורוניצ תועצמאב
 תכרעמ םע רוביחל דע ,הבוג 'מ 1 לכ ריקה ךרואל 4" רטוקב םיירושרש תורוניצ תחנה י"ע אלא ,םיליגר
 לש יבועב ץצח תבכש וביבסו ינכטואג דבב ףוטע היהי רוניצה .םיטרפב עיפוי רוניצה םוקימו קמוע .לועיתה
 .םיטרפב עיפומל םאתהב לכהו ,מ"ס 20 תוחפל

 ףיעסב טרופמכ השעי ) 'דכו םיכמות( עקרקה םע עגמב םיאבה תוריק םוטיא :תוריק םוטיא .3.4
 םח ןמוטיבב םוטיאה עצובי 44/55 ןמוטיב םוקמב ךא 05 קרפ – םוטיא תודובעל יללכה טרפמב 05064

 ןובשחב תחקל ןלבקה לע .)סלגרביפ תועירי( תיכוכז יביס גוסמ היהי גיראה .ר"מ/ג"ק 1.5 רועישב  80/100
 .תיכוכז יביס תועירי לש תובכש יתשו ןמוטיב םע תוחירמ שולש

   ןוטבל תוינבתה .)02  קרפ( ןוטב תודובעל יללכה טרפמב 0206 קרפב ראותמכ ויהי )תוינבת( תוספט .3.5
 םיתתוסמ םינוטבל תוינבתה .יכנא ןוויכב הנקתותו מ"ס 10 לש דיחא בחורב שדח ץעמ הנייהת ףושח
 שארב תומוטק תוניפ עצבל ןלבקה לע "םרלפ" גוסמ תויטסלפ תוינבתב .תואטקידמ הנייהת םיחייוטמו

 .טרפל םאתהב ריקה
 .)02 קרפ( ןוטב תודובעל יללכה טרפמב 0207 קרפב ראותמכ היהת ןויז תדלפ .3.6
 .)02 קרפ( ןוטב תודובעל יללכה טרפמב 0208 קרפב ראותמכ היהי ףושח ןוטב .3.7
 ןכו ,ריקה ןפודמ מ"ס 4 -כ קחרמב לזרבה תחנה לע דיפקהל שי ותתוסיש תוריקב :תתוסמ ןוטב .3.8

 רחאל לכירדאה ןמזל שי .ןבאב שיטלת תמגודכ סג תותיס היהי תותיסה .םיקד םיטגרגאב  שומיש לע
 .עוציב ךשמה ינפל ורושיא לבקלו תתוסמ ריק א"מ 2 לש אמגוד עוציב

 ריקה שארב   4" רטוקב םירוח ןיכהל ןלבקה לע הקיציהו הינבה תעשב :תורדג ןוגיעל םירוח .3.9
 .מ"ס 35 תוחפל םירוחה קמוע .םיננכותמה תורדגה ידומעל םימיאתמה םיחוורמב וזכרמבו

 150/150/5 תודימב ןוטבב תועוקשו תוחוטש ןוגיע תוטלפ תועצמאב היהת תורדג ןוגיעל הביטנרטלא 3.10
  .מ"מ

  חטשב ןלבקה י"ע הנביתש אמגודל 'סנוקה סדנהמו לכירדאהמ רושיא תלבק רחאל קר  ונבי תוריקה   .3.11
  .ר"מ 5-6  תומכב

 .הקיצי לכ רמג םוימ םימי עובש ךשמב תוריקה תרפשאו היקשה .3.12
 תוניוצמה תוינבתב ,רוטקורטסנוקה תויחנה יפל וא תוחפל 30 -ב ןוטבמ הקיציה :ןוטבה גוס  .3.13

 )חקפמה לש תשרופמ הארוה יפל וא( תוינכתבו םיטרפב
 ללכיי וריחמו דרפנב דדמיי אל הרקמ לכבו תוינכתבו םיטרפב ןייוצמל םאתהב היהי ןויזה :ןויז  .3.14

 .תונושה ןוטבה תודובע לש הדיחיה ריחמב
 ריחמ .רוטקורטסנוקה י"ע שרדיי םאב הזר ןוטב תבכש ג"ע היהת תודוסיה תקיצי :הזר ןוטב  .3.15

 .תונושה ןוטבה תודובע לש הדיחיה ריחמב לולכ וז הבכש
 :ךמותה ריקל בגב יולימה רמוח תחנה  .3.16

 .הרקבב קדוהיו מ"ס 20-כ יבועב תובכשב חנוי ךמותה ריקה לש יולימה רמוח .1
 עקרק קודיה יעצמאב קרו ךא שמתשהל שי ,ריקה בגמ 'מ 1-כ לש קחרמב רמוח יולימ עוציב תעב .2
 .םידבכ םיינאכמ םילכב אלו םיינדי

 רפסמ  ןלהל וב רומאל ףסונבו יללכה טרפמב רומאל םאתהב לכה :ןוטב יחטש לש יקנ רמג .3.17
 תושרה ךא   02095 ףיעס )02( ןוטב תודובעל יללכה טרפמב ראותמל םאתהב עצובי ףושח ןוטב :תומלשה
  .לכירדאל םיארנה םירמוחו הטיש לכב ןוטבה ןוקית שורדל לכירדאה םע תוצעייתהב רתאב  חקפמה ידיב
 חיט י"ע רמולכ 02096 ףיעס )20( ןוטב תודובעל יללכה טרפמב ראותמל םאתהב השעי ףושח ןוטב ןוקית
 לכ אלל ,אוה ונובשח לעו ןלבקה י"ע השעי ל"נה לכ .גנורטסלפ חיט וא יטילונרג יופיצ ללוכ אוהשלכ גוסמ
 .הרומת

 לש םלשומ עוציבל דעו ליעל רומאה לכל םאתהב תוריקה תיינבל שורדה לכ תא תללוכ הדובעה 3.18
 .דרפנב ודדמי אוהשלכ יופיחו תותיס ,יופיצ  .30 ב ןוטב ק"מ- לעופב עוציב יפל הדידמה ,הדובעה
 
 

 
 :גניפוק תוברל תרחא וא תירכרוכ ןבאב ןוטב ילספסו תוריק יופיצ 40.02.01
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 .תונוש תודימב עקובמו רסונמ רמגב  תרחא ןבא וא תירכרוכ ןבאב גניפוק תוברל םידדצו תותיזח יופיצ
 סדנהמ תויחנהל ףופכו ןרציה לש ינכטה טרפמל םאתהבו ינכמ עוביק י"ע עצבתי תוריקה יופיח
 רושיא שקבל וילע תרחא הטישב יופיח עצבל שקבמ ןלבקהו הדימב.חטשב חקפמהו תויצקורטסנוק
 .'טסנוקה סדנהממ
  .'דכו תוינבת ןמש ,הרפשא ירמוח קבאמ םייקנ ריקהו ןבאה ינפשכ עצבתי ןבאה יופיח
  .יופיחה ינפל עצובי )שרדנ םהב םירקמב( תוריקה םוטיא
 תויצקורטסנוקה סדנהמו ,םיקבדה ןרצי תויחנה יפל היהי םיקבדה עוציב תוברל קבדה תושימגו גוס ,קזוח
  .חטשב
 .ילכירדאה טרפב ןייוצמל םאתהב קמועו יבוע ,לכירדאה תריחב יפל ןווגב ואלומי םיקשימה 

 .ילכירדאה טרפב ןייוצמל םאתהב )גניפוקהו יופיחה תרוצ( החנהה תמגוד ,רמג ,םינבאה תודימ
 ,יללכה טרפמה ,םינרציהו תויצקורטסנוק סדנהמ תויחנה ,תוינכתה ,םיטרפה,רתאב םייקל םאתהב לכה 

 .הדובעה לש םלשומ עוציבל דע שורדה לכ ללוכ רתאב חקפמה תויחנה
 .םלשומ רמגל דע 'וכו  ,ןבאה תחירמל רמיירפ ,הרישקל הטסורינ ןתיוז ,)ובמג(םיגרב ,תשר :תללוכ הדובעה
  ןבאב םידומעו תוריק יופיח
 ריקה ידצ .םיננכותמ עקרקה ינפ הבוגמ מ"ס 10 סונימל דעו םייולגה ריקה יקלח לכ לש ,ר"מב הדידמה
 תוארוה ,ליעל טרופמה ,דחוימה יללכה טרפמה ,םיטרפל םאתהב לוכה ,דרפנב ודדמי אלו ריחמה םילולכ
 .םלשומ עוציבל דעו  חקפמה
 ןבאב גניפוק
 דעו  חקפמה תוארוה ,ליעל טרופמה ,דחוימה יללכה טרפמה ,םיטרפל םאתהב לוכה ,א"מב הדידמה
 .םלשומ עוציבל
 
 

  :תובחרו תוכרדמ , םיליבש 40.03
 

  :אוהש ןווגו גוס לכמ ףוציר  40.03.01
 תופצרמ יבגל קר רשואי ןווגה ,םיילושה ללוכ ,ןחטש לכל דיחא ןווגב תויהל תופצרמה לע - ףוצירה ןווג

 וניא עבצה ןווגש םירחא וא םינבל םימתכ םע תופצרמ שומישל ורשואי אל .שובייו האלמ הרפשא ורבעש
 לעפמהמ רושיא איבהל ןלבקה לע ןכ ומכ .הבוטר ןיידע הפצרמהש הנעטב םג הפצרמה ינפ חטש לכל דיחא
   .ןרציה תויחנה יפל תומכב ןווגה תקיציל הקבא תוליכמ תופצרמהש רציימה
 אלל הרקמ לכבו תוינכתב וא/ו תויומכה בתכב ןייוצמל םאתהב היהי םיפצורמה םיחטשב ןוילעה רומיגה
 .םימגפ
 שי מ"ס 5-מ ןטק המלשה בחור םאב .ילמשח רוסמב תופצרמ רוסינ י"ע קרו ךא הנשעית ףוצירל תומלשה
 ףוצירה ינפמ הכומנ היהת הקיציה .דומצה ףוצירה ןווגבו אמגודב םוקמב הקיצי י"ע חוורמה תא םילשהל
   .ןוטב טיט לכמ דומצה ףוצירה תא תידיימ תוקנל שי הקיציה רחאל .מ"מ 3-ב
 חטשמ לבקלו תורובש תופצרמ רוביחה תומוקמב ףילחהל שי ,םייק הכרדמ ףוצירל רבחתהל שיו הדימב
  .דיחאו רשי ,קלח
 .ץוח תרצות טנמגיפל הנווכה ,ןווג וא טנמגיפ ןיוצמ רשא םוקמ לכבו הרקמ לכב
 ןובשחב תחקל ןלבקה לע ,ףוצירה תואמגוד תוינכותב תועיפומ אלו ,תויומכה בתכב ןיוצ אל םא םג

 .לכירדאה י"ע בצועתש אמגודבו םינוש םינווגב אוה ףוצירהש
 ינבא ,רחא ףוציר רמג לכ וא הפש ינבא ,תוריק ,םירפתל רוביחב תובלושמ םינבא רוסינב ךרוצ שי רשאכ
 .ףוצירה חטש ךותבש םינבאב ושעי םירוסינהו תומלש דימת הנייהת הנושארה הרושב רמגה
 דע ךשמייו היינב תמגודב היהי בוביסב ףוצירה ,בוביסל תורבחתה םע הרשי הכרדמ ףצרל שי וב םוקמב

 אלל הרשיה הכרדמב ףוצירה תמגוד תורבחתה רוציל תנמ לע ,תרושיה ךותל סוידרה רמגל רבעמ 'מ 1.00
 .תומלשהבו תופצרמ רוסינב  ךרוצ
 .העסימה רבע לא  1.5% לש םיילמינימ תוזקנתה יעופיש לע הרימש ךות הנעצובת ףוצירה תודובע
 יווק ךרואל םיהבג ישרפהו רבש אללו התואנ תוירושימ לע הרימש ךות ועצובי םייק ףוצירל תויורבחתה
 .חקפמה ןוצר תועיבשל רוביחה
 .םינושה םיטרפהו תוינכתב וא/ו כ"כב ןייוצמל םאתהב ויהי תופצרמה תודימ
 תינויצרביו הטלפ תרזעב קדהלו יתלזב רמוחב וא לוחב םיחוורמה אלמל שי - ע"ש וא "וטרופ" ןבא ףוציר
 תועצמאב  ACKER2 גוסמ ילזונ רמוח זיתהלו חטשה תא בטיה תוקנל קודיהה רחאל .ימוג תיתחת םע
 הארמ תלבקלACKER 1   גוסמ שבי יתקבא רמוחב שמתשהל ןתינ  .םיחוורמה ךותל ךפשמ וא ססרמ
 .ןרציה תויחנהל םאתהבו 'דאה לש תדחוימ הייחנה יפל תאזו ןשוימ
 תורוקמו לוחהמ תואמגוד .תרחא תלוספ לכו םינבאמ יקנ ףיזפיז לוח וא םי לוח היהי עצמה לוח – עצמ לוח
 םיטרפב ןייוצמל םאתהב לוחה תבכש יבוע .חטשב חקפמהו 'דאה לש םדקומ רושיאב םיבייח הקפסאה
 .םיננכותמה םיהבגל דע םיפוצירל תחתמ לוחה תא קדהלו אלמל שי .תוינכתבו

 רחאל לוח רוזיפ ,תיתשה קודיה ,לוחה עצמ ,ףוצירה תא ללוכ תובלתשמ םינבאב ףוצירה יפיעס ריחמ
 .הדובעה לש םלשומ עוציבל דעו שורדה לכ ללוכ ,יפוס קודיה ,םיקשימ יולימל הדובעה תמלשה
 .ר"מב הדידמ
 



 

 ________________ :עיצמה תמיתח     157 ךותמ 124 דומע
 

124 

  :ןהשלכ ןג ינבאו הלעת ינבא ,הפש ינבא 40.03.02
   .ילכירדאה טרפלו תוינכתל םאתהב הנחנות הפשה ינבא
  .תוכמנומ וא תומוקע וא סוידרב הפש  ינבא תחנה רובע תפסות לכ םלושת אל
  .םינבא רוסינ י"ע וא 'מ 0.30 וא 0.50 ךרואב הפש ינבא י"ע השעית הפש ינבא תמלשה
 שי ,תולעמ 90 לש הרשי תיווזב וא ,'מ 0.60 וא 'מ 0.50 לש סוידרב תלגועמ הניפ שי םהב תומוקמב
 .שרדנל םאתהב ,תימינפ וא תינוציח - תיטרדנטס הניפ ןבאב שמתשהל
 רתות אל( תויטרדנטס הניפ ינבאב שומיש ,קדוהמ 'א גוס עצמ ,20-ב ןוטבמ בגו דוסי תללוכ הדובעה 

  חטשב אמגוד ,ילכירדאה טרפל םאתהב הדובעה עוציבל שורדה לכ ללוכ ,םינבא רוסינ ,)ןוטבב המלשה
 .םלשומ עוציבל דעו חקפמה תוארוה ,לכירדאה רושיאל
 ,םיקשימ יולימל הדובעה תמלשה רחאל לוח רוזיפ ,ןבאב רוסינ ,לוחה עצמ ,ףוצירה תא תללוכ הדובעה
 .הדובעה לש םלשומ עוציבל שורדה לכ ללוכ ,יפוס קודיה
 .א"מב הדידמ
 

 :תיכוכז ירבש בולישב טילונרג  ןוטבמ ףוציר 40.03.03
 
 ע"וש וא "מ"עב 81 תותימצ" תרצות םודא עבצב תיכוכז ירבש בולישב םינטק תיעבט ןבאמ טילונרג תקיצי

 .רשואמ
 .לכירדאה תריחב יפל ןווגב טילונרג

 .מ"ס 20/20 לכ מ"מ 8 רטוקב תכתורמ לזרב תשר םע מ"ס 8 יבועב ןוטבמ הנותחת הבכש
 .רקובמ קודיהב 'א גוס עצמ תיתשת תבכש
 .רחא טנמלאל טילונרגה ןיב הדרפהל U"" הטסורינ ליפורפ
 ,חטשב חקפמהו לכירדאה תויחנה ,ילכירדא טרפ ,תוינכתל םאתהב עוציבל שורדה לכ תא תללוכ הדובעה 

 .םלשומ עוציבל דע שורדה לכ ללוכ
 

 :םינוש םיטירפ   40.04
 

 תומדקומ – תורגנ/תורגסמ ירצומ 40.04.00
 

 טרופמכ ץעמ וא/ו תכתממ םייושעה המודכו תוקעמ ,תורדג ,תורגנ /תורגסמ תודובע טוריפב ןד הז קרפ
 :ןלהלש קרפה תת םיפיעסב
  יללכ  .1
 אמגודל םאתהבו םינושה םיטרפה ,תוינכותל םאתהב ויהיו םינקתה ןוכמ תושירדל ונעי םיפיעסה לכ
  .רונתב םיעובצו םינוולגמ ויהי תכתמה יקלח לכ .תרשואמ
 תפז תבכשו סוסיר י"ע חורמל שי - םינותפשאו לספס ילגר ןוגכ עקרק םע עגמב םיאבה תכתמה יקלח לכ
 םיטירפה שומישבש ץעה  .םיננכותמה עקרקה ינפ הבוג לעמ מ"ס 5 דע ,העיבצהו ןווליגה תבכש לעמ רק
 .לכירדאה תריחב יפל ןווגב היהי ץעה תוחולו תכתמה עבצ .היצנגרפמיא ךילהת רבעש רחאל היהי םינושה
 

  :תודימ   .2
 הייטס השרות אל .היצקורטסנוק סדנהמ טרפל םאתהב 'וכו ,םידומע ,תוטומ ,םיליפורפה לש תודימה לכ
 רשואתו תוינכת יבג לע וא/ו ןמויב םשרת הייטס לכ .חקפמהו דבלב ןנכתמה לש רושיאב אלא ןנכותמהמ
 .חקפמהו  לכירדאה לש םדי תמיתחב
 םישורדה םינותנה לכ ודיב םייוצמש אדוויו ,'וכו תונוש תומאתה רתאב עצבמה קודבי עוציבה תלחתה ינפל
 .הדובעה לש םלשומו קיודמ עוציבל
 
 

 :רזע ירמוח   3
 לכב .רתויב חבושמ ןיממ ויהי ,'וכו ןוטבל ןוגיע ,קוזיח יוו ,המחלה ירמוח ,םיגרב ןוגכ רזעה ירמוח לכ
  .תוינכתל םאתהב עצבל שי ,קוצי ריק וא ןוטב ךותב )רחא רבד לכ וא טומ( לזרב ןגעל שיש םוקמ
 

 : םירמוח
 ,םירשי ,תחא הכיתחמ ,םישדח )תויומכה בתכב תרחא ןיוצ םא אלא( םינוולוגמ ויהי לזרבה תוטומ לכ
 תא .םיטרפבו תוינכתב תומושרה תודימה יפל לכה .םכרוא לכל הווש ךתח ילעבו תפלקתמ הדולחמ םייקנ

 ךרואב םינוולוגמ ויהי םיגרבה .)ףורשל אלו( חודקל שי םיגרבל םירוח .תוניפב קילחהלו תוקנל שי תוטומה
 .תוחפל םיבוביס ינשב ,הריגסה רחאל םואהמ טולבל הכירצ הגרבהה .שרדנה יפל רטוקבו םיאתמ
 

 :עבצו ןווליג עוציבל תיללכ הרעה
 

 ,תרחא הדולח לכ וא תיתפילק הדולח לכ תדרוה ,תכתמה יקלח לש טלחומ יוקינ עצבל שי עבצו ןוולג ינפל
 יפל תימיכ וא תינכמ הטיש לכב ,"טסלבדנס" תטישב וא הדלפ תשרבמב השעיי יוקינה .'וכו תישושבג
  .תכתמ לש העיבצו ןוולג ינפל הרקמ לכב השעיי הז יוקינ .חקפמה תושירד
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 :ןוולג
 

 ותאצוהב י"ת תושירדל השעיי רשא אלמ ןוולגב תכתמה יקלח לכ ונולוגי ,ליעל ראותמה לכ עוציב רחאל
  .הנורחאה
 

 :תנוולוגמ תכתמ תעיבצ    7
 

 .דוסיה עבצ תעיבצ ינפל תיכוכז ריינב סופסח טעמ עצבל שי .1
 ."NZ ליסינוא" דוסי עבצ תחא הבכש .2
 .)רחא ןווגב םלוא( יבוע ותואב ל"נכ הינש הבכש ,תועש 48 לש שוביי רחאל .3
 תריחב יפל ןווגב ,יטתניס ןמש ,יפוס עבצב ןלבקה עבצי ,דוסיה עבצ לש תטלחומ תושבייתה רחאל .4
 תודובע .ןורקימ 60 לש ללוכ יבועב )תוחפל תובכש 2( תכתמה יקלח לכ לש אלמ יוסיכל דע לכירדאה
 בתכב ןיוצמל םאתהב רונתב העיבצ וא סוסירב וא תשרבמב ,םיחמומ עוצקמ ילעב י"ע הנשעית העיבצה
 .תויומכה
 

 :תכתמ תעיבצ   .8
 

 ללוכ יבועב רחא וא לוניגמ ,טוקניצ גוסמ חקפמה י"ע רשואמ ביטמ יטטניס םוינימ לש תחא הבכש .1
  .ןורקימ 30 לש
 .)רחא ןווגב םלוא ( יבוע ותואב ל"נכ היינש הבכש עובצל שי ,תועש 48 לש שוביי רחאל .2
 תריחב יפל ןווגב ,יטתניס ןמש ,יפוס עבצב ןלבקה עבצי דוסי עבצ לש תטלחומ תושבייתה רחאל .3
 .ןורקימ 60 לש ללוכ יבועב תוחפל תובכש 2 תכתמה יקלח לכ לש אלמ יוסיכל דע ,לכירדאה
  וא תשרבמב השעית העיבצה םאה חקפמה טילחי ,םיחמומ עוצקמ ילעב י"ע הנשעית העיבצה תודובע    

 .תויומכה בתכב ןייוצמל םאתהב תרחא העיבצ וא סוסירב
 ןלבקה לע .ילאטמ וניאש וא ילאטמ עבצל הנווכה ,לכירדאה תריחב יפל תכתמה ןווג ןייוצמ וב םוקמ לכב   

 .וז השירד ןיגב תפסות לכ םלושת אל יכו ,ילאטמ היהי ןווגה יכ שורדל יאשר לכירדאה יכ ןובשחב תחקל
 

 :הכאלמה תיבב עוציב
 
 אל םוקמב םתעיבק תעבש ךכ ,הזל הז ומיאתי הכאלמה תיבב םינכומ רשא םיקלחה לכש דיפקהל שי

 עגמה יחטש לכ ,וקחרוי לזרבב תוישושבגה לכ ,םהידיצ לכמ ופיושי תוטומה תווצק לכ .תויטס הנייהת
 םילגועמ םירבעמ חיטבהלו שטלל שי ותוא ,יפקיהו אלמ ילמשח ךותירב ושעי םירוביח .בטיה וקוניו ופיושי

 יפל תיחפבו ל"נכ ךותיר י"ע ןוילעה הצקב ורגסי ליפורפה ידומע לכ .ןנכתמה תשירד יפל לכה ,םידח וא
 םוח תדימב שמתשהל אלש דיפקהל שי ךותירה ןמזב .תוחפל מ"מ 3 לש יבועב תיחפהשכ דומעה תודימ
 .תמזגומ
 רושימב ויהי םיכתורמה םיקלחה לכ .םילועמ עוצקמ ילעב י"ע יושעו רומאכ יפקיהו אלמ היהי ךותירה
 .םיאתמ שבכמ י"ע אלא ,שיטפ תוכמ י"ע המחלהה רחאל םיקלחה לש רושיי השרוי אל .דחא
 
 :ןמוא תורגנ
 

 ימתכ אלל ,םישלופמ םיעיקב אלל ,םיקרח תפקתה וא ןובקיר ינמיס םוש אלל שביו אירב ,שדח היהי ץעה
 םיפיעס 35 י"תב תוטרופמה תושירדלו ןמוא תורגנל םיאתי ץעה .םירחא םימגפ םוש אללו ,ךולכלו ןמש

205 , 206.  
 יבגל ,חקפמה לש םדקומ רושיא ןועט ,ןיעל יולג היהי רשאו ,ףוקש עבצב קר אלא ןמש עבצב עבצי אלש ץע
 ,וללה םיקלחב רוצייב ליחתיש ינפל ,חקפמה רושיאל שיגי ןלבקה .המודכו ולש םיביסה ןוויכ ,והארמ
 ןווגה ומאתוי ,הסכמ עבצ אלל םייולג וראשיי םהינפ רשא םיקלחה רוציי תעב .ץעה תוחולמ תגציימ אמגוד
 ץעה היהי תודחוימ תושירד רדעהב .חקפמה תוארוהל םאתהב ,םיכומסה תוחולה לש 'וכו םיביסה ןוויכו
 .י"ת יפל רתומה רפסמבו רטוקב ,םיאירב ויהי םיסוקיסה .םייתניפ םיסוקיס אלל יניפ ןרוא ץע
 ןוויכל םאתומ בוביס םעו ,גוסה ותואמ אירב ץע יקקפב ומתסי םירוחה ,ץעה ךותמ םיסוקיס ואצוי םאב
 ואצוי םיסוקיס הזיא וא םיסוקיסה יוביר בקע ץעה תא לוספל םא ידעלבה עבוקה היהי חקפמה .ץעה יביס
 .ל"נכ םיקקפב ומתסיו
 

 :תורתומ תויטסו תודימ
 

 העצקהה רחאל ץעה תודימל תוסחייתמה תויומכה בתכב תומושרה וא/ו תוינכתב תוניוצמה ץעה תודימ
 תואפ יבגלו ,רתויה לכל מ"מ - / + 1 היהת תורגנה ירצומ תודימב תרתומה הייטסה .יפוסה דוביעהו

 לכל הווש היהת הייטסהש יאנתב ,מ"מ - / + 0.5 תרתומה הייטסה היהת ,מ"ס 10 -מ הנטק ןתדימש
 .ןקתל םאתהב וא טנמלאה לש בחורה וא הבוגה ,ךרואה
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 :ץעה ןוסיח
 

 - ילארשיה ןקתל םיאתיו תיתיישעת היצנגרפמיא ארקנה ךילהת ,ץחל דודב יוטיחו ןוסיח ךילהת רובעי ץעה
 :)קד 4072( 1974 יטירבה ןקתה לע ססובמה ,ץע לע הנגה 262 מ"כפמ
  .תמייקה תוביטרה תביאשל ץחל תת תריציו ץחל דודל ץעה תסנכה .1
 .תוריפסומטא 10 לש הובג ץחלב םימב םיסמומה םיימיכ ןוסיח ירמוח לש ץעל הרדחה .2
 .ץחל תת י"ע תוביטרה תביאש  .3
  .םיאתמ יפוקסורגה ןוזיא תלבקל דע ושובייו דודהמ ץעה תאצוה .4
 

 :ןמוא תורגנמ םירצומ   .13
 

 :םירצומל יעבט ץע   .1
 
 אירבו שבי תויהל בייח ץעה .תיקלח דבועמ וא דבועמ יתלב יעבט ץע יקלחמ היהי הלא םירצומל ץעה      

 והקויו ומטוקי תויופעתסהו םייניע ,םיפלוקמ ויהי ץעה יקלח .םיקרח תפקתה וא ןובקיר ינמיס םוש אלל
 .תוינכתב שרדנל םאתהב ץעה גוס .םירשואמ םירמוח י"ע אטוחי ץעה .תודח תוניפ הנראשת אלש ךכ
 

 :יתבכש בר ץע   .2
 
 22 דע ץעה תא תוביכרמה תולמלה יבוע .טרפב וא תויומכה בתכב רדגומכ יניפ וא הנילורק גוסמ ץעה     

  .טרפב וא תויומכה בתכב תרחא בתכנ םא אלא מ"מ
 
 הביטנרטלאכ בתכב המכסהב וב שומישהו יתבכש בר ץעכ בשחנ וניא מ"מ 42 יבועב תולמלמ בכרומה ץע 

 .יתבכש בר ץעל
 

 :ץעמ םירצומ תבכר    14
 

 לש דצ לכמ םיגרב ינש ידי לע השעיי בחור לכב ץע וא לזרבמ היצקורטסנוקל ץע תוחול לש רוביחו הבכרה
 ןוטבל םירובח ,םינגוע ,קוזיחה יוו ,םיגרבה לכ .םידילח יתלב םימיאתמ םיגרב ויהי רוביחל םיגרבה .חולה
 ומטוקי תודחה תוניפהו תוטילבה ,םיזיזה לכ .תטלחומ תוביצי חיטביש גוסמו לדוג ,ןיממ ויהי תכתמ וא
 .ולגועיו
 

 :תואמגוד    15
 

 ועבצי אל רשא תורגנ יקלח .רתאל םירצומה קפסי םרטב יעבט ץע יקלח וא תוחול לש תואמגוד שיגי ןלבקה
 רושיא םינועט ,הפוקש הכל ןוגכ ,םיפוקש םירמוחב ועבצי אלא ,יעבטה הארמה תא הסכמה ,םוטא עבצב
 .רוצייבו ךותיחב לחוי םרטב 'וכו םיביסה ןוויכ ,ןווגה ,יללכה הארמה תא קודביש חקפמה
 

 :תורגנ תעיבצ   .16
 

 ,ןמש עבצ תוברל ,העיבצ תודובעל יללכה טרפמב 11 קרפ תושירד יפל ועצובי תורגנה לש העיבצה תודובע לכ
 .לכירדאה תריחב יפל ןווגבו ,ץע יעבצ וא ,רונתב ףורש עבצ
 

 .ץוח תרצות ע"ש וא "2000 רוזל" וא "רוקדליסק" גוסמ ויהי םינוש םינווגב ץע יעבצ
 

 .ןווגב עבצ לש תובכש 2 -ו ,ץע תונובקר דגנ םירמוח ליכמה דוסי לש תחא הבכש תוחפל היהת העיבצה
 .ןווגהו דוסיה לע תיעיבר הבכש היהת איה ,הקלחו הפוקש הרוזלגב עבצל השירד היהתו הדימב
 

 שרדנ םא אלא ,'דאה תויחנהל םאתהב םיעובצ ויהי תכתמהו ץעה יקלח לכש ןובשחב תחקל ןלבקה לע
 .תרחא
 
 
 

 :םינוש םיטירפ   .17
 

 :םיציצע ,ןותפשא ,לספס .1
 'חיב הדידמה   

 תוינכתל ,טרפל ,תויומכה בתכל ,דחוימהו יללכה טרפמל םאתהב עוציבל שורדה לכ תא תללוכ הדובעה
 .םלשומ עוציבל דעו ליעל רומאה לכ ללוכ ריחמה .רתאב חקפמהו 'דאה תוארוהו
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 :תוחיטב הקעמ ,ףוט םחות ,הפמרל וא/ו תוגרדמל די יזחאמ .2
  א"מב הדידמה    

 תוינכתל ,טרפל ,תויומכה בתכל ,דחוימהו יללכה טרפמל םאתהב עוציבל שורדה לכ תא תללוכ הדובעה
 .םלשומ עוציבל דעו ליעל רומאה לכ ללוכ ריחמה .רתאב חקפמהו 'דאה תוארוהו
 

 :םירליפל תותלד .3
 טלפמוק 'חיב הדידמה     
 טרפה ,כ"כ ,דחוימהו יללכה טרפמל םאתהב בקונמ חפמ םירליפל תותלד תבכרהו הקפסא תללוכ הדובעה 
 .םלשומ עוציבל דעו ליעל רומאה לכ תא ללוכ ריחמה .חטשב חקפמהו לכירדאה ,ןרציה תוארוה ,תוינכתהו
 
 

 :טוריפ – םינוש םיטירפ
 

 :םינוש םירליפל בקונמ חפמ תותלד  40.04.03
 
    :תללוכ תלדה .הנתשמ בחורו הבוג .םיליפורפ תרגסמו בקונמ חפמ תותלד       

 .םייעוביר םיליפורפמ םיקוזיח ללוכ מ"מ 50/50/5 תודימב L ליפורפמ תרגסמ
 .ריקבו עקרקב םינגועמ מ"מ 80/40 ליפורפמ םידומע
 .מ"מ 20 לכ מ"מ 10/10 תודימב םירוח םע מ"מ 1.5 יבועב בקונמ חפ
 .םיוולנה םירזיבאה לכו לוענמ ,תוידי ,םיריצ
 .לכירדאה תריחב יפל ןווגב עבצ
 

 אמגוד,חטשב חקפמהו ןרציה תויחנה ,תויצקורטסנוק סדנהמ תויחנה ,ילכירדאה טרפל םאתהב לכה
  .הדובעה לש םלשומ עוציבל דע שורדה לכ ללוכ ,לכירדאה רושיאל חטשב
 

 :'מ 2.00 הבוגב "ןויצ" םגד רדג 40.04.04
 .ע"ש וא ,ילרוא" תרצות 'מ 2.00 הבוגב "ןויצ" םגד רדג

 .ריקב םינגועמ תורדגה
 .לכירדאה תריחב יפל ןווגב עבצ
 

 :'מ 1.05 הבוגב "תרנכ" םגד רדג 40.04.05
 .ע"ש וא ילרוא תורדג תרצות 'מ 1.05 הבוגב "תרנכ" םגד רדג 
 .םידדוב ןוטב תודוסיב וא ריקב םינגועמ תורדגה 
 .לכירדאה תריחב יפל ןווגב עבצ 
 

 :'מ 2.00 הבוגב "םירעש דגרוא" םגד רעש 40.04.06
 .ע"ש וא םירעש דגרוא תרצות 'מ 2.00 הבוגב "םירעש דג רוא" םגד  יפנכ וד רעש
 .םידדוב ןוטב תודוסיב וא ריקב םינגועמ םירעשה
 .לכירדאה תריחב יפל ןווגב עבצ
 

  :1.05 הבוגב "תרנכ" םגד שפשפ 40.04.07
 .ע"ש וא ילרוא תורדג תרצות 'מ 1.05 הבוגב "תרנכ" םגד שפשפ
 .םידדוב ןוטב תודוסיב ןגועמ שפשפה
 .לכירדאה תריחב יפל ןווגב עבצ
 

 :לגר יכלוהל תוחיטב הקעמ 40.04.8
 .הרבחה תטלחה יפ לע םגד לגר יכלוהל תוחיטב הקעמ
 .מ"מ 2.0 ןפוד יבוע 1.5" ףפוכמ הדלפ רוניצ י"ע םירבוחמה 80/80/2 הדלפ ליפורפמ םידומעה
 .םידדוב ןוטב תודוסיב םידומעה ןוגיע
 .לכירדאה תריחב יפל ןווגב עבצ
 
 
 
 
 
 
 

 היקשהו  ןוניג – 41 קרפ
 

 :יללכ
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 תודובעל יללכה טרפמב ןוניגו היקשה 41 קרפ - יללכה טרפמה לע ססובמ , ןלהל דחוימה ינכטה טרפמה
 בוחרב - ןוחטיבה דרשמ לש רואל האצוהב ושכורל ןלבקה לעו , הז זרכמ קיתל ףרוצמ וניא הז טרפמ .ןינב
 .ביבא-לת  -הירקה - העבראה
 
 ימרוגמ הייקנ איהש אדוול ידכב חטשב הרוזיפ ינפל הדבעמ תקידבל הדמאהמ אמגוד חולשל ןלבקה לע
 תרבעה רחאל  קר .עקרקה לש ינכמה בכרהה תקידב ןכ ומכ .הרבדה יישק םיבשעו םיקיזמ  ,תולחמ
 .חטשב המדאה רוזיפב ןלבקה לחי עקרקה ביטל לכידאה רושיאו הייריעב ףונו םינג ףגא חקפמל תוקידבה
 
  תאצוהב "יונו תוננג יליתשל )םינקת ( םיטרדנטס תרדגה" תרבוח לע תססבתמ םיחמצה לדוג תרדגה
 .)הנורחא האצוה(.מ"הש
 
 עצובתו הדימ .תויפוס רפע תודובע עוציב לע 'דאה רושיא לבקל שי הליתשה תודובע עוציב תליחת ינפל
 ותליתשו ןוניגה קוריפ לע תורוהל 'דאה יאשר היהי ,רומאכ ,'דאה י"ע רפעה תודובע רושיא אלל הליתש
 .רפע תודובע ןוקית רחאל ,שדחמ
 
 ,הליתש ,עקרקה תודובע ,םירזיבאה ,םיחמצה ,םילכה ,םירמוחה לכ תקפסא תוללוכ הייקשההו ןוניגה 'בע
 לש םלשומ עוציבל דע  שורדה לכו תוירחא ,לוענמ ,העיבצ ,תורגסמ ,הזרבה ,המחלה ,ךותיר ,תוברברש
 .תונושה תודובעה
 
 םיליתשה לדוג תרדגה ףסונבו 4100.01 - 4100.17 קרפל םאתהב ידרשמ ןיבה טרפמבו ליעל ראותמכ לוכה
 .".מ.ה.ש" תאצוהב - "יונו תוננג יליתשל םיינקת םיטרדנטס תרדגה" לע תססבתמה
 
 

 :עקרקה תרשכה   41.02
 

 :יפוס רושייו ןושיד ,הרבדה :ןגה חטש תרשכה  41.02.01
 חטשה תא תוורהל שי ,)תענצומה ( היקשהה תכרעמ תנקתהו יפוסה הרושיי , ןגה תמדא רוזיפ םות םע
 :ןלהל טרופמכ הרבדה עצבל שי הטיבנ התיהו הדימב ,םייעובשכ רחאל .רב יבשע תטבנה ךרוצל םימב
 ."לנוגד" 1.5% - 1 וא "פאדנואר" 2% ב - )'טפס-סרמ( ץיקב ,ןופלד וא ןולטק וד 1%בו הטיבנ ענומב ףרוחב
 .םיידי 'בע תועצמאב וא/ו םיינכמ םילכ תועצמאב עצובת הרבדהה
 
 ,מ"ס 25 קמועל עקרקה תא חחתל שי ,םיבשע לש תרזוח הטיבנ ןיאש חטבוהשמ ,םייעובש תפוקת םותב
 םנודל ג"ק 50 - טפסופ רפוס ,םנודל ג"ק 50 - ןומא תרפוג :ןמקלדכ םיימיכ םינשד תענצה ךות ,ברעו יתש
 .םנודל ג"ק 50 - יתירפוג ןגלשאו
 .רתאב חקפמה תוארוהו תינכותה יפל טלחומו יפוס רושיי עצבל שי חוחיתהו ןושידה רמגב
 ,תויומכה בתכ ,דחוימהו יללכה טרפמל םאתהב יפוס רושייו ןושיד ,הרבדה עוציבו הקפסא  תללוכ הדובעה
 הדידמה .םלשומ עוציבל דעו ליעל רומאה לכ תא ללוכ ריחמה.חטשב חקפמהו 'דאה תויחנהו תוינכתה
 .ר"מב
 
 

 :ןג תמדא  41.02.02
 היהת המדאה .העיטנל םיצע תורובבו הדיחא הבכשב ןוניגה יחטשב אלומת )"תינוניב" הרמח( הרמח לוח
 .רוזיפ חטש לש דחא םנוד לכל טסופמוק בוק 2 לש תבורעתב
 
 .תויומכה בתכב ןייוצמכ וא םומינימ מ"ס 30 הבכש יבועב היהת ןגה תמדא
 
 רחאל תחא לכ מ"ס 15 לש יבועב תובכשב "ושא דייפידומ" 92% לש קודיה תגרדב קדוהתו אלומת המדאה
 .יולימה עוציב דעוממ הנש ךשמב מ"ס 2-מ רתוי לש העיקש רתות אל .קודיהה
 
 "ושא דייפידומ" 92% תשרדנה תופיפצה תגרדל תיתשה קודיהו ןג תמדא רוזיפ , הקפסא תללוכ הדובעה
 .הז קודיה ןיגב תפסות  לכ םלושת אלו
 
 ןלבקה רזפי ,ןג תמדאכ שומישל הייוארכ חקפמה ידי לע עבקת חטשב רפחת רשא עקרקהו הדימב הדימב
 .םולשת תפסות אלל הריפחה תודובע ףיעס יפל מ"ס 30 יבועב ןוניגה יחטש םוחתב עקרקה תא
 
 ,תויומכה בתכ ,דחוימהו יללכה טרפמל םאתהב ןג תמדא לש רושייו רוזיפ ,יולימ ,הקפסא תללוכ הדובעה
 .חטשב חקפמהו 'דאה תויחנהו תוינכתה
 .ק"מב הדידמה .םלשומ עוציבל דעו ליעל רומאה לכ תא ללוכ ריחמה
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 :היקשה תכרעמ 41.03
 :יללכ  41.03.01

 .ןליתאילופ תורוניצמ ןרקיעב תובכרומה ,יונ חטשל הייקשה תוכרעמ עוציבל תוסחייתמ תויחנהה
 םישורדה םירזיבאהו תורוניצה לכ תא תללוכו םימה תקפסא תשרל רוביחה תודוקנב הליחתמ תכרעמה
 .ןגה תייקשהל
 םילשהל ודעונש ,םיפרוצמה תויחנהו םיטרפלו ינכטה טרפמל ,תינכתל דומצב השעי הייקשה תכרעמ עוציב
 .ןיקת עוציבל תויחנההו םירבסהה לכ תא תתלו ינשה תא דחאה
 . םינקתה ןוכמ לש ןקת ות ילעבו םיניקת ,םישדח ויהי תורוניצהו םירזיבאה לכ
 תוחפל 'טא 3.5 לש ,ימאניד םימ ץחל הדובעה תליחת ינפל קודבל ןלבקה לע – םימ תקפסא וקל תורבחתה
 ןנכתמה רושיא רחאל ,הקידבה תואצות לע בתכב חקפמל וא ןנכתמל עידוי ןלבקה  .תכרעמה שאר ינפל
 .היקשהה תודובעב ןלבקה ליחתי בתכב
 תנכדועמ תינכת תלבקו  רתאב חקפמהמ הדובע תליחתל רושיא תלבק רחאל קר היהת עוציבה תלחתה
 ."עוציבל" תמתוחה תא אשית רשא ,חקפמה וא ןנכתמה י"ע תרשואמו

  ללוכ ךמסומ דדומ י"ע תבשחוממ תומיא תינכת הדובעה םויסב הדובעה ןימזמל שיגי עצבמה
 הלעפה תלבט לולכת תינכתה ,עוציבה רחאל חטשב םייק בצמ תינכת רמולכ ,דקוטואב D.W.G ץבוק
 .ךרדמו ,םיחיש ,אשד לש הקולח יפל ןוניגה יחטש כ"הס תא ןכו ,םייקה בצמל םאתהב תנכדועמ
 תודובעה לכו ,םתנקתהל םישורדה רוביחה ירזיבא לכ תא םריחמב םיללוכ תויומכה טרפמב םיטרפה לכ
 .תינכתבו דחוימה ינכטה טרפמב תויחנהל םאתהב תושורדה
 עגפת אלש ךכ ,חקפמה י"ע ונתניש הדובעה ןמזב םייוניש עצבלו תוארוה לבקל ךורע היהי ןלבקה
 .הדובעה תומדקתהו תויכשמהה
 בלשה לע חקפמה רושיא תלבק רחאל הדובעה יבלשב ךישמי ןלבקה ,םיבלשב השעי הדובעה עוציב
 .עצובמה
 :היקשהה תכרעמ תנקתהל םיבלשה
 .הייקשה בשחמ + תכרעמ שאר + הנגה ןורא תנקתה
 .תולעת תריפחו - םיריטממה םוקימ ,תוריפחה יאוות ןומיס
 .הפיטשו תוליזנ תקידב , םירבחמ תנקתה ,הלבוה תרנצ תסירפ
 . תועש  24 ץחל תקידב ינושאר יוסיכ
 .יפוס חטש רושיי ,תוריפחה רושייו קודיה ,יפוס יוסיכ
 .םיזתמ\םיריטממ תנקתה
 .ףוטפט תחולש תסירפ
 .הליתש ינפל יפוס רושיא
 .ונובשח לע  הייריעב םימה 'חממ םימ דמ ןלבקה ןימזי הדובעה תליחתב
  ןמ תינכתל שדוחמ רושיא לבקל שי ,עוציבה תליחתל ןונכתה רמגמ רתוי וא הנש הפלח םאב
 רושיא  לבקל שי .למשחה קוח יללכ י"פע עובק למשח וא הרואת דומע למשח רוקמל רבחתהל ןלבקה לע
  .הרבחה לש הקוזחת ףגאב למשח קלחמ להנממ למשחה רוביח תנקתה ינפל
 .היקשהה יבשחמ רובע למשחה תנזה תנקתהל ךמסומ קדוב רושיא שגוי הדובעה םויסב
 
 :ןומיסו הדידמ
 .םיהבג ללוכ ,עקרקה תנכה תודובע ומלשוהש רחאל קר ושעי ןומיסהו הדידמה
 םוקימ ןומיס .עצבמה ןלבקה ןובשח לע ךמסומ דדומ י"ע עצובי חטשב םיריטממה םוקימ ןומיס
 הלועה קחרמב ,לוח וא  דיס תקבא י"ע ןמוסי היקשהה תשר יאוות ,תודתי י"ע השעי םיזתמ\םיריטממה
 .ריטממל דעוימה םוקמהמ רטמ 0.5 לע
 תא ןכדעל הרטמב ,חטשב עצובמה ןיבל ןנכותמה ןיב המאתה יא לע ןנכתמהו חקפמה תעידיל איבי עצבמה
 .ןנכתמה יוניש עצבל טלחומ רוסיא לח ןלבקה לע ,תונושה תוכרעמה םוקימ
 .ןנכתמה תאמ בתכבו םדקומ רושיא אלל תינכותב
 'וכו בויב ,םימ ,ןופלט ,למשח יווק ,כ"לט לש םתואצמה םוקמ תא אדווי ןלבקה הדובעה תליחת ינפל
 ינפל תוננכותמה תודובעל בתכב הדובע רושיא לבקל ותוירחאבו ,'וכו תורוקמ ,הייריע ,קזב ,למשח תרבחב
 .ןתליחת

 הייקשה תשרל םילוורש  41.03.02
 : תללוכ הדובעה
 .ןודנה םוקמב העסימ יחטשב מ"ס 80 -ו ןנכותמה הבוגה ינפמ מ"ס 50 קמועב תולעת תריפח
 רטוקב ןבלוגמ הדלפ רוניצ וא תוינכתב טרופמכ  רטוקב 6 גרד ןליתאילופ רוניצ השקומ PVC רוניצ תנקתה
  .רבוע אוה םתחת םישיבכ וא תובחר םיליבשה תוצקמ מ"ס 50 טולבי ל"נה רוניצה .ןייוצמה
 .הבכש לכ 'סקמ מ"ס 20 לש תובכש קודיה ךות תיתשת רמוחב תורוניצה יוסיכ
 

 חטשה יקלח לכל םירבעמ חיטבהל ןלבקה לע .רתאב חקפמה תוארוהו תוינכותל םאתהב ונקתוי תורוניצה
 ןובשחב תחקל ןלבקה לע ,ןכ ומכ .'וכו הפשה ינבא תוריקה ,םיפוצירה ועצובי םרטב תאז קודבלו יננגה
 .)דוסיל תחתמ( םייק ריק ךרד לוורש תרבעה
  .הדובעה לש רתוי רחואמ בלשב ונובשח לע תאז תושעל ןלבקה תא בייחת רומאכ החטבה יא
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 :תורעה
 לש קמועבו דצ לכמ מ"ס 10 לש הבכש יבועב לוח תפטעמ ךותב ורבעי תוכרדמב םירבועה םימה תורוניצ
 .תיתשתה לש יפוסה הבוגהמ מ"ס 35 תוחפל
 לוח תפטעמ ךותב 4" רטוקב ןוולוגמ הדלפ רוניצמ לוורש ךותב תועסימ הצוחה תרנצה תא ריבעהל שי
 .ל"נכ
 .םילוורשה עוציב תמלשה תעב עצובת תרנצה תלחשה
 .םולשת תפסות אלל ,ורצונו הרקמב תומיתס חותפל ןלבקה לע
 .מ"מ 8 יבועב הכישמ יטוח םכותב וחנוי םילוורשה תסירפ תעב
 .הדלפ וא  PVC תורוניצ לש ילרגטניא קקפב ורגסי םייברזר םילוורש
 תרצות  "ןרומ" םגד הדלפ הסכמ םע )טרפ יפל( תרוקיב את ךותב ועצובי םיפצורמ םיחטשב תויופעתסה
 .)דרפנב דדמנ( ע"ש וא ןקלוו תרבח
 .םירבחמ אלל םימלש ויהי םילוורש ךותב םירבועה תורוניצ
 

 .הדובעה לש םלשומ עוציבל דעו חטשב חקפמה תויחנהל םאתהב לוכה
 
 
 

 :ןוניגו היקשה ,חותיפ תודובעל םידחוימ םולשתו הדידמ ינפוא
 

  :יללכ
 יריחמש שרופמב ןייוצי .םיטרפבו תוינכותב ,טרפמב רומאה לכ תא םיללוכ ןלבקה לש הדיחיה יריחמ
 םיעצמה תא םיללוכ םניא תוינחב טלפסא וא תוינחב וא םיליבשב םהינימל םיפוציר לש הדיחיה
 תא ,םיעצמה תא םיללוכ הדיחיה יריחמ ,םינושה םיפיעסה רתיב .םיטרפב אוהש יבוע לכב םיטרופמה
  .יטנוולרה טרפה יפל לכה ,םקודיה
 
 ףיעסב לולכ ותוא םיאור תויומכה בתכב דרפנב עיפומ וניאו טרפמבו תוינכותב עיפומש הרעה וא ףיעס
  .הז ןיינעב תורעהו תונעט לכ ולבקתי אל הזוחה תמיתח רחאל .םיאתמה עוציבה
 
 .ויכמסמ לכ לע הז הזוחב םיטרופמה םיאנתה לכב םיריחמה תגצהב בשחתה וליאכ ןלבקה תא םיאור
 םתואב םירכזנה םיאנתה יולימב תוכורכה תואצוהה לכ ךרע תא םיללוככ ובשחיי ןלהל םיגצומה םיריחמה
 בתכב בוקנה ריחמה יונישל תקפסמ הביסכ רכות אל ,אוהשלכ יאנת תנבה יא .םהיטרפ לע םיכמסמה
  .אוהש גוס לכמ םולשתל הליעכ וא תויומכה
 
 םיטרופמה הדיחיה יריחמ יפל הנמלושת תודובעה .הנדמואב ןה הזוחה יפיעסב תויומכה יכ הזב שגדומ
 .עוציבה רמגב הנדדמיתו הנעצובתש יפכ ,תויפוסה תויומכה יפלו
 
  .תויומכה בתכב הנותנו ןלהל תטרופמה וז איה הדימה הדיחי
 
 רומאה יבגל םינוקית וא המלשה ווהי םיפרוצמ םאב ,הז זרכמל םיפרוצמה םידחוימה הדידמה ינפוא
 .תובחרו םישיבכ תלילס 51 קרפו היקשהו ןוניג 41 קרפ ,רתאה חותיפ 40 קרפ ידרשמ ןיבה טרפמב
 
 תא םיאורו ,וז העצהב םישגומה הדיחיה יריחמב לולכ םינושה םיטנמלאב לזרבה ריחמש שרופמב ןייוצי

 תפסות לכ םלושת אל .ךכל רשקב תופיקעהו תורישיה תואצוהה לכ תא ללוככ ןלבקה לש הדיחיה ריחמ
 .ןלבקה תעצהב םיעיפומה הדיחיה יריחמל רבעמ
 
 תפסות לכ םלושת אלו היקשההו ןוניגה יפיעס יריחמב תולולכ ליעלש ןויקינהו היקשהה ,הקוזחתה 'בע 

 .הקוזחת ןיגב ריחמ
 
 :םיללוככ ובשחי םיריחמהו תויומכה תמישר יפיעסב הדיחיה יריחמ
 
  םיללכנ   םניאשו הדובעב םיללכנה( רזע ירמוחו םינכומ םירצומ הז ללכבו םירצומהו םירמוחה לכ תקפסא
 .ןהלש תחפהו )הב
 .הזוחה יאנתל םאתהב עוציב םשל השורדה הדובעה לכ
 .ינכטה   טרפמה תושירדל םאתהב תוכמסומ תודבעמ ידי לע םירצומהו םירמוחה תקידב תואצוה
 .ינכטה טרפמה לש םינושה םיפיעסב טרופמכ תונוש תודובע לש תואמגוד תנכהל תושורדה תואצוהה
 .וכו םיינמז םינבמ ,תוינמז םיכרד ,םימוגיפ ,םירישכמ ,הדובע ילכ ,תונוכמ ,דויצב שומיש
 ןכו םתקירפו    םתסמעה ,הדובעה םוקמל הדובע ילכו תונוכמה דויצה ,םירצומה ,םירמוחה לכ תלבוה
 .ונממו הדובעה םוקמל םידבועה תעסה
 .הנבמהו תודובעה תרימש ןכו ,םתרימשו םילכה ,תונוכמה ,םירמוחה ןוסחא
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 לכמ םיסמה רתי לכו ,סכמ ילוב ,הינק יסימ ,תודובעה חוטב ,ימואל חוטיב תואצוה ,םיילאיצוסה םיסמה
 .אוהש גוס
 .ושרדיש ןומיסהו הדידמה תודובע
 .תוירוקמהו תומדקומה ויתואצוה הז ללכבו ,תופיקעה ןהו תורישיה ןה ,ןלבקה לש תויללכה תואצוהה 

 .ותוא םיבייחמ הזוחה יאנת רשא אוהש גוס לכמ תורחא תואצוה
 .ןלבק יחוור
 .חקפמה ןוצר תועיבשל תודובעה םויס םע הנבמה חטש יוקינ
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 תוכרדמו םישיבכ תלילס – 51 קרפ
 

 :םיקוריפו הנכה תודובע
 

 :יללכ – קוריפו הנכה תודובע   51.01.00
 

 הכיפש םוקמל רתאהמ תלוספה קוליסו הסמעה ,ףסונבו ,ןלהל רומאה לכ תא תוללוכ םיקוריפה תודובע
 הכיפשה רתאל הסינכ ,הלבוה ,הסמעה ,םימולשת ללוכ ,והשלכ קחרמלו תימוקמה תושרה י"ע השרומ
 .רתאב חקפמה תויחנהו תוינכתל םאתהב לכה ,ינכמ רישכמ י"ע הקירפה רחאל תלוספה תומירע רושייו
 
 שומיש ךרוצל הנכהו יוקינ ,םיידי תדובע תועצמאב וא/ו םיינכמ םילכ תועצמאב קוריפ ושוריפ 'ריהז' קוריפ
 .רתאב חקפמה הרוי וילע םוקמל וא הרבחה ינסחמל קרופמה רמוחה תרבעהו רזוח
 
 .תלוספה לש ל"נכ קוליסו םיידי תדובע תועצמאב וא/ו םיינכמ םילכ תועצמאב קוריפ ושוריפ 'ליגר' קוריפ
 
 :םיקוריפו הנכה ,יוקינ תודובע
 

 ,יהשלכ הפשאו ןיינב תלוספ לכמ רתאה יוקינ ,הנכה תודובע תללוכ הדובעה ,יללכה טרפמב רומאל ףסונב
 יחטשמ ,תודוסי ללוכ תוגרדמ ,תוריק ,םיפוציר ,ןוטב תורוגח ,ןג ינבא לש םיקוריפו הסירה ,הייחמצ תרסה
 וניאש ,הסירהל דעוימה טנמלא לכ ןכו אוהש גוס לכמ תורדגו תרנצ ,םינותפשא ,םילספס ,טלפסא ,ןוטב
 .תננכותמה הדובעל עירפמו  הארנ וניאשו הארנ ,דרפנב םירחא םיפיעסב דדמנ
 
 ללוכ אל ,והשלכ לדוגו גוסמ םיחישו םיבשע ,האשדמ – תמייק הייחמצ תרסה ושוריפ הייחמצ תרסה
 .חטשב חקפמה תויחנהו תוינכתל םאתהב לכה  .דרפנב ודדמי רשא ,םיצע לש הקתעה וא הריקע
 

 :םיבשע לטוקב ךרדמ יחטש סוסיר
 
 
 חקפמה הרויש םירוזאבו ךרדמ יחטשב םיבשע לטוק רמוחב סוסיר ןלבקה עצבי רפעה תודובע רמג רחאל
 .יללכה טרפמב 51014 ףיעסב רומאכ ,בתכב
 
 רמוח ג"ק 2 לש זוכירב ”X רבייה" וא "ליסמורב" ליכמה סיסרתב הייחמצ ישרוש לטוק רמוחב סוסיר
 .דחא םנוד רובע )2%( םימ רטיל 100 לכל סוסירה
 
 םמצע לע ורזחי םיסוסירה .רתאב חקפמה תוארוהל םאתהבו םיפצורמ וא םילולס םיחטשב השעי סוסירה
 סוסירב רזוח שומיש ןובשחב תחקל ןלבקה לע .תועובש השולש לש ןמז יחוורמב תטלחומ הדמשהל דע
 .רתאב חקפמה תוארוהל םאתהבו םיבשעה לש האלמ הדמשהל דע תאזו םימייוסמ םירקמב ,רחא
 
  

 םיצע תריקע    51.01.04
 

 ןמסי רשא תימוקמה תושרה לש ןוניגה תקלחמ גיצנ וא/ו חקפמה י"ע ןלבקל רסמי םיצע תתירכל רושיאה
 טרפמב 510133 ףיעסב טרופמכ ויהי םולשתו תורדגה ,הדובעה  רואת .התירכל םידעוימה םיצעה תא
 .יללכה
 .ל"קקה רושיאב םג עצובת םינגומ םיצע תריקע
 ףונמב שומיש תוברל חקפמה תויחנה יפל הריהז הרוצב ורקעי ,שדחמ העיטנו הריקעל םידעוימה םיצע
 הריהז הריקע תללוכ הדובעה ,תושרה ןסחמל וא דעוימה העיטנה םוקמ לא ורבעויו ,ךרוצה תדימב
 .'פמוק – םולשתל הדידמה ,הרבעהו
 
. 
 

 טלפסא תעסימ קורפ   51.01.05
 
 תוארוהל םאתהב וא/ו תוינכתב םינמוסמה םירוזאב ,יללכה טרפמב 510152 ףיעסל םאתהב עצובי

 .תיתשה ינפ דע קמועו יבוע לכב תמייקה העסימה קורפו רוסינ תללוכ הדובעה .חקפמה
 .ןוטב יחטשמו תופצר לש קורפ םג ףיעסה ללוכ ןכ ומכ
 .ר"מ   : םולשתל הדידמה
 

 גוס לכמ הפש ינבאו ,טלפסאמ וא/ו תופצורמ תוכרדמ קורפ   51.01.06
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 עצובי ,'וכו  45X 45  תבלתשמ ןוגכ גוסו הדימ לכמ םייק ףוצירמ תוכרדמ ,וא/ו ,טלפסאמ תוכרדמ קורפ
 .חקפמה הרוי םהילע תומוקמב
 לעו ןלבקה י"ע ןקותי רתי קורפ לכ .קורפל ודעונ אל רשא םיחטשב עוגפל אל ידכ תוריהזב עצובי קורפה
 .ונובשח
 דע הכרדמה תובכש הנבמ קורפ תוברל ,טלפסאה יחטש וא/ו ,ףוצירה יחטש קורפ תא לולכת הדובעה
 .םיקורפה תולובגב טלפסא ירוסינו ,תורוגח קורפ תוברל ,תמייקה תיתשה קמועל
 ןלבקה ןסחאיו רובצי ,םינבאב רזוח שומיש ךרוצל ףוצירה לש ריהז קורפ לע חקפמה הרוי םהבש תומוקמב
 קורפ רובע .חקפמה תוארוה יפל ,ןבאה ןווגו גוס יפל תוניוממה תורדוסמ תומירעב תוקרופמה םינבאה תא
 .דרפנ ףיעסב םלושי ,שרדיו הדימב ,ריהז
 . ר"מ םולשתל הדידמה
 
 

 הדובעה .חקפמה הרוי רשא םירחא תומוקמבו תוינכתב םינמוסמה תומוקמב עצובי הפשה ינבא קורפ
  ינבא ,ןייוזמ ןוטב ללוכ גוס לכמ ןוטב תורוגח ןכו ,ןוטבה תבשותו גוס לכמ הפשה ינבא קורפ תללוכ
 לש הרקמבו  ,טלפסאה תעסימב העיגפ לכ השעת אל קורפה תעב .תלוספה קוליסו  ,תומייקו הדימב הלעת
 .ונובשח לעו ןלבקה י"ע העסימה ןקותת העיגפ
 .א"מ   :םולשתל הדידמה
 
 

 םיטלשו םירורמת קורפ   51.01.07
 

 הדימב .'דכו םוסרפ ידומע ,תונחת ידומע ,גוס לכמ םיטלשו העונת ירורמת לש םיקורפ תללוכ הדובעה
 .'דכו טלשה ,עבצה ללוכ ,קורפה אושנ עגפיי אלש ךכ ,קורפה עצובי ,ריהז קורפ שרדיו

 םתרבעה וא/ו ,רזוח שומיש ךרוצל רתאב םנוסחאו ,ןוטבהמ םייוקינ ,םידומעה קורפ תללוכ הדובעה
 .חקפמה תוארוה יפל תימוקמה תושרה ינסחמל
 .דרפנ ףיעסב םלושי ,שרדיו הדימב ,ריהז קורפ רובע
 'חיב   :םולשתל הדידמה
 

 םייק את הבוג תמאתה   51.01.08
 

 יגוס לכל ריחמה .םימור ישרפה אלל אתה תברקב םיננכותמה םיסלפמל דע קוידב עצובת הבוגה תמאתה
 תא לולכת הדובעה .הכרדמב םא ןיבו העסמב ןמוקימ םא ןיב ,ההז 'וכו זוקינ ,םימ ,בויב ןוגכ םיאתה ילדגו

 הקפסא ,מ"מ 30 םומינימ לש ךרואל ןויזה יוליגל םייקה ןוטבה תותיס ,ולש תבשותהו הסכמה תרסה
 .תימורט החוטש הרקת תנקתהו הקפסא ןיפוליחל וא/ו ךרוצה תדימב הרקת תקיצי ,ןויז לזרב תחנהו
 תדרוה לש הרקמב .חקפמה ןוצר תועיבשל הדובעה תמלשהל שורדה לכו הסכמה תבכרה ,ןוראוצ תקיצי

 .םייקה אתה תוריקמ קלח תסירה םג הדובעה לולכת ,אתה ינפ סלפמ
 

 .טלפמוק לכה תבשותהו הכבסה ,הפשה ןבא לש תומאתהו םיקורפה תא םג תללוכ םינטלוק יהבג תמאתה
 .דרפנ ףיעסב ,םיאתה רפסמ יפל ,הדיחיב  :םולשתל הדידמה
 .)תודיחי 3 - כ םולשתל בשחי םידומצ םיאת 2 םע ישאר ןטלוק :אמגודל(
 

 בתכב דרפנ ףיעסב הדיחיב םלושתו ,"קזב" תרבח יגיצנ תוחכונבו םואתב עצובת ןופלט יאת יהבג תמאתה
 .תויומכה
 
 .'חיב   :םולשתל הדידמה 
 

 םייק טלפסאב רוסינ     51.01.09
 

 ירוביח ,טלפסא יפוליק ,םיקורפ עוציב ןוגכ תודובע ךרוצל טלפסאה תבכש לכ קמועל עצובי רוסינה
 ןכו ,תננכותמה  הפשה ןבא וקב עצובי רוסינה .םייק טלפסא ינפ לע העונת ייאו תוכרדמ ,םיטלפסא
 .םייק טלפסאל תורבחתה יוקבו ,טלפסא תוכרדמבו תועסמב טלפסאה קורפ יחטש תולובגב
 

 סחדמב שומישה השרוי אל וז הרטמל .חקפמה י"ע רשואיש םיאתמ ינכמ רושמ תועצמאב עצובי רוסינה
  ךכ ,העסמה יבג לע טוחב וא עבצב ונמוסיש םייתשק וא םירשי םיוקב עצובי רוסינה .ריוא שיטפבו

  ,דרפנב דדמי אל רוסינה .תויורבחתהלו תוננכותמה הפשה ינבאל דעוימה םוקימל קיודמב ומיאתיש
 הפש ינבאל "תולעת" תריפח ,םיטלפסא ,םיקורפ ןוגכ תונושה תודובעה לש הדיחיה יריחמב לולכ וריחמו
 .'וכו
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 תויתשתו עצמ  - 51.02 קרפ
 

 יללכ 51.02.01
 

 ףיעסב רומאל ףסונב .51 קרפ יללכה טרפמה תושירדל םאתהב ויהי םולשתו תורדגה ,הדובעה רואת
 .קודיהה רחאל מ"ס 15-מ ןטקי אל הבכשה יבוע ,יללכה טרפמה לש 510324

 .הסורג ןבא קר שמשת םיעצמל ,יללכה טרפמה לש 510321 ףיעסב וניוצש תויורשפאל דוגינב
 

 
 טלפסא תודובע  - 51.03 קרפ
 
 

 יללכ 51.03.01
 
 .יללכה טרפמב 5104 ףיעסב טרופמכ עצובי
 

 .תויומכה יבתכבו תוינכתב טרופמכ ,םינוש םייבועו םיגוסמ טלפסא תודובע הנעצובת ,הז זרכמ תרגסמב
 
 
 

 םייק טלפסאל תורבחתה  51.03.02
 

 ,םירוסינהו םירוביחה עוציב תוברל ,יאולה תודובע לכ .יללכה טרפמב 510445 ףיעס תושירד יפל עצובת
 .טלפסאה ןוטב יריחמב לולכ םריחמו ,דרפנב ודדמיי אל רשא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 םיחלוק יווק ,לועית תודובע
 הדובעה רואת  00.01 

  .הרבחה תשירד יפ לע ריעה יבחרב תודובע עוציב
 תוינכות תגצה ,עדימ תלבק ,םכסה יכמסמ 00.02

 
 יא וא/ו הריתס אצמיש הרקמ לכבו ,תוינכותה תכרעמ תוברל ,םכסהה יכמסמ לכ תא קודבל ןלבקה לע
 ךכ לע עידוהל וילע ,םינושה םיכמסמב תושירדהו םירואיתה ןיב הנוש שוריפ וא/ו תועמשמ וד וא/ו המאתה
   .הדובעה עצובת םהמ הזיא יפל טילחי רשא ,חקפמל דימ
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 הריפחו רפע תודובע
   

 יללכ     01.1
 

 וא םינגומ םיצע םע חטשב עצבתהל תולולע הריפחה תודובעש הדבועל ןלבקה בל תמושת תאזב תינפומ
 םיעצמאה לכב טוקני ןלבקה ךכל יא .הדוהי רוא תיריע י"ע הנורחאל ועטינש םילקד וא יונ יצע יחמצ
  .םינגומ םיצעב העיגפמ ענמיהל ידכ םישורדה
 ןיתמהלו םוקמ ותואב הדובעה תא קיספהל ןלבקה לע היהי אוהש גוס לכמ תוקיתע ולגתיו הרקמב
 .חקפמה ןמ תוארוהל
 

 תוינכתל ןלבקה  הנפומ םישיבכה ךרואל הריפחו יולימב תומוקמו עקרקה יפוא לע עדימ לבקל תנמ לע
 .רתאה לש רפע תודובע
 
 הביצח /הריפח  01.2 
 

 .הלעתה ןפוד דעו רוניצה הצקמ דצ לכמ תוחפל מ"ס 15 דועו רוניצה רטוק היהי הריפחה לש ילמינימ בחור
 .וה.ש.ש.א דייפידומ 96% תוחפל לש תופיפצל קדוהת הריפחה תיתחת
 תורוניצ רובע מ"ס  30 וא( מ"ס 20 דועו תינכתה יפל רוניצה תחנה ךרוצל היהי הביצח /הריפחה קמוע
 תלוספ ,םינבא ןלבקה הלגי הביצח/הריפחה ןמזבו הדימב .קדוהמ ,תונויד/םי לוח עצמ רובע )םייטסלפ
 .תימוקמה המדאה רתימ םקלסלו םתופנל וילע היהי םישרוש וא הפשא לזרב
 .רוניצה תחנהמ דרפנ יתלב קלחכ םלושי הביצח /הריפחה רובע
 .תורוניצה ריחמב לולכ הריחמו ,דרפנב םלושת אלו דדמית אל תולעת תריפח
 .לוחה עצמ רובע םיחוורמה תא םג לולכי הביצח/הריפחה ריחמש ןובשחב תחקל שי

 .ריחמב םילולכ רפעה יפדוע קוליסו ןומיס
 

 לוחה תפיטעו עצמ 01.3
 

 רובע מ"ס 30( מ"ס 20 יבועב קדוהמ יקנ תונויד לוח עצמ לע וחנוי ,םייטסלפ תורוניצ ,הדלפ תורוניצ
 לוחב תורוניצה וסוכי תורוניצה תחנה רחאל .הריפחה בחור לכל הווש ןפואב רזופמ )םייטסלפ תורוניצ
 לעמ )םייטסלפ תורוניצ רובע מ"ס 30( מ"ס 20 דע .מ"ס 20 לכ הבטרהבו תובכשב קדוהמו יקנ תונויד
 .הריפחה בחור לכל רוניצה דוקדוק
 לוחב הריפחה תרתי תא ןלבקה אלמי מ"ס 30 וא מ"ס 20 לש עצמה תושירדל רבעמ רופחי ןלבקהו הדימב
 .ונובשח לע ףסונ קדוהמ תונויד
 

 .רוניצה ריחמב לולכ םריחמו ,דרפנב ומלושי אלו ודדמי אל לוחה תפיטעו עצמה
 

 רזוחה יולימה רמוח 01.4
 

 דע תובכשב קדוהמ רזוחה יולימה היהי רוניצה לעמ לוחה תבכשל לעמו םיאתה ידצב םיחותפ םיחטשב
 :תואבה תושירדל םאתהב .תילמיסקמה תופיפצה ןמ 98%

 
  100% – 3 הפנ רבוע
  50-100%  ¾ הפנ רבוע
  40-80%  10 הפנ רבוע
  15% דע תויטסלפ סקדניא
 .םישרוש וא הפשא ,לזרב תלוספ ,םינבאמ יקנ היהי יולימה רמוח
 .תילמיסקמה תופיפצה ןמ 98% רומאכ היהת תגרדו מ"ס 20 לש תובכשב אלומת הריפחה
 

 .ןימזמה י"ע רשואתש הדבעמ י"ע רקובי יולימה קודה
 .שיבכה יעצמ יולימ ינפל תיתשה לש ןותחת סלפמל דע עיגי תובכשב קודיהה
 

 יאשר ל"נה תושירדל הנעי תולעתב רזוח יולימל שמשמה ל"נה ימוקמה רמוחהש גאדי אל ןלבקהו הדימב
 .תולעתה יולימ ךרוצל ץוחבמ ררבנ רמוח ונובשח לע איבהל ןלבקהמ שורדל חקפמה
 

 :ןלהל תוטרופמ ררבנה רמוחה תונוכת
  100% – 3" הפנ רבוע
  50-100%  ¾ הפנ רבוע
  35-80%  10 הפנ רבוע
  0-30% – 200 הפנ רבוע
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  35% – תוליזנ לובג
  12% דע – תויטסלפ סקדניא
 20% םומינימ – תיתדבעמ )תינרופילק תלובסת תנמ( .ק.ת.מ
 

 98% דע השעי הבכש לכ קודיה .מ"ס 30 -מ רתוי אל לש תובכשב השעי וקודיה ךרוצל יולימה רמוח רוזיפ
 .וה.ש.ש.א .דומ
 

 יוקינו ףושיח תודובע    01.5
 

 ךכ תוחפל מ"ס 20 כ לש קמועלו 'מ 2.0  לש בחורבו וקה תחנה יאוותב הייחמצה תא ףושחל היהי ןלבקה לע
 .ואצוי םישרושה לכש
 תחנה ריחמב הלולכ איהו םולשת לכ ןלבקל םלושי אל וז הדובע רובע .וקה תחנה ינפל עצובת וז הדובע
 .רוניצה
 

 עקרקה תפלחה     01.6
 

 .יוסיכה גוס תא עובקל תנמ לע רתאב עקרק תוקידב ןלבקה עצבי וקה עוציב ינפל
 

 .תורוניצל תחתמ מ"ס 20 יבועב יקנ תונויד לוח עצמו דופיר לע וחנוי  זוקינו בויב ,םימ תורוניצ
 מ"ס 30 יבועב תורוניצה לעמו ביבסמ לוחב אלמי ןלבקה ,חותפ חטשב םירבוע תורוניצה םהב תומוקמב
 דומ 98% לש קודיה תגרדלו מ"ס 20 לכ תובכשב קדוהמ רחבומ ימוקמ רמוחב ןלבקה אלמי לוחה לעמו

 .ו.ש.ש.א
 רוניצה דוקדוק לעמ מ"ס 20 דע לוח יולימ חנוי ,תוכרדמ וא/ו םישיבכב חנומ רוניצה היהי םהב תומוקמב
 לכ תובכשב קדוהמ )'ב גוס עצמ( אבומ ירלונרג יולימ רמוחב ןלבקה אלמי שיבכה תיתשת ינפל דעו וילעמו

 .ו.ש.ש.א דומ 98% לש תרקובמ תופיפצבו מ"ס 20
 יפל קרו ךא עצובת וז הדובע .ותומדקל בצמה תרזחה רחא שחרתתש העיקש לכ ינפמ יארחא היהי ןלבקה
 .ןלבקל חקפמה לש תשרופמ הארוה
 

 השיג יכרד 01.7
 

 קוליסו רמוחה תלבוה הריפחה תודובע עוציב ךרוצל השיג יכרד ונובשח לע ןלבקה רידסי ךרוצה תדימב
 .מ"ס 20 יבועב 'ב גוס עצמ תבכש ןלבקה קדהיו רזפי ולא םיכרד עצבל תנמ לע תלוספה
 ריזחיו חטשהמ םקלסי םיעצמה תא ןלבקה קרפי הדובעה םותבו ונובשח לע ןלבקה י"ע עצובת וז הדובע
 .ותומדקל חטשה תא
 

 תלוספה קוליס 01.8
 

 יוקינ ,ףושיחהמ האצותכ ורבטציש עקרקה יפדועו תלוספה לכ תא ונובשח לע הדובעה רתאמ קלסי ןלבקה
 תושרל תורגא םולשת ללוכ ,תויושרה ידי לע השרומ רתאל קלוסת תלוספה .הדובעה ןמזבו הריפח יפדוע
 ןובשח לע הנה םישרושו היחמצ תוברל תלוספה קוליסו ףושיח תדובע .חקפמה םע םואתבו ךרוצה יפל
 .תפסות לכ וז הדובע ןיגב ול םלושת אלו ןלבקה
 

 םולשתהו הדידמה ןפוא  01.9
 

 ןפואש ךכ .הדידמ ילכב דיוצמה ךמסומ דדומ ,ונובשח לע ןלבקה קיזחי ,הדובעה עוצב תפוקת לכ ךשמב
 לכ ונמוסי הבש עוצב רחאל תינכת ,הדובעה םותב ןיכי דדומה .תוינכתל םיאתיו םלשומ היהי הדובעה עוצב
 .קיודמה םמוקימו םקמוע םינקתמהו םיווקה
 .דרפנב ןרובע םלושי אלו הדובעה יריחמב תולולכ ולא תודובע
 

 לש הדיחיה ריחמב םילולכ תורוניצלו הרקבה יאתל םי לוח תפטעמו עצמ ,)עקרק תפלחה ללוכ( רפע תודובע
    .המאתהב תורוניצהו םיאתה
 .תורוניצה תחנה לש הדיחיה ריחמב םילולכ רפע יפדוע קוליס
 

 לועית יווק -  57 קרפ
 
 

 הרקב יאת 57.1
 

 13-2 רפסמ תיטרדנטס תוינכת יפל רתאב םיקוצי וא תוימורט תוילוחמ ועצובי לועיתל הרקב יאת  .א
 .טרופמכ
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 55 למרכ םגד ןוטב לזרבמ היהי הסכמה .םישיבכב )ןוט D400 )40 ןיממ מ"ס 60 רטוקב ויהי םיסכמה לכ
 לע .תויומכה בתכב טרופמכ הסכמה ןימ .ןקת ות לעב רשואמ ע"וש וא ןמפלוו תרצותמ .ב.ב רגס םע
 םיסכמה חותפ חטשב ."לועית"-ו "רוציי תנש" "הדוהי רוא תיריע" תבותכה תעבטומ היהת םיסכמה
  .מ"ס 30 -ל עקרקה ינפ לעמ וטלבי
 

 ואלומי  םיימורט םיאת .09 קרפב טרופמכ טנמצ חיטב וחיוטי הרקבה יאת לכ - םינקתמב חיט  .ב
 .הילוחה ידצ ינשמ עצובי הז יולמ תוכומס תוימורט תועבט ןיב רובחב .טלמ טיטב
 
   הבוגב היהי הסכמה א"ז( טלפסאה לש הנושאר הבכיש הבוגב ויהי תוחושה יהבג 
  מ"ס 10 תוחפ ויהי םיבלושמה תובוחרה וליאו )מ"ס השולש סונימ יפוסה טלפסאה         
 .ןושאר בלשב         
 
 
 םינטלוק 57.2 
 

 .םיבלושמ תובוחרב יעופיש ודו 8-2 'סמ תיטרדנטס תינכת יפל ויהי םינטלוקה
 .הקיצי לזרבמ הפש ןבא ילבו םע הטילק תותשר. 4,3,2 ילעב ויהי םינטלוקה
 
 יפוסה טלפסאה הבוגב ויהי זוקינה תשרה א"ז( טלפסאה לש הנושאר הבכיש הבוגב ויהי םינטלוקה יהבג

 .)מ"ס השולש סונימ
 

 )ןוט 25( 104.1.3 ןימ 2 קלח 489 'סמ י"ת יפל ילארשי ןקת ות תואשונ הנייהת )תרגסמ + תשר( תותשרה לכ
  .דבכ
 

 זוקינל םידחוימ הדידמ ינפוא  57.2.1
 

 תורוניצ  .1
 תחנה הביצח/הריפח ,םרוזיפ ,רתאל  לעפממ תורוניצה תלבוה רובע םולשתל הדידמה היהת זוקינ יווקב
 וטנ א"מ יפל הדידמה רפעה יפדוע קוליסו ,רקובמ קודיהב רזוח יולימ ,לוחב הפיטעו דופיר ,תורוניצה
 תוכומס תוחוש ןפודל ןפודמ רונצ ךרואו רוניצ  I.L  )(  דעו םישיבכ תיתש הבוגמ רוניצה קמועל םאתהב
 תחנה לש הרקמב רוניצ ) .L.I( דעו םייק בצמ הבוגמ קמועבו םישיבכה םוחתב  הביצח/הריפח לש הרקמב
  .םישיבכה םוחתל ץוחמ  ירוזאב תורוניצה
 
 

  םיאת .2
 תא ללוכ אתה ריחמ .אתהמ אצויה ךומנה רוניצה לש תימינפה תיתחת דעו הסכמה ינפמ בשחי אתה קמוע
 ,מ"ס 30 תוחפלו ביבסמ קדוהמ לוח יולימ ,הריפח ,אתה תחנהו הקפסא ןכו 57.2.2 ףיעסב טרופמה לכ
 םאתהב תודיחי יפל הדידמה ,ביבסמ טלפסא ינוקית םג לולכיו ,רפע יפדוע קוליס ,הסכמה תנקתהו הרקת
 .רוניצ  I.L  )( דעו שיבכ ..T.L מ םיקמועו תודימל
. 
 

  הטילק יאת  .3
 ףיעסב טרופמה תא ןכו תויומכה בתכב ןייוצמכ רתוי וא/ו םיאת ינש תוחפל וללכיו טלפמוק תודיחיב ודדמי

 תקפסא ,קדוהמ לוח יולימ הריפח ,ןטלוקה תחנהו תקפסא ללוכ תקצימ הפשה ןבאו תשרה תא ןכו 57.2.3
 .םיקמועו תודיחי יפל הדידמה ,רפעה יפדוע קוליס ,תקצימ הפש ןבאו ,תותשר תנקתהו
 

  םיאתו תולעתל רפע תודובע  .4
 .םיאתהו רוניצה ריחמב לולכ היהי הריחמו דרפנב םלושי אל
 

 םישיבכב רזוח יולימו הריפח 57.3
 

 ינפמ תחתמ מ"ס 58 וא תמייקה הנבמה תבכש תיתחת דעו רוניצה לעמ לוחה עצמ ינפמ הרפחנש עקרקה
 יולימה חפנ רובע .וש.ש.א. דומ 98% דע תובכשב קדוהמ 'ב גוס עצמב אלומת ,םיינשה ןיבמ לודגה ,שיבכה
 ינפל תחתמ מ"ס 58 העבקנש הנבמה תבכש תיתחת דעו רוניצה לעמ עקרקה תפלחה ךרוצל 'ב גוס עצמב
 הנבמה תבכש רובע עקרקה תפלחה לש הנוילעה הבכשה .עקרק תפלחה ףיעסב דרפנב םלושי טלפסאה
 10 לש הבכש ןכו .וש.ש.א .דומ 100% -ל תקדוהמ הבכש לכב מ"ס 20 'ב גוס עצמ לש תובכש יתש :לולכת
 יתש ןכו ר"מ/ג"ק 1.0 לש תומכב M.S – 10 תיסלומא סוסיר ןכו 100% -ל קדוהמ .מ.ו.ג.א עצמ מ"ס
 .קד טלפסא מ"ס 3 לש הנוילע הבכש דועו מ"ס 5 יבועב סג טלפסא לש הנוילע הבכש :טלפסא תובכש
 

 ןוטב תנגה / תפיטע 57.3.11
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 .4-10 רפסמ 160 טרפ יפל ןייוזמ ןוטב תנגה עצובת תינכותב םינמוסמה תומוקמב
 .ךרוא רטמ יפל עצובת םולשתל הדידמה
 .הז רטוקל םיאתמה טרפהו רטוק ותואל תומיאתמה תודימה ,רוניצה רטוק יפ לע הנעצובת הנגהה תודימ
 

  הקינס יוקל תורוניצ ירזבאו תורוניצ  57.4.00
 

 הדובעה רואת  57.4.1
 

 . העונתה לגעממ מ"מ 355 רטוקב בויבל הקינס ווק חינהל ןנכותמ
  

 הקינס וקל תרנצ ירזיבאו תורוניצ  57.4.2
 

 ,16 גרד PE 100  SDR-11 תמגודכ H.D.P.E ההובג תופיפצ לעב ןליתאילופ תורוניצ ויהי תורוניצה
 תאמגוד  רוניצו )םיינושילש םיחלוקב הייקשה וק קובעו הביאשה תנחתמ הקינסה וק רובע( מ"מ 355רטקב
 .ן'זויפורטקלא ךותיר י"ע ורבוחי תורוניצה .1 קלח 1519 י"תל םימיאתמ ע"ווש וא  "סקלפרמ רוניצ"
 

 תותשק תקפסא 57.4.3
 

 ריחמ .ן'זויפורטקלא ירשקמ םע שורדל םאתהב תויוזב תויטרדנטס תונכומ תותשק הנייהת תותשקה
 גרד םייתשורח ויהי םירזיבאה לכ .רוניצ א"מ ריחמב םילולכ םישורדה םיחפסה רתי לכו תותשקה תקפסא
 . ע"ווש וא "ןואסלפ"
 

 תורוניצה תחנה  57.4.4
 

 ךתחל םאתהבו תוחפל מ"ס 100 היהי תורוניצה דוקדק לעמ יוסכהש הזכ קמועב וחנוי הקינסה תורוניצ
 .וקה ךרואל
  לכל תורוניצל ביבסמ לוחב וסוכיו תוחפל מ"ס 30 יבועב לוח עצמ יבג לע וחנוי תורוניצה
 הבטרה תועצמאב השעי לוחה קודיה.תורוניצה דוקדוק לעמ מ"ס 30 לש הבוגל דע הלעתה בחור
 .תילמיטפוא
 . מ"ס 20 לכ תובכשב וה.ש.א.א 100% לש תופיפצל קדוהמ 'א גוס עצממ היהי לוחה לעמ יולימה
 םניא וא תינכתב םינמוסמ םניאש תורוניצב וא םייעקרק תת םינבמב הריפחה ןמזב ןלבקה לקתיו הדימב
 .תויחנה תלבקו רוריבל דע הז עטקב חקפמל דימ חוודיו ותדובע תא קיספי ןלבקה םיעודי

 יאלג י"ע רוניצה יאוות לש יוליג רשפאל תנמ לע הדלפ ספמ תשר חינהל שי שיבכה לש תחלצל תחתמ
  . רוניצ א"מ ריחמב לולכ הדלפה ספ לש א"מ ריחמ . תורוניצ
                                

 ריוא ימותסש 57.4.5
 

 תמגודכ בויבל יטמוטוא ריוא םותסש תינכותב םיניוצמה תומוקמב הקינסה וקב ביכריו קפסי ןלבקה
 .םיזגו ריוא תאצוהל הקינסה וק לע ךרע הווש וא .י.ר.א תרצותמ 3" לש רטוקב D - 020 "רעס"
 י"ע רשואתש 'מטא 16 דע הדובע ץחלל םיימלוג םיכפש םע הדובעל םיאתמה סופיטמ ויהי ריוואה ימותסש
 .חקפמה
 ץוחבמו ,ןסליר וא/ו ליאמאב םינפבמ םיפוצמו םינגואמ םילופכ וא/ו םידדוב ויהי ריוואה ימותסש
  .םיאתמה רטוקב זירט ףוגמ ןקתוי .םותסשל תחתמ .יתשורח יסקופאב
 םייק ןוטב ריק ןוויכל 10 לוידקס מ"מ 250 רטוקב מ"בלפמ רורווא רוניצ עצובי ריווא םותסש לש אתמ
 . רתאב עבקי יפוס םוקימ . אתה תברקב
 ,הקפסא ללוכ טלפמוק ריוואה ימותסש רטוקו תודיחי יפל השעת הדידמה - םולשתהו הדידמה ןפוא
 ךתורמ 8" רטוקב רוניצל מ"מ 355 רוניצמ " ”T" תופעתסה :תללוכ הדיחי רשאכ .תוירחאו הקידב ,הבכרה
 החונ הדובע רשפאיש הזכ ךרואב הדלפ רוניצמ 5/32" יבועב 8" ךותירל ףקז רוניצ עטק  , הקינסה רוניצל
 יופיצו ימינפ ליימא יופיצ ,קלח רבעמ םע 3" רטוקב זירט ףוגמ , " 8X ”3 רטוק רבעמ,הקוזחת יכרצל
 יפל לכה יטמוטוא ריוא םותסשו םיאתמ רטוקב ןגוא רבחמ ,םיידגנ םינגואו םינגוא ללוכ ,ינוציח יסקופא
 הנימולא בר טלמב םיפוצמו תינוציח וירט תפיטעב םיפוטע ויהי םירזיבאהו תורוניצה לכ  .תוינכותה
 .תימינפ
 
 

 זוקינ תדוקנ ,ריוא םותסשל םיאת 57.4.6
 

 )ןוט D400 )40   ןיממ 489 י"ת יפל הסכמו תימורט הרקת ללוכ תוימורט ןוטב תוילוחמ ועצובי םיאתה
 .תויטרדנטסה תוינכתל םאתהב
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 + יטמוטוא ריוא םותסש ןיקתהל שי ובש םוקמב וא לופכ יטמוטוא ריוא םותסש ןקתומ םהב תומוקמב
  .לופכ לדוגב את תונבל שי יטניק םותסש
  .וקמועו אתה רטוק יפל – םיאתל םולשתהו הדידמה ןפוא
 
 

 זוקינ תדוקנ   57.4.7
 

 ץחלל זירט ףוגממ היושעה זוקינ תדוקנ תינכתב םיניוצמה תומוקמב הקינסה וקב ביכריו קפסי ןלבקה
 ןגואמ היהי זירטה ףוגמ .תויומכה בתכב טרופמל םאתהבו חקפמה י"ע רשואיש תורפסומטא 16 דע הדובע
  .יתשורח יסקופאב ץוחבמו ,ןסליר וא/ו ליאמאמ םינפבמ הפוצמ ןגוא רבחמו םינגוא םע
 

 תורוניצמ 160 רטוקב תרנצ יעטק תוללוכה טלפמוק תודיחי יפל השעת הדידמה – םולשתהו הדידמה ןפוא
H.D.P.E.   תופעתסה , 6" ןיכס ףוגמ  , מ"מ 200 רטוקב סקלפירמ תרוניצו " T " מ"מ 355 רטוקב רוניצמ 

  , 6" ףדמ םותסש ,160 רטוקב רוניצל 200 רטוקב רוניצמ " T " תופעתסה , סקלפרמ 200 רטוקב רוניצל
 .הקידבו הבכרה ,הקפסא ללוכ תומלשב 'וכו ,ןגוא רבחמ םינגוא
 
 

 ץחל תקידב  57.4.8
 

 טרופמה יפל ץחל תקידב ךרעית )תורוניצה ןיב ךותירה ירוביח אלל( תורוניצה לש יקלח יוסיכ רחאל
 קקפ ,רוויע ןגואו ןגוא ןוגכ )ץחל תקידבל( םישורדה םירזיבאה לכ תא ףיסוי ןלבקה .יללכה טרפמב
 .ונובשח לע 'וכו ץחל תבאשמ ,קותינ זרב ריווא תאצוהל
 

 לכ אלל תוחפל תועש 3 לש ךשמלו רתויב ההובגה הדוקנב 'מטא 18 תוחפל לש ץחלל השעת ץחלה תקידב
 .ץחלב יוניש
 
 
 

 : הקידבה יבלש
 . הקידבה ינפל הממי וקה לש הדובעה ץחלב םימב רוניצה יולימ
 . רוביחה תומוקמב רקיעב ,וקה לש תילאוזיו הקידב
 . רוניצה לש ןנכותמה הדובעה ץחלמ 20%-ב הובגה ץחלב וקה תסמעה
 
 הדיחיה יריחמב םילולכ ויהיו ןלבקה ןובשח לע ושעי ושרדיו הדימב םינוקיתה ללוכ ץחלה תקידב תדובע
 .תרנצה תחנהל
 .ןלבקה ןובשח לע היהי ץחל תקידב ךרוצל םימב שומישה
 
 
 

 תורוניצה ןרצי לש תוירחא תדועת  57.4.9
 

 לכ ןוקית לע הדשה תוריש גיצנ רושיא לולכת איהו םינש 10 ךשמל היהת ןרציה לש תוירחא תדועת
 תמישר ןכו ןפודה יבועו רוניצה רטוק ,עטק ךרוא ,םוקימ רדגוי הדועתה לע .ץחלה תקידבו תועיגפה
 .תוקידבה לע רושיאו ושענש תוקידבה
  . הדובעה עוצב ףוסב תוירחא תדועת הדוהי רוא תיריעל ריבעהל גאדי ןלבקה
 

 הקינס וקל םולשתהו הדידמ ןפוא 57.4.10
 

 :ללוכ הקינסה וק תחנה ריחמ
 

 .וקה ןומיסו הדידמ
 .'וכו םיחפס ,םינגוא תותשק ,רוניצה לש תקפסא
 .עובשל תחא תוחפל רוקיב ןרציה לש הדש תוריש י"ע וקה תחנה יוויל
 .יוקינו ףושיח תודובע .תורוניצה רוזיפל תויאשמו םילכ רבעמל ךרד תרשכה
 .יאוותה ךרואל רוניצה רוזיפו רתאל לעפמהמ הלבוה ,הסמעה
 .תוינכתהו םיטרפמה יפל רוניצה תחנהל הקינס וקל הלעת תריפח
 בחור לכל רוניצה לעמו ביבסמ תחתמ רקובמ קודיהב מ"ס 20 יבועב לוח עצמ לש קודיהו רוזיפ ,הקפסא
 .הריפחה הלעתה
 .הריפחה ינפל ויהש עקרק ינפ דע רזוחה יולימה לש קודיהו רזוח יולימ
 וקה תפיטש
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 י"ע וקפוסי םימה .ץחל תקידבל םישורדה םירזיבאה לכו .םימב וקה יולימו תקפסא תוברל - ץחל תקידב
 . ןלבקה לש םולשתב םימה דיגאת
 .ךמסומ דדומ י"ע בשחוממ ) AS MADE ( עוציב רחאל תינכת
 
 

 זוקינ תכרעמל-הרקב יאתו תרנצ לש ימינפ םוליצ  57.5
 

 יללכ   .א
 
 
 הקידב עצבל ןלבקה לע ,טרפמב שרדנל םאתהב תרנצה תחנה תודובע לש ןיקת עוציב תחטבה םשל   )1(   

 .תודובעה םויס רחאל ,חנומה וקה ךרואל םוליצ תלועפ תועצמאב תיתוזח
 .הכרוא לכל תרנצל רדחותש ,רוגס לגעמב היזיוולט תמלצמ תועצמאב ךרעיי םוליצה
 
 ךכיפל .התחנה עוציב ןפואו תרנצה בצמ תא דעתלו "רוניצה ךותל טיבהל" איה הקידבה תרטמ   )2(

 .אוהש גוס לכמ ךולכלמ הקונו ףטשנ וקה עטקש רחאל השעי םוליצה
 
 דרפנ יתלב ןפואב ושרפלו וארקל שיו ,הזוחה יכמסמ לש יללכה טרפמהמ קלח הווהמ הז טרפמ   )3(

 .הז ךמסממ
 
 תא רשאלו אדוול התרטמש ,תרחא הקידב לכ לש המוקמ אלמל האב הניא תרנצה םוליצ תלועפ   )4(

 .עוציבה ךלהמב ונתינש ןימזמה לש תופסונ תוארוה יפלו טרפמה ,תוינכתה יפל עוציבה תוניקת
 
 יפל דרפנב ומלושיו ןלבקה תעצהב םילולכ ויהי תרנצה לש םוליצלו הפיטשל רשקב ןלבקה תואצוה   )5(

 .תויומכה בתכב טרופמכ רטוק יפלו רוניצ א"מ
 
 תושירדה לכב דומעיש ,הדובעה עוציבל ןויסינו דויצ לעב ,ןמוימ הנשמ ןלבק קיסעהל יאשר ןלבקה  )6(

 תליחתל םדוק ,הנשמה ןלבק תקסעהל ןימזמה רושיא לבקי ןלבקה .טרפמה תושירדבו ליעל תוטרופמה
 .ותדובע
 
 רחאל הדובעה תלבקל יאנת אוה ןימזמל וז הלועפ לש אלמ דועית תריסמו תרנצה םוליצ עוציב   )7(

 ."דבעידב תינכת" ךותמ קלח ווהי םוליצה יכמסמו ,עוציבה
 
 :הז הרקמב .רישי ןפואב םוליצה תא ןימזהל תוכזה תא ומצעל רמוש ןימזמה   )8( 
 
 יריחמ ראש תא תונשל ילבמו ףיעסה רובע יוציפ לכ ןלבקל םלשל ילבמ ןלבקה הזוחב םוליצה ףיעס לטובי

 .הדיחיה
 

 .הז םולשת אולמב בייוחי ןלבקה ןובשחו ןימזמה י"ע היהי םימוליצה עצבמל םולשתה
 

 .תידעלבה ותטלחה יפל םיעטקב םוליצה תלועפ תא עצבי ןימזמה
 

 .םוליצה עוצבל הלועפה ףותש לכ תא ןתיי ןלבקה
 
 

 .םוליצה תואצות י"פע ןימזמה תושירדל םאתהב שרדנה לכ תא ןקתי ןלבקה
 

 .ןלבקה ןובשח לע היהת איהו רזוחה םוליצה תדובע תא ןימזמה ןימזי רזוח םוליצ עוצבב ךרוצ לש הרקמב
 

 הדובעה עוציב .ב
 
 הפיטש  )1(
 

 םירחא םירמוחו הינב ירמוח לכמ היקנ היהת החנוהש תרנצהש ךכל גואדל ןלבקה לע םוליצה עוציב ינפל
 םיאתמ רושכימ תועצמאב ץחל תפיטש תועצמאב עצובי יוקינה .םוליצה תלועפ ךלהמב עוגפל םילולעה
 .דחוימה טרפמלו יללכה טרפמל םאתהב תאזו ,ךכל
 
 הדובעה יותיע  )2(
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 רוניצה לעמ מ"ס 50 יבועב רפעה תובכש קודיהו יוסיכ ,תרנצה תחנה רחאל השעיי םוליצה עוציב  -
 .םוליצה עוצבל תוינויחה תוחושה עוציבל תורושקה תודובעה תמלשהו תושירדל םאתהב
 
 .ןימזמה גיצנ תוחכונב ךרעיי םוליצה  -
 
 עוציב ינפל םימי העבש רשאמ תוחפ אל ,םוליצה עוציב דעומ לע ןימזמל עידוהל ןלבקה לע  -

 .הדובעה
 
 .ןימזמה תוחכונ אלל םוליצה עוציב תא ליחתי אל ןלבקה  -
 
 עוציבה ךלהמ  )3(
 

 םאתהב םימיאתמ ךרוא יעטקב רוגס לגעמב היזיוולט תמלצמ תרדחה תועצמאב םוליצה תא עצבי ןלבקה
 .דויצה תולבגמל
 .םוליצה עוציב ךלהמב היזיוולט ךסמ יבג לעמ רטוניו םלוצי הדובעה ךלהמ
 
 דועית  )4(
 

 לע ,ןופורקימ תרזעב ,ילוק דועית תרזעב ןכו ,ידימת םושיר םשל  קסיד יבג לע דעותי ויבלש לכ לע םוליצה
 .'דכו םיעגפמ םוקימ יבגל עצבמה תורעה תרוצב רטסה ףוג
 
 )םיקזנ( םיעגפמ ןוקית .ג
 
 םיעגפמ ולגתי ,תדעותמה תטלקה לש תרזוח הקידב ךלהמב וא/ו םוליצה תלועפ ךלהמבו הדימב  )1(
 האלמה ונוצר תועיבשל םישורדה םינוקיתה תא עצבל בייח היהי ןלבקה ,םנקתל שי ןימזמה תעד-תווחלו

 .ןימזמה לש
 
 .םירישי יתלבהו םירישיה םיקזנה ןקתי ןלבקה  )2(
 
 רזוחה םוליצה ךילהת .םינקותמה וקה יעטק לש רזוח םוליצ ןלבקה עצבי םינוקיתה עוציב רחאל  )3(
 ."הדובעה עוציב" ףיעסב רמאנל םאתהב היהי
 
 

 םיאצמימ תעצה .ד
 

 לולכי םוליצה דועית תריסמ רחאל קר ףסונבו זרכמה יאנתל םאתהב היהת ןימזמה י"ע הדובעה תלבק
 .םיאצמימה יבגל טרופמ ח"ודו ואדיו תטלק
 
 CD דועית  )1(
 

 .תוחוש יוהיז ןומיס ללוכ ,וכרוא לכל וקה לש םלוצמ דועית לולכי CD – ה
 .העוציב ידכ ךות הדובעה עבצמ תורעה לולכי תטלקה לש לוקה ספ
 
 הרורב הרוצב בותכ היהי ח"ודה .וז הדובע עצבמ י"ע ןכוי רשא ,טרופמ ח"וד שגוי תטלקל ףרוצמב   )2(
 :לולכיו הטושפו
 
 ידכ חטשה ינפ לע רחא רואתו ןומיס לכו ,ןהינומיסו הרקב תוחוש ,רוניצה לש )המכס( יבצמ םשרמ  -
 .ומוקימו וקה יוהיז רשפאל
 
 .תורעהו עגפמה רואת ,ואדיו תדוקנ ,וקה עטק לולכתש הלבט תרוצב םוליצה לש ףטוש ח"וד  -
 
 .םיעגפמה תוהמ יבגל םוליצה החמומ תעד תווחו םיאצמימ םוכיס  -   
 
 .תוצלמהו תונקסמ   - 
 
 .תויניפואה תולקתה לש תונומתב הוולי ח"ודהש יוצר   
 

 "דבעידב תוינכת" תנכהל השירדה תא לטבמ וניא םוליצ ח"וד  :הרעה
 

 ןלבקה תוירחא  .ה
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 תעיקפ ינפל רזוח םוליצ ךורעל תוכזה תא ומצעל ןימזמה רמוש "םיעגפמ ןוקית" ףיעסב רומאל ףסונב
 .ןלבקה לש תוירחאה ףקות
 ,רוניצה תחנה עוציבו תרנצה תיתשת תנכה ,רפע תודובעמ האצותכ רוניצל ומרגנש םיקזנ ולגתיו הדימב
 ךרעיי ךשמהבו ןלבקה לש ונובשח לע  ןימזמה י"ע וא/ו ,ןימזמה תשירד יפל ןלבקה ידי לע ונקותי םיעגפמה
 .ןקות רשא עטקה לש רזוח םוליצ ןלבקה י"ע ךרעיי ךשמהבו ןלבקה לש ונובשח לע רזוח םוליצ ןלבקה י"ע
 .הזוחה לש םייללכה םיאנתל ףופכ תאז לכ
 
  םולשתל הדידמה ןפוא  .ו
 

  .דעותמו םלוצמ ךרוא רטמ יפל היהי םולשתל הדידמה ןפוא
 ןלבקה בייוחי רחא ןוקית לכ וא ונוקיתו וקה תחיתפ ובייחיש תוירשפא תולקת לע עיבצי םוליצהו הדימב
 .ונובשח לע רזוח םוליצב
 
 
 
 

 :57 קרפ לכל תוקידב תמרגורפ
 קודיה תוקידב
 .טרפמב ראותמל םאתהב ,ןימזמה י"ע רשואתש הדבעמ י"ע רקובי יולימה קודה
 הדלפ רוניצ תועיגפ
 .ימינפה יופיצב וא יופיצב תוינכמ תועיגפ  רוריבל תורונצה ןרצי גיצנ י"ע "רוטקטיד ידילוה" תקידב
 ץחל תקידב
 .טרפמב ראותמל םאתהב ,םיחלוקה תכרעמלו םימה תכרעמל ץחל תוקידב ועצובי
 תויפרגוידר תוקידב
 םיכותירה ללכמ 10%  דע ויהי תוקידב כ"הס .תרנצה יכותיר לע )ןגטנר( תויפרגוידר תוקידב עצבי ןלבקה
 .טרפמב ראותמל םאתהב ,תרנצב
 תומיטא תקידב
 .טרפמב ראותמל םאתהב תוחוש יתש ןיב תינויצטיורג תרנצ תקידב
 תרנצ ימוליצ
 .טרפמב ראותמל םאתהב ןנכתמה תקידבל זוקינו בויבל תרנצ ימוליצ
 
 
 
 
 תוכיא תרקב ילהונ
 

 םידומע קרפה םש קרפ 'סמ
 3 אובמ   .1
 4 תורדגה   .2
 4 יללכ  2.1 
 4 תכרעמה וא ןלבקה לש תוכיא תרקב תכרעמ  2.2 
 4 טקיורפה לש תוכיאה תחטבה תכרעמ  2.3 
 4 )א"במ( תוכיא תרקב להנמ  2.4 
 4 חטש רקב  2.5 
 4 טקיורפב הדבעמה להנמ  2.6 
 4 ישאר דדומ  2.7 
 5 תוכיאה תחטבה להנמ  2.8 
 5 תוכיאה תרקב תכרעמ ידיקפת   .3
 5 תוכיאה תרקב ךרעמ ףקיהו הנבמ   .4
 5 תימצע תוכיא תרקב ךרעמ לוהינ  4.1 
 5 תוכיאה תרקב ךרעמ ימוחת  4.2 
 6 תוכיאה תרקב תווצ  4.3 
 הרקבה יבלשו םילהנ ,תוכיא תכרעמ תביתכ   .5

 טקיורפב
7 

 8 תוכיאה תרקב תינכת  5.1 
 9 תוכיאה יכמסמב םייוניש  5.2 
 10 עדימו םיכמסמ תרקב  5.3 



 

 ________________ :עיצמה תמיתח     157 ךותמ 143 דומע
 

143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 אובמ
 .ףדמה הזוחל תפסותהו ףדמה הזוחמ קלח הווהמ הז חפסנ
 :ןלהל( ןלבקה ידי לע תלעפומה טקיורפב תוכיא תרקב תכרעמ תמקהל תויחנהבו תושירדב קסוע ,הז קרפ
  דעוימה ללוכה ךרעמב בושחו יזכרמ ךבדנ הווהמ וז תכרעמ .)"תכרעמה" וא "תוכיא תרקב תכרעמ"
 .טקיורפה לש עוציבה תוכיא תא חיטבהל
 םתרודהמב )לוחכה רפסה( ידרשמניבה טרפמהו דחוימה טרפמה יפ לע ועצובי תודובעה ללכש שגדוי

 רומאכ יללכה טרפמהו דחוימה טרפמל םאתהב תוכיא תרקב דוקפת ללכ ןכו זרכמה םוסרפ םויל תינכדעה
 .תוכיא תרקב אשונב קרפל שגדב ליעל
 יכ ןובשחב תחקל ןלבקה לע .עבוקה ךמסמה תא חקפמה עבקי ל"נה םיטרפמה ןיב הריתס תמייקש הדימב
 .ותניחבמ הרימחמה היחנהה רחא אלמל וילע היהי

 ינלבקו םיקפס ללוכ( תוכיא תרקבל תכרעמ תמקהל ןלבקה לש ותוביוחמו ותוירחא תא תללוכ תכרעמה
 הדימע ידכ ךות םכסהה יפיעס לכ לש םעוציב רושיאו הקידב ,הרקב ,בקעמב רתיה ןיב תקסועה )הנשמה
 .טקיורפב תוכיאה ידעיו תושירד לכב
   

 םכסהה יכמסמ לכב תועובקה תושירדה לכב דומעי יפוסה  רצומהש  חיטבהל הדעונ תוכיאה  תכרעמ
 ךלהמ לכב רתאב ףיצרו ידימת ןפואב חכונ היהי תוכיאה תרקב ךרעמ ןכל .םיטרפמו םינקת ,תוינכותה,

 לכו יפוסה רצומה תלבקל  דע הדובעה יבלשמ דחא לכב עוציבה יבלש לכ תא דעתיו הוולי, תודובעה עוציב
 .עוציבל שארמ עבקנש םינמזה חולל םאתהב תאז
 לע לעפת תכרעמה .ןלבקה ךרעממ דרפנ יתלב קלח הווהת ,)Control Quality( תוכיאה תרקב תכרעמה
  .הז קרפב תוטרופמה תוינכטה  תושירדה ללכל םאתהב התדובע תא עצבתו ISO 9000 תונורקע יפ
 יפלכ תופקת  הנייהת הזוחה יכמסמ לולכמב רדגומכ ןלבקהמ תוכיאה תושירד יכ רהבומ קפס רסה ןעמל
 .ןלבקה י"ע וקסעויש םיקפסה וא הנשמה ינלבק לכל םגו ,ןלבקה
 לולכמב רדגומכ תוכיא תושירד וללכי םינושה ויקפסו הנשמה ינלבק םע ןלבקה לש תורשקתהה יכמסמ
  .הזוחה יכמסמ
 םייוניש תוארוה תוברל טקיורפה תלוכת לכ רובע תוכיאה תרקבל תיארחא  ןלבקה םעטמ תוכיאה תרקב
 .שרדיש לככ עוציב ךשמ תכראהו תעל תעמ ןימזמה י"ע ןלבקל ונתניי /ורשואי רשא תופסותו
 
 תודובעב תוכיא תרקב עוציבב תוחמתהו רבטצמ ןויסינ תלעב היהת תוכיאה תרקב תרבח יכ תאזב שגדומ 

 םיכמות תוריק ,למשח תרבחל תונכה ,תרושקת ,הרואת ,םימ ,בויב ,זוקינ תודובע ,רפע תודובע תוללוכה

 10 תמדקומ הרקב  5.4 
 12 תפטוש הרקב  5.5 
 ןלבקה לש תוכיא תרקב תוחוד  5.6 
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 טקיורפל עדימ תכרעמ   .6
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 20 יללכ  6.1 
 20 תכרעמב להונמה עדימה טוריפ  6.2 
 תודידמו הדבעמ תוקידב   .7
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 21 תוכיא תרקב תוקידב עוציבל הדבעמה  7.1 
 22 תוקידבו םוגיד  7.2 
 22 תוקידבה תוחיכשו תינכות  7.3 
 23 תוקידבו תואצות חותינ  7.4 
 23 תודידמ   .8
 23 םידדומה תווצ  8.1 
 24 תודידמ עוציב ילהונ  8.2 
 24 הדידמהו הקידבה דויצ תרקב  8.3 
 24 ןימזמה לש תוכיאה תחטבה תכרעמ   .9
 24 יללכ  9.1 
 25 תוכיאה תחטבה תכרעמ תויוכמסו תולועפ  9.2 
 27 ןימזמה םעטמ תוכיאה תחטבה ידרשמ  9.3 
  תואלבט   
 6-7 תוכיאה תרקב ךרעמ לש ריכבה תווצל ףס תושירד 1 הלבט  
 17 הקידב תודוקנו הריצע תודוקנ 2 הלבט  
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 ףקיהב ל"נכ תודובע ועצוב םהב תוחפל םיטקיורפ 3 -ב תוכיא תרקב עוציבב ןויסינ ןכו תוחפל םינש 5 לש
  קפס רסה ןעמל .טקיורפ לכב מ"עמ אלל ₪ ןוילימ 30 לש ילמינימ ינלבק
 ויהיו הדובעל ורשואיש הלילסו רפע תודובעל רקב וא/ו )א"במ( תוכיא תרקב להנמ( רתאב הרקבה גיצנ
 לע םינוש הדובע ינימזמ ינשמ הצלמה גיצהש רחאל קר הדובעל רשואי )הדובעה רתאב האלמ הרשמב
 זוקינ,ןוטב,רפע(הנילפצסד לכל )המוד לדוג רדסב(חותיפו תיתשת יטקיורפב ונתנש תורשה תוכיאו םנויסינ

 תוחכונ רפע ת"אבמ,האלמ תוחכונ א"במ.טרופמה ףקיהב דיקפתל ידועי ת"אבמ שרדי )הזב אצויכו למשח
 תובישיו הדובעה עוציב ןמזב תוחפלו הרשמ יצח תוחפל ת"אבמ ראש,האלמ תוחכונ- ןוטב ת"אבמ,האלמ
 .םיידעלבה וילוקישל םאתהב השירדה תא תיחפהל לוכי הדובעה ןימזמ.תושרדנ

 ימונוטוא היהי ךא ןלבקה לש רתויב הריכבה הלהנהל תורישי תילהנמ ףופכ היהי תוכיאה תרקב להנמ
 ןלבקה לש עוציבה ףגאל ליבקמב לעפת ןלבקה לש תוכיאה תכרעמ .תוכיאה אשונב ויתויוכמסב ןיטולחל
 ךרעמ ןיב תטלחומ הדרפה ךרעיתו ןלבקל תינוציח הרבח לש היהי תוכיאה תרקב תווצ .ומיע םואיתבו
 . ןלבקה לש עוציבה ךרעמו תוכיאה תרקב
 

 עצבל שרדיי ןלבקהש ולאו הז ךמסמב תוטרופמה תולועפה ללכ , תוכיאה תרקב ךרעמ לועפתו המקה
 אלו הז זרכמב תודובעה תרגסמב ןלבקה שיגהש הדיחיה יריחמב תולולכ ,הז ךמסמ תוארוהל םאתהב
 .ל"נה ןיגב דרפנ וא ףסונ םולשת לכ ןלבקל םלושי
 

 תורדגה
 יללכ 

 תרגסמב םהל תינקומה תועמשמה םהל אהת ,הז קרפב םירדגומ םניא רשא ,הז קרפב םיחנומו םייוטיב
  .זרכמה יכמסמב תרחא הארוה לכמ עורגל ידכ הז ךמסמב רומאב ןיא .םכסהה
 תכרעמה וא ןלבקה לש תוכיא תרקב תכרעמ 

 דעתל ,רטנל ,רקבל התרטמ רשאו טקיורפה עוציב ךלהמב עובקו ףיצר ןפואב תלעופה ןלבקה םעטמ תכרעמ
 הדימע חיטבהל תדעוימהו ומעטמ הנשמה ינלבקו םיקפסה ,ןלבקה לש םהיתויוליעפ לכ תא רשאלו
 .םכסהה תושירדב
 טקיורפה לע חוקיפ
 תוכיאה תרקב ךרעמ לומ לא הדוהי רוא חותיפל תילכלכה הרבחה –םעטמ חוקיפה תא עצבמה חקפמה
 ךלהמב ,היתויוליעפ רוטינו תוכיאה תרקב תכרעמ לש התלועפ ןפוא לש הרקבו הניחב ןניה ויתורטמ רשאו
 . תודובעה עוציב
 טקיורפה לש תוכיאה תרקב תכרעמ שארב דמועה ,)א"במ( תוכיאה תרקב להנמ )א"במ( תוכיא תרקב להנמ
 .ןלבקה םעטמ
    ת"אבמ
 תועצובמה תודובעה ימוחתמ רתוי וא דחאב החמתמה ןלבקה םעטמ עוצקמ לעב היהי חטשה רקב
   . א"במל תופיפכב לעופו טקיורפב
 טקיורפב הדבעמה להנמ
 לע " תרשואמ הדבעמ " וא תודבעמ תכמסהל תימואלה תושרה ידי לע " תכמסומ הדבעמ " םעטמ ןדבעמ
 טקיורפל םייטנבלרה םימוחתב תוקידב עוציבל היישעתהו רחסמה דרשמב הניקתה לע הנוממה ידי

 זוכירלו טקיורפב תוקידבה עוציב תונוכנל יארחא להנמה , ןלבקה לש םולשתבו תוירחאב הניה ותוליעפש
 .טקיורפב ןלבקה םעטמ הדבעמה תוליעפו ךרעמ
 ישאר דדומ
  .טקיורפה לש תוכיאה תרקב ידדומ תווצ שארב דמועה ךמסומ דדומ
 תוכיאה תרקב תכרעמ ידיקפת
 .םיטרפמהו תוינכותה ,םכסהה תושירד יולימ תחטבהל יעצמאה רומאכ הניה תוכיאה תרקב תכרעמ
 לועפתו לוהינ ,המקה ידכ ךות רתיה ןיב טקיורפב עוציבה תוכיא תא חיטבהל רומא תוכיאה תרקב ךרעמ
 : םיאבה םיירקיעה םיאשונה לש

 חותינ ,)"תוביקע" תחטבהו יוהיזל תוטיש ללוכ( תוקידבו הרקב לש הרורב תינכת תעיבק  3.1
 דומעי רצותהו םיליעי הדובעה יכילהתש אדוול תנמ לע תאז לכ ,תונקסמ ןתמו תוקידב תואצות      

       תושירדב
 .םיטרפמה      

    תושירדב םידמוע םהירצותש םיאדוומה םיקפסו הנשמ ינלבק ,דויצ ,םירמוח לש רושיא יכילהת תיינב  3.2
 .טקיורפב תודובעב םבוליש ינפל םיטרפמה      

 .רמגומה רצומה תויוכיאבו הדובעה יכילהתב תומאתה יא ןוקיתו לופיט ,יוהיז יכילהת םושיי  3.3
 .תומאתה יא לע הרזחמ ענמיהל תנמ לע הדובעה יכילהת רופישל םיכרד תעיבק      

 תוקידבה ,הרקבה תולועפ תואצותו הדובעה יכילהת לכ לש רדוסמ םושיר תרימש .3.4
 .וגשוהש תוכיאה תומר לש הרורב הגצה רשפאתש ךרדב ,תודידמהו תויתדבעמה      

 טרפמה תושירדב ודמע אלש תוקידב תוברל ומייתסנש תוקידבה תואצות לכ לש הנזהו הטילק .3.5
       תכרעמל
 .תבשחוממ       
 
 תוכיאה תרקב ךרעמ ףקיהו הנבמ       
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 תימצע תוכיא תרקב ךרעמ לוהינ       
  הרבח ,ןלבקה ךרעמל תינוציח תוכיא תרקב תרבח תועצמאב עצובתו להונת טקיורפה לש תוכיאה תרקב 
   םינש 3 לש חכומ רבטצמ ןויסינ תלעבו הלילס תודובעב תוכיא תרקב עוציבב תוחמתה תלעב היהת וז
 אהת ןלבקה ידי לע הנומתש הרבחה  .הז טקיורפב תועצובמה תודובעה גוסמ תוכיא תרקב עוציבב תוחפל
 . המוד לדוג רדסב םיטקיורפ לע תוכיא תרקב העציבש הרבח
 תוכיאה תרקב ךרעמ ימוחת
  ימוחתל םאתהב םיפסונ חטש ירקב/רקבו תוכיאה תרקב להנמ תא לולכי ןלבקה לש תוכיאה תרקב ךרעמ
 . טקיורפב הדובעה
 

 
 

  . ןלבקהי"ע ועצויש םימוחתב יוניש וא/ו הפסוה שורדל  יאשר )ומעטמ ימ וא חקפמה( תוכיא תחטבה להנמ
 תוכיאה תרקב תווצ
  םוחת לכבו א"במל תופיפכב .)א"במ :ןלהל( תוכיאה תרקב להנמ דומעי ,תוכיאה תרקב ךרעמ שארב
  .)ת"אבמ:ןלהל( םיימוחת חטש ירקב ודמעי חטשב תוליעפ
 ןכו   טקיורפב הדבעמה תוליעפ ךרעמ תא זכריו הווליש הדבעמ להנמ תוכיאה תרקב תווצב וללכי ףסונב 

  .הזוחה  יכמסמ תושירדל םתמאתה תניחבו רתאב תודידמה אשונ לכ לע יארחא היהיש ךמסומ דדומ
 שארמ תוכיאה תרקב תווצ ישנא תא ורשאי )ומעטמ ימ וא חקפמ( תוכיאה תחטבה להנמו טקיורפה להנמ
  .עצבמה ןלבקה םעטמ תורישי לעפי  ריכבה תווצה  יכ תאזב שגדומ, םייונימ  ינפלו
 להנמו טקיורפה להנמ י"ע רשואת ,טקיורפה תפוקת לכ ךרואל תוכיאה תרקב ךרעמ לש םדאה חוכ תסירפ
  .ןלבקה  י"ע ןנכותמה הדובעה ףקיהו עוציבה יבלש ,םינמזה חולב בשחתהב תאזו תוכיא תחטבה
   תרקב תווצב םידיקפתה ילעבל ןויסינו הלכשה תניחבמ ףסה תושירד תא תטרפמ 1 'סמ הלבט
 . תוכיאה       

    לש השירד לכ אלל רחא דמעומ תחיקלב ןלבקה תא בייחת ןלבקה ידי לע עצויש דמעומ תליספ
    לוספל םיאשר ןימזמה לש )חקפמ( תוכיאה תחטבה להנמ וא טקיורפה להנמ יכ שגדומ  .ריחמ תפסות       
  רחא אלמל ןלבקה לעו קומינ לכ אלל תאזו ,ןלבקה לש תפטושה הדובעה ךלהמב םג רומאכ םרוג       

 תוכז  וא םינמזה חולב הכראל תוכז ןלבקל הנקי רבדהש ילבמ תאזו ,ידימ ןפואב ףילחמ דימעהלו וז היחנה
 .םולשת תפסותל
 
 
 
 
 
 תוכיאה תרקב ךרעמ לש ריכבה תווצל ףס תושירד :1 'סמ הלבט 
 

 ילמינימ רפסמ
 תווצה ישנא לש
 םישורדה

 דיקפת )תורבטצמ( ןויסנו הלכשה םומינימ תושירד

 
 
1 
 

 םינש 5 לש ןויסינ לעב יאסדנה וא יחרזא סדנהמ
 תוחפל םהמו חותיפו תיתשת תודובע עוציבב תוחפל
 תוכיא תחטבה וא הרקב עוציבב ןויסינ םייתנש
 .חותיפו תיתשת יטקייורפב

 א"במ

 םינש 3 לש ןויסינ לעב יאסדנה וא יחרזא סדנהמ  ךרוצל םאתהב
 אשונב הנש תוחפל םכותמ ןוטב תודובעב תוחפל
 .תוכיא תרקב

 ןוטב תודובע ת"אבמ

1 
 

 םינש 2 לש ןויסינ לעב יאסדנה וא יחרזא סדנהמ
 הנש תוחפל םכותמ הלילסו רפע תודובעב תוחפל
 .תוכיא תרקב אשונב

 רפע תודובע ת"אבמ
 הלילסו

 תוחפל םינש 3 ןויסנ לעב  יאסדנה וא למשח סדנהמ  ךרוצל םאתהב
 תודובע ת"אבמ תוכיא תרקבב

 למשח

 לש ןויסינ לעב ףונ תולכירדא יאסדנה וא ףונ לכירדא 1
 הנש תוחפל םכותמ ףונ תודובעב תוחפל םינש 2
 .תוכיא תרקב אשונב

 ,ףונ תודובעל ת"אבמ
 יתביבס םוקישו ןוניג
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 ילמינימ רפסמ
 תווצה ישנא לש
 םישורדה

 דיקפת )תורבטצמ( ןויסנו הלכשה םומינימ תושירד

 2 לש ןויסינ לעב ןדבעמ/גולואיג/יאסדנה/סדנהמ  1
 . הדבעמ תווצ לוהינב תוחפל םינש

 הדבעמ להנמ

 תוחפל םינש שולש לש ןויסינ לעב ךמסומ דדומ  1
 .חותיפו תיתשת תודובע יטקיורפב

 ךמסומ דדומ

 להנמו טקיורפה להנמ רושיא תא לבקל שי ,םיעצומה םידיקפתה ילעבמ דחא תפלחה לש הרקמ לכב
 תווצ תא ןלבקה רבגתי ,תוכיא תחטבה להנמו טקייורפה להנמ תשירד י"פעו ךרוצה תדימב .תוכיא תחטבה
  .םיפסונ הרקב ימוחתב וא/ו 1 'סמ הלבטב שרדנל סחיב ףסונ םדא חוכב תוכיאה תרקב
 האלמ הרשמבו הפיצרו העובק תוחכונל םיסחייתמ 1 הלבטב םיניוצמה םדאה חוכ לש הרשמה יפקיה
  .חקפמה תוארוהל םאתהבו תרחא ןייוצ םא אלא רתאב
 להנמ יכ  תורשפאה ןחבית תוכיא תחטבה להנמו טקיורפה להנמ רושיאב קרו ןלבקה תשקבל םאתהב
 א"במ לש הרקבה תדובע תוכיאו ןויסינל םאתהב( הלילסו רפע תודובעל רקב םג היהי )א"במ( תוכיא תרקב
  .)הדובעה רתאב ןלבקה תוליעפל םאתהבו
 חוכ תווצ תומכ תא ריזחהל תע לכב תוכיאה תחטבה להנמו טקיורפה להנמ םיאשר ,הז רושיא ןתניי םאב
 ףוריצ לע תורוהל תידעלבה םתטלחהל םאתהבו 1 'סמ הלבטב העיפומה השירדל תוכיאה תרקב לש םדאה
  .ןלבקל ףסונ םולשת אלל תאז לכו א"במה תדובעל ףסונ  תוכיא רקב
 טקיורפב הרקבה יבלשו םילהנ ,תוכיא תכרעמ תביתכ

 תינכת יכמסמ  תא תוכיאה תרקב להנמ תועצמאב ןלבקה ןיכי הדובע תלחתה וצ תלבק דעוממ םוי 14
 . טקיורפה תושירדל המיאתמה תוכיאה
 תוכיאה תינכת יכ ,רהבומ קפס רסה ןעמל .תיטנגמ הידמב ףסונבו תוחפל םיקתוע 3 -ב ורסמי םיכמסמה 

 לכוי אל ןלבקה הרקמ לכב .טקיורפב הדובע תליחתל יאנתכ ןלבקה תויובייחתהמ קלח הווהמ תרשואמה
 .רשואמ תוכיא תרקב תווצ אללו תרשואמ תוכיא תרקב תינכת אלל טקיורפב איהש הדובע לכ עצבל
 תשירד הווהתש תוכיא תרקב תינכת תועצה תשגהל דעומה םרטב ריבעהל תוכזה המצעל תרמוש הרבחה
 .תוכיא תרקב אשונב ןלבקהמ םומינימ
 יבלשמ דחא לכל ול הצוחמו רתאב ללוכ הדובעה תויוליעפ לולכמל סחייתת תוכיאה תרקב תכרעמ
 תודובעהמ תחא לכל םילהנ ובתכי טקיורפב ןלבקה לש תוכיאה תינכותמ דרפנ יתלב קלחכ .טקיורפה
 תוננכותמה תודובעה ראשו רפעה תודובע עוציב םויסל דעו ףושיחה בלשמ טקיורפב עצבתהל תוננכותמה
 ללכל םאתהב הדובעהו רוצייה תויוליעפ לכ רובע הרקבו הקידב תוינכת ןלבקה ךורעי ףסונב .טקיורפב
 . םכסהה יכמסמב תוטרופמה תושירדה
 ןוגכ טקיורפה לש רקובמה ךילהתל םירושקה םינוש םימוחתמ םיצעוי בוליש לע שגד םשוי ,ולא םילהנב
 םהב םיבלשהו טקיורפה לש םינושה םיטקפסאה תניחב ךרוצל תאז לכ ,'וכו ףונ לכירדא, שיבכה ןנכתמ
  .טקיורפב תויעוצקמ תוטלחהב יטנוולרה ןנכתמה/ץעויה ברועמ
 ילולימ רואית תועצמאב והוזי ,םירושיאהו תוקידבה עוציב ללוכ )תפטושה ןהו תמדקומה ןה( הרקבה יבלש
 תמישר לכ .הרקבה תולועפ תעיבקל גוית תומישרב ןכו םיכילהתה רואיתל המירז ימישרת תועצמאב ןכו

 גוס ותוא עוציבב תשרדנה הדובעה תא םיעצבמה םידיקפתה ילעבמ דחא לכ י"ע םתחיתו רקובת גוית
 .םירקובמה םיכילהתהמ דחא לכ ג"ע רורבב ונמוסי ,"הקידב תודוקנ"ו "הריצע תודוקנ"כ ךרד ינבא .הדובע
 .תוכיא תחטבה יגיצנל םירושיאהו םיכמסמה תרבעה ןפוא תא םג ,ראשה ןיב רידגי להונ לכ

 :םיאבה םיאשונה תא רתיה ןיב לולכת תוכיאה תרקב תינכת     5.1
 .טקיורפה לש יללכ רואית
 .רוזאה תפמ עקר לע טקיורפה לש תיללכ תינכת
 תויופיפכה טורפ ללוכ ,ןלבקה לש עוציבה ימרוג לשו תוכיאה תרקב תכרעמ לש ינוגראה ךרעמה טורפ
 להנמו תוכיאה תחטבה תכרעמ ,ןלבקה לש עוציבה תוכרעמל תוכיאה תרקב תכרעמ ןיב ןילמוגה ירשקו

 .ןימזמה םעטמ טקיורפה
 :לש )'וכו ח"וק ,הלכשה תודועת ללוכ( ,תוכמסו תוירחא ימוחת ללוכ ,טוריפ
  .)םירקב ,א"במ( תוכיאה לוהינ תווצ
 םיאנכטו רתאב ישארה ןדבעמה לש הכמסהו הרשכה יטרפ .)תוכמסה ללוכ( חטשב ולעפויש תודבעמ
 .טקיורפב דובעל םירומאש
 .חטשב ולעפויש םידדומ
 :םיללוכה הדובעה ימוחתמ דחא לכל הרקב ילהנ
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 םינושה הרקבה יבלשו הדובעה יבלשל םיכילהתה ימישרתו הדובע ילהנ תוללוכה הקידבו רוטינ תוינכת
 ךילהב םייתסמו תפטושה הרקבה בלש ךרד תמדקומה הרקבה בלשמ הדובעה ימוחתמ דחא לכ רובע
  .הריסמה
 .תוליעפ גוס לכב להונ לכל (Check List) גוית תומישר
 לכב םיפתתשמ םימרוג ללוכ ,להונ לכב ,הרקבהו הדובעה יבלשל הריצע תודוקנו הקידב תודוקנ טוריפ
 .הדוקנ
 :םיללוכה תומאתה יא רחא בקעמו החיתפ ילהונ
 .הרמוח תוגרד טוריפ
 .זוכיר יספט + המאתה יא יספט
 .התריגס דעו המאתה יא תחיתפ דעוממ רעושמ ז"ול ללוכ ןימזמל חוויד ןפוא
 .תודידמל הרקב ילהונ
 .תוקידבה תורידתו  גוס ,תומכ ללוכ טקיורפב תושרדנה תוקידבה לכ תא לולכתש תוקידב תמארגורפ
 םימרוגה ראש ןיבל תוכיאה תרקב תכרעמ ןיב תולהנתה ללוכ טקיורפב עדימה תרבעה יכילהתו ילהנ

 חוקיפ-ןנכתמה, ןימזמה םעטמ טקיורפה תלהנה ,ןלבקה לש עוציבה ימרוג( טקיורפב תוכיאל םירושקה
 .)תוכיאה תחטבה תכרעמו ןוילע
 ,םינוש םיגוסמ םיספט ,רמגומ רצומ לש הלבק תוחוד .םתשגה ידעומו םיבשחוממ ,םיספדומ תוחוד טורפ
 .עדימו םיכמסמ תרקב ילהנ ,םיבשחוממ תוחוד
 .הדידמהו הקידבה דויצ תרקב ילהנ
 
 תוכיאה יכמסמב םייוניש 

 הדובעה ילהנ רשאכ ידימ ןפואב ועצובי הרקבהו הדובעה ילהנב וא ,טקיורפה לש תוכיאה תינכתב םייוניש
 הדובעב תומאתה יאל םימרוג וא ,תוינכדעה הדובעה תוטיש תא םיפקשמ םניא תוכיאה תינכת וא הרקבהו

 להנמ לא בתכבו שארמ רושיאל שגוי יוניש לכ .הדובעה ךילהת ידכ ךות םיקפומה םיחקל ועצוב וא
  .ומושיי ינפל תוכיאה תחטבה להנמ וא טקיורפה

 עדימו םיכמסמ תרקב   5.3
 ךיראתבו ההזמ רפסמב הילא םירושקה םילהונבו טקיורפה לש תוכיאה תינכתב קלח לכ ההזי ןלבקה
 ךמסמה תצפה אדווי ןלבקה ,ךמסמ ןוכדע תעב .םיקתועה ילבקמ לש המישר רומשיו ןוכדע וא הריצי
  תצפהל ךמסומהו יארחאה םרוגה .םינשיה םיקתועה לש וידיל הרזחהו המיאתמה הצופתה תמישרל
  . תוכיאה תינכתב רדגוי םינכדועמ תוכיא יכמסמ
 ,תוינכת ,םיטרפמה לש םינכדועמ םיקתועש אדוול שי ,) 'וכו תינכת , םילהנ( תוכיאה יכמסמ רתיל ףסונב
 םינקתהו םיכמסמה רתי לש םיקתוע .תע לכב רתאב םינימז ויהי תוקידבהו תודובעה ילהנו ינקת
 םוקמב וא רתאה ידרשמב ,ןלבקה לשו תוכיאה תרקב לש תווצה ישנאל םינימז ויהי םיטרפמב םירכזומה
 הטישב טוקנל שי .םיכמסמ םתואל תידיימ השיג רשפאתתש דבלבו רתאל ץוחמ ןלבקל ךיישה רחא
 .םיינכדע אל םיכמסמ יקתוע תרימשו ןומיס ,דועיתל
 ךילה םושיי ידכ ךות ותדובעב ןלבקה לחי תוכיאה תחטבה להנמ י"ע תוכיאה תרקב תינכת רושיא רחאל
 .טקיורפל הרשואש תוכיאה תינכותל םאתהב תוכיאה תרקב
 :ןמקלדכ םיאשונ/םיבלש רפסמ וללכי עוציבה תפוקת לכ ךשמב הרקבה יכילהת 

 תמדקומ הרקב    5.4
 יללכ   5.4.1

 גצויש יפכו הדובעה יכמסמב רמאנל םאתהב ,תוליעפ גוס לכב הדובעה תליחת ינפל עצובת תמדקומ הרקב
 .ןלבקה ןיכיש תוכיאה תרקב תינכותב עיפויש םיאתמה המירזה םישרתב

 תמדקומה הרקבה יאשונ    5.4.2
 :םיאבה םיאשונה רתיה ןיב וללכיי תמדקומה הרקבה בלשב  

 הניחב ללוכ תוכיאה תרקב תינכותב םיטרופמה הדובעה ילהנו תוינכות ,םכסהה תושירד לש דומילו האירק
 לש רמגומה רצומה תוכיאו הדובע יתווצ ,רתאב הדובע ,הלבוה ,רתאב הדובעהו רוציה דויצל תושירד לש
 .רתאל םיקפוסמה םירצומהו םירמוחה
 םילעפמה רושיא ללוכ ,יולימ ירמוח( רתאל םידעוימה םירמוחהו םירצומה תרקב ללוכ םיקפס רושיא
 .)'וכו
 .םיטרפמה תושירדל םתמאתה ללוכ דויצהו םירמוח תונימזו תוכיא ,תומכ תקידב

 )ןחבמ( יוסינ יעטק עוציב   5.4.3
 ,םדאה חוכ תמאתה תקידבל שמשי יוסינה עטק .יוסינ עטק עצובי ,תוליעפ לש שדח גוס לכ עוציב ינפל
 בייחל וא יוסינ עטק עוציב לע רתוול יאשר ןימזמה .םכסהה יכמסמ ללכב םישורדה םירמוחהו דויצה
 .תשרדנה תוכיאה תגשהל דע  ,יוסינ יעטק לע הרזח וא/ו יוסינ יעטק עוציב
 תועש  72 תוחפל תוכיאה תחטבהו טקיורפה להנמ גיצנל בתכב ועדוי יוסינה יעטק לש עוציבה ידעומ
 .שארמ

 תמדקומה הרקבה ךילהב םיפתתשמ 5.4.4
 דחא לכל סחיב תמדקומה הרקבה ךילהב םיפתתשמה תמישר תא תוכיאה תרקב תינכותב רידגי ןלבקה
 א"במ ( יטנוולרה ןלבקה תווצל ףסונב תמדקומה הרקבה ךילהב םיפתתשמה ןיב . םירקובמה םיאשונהמ
 ןימזמה יגיצנ םג ויהי ) הנשמה ןלבקו ןלבקה לש הדובע להנמו עוציב סדנהמ ,הדובעה םוחת לש רקב,
 .)תוכיאה תחטבה להנמו טקיורפ להנמ ,ןנכתמ(
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 יוסינ יעטקל םוכיס תוחוד  5.4.5
 חודה .יוסינ עטקל םוכיס חוד ןלבקה שיגי )ליעל 5.4.3 ףיעסב רומאל םאתהב( יוסינ עטק תמלשה רחאל
 :םיאבה םינותנה תא תוחפלו יוסינה עטק עוציבל םירושקה םיטרפה לכ תא לולכי
 
 
 
 
 

 .יוסינה עטק עוציבב ופתתשה רשא עצבמה ןלבקה ידבוע לש תימש המישר
 וא/ו דויצל וא\ו םיטנמלאל   םימדקומ םירושיא ללוכ יוסינה עצוב םהב םירמוח וא\ו דויצ ,םיטנמלא
 .שומיש השענ םהב םירמוחל
 .טרפמה תושירדל ותאוושהו יוסינה עצוב ובש הדובעה דויצ
 .יוסינה עטק לש עוציבה תטיש
 .יוסינה עטקב ועצובש תודידמהו תוקידבה ללכ
 .םהילא תיסדנה תוסחייתהו טרפמה יפ לע תודידמהו תוקידבה תואצות חותינ

 .עוציבל תוצלמהו םיירשפא םירופיש
 .יוסינה עטקמ תונקסמ
 היהי ןתינ הב ןפואהו עוציבה ךלהמב שחרתתש הרבס התלעוה וא\ו העריאש הלקת לש רחא טוריפ לכ
 .הענמל

 רושיא  5.4.6
 תדוקנ" ןידכ ונידו תפטושה הדובעה עוציב תליחתל םדקומ יאנת אהי, תמדקומה הרקבה ךילה רושיא
 .ןלהל טרופמכ "הריצע
 

 תפטוש הרקב
 יללכ  5.5.1

 םאתהב ףטוש ןפואב )'וכו םינושה םילעפמבו רתאב( רוציהו עוציבה ךלהמב וכרעי ,ולא הרקב תולועפ
 םיגצומה המירזה ימישרתבו הדובעה ילהנ, תוכיאה תינכותב טרופמכו םיטרפמהו םכסהה תושירדל
 לכל םידועייה הרקבה ילהנב גצומל םאתהב ודעותי הרקבה תולועפ  .ןלבקה לש תוכיאה תרקב תינכותב
 עוציבו ,םירמוח ,דויצ לע תפטושה הרקבה עוציב ןפואו הטישה תא ראתי להונה .רתאב תוליעפ גוס
 תרחא תינרצי תוליעפ לכו )'וכו םילעפמ ,הכאלמ יתב ,תובצחמ( הנשמה ינלבק לצאו רתאב תודובעה
  .טקיורפה עוציבב הרושקה

 תפטושה הרקבה יאשונ   5.5.2
 
 

 .תוכיא תרקב אשונב טקיורפב דומצ חוקיפ עוציב
 

 יבלש רושיאו הנשמה ינלבק ללוכ ,תכרעמב םידיקפתה ילעב לכ י"ע םילהנה םויק לע הרקבו בקעמ עוציב
 .םיכמסמו תומאתה יא ,תוקידבה תואצות לע בשחוממ בקעמ ללוכה עוציבה
 .עוציבבו ןונכתב םייונישל תוכיאה תרקב תינכות תמאתה
 תיתשה ןוימו גוס תעיבקל עוציב תליחת ינפל עקרק תקידב ,םינושה עוציבה ימוחתב תודבעמ תלעפה
 םירמוחה יגוס לכל ןוימ ,)'וכו תולובגו 200 הפנ רבוע היצלרוק ,100%( עוציבה תוכיאל דדמ תעיבקו
 .הזוחה יכמסמב תושירדל םאתהב הליספ וא רושיאו תוקידבה תואצות תניחב, טקיורפב
 גוס לכל תודידמה תומכ יכ הקידבו תודידמה יגוס לכ דועית, דדומה יכמסמ תקידב – הדידמ תרקב עוציב
 תושירדל םאתהב הדובעה לש הליספ וא המאתה תעיבק, םכסהה יכמסמ תושירד תא תמאות הדובע
 .תוינכותהו הדובעה יכמסמ תושירד תא תמאות הדידמה יכ רושיא ןתמ ףוסבלו תוינכותה
 .טקיורפב תועצובמה הרקבה תויוליעפ לולכמ תא רקבלו לעפתל להנל םתרטמש ,תוכיאה יכמסמ לוהינ

 תכרעמל טרפמה תושירדב ודמע אלש תוקידב תוברל ומייתסנש תוקידבה תואצות לכ תנזהו הטילק
 גוס לכל תובכש בקעמ תיינב ,דרפנב םוקימו הדובע גוס לכל הקולחב זוכיר תואלבט תנכהו תבשחוממה
 רצומה תוכיאל םירושקה עדימה תכרעמב תוכיאה יכמסמ דועיתו הרימש עצובת וז תרגסמב ,תוליעפ
  .דיתעב תפטוש הקוזחת ךרוצל ןימזמל םתריסמו יפוסה
 ,תודידמהו תויתדבעמה תוקידבה,הרקבה תולועפ תואצותו הדובעה יכילהת לכ לש רדוסמ םושיר תרימש
 תלבק רושיאו הדובעה יבלשמ דחא לכ תמלשהל דע וגשוהש תוכיאה תומר לש הרורב הגצה רשפאתש ךרדב
 .הדובע/רצומה
 .תוכיאה תחטבה להנמלו  ,טקיורפה להנמל ףטוש חוויד
 .תוכיא יאשונב םידבועה תרשכהו הכרדה
 .)הריסמ( םכסמ/םיישדוח/ םייעובש תוחוד תנכה 
 .הריסמ יקית תנכה 

 תומאתה יא  5.5.3
 תריגס דעו המאתה יא תחיתפ בלשמ תומאתה יאב לופיטה ןפוא תא טרפמה להונ ןיכי תוכיאה תרקב להנמ
 יא תריגסל הלועפה יכרד תא טרפי להונה .דרפנב המאתה יא תגרדו גוס לכל סחייתהב המאתה יא
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 רידגי ףסונב .םיצעויהו םיננכתמה ירושיא םע דחי אשונב םיברועמה םינושה םימרוגה לומ תומאתהה
 לופיט ,יוהיז יכילהת םושיי, תוכיא תחטבה להנמל םינושה םירושיאהו םיכמסמה תרבעה ןפוא תא להונה
 הדובעה יכילהת רופישל םיכרד תעיבק .רמגומה רצומה תויוכיאבו הדובעה יכילהתב תומאתה יא ןוקיתו
  .'וכו תומאתה יא לע הרזחמ  ענמיהל תנמ לע
 לכב תולגתהל הלולע ,םכסהה יפ לע תושרדנה תוכיאה תומרל טקיורפב םינוש םיטנמלא לש המאתהה יא
  .טקייורפה לש הרקבה יבלשמ דחא
 :אבה גורידל םאתהב הרמוחה תגרדל םאתהב ויהי תומאתהה יא גורידו גווס
 ,ןוקית וא רזוח דוביע ומכ םיטושפ םיעצמאב רתפיהל הלוכיה ,הלק המאתה יא – 1 הגרדמ המאתה יא
 . ןימזמה יגיצנ תוברעתה אלל
 ,תוליבק תויטס םוחתב וא ןוקית תבייחמה םינקתהו טרפמה תושירדמ הגירח – 2 הגרדמ המאתה יא
 .ןוקיתב חרכה אלל ,הדובעה ריחממ םייוכינ תשרודה הגירח
 תכשמתמ הרדס וא שדחמ עוציבו קורפ תבייחמה םינקתהו טרפמה תושירדמ הגירח– 3 הגרדמ המאתה יא
 תחטבה ,טקיורפה להנמ תוברעתה תבייחמ וזכ המאתה יא .2 הגרדמ המאתה יא לש המרב תוגירח לש
 .ןנכתמה וא/ו תוכיא
 תוכיא תחטבה להנמלו טקיורפה להנמל וחוודיו ודעותי הרמוחה תמרב לדבה אלל ,תומאתהה יא לכ
 תומאתה יא .ןלבקה ילהנב טרופתו תוכיא תחטבה להנמו טקיורפה להנמ רושיאל גצותש הטישה תועצמאב
 .ידיימב ונכדועיו תוכיאה תחטבה גיצנל וחוודי 3-ו 2 הרמוח תגרדב
 ,םירצומ וא םירמוח קפס( היעבה רוקמ יפ לע םג גוויס עצובי ,הרמוח תומר י"פע תומאתה יא גווסל ףסונב
 .תויעבה תונשיה תעינמל וטקננש םיעצמאה וטרופיו )'וכו רחא וא הז הדובע תווצ ,הנשמ ןלבק
 םיגוסמ תומאתה יא ולגיש תוכיאה תחטבה תכרעמ וא טקיורפה להנמ םעטמ חוקיפ תויוליעפ תואצות
 םאתהב תומאתהה יאב לפטי ןלבקה ."תנקתמ הלועפל תשירד" לש תנוכתמב ןלבקל ורבעוי ,םינוש
 .ליעל וטרופש םינוירטירקל
 וא פ"הנמ ידי לע הלעת וזכ השירדו הדימב המיאתמה הגרדב המאתה יא חוד חותפל בייח היהי ןלבקה
 .תוכיא תחטבה להנמ
 רשא דע ,המיאתמ יתלבה הדובעה לש הנקתה וא ןוקית תדובע עצובת אלש ואדווי ןלבקה לש עוציבה ימרוג

 המאתה יא לש הרקמב ,המאתהה יא ח"וד יבגל םייטנוולרה םימרוגה ידי לע תיפוס הטלחה לבקתת
 .תוכיאה תחטבה םע םואיתב ןוקיתה עוציב לע תורוהלו לופיטה ךרד לע טילחהל  א"במ יאשר 1-2 תוגרדמ

 תומאתה יא דועית  .5.5.4
 דעתיש א"במ ידי לע ךרעי טקיורפב תומאתה יאה לכ לש הריגסו החיתפ רחא בקעמהו לוהינה 

 תונקתמ תולועפל השירדה תוחודו תונקתמה תולועפה ,תומאתהה יא לש ןכדועמה בצמה תא ףטוש ןפואב
 תא ללוכה טרופמ ח"וד רסמנש ינפל הקלח וא הדובעה לבקתת אלו רסמית אל ,הרקמ לכב .טקיורפב
 םרטש תוחותפ תומאתה יא ורתונ אל יכ א"במ אדוומ ןכ ומכ , ולפוטש תומאתהה יא לכ לש טורפה
 עוציבה בלשל רבעמה םרט תומאתה יא תריגסל תושרדנה תויוליעפה ומלשוי הרקמ לכב .ורגסנ/ורתפנ

 .בקועה
 לע חווידהו המאתהה יא לש יוליגה דעומ ,ותוהמו לשכה גוס תא ,רתיה ןיב ,וללכי דועיתה יכמסמ 

 ןוקיתה דעומ ןכו המאתהה יא תריגסו יוקילה ןוקיתל רעושמ דעומ ,המאתהה יא לש הרמוחה תמר ,ךכ
 .לעופב הריגסהו
 "תנקתמ הלועפל השירד"( ןימזמה יגיצנ י"ע ולגתיש תומאתה יא לכש הזב שגדומ  

 תומאתה יא תמישר ללכ םע זכורמב ןלבקה ידי-לע ןה ףא וחוודיו ולהוני ,ודעותי ,)ליעל התרדגהכ
 .טקיורפב
 

  הקידב תודוקנ  5.5.5
 
 
 
 ךרעמ לש המיאתמ תוכרעה תבייחמ םתושחרתהש הדובעה ךלהמב םיעוריא/םיבצמ ןה הקידב-תודוקנ

 .תוכיא תחטבה
 ינפל תועש 48 תוחפל תוכיאה תחטבה יגיצנל ןלבקה ידי לע רסמית הקידב-תדוקנ לש המויק לע העדוה
 .היוזחה התושחרתה
 ביוחמ וניא ןלבקה םלוא ופוגל הרקמ לכב טוקנל שיש תולועפה לע וטילחי )חקפמה( תוכיאה תחטבה יגיצנ
 .הז הרקמב תוליעפ םוש בכעל
 ןלבקה לעו הבוח רדגב ןה הלא תודוקנ יכ שגדומ .ןלהל 4 'סמ הלבטב תוטרופמ הקידב תודוקנל תואמגוד
 םיפסונה םימוחתב ןהו ולא םימוחתב ןה תופסונ הקידב תודוקנ תשגומה תוכיאה תרקב תינכותב  רידגהל
 .םתשירד יפ לעו תוכיאה תחטבה להנמ םעו טקיורפה להנמ םע םואתב )'וכו למשח ,ףונ(
 תודוקנכ ןרידגהלו הקידבה תודוקנ תרדגה תא תונשל  אוהש בלש לכב ןימזמה יאשר  ,ליעל רומאה תורמל
 .הריצע

 הריצע תודוקנ 5.5.6
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 לע ןימזמה גיצנל עידוהל ןלבקה תא תובייחמה הדובעה ךלהמב םיעוריא/םיבצמ ןה הריצע-תודוקנ
 ותוליעפ ךשמהל ןימזמה יגיצנ רושיא לבקל הבוחה תלטומ ןלבקה לע .ןכל םדוק תועש 48  ןתושחרתה
 .הריצעה תדוקנל רבעמ
 ןקלחבו ,ןימזמה יגיצנ לש הניחבו תוחכונ תבייחמה ,הדובעב תיתרגיש תוליעפ ןקלחב תווהמ הריצע תודוקנ

 תולועפ לש ךילהתמ וא הדובעה תוכיאב הלקתמ האצותכ תועבונה ,שארמ תוננכותמ יתלב תודוקנ ןה
 חוקיפ תוחכונל תיטרפמ השירד לכ ,3 הגרדב המאתה יא לש הרקימ לכב עבקת הריצע תדוקנ .תונקתמ
 .ב"ויכו ,ןוילע
 םקלחו ןנכתמה לש תוחכונ םג םיבייחמה ,ןוילע חוקיפל ןומיז-ייותיעכ תורדגומ הריצעה תודוקנמ קלח
 חוויד וא ןנכתמה ןומיז .)ןימזמה םעטמ טקיורפה להנמ תטלחהל םאתהב ( ןנכתמל חוויד קר בייחמ
 הערתהב  טקיורפה להנמלו תוכיאה תחטבה גיצנל תוכיאה תרקב גיצנ לש חוויד תועצמאב השעיי ןנכתמל
 תרקב תינכותב תוטרופמה הריצעה תודוקנ רתי ןיב .תיניינעה תוליעפה םויק יפל תוחפל תועש 72 לש
 .ןלהל 4 'סמ הלבטב םירכזנה הדובעה יבלשב תוחפל ןוילע חוקיפ לש ןומיזו הריצע תבוח היהת ,תוכיאה
 ןהו ולא םימוחתב ןה תופסונ הריצע תודוקנ רידגהל ןלבקה לעו הבוח רדגב ןה הלא תודוקנ יכ שגדומ
 יפ לעו תוכיאה תחטבה להנמ םעו טקיורפה להנמ םע םואתב )'וכו למשח ,ףונ( םיפסונה םימוחתב
  .םתשירד
 טקיורפה להנמ רושיא לביקש ינפל  הריצע תדוקנל רבעמ ןלבקה םדקתי אל ,ליעל םיראותמה םירקמה
 להנמל תמדקומ העדוהל םישרדנה םיעצמאה לכב טוקני ןלבקה .ןכ תושעל תוכיא תחטבה להנמ וא/ו

 תולועפה תא עצבל תנמ לע ,הריצע תדוקנ לכ לש התוברקתה יבגל תוכיא תחטבה להנמלו טקיורפה
 .בוכיע אלל הדובעה ךשמה רושיאל תושרדנה
 
 רשואת תנכדועמו האלמ תיפוס הלבט.דבלב אמגודל הלבט( הקידב תודוקנו הריצע תודוקנ :2 'סמ הלבט
  עוציב תליחת ינפל ומעטמ ימ וא חקפמה י"ע
 

 תוליעפ 'סמ

   םיננכתמ      
נוק    

ס
ורט

ק
 רוט

 לכירדא

נוולר ץעוי
 יט

 תודוקנ תודוקנ
 הריצע הקידב

    

       יללכ   
 + + + +   טקייורפב ןושאר ןויד 1
 + + + +   תוליעפ לכל ןחבמ עטק עוציב 3
 + + + +   3 הרמוח תמרמ המאתה-יא 4
 +     רפע תודובע  

 +    + העובק דדומ תקידב– הריפחו יולימ  
 +    +  תויתשתל הריפח  

 +    +  ןומיסו ריפח יולימ 

 +  +  + דלש תודובע  
       ןוניגו תולכירדא  

5 

 טקיורפה להנמ תויחנהל םאתהב
 הלילס,םיקודיה,תיתש( חקפמהו
 +     +  )'וכו

      למשח  
 +   +  לעפמב למשח תוחול רושיא 20
         +  תולעת תנקתה רושיא 21
         + םילוורש תנקתה רושיא 22
 +     +   תוחול תנקתה רושיא 25
         + הרואת יפוג תנקתה רושיא 27
         + הצק ירזיבא תנקתה רושיא 28
 +     +   חטשב ותנקתהו רוטרנג רושיא 29
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 תוליעפ 'סמ

   םיננכתמ      
נוק    

ס
ורט

ק
 רוט

 לכירדא

נוולר ץעוי
 יט

 תודוקנ תודוקנ
 הריצע הקידב

    

30 

 עוציב רחאל רוטרנג רדח רושיא 
 יטסוקא דודיב

  +   

  + 

31 
 תוכרעמל יפוס רושיאו הקידב
 למשח

  +   
  + 

      םוטיא  

32 

     + תוינכותב םוטיא יטרפל םאתהב

   + 
 

 ןוילע חוקיפ 5.5.7
    הטיש תועצמאב תוכיאה תחטבהלו טקיורפה להנמל וחוודיו ודעותי ןוילעה חוקיפה  תוחוד לכ             
    גוסל םאתהב וגווסי תוחודה .ןלבקה לש תוכיאה תרקב ילהנב טרופתו ןימזמה רושיאל גצותש             
 .המוקימו הדובעה             
 ןלבקהלש א"במל ורבעוי ,םינוש םיגוסמ תומאתה יא תולגמה ןוילע חוקיפ תויוליעפ  ינותנ 

   תנוכתמב
    םאתהב תומאתהה יאב לפטי ןלבקה .ולגתהש םייוקילל סחייתהב "תנקתמ הלועפ תשירד" לש             
 .ליעל וטרופש םינוירטירקל             
  
 .ןוילעה חוקיפה תוחודב לופיטה לש ןכדועמה בצמה תא ףטוש ןפואב דעתי ןלבקה 
 .'דכו ,לעופב הריגסהו ןוקיתה דעומ תא רתיה ןיב ,וללכי דועיתה יכמסמ 
   תוחוד לכ תא ללוכה ,טרופמ ח"וד רסמנש ינפל יפוס ןפואב ביכר וא חטש לבקתי אל ,הרקמ לכב 
 .ורתפנ םרטש תויחנה ורתונ אלש אדוומו ולפוטש ןוילעה חוקיפה             

 תויעובש תובישי   5.5.8
 יאשונב ןוידל תיעובש תוכיא תרקב תבישיו רויס םויק תוכיא תחטבה יגיצנ םע םאתי א"במ             

   הרקבה
   םימוחת ינוממ ,תוכיא תחטבהו טקיורפה להנמ יגיצנ ידי לע שרדייש לככ ןמזי א"במ .םיפטושה             
  .טקיורפב םיפסונ םימרוג וא םיננכתמ ןומיזו  םיפסונ             
 24 לש שארמ הארתהב םתעד לוקיש יפ לע תופסונ תושיגפ ןמזל ןימזמה יגיצנ םיאשר ןכ ומכ             

 .תועש
 הלבק תוקידב   5.5.9 

 יפוסה בלשה תא תווהמ תודידמהו הדבעמה תוקידב תואצות רושיא ללוכ "הלבקה תוקידב            " 
     ךילהתב
 .ןימזמל רמגומה רצומה וא הדובעה יבלש תריסמ תארקל םג רתיה ןיב הרקבה             
 הזוחה תושירד לכב הדובעה תדימע קדבית טנמלא/הבכש םויס וא הדובעה בלש םויסב             

    .תויטנוולרה
     רתיה ןיבו םייטנוולר םיוולנ םיכמסמ ופרוצי הילאש גויתה תמישר לע םותחת תוכיאה תרקב             
 .'וכו הקידב תודועת ,הדידמ תומישר             

 ןקלחו הדובעה עוציב ידכ ךות ושענש הרקבה תויוליעפו תוקידבה ךרעמ לש ויהי הלבקה תוקידבמ קלח
 תודידמהו תוקידבה תוחיכשו גוס ,ללככ .הכותב רדגומ בלש וא הדובעה םויס םע קר תועצובמה תוקידב
 לכ תא וללכי הלבקה תוקידב .םילארשי םינקתו םיטרפמה תושירד, םכסהה יכמסמב שרדנל ומאתוי

 .םייסדנהה םיכמסמב שרדנה
 גיצנל שיגת תוכיאה תרקב .ןימזמל עטקה תריסמ עצובת ,שרדנכ תויפוס הלבק תוקידב עוציב רחאל
 :תא רתיה ןיב םיללוכה הריסמה יקית תא ןימזמה
 
 
 

 גוס לכל סחייתהב הדובעה יכמסמ תושירדל םאתהב ועצוב תודובעה לכ יכ א"במ רושיא םע החיתפ ףד
 . הדובע
 .גוית תומישר 
 .תוקידבה תואצות זוכיר 
 .ןוילע חוקיפ ירויס זוכיר 

 .ןתריגס ךילהו תומאתה יא תמישר
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 .טקיורפב הדובעה יבלשמ דחא לכב ועצובש הרקבה תואצות לכו תודידמה ינותנ לכ
  .המודכו םירצומ ירפסמ , תוירחא תודועת , םינושה םיקפסה תומש ,הרקבה ךילהת לכל תוסחייתה 

 השולשו רוקמ יכמסמ ןכו  ) PDF אל( םייונישל חותפ קתוע םע תילטיגיד הידמב  ורבעוי הלא םיכמסמ
 .םיספדומ םיקתעה
 
 ןלבקה לש תוכיא תרקב תוחוד
 
 םקות רשא טקיורפה דועית תכרעמב םיחותפ םיצבקבו תיטנגמ הידמ יבג לע וחוודי ןלבקה יחוויד
 לש תוכיאה תינכתב טרופי םינושה תוחודה הנבמ .ןלבקה לש תוכיאה תרקב תכרעמ י"ע קזחותתו

 ורסמי תוחודה לש םיקתוע 2 תוחפל . תוכיא תחטבה להנמו טקיורפה להנמ ידי לע רשואיו טקיורפה
 ידי לע ומתחייו וקדביי םיחווידה לכ .ןימזמה םעטמ טקיורפה להנמ תשירדל םאתהב םיספדומ תוחודכ
 ,םכסהה תושירדב םידמוע חטשב םמושיי ןפואו וקפוסש םירמוחה לכש ח"ודה ףוסב ריהצי םתוחה .א"במ
 .טרופמבו שרופמב וחוודי רשא םיגירח איצוהל
 

 םיישדוח תוחוד 5.6.1
 תפוקתב ושענ רשא הרקבה תויוליעפ לכ תא םימכסמה ,םירבטצמ םיישדוח תוחוד שיגי ןלבקה 

  :הדובעב תוליעפ לכל אבה עדימה תא ראשה ןיב וללכי תוחודה .חווידה
 .ומייתסה רשא תויוליעפו םויס ךיראת ,הלחתה ךיראת ,תוליעפה רואתו חווידה תפוקת
 . חווידה תפוקתב עוציבב הדובע יבלש
 םמוקימ ,)ןימזמל הריסמו הלבק ,ףטוש בקעמ תוקידב ,תומדקומ תוקידב( תוכיא תרקב תקידב יבלש
 .םגוסו

 תונקתמ תולועפו לשכ יגוס ללוכ  ,)םייטנוולרה םירקמב( יטסיטטסה ןחותינו תוקידבה תואצות
 רעושמ ךיראת םע דחיב ח"ודב רבדה ןיוצי ,ןיידע ולבקתה אל תוקידב תואצות רשאכ .וטקני וא וטקננש
 .ןתלבק רחאלש אבה ןושארה ח"ודל ופרוצי חווידה תפוקתל רבעמ ולבקתיש תואצות .ןתלבקל
  .הדובעל םפוריצ ינפלו רתאב םתעפוה םע דויצו םירמוח תקידב תואצות
 .רתאל ץוחמ תוכיא תרקב לש תויוליעפ
 תומאתה יאו תונקתמ תויוליעפ ללוכ ,טקיורפב ולגתהש תוכיאה ייוקילו תומאתהה יא לש ינכדע טורפ
   .ורגסנ רבכש הלאכו תוחותפ
 .תוכיא תרקבב רושקה לכב רתאב ןימזמה יגיצנמ ולבקתנש תוארוה
 .ולגתנש םייוקילל רתאב עצובש לופיטה ןפואו ןוילע חוקיפ יכמסמ דועית
 .בקוע שדוח לכל 5 ךיראתל דע תוכיאה תרקב י"ע ושגוי תוחודה 

 
 טקיורפל עדימ תכרעמ
 
 

 יללכ
 לוהינ הגצה לולכתש טקיורפל עדימה תכרעמ תא ףטוש ןפואב ןכדעלו קזחתל לעפתל םיקהל ןלבקה לע
 ופסאי םינותנה .טקיורפה לש עוציבה תפוקת ךשמב םירבטצמה הרקבה ינותנ לש םיפטוש ןוכדעו
 תא זכרל ןיפוליחל וא ןלבקה י"ע םקויש טנרטניא רתאב ונסחואיו תידועיי עדימ לוהינל תכרעמ תועצמאב
  .ACCESS וא   EXCEL ןוגכ תיטנגמ הידמב טקיורפה ינותנ ללכ
 

 תכרעמב להונמה עדימה טוריפ
 
 
 
 

 :םיאבה םינותנה תא תוחפל לולכי תכרעמב להוניש עדימה
 .)יוסינ יעטק( הדובע יתווצ רושיא ,םירמוחו דויצ רושיא - המידקמ הרקב עדימ לוהינ
 תואצות חותינ ,הדבעמ תוקידב תואצות םושיר ,הדבעמ תוקידב תנמזה - תפטוש הרקב עדימ לוהינ

           . תויטרפמה תושירדה לומ תוקידבה
 .םתריגס בקעמו )NCR( תומאתה יא יספט לוהינ
 םהיתויחנה עוציב בקעמו םינוש םיננכתמ לש ןוילע חוקיפ ירויס  לוהינ
 תולועפ םויס ירחא בקעמ ימישרת תקפה תוברל הדובעה יבלש לכב )Check List( גוית תומישר לוהינ

 .)תובכש בקעמ( הרקבה
 .תודע יכמסמ לוהינ
 .הלילסו רפע תודובעב תובכש יבקעמ לוהינ
 .הדובע גוס לכל הריסמ תוחוד לוהינ
 
 תודידמו הדבעמ תוקידב
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 תוכיא תרקב תוקידב עוציבל הדבעמה 7.1
 
 

 "ו תודבעמ תכמסהל תימואלה תושרה ידי לע " תכמסומ הדבעמ " היהת ןלבקה תורישב לעפתש הדבעמה
 םימוחתב תוקידב עוציבל היישעתהו רחסמה דרשמב הניקתה לע הנוממה ידי לע " תרשואמ הדבעמ
 ידי לע תורשואמה תודבעמה תמישרב תודבעמהמ תחא אהת הדבעמה ןכ ומכ .טקיורפל םייטנבלרה
 .היינב יכרוצל ןימזמה
 תודבעמ תכמסהל תימואלה תושרה םעטמ ( העצבל תכמסומ איה ןיאש הקידב לכ עצבת אל ןלבקה תדבעמ
 העצבל תכמסומ הניא הדבעמהש הקידבב רבודמ רשאכ .)י"תמ תודבעמ לש הרקמב תימינפ הכמסה וא
 יפ לעו ןפוד יאצוי םירקמב .הקידב התוא עוציבל הכמסה תלעב תרחא הדבעמ לעפות ,)ליעל טרופמכ(

 .םירחא םימרוג ידי לע הקידב רתות ,ןימזמה םעטמ בתכבו שארמ רושיא
 תודבעמ תכמסהל תימואלה תושרה חוקיפ תחת םניאש םייעוצקמ םימרוג י"ע תודחוימ תוקידב עוציב
 .שארמ ןימזמה רושיא בייחמ הניקתה לע הנוממהו
 להנמ י"ע הרשואש הדבעמ התוא י"ע הנעצובת ,תורזוחהו תופטושה ,תומדקומה : תוקידבה לכ
  .תוכיאה תחטבה להנמ/טקיורפה
 הדבעמ תועצמאב ושענש תפטוש הרקב תוקידבו תומדקומ תוקידב תואצות הנלבקתת אל יכ הזב שגדומ
 תופטושה תוקידבה עוציבל םישרדנה םיאנתה לכ תא לולכת רתאב םקותש הדש תדבעמ .ןלבקה לש תימצע
 . הדבעמה לש הדובעה ילהונב הדש תדבעמ לש הלעפהה תושירד יפ לע
 ףקיהל םאתהב היהי  תווצב ודבעיש הדבעמה ישנא רפסמ .הדבעמה שארב דומעי "ןדבעמ/הדבעמה להנמ"
 םיעצבמ םהש תוקידבה לכב םינמוימו עוציבל םיכמסומ ויהי הדבעמה ישנא לכ .התומדקתהו הדובעה
 .לעופב
 .תוכיאה תחטבה להנמ י"ע הידבועו הדבעמה ינקתמ רושיאל דע רתאב הדובעב ליחתי אל ןלבקה
 
 

 תוקידבו םוגיד 7.2
 

 םינקתב תוטרופמה הליטנהו םוגידה תויחנהל םאתהבו יארקא סיסב לע ולטניי תוקידבהו םימוגידה לכ
 ינפב תדמועה הווצאמ קלחב וא ,םיוסמ רוזאב ןווכמ ןפואב הנעצובת תוקידב .הקידבה תכרענ םהיפל
 .הווצא וא רוזא ותואב תוכיא תייעבל ששח ררועתמ םא קר ,הניחב
 ללוכ ,רתאל תוקפוסמה תודובעהו םירצומה ,םירמוחה לכ לש םביט תא אדווי תוכיאה תרקב ךרעמ
 הרקבה יפקיה .רחא ןקת וא ילארשי ןקת ות ילעב םניה םירמוח וא םירצומ םתוא םהב םירקימ םתואב
 תוכיאה תרקב ךרעמ י"ע וצלמוי )רחא ןקת וא ילארשי ןקת ות ילעב םניהש( הלאכ םירקמב תוקידבהו
 .חקפמהו טקיורפה להנמ רושיאל ואבויו
 תוקידבה יזוכיר לכ לע א"במ םותחי ,קוח יפ לע שרדנכ הקידבה תודועת לע הדבעמה גיצנ תמיתחל ףסונב
 .שרדנה יפ לע םוגידה םוקימו תוקידבה תואצות רושיאל
 תועיבצמה תוקידב תוברלו לעופב וקדבנ אלו ומגדנש ולא תוברל ,הנכדועת ולטינש תוקידבהו תומיגדה לכ
 .תומאתה יא וא םייוקיל לע
  

 תוקידבה תוחיכשו תינכות 7.3
 
 ביט תקידבלו םינושה םירצומהו  םירמוחה ,דויצה ביט תניחבל תטרופמ תוקידב תינכות ןיכי ןלבקה
 תוקידבה יגוס ותחפי אל הדובע גוס לכ לש הקידב לכב. חקפמה רושיאל  שגות תינכותה   .עוציבה
 .םייניינעה םינקתבו םיטרפמ ,םכסהה יכמסמב םישרדנה תויוחיכשהו םיגוסהמ ןתוחיכשו
 ןגיצי, תושרדנ תויוחיכש א"במ עבקי ,תוקידבה תוחיכש תא םינייצמ םניא םינקתה וא םיטרפמה רשאכ
  .תעצומה תוחיכשל חקפמה רושיא  לבקיו הדובעה ילהונבו תוכיאה תרקב תינכותב
 לכב עצבתהל היופצה םינושה םירצומלו םירמוחל תוקידבה תומכ תא ,רתיה ןיב ,טרפת תוקידבה תינכות
 ק"ס -ב טרופמכ תשרדנה תוקידבה תוחיכש לע ססבתת תוקידבה תינכות .טקיורפב הדובעה יבלשמ דחא
 .ליעל 'ב -ו 'א
 .חקפמה י"ע רשואתש ,א"במ עבקיש תוחיכשב וקדביי ילארשי ןקת ות ילעב םירמוחו םירצומ
 
 תוקידבו תואצות חותינ 7.4.
 

 תא  ןחביו ,ףטוש ןפואב תקדובה הדבעמהמ תולבקתמה תוקידבה תואצות תא קודבי תוכיאה תרקב ךרעמ
  .םייניינעה םיטרפמהו םינקתה תושירדב םתדימע
 ,םהינימל הרקב ימישרת ןוגכ ( םיכילהת תרקב לש תויטסיטטס תוקידבב שמתשי תוכיאה תרקב ךרעמ
 .ןתווהתה בלשב דוע תויעב תוהזל תנמ לע )דועו ,תואצות לש תומגמו רוזיפ חותינ
 םיכרעל םיכילהתה תנווכהל ,םינוש הרקב ימוקע ןוגכ םיבשחוממ םילכב ב תוכיאה תרקב שמתשי ףסונב
 .םייניינעה םיטרפמלו םינקתל המאתה-יא לש העינמו הדובעב תויעבל םימרוג יוהיז ,םייוצר
 
. 
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 תודידמ
 םידדומה תווצ
 

 .ליעל רדגומכ ,ךמסומ דדומ דומעי טקיורפה לש םידדומה תווצ שארב
 םורגל ילבמ טקיורפב תושרדנה תודידמה יכרוצ לכ לש םיולימ תא תע לכב חיטבי תווצב םידדומה רפסמ
 העובק היהת הדידמה יתווצ תוחכונ  .הדידמ הנועטה הלועפ  לכ עוציבל  םינמזה חולב והשלכ בוכיעל
 .שרדייש לככו הדובעה תועש לכ ךשמב הפוצרו
 לש תוכיאה תרקב ךרעמל םיתוריש םג טקיורפה לש עוציבה ידדומכ וידיקפתל ףסונב ןתיי םידדומה תווצ
 .טקיורפה
 תחטבה ךרעמ םעטמ םידדומה תווצ םע  דחיב תודידמ  דחוימה םידדומה תווצ עצבי ודיקפתמ קלחכ
 .תוכיאה
 .ךמסומ דדומ י"ע םירקובמ ויהי טקיורפב הדידמה יכמסמ לכ
 
 תודידמ עוציב ילהונ

 םאתהב חטשב תודידמה עוציבל םירדוסמ הדובע ילהונ עבקי ,הרבחה ידי לע עבקיש תוכיאה תחטבה להנמ
 תודידמל עגונב םכסהה תושירדב הדימע רשפאל תנמ לע ,םיטנוולר םינקתו םכסהה יכמסמ תושירדל
 בחרמב םוקימ ,םיסלפמ ,תודימל תוסחייתהב ,םיטרפמלו תוינכותל לעופב עוציבה לש המאתהה תחטבהו
 . םינבמה יביכרו הלילסהו היינבה תודובעב תורתומ תויטסו
 
 הדידמהו הקידבה דויצ תרקב
 

 לצא םילעפומה ולאו רתאב םילעפומה הקידבהו הדידמה ירישכמ  דויצל יכ אדווי תוכיאה תרקב ךרעמ
 .ףקותבו תורשואמ לויכ תודועת ןנשי הנשמ ינלבקו םירצומו םירמוח יקפס/ינרצי
 הדידמ ילכ לכו תודבעמ תכמסהל תימואלה תושרה לש תויחנהה יפ-לע ליוכמ היהי הדבעמב רישכמ לכ
 .לארשי יופימל זכרמה לש תויעוצקמ תויחנה יפ לע ליוכמ היהי

 לכב הניחבל טקיורפה חטשב תונימז הנייהת הדידמה דויצ לשו הדבעמב תוקידבה ירישכמ לש לויכ תודועת
 .תע
 םיאשונב וידבוע לש הכרדההו הרשכהה יכילהת  תא תודעתמה תומיאתמ תומושר רומשיו דעתי ןלבקה
 .םהב ףתתשהל יאשר היהיו הכרדהה תושיגפ לכ לע תמדקומ העדוה לבקי תוכיאה תחטבה תווצ .םינושה
 
  ןימזמה לש תוכיאה תחטבה תכרעמ 

 יללכ
 .חקפמה– תוכיאה תחטבה תכרעמ . הדוהי רוא חותיפל תילכלכה הרבחה– ןימזמה
 

 תוכיאה תחטבה תכרעמ תויוכמסו תולועפ
 

 תונותנה תויוכמסהמ עורגל ילבמ . תוכיאה תרקב תכרעמ לע חוקיפ ךרעמ הווהת תוכיאה תחטבה תכרעמ
 ךרעמ לומו ןלבקה לומ תואבה תויוכמסה )חקפמה( תוכיאה תחטבה ךרעמ ידיב ויהי טקיורפה להנמ ידיב
  :תוכיאה תרקב
 
 
 

 .ןימזמל שגות רשא תוכיאה תרקב תינכותב םינוקית שורדל וא לוספל ,רשאל
 דעוימה דיקפתה עוציבל םתמאתה תדימו טקיורפב תוכיאה תרקב תווצ הדבעמה  לש םדאה חוכ תניחב
 היהת תוכיאה תחטבה .טקיורפב  םדאה חוכ לש תיעוצקמ הניחבו חטשב תונויאר י"ע עצובי הז ךילה .םהל
 .תוכיאה תרקב תווצ ישנא לש הפלחה שורדל וא/ו רשאל תיאשר
 םדאה חכ ףקיה תמאתה תקידב רתיה ןיבו .טקיורפב תוכיאה תרקב ךרעמ לש ינוגראה הנבמה תניחב
 תוכיא תחטבה תכרעמ .היתושירד י"פע הדובעה עוציבל קיפסמ טקייורפב תוכיאה תרקב ךרעמב קסעומה
 יתווצ ללוכ תוכיאה תרקב ךרעמ לש םדאה חוכ ףקיהב התחפה רשאל וא הלדגה שורדל תיאשר )חקפמה(

 .טקיורפה יכרוצל םאתהב ,רתאב תשרדנ תוחכונ ףקיהב התחפה רשאל וא הלדגה שורדל וא/ו הדידמה
 הדבעמ רשאל וא ,ןלבקה לש תוכיאה תרקב ךרעמ תורישב תדבועה ,תרחא וא וז הדבעמ לוספל וא רשאל
 וא רשאל וא ,תורחא תוקידב עוציבל הנוש הדבעמ רשאלו דבלב תומיוסמ תוקידב עוציבל יקלח רושיאב
 תרקב תדבעמ לש דויצהו םינקתמה תמאתה תא לוספל וא רשאל ,ןוחבל,רתאב הדבעמה ידבוע תא לוספל
 .הדובעה תושירדל תוכיאה
 תרקב ךרעמ םא ןלבקה תורשבש הדבעמה הנניאש תכמסומ הדבעמב תוקידב עצבל ןלבקהמ שורדל
 .היוקל הרוצב םי/דקפתמ ותורישבש הדבעמה וא/ו תוכיאה
 לש תוימגדמ תוקידב ללוכ ,רתאל םיקפוסמה םירצומה לכ תא קודבל תכמסומ תוכיאה תחטבה תכרעמ
 .החגשה ות וא ןקת ות ילעב םירצומ
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 עוציב ךלהמב וא/ו תוכיאה תרקב תינכות רושיא בלשב( רקובמ ךילהת לש בלש לכב ךרד ינבא עובקל
 ללכ הרדגוה אל וא "הקידב תדוקנ "כ שארמ הרדגוה םא םג ,"הריצע תדוקנ" ללוכ )הריסמהו ךילהתה
 .ןלבקה לש הדובעה ילהנב
 .ולש הנשמה ינלבק לש וא ןלבקה לש תוכיאה תרקב םע םואית אלל םינושה םירתאב םירוקיב עצבל
 רחא ךמסמ לכו תוקידבה יספט ,הרקבה ינמויב ןייעל לכוי תוכיאה תחטבה תווצ ולא םירוקיב תרגסמב
 .תולבגמ לכ אללו תע לכב תוכיאה תרקב תדובעל רושקה
 .)תווצ ישנא תפלחה ןוגכ( תוכיאה תרקב ךרעמב םייוניש סינכהל ןלבקה לש תושקב תוחדל וא לבקל
 תוימגדמ תוקידב עוציבל רתאב ןלבקה ינקתמ רתיו הדבעמה ינקתמב שמתשהל וא/ו שומיש לע תורוהל
 .רתאב הרקבה ךרעמ דוקפת תניחב ךרוצל תוקידבה עוציב יכילהת תמגדהלו
 .םיטרפמב תשרדנה תוכיאה תגשהל דע םיפסונ םיעטק עוציב שורדל וא ןחבמ יעטק עוציב לע רתוול
 העדוה לכ אלל  תוכיאה תרקב תכרעמ לש תרחא הקידב לכו ןלבקה לש תוכיאה תכרעמ לש םיקדבמ עצבל
  : םיאבה םיאשונה תא ,רתיה ןיב ,וללכי ולא םיקדבמ .שארמ
 
  .יוסינ עטקב  ותניחב ןפואו םדאה חכו דויצה ,םירמוחה רושיא ךילה ,תמדקומה הרקבה אשונ תניחב  
  .םתמאתהו תמדקומה הרקבה ךילה תא םיוולמה םיספטה יולימ ןפוא תניחב  
 . טקיורפב בלש לכל עוציבה יכילה תניחב ,תפטושה הרקבה תניחב  
   תוחוד ,םיימוי תוחוד ,גוית תמישר ,וז הרקב םיוולמה םיספטה יולימ ןפוא ,תפטושה הרקבה ילהונ תניחב  
 .'וכו םתקידב זוכיר  
   תחטבהל דע בקעמה ילהונו תושרדנה תונקתמה תויוליעפה עוציב תקידב ,תומאתה יאב  לופיטה תניחב  
 .שרדנה ןוקיתה  
 .תומאתהה יאב לופיטל םיספטה יולימ תניחב  
 . תויטנוולרה תוינכותהו םיטרפמה תושירדב דמעש רחאל עוציב בלש לכ רושיא להונ תניחב -הריסמ  
 .םיקפס רושיא ןפוא תניחב  
 .תוינכתבו םיטרפמב שרדנל המאתהה תקידבו תודידמה תרקב אשונ תניחב  
   רדס ,חטשב דועיתה ןפוא .טקיורפב תוכיאה תרקבו הדבעמה לש בושחמהו חווידה ,דועיתה אשונ תניחב  
 .םילהנה לכ םויק ,תויקיתה  
 

 .םכסהה יכמסמב תורכזנ ןניאש תודחוימ תוקידב יגוס עוציב שורדל
 
 םיגוסמ ויהי תוקידבה .תרחא הדבעמ תועצמאב ןלבקה תדבעמ תוקידבל תומיא/האוושה תוקידב עצבל 

 תללוכ האוושהל םידעוימה םייארקא םימגדמו תוקידבה יכילהת תניחבל םילצופמ םימגדמ וללכיו םינוש
 ,ןלבקה תווצ לע  )חקפמה( תוכיאה תחטבה תכרעמ תואצותל תוכיאה תרקב תכרעמ תוקידב תואצות ןיב
 תוכיאה תחטבה תווצו תוכיאה תחטבה תדבעמ םע הלועפ ףתשל תוכיאה תרקב תווצו ןלבקה תדבעמ
 םירקמ .ןלבקה תודובעב  םיבוכיע םימרגנ ןעוציבמ האצותכ םא ףא ,תויתאוושהה תוקידבה עוציב ךרוצל
 וא םכסהה יכמסמב ועבקנש יפכ הדובעה לש הריסמה ידעומב בוכיעל ןלבקה ידיב הליע הווהי אל ולא
 .ןבוכיע וא תודובעה תריצע ןיגב והשלכ גוסמ יוציפל
 תולקת תולגתמ ,תוכיאה תחטבה תכרעמ תכרעהל ,םהב םירקמב התקספה וא הדובעה תריצע לע תורוהל 

 ידיב הליע הווהי אל ולא םירקמ .שרדנכ תולפוטמ ןניאש תומאתה יא וא ,תוכיאה תרקב תכרעמ דוקפתב
 ןיגב והשלכ גוסמ יוציפל וא םכסהה יכמסמב ועבקנש יפכ הדובעה לש הריסמה ידעומב בוכיעל ןלבקה
 .ןבוכיע וא תודובעה תריצע
 .םיינגומוה אל וא םימיאתמ אל תיתוזח ואריש טנמלא וא הנשמ חטש וא הווצא לכ לוספל 

  .ףסונ םולשת לכל ןלבקה יאכז אהי אל ,ליעל ג"י-א םיפיעסב  תולועפה עוציב ןיגב
 הדובעה לע הרקבה ךרעממ קלח ןניה ליעל וטרופש תויוליעפה ןללכב ,תוכיאה תחטבה תכרעמ תויוליעפ לכ
 לכמ תופסונ תואצוה וא/ו םיקזנ תמירג ,הדובעב בוכיע ןיגב יוציפל העיבתל הליע םוש היהת אל ןלבקלו

 .אוהש גוס
 

  עוציבה תוכיא תרקבל םידחוימ םישגד  .10
 םומינימכ לולכת גוית תמישר לכו להונ לכ ,תוכיאה תרקב חפסנב טרפבו הזוחה יכמסמ ללכב רמאנל ףסונב
  : םיאבה םיאשונל תוסחייתה
 .תימוקמ תיתש לש םירמוחה גוס לכל – תומדקומ תוקידב
 הקפסא רוקמ וא רתאב סורג וא ימוקמ יולימ רמוח גוס לכל תומדקומה תוקידבה לכ ודעותיו ועצובי

 תמאתה לע הדיעמה הקידב תדועת תלבקב ווליו  תרשואמו  תכמסומ הדבעמ י"ע ועצובי תוקידבה - ינוציח
 עוציבל תילמיטפוא תופיפצ תעיבק ללוכ תוביטרו תופיפצ תכרעמ+CBR( .הזוחה יכמסמ תושירדל רמוחה
 .ןלבקה ןובשח לעו תוירחאב ןניה תומקומ תוקידב . )רמוחה ןוימ + דוביעל תוביטר תלוכתו

 תיתש קודיה עוציב(  םירמוחה יגוסל סחייתהב םישרדנה דויצה יגוסל גויתה תמישרבו להונב תוסחייתה
 .)'וכו  תדיינ הסרגמ לש תורדגהו רתאב בוצח רמוח תסירגל דויצה גוס ,תיתיסרח עקרקב שבכ ילגר םע
 תוליעפ גוס לכל טקיורפב םידיקפתה ילעב ראשל ףסונב גויתה תמישר ספוטב תוכיא רקב תמיתחו רושיא
 לש ילאוזיו רושיא ,רמוחה לש ילאוזיו רושיא ,תמדקומ הרקבו יוסינ עטק תחלצהו עוציבל רושיא ןוגכ
 תופסונ תושירד ,תודידמ, תוקידב לכ ועצוב יכ רושיא ,הילעמש הבכש עוציב ינפל הנותחתה הבכשה תוניקת
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 ינפל הנותחת הבכשל תושרדנ םיטרפמו תוינכות תושירד ,ןוילע חוקיפ/תוכיא תחטבה/טקיורפ להנמ לש
 .הילעמש הבכש עוציב
 .הילעמש הבכש עוציב תליחת ינפל גויתה תמישר לש תיפוס המיתחו רושיא
 דוביע ,ףושיח : תובכשהמ תחא לכב As-Made תודידמ עוציב לש )םומינימ תושירדכ( תושירד םושיר
 רושיא . רפע תודובע ףוסו רמוחב יוניש לכ וא , )מ"ס 60 לכ( יולימ ירמוח לש תישילש הבכש לכ ,תיתש
  .הזוחה יכמסמו תוינכותה תשירד תא תמאות תקדבנ הבכש לכ יכ ךמסומה דדומה
 הרקב חותינ עוציב רחאל ןתניי ) יולימ תודובעו תיתש( הבכש גוס לכל תוכיא תושירד לש המאתה רושיא
 תודובעל יללכה טרפמ יכמסמב רמאנל םאתהב תוביטרו קודיה רועיש לש תוקידב תואצות לש תיטסיטטס
 ."הלילס תודובע 51 קרפ" הלילס
 תוכיא תושירדבו תומכב FWD תודידמ  ועצובי ) יולימ תודובעו תיתש( הבכש גוס לכל יכ תאזב שגדומ
  הלילס תודובעל יללכה טרפמ יכמסמב רמאנל םאתהב
 תואצות ,רמוח ןוימ( העצובש הקידבה גוס לש הבכש לכל דועית ללוכה הבכש גוס לכל תובכש בקעמ תנכה
 .הקידבה דמעמ סוטאטס, )'וכו דדומ תדידמ , FWD תודידמ ,תוביטרו תופיפצ תוקידב
 רושיאל תושרדנה תוקידבה יגוס לכ לש ךילהתב תוקידב עוציב תלבט ןכות הדובע להונ לכב
 .תעצובמ הבכש/םירמוחה
 יולימ תודובעב עוציב תרקבל ךילהתב תוקידב לש תוילמינימ תושירדל אמגודכ 1 'סמ הלבט תפרוצמ
 .טקיורפב
 
 
 
 
 

 יולימ תודובע ב עוציב תרקבל  ךילהתב תוקידב  :אמגודל הלבט
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  הקידבה עוציב םוקימ תקדבנ הנוכת

 תופיכת
 

 תוקידבה תומכ
 תכרעמ
 תוביטר/תופיפצ
 יולימ רמוחל

 קודיהה ינפל רתא
 דשח /שדח רמוח  לכ
 לכ/ רמוחב יונישל
 םיישדוח

 שרדנכ

 
 גורד
 תולובג
 

 
 / הבצחמ/תדיינ הסרגמ
 קודיהה ינפל רתא
 

 
 ק"מ 10,000 לכ
 )קפס(רמוחב יוניש וא
 

 1 תוחפל
 

 
 

 הדש תוביטר/תופיפצ
 

 

  קודיהה רחאל רתא

 :רמוח רובע ר"מ 2000
A-6  

 :רמוח רובע ר"מ 3000
A-1 דע A-5 

 
 

 1 + יניערג דמ 10
 6 וא  לוח סונוק
 לוח סונוק
 

 

 קודיהה רחאל רתא FWD תקידב

 רמאנל  םאתהב
 יללכה טרפמב
 קרפ" הלילס תודובעל

 ."הלילס תודובע 51
 

 רמאנל  םאתהב
 יללכה טרפמב
 הלילס תודובעל
 תודובע 51 קרפ"
 ."הלילס
 

 
 םיהבג
 

 קודיהה רחאל רתא

 
 תיתחתב
 תיתש/ףושיח/הריפח
 מ"ס 60 לכו תיעבט
 יולימ תובכשב

 
 שרדנכ
 הדובעה יטרפמב


